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Ten einde dit verschil te verklaren en de Vertegen woordiging «ene vergelijking vun de twee.Ie af.leeling dezer
begrooting met die der vorige gemakkelijk te maken , is
wederom een overzigt van die afdeelingen over de jaren
1879-1880 nl bijlage win deze Memorie toegevoegd,
WSAriD alle posten , welke in den toelichtenden staat gedetailleerd voorkomen , onder enkele voorname rubrieken
zijn teruggebra^t.
Uit dat overziet blijkt, dat voor 1880, in vergelijkiug
met het vorige jaiir . een minder bedrag is uitgetrokken:

[»• 'M

MEMORIE VAN TüKLICHTINÜ.

voor nieuwen aanbouw

f

voor herstellen , tuigen en uitrusten van
in en buiten dienst zijnde schepen . . . .
Even als de begrootingen der zes laatst voorgaande
jaren . is ook de begrooting van Marine voor het dienstjaar 1880 aan te merken als eene verdere uitvoering van
het bij zijn optreden in 1874 in de Memorie van Toelicbting voor de vaststelling der definitive begrooting van dat
jaar door den ondergeteekende ontwikkelde programma ,
behoudens de wijzigingen, welke ten gevolge van nadere
overwegingen daar.n zijn gebrugt, zoo als ook de onlangs
afgetreden Minister, getrouw aan zijne toezegging, nedergelegd in de Memorie van Beantwoording nehoorende bij
het wetsontwerp tot vaststelling der begrooting van Marine voor het j a a r 1878, gedurende zijn bestuur bij twee
opvolgende begrootingen dat programma heeft gehandhaafd.
Hsteindcijferbedraagtf12611546.92, tegen f13208662,82
het vorige j a a r , derhalve f 597 115,90 minder.
Beschouwt men deze begrooting met die voor het jaar
1877, wat de uitgaven voor de eigenlijke zeemagt aang a a t , dus buiten de sommen voor de afdeeling Loodswezen
enz. toegestaan en aangevraagd , dan zal men ontwaren ,
dat in de uitgaven voor de eigenlijke marine, sedert 1877,
eene vermindering werd gebrugt van ruim 1,5 millioen.
De oorzaken van bet verschil tusseben deze begrooting
en het bedrag der gelden toegestaan voor 1879, zullen uit
de hieronder volgende toelichting der afdeelingen blijken.
Lste AFDEELING.

Het totaalcijfer dezer afdeeling bedraagt f325141,67, tegen f 323 031,67 in het vorige jaar, derhalve f 2110 meer,
hetgeen toe te schrijven is aan eene verhooging van :
Art. 2. Bezoldiging van den secretaris-generaal, van
de ambtenaren en van verdere geëmploijeerden en bedienden , benevens toelagen en scbrijfloonen, m e t . f
150,00

voor aanvulling van den voorr:iad .
voor aanbouw, aanschaffing

.

665 000
30 000

.

74 000

of aankoop

van gebouwen enz

16 545

voor onderhoudswerken

6 450

voor verstrekkingen

1 000
Totaal minder .

en een meenhr

.

f

792 995

bedrag :

voor aanschaffing van geschut,

f 44 600

voor aanschaffing van stoomwerktuigen , ketels , enz. . . .

6 500

Totaal meer
Zoodat ten slotte een minder belrag vau
wordt verkregen.

51 100
f

741 895

Tot toelichting van boven omschreven verschillen, diene
het navolgende:
De vermindering in het bedrag der gelden , voor deze
afdeeling uitgetrokken, moet toegeschreven worden:
1°. aan het staken van den bouw van stoomkanonneerbooten , welker aantal, bij gereedlieid der nog in aanbouw
zijnde, alsdan dertig is, d a t , bij de begrooting voor 1878,
als noodig werd aangenomen;
2°. aan het niet meer opbrengen van gelden voor een
instmefievaartuig, daar voor een tweede scheepje van die
soort reeds gelden op de loopende begrooting gebragt en
toegestaan werden . en aan meer dergelijke v a a r t u i g e n ,
vooreerst althans, geene behoefte bestaat;
3°. aan bet uittrekken van een minder bedrag voor
aanbouw en onderhoud van gebouwen, magazijnen, enz.,
benevens voor verstrekkingen, wegens mindere behoefte aan
een en ander; en eindelijk

Art. 3. Bezoldigingen en toelagen der officieren bij het Departement, met

800,00

Art. 7. Bezoldigingen en toelagen van de
ingenieurs der marine, met

000,00

Ar'. 9. Bezoldigingen en toelagen van het
personeel bij de inspectie en verificatie van tijdmeters en andere zee-instrumenten , met. . .

4 C . aan eene geringere som , welke tot aanvulling van
den voorraad is aangevraagd , hetgeen grootendeels op dien
van bout betrekking heeft, waarvan de voorhanden hoeveelheid eene mindere aanvulli; g toelaat.

(50,00

Art. 10. Bureau- en locaalhehoeften , pakhuishuur, emballage, vracht en andere aan de
inspectie en verificatie verbonden kleine uitgaven . met

600,00

ü e vermeerder/ui/ van het bedrag dezer afdeeling vindt
hare oorzaken in de aanschaffing van geschut, waarvan
onder anderen de helft van een kanon van 28 c. M. A.,
als eerste deel der kosten voor een reservekano n is o p g e b r a g t , en in den aankoop van meerdere revolverkanonnen ,
benevens van de stoom werktuigen en ketels voor de in
dit jaar op 's Rijks werf te Amsterdam in aanbouw g e bragte s toomkanonneerbooten.
Even als bij de loopende begrooting, is ook bij deze
gerekend op eene grootere uitgaaf voor conservatie, een
natuurlijk gevolg van de uitbreiding, welke het aantal
reserve-schepen bij de verschillende directien der marine
ook in het volgende jaar nog zal ondergaan ; deze verhooging van onkosten heeft echter geen invloed op het
eindcijfer van het daarmede belaste art. 2 0 , waarvan liet
bedrag gelijk is aan d a t , toegestaan voor het jaar 1879,
dewijl tegen eene verhooging van arbeidsloonen, wegens
toeneming van het aantal schepen in conservatie, eene
gelijke vermindering van arbeidsloonen voor sndere werkzaamheden kan worden voorgesteld.

Totaal meer

. . .

f 2110,00

De oorzaken dier verschillen vindt men in de kolom
» Toelichtingen" van den adstructiven staat omschreven.
Ilde AFDEELING.

Hot oinlcijfer dezer af leeling bedraagt f 5 680150, tegen
f 6 422 045 in het vorige j a a r , derhalve minder f 7 4 1 8 9 5 .
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Uit den toelichteuden st.iat blijkt dut bij deze begroeting |
Het ramschip lluinea bleef ook gedurende de wintergelden aangevraagd worden: voor bet beëindigen van den maan Jen in diensten beschikbaar voor algemeene diensten
bouw van liet schroefstoomschip 1ste klasse Koningin Emma binnen 'slands; van genoemden bodem ondergingen de
der Nederlanden; voor bet voortzetten van den bouw van ketels beurtelings herstelling, terwijl twéé derzelve, als
bet zusterschip de lïuyter; voor bet in aanbouw brengen proef, van vuurdeuren en roosters volgens het stelsel
van een schip van betzelt'de type; voor het vervolgen van ; 1'niDEAU voorzien werden , welke , naar de bewering des
den bouw der twéé laatste stoomkanonneerbooten, bene- l uitvinders, en volgens elders verkregen uitkomsten , een
vens voor den aanmaak van zes torpedobooten.
I zuiniger verbruik van brandstof waarborgen.
Aangaande de werkzaamheden, sedert de indiening der
De rammonitor Matador, door de fabriek der Nedervorige begrooting, op 's Rijks en particuliere werven ver- i landsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord na befiinrigt, kan het volgende medegedeeld worden.
digden bouw opgeleverd en beproefd, onderging eenige
Op 's Kijks werf te Amsterdam werd dé bouw voortgezet wijziging in de opperdeks-handstuurinrigting on werd
van de schroefstoom schepen der 1ste klasse Tromp en de daarna naar Willemsoord , overgevoerd , ten einde aldaar
lïuyter, en van eerstgenoemden bodem ook voleindigd, in de 1ste klasse van reserve gebragt te worden.
die daarna naar Willemsoord is overgevoerd, ten einde
Daar op alle rammonitors bet sturen te wenschen overaldaar langs de gemeten mijl onder stoom beproefd en in laat, bestaat bet voornemen om op deze soort vaartuigen,
conservatie opgelegd te worden.
ten behoeve vooral van de stuur-inrigting benedeudeks,
Laatstgenoemde bodem werd verdoopt, ontving den naam welke in tijd van gevecht moet dienen , stoomtoestellen
van Koningin Emma der Nederlanden en kon eerst den I te plaatsen , waarvan de monitors Luipaard en Haai reeds
20sten Januarij dezes jaars te water gelaten worden, daar te Hellevoetsluis voorzien worden.
strenge- vorst deze werkzaamheid tot op genoemd tijdstip
Het schroefstoomschip der 1ste klasse Leeuwarden werd
moest doen uitstellen; in het najaar zal dit schip gemeerd, na binnenkomst van de oefeningsdivisie buiten dienst, en,
beproefd en daarna naar Willemsoord overgevoerd worden. ter vervanging van dezen bodem, het schroefstoomschip
Van een vierden kruiser 1ste klasse (type Atjeh) werd der 21e klasse Mamix in dienst gesteld.
den 7den Januarij jl. de kiel gelegd, en aan dezen bodem
Eerstgenoemde bodem is onderzocht en geschikt bevonde naam van de Ruytcr gegeven; de werktuigen van den, om, na eene deugdelijke reparatie ondergaan te
3000 I. P. K. worden te Fijenoord vervaardigd.
hebben en van nieuwe ketels voorzien te zijn, nog eenige
üp vooruoemde Kijks werf werden verder den 21sten jaren goede diensten te kunnen bewijzen.
Maart de kielen gelegd van twee stoomkanonneerbooten
De beide overige schepen der oefeningsdivisie, de van
(type Wodan) en deze Bulgia en Udur gedoopt.
I Galen en het Zilveren Kruis, ondergingen , na binnenDe instructiebrik Caslor, door de fabriek » de Schelde" I komst, de noodige voorzieningen en herstellingen, en
te Vlissingen gebouwd en te Amsterdam opgeleverd, werd vertrokken, met de Mamix tot eene oefeningsdivisie veraldaar uitgerust en in dienst gesteld tot oefening van de , eenigd , in de maand October van het vorige jaar, weder
jongens der opleidingsschepen ; het rapport omtrent de be- j naar zee, niet bestemming naar Oost-Indie.
proeving van dit vaartuig luidt gunstig en deed besluiten
Na terugkomst van daar, zullen de schepen der divisie
om tot den bouw bij particulieren van nog een dergelijk de noodige herstellingen ondergaan , en voor een nieuwen
vaartuig te doen overgaan , waarvoor de gelden op de loo- oefeningstogt uitgerust worden.
pende begrooting zijn toegestaan.
Het voornemen bestaat om het schroefstoomschip der
Het ramschip Schorpioen werd, na verwisseling der ke- lste klasse Atjeh 1°. October van dit jaar in dienst te
tels en beëindigde herstelling van schip en werktuigen, stellen, met bestemming naar Oost-Indie, ter vervanging
naar Willemsoord overgebragt en langs de gemeten mijl van het schroefstoomschip lste klasse Curacao, welke
beproefd, waarbij de behaalde vaart de snelheid overtrof, bodem , wegens ouderdom , niet meer geschikt voor de
welke vroeger bij de oplevering van dien bodem verkregen active dienst is, en tot wachtschip te Oleh-leh bestemd
werd.
en ingerigt werd.
Na den proeftogt is het schip in de 1ste klasse van
Het schroefstoomschip 3de klasse Alkmaar werd den lsten
reserve opgenomen.
Maart jl. in dienst gesteld, en volgde den 6den April zijne
De verdere afbouw, betimmering enz. van den rammo- bestemming op naar Liberia en anlere plaatsen ter Westnitor Draak, welke (zie Memorie van Toelichting des vori- kust van Afrika.
gen jiars) aan particulieren zouden toevertrouwd worden,
Tot huisvesting en oefening van zeemiliciens, werd het
is opgedragen aan de Koninklijke Fabriek voor stoom- en schroefstoomfregat Eoertsen den 26sten April dezes jaars
andere werktuigen te Amsterdam , welke daarmede gereed weder in dienst gesteld ; dit schip voldoet bij voortduring
kwam; de werktuigen werden met het gemeerde schip aan bet speciaal daarmede beoogde doel.
beproefd, waarna genoemde bodem naar Willemsoord overOp 's Rijks werf te Hellevoetsluis werd het uit de
gevoerd is, ten einde aldaar, na dokking en geringe wij- Middellandsche Zee aldaar teruggekeerde schroefstoomschip
ziging der opperdeks-bandstuuriurigting, een proeftogt te 3de klasse Prinses Maria in onderzoek opgenomen, doch
doen en in de 1ste klasse van reserve te worden gebragt. geene herstelling meer waardig gekeurd ; genoemde bodem
De monitors Bloedhond en Cerberus benevens de stoom- i wordt voorloopig in drijvenden staat gehouden , in afwachkanonneerbooten Brak en Vos werden in Mei jl. naar Wil- ting dat omtrent hem een nader besluit zal genomen zijn.
lemsoord overgevoerd , ten einde, even als in het vorige
Het schroefstoomschip 4de klasse St. Evstatius, bij de
jaar, tijdelijk dienst te doen bij de oefening der zeemilitie, fabriek der Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijentot welk doel, en tevens tot oefening van officieren en oord gebouwd en door deze opgeleverd , werd , na beminderen , ook het ramschip Slier, benevens de rammonitors ' proeving, overgenomen, naar Hellevoetsluis overgevoerd
Adder en Krokodil, in het begin van Juuij werden in dienst en aldaar in de 3de klasse van reserve gebragt.
gesteld.
De stoomkanonneerboot, klein model, Hydra , dienstDe stoomkanonneerbooten Njord, Tyr en Braga, opge- doend wachtschip te Vlissingen , werd van een derde waterleverd door de firma CHRISTIE NOI.ET en DE KUYPER te ' digt schot voorzien.
Delfshaven , zijn , na van geschut voorzien te zijn , naar
De nieuwe werk- en bergplaatsen voor deze werf kwamen
Willemsoord overgevoerd en in de 1ste klasse van reserve gereed en voorzien daardoor in eene reeds sedert lang gegebragt, terwijl de vaartuigen van hetzelfde type Wodan voelde behoefte.
en Thor naar Amsterdam terugkeerden en in de 1ste klasse
Voorts werden alhier de loodsvaartuigen der 4de , 5de
van reserve opgenomen werden.
en Ode districten onderhouden en hersteld , benevens de
Het gepantserd stoomriviervaartuig Mei-va zal, na be- sloepen vervaardigd , die voor de drie directien der marine
proefd en door de fabriek » de Atlas" te Amsterdam op- benoodigd waren.
geleverd te zijn , in het najaar, bij 's Rijks werf aldaar,
Op d* drie Rijkswerven , in het algemeen , werden alle
in de 1ste klasse van reserve gebragt worden.
daar in gebruik zijnde werktuigen en ketels onderhouden,
Op 's Rijks werf te Willemsoord werd de inrigiing tot en , zoo noodig , vernieuwd , daarbij nog vele behoeften aanwachtschip van bet fregat Adolf Hertog tan Nassau vol- gemaakt, benevens de wachtschepen , instructievaartuigen,
tooid , en deze bodem, ter vervanging van het afgekeurde stoombarkassen , werk vaartuigen , het jagt en dereservelinieschip Korteuaer, in den loop der maand April jl. in schepen en vaartuigen , volgens de bestaande voorschriften
onderhouden.
dienst gesteld.

Bijlage A.

Tweede Kamer,
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W a t aangaat de werkzaamheden ten behoeve der marine
hij particulieren, diene het volgende.
Bij de fabriek der Nederlandsche Stoombootmaatschappij
te Fijenoord werd de houw voleindigd van het schroefstoomschip 4de klasse St. Euttatius,
henevens van de
stoomkanonneerbooten , groot model, forten Vidar; deze
l>odems werden, na beproeving, overgenomen en eerstgenoemde te Hellevoetsluis in de 3de klasse van reserve
g e b r a g t , terwijl hiatstgemelde vaartuigen , na te Amsterdam van geschut voorzien te zijn , naar Willemsoord overgevoerd en aldaar in de 1ste klasse van reserve zullen opgenomen worden.
Door dezelfde fabriek werd nog de bouw voltooid van
den rammonitor Matador (zie onder Willemsoord), benevens
die eener torpedoboot, model THOHNYCHOFT , welke weldra
ter beproeving naar Willemsoord zal overgevoord worden.
Aan voornoemde fabriek werd verder de bouw opgedragen
van ééne stoomkanonneerboot, groot model, genaamd
He f ring.
Bij de Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam werd de door haar gebouwde stoomkanonneerboot, groot model, TJlfr, opgeleverd , welk
vaartuig te Amsterdam van geschut voorzien en daarna te
Willemsoord in de 1ste klasse van reserve gebragt zal
worden.
De fabriek kwam mede gereed met de haar opgedragen
werkzaamheden aan den rammonitor Draak , welke daarna
naar Willemsoord overgebragt werd.
De aan dezelfde fabriek opgedragen bouw van eene torpedoboot, model THORNYCROFT , is weldra voltooid , en zal
dit vaartuig daarna ter beproeving naar Willemsoord overgevoerd worden.
Verder werd aan bedoelde fabriek nog de bouw toevertrouwd van twee stoomkanonneerbooten, groot model,
welke de namen ontvingen van Duja en Hadda.
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Artillerie.
De aanschaffing van het artillerie-materieel , waarvoor
op de begrooting van het loopende j a a r , gelden werden
toegestaan , heeft geleidelijk plaats gehad zoodat dit voor
het grootste deel reeds aanwezig is.

De bewapening der opleiding' en wachtechepen met op

'sltijk.s werf te Amsterdam aangegoten kanonnen van 12
c.M., K. A . , is voltooid.
De proeven, den vorigen zomer genomen met 2 staalbronzen aehterlaad-kanonnen van 7,5 c.M., A . , hebben
in zoo hooge mate bevredigende uitkomsten opgeleverd ,
dat, zonder eenige weifeling, deze vuurmond, zoowel wegens duurzaamheid en doelmatigheid als tref k a n s , tot
type van het grootste sloepkanon, dus ter vervanging
der getrokken kanonnen van 7 c.M., houwitsers van 12
c.M. en earronnades van 12 pond kan aangenomen worden.
Reeds is het aangieten dezer nieuwe achterlaadkanonnen
dan ook dien ten gevolge in vollen g a n g , terwijl het afwerken daarvan wordt toevertrouwd aan een onzer groote
fabrieken. Ten einde geregeld met den aanmaak van dit
geschut te kunnen voortgaan, worden de noodige gelden
voor 50 stuks opgebragt.
De verhoogde vuuruitwerking van dit kanon is echter
oorzaak, dat de bestaande sloepsaffuit, oorspronkelijk ontworpen voor het gladde kanon van 3 pond en eigenlijk
reeds niet meer bestand tegen de uitwerking van het
bestaande getrokken voorlaadkanon van 7 c.M., voorliet
nieuw ingevoerde kanon de noodige sterkte mist.
Eene nieuwe ijzeren sloepsaffuit werd daartoe ontworpen,
beproefd en doeltreffend bevonden ; de noodige gelden voor
30 stuks dier affuiten worden bij deze begrooting aangevraagd.
Met de geleidelijke vervanging der oude houten landingaffuiten door soortgelijken van staal met voorwagens ,
Door de fabriek der firma CHRISTIE NOI.ETEN DE K U Y P E R ,
wordt voortgegaan. Na de aanschaffing van die , waarvoor
te Delfshaven, werden de stoomkanonneerbooten Heimdall
thans de gelden worden opgebragt, zal nog slechts een
en Balder opgeleverd en zullen deze vaartuigen , na te Amklein getal benoodigd zijn.
sterdam van geschut voorzien te zijn, te Hellevoetsluis in
De gunstige uitkomsten, zoowel hier te lande als elders
de 1ste klasse van reserve gebragt worden.
met het revolverkanon van den fabrikant HOTCHKISS te
Door de fabriek » de Schelde " werd het instructievaarParijs verkregen , hebben tot de invoering daarvan doen
t u i g Castor (zie onder Amsterdam) opgeleverd, terwijl
besluiten. Algemeen wordt thans erkend , dat alleen deze
tavens aan haar de aanmaak eener torpedoboot werd open soortgelijke wapenen bij magte zijn om aanvallen met
gedragen , welke weldra gereed zal wezen om ter beproetorpedobooten af te weren ; bij alle natiën wordt dan ook
ving naar Willemsoord overgevoerd te worden.
met kracht de hand geslagen aan de bewapening der
Aan de fabriek » de Atlas " te Amsterdam werd voort- oorlogsboderas met dergelijke vuurwerktuigen, waarbij
gegaau met den bouw van het gepantserd riviervaartuig door de meesten aan het HOTCHKI^S revolverkanon de voorMerca, dat tegen het najaar gereed kan komen.
keur wordt gegeven.
Door de firma HUYGENR EN MEURSINO (thans HUYGKNS
De gelden voor de aanschaffing van het overige mateEN VAN GELDER) werd op hare werf, te Amsterdam, de
herstelling voltooid van het ramschip Schorpioen, en dit schip rieel zijn aangevraagd, ten einde gelijken tred te houden
daarna naar 's Rijks werf te Willemsoord overgevoerd (zie met den aanbouw.
Bij de marine-torpedodienst hebben de proeven, om te
verder omtrent dezen bodem, onder genoemde werf).
Door de firma THORNYCROFT & C°., in E n g e l a m d , zijn geraken tot een goed stelsel van sleeptorpedo's, nog tot
vier vau de zes vroeger bij haar bestelde torpedobooten, geene besliste uitkomsten geleid. Zij zullen echter worden
na beproeving op de Theems, naar Willemsoord overge- voortgezet en daarvoor , zoomede voor het nog ontbrekende
b r a g t , ten einde aldaar de inrigtingen voor het voeren torpedomaterieel, voor de nieuw aan te bouwen torpedovan spartorpedo's te doen aanbrengen en in conservatie booten en schepen, zijn op deze begrooting de noodige
opgelegd te worden; de twee laatsten zullen weldra gelden uitgetrokken.
volgen.
Stoommartdienst.
Voor rekening van het Departement van Koloniën i s ,
onder toezigt van dat van Marine, de bouw van twee
Omtrent dezen tak van dienst zij het volgende vermeld:
schroefstoomschepen 4de klasse, genaamd Benkoelen en
Ketels en werktuigen van alle in conservatie zijnde
Madura,
opgedragen, respectivelijk aan de fabriek der schepen en vaartuigen , werden op de yerschillende RijksNederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord en aan werven in zoodanigen staat onderhouden , «lat zij voor dade Koninklijke Fabriek voor stoom- en andere werktuigen delijk gebruik gereed zijn , terwijl die der nieuw aangete Amsterdam.
bouwde en herstelde na de beproeving, en die der buiten
Eerstgenoemde fabriek leverde het bij haar gebouwde dienst gestalde bodems na het ondergaan der noodige voorschroefstoomschip 41e klasse Padang o p , d a t , na volbrag- zieningen , in dien staat van gereedheid werden gebragt.
ten proeftogt, zijne bestemming naar Üost-Indie opvolgde ,
Behalve het ramschip Schorpioen, reeds ten vorigen jare
en werd zij verder belast met de vervaardiging van twee gemeld, en ééne stoombarkas. behoefde geen der schepen
stoommachines (type van die der Bogor).
van ketels te verwisselen.
De bouw van twee schroefstoomschepen, type Havik en
Daar het iia afloop der zomeroefeningen bleek, dat de
Zeemeeuw, ten behoeve der gouvemements-marine in Oost- ketels vau het ramschip Stier zich in beteren toestand
Indie, en genaamd Arend en Valk, werd toevertrouwd bevonden dan die van de (iuinea, i s , in afwijking van het
aan de fabriek > de Schelde " te Vlissingen , terwijl ein- oorspronkelijk p l a n , voor den laatsten bodem een nieuw
delijk nog de aanmaak van twee stoom barkassen (groot stel in aanmaak g e b r a g t , en komen op deze begroomodel), bestemd voor de dienst in Oost-Indie, gegund is ting de noodige gelden voor ten behoeve van de Stier. De
aan de fabriek der firma CHRISTIE NOLET EN DE KUYPEH oude ketels van de Gumeaen&e werktuigen van dat schip,
te Delfshaven.
zijn gedurende de wintermaanden nagezien en gerepareerd.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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Nieuwe ketels voor het schroefstoomschip 1ste klasse
Zilveren, Kruis zijn aangemaakt i o m , bij binnenkomst van
dien bodem, zoo iioodig dadelijk de ouden te vervangen.
Men nieuwe distilleerketel voor dit schip is op 's Rijks
werf te Willemsoord gereed gemaakt.
Voor het schroefstoomschip 1ste klasse Leeuioarden is
een nieuw stel ketels in aanmaak.
De werktuigen en de distilleerketel van laatstgenoemden bodem ondergaan eene flinke herstelling aan 's Rijks
werf te Willemsoord met eigen werkkrachten.
Rij naauwkeurig onderzoek van het schroefstoomschip
3de klasse Prinses Maria bleek het schip geene hersteh
ling en nieuwe ketels waard te zijn. De werktuigen en
oude ketels zullen verkocht worden.
In den kruiser 1ste klasse Koningin Emma der Nederlanden worden de werktuigen opgesteld. Eerlang zullen
die kunnen beproefd worden met gemeerd schip.
Voor de de Ituyter, het vierde schip van dit charter,
zijn compound machines van 3000 I. P . K. in aanmaak.
Door de stoom werkplaatsen te Willemsoord en Hellevoetsluis werden de werktuigen der verschillende in dienst
zijnde schepen en vaartuigen onderhouden , en de noodige
machinekamerbehoeften aangemaakt.
De te Willemsoord vervaardigde ketel voor stoombarkas
n°. 2 en de bij particulieren aangemaakte voor het oude
dok, werden tegen de ouden verwisseld. Te Hellevoetsluis
werd de ketel bij de machine der » bateau p o r t e " van het
drooge dok vernieuwd.
De volgende schepen werden in het afgeloopen dienstjaar met goed gevolg onder stoom beproefd:
Rammonitor Matador, vervaardigd in de fabriek der
Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord;
Schroefstoomschip 4de klasse Padang,

idem;

Schroefstoomschip 4de klasse St. Eustatius,

idem;

Schroefstoomschip 2de klasse Marnix,
ketels vroeger
vernieuwd en de machines hersteld in de Koninklijke
fabriek te Amsterdam;

Omtrent de verschillende proeftogten zij nog het volgende aangeteekend:
De Matador is een vergroot type monitor, bewapend
met twee kanons a 28 c. M . , doch met behoud der werktuigen type Tijger, die zeer goed voldeden.
De Padang . bestemd voor de Indische militaire marine,
voldeed zeer g o e d , wat vaart enz. betreft, terwijl eene
kleine wijziging in de trekking der k e t e l s , tot eene niet
onbelangrijke besparing van brandstof leidde. Het schip
volgde zijne bestemming naar Batavia op.
De St. Eustatius,
geheel gelijk aan de Padang, doch
met compound machines, behaalde grooter vaart dan te
voren door eenig schip van dit type verkregen werd en
voldeed ook overigens zeer goed.
De Marnix kwam uit conservatie te Willemsoord en
was toegevoegd aan het oefenings-eskader. De proeftogt
strekte om vóór het vertrek naar zee te zien of alles in
orde w a s , en beantwoordde aan de verwachting.
De Alkmaar kwam ook uit conservatie te Willemsoord
en was bestemd naar de kust van Afrika.
Proeftogt met gelijk doel en uitkomst als boven.
Njord, Tijr , Braga , Heimdall, Balder, Vidar en Vali,
voorzien van voortstuwers, welke bij de bovengenoemde
beproevingen met de Freijr de beste uitkomsten hadden
gegeven , voldeden in alle opzigten goed.
Ulfr.
Schip geheel gelijk aan de zeven bovenstaande,
doch met ketels en werktuigen van eenigzins meer ver
mogen, voldeed ook zeer goed.
Schorpioen. Na geëindigde reparatie van schip en werktuigen en verwisseling der ketels, diende deze proeftogt
om zekerheid te verkrijgen, dat alles naar behooren was
verrigt, alvorens het schip in de 1ste klasse van reserve
te brengen. Alles liep uitstekend en de behaalde vaart
overtrof de verwachting.

De torpedobooten 4 , 5 , 6 en 7 werden allen op de
Theems beproefd met gunstigen uitslag, waarna die vaartuigjes onder eigen stoom naar Willemsoord vertrokken,
waar ze in ontvangst werden genomen.
Stoomkanonneerbooten Xjord, Tyr, Braga, Heimdall en
Zoo als reeds hierboven is gezegd, zullen de twee
Balder, geleverd door de firma CHRISTIE NOLET EN DE
laatste der bij THORNYCROFT aangebouwde torpedobooten
KUYPER te Delfshaven;
en de drie eerstelingen der Nederlandsche industrie binnen
tStoomkanonneerboot TJlfr, aangebouwd in de Konink- kort ter oplevering gereed zijn.
De ketels ten behoeve van net Departement van Koloniën
lijke fabriek te Amsterdam, en de stoomkanonneerbooten
Vidar en Vali, geleverd door de Nederlandsche Stoom- aangemaakt, in de Memorie van het vorige jaar genoemd,
zijn naar Indie verscheept. Thans zijn voor dat Departement
bootmaatschappij te Rotterdam;
onderhanden de ketels en werktuigen van twee schroefRamschip Schorpioen, na verwisseling van ketels en stoomschepen 4de klasse, twee gouvernementstoomers en
reparatie door de Koninklijke fabriek te Amsterdam;
twee stoombarkassen, welke vaartuigen mede hier te lande
in
aanbouw zijn, en verder twee stel werktuigen voor
Torpedobooten 4 , 5 , 6 en 7 , vervaardigd door de firma
raderbooten, type Bogor, die in Indie worden aangebouwd.
Schroefstoomschip 3de klasse Alkmaar,
vaardigd in bovenstaande fabriek;

machines ver-

THORNYCHOFT & C°. te Londen.

De rammonitor Draak en de torpedobooten 8 , 9 , 10 ,
11 en 12 komen allen binnen korten tijd ter beproeving
gereed.
De Merva , ons vierde en laatste gepantserd riviervaart u i g , in aanbouw bij de Maatschappij »de A t l a s " te
Amsterdam, zal ook weldra zoo ver gevorderd zijn.
De verwachting, van ook nog dezer dagen met den
kruiser 1ste klasse Tromp den proeftogt te maken, werd
teleurgesteld. Na gunstigen uitslag der voorloopige beproeving en juist op het punt om den werkelijken proeftogt aan te v a n g e n , werd eene scheur ontdekt in den
voorsten condensor.
Die scheur, waarschijnlijk ontstaan door spanning in
het gegoten ijzer, maakt de gedeeltelijke vernieuwing
van dit machinedeel noodzakelijk; de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, die de werktuigen leverde , is hiertoe onmiddellijk op hare kosten overgegaan.
Behalve bovengenoemde bodems, werden nog eenige
stoomtogten gemaakt met de stoomkanonneerboot Freijr, \
ter beproeving van verschillende voortstuwers, en met de
rammonitors Luipaard en Matador, ter bepaling vanden
invloed, dien een ijzeren of houten k i e l , vorm van roer en
s t u u r i n r i g t i n g , op de manoeuvreervaardigheid dier weinig
diepgaande bodems hebben.

l i l d e AFDEELING.

Het eindcijfer bedraagt f 3 981 531,25, tegen f 4 030 039,65
in het vorige j a a r , derhalve f 48 508,40 minder, hetgeen
toe te schrijven is aan eene vermindering van
Art. 25. Vaste tractementen van het corps
zee-officieren , met

f

Art. 26. Vaste tractementen van het corps
officieren van administratie, met . . . .

4 430,00
3 500,00

Art. 29. Vaste soldij van officieren-machin i s t , met

84,00

Art. 31. Kosten van bet corps mariniers, met '

26 700,00

Art. 33. Kosten van werving, met

.

29 200,00

Art. 35. Kosten van opleiding en indiensttreding van officieren van gezondheid , met
Art. 38. Schafting der equipages , met .

9 023,00
26 000,00

Transporteren

.

.

f

98 937,00

(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1880.
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f 98 937,00
19 2

Art. 39. Kosten | van gebouwen voor kazernen, met.

17 000,00

Totaal minder . . . f 115 937,00

Per trarsport

1 ramtorenschip

234

1

»

229

bovenrol

819
81

en eene verhooging van:
Art. 27. Tractomenten van het corps officieren van gezondheid enz., met f 7 080,00

900

4
Indische militaire marine.

Art. 28. Bezoldiging van het
personeel der hospitalen enz., met

300,00

Art. 32. Zeetractementen, soldijen enz., met

8 600,00

Art. 34. Kosten van het Koninklijk Instituut, m e t . . . .

1 wachtschip te Batavia

1 448,60

Art. 42. Kosten van transport
van officieren enz., met. . . .
50 000,00
_

67 428,60

Zoodat het eindcijfer, zoo als reeds gezegd
is, een verschil in minder, geeft van . . .
f 48 508,40

1

»

» Soerabaija .

1

»

» Atjeh

123
. . . >.

2 raderstoomschepen 2de klasse, a 100
koppen
4 raderstoomschepen 3de klasse, ii 91 koppen
9 schroefstoomschepen 4de klasse, a 74
koppen
1 opnemingsvaartuig

De toelichtende staat geeft omtrent het een en ander
eene meer volledige omschrijving.
Het active personeel over 1880 is voor de verschillende
diensten verdeeld als volgt:
• •

2 raderstoomschepen 4de klasse, h 59 koppen
2 raderstoomschepen 4de klasse, a 49 koppen ,

Koppen.
500

1 wachtschip te Willemsoord
1

»

» Hellevoetsluis

350

1

>

» Amsterdam

250

1 fregat tot opleiding van jongens te Amsterdam

500

1

» Rotterdam

300

1 schip tot opleiding van k a n o n n i e r s . . . .

86

1 brik tot opleiding van bootsmansleerlingen .

135

»

»

»

»

1 fregat tot oefening van zeemiliciens

.

. .

1 ramschip
1

17

173
158

»

pro memorie.

3 monitors . > .

-.

idem.

2 schroefstoomschepen 1ste klasse h 237 koppen

474

1 schroefstoomschip 2de klasse

141

1 schroefstoomschip 2de of 3de kiasse. . . .

108
3175

WEST-INDIE.

1 schroefstoomschip 3de klasse.
1

»

4de

»

108
80
188

boven rol .

18

2 -

206
"

"

OOST-IN DIE;

Ailxüiair eskader.
1 schroefstoomschip 1ste klasse.

226

1

130

19 2

"> '

2de

122
67
200
364
666
35
118
98
1793

Binnen 'slands.

»

Koppen.
356 3381

»' . ,

Transporteren.

356 3381

staf
bovenrol

12
180
1985

46

6266

De bemanningen der dienstdoende kostschepen te Rotterdam, Vlissingen en Samarang, zoomede die van de kleine
oefeningsvaartuigen, worden gevonden door detachering
uit de rollen der wacht- en opleidingschepen.
De oefeningen der zeemiliciens werden even als het vorige
jaar op de Evertsen aangevangen, om later met 1 Augustus
op de in dienst zijnde ramschepen Guinea en Stier en de
monitors Krokodil en Adder te worden voortgezet.
Eerstgenoemd ramschip was reeds in dienst bij den aanvaug des jaars; de drie laatstgenoemden werden 6 Junij
in dienst gesteld met hunne vastgestelde bemanning. Hierdoor werd het voordeel verkregen, dat kommandant en
officieren ten volle met de eigeuschappen dier bodems bekend waren, toen de eerste afdeeling miliciens werd ingescheept.
De nieuw aangebouwde brik Castor werd in het voorjaar van 1879 in dienst gesteld tot oefening van de jongens
der opleidingschepen , en deed, met de Ternate, kruistogten
in de Zuiderzee.
Om dezelfde reden als in het vorige jaar, toen de leeftijd
van de jeugdige knapen bij aanneming van 14 op 15 jaar
werd gebragt, leverde de werving minder op. Rekening
houdende met het aantal beschikbare schepelingen, bestaat
voor alsnog geene aanleiding op den genomen maatregel
terug te komen.
De getalsterkte van het personeel is ruim voldoende om
in de eischen van de dienst te voorzien, terwijl aan de
bestaande behoefte aan scheepsonderofficieren, graad van
korporaal, en konstapelsmaats, gaandeweg wordt voorzien
door de vruchten, die de opleidingen aan boord van de
brik Zeehond en van het artillerie instructie-vaartuig het
Loo beginnen af te werpen.
De brik Zeehond maakte 28 April 1879 een aanvang
met de zomeroefeningen op het Haringvliet, kruiste daarna
in de Noordzee en bezocht herhaaldelijk onze visschersvloot, ten einde na te gaan of de visschers in hun bedrijf
gestoord werden door Engelsche visschersvaartuigen.
De oefeningsdivisie , bestaande uit de schroefstoomschepen
lste klasse van Galen en Zilveren Kruis en het schroef-
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stoomschip 2de klasse Marnix, vertrok 2 October 1878 via
Kio Janeiro naar Batavia en kwam , na een verblijf van
l'/j maand op de kusten van Atjeh, den 2den April 1879
te Batavia aan.
• •
Nadat de bemanningen verwisseld waren met het personeel dat, wegens langdurig verblijf in Oost-lndie, voor
terugkeer naar Nederland in aanmerking kwam, verlieten
de beide eerstgenoemde schepen den uden Mei en de Marnix den (iden Mei jl. de reede van Batavia, de van Galen
en de Zilveren Kruis, om via de Kaap de Goede Hoop,
direct de terugreis naar Nederland aan te nemen, terwijl aan
de Marnix werd opgedragen, op de terugreis de Delagoabaai te bezoeken, om aldaar de vlag te vertoonen, in het
belang der aldaar gevestigde Nederlandsche handelshuizen.
Het schroefstoomschip 1ste klasse Atjeh, is na volbragten proeftogt, 15 Augustus 1878 buiten dienst gesteld
en zal eerstdaags in dienst gesteld worden met bestemming naar Üost-Indie , ten einde , zoo als reeds is vermeld ,
bij het auxiliair eskader aldaar het schroefstoomschip 1ste
klasse Curarao te vervangen.
Het schroefstoomschip 2de klasse Alkmaar, 1 Maart jl.
in dienst gesteld, vertrok 6 April naar Liberia en de
zuidwestkust van Afrika, in het belang der aldaar gevestigde Nederlandsche handelsfactorijen.
Het tot de Indische militaire marine behoorende schroefstoomschip 4de klasse Padang vertrok 6 Januarij jl. van
Rotterdam naar Oost-lndie en kwam 3 April te Batavia aan.
De werving van schepelingen leverde voldoende resultaten op.
In 1878 werden aangenomen 518 koppen , waarvan 229
ligtmatrozen en jongens, en in de eerste helft van 1879,
287 koppen, waarvan 136 onbevaren.
De vooruitgang in de sterkte van het ondergeschikt
personeel bedroeg in 1878, 88 koppen en in het eerste
halfjaar van 1879, 121 koppen.
De opleidingen van de adelborsten'aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine , van de machinist", boots- en stuurmansleerlingen blijven aan het beoogde doel beantwoorden.
De werving bij het corps mariniers was wederom niet
ongunstig.
In 1878 werden 290 man aangenomen en in het 1ste
halfjaar van J879, 99 man.
In het 1ste halfjaar van 1879 werd het verlies door de
aanwerving ruim opgewogen , zoodat de sterkte 13 man
meer bedroeg dan bij het begin des jaars, en op 1 Julij
nog slechts 32 man aan het compleet ontbrak.
Eene meer doeltreffende indeeling van dit corps werd
ontworpen; de aard en de gevolgen daarvan zal men in deze
begrooting aantreffen, terwijl in den adstructiven staat bij
art. 31 dienaangaande de noodige inlichtingen worden
gegeven.
De door den afgetreden Minister, blijkens de Memorie
van Toelichting der Marine-begrooting voor het jaar 1879
gekoesterde hoop, aangaande voorstellen eener spoedig*
reorganisatie der geneeskundige dienst bij de zeemagt,
werd wegens verschillende redenen niet verwezenlijkt.
Eene reorganisatie, die afdoende maatregelen in het leven
roept, om , niettegenstaande de vele verbeteringen van materielen aard bij het corps officieren van gezondheid in de
laatste jaren achtereenvolgens tot stand gebragt, de jaarlijksche achteruitgang van dat corps te stuiten, en jeugdige artsen aan te moedigen met goede vooruitzigten op
bezoldiging, bevordering en eventueel pensioen in dienst
te treden, kan niet op voldoende wijze tot stand komen,
zonder wijziging der wet op de bevordering, het ontslag
en de pensionering bij de zeemagt; voor dat speciale corps.
De ondergeteekende vertrouwt spoedig een wetsontwerp
van die strekking aan de Vertegenwoordiging te kunnen
aanbieden.
Intusschen is de toestand van dien aard , dat elke vertraging vermeden moet worden, en het is om die reden,
dat de finantiele eischen en gevolgen dier reorganisatie in
deze begrootiug zijn opgenomen, opdat, bij het tot stand
komen van de bedoelde wet, aan die reorganisatie zonder
uitstel uitvoering zal kunnen worden gegeven.
De noodzakelijkheid tot de invoering dier reorganisatie
zal, na al hetgeen daarover reeds geschreven en gesproken is, wel niet nader aangetoond behoeven te worden;
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de ondergeteekende meent dan ook te kunnen volstaan met
de verzekering te geven, dat naar zijne overtuiginh het
beoogde doel door de voorgestelde middelen zal kunnen bereikt worden, zonder te groote offers van de schatkist te
eischen.
Aangaande de zeeniilitie kan het navolgende worden
medegedeeld.
Voor de ligting van 1878 hebben zich voor de zeemilitie aangemeld 1980 personen, waarvan zijn ingelijfd 600.
Als genoegzaam geoefend , hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen in :
October 1878
November 1878

316
.

278

Januarij 1879

1

Februarij 1879

1

overleden

3

overgegaan met eene vaste verbindtenis bij:
de koloniale troepen

1

de gouvernements-marme in Oost-lndie . . . .

1

ontslagen om ligchaamsgebreken

2

Aan 128 van degenen , die met onbepaald verlof van
boord vertrokken, werd de vergunning verleend tot
het uitoefenen van de buitenlandsche zeevaart; aan 17
tot het aangaan van een huwelijk.
Van de ligting van 1879 hebben zich, na aftrek van
degenen, die buiten oproeping blijven, 2096 personen
voor de zeeniilitie aangemeld, als in:
Friesland

200

Groningen

231

Drenthe

63

Overijssel . . ,

130

Gelderland

133

Utrecht

57

Noordholland

697

Zuidholland

422

Zeeland

113

Noord brabant
Limburg

49
1
2096

Volgens art. 5 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) mogen echter niet meer dan 600 zeemiliciens
worden toegelaten ; dien ten gevolge konden, naar evenre*
dige verdeeling overeenkomstig art. 3 van Zr. Ms. besluit
van den 23sten Februarij 1879 (Staatsblad n°. 39), voor de
dienst ter zee bestemd worden van:
Friesland
Groningen

57
66

Drenthe

18

Overijssel

37

Gelderland

38

Utrecht

16

Noordholland

200

Zuidholland

121

Zeeland

33

Noordbrabant

14
600

BUIage L

Tweede Kamer.
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DaM asemiliciens worden eenri aan boord van Zr. |£s.
Thans zijn nog vier Iwdskutters in aanbouw, voor welke
fregat Bttrtit» te Willemsoord geoefend , en gaan ver- de galden werden verleend op de begrooting van 1879.
volgens gedurende Bekeren tijd ter verdere bekwaming bij
Voor de uitrusting van desa laataten, soomode voor
gedeelten op bet gepantserd materieel over.
nieuwen aanbouw van drie kuiters, worden hij deze begrootlug wederom fondsen aangevraagd.
I V l l e AIOKKI.INÜ.
De zich zeil' rigtende reddisgboot voor bet aan boord
Het totaal-cijfer «lezer afdeeling bedraagt f 1721742, brengen van loodsen aan den Hoek van Holland — blijkens
tegen f 1669631 in bet Torige Jaar. derhalve f 162211 de toelichting der begrouting van 1879 in aanbouw — is
meer.
J)at verschil is toe te schrijven nun aane vermindering van :

Art. 49. Beioldiging van de ambtenaren in de loodsdistricten , met

' •

f

42')

Art. 53. Aanbouw, onderhoud en uitrusting van loodsvaartuigen, met

14 000

Art. 55. Aanbouw , aankoop , onderhoud
en h u u r van loodsgebouwen, m e t . . . .

14 500

Art. 62. Kosten van onderhoud der vanrtuigen van de hydrographie, met . . . .

4 000

Totaal minder

.

.

.

Art. 5 1 . Aandeel in de loodsgelden en vaste bezoldiging der
loodsen enz., met

21247

Art. 52. Loodsmansteekens enz.
voor het loodspersoneel, met . .

500

Art. 54. Huur van vaartuigen
voor het afhalen van loodsen enz.,
met

5 000

Art. 56.
enz., met

Art. 58. Aanschaffing van materialen enz. voor het algemeen
betonningsmagazijn te Enkhuizen,
met

000

10 000

Art. 59. Bezoldiging van het
personeel bij de k u s t - en oeververlichting enz., met . . . .

2 284

Art. 60. Buitengewone werken
ten dienste der kustverlichting
enz., met

89 600

Art. 61. Bezoldiging, beman*
ning der opnemingsvaartuigen ,
met

500

Totaal meer

.

Betouitiïuj,

Verlicht ui ;/.
De bouw van de twee lichttorens voor IJmuiden (Noordzeekanaal), bedoeld bij de suppletoire begrooting vau 1877.
is voltooid en zijn de lichten ui het najaar van 1878 daarop
ontstoken.
De nieuwe lichttoestel ten behoeve der verlichting te
Egmond aan Zee en eene groote lantaarn voor een licht
der 1ste grootte voor Goedereede, waarvoor de gelden
werden aangevraagd op de begrooting van 1879, zijn aangeschaft , en is de de daarmede in verband staande wijziging in beide verlichtingen onderhanden.

.

Zoodat ten slotte meer wordt uitgetrokken

f

160 211

De toelichtende staat geeft omtrent deze verschillen
eene meer gedetailleerde omschrijving.
Loodswezen.
Van de zes loodskotters, blijkens de toelichting op de
begrooting van 1879 in a a n b o u w , zijn er thans vier voltooid en in dienst gesteld, terwijl de twee overigen binnen
kort gereed zullen komen.
Ook is voltooid en in dienst gesteld een nieuw loodsinspectievaartuig voor het 2de district. Voor al deze vaartuigen werden de gelden toegestaan over 1878.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.

belakening en zeemerken.

Behalve de som, welke ingevolge de bestaande overeen*
komst met de Üuitsche Regering jaarlijks op de begrootiiig
wordt gebragt voor toelage aan Pruissen wegens het onderhoud van het kustlicht op Borkum en de betonningen
bebakening van de Bems en W a d d e n , worden nog bij
deze begrooting afzonderlijk fondsen aangevraagd , in verband met eene noodzakelijk gebleken uitbreiding van de
voorzegde overeenkomst met het Duitsche Gouvernement.
Ten gevolge daarvan, zal alsdan van wege Nederland,
met het oog op zijne belangen bij de vaart op de iïems,
voor een evenredig deel Warden bijgedragen in du veroieuwing van den ouden , reeds lang bouwvallig geworden lichttoren op Borkum en in de verdere kosten voor
versterking en verbetering van het licht daarop.

55 500

'3

Ten behoeve van den aankoop en de verbouwing van een
gebouw te Delfzijl, voor woonhuis 1 en kantoor van den
inspecteur over het loodswezen enz. in het 1ste district
— bij de begrooting van 1879 pro memorie uitgetrokken —
WOfden thans de noodige fondsen aangevraagd.

Op de Engelschmansplaat bij Schiermonnikoog is eene
nieuwe houten zeekaap opgerigt, ter vervanging van de
vroegere , die bouwvallig was.
Voor dezen bouw waren de gelden op de begrooting
van 1879 beschikbaar, terwijl op die voor 1880 wederom
fondsen voor vernieuwing van kapen worden aangevraagd.

Kosten der betonning

Art. 57. Bezoldiging en arbeidsloon directeur en personeel beton*
ningsmagazijn te Hnkhuizen, met

toegestaan bij de begrooting van 1878, is voltooid en batrokken i terwijl die waarvoor de fondsen op 1879 werden
verleend, in aanbouw zijn,

De twee tonnen , système CoüBTBMAT. waarvoor de
gelden op de vorige begrooting werden toegestaan, worden
opgeleverd en uitgelegd ter beproeving.
lntusschen houdt deze begrooting wederom een post voor
twee dier boetjen, ten einde de beproeving op verschillende
punten langs onze kust te kunnen doen plaats vinden.

Art. 44. Traktementen van de inspecteurs
over het loodswezen enz., niet . f
500

5 000

Het aantal woningen voor het loodspersoneel aan het
Noordzeekanaal te IJmuiden. waarvoor de gelden waren

32 920

waartegenover een e vorhooyiug van:

Art. 46. Bezoldiging van de
bemanning der transportvaartuig e n , met

sedert gereed gekomen en in gebruik gesteld,

1879-1880.

Nog werd in den loop van dit jaar eev.ezelfwcrkeude
mistkiok geplaatst aan den lichttoren van den Hoek van
het IJ bij burgerdam , ten behoeve der scheepvaart aan
het Pampus van en naar Amsterdam.
Ook werden verder in het afgeloopen jaar , door t u s schenkomst van het Departement van Marine, ten behoeve
en voor rekening van de dienst der kustverlichting in
Oost-Indie, verschillende ontwerpen verder ten uitvoer
gebragt of bevorderd, en wel na de opgave, gedaan bij
de begrooting van 11S79 , met n a m e : een ijzeren kustlieht-

toren voor Poeloe Edam (Java-xee) en één voor Bembi*
langan

(Westkust van Madura), met daarbij behoorende

etablissementen, en ijzeren lichtópstanden voor randjong
üelar (residentie Banka) en Tandjong Piering (Madura).
Op deze begrooting worden thans fondsen aangevraagd
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voor ili' wwuoheiyic geoordeelde oprigting van een lioht* het vorige j a a r , derhalve ( 30900,60 meer, hetgeen toe
toren, met woongebouwen enz. op Ameland (hij de be- te schrijven is aan eeno vrrhouyiity van:
grooting van 187!) raedi pro mtmorié uitgetrokken), zooArt. 06. Militaire pensioenen, met. . . f 33(524,50
mede roor den aanbouw van twee licht wachterswoningen
aan don Hoek van

Holland.

i)e aanschaffing van den liobttoeetel, benoodigd voor

Art. 88. Pensioenen en onderstanden aan

bet loodspersoneel, met

2 889,0 1

de nieuwe verlichting op Ameland, vooreerst kunnende

Art. 09. Tijdelijk te verleenen pensioenen
wachten tot dat de werken van aanbouw tot zekeren graad
gevorderd zijn, wordt daarvoor thans ilechta een memorie* en onderstanden , met
post uitgetrokken.
Nog wordt pro memorie uitgetrokken een post vooreen
lichtopttand met lichttoestel enz. op W a t u m , waarvan de

oprigting in den laataten tij 1 wenachelijk il gebleken in

liet belang der vaart op de Beneden-Eema, in 't hijzonder
voor de scheepvaart van Nederland en Duitschland , als
aangrenzende oeverstaten.
Hydroijraphie.
Sedert 1 Julij 1878 is het Zeegat aan den Hoek van
Holland, in October 1878 en in Junij 1871), bet Zeegat
van 1.Imiiiden in Mei 1879 opgenomen.
De kaart volgens eerstgenoemde opneming is in druk
uitgegeven en zal spoedig gevolgd worden door die vol»
gens de heide laatstgenoemde opnemingen.
Ue verle len jaar aangevangen opneming van de \VesterSchelde, van Vlissingen tot de Belgische grens, zal dezeu
zomer worden voortgezet.
De kaart van den Mond der Schelde naar de opneming
van 1875—76, is in druk uitgegeven.
De gravure der kaart van de Maas uit zee tot Rotterdatn is onderhanden.
De gravure van de overige kaarten der Nederlandsche
zeegaten zijn steeds bijgewerkt, wanneer nieuwe oplaag
noodig was.
Met den aanbouw van een nieuw opnemingsvaartuig ,
waarvoor gelden zijn toegestaan hij de begrooting van
1879, werd sedert op 's Rijks werf te Hellevoetsluis een
aanvang gemaakt.
Bij de verdere ontwikkeling van bet plan voor dit
vaartuig is behoefte aan meerdere fondsen gebleken , \vaarvo ir op deze begrooting een laatste post op bet betrekkeiijk artikel is uitgetrokken.
V d e AFDEELING.

Totaal meer

. . .

2 545,00
f

39 058,50

en eene têmindtrlng van:
Art. 03. Burgerlijke pensioenen verleend
vóór 1 Julij 1840, met.' . . . f 1 001,00
Art. 04. Militaire
pens ; oenen
verleend vóór 1 October 1851, met

2 189,00

Art. 05. Burgerlijke pensioenen
na 1 Julij 1840, niet

138,00

Art. 07. Pensioenen aan mindere geöinploijeerden, met. . .

3 931,00

Art. 70. Wachtgelden , met .

677,00

Art 72. Van begrooting 1S79
vervallen

156,00

Totaal

minder

8 092,00

Zoodat ten slotte een hooger bedrag wordt
verkregen van
f

30 966,50

De toelichtende staat geeft omtrent het een en ander
eene meer volledige omschrijving.
V i d e AFDEELING.

Voor deze afdeeling is dezelfde som uitgetrokken als
voor het vorige jaar.
De Minister

van

Marine,

TAALMAN KIP.
Het eindcijfer bedraagt f 834 9 8 2 , tegen f 804^015,50 in

(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1880.

Vi.

2.)

BIJLAGE.

VERGELIJKEND OVERZIGT van de Ilde afdeeling der begrootingen van 4879 en 1880.
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Op de begroeiing van 1879 is toegestaan voor:
Werktuigen en
Herstellen ,
behoeften van
tuigen en uit- Conservatie Aanvulling Spartorpedo
algemeenen aard Verstrekking
rusten van
en onder1 kosten van
in en buiten
reserve
van
inrigtingen en vervoer, jagt- ei houdswerken
dienst zijnde
aan
torpedo's. werkvaartuigen, 's Rijks werven.
schepen, binnen- schepen. den voorraad.
sluisen buitenslands.
en jaaggelden.

Artikel.

Nieuwen

12

aanbouw.

a. f

465 000

13™ a.
b.

360 000

c.

300 000

d.

120 000

a.

175 000

14

15

16

17

a.

a.

a.

b. f

250 000

c.

290 000

b.

50 000

c.

30 000

e.

5 000

d.

4 000

d. f

355 000

e. f120 000

d.

100 000

b.

5 000

e.

5 000

a.

27 000

ƒ.

4 000

c.

38 000

d.

28 000

e.

55 000

d.

10 000

e.

5 000

120 000

421200

92 000

376 500

b.

85 000

c.

145 000

b. f 20 000

200 000

18
250 000

19

•

20,1.

a.

410 000

*.

110 000 c. f 65 000

d.

315 000

II.

a.

11000

b.

194 000 c. 45 000

d.

132 000

a.

62 000 b. 45 000

c.

82 000

III.

12 000

IVenV.

f

1700

27 000

21
22

192 345

•

23

157300

24

50 000

f

2 850 700

f

1 487 000

f155000

f

483 000

f

20 000

f

1 025 000 f

401345

e A.

Tweede Kamer.
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Op do bogrooting van 1880 is uitgetrokken voor:

Nieuwen
aanbouw.

Werktuigen en
Herstellen ,
behoeften van
tuigen en uitVerstrekking
Conservatie Aanvulling' Bpartorpedo algemeenen aard,
rusten van
en onderkosten
van
van
in en buiten
inrigtingeu en vervoer, jagt-en houdswerken
reserve
aan
dienst zijnde
's Rijks werven.
Kshepen, binnen' sobepen. den voorraad. torpedo's. werkvaartuigen,
sluisen buitenslands.
en jaaggelden.

I
12

a. f

400 000

13

300 000

14

150 000

270 000

b, t

250 000

e.

2«o ooo

b.

50 000

c.

30 000

c.

5 000

a.

185500

4 000

b.

9 300

d.
18

355 ooo

c. f 75 000

53 000

7!) 000

100 000

5 000

b. f 20 000

4 000

31000
23 000
' 50 000
17

d.

180 000

300 000

10 000

i000

133 000
200 000

18
250 000

1!)
20,1.

400 000

II.

11000

110 000 c. f 75000

315 000

189 000

50000

132 000

50000

82000

57 000 b.

III.

13 780

IVenV.
21

27 000

22

f

175 800

23

150 850

24

49 000

1916 000

f

1 531 700 f 175000

f

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

636 800

20 000

1 025 000 ! f

375 650

