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jaren van 7,5 tot 5.5 millioes guldens beliep, zonder danige
hulp , persoonlijk tut de minatbeduidende technische detail»
quaestien moet onderzoeken. De tijd en de moeite daaraan
besteed verken nadeelig op de behandeling der omvang»

rijke en om der gevolgen wille belangrijke taken. Door
[SS.

den buitengewoner! ijver en toewijding van de opvolgende
chef'' der afdeeling Materieel weru veel aan het gebrek te
gemoet gekomen, doch de behoefte aan hulp doet zich
voortdurend dringend gevoelen. Daarenboven is de plaatsing van een jonger officier op het bureau Materieel niet

2.

alleen nuttig, omdat die officier daar eene hoogst leerzame

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het eindcijfer der begrooting van Marine voor het jaar
1881 bedraagt f 12 124 840,33 \ tegen f 12 851540,92
het vorige jaar, derhalve f 72(3 700,58* minder.
De oorzaken van dat verschil zullen uit de hieronder
volgende toelichting der afdeelingen blijken.

behoeven. Zoodra die omvangrijke arbeid ia afgeloopen,
vervalt de plaatsing.

I t t e AFDKK.UNii.

Het totaalcijfer dezer afdeeling bedraagt f 331 308,33 s6,
tegen f 325 141,07 in het vorige jaar, derhalve 10 220,00
meer, hetgeen toe te schrijven u aan eene verhooging van :
Are. 3. Bezoldigingen van de officieren, tijdelijk gedetaoheerd bij het Departement, met . . .
f 2200,00
Art. 5. Bezoldigingen en toelagen van de
ambtenaren op 's Rijks werven, met . . .

200,00

Art. 0. Bezoldigingen en toelagen van de
directeuren en kommandanten en de officieren,
tijdelijk gedetacheerd bij 's Rijks werven, met

1 100,00

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

2 00G,6G'

Totaal

betrekking in zijn vak vindt, maar ook in's lauds belang
ijewenscht, omdat op die wijze officieren worden gevormd
aan wie, met «enigen waarborg dat zij daarin zullen voldten, de zeer speciale en hoogst moeijelijke betrekkingen
van chef der afdeeling Materieel, zoowel aan het Departement der .Marine te Batavia, als hier te lande kan worden
toevertrouwd. De ondergeteekende vertrouwt dat het bovenItaande de Vertegenwoordiging
de noodzakelijkheid
van zijn voorstel zal kunnen overtuigen.
De plaatsing van een officier van administratie aan het
Departement is slechts tijdelijk noodig , vermoedelijk alleen
voor het jaar 1881. Zij heeft ten doei de herziening van
eenige hoofdstukken van de Verordeningen voor de Koninklijke Nederlandacbe Zeeinagt, die noodzakelijk wijziging

f 0 220,00'

Ilde

AKDKELIXG.

Het eindcijfer dezer afdeeling bed; aagt f 5042400 , tegen
f 5 080 150 , in het vorige, jaar , derhalve f 037 750 minder.
Ten einde van dit verschil rekenschap te geven en aan
de Vertegenwoordiging eene vergelijking van de tweede
afdeeling dezer begrooting met die der vorige gemakkelijk te maken, is wederom een overzigt dier afdeelingen
over de jaren 1880 en 1<V81 als bijlage aan deze Memorie
toegevoegd , waarin alle posten , welke in den toelichtenden staat gedetailleerd voorkomen, onder enkele voorname
rubrieken zijn teruggebragt.
Uit dat overzigt blijkt, dat voor 1881 , in vergelijking
met 1880, een minder bedrag is uitgetrokken voor :
nieuwen aanbouw, van

f

472 400

herstellen , tuigen e:i uitrusten van in en
buiten dienst zijnde schepen , binnen en buiten

'alanda

132 000

spartorpedo-inrigtingen en torpedo's . .
5 000
De oorzaak dier verhoogingen vindt men in den toelichtenden staat omschreven. Ten opzigte van de vermeerwerktuigen en behoeften van algemeenen
dering van het getal aan het Departement gedetacheerde aard enz
5 000
officieren , de oorzaak van de verhooging van art. 3 , zij
verstrekkingen en onderhoudswerken aan
hier het navolgende aangeteekend.
42 250
Hoe ongaarne ook, de ondergeteekende acht zich verpligt, 's Rijks werven
gedeeltelijk terug te komen op een voorstel, reeds bij de
Totaal minder. . . f 050 050
aanbieding der begrooting voor het jaar 1877 door hem
gedaan, de toevoeging namelijk van een luitenant ter zee
en een meerder bedrag voor de conservader 1ste klasse aan den chef der afdeeling Materieel van tie van reserve-schepen , van . . f 10 000
het Departement, waarmede de Vertegenwoordiging zich
toenmaals niet heeft kunnen vereenigen.
aanvulling van den voorraad . .
8 900
Zijne wel gevestigde overtuiging van de noodzakel;jkheid dier toevoeging dwingt hem er toe.
Totaal meer,
. f
18 900
Hij brengt daarbij in herinnering, dat bij de bedoelde
verwerping van liet voorstel b i c " : , dat sommige :egenstanders van de uitbreiding van het getal officieren aan zoodat ten slotte een minder bedrag van . f 637 750
het Departement werkzaam, minder bezwaar hadden tegen verkregen wordt.
Tot toelichting van bovengenoemde verschillen diene
de toevoeging van een luitenant ter zee aan den chef van
de afdeeling Materieel, dan wel tegen de plaatsing van j bet navolgende:
De vermindering in het bedrag der uitgetrokken gelden
een officier op het bureau Personeel. Inderdaad is eerstgenoemde officier ook meer dringend noodig dan iaatst- j moet worden toegeschreven:
genoemde. De chef van de afdeeling Materieel moet —
1°. aan het vrijvallen van de sommen die op de vorige
wil de vereischte zamenwerking tusschen het Departement I begrooting voorkwamen , voor aanbouw van torpedo-booten
en 's Rijks werven niet te wenschen overlaten — herhaal- en aanschaffing van geschut ten behoeve van stoomkanondelijk de werven en de schepen bezoeken, ten einde, na- I neerbooten. Beide soorten vaartuigen zullen na afloop van
mens den Minister, de dienstzaken te bespreken en in loco I het dienstjaar 1880 voltallig zijn;
onderzoekingen in te stellen, en tijdens zijne afwezigheid
2°. aan mindere uitgaven tot aanmaak van stoomwerkis op het bureau Materieel niemand aanwezig die de spoedvereischende technische zaken kan behandelen. Bovendien tuigen en ketels voor nieuw aan te bouwen en reeds aankan het niet goed zijn, dat de chef eener afdeeling, die wezige schepen;
met eene begrooting te doen heeft die in de laatste vijf
3°. aan mindere uitgaven voor torpedo's, werktuige
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i'n behoeften van algemeenen aard en verstrekkingen en

aoemagt in te voeren. De genoemde heer WIUTB is o]) het
gebied der vervaardiging van stoomsloepen eene specialiteit
met langdurige ondervinding gewapend. Van daar dat aan
hem de levering werd opgedragen van drie stoomsloepen
van 30 en drie andere van 25 Eng. voeten lengte. De
lebepen, welker aantal b|j de venohillende direetien nog eerste dier sloepen werd te Cowes. na beproeving en goed*
k e v i n g , door het schroefstoomschip 1ste klasse Atjeh in
stee.is toeneemt.
ontvangst genomen.
5
2
eene ietwat hoogere raming VOO* aanvulling van
De vijf overige werden eveneens in goede orde afgeledeu voorraad.
verd en bleken bij de beproeving aan de gestelde eischon
Uit den toelichtenden staat blijkt. dat bij deae begroo* te beantwoorden. De groote sloepen behaalden . bij kalm
weder en 70 pond stoomdruk, eene vaart van 7,5 geograting gelden worden aangevraagd :
voor het beëindigen van den bouw van het schroef- phiache mijlen, de kleinere eene snelheid van 6,8 mijlen.
Onder dezelfde omstandigheden kunnen beide soorten 4
stoomschip 1ste klasse de Ih'yter;
voor het voortzetten van den bonw van het sehroefstoom- I 6 andere bemande en beladen sleepen of ligte vaartuigen gemakkelijk slepen.
schip 1ste klasse ran Sjftfh \
en voor het in aanbouw brengen van het zesde schroefNaar het verkregen model worden nu te Amsterdam de
stooiuschip der iste klasse, van een schroefstoomseiiip sloepen gebouwd. Het voornemen bestaat de groote; soort
der 4de klasse, type St. Enslatius, en van een zeil- gaf- te verstrekken aan de schepen type Atjeh en de kleinere
felschoencr.
aan de houten sehroefstoomsebepen 1ste klasse ran Galen,
Reeds in de Memorie van Beantwoording bij de vorige Zilveren, Kruis en Leeuwarden.
begrooting werd te kennen gegeven dat bet in 1881 in
De veretrekking van stoomsloepen aan schepen van
aanbouw te brengen schroefstoomseiiip 4de klasse bestemd kleiner charter is nog in overweging.
is om het schroefstoomschip 3de klasse Cornelis üirlis te
De rammonitora Adder en Wesp werden van houten
vervangen, welke laatstgenoemde bodem na 21 jarige centraalkielen en stcom-stuur-inrigtingen voorzien en eerstdienst voor de active dienst moet worden afgekeurd. Het genoemde bodem den loden Junij jl. in dienst gesteld. De
benooligde getal schroefstoomschepen 4de klasse zal bier- ' monitor Bloedhond werd ten dienste van de oefeningen der
mede compleet zijn.
zeemilitie in Mei jl. naar Willemeoord overgevoerd.
De monitor Cerberus, waarvan de houten ruggesteun achter
D.- teil-gaffelschoener is bestemd om dienst te doen tot
bescherming der visschersvloot in de Noordzee. Het is de pantsering in den afgeloopen winter is onderzocht eu
bekend, hoe telken jare geklaagd wordt over inolest door gaaf bevonden, werd mede voor datzelfde doel aangewezen.
vreemde visschers den onzen aangedaan. Eene bekruising
De atoomkanonneerbooten Bu'gia en Udur zijn respecvan liet terrein . waarop nu en dan de vischvangst plaats tivelijk den lOden November en den 4den December 1879
heeft, door één der in dienst zijnde oorlogsbodems, levert te water gelaten en worden verder voor de dienst gereed
dikwijls moeijelijkheden op. Bovendien wordt het kwaad gemaakt. De stoomkanonneerboot Freyr, waarvan het
daarmede niet geweerd, aangezien die oorlogsbodems, in plechtdek , dat ten gevolge van het vuren met het kanon
verband met hunne andere dienstverrigtiiigen, slechts beschadigd was, op 's Rijks werf te Amsterdam versterkt
weinige dagen achtereen op het terrein kunhen blijven. is, werd op nieuw tot het ioen van proeftchoten naar
Een der bestaande stoomechepen speciaal voor c.it doel Willemsoord overgevoerd; de aangebragte voorzieningen
in dienst te stellen en te houden, zou tot te groote kosten bleken afdoende te ziju , zoodat ook de plechtdekken der
leiden. De ondergeteekende kwam daarom tot het besluit, overige stoom kanon neerbooten , type H'oJan. '.eigelijke
even als zulks vroeger met de schoener de Atalantc bet versterking zullen ondergaan. De stoomkanonneerboot Gier
geval was, een klein zeilvaartuig voor die dienst te be- was van 16 November 1879 tot 20 April 1880 in dienst,
stemmen. Dit vaartuig, gebouwd naar bet model der in werd daarna te Willemsoord in de 1ste klasse van reserve
1876 voor het loodswezen te Vlieringen aangeschafte opgenomen en wordt thans weder bij de oefening derzeeschoeners, zal aan iiinke bezeikihei 1 groote handigheid militie gebezigd; na afloop daarvan zal die bo iem naar
pareu. Het kan bewapend worden met twee achterlaad- Amsterdam terugkeeren.
kanonnen van 7,5 cM., behoeft, met inbegrip van den
De stoomkanonneerboot Brak werd den loden Mei jl.
état-major, slechts eene bemanning van ongeveer 25 koppen naar Willemsoord overgevoerd ten behoeve van de oefening
en zal in staat zijn voortdurend bij de visschersvloot te i der zeemilitie, terwijl de stoomkanonneerboot Vos den29sten
toeven en deze in al hare bewegingen volgen.
October 1879 wederom van Willemsoord naar Amsterdam
Aangaande de werkzaamheden op de Rijks- en particu- j werd gedirigeerd en op laatstgenoemde werf in de 1ste
liere werven , sedert de indiening der vorige begroeting | klasse van reserve gebragt. De stoomkanonneerboot Ever
I wordt te Willemsoord benuttigd bij het onderwijs aan het
verrigt, kan het navolgende worden medegedeeld.
Op 's Rijks werf te Amsterdam werd de bouw van het j Koninklijk Instituut voor de Marine.
schroefstoomschip 1ste klasse Koninyin Emma der NedcrlanHet kanon van 23 c.M. is tijdelijk ontecheept en een
den beëindigd en die van liet zusterschip de Ruyter voortgezet. zoogenaamd vliegend, dat wil zeggen gemakkelijk te
Den Oden Februarij jl. werd de kiel gelegd van een plaatsen en weg te nemen , verblijf vooreenige adelborsten
vijfden kruiser, type Atjeh, welke bodem den naam van op de bak daargesteld.
Speyk ontving. De Koningin Emma werd na gereedheid
De stoomkanonneerbooten Balder, Heimdall, Ulfr, Vali,
naar Willemsoord overgevoerd. Voorts werden op deze Vidar, Dufa, Hadda en He/ring, allen naar het type
werf de twee lichtschepen in aanbouw gebragt, waarvoor Wodan, en na beproeving- en goedkeuring door de partide gelden bij suppletoire begrooting van het loopende jaar culiere bouwmeesters opgeleverd, werden of worden nog
zijn toegedaan en waarvan , zoo mogelijk, reeds één dit te Amst rdam van geaohut voorzien. De Ba'. Ier en Heimdall
jaar voltooid zal werden, en vier stoomsloepen van 30 zijn naar Hellevoetsluis overgevoerd , waarheen ook de Dufa
Eng. voeten lengte vervaardigd, naar het model van en Hadda zullen volgen; de Ulfr, Vali en Vidar werden naar
sloepen van die afmeting, onlangs door den scheepsbouw- Willemsoord gedirigeerd ; de He/ring blijft te Amsterdam.
meester J. Ö. WHITE, te East Cowes , eiland Wight, geleverd.
Al deze vaartuigen zijn of worden op de genoemde plaatAangaande deze stoomsloepen zij het navolgende aan- seu in de 1ste klasse van reserve gebragt.
geteekend:
Evenzoo werd het gepantserd riviervaartuig Merva, na
Oorlogsschepen van andere zeevarende natiën voeren reeds beproeving en goedkeuring, afgeleverd en te Amsterdam
sinds geruimen tijd stoomsloepen, voornamelijk met het in reserve opgenomen.
doel om eventueel in eene behoorlijke en snelle gemeenHet schroefstoomschip 2de klasse Marnix onderging in
schap van het schip met den wal te voorzien, en ook om September en October 1879 en Mei en Junij 1880, telkens
als sleper te kunnen dienen van andere ligte vaartuigen, na afloop der oefeningsreis, de noodige voorzieningen en
van welke, hetzij gewapend dan wel ongewapend, dien- het wacht- schip Prins Maurits der Nederlanden, tijdelijk
sten gevorderd worden, waarbij zekere snelheid van ver- door het raderstoomschip Valk vervangen, werd in timplaatsing, zonder afmatting der bemanning, van overwe- | mering opgenomen.
gend belang te achten is.
De oefeningsbrikken Ternate en Castor werden in de
Het werd noodig die soort van vaartuigen ook bij onze \ wintermaanden , voor zooveel noodig was nagezien en heronderhoudswerken voor 's Rijks werven.
De vermeerdering vindt hare oorzaak in:
1°. grootere uitgaaf van de conservatie van reserve-

Bijlage A.

Tweede Kamer.
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steld m doen sedert 1° April weder dienst voor de oefening
van jongens en ligtmatrozen van de opleidingsschepen.
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jl. in dienst gesteld en volgde 16 Junij zijne bestemming
naar West-I ndie op.
Het schroefstoomschip 4de klasse Suriname wurd van de
8de in de 21e klasse van reserve gebragt.
De transportschooner van het loodswezen Zeemeeuw dam
ijsbreken ligt beschadigd, werd hersteld en de loodsvaartuigen van bet 4de, öde en 6de district werden onder houden eu voor zooveel noodig gerepareerd.
De bij het wachtschip dienstdoende stoombarkas n°. 5
onderging de noodige voorzieningen.
Voorts werden op deze werf, alle voor de drie directien
benoodigde ligte vaartuigen en het voor de schepen vereischte bouten kommaliewant aangemaakt.
Aangezien het voornemen bestaat om de 12 voor de
verdediging van het zuiderfrontier bestemde torpedobooten
te Hellevoetsluis in conversatie te brengen, zullen de
daarvoor benoodigde bergplaatsen moeten worden daargesteld en ingerigt.
De vereischte fondsen zijn daartoe op deze begrooting
gebragt.
Eene vergroote cantine voor schepelingen , een zeilmakerswerkplaats en een désarmerlocaal werden in het loopende
jaar, met de daarvoor aangewezen gelden, tot stand gebragt.

Op 's Rijks werf te Willemsoord werd het ramschip Stier,
na afloop dor zomeroefeningen van het vorige jaar, in de
lste klasse van reserve opgenomen en den loden .lulij jl.
weder in dienst gesteld. Van het ramschip Buffel werden
gedurende den afgeloopen winter, de houten ruggesteunen
achter de pantsering onderzocht en gaaf hevonden.
Het ramschip Guinea bleef gedurende de wintermaanden
in dienst. Ten einde hij voorkomende behoefte , ook voor
huitenlandsclie dienst, over een ramschip te kunnen beschikken, is een doelmatig tuig voor de Schorpioen ontWOrpei) en aangemaakt en onderging deze bodem, met
het oog daarop, ook andere voorzieningen.
De rammonitors Draak en Matador werden, na beproefd
en in orde bevonden te zijn, inde llte klasse van reserve
opgenomen.
Beide bodems werden van houten centraalkielei: en stoomstuurinrigtingen voorzien en zullen weldra op nieuw onder
stoom beproefd worden.
De stoombarkassen no». 2 , 6 en 7, bij de torpedodienst
in gebruik, werden doorc particuliere werkkrachten in orde
gebragt. Stoombarkas n . 3 , thans bij het wachtschip in
gebruik, zal door n". 8 worden vervangen en deugdelijk
Op de drie Rijkswerven werden in 't algemeen alle in
worden uagezien; n°. !) werd naar Hellevoetsluis overge- gebruik zijnde werktuigen en ketels onderhouden en zoo
voerd oin daar dienst te doen.
noodig vernieuwd; verlerlei uitrustingsgoederen werden
Het schroefi'regat Evertsen werd na afloop ren de vorige aangemaakt en de wachtschepen , instructievaartuigen ,
zomeroefeningen buiten dienst gesteld, in conservatie op- stoombarkassen, sloepen, werkvaartuigen en in reserve
genomen en voor zooveel noodig voorzien en den 26sten opgelegde schepen volgens de bestaande voorschriften
April jl. weder tot huisvesting der zeemiliciens in dienst onderhouden.
gesteld.
Het schroefstoomschip 1ste klasse Atjek werd den lsten
Vermelding verdient voorts nog:
Octoher in dienst gesteld en verliet kort daarop 's Rijks
dat het voornemen bestaat om, bij wijze van proef, op
werf met bestemming naar Oost-Indie.
een onzer ramschepen, een electrisch lichttoestel te plaatsen.
De schroefstoomschepen 1ste klasse MR Galen en Zilveren
De welgeslaagde proeven met electrische verlichting aan
Kruis ondergingen , na terugkeer van de reis naar Oost- boord van oorlogsschepen van vreemde natiën, maken het
Indie. de noodige voorzieningen en zijn ook thans weder, na ook onze marine ten pligt een begin van toepassing te
afloop ren den jongsten oefeningstogt, in herstelling opge- maken van een middel, dat van overwegend belang kan
nomen.
zijn bij de verdediging van den oorlogsbodetu tegen torpedoDe Zilveren Kruis werd met 1 Augustus jl. buiten, en aanvallen ;
het schroefstoomschip 1ste klasse Leeuwarden op dien datum
dat voorts op art. 22 IV der begrooting het halve bedrag
in dienst gesteld. Laatstgenoemde bodem , bij een naauw- , is opgenomen van de kosten voor den bouw eener zelfkeurig onderzoek in goeden staat bevonden , heeft intus- : standige inrigting bestemd voor de bewnring, de keuring
schen de noodige reparatien ondergaan.
' en het onderzoek van 's Rijks-zee-instrumenten.
Het schroefstoomschip 3de klasse Alkmaar werd eveneens,
Thans zijn ten behoeve van genoemde werkzaamheden
ua binnenkomst van de reis naar Liberia , vo>r een nieuwen j een viertal vertrekken in het observatorium te Leiden
togt in gereedheid gebragt.
: betrokken, die echter voor het doel te klein zijn. BovenHet raderstoomschip Valk werd naar Amsterdam over- ] dien — en dit argument is wel het meest klemmend —
gevoerd, om daar tijdelijk wachtschipsdienst te doen.
! acht de directeur van 's Rijks sterrewacht, sommige voor
Üp 's Rijks werf te Hellevoetsluis werd de bouw aange- ' het onderzoek der zee-instrumeuten noodige werkzaamheden
vangen van een opnemingsvaartuig voor de Hydrographie , van overwegend nadeel op de goede conservatie van het
waarvoor op de loopende begrooting de gelden waren toe- - voornaamste instrument onder zijn beheer, namelijk de
gestaan.
meridiaankijker.
De rammonitor Luipaard werd van een houten centraalDe ondergeteekende, zich van de gegrondheid der bekiel en van eene stoom-stuurinrigting voorzien en ter reede zwaren vergewist hebbende, deelt in het gevoelen van den
met gunstigen uitslag beproefd.
directeur der sterrewacht, dat zij alleen opgelost kunnen
De rammonitors Haai, Panter en Hijena zullen eveneens , worden door de inrigting van de verificatie der zee-instrucentraalkielen ontvangen.
menten geheel van de sterrewacht af te scheiden en een
De fabriek » De Schelde" te Vlissingen leverde voorde afzonderlijk gebouwtje daarvoor op te rigten. Aangezien
Haai eene stoomstuurinrigting, die beproefd, en goed be- echter het Departement van Koloniën evenveel belang heeft
vondeu is; dezelfde fabriek zal ook voor de beide andere bij de inrigting der verificatie als het Departement van
monitors stoont-stuurinrigtingen leveren.
Marine , zijn de kosten voor het gebouwtje, in overleg met
De Haai en de Pa; ter deden gedurei.de de wintermaanden j den Minister van Koloniën , over de ! •cgrooüngen van
dienst tot ijsopruiming in de beneden-rivieren en werden I beide Departementen gelijkelijk verdeeld.
daarna deugdelijk uitgezien, in orde gebragt en weder in
de 1ste klasse van reserve opgenomen. Eerstgenoemde
De werkzaamheden bij particulieren, bepaalden zich tot
bodem werd 16 Junij jl. weder voor de zomeroefeningen het navolgende :
in dienst gesteld.
Bij de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werkDe monitor Krokodil, na afloop der zomeroefeningen van '. tuigen te Amsterdam kwamen de stoomkanonneerbooten
het vorige jaar buiten dienst gesteld, ontvangt thans aan ; Dufa en Hadda gereed, die na beproefd en goedgekeurd
de fabriek der Nederlandsche stoombootmaatschappij te te zijn, aan 's Rijks werf te Amsterdam werden afgeleverd.
Fijenoord de gereed zijnde nieuwe stoomketels en wordt
De bij deze fabriek vervaardigde torpedoboot n°. 11 is,
tevens, wat romp en werktuigen betreft, zooveel noodig na herhaalde niet geslaagde proeftogten, den 25sten Junij jl.
hersteld.
' op nieuw eu toen met gunstigen uitslag beproefd en
Het schroefstoomschip 3de klasse Comelis Dirks werd, \ daarna eveneens aan 's Rijks werf te Amsterdam afgeleverd.
na binnenkomst, den 15 Junij jl. buiten dienst gestelden
De werktuigen eu ketels van de Guinea, van de Zilveren
zal hoogst waarschijnlijk voor verdere active dienst ongeschikt Kruis en van de Marnix werden door meergenoemde
blijken te zijn.
fabriek gerepareerd en aan haar de vervaardiging opgeHet schroefstoomschip 4de klasse Bonaire werd 1 Mei i dragen van nieuwe stoomketels voor de ramschepen Guinea
Handelingen der Staten (ioneraal. Bijlagen. 1880-1881.
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en Stier, Torpedoboot n". 3 werd, door hare tusschen- I
komst, van inrigtingen tot het voeren van torpedosparren j
voorzien.
Het door haar gebouwde schroefstoomschip 4de klasse :;

Madura, bestemd tot versterking der Indische militaire

marine, werd in goeden staat opgeleverd, en 1 Julij jl. j
in dienst gesteld. Voorts werden nog eveneens voor rake* i
«ing van het Departement van Koloniën bij de/e fabriek
twee stoomcylinders aangemaakt, ten behoeve van het
schroefstoomschip 4de klasse Batavia.
Door de fabriek der Nederlandscbe Stoombootmaatschappij
te Fijenoord werden de stoomkaiamneerboot Ilrfriug , en :
torpedoboot n°. 10 , na beproeving en goedkeuring , afgeleverd. De voor liet scliroefstoomseliip 1ste klasse de Ituyter
bestemde werktuigen en ketels kwamen gereed en zijn
in de fabriek opgesteld.

VI.

2.)

bij tijds van het noodige reserve-geschut van dit kaliber te
voorzien, te meer, daar rekening moet gehouden worden
met de mogelijkheid, dat gebreken aan de wapening vau
het ramtorenJORip Koning der Nederlanden te eeniger tijd

vervanging van net voorlaadgeschut i waarmede dat •chip
gewapend is, door achterlaat) kanon non van 28 c.M. noodzakelijk maken. De vervanging der getrokken kanonnen
van 7 c.M. en der houwitsers van 12 c.M. door kanonnen

van 7,5 c.M. A., zoomede van de houten landingafluitan

door stalen, zal uit jaar nagenoeg geheel afloopen, zoodat
nog slechts eeue kleine som op deze begrooting is gebragt, om baar geheel ten einde te brengen.
De noodige gelden zijn aangevraagd om voort te kunnen gaan met de aanschaffing; van revolver-kanonnen vol*
gens het stelsel HOTOBKIM.
De som, die voor torpedo-materieel is opgebragt, dient
Aan deze fabriek wer' de vervaardiging van nog vier \ tot aanschaffing van bet benoodigde voor de aan te boutorpedo-booten opgedragen.
wen torpedobooten en tot het doen voortzetten van de
Voor het Departement van Koloniën voltooide zij den proeven tot verbetering van sleep* en spartorpedo's.
bouw van bet scliroefstoomseliip 4de klasse Benkoelen, j
welk stoomschip, na gunstig afgelegde:, prosftogt, den i
Sloomvaarldienst.
21sten April jl. in dienst gesteld werd en den 27sten Mei jl. |
zijne bestemming- naar Oost-Indie opvolgde.
omtrent deze tak van dienst zij bet volgende vermeld:
Ook de aan deze fabriek , voor rekening van het De- I
Ketels en werktuigen van alle in conservatie zijnde
partement van Koloniën , opgedragen vervaardiging van ]'
twee stellen werktuigen en ketels ten behoeve van rader- schepen en werktuigen worden op de verschillende Rijksstooinschepen, type Bogor, liep ten einde en werden deze J werven in zuodanigen staat onderhouden, dat zij voof onwerktuigen na beproeving en goedkeuring ingepakt en | middellijk gebruik gereed zijn} die der nieuw aangebouwde
en herstelde schepen worden na de beproeving en die der
naar hunne bestemmingsplaats verzonden.
Door de fabriek » De Atlas" te Amsterdam, werd het j buiten dienst gestelde bodems na het ondergaan der noolaatste der gepantserde riviervaartuigen , de Merva, afge- j dige voorzieningen in dien staat van gereedheid gebragt.
Het personeel voor de conservatie werd in de drie direcbouwd en na wel geslaagde beproeving afgeleverd.
Aan deze fabriek werd de vervaardiging opgedragen i tie's nader geregeld en vastgesteld.
De monitor Krokodil, het scliroefstoomseliip 1ste klasse
van vier stellen werktuigen en ketels, ten behoeve deiop 's Rijks werf te Amsterdam gebouwde stoomsloepen | Leeuwarden en één itoombarkas verwisselden van stoomketels. De nieuwe ketels voor het rainschip Guinea kwavan 30 Eng. voeten lengte.
Door de fabriek » De Schelde ' te Missingen , werd tor- '• men gereed en zullen de oude ketels vervangen, indien
pedoboot n°. 12, na gunstig afgelegde proef, opgeleverd j deze bij het onderzoek, na afloop der zomeroefeningen,
en aan deze fabriek de vervaardiging van wederom vier i mogten worden afgekeurd.
Voor het rainschip Stier zullen nog dit jaar nieuwe
torpedobooten opgedragen.
stoomketels
gereed komen, ten einde z>io noodig het volZij leverde de stoom-stuurinrigtingen voor de Koningin
Emma en de rammouitom Draak, Matador,
Uaai, : gende najaar ingezet te worden.
De oude ketels en de werktuigen van Guinea en Stier
Luipaard, Adder en Wesp en zal dergelijke werktuigen
zijn, respectivelijk door de Koninklijke fabriek en onder
vervaardigen voor de Panter en de Ilijena.
Zij bewerkstellig-de eenige voorzieningen aan den stoom- ; eigen helieer, gedurende de wintermaanden nagezien en
transport-schooner van bet loodswezen de Schelde, en ! gerepareerd.
De ketels van de Guinea zijn nu alle van PRIDKAUXbeëindigde den bouw van de beide, voor de Indische j
Gouvernementsmarine bestemde stoomscheepjes Arend en vuurdeuren voorzien tot nadere beproeving.
De werktuigen en ketels der schepen van de oefeningsValk , die na met zeer gunstigen uitslag' te zijn beproefd,
den 22tten Junij jl. hunne bestemming naar Oost-Indie divisie van Galen, Zilveren Kruis en Marnix werden, na
den terugkeer uit Oost-Indie in het voorgaande jaar, geopvolgden.
Aan de firma HUYGENS en VAN GELDER te Amsterdam heel in orde gebragt; die van de van Galen onder eigen
weid de bouw van bet oefeningsvaartuig Pollux toever- • beheer en van de beide andere schepen door de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amstertrouwd, welke bodem dit jaar in .et opgeleverd worden.
ook aan de Alkmaar werd toen bij binnenkomst het
Bij de maatschappij »de Maas" (vroeger CIIRISTIE, NOLET dain;
en DE KUYPER) te Delfshaven, werden de werktuigen en ! noodige verrigt.
Bij het binnenvallen van de van Galen, de Zilveren Kruis
ketels voor de stoomkanonneerbooten Bulgia en Udur
aangemaakt, terwijl aldaar ook twee nieuwe ketels voor en de Marnix in dezen zomer, werden de werktuigen en
de oude smederij van 's Rijks werf t3 Amsterdam werden ketels van de van Galen en Marnix weder geheel in orde
vervaardigd , en twee stoombarkassen voor het üeparte- gebragt] die van het laatste schip door de Koninklijke
ment van Koloniën werden gebouwd , die in April jl. naar fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam,
en die van de van Galen onder eigen beheer met de hulp
Oost-Indie zijn verzonden.
van eenige ketelmakers van bovengenoemde fabriek.
De Zilveren Kruis werd den laten Augustus buiten dienst
Artillerie.
gebeld; de oude kotels zullen tegen de gereed staande
nieuwe verwisseld worden, terwijl tevens de machines geDe aanschaffing van het artillerie-materieel, waarvoor op heel in orde zullen worden gebragt door de Koninklijke
de begrooting van bet loopende jaar gelden werden toege- fabriek te Amsterdam.
Voor de stoomkauonneerboot Hydra zijn nieuwe ketels
staan, heeft geleidelijk plaats, omdat het voor een groot
in aanmaak, zoomede voor het schroefstoomschip 1ste klasse
deel reeds aanwezig is.
De gelden op deze begrooting voor de aanschaffing van van Galen, teu einde de oude spoedig te kunnen vervangen,
materieel aangevraagd, dienen hoofdzakelijk om in de wa- indien zulks noodzakelijk blijkt; de gelden daarvoor waren
pening te voorzien van de schepen, die in aanbouw zijn reeds op de voorgaande begrooting toegestaan.
Voor den aanmaak vau nieuwe ketels voor den monitor
of gebragt worden, en voorts om den voorraad munitien,
gereedschappen, enz. op de hoogte te brengen, die voor Adder en het schroefstoomschip 4de klasse Aruba zijn op
eeu behoorlijk verband met den geschutvoorraad noodig is. dit dienstjaar gelden aangevraagd; die vaartuigen zullen
Ook zijn de vereischte gelden opgebragt om de aan- wegens langdurig gebruik hunner ketels toch eerlang
schaffing van reserve-kanonnen van 28 c.M. A. met meer nieuwe behoeven.
De werktuigen en ketels van het schroefstoomschip 3de
kracht te doen geschieden. In verband met den langen tijd
die de aanmaak dier vuurmonden vordert, is hetzaak zich, klasse Prinses Maria ziju verkocht.

(StMt&begrooting voor het dienstjaar iSb 1.
De proeftogten met het tchroetstoomschip lste klasse I
Tromp, i:i het vorige najaar ter reede van Texel gedaan,
na gedeeltelijke >emieuwing «Ier condensors, leidden tot
geen gunstig resultaat; bij het aanzetten der werktuigen
tot het volle verinogen, liepen de voorste kruk-ponmetaleu
steeds warm.
In de maand November moesten die proefvaarten gestaakt,
worden, wegens ongunstig weder, doeh reeds in de maand
April van dit jaar werden zij horvat door de Nederlandsche
Stoombootmaatschappij.
Na herhaald verwisselen der kruk-|xmmetalen , kwam
de fabrikant tot de overtuiging, dat dit warmloopen het
gevolg was van slechte confectie der stalen kruk-as, die

bij de Money Steel en Iron Works te Liverpool, een der

specialiteiten voor dat werk, vervaardigd was.
Met het voorstel der Nederla'idsche Stoom houtmaatschappij
om het schip op hare kosten van nieuwe krukassen te
voorzien werd genoegen genomen , en nog in dit najaar
hoopi, men daarmede den eind-proeftogt te doen.
De werktuigen en ketels van het schroefstoomschip lste

klasse Koningin Emma der Nederlanden zijn geheel gereed

VI.
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De torpedobooten 8, 9, 10, Il en 12, de beide eersten
door de firma TBOBMTOBOVT te Londen, de drie laatsten
doorde Nederhmdselie fHoombootmaal chuppij , de Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen en de Koninklijke Maatschappij »de Schelde" vervaardigd.
Zes stoomsloepen , drie van 30 en drie van 26 Eng
voeten lengte, die in Engeland voor de Nederlandse!!
marine zijn aangemaakt;
Schroefstoomschip 4 ,e klawe Bentoelen, bij de Neder-

landaohe Stoombootmaatschappij te Rotterdam aangebouwd
voor de Indische militaire marine;
Schroefstoomsciii]) 4de klasse Madur i, mede voor de
Indische militaire marine , bij de Koninklijke Fabriek van
stoom- en andere werktuigen te Amsterdam vervaardigd ;
De stoomsebepen Arend en Valk. ten behoeve van het
Departement van Koloniën voor de Indische gouverne->
ments-marine aangebouwd bij de Koninklijke Maatschappij
» de Schelde " , te Vlissingen ;

en met goed gevolg bij genoemd schip beproefd. Deze bodem
Twee stoom barkassen voor het Departement van Kois naar Willemsoord gestoomd om, na iiet optuigen en opsteb lonien , bij de firma Cmiuni NOLET «fc DE KUTPER, thans
len der stoom-stuurinrigtinj^, ter reede te worden beproefd. de fabriek » de Maas", te Delfshaven, gebouwd.
De werktuigen en ketels voor dan 4den kruiser lste klasse
Behalve die met bovengenoemde bodems, werden nog
de Ruyler, bij de Nederlandeehe Stoombootmaatschappij te
Rotterdam in aanmaak, zijn gereed en zullen na het van eeoige proefvaarten gehouden met de rammonitora Luipaard,
Wesp en Adder, die door de Koninklijke Maatschappij
stapel loopen in het schip worden geplaatst.
Voor de werktuigen van het \:>. aanbouw zijnde schroef* de Schelde van stoomstuurruachires, en onder eigen beitoomschip lste klasse van Spejfk, wordt de helft der heer van houten centraal kielen voorzien werden ; het sturen
kosten op deze begrooting %ï^gt.
j dezer schepen bleek daar :oor aanmerkelijk verbeterd te zijn.
Met de torpedoboot n*. 11, vervaardigd bij de Koninklijke | De overige rammonitors Draak, Matador, Ilyena en
Fabriek van BtOOm- en an 'ore werktuigen te Amsterdam, | Panter worden eveneens van itoomstuurinrigtingen en
moesten de proeftogten in iiet voorgaande najaar herhaald j houten centraal kielen voorzien, en zullen daarna beproefd
worden , door het lekspringen der vlampijpen. Het ongun- worden.
De monitor Haal (nu in dienst) heeft reeds eene stoom*
stige winterweder maakte het noodzakelijk om de verdere
beproeving tot dit voorjaar uit te stellen ; eerst in het begin stuurinrigting en zal in het najaar eene centraalkiel ontvan JuniJ bood zich daartoe eene gunstige gelegenheid vangen.
Omtrent de verschillende proeftogten zij nog het volaan, waarbij dit vaartuig aan de eischen voldeed.
Al onze torpedobooten zijn nu voorzien van inrigtingen gende vermeld.
tegen het gevaar bij springen van vlampijpen, en zooveel
De rammonitor lste klasse Draak, een vergroot type
mogelijk zijn daarop verbeteringen aangeoragt naar het van monitor, met 33 d. M. diepg-ang, gewapend met 2
voorbeeld der laatst uit Engeland ontvangen booten.
kanong a 28 e. M., en voorzien van hellende direct werDe stooniwerktuigen en ketels voor de stooinkanonneer- kende machines van 800 I. P. K., behaalde op den proefbooten groot model Udur en Bidyia, in aanmaak op de togt eene vaart van 81/» mijl.
fabriek »de Maas'' te Delfshaven , worden nog dit jaar
De werktuigen van het schroefstoomschip 4de klasse
aan boord dezer vaartuigen opgesteld, zoodat zij tegen Bonaire bleken gedurende de drie jaren, die het schip
1 November voor den proeftogt gereed kunnen zijn.
in conservatie was, niet te zijn achteruitgegaan. Zij volAan de fabriek » de Atlas" te Amsterdam is de vervaar- deden even goed als op den proeftogt bij de oplevering.
diging opgedragen van 4 stel werktuigjes voor stoomsloepen
De werktuigen van de L^nucardeii bleken nu weder
va?i 30 Eng. voeten lengte, die op onze werf te Amster- geheel i:i orde te zijn , zoodat dit vaartuig nog uitstedarn in aanbouw zijn. Voor deze sloepen en werktuigen keude diensten zal kunnen doen bij het oefeningseskader.
wordt het Engelsch model, vervaardigd bij J. S. WHITE
De stoomkanonneerbooten groot model Dtija, Haddaen
te East Cowes (eiland Wight), geheel gevolgd.
Heffing, de laatsten der op particuliere inrigtingen geDoor de stoomwerkplaatsen te Willemsoord en Hel Ie voet- bouwde vaartuigen van dit type, voldeden uitstekend.
sluis werden de werktuigen der verschillende in dienst
Het 4de en laatste gepantserd riviervaartuig Merta
zijnde schepen en vaartuigen onderhouden en de noodige voldeed even goed als de zusterschepen waaraan het geheel
machinekamerbehoeften aangemaakt.
gelijk is.
De resultaten met de torpedobooten n . 8 en 9, van
De volgende schepen werden in het afgeloopen dienstde
firma THOBKTCBOPT te Londen, op de Theems en
jaar met goed gevolg onder stoom beproefd:
later hier te lande verkregen, waren uitstek id; 1 ": Ie
Rammonitor Draak , waarvan de werktuigen en ketels vaartuigen kwamen onder eigen stoom te Willemsoord
zijn vervaardigd bij de Koninklijke Fabriek van stoom- en aan en werden daar in conservatie genomen. Ook n°. 10,
11 en 12 voldeden zeer goed.
andere werktuig n te Amsterdan. ;
De uit Engeland ontboden sloepen zijn onder alle omSchroefstoomschip 4de klasse Bonaire, alvorens de reis
standigheden beproefd en voldeden geheel aan de verwachnaar West-Indie te aanvaarden;
ting; met één daarvan zijn de proeftogten te Cowes geSchroefstoomschip lste klasse Leeuwarden, waarvan de gedaan ; dit vaartuigje, 30 Eng. voeten lang, is door de
ketels vernieuwd zijn door de Nederlandsche Stoomboot- Atjeh medegenomen naar Oost-Indie en wordt zeer geprezen.
maatschappij te Rotterdam, terwijl de werktuigen en
De Benkoelen , bestemd voor'de Indische militaire marine ,
distilleerketel met eigen werkkrachten geheel hersteld zijn;
en voorzien van compound machines, behield, bij zuinig
Stoomkanonneerbooten Dvfa en Iladda, geleverd door kolenverbruik, 10 mijlen vaart in de wacht.
de Koninklijke Fabriek van stoom- eu andere werktuigen
De compound machines van de Madura , mede bestemd
te Amsterdam ;
voor de Indische militaire marine, ontwikkelden op de
Stoomkanonneerboot Hef ring, aangebouwd bij de Neder- proeftogten meer vermogen dan het contract vorderde en
gaven een buitengewoon zuinig verbruik van steenkolen.
landsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam;
Bij de proeftogten met de Arend en Valk, voor de InGepantserd riviervaartuig Merta, vervaardigd bij de
dische gouvernements-marine bestemd, mogt de KoninkMaatschappij 3 de Atlas " te Amsterdam ;
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Koppen.
lijke Maatschappij » de Schelde " de voldoening smaken ,
dat deze vaartuigen , bij even zuinig kolenverbruik , ruim P.tr.7
Per transport . . 2075
zooveel vaart liepen nis de zusterschepen Havik en Zeemeeuw, die hij JOH. ISLDBR & C°. in Schotland gebouwd
1 fregat tot oefening van zeemiliciens . . . .
173
waren.
1
ramschip
158
De beide stooinbarkasseu , sedert naar Oost-Indie gezonden , voldeden op de proeftogten zeer goed.
1
»
pro memorie.
De twee stel werktuigen voor raderbooten type Bogor, die
3 monitors
idem.
in Indie worden aangebouwd, zijn door de fabriek te Fijen2 schroefstoomschepen 1ste klasse, 1 a
oord in zeer goede orde afgeleverd en naar Indie verzonden.
240 , 1 I 237
477
lilde AKDEKI.INO.
Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 4 050 526,50
tegen f 3 981 631.25 in het vorige jaar , derhalve f 68 995,25
meer, hetgeen is toe te schrijven aan oene verhooging van :
Art. 26. Vaste tractementen van het corps officieren
van administratie. met
f
110,00

1 schroefstoomschip 2de klasse

141

1

108

»

3de

»

17 3132
WB8T-INDIB.

Art. 28. Bezoldiging van bet personeel
bij de hospitalen , met

460,00

Art. 29. Vaste tractementen van officiereu-machinist, met

504,00

Art. 31. Kosten van het corps mariniers,
met

29 100,00

Art. 32. Kosten der active zeemagt, met

36 100,00

Art. 34. Opleiding van adelborsten, met

28 043,25

Art. 39. Kosten van gebouwen voor kazernen , met

2 500,00

1 schroefstoomschip 4de klasse (Ouracao). 82
1

»

»

(Suriname)

80

2 —
162
bovenrol

16
178
OOST-INDIB.

Auxiliair eskader.
2 schroefstoomschepen 1ste klasse . . . 430

Totaal meer

.

f

96 817,25

waartegenover eene vermindering van:

1 ramtorenschip

234

1

»

229

bovenrol

893
89

Art. 25. Vaste tractementen van het corps
zeeofficieren , met
f 10 520,00
Art. 27. Tractementen van
het corps officieren van gezondheid, met

510,00

Art. 30. Vaste tractementen van dek- en onderofficieren , met

630,00

Art. 35. Opleiding van ofticieren van gezondheid , met .

8 162,00

Art. 41. Loodsdiensten ,
kanaalregten enz., met . .

8 000,00

Totaal minder

.

982
Indische militaire marine.

.

f

27 822,00

1 wachtschip te Batavia

128

1

»

» Soerabaija

125

1

»

> Atjeh

67

2 raderstoomschepen 2de klasse

. . .

200

3

. . .

273

>

3de

>

10 schroefstoomschepen 4de klasse.
Blijft totaal meer.

f

1 opnemingsvaartuig

68 995,25

De toelichtende staat geeft omtrent het een en ander
eene meer volledige omschrijving.

. .

2 raderstoomschepen 4de klasse

35
. . .

'slands.
Koppen.

1 Wachtschip te Willemsoord
1

»

1

»

98

Hellevoetsluis

330
224

1 fregat tot opleiding van jongens te Amsterdam.
1

»

»

>

»

»

1784
otaf
bovenrol

11
179
1974

500

» Amsterdam

118

23

Het active personeel is voer het jaar 1881 , over de
verschillende diensten verdeeld, als volgt:
Binnen

740

46 schepen, met eene bemanning van.
koppen.

6266

400

» Rotterdam . 400

De bemanningen van de dienstdoende kostschepen te Rotterdam, Vlissingen en Samarang, van het ramschip en
drie monitors, in bovenstaande verdeeling » pro me •
1 brik tot opleiding van bootsmausleerlingen . 135 de
morie" uitgetrokken, en van de kleinere oefeningsvaartuigen , worden gevonden door detachering uit de rollen
Transporteren . . 2075 der wacht- en opleidingsschepen.
1 schip tot opleiding van kanonniers . . . .

86

B|lage A.

Tweede Kamer.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1881. VI.

Mot betrekking tot de vorrigtingen van do activo zeemagt
valt liet navolgende mede te deolen.
De oefeningsdivisie, bestaande uit de schroefetoomschepen 1ste klas.se van Galen en Zilveren, Kruis, kwam don
27sten Augustus 1879, van de reis naar Nederlandsen
Indie, via Kaap de Goede Hoop, ter roede Texel terug.
Het schroefstoomschip 2do klasse Marnix, dat deel had
uitgemaakt van genoemde divisie, doch de terugreis op
eigen gelegenheid via de Delagoa-baai en do Kaap de
Goede Hoop maakte , viel den 14den September te IJ muiden
binnen.
Het schroefstoomseliip 3de klasse Alkmaar keerde den
lüden September van zijne reis naar Liberia en de Z.W.kust van Afrika terug.
Na du vereischte voorzieningen te hebben ondergaan ,
werden de vier genoemde schroefstoomschepen wederom
tot eene oefeningsdivisie vereenigd, die den 13den December 1879 naar den Noord-Atlantischen Oceaan stevende en
om en nabij de Kanarische en Kaap-Verdische eilanden
kruiste. De Marnix verliet de divisie den 23sten Januarij
daaraanvolgende, bezocht Liberia en Suriname en keerde
den 26sten April jl. in Nederland terug.
De Alkmaar verliet de divisie den 4den Maart 1880 en
kwam den 4den April daaraanvolgende te Curacao aan ,
ten einde de zeemagt in dat station tijdelijk te versterken.
De van Galen en Zilveren Kruis stevenden 31 Maart 1880
eveneens naar Curagao , toefden aldaar van 16 April tot
11 Mei en keerden den 24sten Junij jl. in het vaderland
terug.
De Zilleren Kruis werd op 1 Augustus buiten dienst
gesteld, en vervangen door het schroefstoomschip 1ste
klasse Leeuwarden. De oefeningsdivisio wor.lt thans voor
een nieuwen togt in gereedheid gebrngt. De Maraix,
die eerder binnenviel en daardoor ook vroeger gereed
kwam, zal, in afwachting van de gereedheid der anders
bodems, gedurende de maand Augustus in de Noordzee
kruisen.
Het schroefstoomschip 1ste klasse AtjeU, den lsten
October 1879 in dienst gesteld, aanvaardde 1°. November
daaraanvolgende zijne reis naar Oost-Indie, vertoefde een
12tal dagen aan de Kaap de Goede Hoop en ankorde 27
Maart 1880 ter reede Batavia.
Genoemd stoomschip verving het soliroefstoomschip 1ste
klasse Curacao bij het auxiliair eskaier in Oost-Indie.
Het te Curacao gestationeerde schroefschip 3de klasse
Cornrlis DirJts verliet 17 Mei jl. de haven van dat eiland,
viel den lsten Julij te Hellevoetsluis binnen en werd den
15den daaraanvolgende buiten dienst gesteld.
Het schroefstoomschip 4de klasse Bonaire, den lsten
Mei jl. in dienst gesteld, vertrok 1(5 Junij raar Curagao,
ter vervanging van het schroefstoomschip ode klasse
Alkmaar.
De tot de Indische militaire marine behoorende schroefsto .'inschepen 4de klasse Benhoehn en Madura werden
resnectivelijk den 21sten April en den lsten Julij 1880
in dienst gesteld. Eerstgenoemde bodem vertrok den 27sten
Mei, via Suez, naar Indie en arriveer Ie 29 Julij te Atjeh;
laatstgenoemde zal in de eerste helft van Augustus dezelfde route volgen.
Het ramschip Gninea bleef gedurende het geheele jaar
beschikbaar voor voorkomende diensten.
In de wintermaanden deed het schip het mogelijke om
het vaarwater in het Noordzeekanaal bij den strengen
vorst open te houden. De kosten daarvan werden door de
Kanaalinaatschappij vergoed. Voorts bezocht de Guinea
in Mei herhaaldelijk de visschersvloot op onze kust. In
de maand Junij werden de zomeroefeningen aangevangen
met de ramscliepen Guinea en Stier en de monitors Haai
en AddT, welke drie laatstgenoemde schepen daartoe met
den loden Junij jl. in dienst werden gesteld.
Intusscheu waren de monitors Haai en Panter van 1
en 7 Januarij tot 5 Maart jl. in dienst geweest om ijsbezettingeu op de zuidelijke rivieren te trachten op te ruimen.
Het bleek bij deze gelegenheid, zoo als ook was verwacht,
dat noch ramschepen, noch rammouitors voor die dienst
geschikt zijn.
De oefeningsbrik Zeehond bezocht in de maand April de
visschersvloot op onze kust, hield in de maand Mei oefeningen voor de buotsmansleerlingen op het Haringvliet en
aanvaardde in de eerste dagen van Junij haren gewonen
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jaarlijkschen kruistogt in de Noordzee, daarbij wederom
herhaaldelijk de visschersvloot bezoekende.
De oefeningsbrikken Castor en Ternate deden in de
zomermaanden bannen gewonen jaarlijkschen kruistogt,
met de jongens van do opleidingschepen in de Zuiderzee.
Do oefening der zeemilitie vindt, als in vorige jaren ,
op het fregat de Koertsen plaats, liet 1 Augustus jd. zijn
de verstgevorderden op het in dienst zijnde gepantserde
materieel overgegaan, ten einde aldaar verder gevormd te
worden. Half September volgen de anderen.
De getalsterkte van het ondergeschikte personeel is
voldoende; aan het gehalte ontbreekt echter nog veel,
zoodat voortduren.Ie oefening van het personeel dringend
noodig blijft. Nu de kweekschool voor de zeevaart te Leiden
geheel is ingorigttot het opnemen van alle in dienst tredende
Jongens beuoden de 16 jaar, is de leeftijd waarop eene
verbindtenis kan worden aangegaan, weder terugirebragt
op 14 jaar en bij gunstige uitzondering op 13 en 13*/. jaar.
De werving van schepelingen leverde in 1879 581 koppeu, waarvan 291 ligtmatrozen en jongens, en in het
eerste halfjaar van 1880 186 koppen, waarvan 87 onbevarenen. Do vooruitgang in sterkte van het ondergeschikte
personeel bedroeg in 1879 135 koppen, en in het eerste
halfjaar van 1880 8 koppen.
De opleidingen van jongens, kanonniers, bootsmans-,
stuurmans- en machinist-leerlingen blijven aan het beoogde
doel beantwoorden.
Eveneens die van adelborsten aan het Koninklijk Instituut
voor de Marine. Hot tekort aan luitenants ter zee der 2de
klasse noopt echter tot eene vermeerdering van het getal
adelborsten
Dit jaar werden reeds 32 adelborsten 3de klasse voor de
zeedienst benoemd, welk getal in volgende jaren nog eenige
uitbreiding zal moeten ondergaan. Het gevolg da-u-van doet
zich natuurlijk in de eerste plaats gevoelen in de gewone
kosten van onderhoud waaronder die voor kleeding en
voeding; doch een ander gevolg is dat het gebouw voor
het getal adelborsten, dat tot 160 kan klimmen, te eng
wordt. Worden do afdeelingen talrijker dan 24 jongelieden,
dan is voor behoorlijk onderwijs eene splitsing in parallelklassen noodzakelijk en het bestaand getal leerzalen te
klein. Ook de slaap-eu eetzalen dienen eenigzins vergroot
te worden. Het greoter aantal adelborsten vordert bovendien meer toezigthoudend personeel.
Ten einde in een en ander te voorzien is art. 34, de
post voor het Instituut, met ruim f28000 vergroot moeten
worden, waarvan f 20 000 als buitengewone uitgaaf voor
ééns kan worden aangemerkt, aangezien die som voor de
verbouwing noodig is. Voorts zijn onder de verhooging
begrepen de meerdere kosten van onderhoud van het
grooter getal adelborsten; de plaatsing aan het Instituut,
van een vierden officier van politie en van twee sergeanten
van de mariniers hoven het vroegere getal; en eene geringe verhooging voor het meerendeel met f 200, van de
bezoldiging van de burgerleeraren die de ondergeteekende
(behalve voor den hoogleeraar in de hoogere wis-, natuuren werktuigkunde, die reeds eene bezoldiging van f3000
geniet) geleidelijk tot een maximum van f 2800 'sjaars
wenscht te brengen.
Die verhooging is billijk, omdat de les-uren voor die
leeraren in de laatste jaren aanmerkelijk zijn vermeerderd
en nog zullen toenemen. Het getal burgerleeraren is echter
met één verminderd, aangezien de leeraar die belast was
met het onderwijs in de scheikunde op verzoek eervol
ontslagen is; zoodat de raming in dit opzigt voor 1881
nog beneden die van 1880 blijft.
Het onderwijs in de scheikunde is sedert aan een zeeofficier opgedragen , waardoor het getal officieren-instructeurs met één vermeerderd is.
Ten behoeve van het praktische onderwijs in de stoomvaartkennis is de stoomkanonneerboot Keer ter beschikking
gesteld van den kommandant van het Instituut. De adelborsten maken met dat vaartuig kleine togten in de
Zuiderzee en doen alsdan , onder de leiding van een machinist, alle voorkomende diensten in de machinekamer.
De ondergeteekende stelt zich voor dat deze maatregel
goede resultaten zal opleveren.
De werving bij het corps mariniers was veel minder
gunstig dan het vorige jaar, en de getalsterkte van het
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corps verminderde daardoor endoor liet vele overteekenm
Lij het Indische leger , van 1 Januari] 1879 tot 1 Julij 1880
met 20 man , zoodat het incompleet toen reeds tot 135 koppen gestegen was. In het jaar 1879 werden 185 man
aangenomen, en in het eerste halfjaar van 1880 75 man.
Ten einde de dienstneming weder aan te moedigen , dienen de handgelden die in 1879 verlaagd zijn, weder verlioogd te worden, waarop bij de raming van art. .'11 gerekend is.
De nieuwe regeling voor het corps zal met 1 October
aanstaande in werking treden.
De reorganisatie van het corps officieren van de geneeskundige dienst bij de zeemagt is bij Koninklijk besluit
van 29 April 1880, n". 26, tot stand gebragt.
De onvoltalligheid van dit corps werkt nog steeds
nadeelig op de dienst en op de belanghebbenden.
Deondergeteekende houdt voor verbetering in dien toestand
zijne hoop gevestigd op de opleiding aan de hoogescholen.
Aangaande de zeemilitie kan het navolgende worden
vernield:
Voor de ligting van 1879 hebben zich voor de zeemilitie aangemeld 2090 personen , waarvan zijn ingelijfd (i()0.
Als genoegzaam geoefend hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen
in Oct:>ber 1879
• . 278
in November 1879

317

overleden
overgegaan met eene vaste verbindtenis bij de
zeemagt

2
4

idem bij de Gouvernements-marine in Oost-Indie .
1
ontslagen wegens ligchaamsgebreken
3
Voor zooverre tot hiertoe de opgaven van de Commissarissen des Konings in de provinciën inkwamen , werd aan
Cl van degenen die met onbepaald verlof vertrokken,
vergunning verleend tot het uitoefenen der buitenlandsche
zeevaart; aan 16 werd het aangaan van een huwelijk
vergund.
Van de ligting van 1880 hebben zich , na aftrek van
hen die buiten oproeping blijven, 2005 personen voor de
zeemilitie opgegeven , als i n :
Friesland

177

Groningen

212

Drenthe

58

Overijssel
Gelderland . .

2.)

117
,

135

Utrecht

Per transport 134
Overijssel

J5

Gelderland

40

Utrecht

16

Noordbolland.
Zuidholland

206
123

Zeeland

35

Noordbrabant

11
600

Deze miliciens zijn thans ter oefening op Zr. Ms. fregat
Evertien en worden , zoo als reeds hooger gezegd is,
daarna op het gepantserd materieel verder bekwaamd.
I V d e AI'DEELING.

Het eindcijfer dezer afdeoling bedraagt f 1 7 1 6 287,
tegen f 1 969 742 in liet vorige jaar, derhalve f 253 455
minder.
Dit verschil is toe te schrijven aan eene vermindering van:
Art. 53. Aanbouw en onderhoud der loodsvaartuigen,
met
f 20 000
Art. 56. Kosten der betonning , met. .

.

67 500

Art. 60 Kosten der oever verlichting, met.

220 400

Art. 62. Kosten der hydrographie, met

.

4 000

Totaal minder . . .
f 311900
waartegenover echter eene vermeerdering van :
Art. 45. Onderhoud der transportvaartuigen , met
f 22 000
Art. 49. Bezoldiging der beambten van het loodswezen , met.
Art. 51. Beloouing van het loodspersoneel, met

I l 225

Art. 55. Aanbouw , onderhoud ,
huur enz. van locdsgebouwen, met

4 500

Art. 59. Bezoldiging van het peraoneel der verlichtingen , met . .

20 000

720

Totaal meer. .

58 445

52

Noordholland

688

Zuidholland

411

Zeeland

116

Noordbrabant

,

Limburg

37
2
2005

Volgens art. 5 der f wet van 19 Augustus 1861 (^taatsblad n°. 72) mogen echter niet meer dan 600 zeemiliciens
worden toegelaten; dien ten gevolge konden naar eene
evenredige verdeeling, overeenkomstig art. 3 van Zr. Ms.
besluit van 23 Februarij 1880, n°. 12, voor de dienst ter
zee bestemd worden , van :
Friesland

53

Groningen

64

Drenthe

17
Transporteren

134

Blijft derhalve totaal minder

f 253 455

De toelichtende slaat geeft omtrent deze verschillen eene
meer gedetailleerde omschrijving.
Loodswezen.
Aan het, bij de Memorie van Toelichting op de begrooting van 1879 , te kennen gegeven voornemen om den inspecteur over liet loodswezen enz. in het 1ste district van
Groningen naar Delfzijl te verplaatsen zal tegen het einde
van dit jaar gevolg worden gegeven.
De twee loodskotters, waarvan bij de vorige begrooting
de graad van vordering werd vermeld en waarvoor de
gelden bij suppletoire begrooting van 1878 waren toegestaan, zijn sedert voltooid en in dienst gesteld.
Zoo ook kwamen de vier loodskotters, waarvoor de
gelden voor aanbouw op de begrooting van het jaar 1879
en die voor uitrusting op de begrooting van het jaar
1880 waren uitgftrokken , gereed voor de dienst.
Thans zijn neg in aanbouw de loodskotters, waarvoor
fondsen op de loopende begrooting beschikbaar zijn gesteld, zoomede eene » zich zelfrigtendereddiDgboot" voor
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het loodspersoneel te IJmuiden, van hetzelfde systeem als
die voor den Hoek vau Holland gebouwd.
De gehouwen voor het loodspersoneel te IJmuiden, die
blijkens de Memorie van Toelichting hij de vorige begrooting
nog in aanbouw waren, zijn .sedert voltooid en betrokken.
De aankoop van een gehouw te Delfzijl voor woonhuis
en kantoor van den inspecteur heeft plaats gevonden, en
met de verbouwing daarvan zal men spoedig gereed zijn.
Op deze begrooting worden wederom fondsen gevraagd
voor den bouw van twee loodskotters; voor de uitrusting van de loodskotters, die thans nog onderhanden zijn ;
en voor den bouw van twee woonhuizen ten behoeve van
den commissaris en den adjunct-commissaris der loodsen te;
Hellevoetsluis, vermits aldaar geene geschikte woningen
voor die ambtenaren te verkrijgen zijn.
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Ilydroyraphie.

Sedert 1 Julij 1879 zijn de twee kaarten van het zeegat
aan den Hoek van Holland, naar de opnemingen in October
1879 en in Mei 1880 en de kaart van de Maas uit zee tot
Rotterdam naar de opneming in 1877 , in druk uitgegeven.
De opneming van de Wester Schelde, van Vlissingen
tot de Belgische grens is ten einde gebragt en met de
gravure van deze kaart en van eene nieuwe kaart van de
kustlichten een aanvang gemaakt.
De gravure van de overige kaarten der Nederlnndsche
zeegaten wordt steeds bijgewerkt, wanneer nieuwe oplaag
daarvan noodig is.
De opnemingen zullen zich dezen zomer uitstrekken tot
de plaatsen in de Noordzee, nabij Terschelling en de
Betouni.ty, lelakening en zeemerken.
Schouwenbanken, alwaar de nieuwe lichtschepeu zullen
verankerd worden, en in het najaar tot het zetgat van
De twee COURTENAY'S boeijen, waarvoor bij de vorige den Hoek van Holland.
begrooting de gelden werden toegestaan , zijn aangeschaft.
Het nieuwe opnemiugsvaartuig, op 's Rijks werf te HelleEen daarvan is vóór de haven van IJmuiden verankerd.
voetsluis in aanbouw, zal in 1880 gereed komen. Voor
Dit soort boeijen voldoet aan het daarmede beoogde doel. tuig en uitrusting van genoemd vaartuig is een post op
Het voornemen bestaat om de Groninger-Kaap op Rot- deze begrooting uitgetrokken.
tum , wegens terreiuverschuiving aldaar , te verplaatsen.

Verlichting.
De wijziging in de verlichtingen te Egmond aan Zee
en op Goelereede, waarvan bij de vorige begrooting werd
gewaagd, is tot (tand gebragt.
De bouw van een lichttoren op Ameland met aanhoorige
woningen en die van lichtwachterswoningen aan den Hoek
van Holland, voor welke beide bouwwerken de gelden bij de
vorige begrooting zijn toegestaan, zijn onderhanden. Bij
deze begrooting worden gelden gevraagd voor een lichttoestel der 1ste grootte en verdere behoeften voor genoemden lichttoren.
Op Marken werd eene nieuwe lichtwachterswoning gebouwd; de vorige werd in den afgeloopen winter door
ijsgang geheel vernield.
Met den bouw der twee lichtschepeu voor de buitengronden nabij Terschelling en de Schouwenbanken, waarvoor de fondsen bij suppletoire begrootiug van het jaar
1880 zijn toegestaan, is men aan 's Rijks werf te Amsterdam
een goed eind gevorderd. Aangezien de voltooijiug van
beide echter in het loopende dienstjaar niet kan plaats
vinden, wordt voor dit doel een post op. deze begrootiug
gebragt. Het spreekt van zelf dat een gelijk bedrag alsdan
van de vorige begrooting vrijvalt eu niet zal worden gebruikt.
Het lichtschip van Terschelling zal waarschijnlijk in het begin van 1881 op de buiteugronden kunnen worden verankerd.
Nog worden op deze begrooting gelden gevraagd voor
werken tot strand verdediging, ter hoogte van de bestaande
groote kustverlichting op Noord-Schouwen, die, bijaldien
daarin niet tijdig wordt voorzien, gevaar zoude loopen
ondermijnd te worden.
Aangezien de onderhandelingen met Duitschland, met
betrekking tot de verdere uitbreiding der verlichting op de
Eems nog niet tot een einde zijn gebragt, wordt de post
voor een lichtopstand met toebehooren op Watum ook weder
op deze begrooting slechts voor memorie uitgetrokken.
Wederom werden, door tussebenkomst vau het Departement van Marine, ten behoeve en voor rekening van de
dienst der kustverlichting in Üost-Indie, verschillende ontwerpen ten uitvoer gebragt en de noodige lichttoestellen
aangeschaft, en wel na de opgave gedaan bij de begrooting van 1880, met name de ijzeren lichttorens voor Poeloe
Edam (Java-zee), voor Sembilangan (Westkust van Madura), voor Vlakken-hoek (Z. W. punt van Sumatra), allen
met bijbehoorende etablissementen; voorts de ijzeren lichtopstanden voor Tandjong Oelar (residentie Banka) en Tandjong Piring (Madura).

VDE AFDEELING.

Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f924 258,50, tegen
f 834 982 het vorige jaar, derhalve f 89 276,50 meer, het
geen toe te schrijven is aan eene verhooging van:
Art. 65. Burgerlijke pensioenen na 1 Julij
1846 verleend, met
f

2 809,00

Art. 66. Militaire pensioenen na 1 October 1851 verleend, met

84 790,00

Art. 68. Pensioenen en onderstanden aan
het loodspersoneel, met

3 983,50

Art. 69. Tijdelijke pensioenen en onderstanden, met

2 500,00

Totaal meer . . .

f 94082,50

waartegenover eene vermindering van :
Art. 63. Burgerlijke pensioenen
vóór 1 Julij 1846 verleend, met .f 1130,00
Art. 64. Militaire pensioenen vóór
1 October 1851 verleend, met . .

634,00

Art. 67. Pensioenen aan mindere
geëmploijeerden
3 042,00
Totaal minder
Blijft totaal meer . . .

f

4 806,00

f 89276,50

De toelichtende staat geeft omtrent een en ander eene
meer volledige omschrijving".
VIDE AFDEELING.

Voor deze afdeeling is dezelfde som uitgetrokken als
het vorige jaar.
De Minister tan Marine,
TAALMAN KIP.

BIJLAAG TOT DE MEMORIE VAN TOELICHTING.

VERGELIJKEND OVERZIGT van de Ilde afdeeling der begrootingen van het Departement
van Marine, dienst 1880 en 1881.
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Op de begrooting van 1880 is toegestaan voor:

Nieuwen
Artikel.

aanbouw.

12

a. f

13

400 000
•

b. f

250 000

c-

260 000

b.

50 000

c.

30 000

c.
d.

d. f

355 000

e. f 75 000

d.

100 000

5 000

ff.

185 500

e.

5 000

4 000

b.

9 300
f.

4 000

<*.

ff.

15

a.

150 000

276 000

e.

5 000

79 000

i ö.

1

17

Verstrekking
en onderhoudswerkeu
aan
's Rijks werven.

300 000

14

10

Werktuigen on
Herstellen,
tuigen en uit- Conservatie Aanvulling Spartorpedo- behoeften van
algemeenen aard
rusten van
kosten van
reservevan
in en buiten
inrigtingen ei
vervoer,
jagt- en
dienst zijnde
werkvaartuigen,
schepen, binnen- schepen. den voorraad. torpedo's.
sluisen buiten'slands.
en jaaggelden.

a.

300 000

b.

1S0 000

c.

133 000

53 000 , b. f 20 000

c.

31000

d.

23 000

c.

50 000

d.

10 000

200 000

18
250 000

19
20, I.

ff.

400 000

b.

110 000 c. f75 000

d,

315 000

II.

«.

11000

b.

189 000 c. 50 000

d.

132 000

ff.

57 000 b. 50 000

c.

82 000

i

III.

13 700

VenV.

•
27 000

21

f

22

175 800
150 850

23

49 000

24

f

1 916 000

f

1 531 700 f 175 000

f

636 800

f

20 000

f

1 025 000

f

375 650

Bijlage L

Tweede Kamer.
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Op de begrooting voor 1881 is uitgetrokken voor

ruiton van

Nieuwen
Artikel.

aanbouw.

a f

12

13

Werktuigen en Verstrekking
Spartorpedo- behoeften van
algemeeneu aard,
en onderkosten
van
van
inrigtingen en
vervoer, jagt-en houdswerken
werkvaartuigen,
aan
den voorraad. torpedo's.
sluisen jaaggelden. 's Rijks werven.

Herstellen,
tuigen en uit- Conservatie Aanvulling
in en buiten
reservedienst zijnde
schepen, binnen- 'schepen.
en buiten'stands.

390 000

b, f

250 000

0.

250 000

ft.

50 000

c.

30 000

c.
d.

d f

350 000

e. f 50 000

d.

100 000

5 000

a.

225 200

e.

5 000

4 000

b.

5 000

a.

54 500

c.

30 000

d.

21000

e.

50 000

50 000

14

a.

15

a.

120 000

154 600

70 500

16

252 500

17

t

b. f 15 000

000

62 000

5 000
10 000

179 000
18

200 000
200 000

19
20, I.

a.

395 000

110 000 c. f75 000

d.

315 000

II.

a.

11000

189 000 c. 60 000

d.

132 000

57 000 ft. 50 000

«.

82 000

III.

13 700

IVenV.

27 000

21

143 000

22

140400

23

50 000

24

f

1 443 600

f

1 399 700

f185000
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f

645700

f

15000

f

1 020 000

333 400

