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2". dat geenc behoefte bestaat tot aanschaffing van
.stoomwerktuigen en ketols voor schepen in en buiten
dienst, benevens dat de voor herstelling dier voorwerpen
beatemde gelden belangrijk minder konden wezen dan op
de loopende begrooting daarvoor zijn aangewezen, en zulks
uil hoofde van den goeden staat waarin bedoelde stoomwerktuigen en ketels verkecren ;
l».

2.]

3°.

MEMORIE VAN TOELICHTING.

aan mindere uitgaven voor torpedo's en steenkolen ;

4°. aan het niet-aankoopen van teakhout in voorraad,
hetgeen in verband met do aanwezige belangrijke hocu'i'lheid, zonder ecuig bezwaar voor de dienst geschieden
k a n , terwijl daarbij tevens de tegenwoordige hooge marktprijs van het teakhout in aanmerking genomen is.
De vermeerdering vindt hare oorzaak in:

1°. meerdere uitgaven voor de conservatie der reserveschepen , welker aantal nog toeneemt;
2°. eene hoogere raming voor onderhoudswerken op
's Rijks werven.
Deze verhooging moet in de eerste plaats worden toeHet eindcijfer der begrooting van Marine voor het janr
geschreven aan het uittrekken van het halve bedrag der
1882 bedraagt f 12 015 079,335 , tegen f 1 2 1 2 1 4 1 0 335 n a
gelden, benoodigd voor den bouw van een blok uieuwo
het vorige Jaar, derhalve f 109 361 minder.
woonhuizen op 's Rijks werf te Amsterdam, ter vervanging
van de bestaande , welke door eene met het onderzoek desI.ste Al'DKUMNO.
wege belaste commissie, voor bewoning op den d u u r ongeschikt verklaard zijn , terwijl aan het doel beantwoordende herstellingen met eene geheele vernieuwing zouden
Het totaalcijfer dezer afdeeling bedraagt f 330 968,335 ,
gelijkstaan en verplaatsing daarbij dringend noodzakelijk is.
tegen een gelijk bedrag in het vorige janr. Zoo als uit
Het voornemen bestaat thans om , mogten de daarvoor
den toelichtenden staat blijkt, zijn de onderscheidene araangevraagde gelden bewilligd worden, zoo spoedig motikelen der afdeeling gelijk aan de raming voor 1881.
gelijk een blok van negen woningen daar te stellen ter
plaatse alwaar zich nu eene oude afgekeurde houtloods b e Ilde AFDKKI.ING.
vindt, welke dien ten gevolgi! zoude gesloopt en het daarin
voorradige hout voorloopig ergens anders geborgen moeten
Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 4 844 100 , tegen
worden.
f 5 040 900 voor de begrooting van hetloopende dienstjaar,
Ten einde de Vertegenwoordiging geheel op de hoogte
dus f 196 800 minder.
u
dezer aangelegenheid te brengen , wordt hierbij overgelegd
Even als in vorige jaren is ook bij deze begrooting,
eenige daarop betrekkelijke bescheiden, (1) in het verten einde van dit verschil rekenschap aan de Vertegentrouwen dat deze vol loer.de zijn om de Vertegenwoordiging
woordiging te geven en eene vergelijking van de tweede
van de noodzakelijkheid der voorgestelde maatregelen te
afdeeling dezer, met die der loopende begrooting gemakovertuigen.
kelijk te maken , wederom een overzigt dier afdeelingen
Ook is bij deze begrooting nog gerekend op de daarover 1881 en 1882 als bijlage bij deze Memorie gevoegd,
stelling eener overdekte helling, ten behoeve van de conwaarin alle posten welke in den toelichtenden staat gedeservatie der twéé in Engeland iu aanbouw zijnde torpedotailleerd voorkomen , onder de voornaamste rubrieken zijn
booten van 100 Engelsche voet lengte.
gebragt.
Ten einde het bij voornoemde uitgaven betrokken artikel
Uit dat overzigt blijkt, dat voor 1882 in vergelijking
niet overmatig te bezwaren, zijn de kosten benoodigd voor
met 1881 een minder bedrag is uitgetrokken voor:
het vervolgen van de daarstelling van kaaimuren op de
nieuwen aanbouw
f
64 700
Rijkswerven te Amsterdam en Ilellevoetsluis, hetwelk nog
eenig uitstel lijden kan, op deze begrooting slechts voor
herstellen, tuigen en uitrusten van in en
memorie uitgetrokken.
buiten dienst zijnde schepen , binnen en buiUit den toelichtenden staat blijkt verder, dat bij deze
ten 'slands
145 500
begroeting gelden aangevraagd worden :
voor het voortzetten van den bouw der schroefstoomaanvulling van den voorraad
45 700
schepen 1ste klasse van. Speyk en Doi/ijcrsbankzn voor het
spartorpedo-inrigtingen en torpedo's. . .
5 000
beëindigen van den bouw van dat der 4de klasse Sommelsdijk,
alsmede voor het in aanbouw brengen van een schroefTotaal minder
f
260 900 stoornschip 1ste klasse type Atjeh (het laatste der zeven
van het door de Vertegenwoordiging goedgekeurde proen een meerder bedrag is uitgetrokken voor:
gramma des Ministers In 1874 te bouwen stoomers van
gezegd type).
conservatie van reservcschepen f 25 000
Aangaande de werkzaamheden op 's Rijks en particuliere
werven, sedert de indiening der vorige begrooting, kan
verstrekking en onderhoudswerhet navolgende medegedeeld worden :
ken aan 's Rijks w e r v e n . . . .
39 100
Op 's Rijks werf te Amsterdamwerd de bouw der schroefTotaal meer64106
stoomscbepen 1ste klasse de Rui/ter en tan Speyk voortgezet ; eerstgenoemde bodem is den 22sten September des
zoodat het minder bedrag komt op
196800 vorigeu jaars te water gelaten en stoomde in Junij j l .
buitenom naar Willemsoord tot het doen der ofticiele
proeftogten.
De beide voor het loodswezen bestemde lichtscbepen
Tot toelichting van booger genoemde verschillen met de
werden op deze werf aangebouwd; van de benoodigde
voor 1881 toegestane, diene het volgende:
werktuigen, verlichtingstoestellen en uitrustingsgoederen
De vermindering in bet bedrag der uitgetrokken gelden
voorzien, vertrok het eerste dier vaartuigen , dat den 22sten
moet worden toegeschreven:
November 1880 te water werd gelaten, den 7den Junij j l .
naar Willemsoord om van daar naar zijne ligplaats over1°. aan een minder bedrag voor nieuwen aanbouw,
zoo als bij de toelichting omtrent de stoomwerktuigen en
(1) Deze bescheiden (een rapport met twee berekeningen) z(jn
artillerie zal blijken;
ter griffie, ter inzage voor de loden der Kamer, nedergelegd.
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gevoerd te worden; het tweede lichtschip verliet den 20*ten
Maart jl. de helling en nadert zijne voltooiing met rassohe
schreden.
Met de vervaardiging van stoomsloepen van 30 en 25
Eng. voet lengte werd voortgegaan en de beproeving der
eerstelingen van Nederlandsch maaksel met zeer gunstigen
uitslag bekroond; de bevredigende rapporten van den kommandant van het schroefstoomschip 4de klasse Surumme
betreffende eene aan dezen bodem ter proeve verstrekte
stoomsloep van 25 Eng. voet lengte deed besluiten, om
deze soort van ligte vaartuigen ook tan voor buitenlandsche
dionst bestemde schepen van kleiner charter dan schroefstoomschepen 1ste klasse te doen verstrekken.
Het schroefstoomschip 2de k l a m Marnix onderging in
het vorige en ondergaat in het loopende jaar, telkens na
binnenkomst der oefeningsdi visie, de noodige herzieningen
aan romp, tuig, stoomwerktuigen en ketels.
Na beëindigde herstelling hervatte de Prins Maurits
der Nederlanden de dienst nis wachtschip en keerde het
tijdelijk daarvoor gebezigde raderstoomschip 1ste klasse
Valk naar Willemsoord terug, alwaar het weder in conservatie werd opgenomen.
De oefeningsbrikken Temate en Custor vierden in de
wintermaanden, voor zooveel noodig was, nagezien en
hersteld ; laatstgenoemde bodem doet met hut zusterschip
Pollux , dat den 28sten October des vorigen jaars door den
bouwmeester werd opgeleverd, sedert April jl. weder dienst
voor de oefening van de jongens en ligtmatrozen der beide
opleidingsschepen te Amsterdam en Rotterdam.
De rammonitor Adder, gedurende de zomeroefeningen
van 1880 in dienst geweest, werd na afloop derzelven,
weder in de 1ste klasse van reserve opgenomen en den
lsten Julij jl. voor gelijk doel weder in dienst gesteld.
De monitors Cerberus en Wesp benevens de stoomkanonneerbooten Brak en Gier werden in Mei jl. naar Willemsoord
overgebragt, ten behoeve van de exercitien der zeemiliciens
aldaar.
De monitor Bloedhond, die gedurende den zomer van
1880 voor hetzelfde doeleinde te Willemsoord aanwezig
was , werd , na afloop daarvan , weder naar Amsterdam
overgevoerd, in de Jste klasse van reserve opgenomen en
van één electrischen rocrverklikker voorzien, evenals ook
met den monitor Heiligerlee het geval was.
De stoomkanonneerbooten groot model Bulgia en Udur,
op 's R'jks werf aangebouwd , kwamen gereed , werden
van geschut voorzien en, na beproefd te zijn, in de 1ste
klasse van reserve gebragt.
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stoomscbepen 1ste en 2de klasse Leeuwarden en Marnix;
eerstgenoemde bodem was den lsten Augustus van hetzelfde
jaar, ter vervanging van de Zilveren Kruis, die met gelijken
datum buitendienst en in herstelling opgenomen werd , in
dienst gesteld.
Laatstgenoemd schip onderging gedurende den winter
belangrijke reparatien aan romp en betimmering, ontving
nieuwe stoomketels en was den 19den Julij jl. gereed voor
het doen van den gehruikelijkcn proeftogt ter reede van
Texel.
De oefenings-divisie viel intusschen den 3den Julij jl. ter
reede voornoemd binnen en vertrok de tot haar behoord
hebbende Marnix weinige dagen daarna naar Amsterdam ,
ten einde bij 's Rijks werf aldaar de noodige voorzieningen
te ondergaan.
Terwijl het. schroefstoomschip 1ste klasse Lneumarden
weder voor een volgenden kruistogt werd toegerust, werd
de van Galen, tot het ondergaan van de noodige herstellingen
en het ontvangen van nieuwe stoomketels, 15 Augustus
buiten dienst gesteld en met dien datum vervangen door
het schroefstoomschip 1ste klasse Zilveren Kruis.
De schroefstoomschepen 1ste klasse van Galen, Zilveren
Kruis en Leeuwarden zullen eene nieuwe wapening ontvangen, bestaande uit: G kanonnen van 12c.M. K. A. en
uit 4 kanonnen getrokken van lGc.M.
Het schroefstoomschip lste klasse de Ruijler, in het begin
der maand Junij jl. van Amsterdam bij 's Rijks werf aangekomen , werd klaargemaakt voor het doen der vereischte
proeftogten , welke den 13den Julij daaraanvolgende een
aanvang namen. (Zie hieromtrent hetgeen onder het hoofd
;>Stoomvaartdienst" staat aangeteekend.)
liet schroefstoomschip 3de klasse Alkmaar werd van eene
nieuwe wapening , bestaande uit een kanon van 15 c.M. A.
en zes kanonnen van 12 c.M. K. A., voorzien en daarvoor
ingerigt; dit schip ontving mede eene stoomsloep van 25
Eng. voet lengte en verliet den 8 Augustus jl. de vlag tot
het ondernemen van een kruistogt in de Noordzee.
Met den bouw eener inrigting ter opsluiting van gestrafte schepelingen is een aanvang gemaakt, terwijl de
vernieuwde brug aan den Westeruitgang der werf gereed
kwam.

Op 's Rijks werf te Hellevoetsluis werd de bouw voortgezet vau een vaartuig, ten dienste der hydrographie.
De rammonitor Haai werd van een houten ceutraalkiel
voorzien en daarna weder in de lste klasse van reserve
opgenomen; deze bodem deed dienst gedurende de zomeroefeningen van het vorige jaar en werd den lsten Julij jl.
Op 's Rijks werf te Willemsoord werd het ramschip voor hetzelfde doel op nieuw in dienst gesteld.
De monitor Heiligerlee wordt van een' electrischen roerBufel den lsten Julij jl. in dienst gesteld, terwijl het
zusterschip Guinea ter herstelling naar Amsterdam is over- verklikker voorzien even als het zusterschip Tijger.
De rammonitors llyena en Panter werden van stoomgevoerd.
De ten behoeve van het ramschip Schorpioen bestelde stuurinrigtingen voorzien en deden in de maandFebruarij jl.
electrische verlichtingstoestellen zijn onlangs van de fabri- dienst bij de ijsopruimingen in de rivieren.
Het schroefstoomschip 4de klasse Suriname werd den
kanten ontvangen en zullen weldra aan boord opgesteld
lsten Februarij jl. in dienst gesteld en vertrok den lsten
en beproefd worden.
De stoomstuurinrigtingen aan boord der rammonitors Maart daaraanvolgende naar de Middellandsche Zee, ten
1 ste klasse Draak en Matador werden ter reede van Texel einde zich aldaar bij de » oefeningsdivisie " te voegen.
Dit vaartuig scheidde zich in Junij jl. weder van de
beproefd en voldeden uitmuntend; het sturen van deze,
thans van centraal kielen voorziene bodems laat weinig of divisie af tot het volbrengen van een' kruistogt op de
Engelsche en Fransche kusten en tot aandoen van eenige
niets te wenschen over.
Het stoomfregat Kverlsen, d&tn\x zoodanig voordeactive plaatsen aldaar; na afloop van den togt is de Suriname
dienst moest afgekeurd worden en sedert de laatste jaren den lsten Augustus te Hellevoetsluis binnengevallen en
dient tot kazernering en oefening der zeemiliciens werd, wordt aldaar voor hare bestemming (aflossing van het
na afloop der zomeroefeningen van het vorige jaar, weder Btatkmsebip Aruba te Paramaribo) gereed gemaakt.
in conservatie opgenomen; gedurende den winter is een
Het schroefstoomschip 4de klasse St. Eustatius werd
aanvang gemaakt met het uitnemen der ketels en werk- van de 3de in de 2de klasse van reserve overgebragt.
tuigen uit genoemd schip en zal hiermede in dezen winter,
Op deze werf bestaat dringend behoefte aan nieuwe
na afloop der zomeroefeningen van dit jaar , worden voort- stoomwerktuigen en ketels voor de droogdokken, ter vergegaan en de bodem verder voor zijne bestemming inge- vanging van de bestaande tachtig jaren oude balansmarigt worden.
cliine, waarom dan ook daarvoor de noodige gelden bij
Het schroefstoomschip 1ste klasse Koningin limma der deze begrooting worden aangevraagd.
De trnnsportschooner Zeemeeuw, behoorende aan het
Nederlanden werd den lsten December des vorigen jaars
in dienst gesteld en volgde den 15den Januarij daaraan- loodswezen, werd in het dok nagezien , en de tot de 4de,
volgende zijne bestemming naar Oost-Indie en Japan op. 5de en 6de districten behoorende loodsvaartuigen , onderHet schroefstoomschip 1ste klasse tan Galen werd , na gingen voor zoo veel noodig de vereischte herstellingen.
.Met den bouw eener inrigting ter opsluiting van gebinnenkomst der oefeningsdivisie in Junij 1880, voor
zooveel noodig bleek te zijn, voorzien en gereed gemaakt strafte schepelingen werd een aanvang gemaakt.
Voorts werden op deze werf alle voor de drie directien der
Toor een nieuwen kruistogt, welke den 2den October daaraanvolgende aanving, in divisie vereenigd met de schroef- marine benoodigde ligte zeil- en roeivaartuigen met
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daarbij beboorenda niltuigea, benevens liet voorde ■ebenen
benooaigde bouten komnieUewaut en Ja waterdlgte kieedingstukken aangemaakt.
Een bijaohtooatel voor torpedobooten word bij particulieren
vervaardigd en nl l)ij bet opleggen (lier vaartuigen In

benevens kabel-, tuig- en teetonkettingen aangemaakt en

conservatie benut worden.

ketels van alle in conservatie tjjnde schepen en vaartuigen
in soodanigen staat onderho iden , dat zij voor duddijlt nc-

beproefd.
Stoom c.aartdieust.
Qedurende

bet afgeloopen jaar werden werktuigen en

Op 'Ie drie Hijkswervcn werden sweminrifftingen daar- liritik «rei-eed zijn, terwijl die der nieuw aangebouwde "of
gestelden in bet algemeen alle In gebruik zijnde werktuigen herstelde bodem*, die niet \ oor onmiddellijke indieoststelling
en ketels onderhouden en zoo uuudig vernieuwd en velerlei in aanmerking k w a m e n , in dien slaat van onderhoud
soorten uitrustingsgoederen hersteld en aangemaakt, terwijl weiden gebragt.

Aan de firma YARROW & 0°. in Engeland werd de bouw
toevertrouwd van twéé torpedo- , tevens adviesbooteu van
100 E n g . voet l e n g t e , die de plaats zullen innemen van
de vier nog aan het bepaalde getal ontbrekende torpedo
booten.

Aan de ketels en werktuigen der in dienst zijnde bodems,
torpedo booten en sloepen werden de noodige voorzieningen
gedaan.
De ketels van het ramsehip Gninea, van het schroefstoomscbip 1ste klasse Zilveren Kruisen den loodsstoomer
Frans Naertbout werden door nieuwe vervangen, terwijl
de werktuigen dier bodems tevens geheel werden nagezieu
en waar noodig hersteld.
Nieuwe stellen ketels voor het ramsehip Stier en bet
scbroefstoomscbip 1ste klasse tan Galen, staan gereed ,
terwijl die voor het schreefstooinschip 4de klasse Aruba in
aanmaak zijn en de plannen voor die dealen ten behoeve
van den ram monitor Adder en den loodsstoomer Zeemeeuw
in bewerking- zijn.
De ketels van het schroefstoomschip 2de klasse Marnix
zijn uit het schip genomen en ondergaan eene flinke her
stelling , terwijl van dien bodem en van den rammonitor
Ilyena één der cyhnders wordt vernieuwd.
In de lichtscliepen voor de Schouwen- en Terschelliugbanken werden te Amsterdam de calorische machines op
gesteld , bestemd tot het geven van mistsigualen door middel
eener zoogenaamde sirene.
De kruiser 1ste klasse Kouinyin Emma der Nederlanden,
hooge druk expansie-werktuigen met twee cylinders, ver
vaardigd aan de Koninklijke fabriek van stoom- en andere
werktuigen te Amsterdam , behaalde ter reede van Texel
eene 14'/, mülevaait, terwijl het bij contract bepaald aantal
I. P. K. werd overschreden en het kolenverbruik betrek
kelijk gering was. Spoedig daarop in dienst gesteld,
volgde die bodem in den aanvang dezesjaars zijne bestem
ming op.
Nadat de beproeving der gelijksoortige werktuigen van
het schroefstoomschip 1ste klasse Tromp, vervaardigd aan
de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te
Fijenoord, door verschillende oorzaken reeds in de vorige
begroetingen vermeld, was vertraagd, had deze den 25sten
Junij met zeer gunstigen uitslag' plaats. Met eene ge
middelde vaart van 14,34 mijl werd het in het contract
bepaald vermogen van 27,50 I. P . K. overschreden bij
81 omwentelingen der werktuigen, zoodat deze derde
kruiser van het type Atjeli voor de dienst gereed is.
De opstelling der werktuigen van het vierde schip van
dat t y p e , Zr. Ms. kruiser 1ste klasse de Ruyter
volgens
eompound drie cilinders systeem, aan dezelfde fabriek
vervaardigd, kwam gereed.
Na gunstige beproeving met gemeerd schip, stoomde
deze bodem naar Willemsoord tot het maken der ver
schillende proeftogten tot bepaling van vaart, vermogen
en kolenverbruik.
De eerste proeftogt had op 13 Julij plaats, waarbij
bleek dat aan de bepaling van het contract, welke het
kolenverbruik bij uitoefening van 17i;0-2200 I 1'. K. per
uur en 1. P. K. op 0,9 kilogram stelde, ten volle werd
voldaan, daar gedurende 4 uur bij ontwikkeling van lSóü
1. P. K., dat verbruik slechts 0,74 kilogram bedroeg.
De vaart met dit vermogen behaald, was 13,2 mijl.
Door een ongelukkig toeval, het niet ten juisten tijd
openen van een uitvloeiklep bij de daarop volgende be
proeving, met gewone injectie, werd een der warmwaterbakken beschadigd en moest de volle-krachtproef worden
uitgesteld tot na herstelling, welke den 25sten Julij j l .
gereed kwam. Den 27sten daaraanvolgende had hierop
de volle-krachtproef en den volgenden dag die voor bet
kolenverbruik bij 8 mijls vaart plaats, gevende de volgende
uitkomsten:

Bij do » Koninklijke NederlandscheGrofsmederij" te Leiden
werden de voor de Marine benoodigde ankers eu dreggen,

grootste vaart bij 88 omwentelingen , gedurende 1 7 . u u r
14,8b' mijl eu gemiddelde vaart over de 4 u r e n , dat de
proef duurde 14,5 mijl met 80,3 slagen en ruim 3000 1. P . K.

de reserve-, w a c h t - 6 0 opleidingsschepen, de instructie- en
werkvaartuigen, de itonmhnrVnnnn en sloepen volgens de
bestaande voorschriften zijn onderhouden.
De werkzaam heden bij particulieren bepaalden zich tot
de navolgende:
Aan den scheepsbouwmeester W . SMIT te Slikkerveer
werd de bouw van een ijzeren gaffelzeilschooner, genaamd
•AfpuF, opgedragen.
Aan de fabriek der Nederlandsche Stoombootmaatschappij
te Fijenoord word de bouw vervolgd van 4 torpedu'nooten. die
weldra beproefd kunnen worden ; de oplevering werd eenigzins vertraagd door de nader bevolen aanbrenging van voor*
roeren eu gewijzigde sparinrigting; de werktuigen der de
Ruyter werden alhier vervaardigd ; de stoomtransportschoeuer Frans JSaerebout werd hersteld en ontving een nieuwen
ketel.
Aan de » Koninklijke fabriek van stoom- en andere
werktuigen", te Amsterdam , werd de vervaardiging op
gedragen van zes stellen stoom werktuigen en ketels, ten
behoeve van evenveel stoomsloepen van 25 Eng. voet lengte,
waarvan reeds drie stellen zijn opgeleverd ; do werktuigen
der Gniuea ondergaan alhier eene deugdelijke herstelling,
terwijl ook nieuwe ketels zullen ingezet worden ; nieuwe
ketels voor de schepen van Galen en Stier werden aange
maakt , terwijl die voor de Aruba onderhanden zijn; ketels
en werktuigen van de Marnix zullen bij deze fabriek eene
belangrijke herstelling ondergaan.
Hij de Koninklijke maatschappij »de Schelde" te Vlie
ringen werd de bouw van 4 torpedobooten vervolgd, welker
aflevering uit hoofde derzelfde redenen als biervoren ge
noemd , eenigzins vertraagd zal worden; de stoom transport
schoener Schelde onderging alhier eenige voorzieningen;
een vaartuig, type Arend en Jralh, genaamd Ziraluw, ten
dienste der Oost-Indische (Jouvernements-marine , werd op
stapel gezet, doch z a l , ten gevolge van den onlangs op
deze fabriek gewoed hebbenden brand, die de machine
werkplaatsen en kantoren vernielde, vermoedelijk vertra
g i n g in de werkzaamheden en dus ook in de oplevering
van genoemd vaartuig plaats vinden.
Bij de firma HUYGEXS EN VAN G E L D E R , scheepsbouw

meesters te Amsterdam , werd de kiel gelegd van een zeilschoenerbrik genaamd Blommendal, ten dienste der hydrographie in Oost-Indie, on ondergaan de romp en betim
mering der Guinea de vereischte voorzieningen.
Door de fabriek »de A t l a s " te Amsterdam werden 4
stellen stoomketels en werktuigen vervaardigd en opgele
verd, tea behoeve van evenveel stoomsloepen van 30 Eng.
voet lengte, benevens de kiel gelegd van een zeilschoeuerbrik, genaamd Melvill tan Carnbee, voor de hydrographische
dienst in Oost-lndie.

Handelingen der Staten-Generaal, Bijlageu. 1881-1882.
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Met twee ketels stoomon Ie en ongeveer 9 inijls vuurt ,
bedroeg- het kolenverbruik gedurende drie uren 2iir> kilogrnm per geographische m u l , znodat met een voorraad
van 226 ton, ruim 900 mijlen zonden kunnen worden
afgelegd, terwijl het contract de voorwaarde inhield,
dat genoemde voorraad voor 000 mijlen met 8 mijlsvaart
voldoende moest zijn.
Na deze zeer gunstige uitkomsten van den eersteling

der groote compouud machines, kan de bestelling der

*
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t e n , niet nan billijke eisoben kan voldoen. Ook onze g e trokken kanonnen van 23 c.M., die vijftien jaar geleden,
tijdens hunne eerste uansehafüng, tot de besten konden
gerekend worden, hebben getoond ernstige gebreken te

bezitten.
Velen vereiaohten reedt belangrijke herstellingen; een tal
geheel aan de dienst moeten ontvallen, terwijl het te vreezen
is dat dit gaandeweg met meerderen het geval zal zijn ,
en reeervegeeohnt ontbreekt, om alsdan in de dienst te
voorzien. Nu de overige uitgaven voor artilleriematerieol
dus heginnen toe to laten indien toestand geleidt lijk verbetering te brengen, zouder de uitgaven te zeer op te drijven,
is het dringend noodig daartoe over te gaan.
Uit den aard der zaak is het niet raadzaam die verbetering te zoeken in het aanschafi'en van reservekanonnen
van 23 c.M., en dus voort te bouwen op een stelsel dat verouderd en minder deugdelijk gebleken is. Daarom wordt
dan ook voorgesteld eenige kanonnen van 23 c.M. door
achterlaadgeschut te vervangen, hetzij door twee v u u r monden van genoemd kaliber op torenschepen te verwisselen
tegen het ree Is bij de marine ingevoerde achterlaadkanon
van 28 c.M., zoo als dit indertijd op den monitor Luipaard
plaats had, dan wel door op stoomkanonneerbooteii, type
2>o/y,achterlaadkanonnen van 24 c.M. te plaatsen, overeenstemmende in kaliber en munitie met de gelijksoortige
vuurmonden der landniagt.
De kosten zijn voor beide wijzen van voorziening gelijk,
zoodat het alleen van verschillende andere eischen van de
dienst a f h a n g t , welke wijze het eerst zal kunnen gevolgd
worden.

werktuigen voor den 5den kruiser van Sptyk , waarvoor
reeds gedeeltelijk gelden werden toegestaan op de loopende
begrooting, doch waarmede gewacht werd t<>t dal de beproevingen van de de lluyter de deugdzaamheid van het
nieuw ontworpen type h a l bewezen, nu onverwijld plaats
hebben.
In het volgende jaar moet tevens een aanvang worden
g e m a a k t met de aanschaffing van werktuigen en ketels
voor den 6den kruiser Doijyershank en het stoomschip 4de
klasse Sommclsdijk , beiden op 's Rijks werf te Amsterdam
in aanbouw.
De gelden bonoodigd tot voortzetting van den aanmaak
van de machines van Speyk en gedeeltelijken aanmaak der
heide laatstgenoemden, respectivelijk van 3000 en 500
I. P. K., worden op deze begrooting aangevraagd.
De beproevingen der werktuigen van de stoomkanonneerbooten Udnr en Buhjia, vervaardigd aan do fabriek
der Maatschappij > de Maas " te Delfshaven , welke in het
voorgaand jaar wegens het ver gevorderd saisoen waren
uitgesteld, hadden met goed succes in het voorjaar plaats,
waarna zij in conservatie werden gebragt.
Het schroefstoomschip 1ste klasse Zilveren kruis van
nieuwe ketels voorzien , werd na herstelling der werktuil i l d e AKDKELING.
gen , den 19den Julij ter reede van Texel beproefd; met
1130 I. P. K. werd 10,25 mijl vaart behaald, zoodat aan
het voornemen om dezen bodem toe te voegen aan de
Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 4 040 448 tegen
» oefeningsdivisie " is gevolg kunnen gegeven worden en f 4 052 026,50 in het vorige j a a r , derhalve f 11 578,50 minhet schip daartoe den lOden Augustus in dienst is gesteld. d e r , hetgeen is toe te schrijven aau eene verhooging v a n :
De werktuigjes der te Amsterdam o p ' s Rijks werf aangebouwde stoomsloepen van .'30', aan de fabriek > de Atlas"
Art. 24. Corps zee-officieren met . . . f
11635,00
vervaardigd , volgens de modellen van r!e Hngolsche speArt. 20. Officieren van administratie . .
1 210,00
cialiteit J. S. W H T T I , voldeden in alleopzigten uitmuntend,
even als die voor de sloepen van 2 5 ' , door de Koninklijke
Art. 2ü. Officieren van de geneeskundige
fabriek te Amsterdam geleverd. Van laatstgenoemde soort dienst
630,00
zal nog een drietal in aanbouw worden gebragt.
Art. 27. Personeel bij de hospitalen, met
120,00
Het schroefstoomschip 4de klasse Suriname, dat in 1877
door de Koninklijke fabriek te Amsterdam was opgeleverd
Art 29. Corps dek- en onderofficieren,
en sedert in conservatie gebleven, werd voor de indienststelmet
220,00
ling met goed gevolg onder stoom beproefd en volgde daarna
zijne bestemming naar de Middellandsche Zee op.
Art. 31. Zeetractementen en soldijen, met
16 500,00
De proeftogtea der ram monitors Draak, Matador,
Ilyma
Art. 37. Schafting der equipages, met .
1000,00
en Panter strekten alleen ter beoordeeling van den invloed,
dien de aanbrenging der stoomstuurinrigtingen door de
Koninklijke maatschappij »de Schelde" aangebragt, op de
Totaal meer . . f
31315,00
manoeuvreervaardigheid van die bodems had, en leidde ,
zoo als reeds hierboven g e m e l d , tot allezins bevredigende
waartegenover eenc vermindering van:
resultaten.
Art. 30. Kosten van het
Met het Koninklijk stoomjagt de Leeuw, dat immer voor
17900,00
dadelijke dienst gereed l i g t , werd met goed gevolg de corps mariniers, met. . . . f
gewone jaarlijksche proeftogt gehouden.
Art. 32. Kosten van werving, met
10 000,00
Artillerie.
Art. 33. Opleiding adelbor3 743,50
sten , m e t .
Met de aanschaffing van het artilleriematerieel, waarvoor
Art. 34. Opleiding van offiop de begrooting van het loopende jaar gelden werden
4 250,00
toegestaan, is geregeld voortgegaan, zoodat het reeds voor cieren van gezondheid, niet .
ecu deel aanwezig is of in den loop van het jaar zal worden
Art, 36a. Zeetractementen
opgeleverd.
aan officieren en minderen,
Op deze begroeting zijn gelden aangevraagd om te kun- werkzaam bij het onderzoek
nen voorzien in de loopende dienst, voort te gaan met de der Noordelijke IJszee, met .
7 000,00
aanschaffing van revolverkanonnen, geschut en affutage
voor in aau bouw zijnde schepen, en , in verband daarmede,
42 893,50
Totaal minder . .
den voorraad munitien, gereedschappen enz. uit te breiden.
Tevens werd gerekend op de aanschaffing van het noodige
torpedomaterieel en de middelen om de proeven en oefeninBlijft alzoo totaal minder . . f
11578,50
gen daarmede voort te zetten.
Do toelichtende staat geeft omtrent deze verschillen eene
Ook zijn de noodige gelden opgebragt om vier getrokken
kanonnen van 23 c.M. door achterlaadgeschut te vervangen, i volledige omschrijving.
Het active personeel is voor het jaar 1882 over de verAllengs heeft zich overal de overtuiging gevestigd, dat ;
voorlaadgeschut van groot kaliber, in verschillende opzig- schillende diensten verdeeld als volgt:
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AuxUiair

'stands.

11
eskader.
Bemanning.

Koppen.
1 wachtschip te Willemsoord

550

1

>

» Hellevoetsluis

330

1

»

» Amsterdam

220

1 fregat tot opleiding van jongens te Amsterdam .

400

1 fregat tot opleiding van jongens te Rotterdam .

400

1 schip tot opleiding van kanonniers

Europ. Inl. Tot.
430
82 512

1 ramtorenschip (**)

234

09

303

1

229

C3

282

idem

.

1 fregat tot oefening van zeemilicieus . . . .

893
Bovenrol

135

Memorie.

3 monitors

Idem.

1 schroefstoomschip der 1ste klasse

240

1

>

>

237

1

»

> 2de

141

1

»

»

108

»

»

3de

204 1097

89

20

109

982

224 1206

.

82 koppen.

173
WES T-INDIE

25

2 ramschepen

(**)

80

1 brik tot opleiding van bootsmansleerliugen.

1 gaffelschoener

2 sehroefsloomschepen l.ste klasse (••)

1 sch roefl too m sch i p 4de klasse
1

»

idem

.

.

>

80

»

162 koppen

2
Bovenrol

16

T>

178 koppen.
Sterkte van het corps mariniers

op 1 Ju/ij

1881.

3049

18

De twee ramschepen en de drie monitors, pro memorie
gevoerd, worden in dienst gesteld gedurende de drie laatste
maanden van de oefening der zeeiniliciens en de bemanningen
getrokken uit de bemanningen van de Ji'vertsen en wachtschepen.
Het fregat tot opleiding van zeemilicieus blijft 7 maanden
in dienst.
De bemanningen van de dienstdoende kostschepen te
Vlissingen en te Samarang en van de kleinere oefenings
vaartuigen worden gevonden door tijdelijke detachering
uit de rollen der wacht- en opleidingsschepen.

Bepaalde sterkte . . .

56 officieren

2191 minderen.

Sterkte op 1 Julij 1881

45

2171

Ontbreken

.

.

■

1 officieren

20 minderen.

. .
.. ( geëmbarkeerd 11 offic.1 126 minderen.
V an het corps zijn l °
•
' aan den wal 34 » 1045
1
Met betrekking tot de verriglingen van de zeemagt valt
het volgende mede te deelen:

Nadat het schroefstoomschip 2;le klasse Mamix
gedu
rende dfl maand Augustus een oefeningstogt in de Noordzee
had gedaan, waarvan de stoomer in de eerste dagen van
Indische militaire mar'uu
September ter reede van Texel terugkeerde , werd hetzelve
bij de oefeningsdivisie gevoegd , bestaande uit de schroefBemai ining.
stoomers 1ste klasse MM Galen en Leeuwarden, en vertrok
Euroj . Inl. Tot. dat smaldeel den 2den October daaraanvolgende naar zee.
Gedurende de eerste maanden hadden de oefeningen plaats
1 wachtschip te Bat-ivia .
128
88 216
op het kruisterrein tusschen de Canarische en Kaap-Ver1
»
» Soerabaija . . •
125
99 224
dische eilanden en werden Madeira, St. Vincent en Teneriffe
achtereenvolgens aaugedaan; blijvende de divisie voortdu
1 raderstoomschip
2de klasse
100
33 133
rend binnen het bereik der telegraaph , ten einde des noodig
over die magt te kunnen beschikken.
»
1
»
2de
78
61 139
Den Oden December vertrok de divisie naar Suriname en
»
182
2
»
3de
60 242
kwam den 29sten dier maand te Paramaribo aan. Naaldaar
eenige dagen vertoefd te hebben , werd de terugreis naar
1
»
3de »
67
54 121
Europa aanvaard en werd den 17den Februari] Lissabon
»
118
2
>
4de
84 202
.
bereikt, alwaar zij, na van victualie voorzien te zijn , eene
bestemming naarde Middellaudsche Zee ontving, ten be
49
1
»
4de •
. .
22
71
hoeve van den handel en om de vlag te vertooueu op de
plaatsen waar sedert jaren geen Xederlandsche oorlogssche
1
»
4de »
43
29
72
pen geweest waren. Achtereenvolgens werden Gibraltar,
»
7 schroefstoomschepen 4de
518 168 686
Algiers, Tunis, Tripoli, Malta, Napels, La Spezia, Toulon,
Malion , Carthagena en Cadix aangedaan , van waar de terug
»
189 111 300
3
»
41e
reis werd aanvaard en de divisie den 3den Julij jl. behouden
ter reede Texel ankerde.
1 opnemingsvaartuig Hydrograaf . . 21
61
82
Het schroefstoomschip 4de klasse iS'icriname, den lsten
2
>
zeilschoener .
38
96 134
Februarij te Hellevoetsluis in dienst gesteld, vertrok 1
Maart naar zee en voegde zich te Malta bij de oefenings
11
•
»
11
divisie , deed mede de bovengenoemde plaatsen aan en verliet
24
(ie divisie te Cadix, om gedurende eenigen tijd in den Noord1667 966 2633
Atlantischen Oceaan te kruisen. Den lsten Augustus te
Bovenrol 167
96 203
Hellevoetsluis binnengevallen, is die stoomer bestemd om
het te Paramaribo gestationeerde schroefstoomschip Aruha
1834 1062 2896
te vervangen.
(**) Zijn verminderd met de helft der Europesche vuurstokers.
(*) Zjjn inlandsen bemand.
(**) Zie de noot op de vorige bladzijde.
OOST-INDIE.

n
o
e*)
o

o
c*)
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Het lehroefttooitnehjp 1ste klasse; Koningin Emma ier
NtcUrlanien werd 1 December te Willemsoord in dienst
gesteld e» aanvaardde den 16den January daaraanvolg Ie
3e reis, via Bio Janeiro, naar Uatavia, alwaar die bodem
den 20sten Mei arriveerde; den 2<Meii Junij vertrok de

Emma naar Japan en cal, na de Japanacbe havens bezocht
te hsbben,opde terugreis naar Java, de voornaanute Cbioeecbe havens bezoeken en hij aankomst te Batavia deel
uitmaken van liet auxiliair eskader, ier vervanging' van
liet verouderde schroeiBtoomscuip 2de klasse Watrrgeut.
Aan het voornemen om liet schroefstoomsohip 3de klasse
Alkmaar, na aankomst der Bonaire te Curagao, naar
Nederland te doen terugkeeren. kon geen dadelijk
gevolg worden gegeven

wegens in-t uitbreken der gele

plaatst bij de opleiding van bootsmans- en stuurmansleerlingen en de overigen nog dienende als ligtmatroos.
De opleiding der adelborsten aan het Koninklijk Instit u u t beantwoordt ten volle aan bet doel.
Ten einde in de toekomst te kunnen voorzien in het
groot incompleet aan luitenants ter zee der 2de klasse, is het
wenscueiyk net getal der adelborsten te vergrooten, waaraan sedert de uitbreiding van het gebouw van het Koninklijk
Instituut gevolg kan worden gegeven, zoodat dit jaar
•1(1 adel horsten voor de zeedienst en voor de mariniers
worden benoemd, terwijl 20 adelborsten het Instituut verlaten.
Het gevolg van deze vermeerdering doet zich wederom
gevoelen in da behoefte aan meer personeel en de gewone
kosten van onderhoud, zoo als inden toelichtenden staat

koorts o]) dien bodem. Nadat de ziekte gebreken was en breedèr ia omschreven.
de noodige maatregelen voor ontsmetting waren genomen,
De werving van het corps mariniers was veel gunstiger
aanvaardde de AU

■:r den •': len December de terugreis

en viel 4 Februarij te Nieuw.-die]) binnen. Bedert z\ju nog
nadere maatregelen tot afdoende ontsmettiug uoodig geoordeeld en herhaald, ten ein Ie liet weder uitbreken dier
ziekte hij eene volgende reis naar de tropische gewesten
te voorkomen.
Het schroefstoomsehip 4de klasse Bonaire kwam 2 Augustus 1880 te Bonaire en bleef d a a r , wegens b e t beerscben
der gele koorts, tot K> January vertoeven , waarna het
station van de Alkmaar werd overgenomen en de Bonaire
sedert te Curaeao gestatioi'eerd bleef.

De oefeningen derzeemilkriensafgeloopenzijnde, werden

dan iu het afgeloopen j a a r , zoodat dan ook met 1 Julij
1881 aan de getalsterkte van dat corps slechts 20 manschappen ontbraken Aan het voornemen om , ter aanmoedig i n g van de dienstneming, de handgelden te verhoogen
is dan ook y;eMi gevolg gegeven.
De onvoltalligheid van het corps officieren van'gezondheid werkt steeds zeer nadeelig op de dienst.
De ondergeteekende houdt voor verbetering in dien toestand zijne hoop gevestigd op de hoogescholen. Intusschen
zijn er maatregelen in overweging om, ten einde stemming
in de dienst te voorkomen, tijdelijk in de behoefte aan
geneeskundig personeel te voorzien.
Ten aanzien van de zeemilitie kan het navolgende
worden medegedeeld.
Voor de 1'gting van 1880 hebben zich aangemeld 2005
personen, waarvan zijn ingelijfd 600.
Als genoegzaam geoefend, hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen :

de Ever hen , het ramschip (luinea en de beide monitors
weder buiten dienst gesteld, terwijl het ramscbip Stier,
gedurende bet gelieele jaar beschikbaar bleef voor voorkomende diensten.
De monitors Haai en Panter waren gedurende de maand
Februarij in dienst om te trachten ijsbezetting op de
rivieren op te ruimen.
in October
1880
385
De oefeningsbrik Zeehond hield de gewone zomeroefeningen op het Haringvliet en in de Noordzee en bezocht
» November 1880
207
herhaalde malen de visschersvloot.
De oefeningsbrikken Caslor en Pollux deden in de
» December 1880
1
zomermaanden de gewone kruistogten in <ie Zuiderzee
»
Januarij
1881
4
met de jongens van de opleidingsschepen.
Het te Rotterdam gestationeerde kostschip Amslel werd
overleden
3
den loden Junij jl. te Hellevoetsluis buiten dienst gesteld.
ontslagen wegens ligchaamsgebreken .
2
De oefeningen der zeeiuiliciens vinden als in vorige jaren
op liet fregat Eccrtsen, en het gepantserd materieel plaats
Voor zoover de opgaven van de Commissarissen des
waartoe niet 1 Julij het ramschip Buffel en de monitors
Konings in de provinciën inkwamen, werd aan 65 van
Haai en Adder zijn in dienst gesteld.
degenen, die met onbepaald verlof vertrokken de vergunning
De getalsterkte van het ondergeschikte personeel is vol- verleend tot het uitoefenen van de buitenlandsche zeevaart.
doende , alhoewel de behoefte aan bekwame onderofficieren Aan 3 werd verlof verleend zich tijdelijk in Duitschland
en gasten zich steeds doet gevoelen, zoodat voortdurende en Amerika te vestigen, aan 14 hel aangaan van een
stelselmatige oefening op de oefenings-divisie, in verband huwelijk vergund.
met de opleiding op de onderscheidene daarvoor bestemde
Van de ligting van 1881 hebbeu zich na aftrek van deinrigtingen, eene onmisbare behoefte blijft. Staat A geeft g e n e n , die buiten oproeping blijven, 2417 personen ter
de getalsterkte van de verschillende qualitciten a a n , op inlijving bij de zeemilitie opgegeven, als i n :
1 April 1881.
De werving van schepelingen leverde in 1880, 450 kopFriesland
223
pen , waaronder 28'J ligtmatrozen en jongens en in het
Groningen
2-15
eerste halfjaar van 1881 , 270 koppen , waarvan 150 onbevaren.
Drenthe
75
De vooruitgang in sterkte van het ondergeschikte perOverijssel
134
soneel bedroeg in 1880 , 40 koppen en in het eerste halfjaar van 1881, 67 koppen.
Gelderland
168
Sedert 1880 werden geen onbevaren personen boven den
Utrecht
65
leeftijd van 16 jaren aangenomen , terwijl de toeloop van
jong onbevaren volk voldoende blijkt om tot den maatregel
Noordholland . . . .
883
over te gaan , enkel bekwame matrozen , dat i s : die der
Jste en 2de klasse, tot reëngagementen toe te laten,
Zuidholland
453
waarmede eene zuivering in de lagere rangen der schepeZeeland
118
lingen beoogd w o r d t , die heilzaam op dien stand terug
zal werken.
Noordbrabant . . . .
49
De opleidingen van j o n g e n s , kanonniers, s t u u r m a n s - ,
Limburg
4
bootsmans- en machinistleerlingen blijven aan het beoogde
doel beantwoorden.
Sedert de indienststeliing der opleidingsschepen (1 April
2417
1870) zijn nagenoeg 1500 jongens aangenomen , waarvan
sedert de eerste aflevering in 1878 tot en met 1 Julij 1881 ,
Vo geus art. 5 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad
ongeveer lOOO op de vloot zijn verspreid en waaronder zich
bereids een 15 tal onderofticieren bevinden, ruim 400 n°. 72) mogen echter niet meer dan 600 zeemiliciens worden
matrozen der 1ste, 2de t n 3de klasse, een 100 tal ge- toegelaten; naar eene evenredige verdeeling, overeenkom-

Bjjlage A.

Tweede Kamer.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1882.

stig art. 3 van Zr. Ms. besluit van den 25ston Fobruarij
1881 n°. 10, konden alzoo voorde dienst ter zee bestemd
worden, van:
Fri(!sland

55

Groningen

61

Drenthe

Ifl

Overijssel

33

Gelderland

42

Utrecht

16

Koordholland

219

Zuidholland

113

Zeeland
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De loodskotten en de zich zelf rljjUndi reddlngboot voor

het loodipereoneel te IJmulden. blijkens begrooting 1880
in aanbouw, zijn sedert voltooid en In dienst gesteld.

In aanbouw lijn twee loodskotters, en uitgerust de twee

daar te vnriüi aangebouwde, boven vermeld; zoomede in
aanbouw de woonhuizen ten behoeve van liet ambtelijk
personeel van het loodswezen te Hellevoetsluis, voor welk
een en ander de galden werden toegestaan op de begrooting 1881.
Op deze begrooting worden gelden gevraagd voor de
uitrusting van da In aanbouw zijnde loodskotters , en voor
het van de gemeente Amsterdam in huur nemen van g e bouwen , ten dienste van bet loodswezen aldaar (in vervanging van het tegenwoordig loodsgebouwj.
Betonning, brhalicning vu zeemerhen.

29

Aan hot bij vorige begrooting medegedeelde voornemen
om de „Groninger Kaap" op Rottum te verplaatsen, ia
nog geen uitvoering kunnen gegeven worden. Men stelt
Limburg
1
zich voor daartoe eerlang te kunnen overgaan.
De stoomtransportscliooner Frans Naerdout van het 3de
district heeft herstelling ondergaan en is voorzien van eeneu
600
nieuwen stoomketel, waarvoor de gelden waren toegestaan
op de begrooting 1881.
Op deze begrooting worden fondsen aangevraagd voor
Zoo als reeds hooger gezegd is, zijn dio zeemiliciens thans
ter oefening geplaats aan boord van Zr. Ms. fregat Etcrtsen, herstellingskosten en voor aanschaffing van een nieuwen
om daarna ter verdere bekwaming, op het gepantserd ma- stoomketel, ten behoeve van het transportvaartuig de Zeemeeuw , van het 4de en 5de dist riet.
terieel over te gaan.
Ook komt op deze begrooting een post voor, tot aanschaffing vau eene ijzeren gasboei, naar bet stelsel van
I V d e AFDEELING.
JULIUS PINTSCII te Berlijn, bestemd om daarmede proeven
te nemen voor verlichte betonning bij nacht op belangrijke
Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 1 761 052 tegen punten der zeegaten of havens.
Tot nog toe werd voor berging van de behoeften der
f 1716 287 in het vorig jaar, derhalve f 44 765 meer.
Dit verschil is toe te schrijven aan eene vermeerdering van: betonning in het 5de district voorzien door huur van localen.
De uitbreiding der dienst maakt echter de oprigtingvan
Art. 48. Bezoldiging der beambten van het loodswezen, een bijzonder betonningsmagazijn van meerderen omvang
met
f
150 noodzakelijk. De gelden voor den bouw daarvan, worden
op deze begrooting aangevraagd.
Art. 50. Belooniug van het loodspersoneel
(loodsaandeelen enz.), met
13 135
Verlichting.
Art. 55. Kosten der betonning met . . .
26 600
Noordbrabant

. , . .

12

Art. 58. Bezoldiging van het personeel der
verlichtingen, met

De lichttoren op Ameland met aanlioorige woningen,
20 000 zoomede die van woongebouwen der verlichting aan den
Hoek van Holland, waarvoor de gelden op de begrooting
van 1880 werden toegestaan, kwamen sedert gereed.
13 080
De lichttoestel der 1ste grootte voor genoemden toren,

' Art. 59. Kosten der kust- en oeververlicliting, met

16 800

Art. 57. Materieel voor het algemeen betonniugsmagazijn te Enkhuizen met . . . .

waarvoor de gelden lijn verleend bij begroot ing 1881, werd

aangeschaft, en het bedoelde groote kustlicht in den loop
van dit jaar ontstoken.
Sedert de me ledeeüngen bij de vorige begroeting gedaan ,
Totaal meer f 89 765 werd de bouw van de twee nieuwe lishtschepen aan 's Rijks
werf te Amsterdam zoodanig voortgezet, dat het ééne,
waartegenover echter eene vermindering van :
bestemd voor Terschellingerbank gereed kwam en in de
maand Junij dezes jaars kon Ie geplaatst worden, terwijl
Art. 52. Aanbouw en onderhoud der loodshet andere , voor Schouwenbank , eerlang gereed zal komen
vaartuigen met
f 32 000
om welligt nog in het najaar te worden uitgelegd.
Art. 54. Aanbouw, onderhoud,
Aan de werken tot strandverdediging ter hoogte van
huur. enz. van loodsgebouwen ,
de groote kustverlichting op Noord-Schouwen, waarvoor
met.
13 000
op de vorige begrooting fondsen werden uitgetrokken, is
Totaal minder
45 000 nog geen gevolg gegeven.
De behandeling dier aangelegenheid is nog in overweging.
Evenals ten vorige jare moet ditmaal op nieuw de post
Blijft derhalve totaal meer . . f 44 765 voor een lichtopstand of toren op Watum, voorloopig nog
voor memorie worden uitgetrokken.
De onderhandelingen met Duitscbland, betrekkelijk de
De toelichtende staat geeft omtrent deze verschillen eene uitbreiding van de verlichting op de Eems, hebben tot
meer gedetailleerde omschrijving.
nog toe tot geen resultaat geleid.
Op deze begrooting worden fondsen aangevraagd, als:
Loodswezen.
De inspecteur over het loodswezen, enz. in het 1ste
district werd in het laatst des vorigen jaars naar Delfzijl
overgeplaatst.
De inrigting van het aldaar aangekochte woonhuis en
kantoor voor den evengenoemden inspecteur, bedoeld bij
de Memorie van Toelichting op de begrooting van 1880",
is sedert voltooid en de localen betrokken.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1881-1882.

voor aanschaffing van een nieuwen lichttoestel der 1ste
grootte ten behoeve van de kustverlichting op WestSchouwen; bestaande het voornemen om den tegenwoordigen
toestel van die verlichting over te brengen op den lichttoren van Eijerland (de Cocksdorp), tot verbetering vau
het licht op dezen toren, waarvan de nu in gebruik zijnde
lichttoestel oud en ten deele gebrekkig en onbruikbaar
is geworden;
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(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1882.

voor den halven bouw (voorloopig) van een lichtschip,
noodig tot reserve voor het lichtschip TcrscMlini/erbauk ,
MDder aanschaffing evenwel van calorischen toestel en/..,
voor mistscincn;
voor een nieuw lichtschip der Goereesche Zeegaten (rinkclaar), zijnde de bestaande oud en gebrekkig, en
voor plaatsing van eene mechanische inrigting voor
stoommistsignalen, nabij de verlichting te Meuwesluis,
ten behoeve van de scheepvaart in het algemeen, zulks
ter vervanging van de tegenwoordig aldaar gegeven wordende seinen, welke gebleken zijn niet geheel aan de
vereischten te voldoen.
Na de indiening van de vorige begrooting zijn wederom ,
door tusschenkomst van het Departement van Marine, ten
behoeve en voor rekening van de dienst der kustverlichting
in Indie , ijzeren lichttorens met etablissementen aanbesteed
on thans in aanbouw, namelijk,een voor Taudjong Brenga
(N. \V. hoek van Billiton) en een voor Ondiepwatereilaud
(Gasparstraat), terwijl het plan eener verlichting voor
Mendanao of Hoog-eiland (Stolzestraat) in ontwerp is.
Hydrographic.
Sedert 1 Julij 1880 is in druk gegeven de kaart van
het Zeegat aan den Hoek van Holland in October 1880 ,
de nieuwe lichtenkaart van Nederland en de kaart van
Terschellingerbank en Zeegat in 1880.
Eerstdaags zal het licht zien de kaart van het Zeegat
aan den Hoek van Holland, in Mei 1881.
Nog onderhanden is de gravure van de kaart der Westerschelde van Vlissmgen tot de Belgische grens, in 1878/79.
Da gravure der bestaande kaarten wordt voortdurend
bijgewerkt en daarvan nieuwe oplaag uitgegeven , naar
mate van de behoefte.
De opnemingen zullen zich dezen zomer verder bepalen
tot de, voorstation van lichtschip iSchouwe/tbank, bestemde
plaats met de nabijgelegen banken en in den nazomer
tot het Zeegat aan den Hoek van Holland.
Voor het nieuwe opnemingsvaartuig werd in 1879 en
1880 een post voor aanbouw uitgetrokken. Deze werd
echter door herhaalde afkeuring van materieel niet geheel
gebruikt, zoodat voor 1882 daarvoor nog gelden worden
aangevraagd, te gelijk met de misschien nog benoodigde
artikelen voor de uitrusting.

VI.

2.)

VDE AFDEELINO.

Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 978 511,00, tegen
f 924 258,50 het vorige jaar , derhalve f 54 252,50 meer,
hetgeen toe te schrijven is aan eene verhooging van:
Art. G5. Militaire pensioenen, na 1 October
1851 verleend, met
f
Art. 67. Pensioenen en onderstanden aan
het loodspersoneel
Art. 69. Wachtgelden

64 700,50
1 886,00
180,00

Totaal meer. . . f
waartegenover eene vermindering van:
Art. 62. Burgerlijke pensioenen
verleend vóór 1 Julij 1846, met . f

66 826,50

207

Art. 63. Militaire pensioenen
verleend vóór 1 October 1851, met

2828

Art. 64. Burgerlijke pensioenen
waarop na 1 Julij 1846 aanspraak
il verkregen, met

6 509

Art. 66. Pensioenen, krachtens
de wet van 24 Junij 1854 (Staatsblad n°. 92), met

3 030
12 574,00

Totaal minder
Blijft totaal meer .

f

54 252,50

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

AFDEELINO.

Voor deze afdeeling is dezelfde som uitgetrokken als
voor het loopende dienstjaar.
De Minister van Marine,
TAALMAN KIP.

(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1882. VI.

2.)
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BIJLAGE tot de Memorie van Toelichting:.

VERGELIJKEND OVERZIGT van de Ilde afdeeling der begrootingen van het Departement
van Marine. Dienst 1881 en 1882.

(Staatsbegrootiug vuor het dienstjaar ltiS'2.
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VI.

2.)

Op de begroothig van 1881 is toegestaan voor

.Nieuwen
Artikel.
aan houw.

12

a f

390 000

13

30 000

14

120 000

15

16

17

151600

Werktuigen en Verstrekking
Herstellen,
behoeften van
tuigen en uit- Conservatie] Aanvulling Spartorpedo
en onderalgemeenen aard,
rusten van
kosten
van
in en buiten
inrigtingen en vervoer,jagt-en houdswerken
reservevan
dienst zijnde
werkvaartuigen,
aan
schepen, binnen-]
torpedo's
sluisen buiten 'slands. schenen. den voorraad.
en jaaggelden. 's Rijks werven.

h. f

230 000

r.

248 500

b.

50 000

e.

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

b. f 15 000 ./'.

4 000

c.

30 000

d.

21000

e.

50000

70 500

232 500

5 000

62 0J0
j d.

179 000

10 000

18
200 000
200 000

19
20, I.

395 000

110 000 \c. f75000

d.

315 000

II.

11000

189 000 Lj. 60 000

d.

132 000

57 000 'b. 50 000

c.

82 000

III.

13700

IV en V.

i

27 000

21

143 000

22

140 000

23

50 000

24
1 443 600

f 1 398 200

f 185 000

f

645 700

15000

020 000

333 400

B|jlage A.

Tweede Kamer.
(Staatsbegrooüng voor het dienstjaar 1 8 8 2 .

VI.

2.)

].7

Op do begrooting voor 1882 is uitgetrokken voor:

Nieuwen
Artikel.
aanbouw.

a. f

12

Werktuigen en
Verstrekking
Herstellen.
Spartorpedo- behoeften van
tuigen CD uit- Conservatie Aanvulling
en onderalgemeenen aard
rusten van
kotten
van
in en buiten
reservevan
houdswerken
Inrigtingen ei vervoer, jagt' en
dienst zijnde
werk
vaartuigen,
aan
schepen, binnen
den voorraad.
torpedo's.
sluisen buiten 'eland! schepen.
en jaaggelden. 's Rijks werven.

390 000

b. f

250 000

c.

250 000

b.

50 000

c.

30 000

c.

5 000

a. f269 000

d.

4 000

b.

5 000

a.

46 000

c.

30 000

d.

20 000

c.

50 000

d.

10 000

d. f

350 000

d.

100 000

e.

5 000

ƒ.

4 000

e.

5 000

(*)
13

a.

14

15

16

a.

a.

a.

120 000

69 400

64000

c.

327500

83 000

17

170 000

18
19,

I.
II.

b. f 10 000

200 000
a.

395 000

b.

120 000 c. f 75 000

d.

315 000

a.

13 000

b.

189 000 c.

75 000

d.

132 000

a.

58 000 b.

60 000

c.

82 000

III.
VenT.

13 700

20

27 000

21
f

152 000

22
.

133 500

23

87 000

1
f

1 378 900

f

1 252 700

f 2 1 0 000

f

600 000

f

10 000

f

1 020 000

f

,372500

(*) Vermits voor 1882 geene gelden zijn aangevraagd voor „aanbouw van schepen en vaartuigen bü particulieren", wordt artikel 13
van deze begrooting, artikel 14 van de vorige, en zoo vervolgens.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1881-1882.

