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is gekomen in do verhouding van kosten van materieel en
personeel. Deze cijfers stemmen tol voorzichtigheid, al zullen
ze den ondergeteekende niel beletten om, wanneer hij overtuigd is van de billijkheid en noodzakelijkheid van positieverbetering, in die richting strekkende voorstellen te doen.
Voor hei oogenblik is het echter geboden at' te wachten welke
op den duur de resultaten zullen zijn van de nieuw Ingevoerde soldij regeling.
Waar hier de rede is van maatregelen in hel belang van
bet personeel en de aandacht wordt gevestigd op hel verschil

2.)

in dit opzicht tllsschen deze begrooting en die Van liet Vorige

MEMORIE VAN T O E L I C H T I N G .

jaar, mag volledigheidshalve niet onvermeld blijven hel belangrijke bedrag, dat ditmaal op de begrooting is gebracht ten
behoeve van het weduwenfoiids der mindere militairen en
gepensionneerde mindere militairen der Zeemacht, eene Instelling die eene groote verbetering gebracht heeft in de toekomst
der echtgeliootell van de gehuwde schepelingen.

Waar ten vorlgen jarr bij de aanbieding van het wetsontwerp rot vaststelling van hel Vide hoofdstuk dor Staatsbegrooting voor het jaar 1909 eene uitvoerige uiteenzetting
werd gegeven van de denkbeelden, welke aan zijn beleid ton
grondslag liggen, en i>ij de samenstelling van de Marinebegrooting voor het dienstjaar 1910, welke deondergeteekende
thans de eer heeft aan te bieden, van geheel dezelfde denkbeelden werd uitgegaan, zoodat de daarin vervatte voorstellen
slechts kunnen worden beschouwd als gevolg of als toepassing
van de reeds eenmaal door hein verdedigde beginselen, daar
meent hij zich te mogen beperken tot de vermelding van
hetgeen In de door hem aangegeven richting gedaan is en van
de wijze waarop hij meent dat daarin, in verband niet hij deze
begrooting gedane voorstellen, moet. worden voortgewerkt.

Wat het materieel bei relt. voor aanschaffing daarvan, zoowel
voor de verdediging des Rijks in Europa als voor den dienst
in Oost-IndlP, is op deze begrooting, evenals voor het loopende
dienstjaar geschiedde, een bedrag aangevraagd van 4,2 mlllloen
gulden.

Marine in Nederland. Voor dit onderdeel der Zeemacht
worden eerste torinijneli aangevraagd voor eene derde onderzeeboot en twee niijiieiileggers met toeheliooren, welk materieel deel
uitmaakt van hetgeen, volgens de bij de vorige begrooting ter
zake gegeven uiteenzetting, nog ontbreekt aan het voor de
defensie van Nederland aan de zeezijde noodig geachte marinematerieel, voor welks s] dige aanschaffing de indiening van
Wat betreft het personeel worden hij deze begrooting geen een wetsontwerp lot instelling van een fonds tot verbetering
nieuwe voorstellen van belangrijken aard aanhangig gemaakt. van de kustverdediging in uitzicht werd gesteld.
In het loopende dienstjaar kwamen de verschillende maatDe Regeering is echter teleurgesteld in hare verwachting,
regelen ten behoeve van het personeel, waarvoor hij do laatste dat dit wetsontwerp nog in het zittingsjaar 1608—1909 de
begrooting golden worden toegestaan, tot uitvoering. 1 ie gelde- Kamer zou hebben bereikt. De ondergeteekende heeft intusschen
lijke gevolgen van die maatregelen, in het bijzonder van de ! gemeend, dat deze door hem zeer betreurde vertraging geen
verbeterde soldijregeling ten hehoovo van een groot deel van
oorzaak mag zijn om ook te wachten niet het doen van voorhet mindere personeel en de met die regeling verband hou- ! stellen tot aanbouw van materieel, waarvan de aanschaffing
dende periodieke soklij verhoogingen, doen zich natuurlijk ook niet zonder ernstige bezwaren langer kan worden uitgesteld, en
bij deze begrooting 'gevoelen en kan dan ook in dit opzicht van welker aanschaffing de urgentie algemeen weid erkend.
verklaard worden, dat bij het opmaken der begrooting met de
Behalve een bedrag van f 882 241, als tweede termijn voor
belangen van het personeel ten volle rekening werd gehouden. deldj de begrooting voor 1909 toegestane onderzeeboot, waarZooals door hein in de Memorie van Antwoord op het Voor- van de bouw. na onderhandeling met eenige daarvoor in aanloopig Verslag der Marinebegrooting voor het dienstjaar 1909 merking komende firma's, aan do Koninklijke Maatschappij
werd medegedeeld, is ondergeteekende van meening, dat voor ..de Schelde" te Vlissingen Is opgedragen, is op deze begrooting
liet oogenblik niet verder kan worden gegaan mei bet beschik- eene som van f 242 116 uitgetrokken als eerste termijn voor
baarstellen van gelden voor traktementsverbetering. Trouwens de vermeide derde onderzeeboot, waaraan dezelfde eisenen
ondergeteekende is van oordeel, dat de bezoldiging van bet zullen worden gesteld als die. welke voor tien bouw van de
mindere personeel thans alleszins voldoende kan worden ge- tweede boot hebben gegolden.
acht en het zal dan ook geen bevreemding wekken, dat na
Verder kan worden medegedeeld, dat voor het reddingvaartuig
alles wat ten opzichte van het personeel in de laatste jaren voor den dienst der onderzeebooten, waaromtrent in de .Memorie
is gedaan, bij liet opmaken van deze begrooting de aandacht van Antwoord op het Voorloopig Verslag 1909, eenige medevan ondergeteekende niet in de eerste plaats gevestigd was deelingen werden gedaan, thans een project is gemaakt. Hei
Op positieverbetering van hef personeel.
vaartuig zal een zwaar gebouwde lichter zijn. voorzien van
Een blik op hel ondervolgende staatje
een stoomketel, de noodige kranen en spillen voor het lichten
van een last van 100 ton, een centrifugaal-pomp en een dynamo
.laar.
1902
1908
1904
1905
1908
1907
1908
1909
1910

Kosten materieel.
7 205 1">!)
C) 108450
8 497 890
5 455 620
*; <»r>r> :,4,s
il 158 508
8984 6421
7 70+ 77'i ramini!
7 947 748

Kosten personeel.
t' 6 8 0 9 781
fi S45 788
8 8 9 9 888
7 046 HOS
7 17-")ti!»L>
7 449688
7 7805871
7(t2(ltiiK> raminu'

8 249542!

doet zien dal in de laatste jaren eene belangrijke wijziging
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met toebehooren. Het zal behalve voor l'eddiligdieiisten. in het

geval dat eene onderzeeboot oiiverhoopi een ongeluk mocht
overkomen, ook gebruikt kunnen worden als bergingsvaartuig
in het algemeen en als zoodanig meermalen nuttige toepassing
kunnen vinden.
De kosten van aanschaffing worden geraamd op f L25 000
wtdke. aangezien het vaartuig een onderdeel uitmaakt van het
dienst der oliderzeehnoteii. als uitgaven Voor nieuwen aanbouw

moeten worden aangemerkt.
Als eerste termijn voor den bouw van twee mtynendeggers
wordt een totaal bedrag van f 789 122 aangevraagd, waaronder
begrepen zijn de kosten voor de artillerie-bewapening en munitie,
benevens eene eerste uitrusting mijnen voor beide schepen.

III

(Ntaatsbegrooting voor liet d i e n s t j a a r

De aan deze vaartuigen te atellen elschen, welke /.ijn aan
gegeven in eene In vijfvoud hierbij gevoegde Nota 'i werden
onderworpen aan liet advies van de 8de afdeeling van den
Raad van Defensie. Van hel over deze aangelegenheid uitge
brachte advies van die afdeeling worden mede een 5-tal exem
plaren hierbij overgelegd ').
Op grond van de/.e eiselien werd een project van de/.e vaa'
luiden samengesteld, waarvan eveneens een B-tal exemplaren
ter kennisneming wordt aangeboden 'i. De totaalkosten voorden
bouw san een dezer schepen, mei Inbegrip van de artilleriebewapening en compleeten inventaris, doch zonder de mijnen,
winden geraamd op t' 418 000.
De bouw va| > de/.e vaartuigen is urgent, o m d a t z o o a l s r e e d s
in de Memorie van Toelichting i>ij de vorige begrooting werd
medegedeeld, de kanonneerbooten te weinig plaats bieden voor
het bergen van een voldoend aantal mijnen en te weinig zeewaardig zijn voor het leggen van versperringen in de buitenste
gedeelten van onze zeegaten. Voor de meer binnenwaarts ge
legen vaarwaters zijn zij echter zeer geschikt en met weinig
kosten voor liet leggen van mijnen in die vaarwaters in te
richten. De ontwapende kanonneerboot lladda. waarmede tut
nu toe alle proeven met de verspermMnen zijn genomen, is
t h a n s definitief voor dim dienst als kleine mJJnenlegger bestemd.
Buiten het bedrag, benoodigd voor de aanschaffing van de
VOOr «'eiste uitrusting der heide mij II e i l i e v e I'S hestemde verspermUnen, welk bedrag zooals hierboven reeds werd gozegd in den eersten termijn voor die schepen begrepen is,
wordt op art. i s nog eene som van f 8 5 4 2 6 . — aangevraagd
als tweeden termijn voor de 100 stuks mijnen, welke op de
begrooting voor het loopende dienstjaar voorkwamen. De aan
schaffingsprijs is lager dan toenmaals werd geraamd, omdat
de verleden jaar in de Memorie van Antwoord aangekondigde
proef om deze vernielingsmiddelen bij particulieren hier te lande
te doen aanmaken onder uitkeering van een royalty aan de
firma Ilarlé & Co. te Parijs, met goeden uitslag is bekroond
eu tot bezuiniging heeft kunnen leiden.
Eindelijk is nog een laatste termijn van f 4:>7 500,
uit
getrokken ter beëindiging van den houw van het pantserschip
De Zeven Provinciën.
Marine in Indii.
Nadat de op de begrooting voor bet loo
pende dienstjaar aangevraagde gelden voor den houw van
twee jagers voor den dienst in [ndië waren toegestaan, is na
uitvoerige onderhandelingen met een 6-tal buitenlandsche fir
ma's, de bouw der heide vaartuigen gegund aan de hij de
Nederlandsche Marine welbekende firma YABBOW & Co. te
Glasgow, die zich omtrent de uitvoering van het werk heeft
verstaan niet de Koninklijke .Maatschappij -de Schelde" te
Vlissingen, op wier werf de vaartuigen zullen worden gebouwd.
Op deze begrooting wordt de tweede termijn ten bedrage van
f N4'.i 177.5<> voor dien houw aangevraagd, waardoor de totale
kostprijs der jagers, met Inbegrip van de bewapening op
f !)-24 688,75 per stuk komt te staan.
Hij de verdere uitwerking der plannen is gebleken dat de
bemanning dezer vaartuigen van het oorspronkelijk geraamde
aantal van 7<i tot ongeveer N<> koppen moet worden uitge
breid, een gevolg van de gebleken noodzakelijkheid om het
aantal stokers en trominers te vermeerderen.
Een 5-tal exemplaren van de toekeningen, waarnaar de
jagers worden gebouwd, wordt hierbij ter kennisneming aan
geboden ').
Ondergeteekende acht het hier de plaats om — m e t beleefde
verwijzing naar hetgeen daaromtrent in de Memorie van Ant
woord bij de vorige begrooting werd gezegd — mede t e deelen,
dai het overleg met zijn ambtgenoot van Koloniën nopens de
herziening van het Koninklijk besluit van 4 J u n i 1807 (Staats
blad n". 168) zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit

van

1910.

ii7 Juni

heelt
derd,
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1901 (Staatsblad

n". l!>l) tot overeenstemming

geleid. I)e verdere voorbereiding is t h a n s zoover gevordat verwacht kan w o r d e n , dat tegen den t i j d dal deze

begrooting de Tweede Kamer zal hebben bereikt, het bestaande
besluit

door een n i e u w zal z i j n

vervangen.

Nu het zich laat aanzien dat dit forniecle bezwaar legen
de zoo noodzakelijke toevoeging van jagers aan het Nederlandsch eskader in Oost-Indië spoedig zal zijn opgeheven,
meent ondergeteekende met kracht te moeten voortgaan met
den aanbouw van dit materieel, op deze begroot ing worden
daarom gelden tot een totaal van f 1880 417,50 aangevraagd,
als eersten termijn voor een tweetal jagers, welke aan dezelfde
eisenen zullen moeten voldoen als het eerste tweetal.
Eindcijfer.
Het eindcijfer van dit hoofdstuk der Staatsbegrooting is geraamd op een bedrag van f 20 I •'!(') 987,1 •"»■''
zijnde f 7 0 6 985,68 meer dan hel voor L909 toegestane be
drag van f 1 9 4 8 0 0 0 1 , 4 7 ' 'i. Rekening houdende met de
inkomsten uit de begrooting. welke verantwoord worden bij
de wet op de Middelen, moet het eindcijfer verminderd worden
met een geraamd bedrag van f 8 1 0 8 270,15, als hieronder
gespecificeerd, tegen f 8 062 686 voor het dienstjaar !!)()!):
Bijdragen voor de opleiding van adelborsten . f
Bijdragen voor
administrateurs
Bijdragen voor
machinisten .

de opleiding
de

van

opleiding

van

adspirant- . . .
adspirant-

Ter griffie gedeponeerd ter inzage voor de leden.

1 '.i7.">,—
7 S40.—

Opbrengst van den verkoop
en overtollige goederen
Opbrengst van den verkoop
Heiligerlee, Marnix, Amatel en
opbrengst van rechten van
en leges, zooniede van

van

onbruikbare
:>i i ni ii i, _

van de schepen
torpedoboot XV .
zegel, registratie

invoer en

accijnzen .

4 8 (MM),—

168 7oo,—

opbrengst van den verkoop van Nederlandsche
en West-Indische kaarten
Opbrengst van loodsgelden
Bezoldiging van het personeel bij de verlichting
op de "Wostor-Scholde en in hare m o n d i n g e n .
welke ingevolge tusscben België en Nederland
bestaande overeenkomst van Ml Maart 1886
(Staatsblad n". 80) komen ten laste van België

1 800,—
■2 750 (Mio.—

<) lol).—

Opbrengst wegens het weghalen der spoeling
en van den afval van levensmiddelen in de drie
Marine-directien. Willemsoord. Amsterdam en
Hellevoetsluis
Gedeeltelijke terugstorting van verstrekte gel
den voor hot inrichten en drijven van scheeps-

:> 810,15

toko's

;; 0 9 5 . —

Vergoeding door België van de kosten voor
plaatsing, verplaatsing, herstelling en bijvulling
van Uchtooeien op de Wester-Schelde
. . . .

:j(i ui in.—

Totaal . . .
f:! 108 270,15
ten gevolge waarvan het eindcijfer voor 1910 te stellen Is op
f 1 7 0 8 8 7 1 7 , 0 0 ° tegen f 1<> 8(57 866,47* v ■ 1909, zijnde
f 666 850,68 meer.
Gesplitst in militaire en niet-militaire uitgaven werd voor
liet dienstjaar 1909 toegestaan en wordt voor het dienstjaar
1910 aangevraagd:
Militaire u i t g a v e n .

.

Niet-militaire uitgaven
onvoorzien

. f 16 062 744,47*
.

I 16 686 649,80°

8 8 0 7 257,—

8440887,85

60000,—

60000.—■

l'.i 480 001.47'
'i

84 1 0 0 . —

f 20 186 '.),S7.I-V'

') Hieronder begrepen een bedrag van f 42 600, dat i>jj suppletoir
wetsontwerp is aangevraagd.

(Staatsbegrooting voor hel dienstjaar 1910. 2.
Voor 1910 wordt alzoo aangevraagd voor militaire uitgaven
meer f 578 004,88 en voor ntet-militalre uitgaven meer
f 188 080,86.
Toi nadere aanwijzing van deze hoogere cijfers moei in
oene vergelijking getreden worden van de op verschillende
afdeelingen van «Ir begrooting voor hei dienstjaar 1909 toegestane bedragen met de op dezelfde afdeelingen aangevraagde
sommen voor 1910, waartoe beleefdelijk verwezen word! naar
de gegevens
MI door deze daarin weder op te nemen roldoet ondergeteekende aan zijn in de .Memorie van Antwoord
(bladz. 88) voor liet dienstjaar 1909 gedane toezegging —
voorkomende onder de verschillende onderafdeelingen der begrooting en mede naar Bijlage ('. waarin al die gegevens /.ijn
samengevat.
Tot toelichting der hoogere bedragen, welke op de verschillende afdeelingen van dit hoofdstuk zijn aangevraagd, wordt
beleefdelijk verwezen naar de mededeelingen, vervat in deze
.Memorie en naar de toelichtingen in den uitgewerkten en
toelichtenden staat, behoorende hij de raming van kosten,
waarhij de aandacht er op wordt gevestigd dat, hoewel op de

begrooting voor liet dienstjaar 1909 een bedrag van t' 4 200000
weid aangevraagd voor nieuwen aanbouw, de aanneming van
een amendement — In de Zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op den llden December 1908 — strekkende
om de gelden, bestemd tot wijziging van de bewapening van
de schepen type Kortman- van de begrooting af te voeren,
tot gevolg had, dat feitehjk slechts f 4 0 0 1 200 werd toegestaan.
Zoodat, waar thans voor nieuwen aanbouw weder f 4 2 0 0 0 0 0
wordt aangevraagd <le verhooging van deze begrooting tot een
bedrag van f 198800 slechts aan deze omstandigheid is toe
te schrijven.
Zooals uit ile gegevens hlijkt. zijn de uit anderen hoofde
noodzakelijk gebleken verhoogingen van de militaire uitgaven
op deze begrooting — welke ten slotte slechts + f 875 000
bedragen — hoofdzakelijk het gevolg van reeds tot stand
gekomen regelingen voor bet personeel, van de pensioenwet
hijv., die door hare nog voortdurend ruimer wordende toepassing,
ook grootere offers vraagt.
lste

AKKKKI.INI;.

Militaire uitgaven.
I s t e Ond e r a f d e e 1 i n g.
Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f489868,88 8 tegen
f 428-JTT.iif) voor 1909 op de lste onderafdeeling toegestaan.
Het verschil voor elk artikel in do toelichtenden staal nader
verklaard, is gevolg van hoogere raming van:
.1/'/. 2. Jaarwedden van den secretaris-generaal en van de
verdere ambtenaren
f 8920,—
Art. ;>. Periodieke

traktementsverhoogingen

van de ambtenaren, enz

3 L'")U,—

Art. 4. Bezoldiging van de officieren
nieurs, enz. hij het Departement

Inge-

Waartegenover eene lagere raming van:
Art. ö. Bureau- en lokaalbehoeften Departement
I 10,
Art. 8. Kosten voor liet korps
ingenieurs
058.88 8
Art. 9. Jaarwedden van de ambtenaren hij 's Rijks werven . . . .
500,
Totaal minder
f
Blijft meer .

.

.

2 208,88"

. 1 1 1 085,87 J

Artt. 2 <-)i :i. In aansluiting aan de toezegging door den
ondergeteekende, gedaan i>ïj de behandeling van het Vide
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor tiet dienstjaar 1909 inde
Tweede Kamer der Staten-Generaal, om in overweging te nemen
aan de volontair•schrijvers, ter Secretarie werkzaam, eenige
belooning toe te kennen, zijn onder art. 2 de noodige gelden
uitgetrokken, ten einde twee volontairs, die daarvoor het eerst
in aanmerking komen, van eene vaste aanstelling als schrijver
op jaarloon te voorzien en twee andereeen daggeld van I' 1,25
per werkdag toe te kennen.
Hiervoor is meer benoodigd
f
1 470
Voor bijzondere bevordering komen twee ambtenaren in aanmerking wegens hunne bekwaamheid en grooten ijver en wel de een voor
bevordering tot hoofdcommies, de andere tot
commies, waarvoor benoodigd is
:>7ö
Voor twee teekenaars, respectievelijk op bureau
artillerie en hureau

torpedodienst

werkzaam, wordt

eene verhooging van bezoldiging lallijk geacht
in verband met de traktementen, die hunne
ranggenooten, hij 's Rijks werven werkzaam, zullen
genieten, waarvoor wordt aangevraagd. . . .
De traktementen, bei
ligd voor de in dit
jaar bevorderde adjunct-commiezen en de aanstelling van een vaste-knecht, waarvoor op den
dienst van 1909 de gelden waren toegestaan,
zijn thans voor een vol jaar uitgetrokken, waardoor eene vermeerdering ontstaat van . . . .
terwijl in verband met de nieuwe omschrijving
van art. 8 de aanvangstraktementen der bedienden in hun tegenwoordigeh rang op art. 2 zijn
moeten worden uitgetrokken, hetwelk vereisen!
(welk bedrag evenwel op evengenoeind artikel
minder is uitgetrokken).
Eindelijk Is de post der schrijlloonen nog
vermeerderd niet
ten

einde

hij de expeditie

190

525

1000

860

een schrijver op

daggeld te plaatsen ter vervanging van een
schrijver op jaarloon, die dan niet meer aan het
eigenlijke socretariewerk behoeft te worden onttrokken.

2 086,88 8
In totaal

Art. (i. Activiteitstrakteinenten. enz. van het
personeel van den Marinestaf

f

meer

:; ü j u

404,50
De ondergeteekende

Art. 7. Activiteitstraktementen, enz. van het
militair personeel hij 's Rijks werven . . . .

245,87*

Art. 10. Periodieke traktementsverhoogingen
van de ambtenaren i>ij 's Rijks werven . . .

8012,50

Art. 14. Reis- en verblijfkosten (art. i"> begrooting 1909)

160,—

Totaal meer

VI, 2.)

f

18 878.71

teekenen.

dat het zijn

veroorlooft
ernstig

zich hierbij

streven

nog aan te

is om daar. waar dit

wegens den aard der werkzaamheden mogelijk hlijkt. het
personeel der klerken door schrijvers op jaarloon te vervangen.
Voor deze laatste categorie van ambtenaren worden geen hoogo
eischen van bekwaamheid gesteld, en behoeft aan hen dan
ook geen hooger loon te worden gegeven dan voor hun rang
is bepaald, en voor de door hen te verrichten werkzaamheden
hillijk kan worden geacht, daar hun geen uitzicht op bevordering kan gegeven worden.

(Staatsbegrooting voor bet dienstjaar L910. 2.
Aan klerken kunnen en worden dan ook hoogere elschen
van bekwaamheid enz. gesteld en moei van hen gefiacht
worden dal zij de geschiktheid en den aanleg hebben zich
tot bekwame ambtenaren I
itwlkkelen, geschikt tol het
hokleeden van de hoogere rangen, aan wie niet vertrouwen
helangrjjk werk op aUerlel gebied kan opgedragen worden.
In verband hiermede zijn dan ook. toen er vacatures in
dien rang ...nesten wonien aangevuld, reeds twee klerken, ten
Bureele Aichief en Agenda werkzaam, door twee schrijvers op
jaarloon vervangen wal blHken kan uil Bfflage B. tot deze
begrooting.

VI. 2.)

voor conservatie van reserveschepen en liunne uitrustlngsgoederen f 188000, zijnde r 1600 minder dan voor 1909 werd
toegestaan;
en herstelling van materialen,
V0QI a a n i t 0 0 p ) aanmaak
goederen en voorwerpen voorden voorraad f 825 800, zijnde
, ,, •><„, ,„,•„,/,.,• ,,.,„ VQOt l 9 0 g „.,.,.,, toegestaan;
v

""1' aanschaffing, wijziging e„ herstelling van geschut,
*e> projectielen, handwapenen, torpedos enz. behalve
» ^ n t o i w _ i ^ ^ _ f 418 688, lUnda f 88 287 wwr dan vooi
1909 weid toegestaan:
voor aankoop, onderhoud en herstelling van gereedschappen
I l d e O II tl e r a t'd e e I | |i L'.
en werktuigen, aanbouw, onderhoud en herstelling van werfHei totaal dezei onderafdeeling bedraagt t' 7 986 448,50 inrichtingen, werkvaartulgen en gebouwen f 577 795,50, zijnde
tegen f 7697 476,
1 >jj de ilde onderafdeeling der begrooting f2240,50 meer dan voor 1909 weid toegestaan;
voor I90fl toegestaan.
voor algemeenen dienst, beproevingen <■.. proefnemingen
liet verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat r 419 765, zijnde f 5800 meer dan voor 1909 werd toegestaan.
nader verklaard, is een gevolg van hoogere raming van:
Art. 16. Aanbouw bij particulieren (art. l"
Ten opzichte van de plannen van aanbouw
lerlio.nl en
be&Tootins 1909)
f 974 996,— herstelling wordt, voor zoover deze niet vccd^ hiervoren bcl.antleld zijn. verwezen naar bijlage (', behoorende bij deze
.1/7. l.s. Aanmaak, aanschaffing, wijziging,
onderhoud en herstelling van torpedo's lanceerlegrooting.
Inrichtingen, enz. (art. l'-» begrooting 1909) . . 898 809,—
Zooala uit het onder „Eindcijfer" vermelde omtrent de geArt. l u . Aanschafflng en herstelling van
raamde opbrengst van den verkoop van schepen blijkt, bestaat
echeepssl «werktuigen (art. 20 begrooting 1909)
400,- h(.r TOOrnemen «Ie krachtens machtiging van Hare Majesteit de
Art. 21. Kosten buitenslands gemaakt lot
Koningin, uit de sterkte der Zeemacht afgevoerde monitor Heiliherstelling van schepen, enz. (art. .1-2 begr. 1909)
7 500,— gerlee, zoomede torpedoboot XV, de Marnix en de Amstel, welke
Art. 25. Aanbouw, aanschafflng of aankoop
beide laatste door den verouderden toestand waarin zy verkeeren
van aebouwen, enz. (art. -><'. begrooting 1909) .
20 510,50 voot
den dienst
als en
logementscliip
voor denvervangen
torpedodlenst
ongeschikt
bevonden
sedert als zoodanig
zijn,
Art. 27. Aanschafflng en herstelling van werk
te verknopen.
tuigen op tle werf (art. 28 begrooting 1909). .
_M 100,Art. -_>.s. Kosten in verband met de defensie
Terwijl ter toelichting van de raming van verschillende
(art. •_".» begrooting 1909)
m~>.— onderwerpen verwezen wordt naar de kolom „Toelichtingen" tot
~7~
" .
de artikelen dezer onderafdeeling, zij omtrent tle op artt. 25
Totaal
""''' ■ ■ il428o20,o0 e n 2 8 uitgetrokken bedragen het navolgende aangetoekend:
Waartegenover lagere raming van:
Art. 15. Aanschafflng van materialen (art. 16
s Rijks werf te Amsterdam.
begrooting 1909)
l' :i^-J tsïö.—
.
.
Art. '!■). verwarming tan werkplaatsen, ren eind< ruge
Art. 1«. Aanschaffing, wijziging,
werkplaatsen, die daarvoor in aanmerking komen, te kunnen
onderhoud en herstelling van geschut
verwarmen zullen in de blokmaker^, de schilderewerkplaats
projectielen, enz. (art. is begrooting ___
^
,.ü ,i«'ii takelzolder schoorsteenen worden aangebracht, ten
1809)
77o 928,—
einde kachels, waarin anthraciet of cokes gestookt wordt, dan
Art. _<». Aanschaffing van steenwel gaskachels, te kunnen plaatsen.
kolen (art. 21 begrooting 1909) . . :!7oi"..—
Art 22 Bezoldigingen en toelaSchaftlokaal, waachgelegenheid en kkederberg'mg. HetKoninkgen van mindere geemployeerden en
"ik ,M ' sluit v a n 7 December f896 (Staatsblad no. 215), zooals
hl
(Staatsblad
ten opzichte
van 16
bovenvermelde
werklieden
28 begrooting
1909)
'' gewijzigd..o.is84),
bij Btelt
Koninklijk
besluit van
Maart 1908
Art. ■!■).(art.
Bezoldiging
van de
be 41460,—
onderwerpen eischen, waarbij aan *s Hijks werf te Amsterdam
manning der werkvaartulgen . . .
550,
■ een
a o g ll(,l(.|. ,,.,„ t h . m s k . m w o r d e n voldaan en waarv
Art. 26. Onderhoud en herstelling
bedrag wordt gevraagd van t'47oi>.
van gebouwen, enz (art. 27 begroo
ting 1909)
6 740,—
\ Rijks werf te Willemsoord.
Totaal minder . . . .
t' 1 184558,—
,-•
•
,
, •
.
,.
Uitroermg i<m baggerwerk m dr maritieme bmnenharen.
Blijft totaal meer . . . t' 288967,50 Hr. MM. torpedo-instructieschip Koningin Emma der Nederlanden ligt thans op eene plaats gemeerd, waarover het. mei
... ,
,.., ,
• i , i , «• i i
,,..,..hel oog op eene snelle mobilisatie der torpedovloot, dringend
Lit liet venrelnkeinl overzicht lietrettende de sommen \ooi
,■ ■
■
,
.,
, .,
,
| ... ,:
.,
i
. .. taria t .,.. >' hg w te ku.inen besidiikken. Als geschikte ligplaats voor
deze oiideratileflinir thans aangevraagd en v
liMiti toege°
■ '
..
, . ...
, i ■■ i
M
.
i i uu-, i,,.
dien bodem koint in aanini'ikuur do plaats ui de n.ar.tieine
staan, als bijlage .1 l>i| deze Meiiione gevoegd, Mi. kt dat:
. . .
, ., .,
binnenhaven aan de Zuidstraat.
voor aanbouw, tuigen en uitrusten van nieuwe schepen,
Alvorens daart
enter te kunnen overgaan, is lier
Idaaronder begrepen artillerie- en torpedobewapening, wordt ge- z:iki-lijk ter plaatse baggerwerk te doen uitvoeren, waarv •
vraagd f 420
zijnde f 198800 meer dan voor 1909 ,.,.,, bedrag van t 22
geraamd wordt.
weid toegestaan;
voor herstelling en uitrusting van schepen in- en buiten
Ebdeuren roor de keersluis. De toestand, waarin <le tegendienst t l 867 950, zijnde f 8400 minder dan voor 1909 werd woordige ebdeuren voor de keersluis verkeeren, Is van dien
toe-gestaan;
aard. dat binnen kort vervanging van deze voor de waterftfluta

Bijlage A.

Tweede Kamer.
(Staatabegrooting voor hei dienstjaar 1910. 2.

keering van Noordholland noodige deuren, zal moeten go
schieden. De kosten daarvan zijn te stellen op t' 22 (KM).
Brand/duin. Voor borging van de oorlogskas en gewiclitigu
bescheiden te Willemsoord ontbreekl de gelegenheid, aangezien
hel o. a. niet wel mogelijk is de specie (gelden), waaruit die
kas /.al bestaan, in een brandkast, al war.' die van groote
afmetingen, te bergen.
L'it dien hoofde ware in den kelder van hei directiegebouw
eene brandvrije kluis van gewapend beton met Inbraakvrlje
deur te maken, waardoor nok de gelegenheid zal ontstaan den
directeur en commandanl der marine, die voor de gelden
voortspruitende uit verkoopingen, en welke bijwijlen een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen, aansprakelijk la, eene geschikte en veilige bergplaats voor die gelden te geven.
De kosten van zoodanige brandkluis won Ion geschat op t' 1200.
Art. :>N. De wenschelljklieid is gebleken om de militaire
kustwacht, die zich thans niet zuidelijker uitstrekt dan Goeree,
uit te breiden over hei zuidwaarts daarvan gelegen kustgebied.
in verband daarmede en na gehouden overleg mei hel Departement van Oorlog Worden op dit artikel gelden uitgetrokken
voor hei aanschaffen van benoodigdheden, het maken van verbindingen en het nemen van eenige maatregelen betreffende
ilo berging van materieel ten dienste van de nieuw op te
richten posten dor militaire kustwacht.
Verder la het ten gevolge van de verbetering van het systeem
van nachtelijk seinen bij de marine noodig geworden om het
personeel van don dienst dor kustverlichting, dat tevens de
kern van bet personeel der militaire kustwacht vormt, te bekwamen in hot seinen met het morse-alphabet.
Ton einde een prikkel te scheppen om zich goed op zijne
plichten als militair-kustwachter, meer in het bijzonder op het
seinen, toe te leggen, wordt bet wenachelijk geacbt oen dool
van genoemd personeel in de gelegenheid te stellen eene kleine
toelage te verwerven, wanneer het zich door bekwaamheid op
dit gebied onderscheidt.
De toelage wordt op t' -2 per maand gesteld voor de gewone
kustwachters en kan tot f 4 per maand stijgen voor de groepscommandanten, wolko blijk geven zich. zoodanig to hebben
bekwaamd, dat zij als instructeurs kunnen optreden. Aannemende dat ongeveer do helft van hel personeel de toelage zal
kunnen verwerven, zou dit in de toekomst op eene jaarlljksche
uitgave van f 1800 a f 1900 komen te staan.
Voor hot eerste jaar. 1910, wordt op een bedrag van ongeveer f' 800 gerekend.
In aansluiting aan de mededeelingen, vervat in t\r Memorie
van Toelichting tot de begrooting voor 1909, zij aangaande de
werkzaamheden, wolko tot 1 Juli van dat jaar op 's Itijks
werven werden uitgevoerd of aan particulieren werden toever
trouwd, hor navolgende vermeld:
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llr. Ms. Zeeland werd einde November 1908 van Willemsoord
naai- Amsterdam overgevoerd, ten einde op 's Rijks werf aldaar
te worden hersteld; door de Koninklijke Maatschappij „de
Schelde" te Vlissingen, worden de noodige herstellingen aan
ketels en werktuigen verricht.
In het onderhoud van In dienst zijnde on reserveschepen
word voorzien.
De Inventarissen der op de wort' en bij particulieren In
aanbouw zijnde schepen en vaartuigen werden gereed gemaakt.
"s Rijk* nerf te Willemsoord.
De herstellingen aan llr. Ms. pantserschip de. Ruijter, uitgevoerd door do Maatschappij voor seheeps- on Werktuigbouw
Pijenoord, te Rotterdam, kwamen gereed, waarna deze bodem
overgebracht werd naai Willemsoord, om aldaar don 24sten
November 1908 in dienst te worden gesteld. Den I6den December
L908 verliet llr. Ms. de Ruyter, aangewezen om toegevoegd te
worden aan hot Nederlandsch eskader in Oost-Indifi, do reede
van Nieuwediep met bestemming naar West-Indlfi, om aldaar
tijdelijk de» scheepsmacht in de t'aralbische '/.ff to versterken.
llr. Ms. Friesland en Heeinskerck werden, na terugkeer van •
hare oefeningsreizen, eveneens voor vertrek naar West-Indie"
gereed gemaakt, om tijdelijk aan de scheepsmacht aldaar to
worden toegevoegd, waarbij o.a. eerstgenoemde bodem werd
voorzien van eene inrichting voor draadlooze telegrafie. Den
Uden Augustus 1908 vertrok llr. M. Heemsteerek en den Hóen
September d.a.v. llr. Ms. Friesland derwaarts.
llr. Ms. Utrecht werd voor Indienststelling gereed gemaakt
en voorzien van inrichtingen voor draadlooze telegrafie; den
idden October 1908 weid dit pantserdekschip in dienst gesteld,
en vertrok 'Ion I2den Januari 1909 naar West-IndiP, om to
zijner tijd llr. Ms. pantserdekschip Gelderland als stationsschip
aldaar te vervangen.
llr.

Ms. pantserschip

Erertsen

werd.

na

don Isten April

1909 in dienst te zijn gesteld, verder voor de zomeroefeningen
in gereedheid gebracht.
Hr, Ms. pantserschip Hertog Hendrik kwam 12 November
1908 hier to lande uit Oost-Indie terug en werd don 8den
December d.a.v. uit dienst gesteld. Deze bodem werd daarna
te Willemsoord in herstelling opgenomen: do kotels on machines
weiden in herstelling genomen door do Koninklijke maatschappij
..de S c h e l d e " t e

Vlissingen.

De herstellingen en wijzigingen aan llr. Ms. pantserschip
Kortenaer werden hij 's Hijks wort voortgezet; evenzoo door de
Koninklijke maatschappij .de Schelde" to Vlissingen die aan
k e t e l s en Werkt 11 k'oil.

De herstellingen aan Hr. Ms. Zeehond werden beëindigd,
waarna deze bodem den loden September 1908 weder in dienst
word gesteld tot hel houden van politietoezicht op de zeevisseherij.

De vertimmeringen aan llr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden en Hr. Ms. Schorpioen, aangevangen in hei vorig tijdwik. kwamen gereed, waarna deze schepen respectievelijk den
I8den November 1908 en l April 1909 in dienst werden ge'■ Rijks werf te Amsterdam.
steld, ter vervanging van de torpedo-instructieschepen Karnix
De bouw van llr. Ms. pantserschip DeZerrr, Pioriiiciénvrerd (te Willems tl) en Atnstel (te Hellevoetsluis).
De ontwapende kanonneerboot Hadda onderging, tijdens dit
voortgezet; don loden Maart 1909 werd deze bodem door Zijne
Koninklijke Hoogheid don Prins der Nederlanden, Hertog van schip meer volledig tol mljncnlegger werd Ingericht bij de
Naamlooze Vennootschap „de Lastdrager" te Helder, verschilMecklenburg, te water gelaten.
lende
herstellingen aan de werktuigen on den romp.
Het Stoomlooderaartuiy u". 7. waarvan do houw in het vorige
Aan
de in dienst en in reserve zijnde schepen werden
tijdvak was aangevangen, word don loden December 1908 te
overigens
de noodig gebleken voorzieningen uitgevoerd.
water gelaten; verdere houw en aftimmering werden daarna
beëindigd. Den L8den April d.a.v. hadden <\f goed geslaagde
's Ryks werf te Hellevoetsluis.
proeftochten met dit vaartuig plaats.
Hen aanvang word gemaakt met den bouw van StoomloodsDe herstellingen aan Hr. Ms. monitor Reinier Claeszcn, uitraartuig n". >s.
geva \<\ door do Koninklijke maatschappij „de Schelde" to
De herstellingen en wijzigingen aan Hr. Ms. pahtserdekschip Vlissingen, kwamen gereed, waarna deze bodem overgebracht
Holland werden beëindigd, waarna deze bodem, na goed ge- word naar Hellevoetsluis,
aldaar vorder voor in dienstslaagde proeftochten, eind Uctober 1908 naar Willemsoord werd stelling in gereedheid te worden gebracht.
overgevoerd, oin aldaar in conservatie te werden opgenomen.
Hr. M-. monitor Matador word daarna 1 December 1908
Handelingen der Staten-Generaal. Brjlagen. 1909— 1910.
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uil dimst gesteld <'ii vervangen door Hr. Utt. Reinier Claeuzen,
de Naamloozo Vennootschap Scheepswerf van 1'. Sinli Jr.
waarna eerstgenoemde bodem wreder in conservatie werd op- te Rotterdam, voor do vervaardiging der stoorawerktulgen en
genomen.
van den stoomketel voor hel Htoomloodsvaartuig no. H;
llr. lis. riviervaartuig Mom werd «Nu Isten April 1909 uit
..
, ,
, ,
.
,
.
. . .gesteld
.
'
^ AKKOW, en ( n... ir. l.iiinli'ii
voor
de levernur
van
twee
torpedoilirust
<'
u
ui
conservatie
opgenomen.
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.
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,boven- ,agers,
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van een nieuw
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■ 11<• I>lJ<• t) bi
Q
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,llr.deknuls
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,
.
,
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-de
Schelde
te
Vlisslngen;
en nieuwe stoomketels voorzien en verder Ingelicht

Om

dienst

te

ilneli

hij

d e . Opleiding

vail j o n g e n s Int

matroos. l>en .'Men October 1908 werd deze bodem In dlensi
gesteld en toegevoegd aan llr. Ms. ran Galen.
ook llr. Ms. kanonneerbool Dufa werd van ee
Ichuls
voorzien en voor bel bierboven omschreven doel Ingericht,
waarna deze bodem den 22sten Februari eveneens aan llr. Ms.
vaii Galen werd toegevoegd.
Nadat, zooals-boven reeds Is medegedeeld, Hr. Ms. Scharjtioen
op den isten April 1909 als tor]
Instructieschlp In dlensi
was gesteld, werd llr. Ms. Xuutilm weder in conservatie opgenomen.
In het onderhoud der verder In diensl en In reserve zijnde
schenen en vaartuigen werd voorzien.
Met betrekking tol de werkzaamheden en leveringen, welke
aan particulieren werden opgedragen, zij vernield dat onder
meer gecontracteerd werd mei :
de firma AXBAGTSHEEB & VAN DEH METLEK te Amsterdam,
voor de levering van het djati- en teakhout, ten behoeve van
Hr. Ms. pantaerschip in aai
w De Zeven Provinciën;
, tirina
,.
. ,„,
.
,
, , ■
de
MI.INSSKN & (!". te Amsterdam, voor de levering van
,
,,
,
,
,
i, Ms.
,,
een station voor draadlooze telegrafie aan boord. van Hr.
panteerachip de Ruiïter;
de fhina l-'n. Knri't' A. ö. te Essen, voor de levering van
het artillerie-materieel ten behoeve van Hr. Ms. pantserschlp
De Zeven Provinciën en andere bestemmingen;
, ,.
,
..
.,
, . . , . ,
,...
,..
de Maatschappij voor Scheeps- eni"»erktmgbouw FHenoord
ie
de .uilvoerniir
ten he, Rotterdam,
,, voor
,, pantserschlp
, • de
, der
,, werkzaamheden
■•,
hoeve
van Hr.
Ms.
Rnijter;
de firma WHITKHKAD & <"'. te Fiume, voor de levering van
torpedo's;
de firma W.C. en K. DE WIT te Amsterdam, voor de levering
van een I IAKKIKI.D'S ankerinrichting aan boord van llr. Ms.
panteerachip De Zeren Provinciën;
de firma BROEHEVELD, VAN HEK l'oi.t. .V: ('". te Amsterdam,
voor hei aanbrengen van electrische inrichtingen op 's Rijks
werf te Willemsoord;
de firma W.C. en K. DE WIT te Amsterdam, voor de levering
van eene stoomstuurlnrichting aan boord van Hr. Ms. pantaerBchip De Zeven Provinciën;
de firma MERREM&LA PORTE te Amsterdam, voor de levering
van iniinitielit'ien ten behoeve van llr. Ms. pantserschlp De
Zeven Provinciën;
de Koninkiykc Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen, de
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuiglx>uw ,Fycnoord" te
Rotterdam, de firma WIENER & C. te Amsterdam en d<- Neder.landsche
, , , . Fabriek
, . ,
,,. . . uuren
.
„
, te
van Werkt
en sn
■wegmateriec
.Amsterdam,
, 1
..
i
i
,
1
,
allen voor de levering van onderdeelen van versperinijnen :
, .
.
,.
. ,
, ,
,
..
,, .,
de xNaamlooze vennootschap „de Lastdrager te Helder voor
bet inrichten van de ontwapende kanonneerbool Hadda tol
mljnenlegger en voor bei uitvoeren van herstellingen, enz.
a ,, n ,iji schip*
de Xederlamlsche Fabriek van Werktuigen en S] rwegmaterieel te Amsterdam, v ■ de levering van vier stel stoomketels voor kanonneerl ten;
de Maatschappij voor Scheeps-en Werktuigbouw „FUe
tl"
te Rotterdam, voor de vervaardiging van een opnemingsvaartuig
voor den Nederlandschen llydr.urrafischen dienst;

de

Koninklijke

Maal si happij

..de Schelde"'

te

Vlissinireli

voor de levering eener onderzeeboot,
' | V n b o l , o e ; e Vim d e n todischen dlensi wed onder meer
gecontracteerd mei i
,i,. Gezamenlijke Buskruldmakers van N tl-Holland, Utrechl
,.M Zeeland, voor de levering van buskruil :
l|

" J r m a Fl<- | K K " ' 1 ' A - " - "' E 8 8 e n ' vo01 d e l e v e r i n « v a n
artillerie-materieel;
de firma HAKI.K en Vo. te Parijs, vuur de levering van
verspermUnen;
„ ,
de .Nedeiiandsche Fabriek van bronswerken, v/h BECHT I:N
UVSEBINCK te Amsterdam, v ■ de levering van büskrultkisten
''n patroondoozen.
lilde < > n d e r a t'd e e l i u g.
Hel totaal d e z e r onderafdeeling bedraagi 15 428 182,99»
"'-''" '5281 902,51a voor 1909 toegestaan.
Ih't
verschil, voor elk artikel
staal
, verkaard,
, van In
, den toelichtenden
nader
is een gevolg
hoiHirrr
rainimr
van:
"
Art. 29. Vaste traktementen van het korps zeeofflcieien
(art. 80 begrooting 1909)
f 4 Wö,—
ArL
81
'
cieren va

Va8te

traktementen van het korps offl" administratie (art 82 begrootlng 1909)
l2o,Art. 82. Vaste traktementen van het korps
o f f l c i p r e n v a n d e n geneeskundigen dienst (art. 88
,begrootmg
.
,,„.,,
-->M<>.—
..,,,
1 -'<
' >'-»»
Art. 84. Kosten voor het personeel der actieve
zeemacht, bestaande in acttviteitetraktementen,
soldijen, toelagen, enz. (art. 86 begrooting 1909) 114000,—
Art. 85. Kosten verband houdende mei aanneming en rePngagement (art. 87 begrooting 1909)
21 900,—
Art. Ü7b. Materieel voor de opleiding van adspirant-administrateurs (art. Wh begrooting L909)
158,94
Art. 88a. Pei-soneel bij de marine-machinistenl i,,n. 40e begrooting 1909)
811,60
S<-|
Art. :>'■"'. Materieel voor de Kweekschool voor
zocvaari te loeiden (art. \M> begrooting 19*39) .
i :2<>n,—
i /7 4(l/,. Materieel voor de opleidingen niet
elders genoemd (art. 4i'/> begrooting I909j . .
i'L'14.—
_|,/. | | . Kosten van schafting (art. 46 bogrooting UX>9)
87 000,—
Art. iöa. Personeel hij de marincbakkcrij
141,90
u r I - 47,, begrooting 1909)
,-,
,.
,
,
Art. !•>''. Kosten
van materieel
van de marine,hakkerii
,,
,_, .l>cgrooting
,,„„,
.,„,
(art. 4</>
1909J
4. 1<M».—
Art. 46. Activiteitstraktementon, enz. van hel
personeel bil de marineliospitalen (art. 4S. be
'
. ir ., '
,, .,,,.. .,,,
Art. 47. Onderhoud, enz. van gebouwen, enz.
ten dienute dor verpleging (art. 49, begrooting 1909)
Art. 50. Reis-, verbiyf-en transportkosten voor
reizen ten behoeve van de zeemacht, enz. (art. 52
begrooting I'.HIÜI
Art. 51. Subsidie voor hel inrichten en
dieven van toko's aan boord der oorlogsschepen
(art. •"):{. begrooting 1909J
,

7 r>7n,—
7 ">4n. —
700,—

(Ktnatshegrooting voor bet dienstjaar IJJ10.
Art. 52. Druk- ''ii bindwerk, enz. ten dienste
iicr actieve seemacbi (art. Be, begrooüng 1909) f
Totaal meer . . .
waartegenover eene tagere raming van:
Art. 80. Vaste traktementen van
(ie officieren van tiet korps mariniers
(art. ;il begrootlng 1909) . . . . . f 280,—
Ari. ;>;:. Vaste traktementen van
bet personeel van den marinestoomvaartdlensi (art. 84 begrooüng 1909) •"! 170,—
Art. 86a. Personeel i>ij hei Ko
ninklijk Instituut voor «Je Marine
(art -Md begrooting 1909). . . .
90,88*
Art. 866. Materieel voor hel Ko
ninklijk instituut voor de Marine
(art 886 begrootlng 1909 . . . .
1 157,70
.1/-/. 87a. Personeel bJJ de opleiding
van adspirant-administrateurs (art
89a begrooting 1909)
67,04
Art. 886. Materieel voor de Marineinacninistenschool (art. 406 begrooting
1909)
1 097,
Art. :üi«. Personeel voor de kweek
school vooi zeevaart te Leiden (art
41/> begrooüng 1909)
100,—
Art. 4iui. Personeel bij do oplei
dingen niet elders iiij name genoemd
(art \-l<i begrooting 1909). . . .
818,88*
Art. 41. Kosten verbonden aan hei
in stand houden van een boekenfonds
(art 48 begrooüng 1909) . . . .
200,—
Art. 4L'. SubsidiPn ton behoeve
van studenten in de geneeskunde en
premiên aan artsen i>i.j opleiding en
benoeming tot officier van gezondheid
bij do marine, onz. (art. 44 begrooüng
1909)
1 500,—
Art. 4i). Kosten van in on buiten
dienst zijnde schepen on vaartuigen
enz. (art. 51 begrooüng 1909) . . 5 000,—
Bovendien komen in 1910 niet
moor voor de in 1909 onder art. 85
uitgetrokken vaste traktementen van
onderofficieren In lior vaste korps . 18896,25
Totaal minder .
t'
Blijft meer

500,
'082,64

29 852,16

f Kil 280,48

Art. 85. Zooais ondergeteekeude reeds eerder de gelegen
heid had mode te deelen zijn de uitkomsten van de werving
over hot jaar 1908 bijzonder gunstig geweest <>"k over hel
jaar 1909 zijn. voor zoover daaromtrent reeds uu geoordeeld
kan worden, de vooruitzichten zeer gunstig. Als gevolg hiervan
is hel bedrag toegestaan voor kosten, verband houdende mei
dienstneming en rePngagement, niet onbelangrijk overschreden
on is het te voorzien dat ook over liot jaar 1909 hor toe
gestane bedrag ontoereikend zal zijn.
Aangezien er op dit oogenblik geen aanleiding bestaat om
aan to nemen dat do gunstige resultaten dor werving in hot
jaar 1910 minder zullen worden on er ook vooreerst nog niet
too kan worden overgegaan om do werving te beperken, is
hot wenscheUjk voor de kosten, verband houdende mot aan
neming en rePngagement roor hot jaar 1910 een bedrag te
ramen ongeveer overeenkomende met hetgeen in werkelijkheid
in hot jaar 1908 is uitgegeven. To eerder is dit raadzaam
omdat to verwachten is, dat do betore vooruitzichten welke

VI. 2.)

voor hel personeel geopend zijn dooi de verhooging der soldij,
van invloed zullen zijn op het aantal retmgagementen. in
verband mei een en ander is hot artikel verhoogd met een
bedrag van f L'7'.IHII en gèbrachl op f 120000.
Aangaande de verrichtingen van de schepen en vaartuigen
van oorlog kan. in aansluiting aan het daaromtrent in de
vorige begrooting medegedeelde, het volgende worden vermeld.
Het Xederlandsrh eskader in Oost-Indie bestond op l Juni 1908
uit llr. Ms. Pantsersrliepoii Hertog Hendrik, Koningin-Regenten
en Tromp en llr. Ms. Pantserdekschepen Noordbrabani en
Koningin IVillielntina der Kederiunden.
Eerstgenoemde bodem vertrok UK-I Uoi oog op de aanvulling
van hel personeel in Nederland, i lig ten gevolge van het
bemannen dei- voor de scheepsmachl in de ('aralbische Zee
bestemde schepen, op l October 1908 uit Oost-Indifi naar
Nederland, zonder bij het eskader aldaar door een anderen
bodem te zijn vervangen; op deze reis werden achtereenvolgens
Colombo, Aden. Port-Sald en Algiers aangedaan; hij kwam
11' November te Nieuwediep aan, en werd op 8 December il. a. v.
aldaar uit dienst gesteld.
llr. .Ms. Pantserdekschip Friesland keerde lu Augustus 1908
te Willemsoord terug vai
n oofeningstochl niet de adel
borsten der 2de klasse, iste afdeeling, van het Koninklijk
Instituut voor de Marino, op welken tocht achtereenvolgens
('«■n bezoek was gebracht aan Port-Mahon, Algiers, Smyrna,
Messina, .Napels. Southampton, Kopenhagen en Bergen.
op -i September 1908 vertrok llr. Ms. Friesland uit Nieuwe
diep nut bestemming naar W'ost-lndië ter versterking van de
scheepsmacht in de ('aralbische Zee. in verband mei verwik
kelingen met Venezuela. Na op 8 september d. a. v. Ponta
Delgada to hebben aangedaan, kwam deze bodem 19 September
1908 te ('urarao aan.
< ip 8 Februari 1909 werd de terugreis naar Nederland aan
vaard, wederom werd Ponta Delgada bezocht, om daarna op
•Jt Februari d. a. v. te Nieuwediep binnen te vallen.
Na eenige voorzieningen te hebben ondergaan vertrok llr.
Ms. Friesland 17 April uit het Nieuwediep tor het maken van
oene oofeningsreis met de adelborsten der 2de klasse. 1ste
afdeeling, van het Koninklijk Instituut voor de Marine; Santa
Cruz de Teneriffe, Ponta Delgada, Tanger on Napels werden
achtereenvolgens bezocht. Het schip wordt in Augustus 1909
te Nieuwediep terug verwacht.
llr. Ms. pantserschip Piet Hein keerde op 28 Juni 1908 te
Willemsoord terug van oenen oefeningstochl in de Noord- en
in do Oostzee, met adelborsten der "2de klasse, lste afdeeling,
van het Koninklijk instituut en matrozen in opleiding, waarbij
Kopenhagen en l-hristiania werden bezocht: van 18 tot ±2
Juli werd deelgenomen aan de gecombineerde oefeningen van
zee- en landmacht.
op 27 Juli d. a. v. vertrok deze bodem uit Nieuwediep naar
Bergen en keerde 1" Augustus d. a. v. weder aldaar terug,
om vervolgens van 7 20 September deel te nemen aan de
oefeningen van den torpedodienst.
Na gedurende den winter te Willemsoord te zijn verbleven
en to hebben deelgenomen aan de wintoroefeningen vertrok
Hr. Ms. Piet Hein wederom voor oefening van adelborsten en
jeugdige schepelingen :! Mei 191)9 van Nieuwediep naar Lis
sabon en keerde den 24 d. a. v. weder van daar terug.
llr. Ms. pantserschip Heemekerck keerde 4 Juli 1908 te
Willemsoord terug van een oefeningstochl in de Noordzee en
den AÜantischen Oceaan, waarbij bezoeken waren gebracht aan
Wiek. Glasgow en Bodö.
Na eveneens te hebben deelgenomen aan de gecombineerde
oefeningen van zee- en landmacht, vertrok llr. Ms. Heemskerck
op 11 Augustus 1908 van Nieuwediep naar West-IndiP ter
versterking van de scheepsmacht in de Caralbische zee in
verband met de gebeurtenissen in Venezuela.
Na op 17 Augustus te Ponta Delgada te zijn binnengeloopen,
werd ('uracao op 28 Augustus d. a. V. bereikt.
Hr. Ms. Heemskerck maakte tot 11 Januari 1909 deel uit
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Ut. Ms. kannonneerbool iittdda bleef te Willemsoord in
van bovenvermelde scheepsmachi en aanvaardde op laatstge
noemden datum do terugreis naai' Nederland. Op deze reis dienst int liet doen van proefnemingen met verspermijnen.
weid te Bermuda verbleven om te dokken. Ponta Dolgada werd
ilr. Ms. kanonneerbooten Raaf en Gsep werden op -i April
wederom aangedaan en op 5 Februari liep liel schipfceNieuwe* L909 respectievelijk te Hellevoetsluis en Willemsoord in dienst
diep binnen, alwaar bel in dienst bleef voor de zomeroefe- gesteld tot hel verrichten van hydrographlsche opnemingen.
ningen en voor oefening dor zeemiliciens,
ilr. Mr. kanonneerboot Udur kwam op 1 Mei 1909 ie
Ilr. Ms. pnntsorschip Gelderland vortrok 7 Mei 1908 van Hellevoetsluis in dienst voor oefeningen van de adspirantCura^ao naai- Suriname on koórdo%op •_!<> Juni d.a. v. «roder machin laten.
te ('ni'aran terug, na op die reis Pori of 8paln en si. Lucia
Van Ilr. Ms. riviervaartuigen Rhenu» en Mom, gestation
te bobben bezocht.
neerd te Nijmegen, werd laatstgenoemde op 1 April 1909 te
op :i Juli d.a.v. werd ('uraxjao weder verlaten voor bei Hellevoetsluis uit dienst gesteld en niet vervangen.
boudon van nchlotoefenlngen, waarna bei Hellip op 1~> Juli
Ilr. Ms. Instructleschepen Marnix, van 8pe\jk, Bellona,Atjeh,
d. a. v, weder op zijn standplaats terugkeerde.
Sommelsd(fk en Vulkaan, behielden haar zelfde bestemming;
Op 81 Juli vertrok Hr. Als. Gelderland naai' La Öuayra,ten eerstgenoemde bodem werd met lti November 1908 vervangen
einde den Commandant gelegonlioid te geven zich In betrekking door Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden.
te «tellen mei den Nederlandschen Zaakgelastigde N->*• f Vene
Hr. Ms. Da» bleef te Rotterdam in dienst als Instructieschip
zuela on koerde op 1"> Augustus d, a. v. weder te Willemstad voor de Marine-Reserve.
terug.
Ilr. Ms. instructieschip Nautilus in gebruik hij den torpedoNa gedurende de verwikkelingen mei Venezuela te zamen dienst te Hellevoetsluis werd op I April 1009 aldaar uit dienst
mei Ilr. Ms. Heenmkerck, de Uuyter on Utrecht de Nederlandschegesteld; met dienzelfden datum werd aldaar in dienst gesteld
belangen In <l<' t'araïbische Zee te bebbon behartigd, vertrok Hr. Ms. Scliorpioen om dienst te doen als torpedo-instructleschip.
Ilr. Ms. Gelderland den 2-tston April 1909 naar Nederland, lli'. Ms. kanonneerbooten Wodan en Heffing werden respec
doed achtereenvolgens St. Thomas en Ponta Delgada aan en tievelijk op 2 en 80 Maart 1909toegevoegdaan Hr. Ms. Bellona.
liep op 11 Mei «ir haven van hol Xieuwediep binnen.
Ilr. Ms. waclitschepen Admiraal van WassenaerUi Amsterdam
Ih'. Ms. pantserdekschjp Utrecht werd op 18 October 1908 en .h/o//' Hertog run Nassau hieven met gelijke beBtemming
te Willemsoord in diens! gesteld en vertrok 2 November d. a. v. in dienst.
Hr. Ms. Instructieschip van dalen bleef als zoodanig te
naar zee tui hel houden van een oefeningstoclit met adelborsten
en jeugdige schepelingen in de Middellandschc Zee. op deze Hellevoetsluis in dienst: daaraan hieventoegevoegdHr.Ms. Buffel
reis werden achtereenvolgens Barcelona, (tenua en Algiers voor de opleiding van jongens en Hr. Ms. Bonaire als huis
bezocht, waarna deze bodem op 15 December 1908 te Nieuwe- vesting voor de adspiraiit-niacliiniston.
Ilr. Ms. '/'///'. eveneens toegevoegd aan Hr. Ms. run Halen,
diep terugkeerde.
In verband mei zijne bestemming voor de scheepsmacht in werd 16 October 1908 vervangen door ilr. Ms. Gier; laatst
do Caratblsclie Zee werd op 11' Januari 1909 de reis naai1 genoemde bodem werd op 21 Mei 1909, evenals ilr. Ms. Erer
West-IndiP aanvaard, op 19 Januari d. a. v. werd PontaDelgada en Imfa. bestemd voor de practisclie oefeningen van de adel
aangedaan en MI Januari werd de plaats van bestemming borsten van hot Koninklijk Instituut voor de Marine.
('nrar.in bereikt.
Ten aanzien van de Zeemtlitie kan het navolgende worden
Xa het vertrek van Hr. Ms. Gelderland op 24 April L909
bleef Ilr. Ms. Utrecht in West-IndK1 gestationneerd ter ver medegedeeld.
Van de 4011 man, die blijkens de in de Memorie van Toe
vanging van eerstgenoemden bodem.
Ui-. Ms. pantserdekscliip /'<■ Uuyter werd op 24 November 1908 lichting der vorige begrooting gedane opgave hij deZeemilitie
te Willemsoord in diensi gesteld, vertrok eveneens in verband van de lichting 1908 /.ijn Ingelijfd, zijn:
Overgegaan met, eene vrijwillige verbintenis hij de Zee
niet de verwikkelingen met Venuzuela I ■"> December d.a.v.
2.
naar Wesi-lndië. en kwam, na op 21 December Ponta Delgada macht
Overleden
l.
te hebben aangedaan, 2 Januari 1909 te Curacao aan.
Ontslagen wegens lichaamsgebreken
4.
Nadat de goede betrekkingen mei genoemden staat weder
(•'! van dezen werden ontslagen krachtens art. HU der MUIwaren hersteld vertrok Ilr. Ms. de Ruyttr op -21 April loon
uit W'est-lnilie met bestemming naar Oost-IndW1; Bermuda en tiewet 1901 en door andere zeemiliciens vervangen).
Voorts werd een buitenlandse!] verlof verleend aan 17.
Ponta Delgada weiden achtereenvolgens op •'! en 20 Mei 1909
bezocht, waarna de reis naar Oost-Indië werd voortgezet.
Voor zoover de opgaven van de Commissarissen der Koningin
Ilr. Ms. schoener Zeehond, aangewezen vuur het politie- zijn Ingekomen, werd aan \o\ zeemiliciens van genoemde
oezicht np de visscherij in de Noordzee, werd op 1 April 1908 lichting, die met groot verlof huiswaarts keerden, vergunning
uit dienst gesteld en vervangen door Hr. Ms. schoener Dolfijn. verleend tot uitoefening van de buitonlandsche zeevaart oi
<ip 16 September d.a.v. werd eerstgenoemde bodein weder de zeevisscherij.'
mei dezelfde bestemming in dienst gesteld; op I December
Voor de lichting van het jaar 1909 hebben zich. na aftrek
d.a.v. werd ilr. Ms. Dolfijn uit dienst gesteld en bleef gedu van hen, die buiten oproeping hieven, en van hen. die niet
rende de wintermaanden het politietoezicht opgedragen aan een der heroepen uitoefenden, bedoeld in art. 187 der Militiewel
Ilr. Ms. Zeehond. Op 1 April 1909 werd Ilr. Ms. Dolfijn ooi 1901, 1210 personen v ■ de Zeemilitie aangemeld, afkom
weder voor het politietoezicht aangewezen. Ilr. Ms. monitors stig uit:
Matador en Heiliyerfee, in dienst voor de herhalingsoefeningen
Noordbrabant
-",,s
van de zeemiliciens, werden respectievelijk op 1 December
Gelderland
68
Zuidholland
4l(.»
1908 en <; Januari 1909 uit dienst gesteld; eerstgenoemde
Noordholland
i2;»r>
bodem werd vervangen door Hr. Ms. monitor Reinier Claeszen.
Zeeland
74
Ilr. Ms. logementschip voor zeemiliciens Neptunus weid op
Utrecht
89
19 Februari l'-iuti te Willemsoord in dienst gesteld; aan dezen
Friesland
Tii
bodem werd op 16 Maart d.a.v. toegevoegd II. M. kanonneerhool

Sptrit'tr.

Ilr. Ms. kanonneerbooten Berer en Uoy behielden hare
zelfde bestemming; laatstgenoemde bodem werd op 1 April
1909 te Hellevoetsluis uil diensi gesteld en niet vervangen,
om daarna op i.".» April d.a.v.-te worden toegevoegd aan Hr. Ms.
ran Galen.

Overijssel

46

Groningen
Drente

Liraburg

111
•

.

.

.

20

9
Te zamen 1210

Tweede; Kamer.

Bijlage A.
(Staatabegrooting voor hst dienstjaar
Daar echter volgens art. I van bel Koninklijk beslui! van
18 December 1908 {Staatiblad n". 418) slechts 400 Lotellngen
bjj de Zeemllltle konden worden Ingelijfd, werden overeenkom
stig eene evenredige verdeellng volgens den maatstaf, aange
geven in a r t :i van dat besluit, voor den diensl ter zee
bestemd, uit:
Noordbrabant
l'.i
Gelderland
20
Zuidholland
148
Noordholland
80
/(■eland
27 ')
utrecht
il
Friesland
28
Overijssel
1:J>
Groningen
41
Drente
•">
Limburg
■">
Te zamen 400 -i

L910.

'2.
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Art. 07. De omschrijving van dit artikel Is gewijzigd, omdal
let niet in de bedoeling ligl de uitkeering te onthouden aan
de nagelaten betrekkingen:
van schepelingen tegen wie rechtsingang is verleend, al ware
hel

Slechts

Voor e e n e /.eer l i c h t e

overtreding,

van schepelingen, die disciplinaire straffen ondergaan, waaraan
geheele onthouding dei- soldij verbonden is,
van schepelingen, die zich niet verlof bevinden, wanneer dit
verlof zonder geneeskundige verklaring langer dan 42 dagen
heefl geduurd.
Wel ligl het in de bedoeling om eene aanvulling van de
bepalingen van het Koninklijk besluit van 6 Haart 1906 n°. 64
uit te lokken in dier voege, «lat daaruit duidelijk blijkt, dat
in het algemeen de nagelaten betrekkingen van onder ver
moeden van desertie afgevoerde schepelingen geen recht hebben
op de uitkeoring, en ook niet de nagelaten betrekkingen van
schepelingen, die vergunning hebben eene betrekking buiten
het zeewezen waar te nemen.

l Vde On d e r a fd e e l i n g.
Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt t' 84 859,97 a tegen
t' H» 42<i voor 1909 op de [Vde onderafdeeling toegestaan.
Het verschil [s een gevolg van hoogere raming van:
Art. ■",:-!. Bezoldiging van het personeel bij de militaire
hydrographie tart. •">:, begrooting 1009) . . . f'
618,97 s
Art. boa. posten van het personeel der op
nemingsvaartuigen voor de militaire hydrographie
[art. 'üd begrooting 1909)
. .
10826,—
Art. bbb. Kosten voor het materieel der op
nemingsvaartuigen (art 57o begrooting 1909j .
4000,—
Totaal )iii'<-r

. f 14 989,97»

Vde Ond e ra fd e e l i n g.

2de

Al'HKFIJNO.

Niet-tnilitaire uitgaven.
i s t e o n d e r af d e e l i tig.
Hei totaal dezer onderafdeeling bedraagt f 2 9 6 8 8 7 8 tegen
f 2944650,50 voor Hit»!) toegestaan.
Het verschil, voor elk artikdl in den toelichtenden staat
nader verklaard, is een gevolg van hoogere raming van:
Art. 7ü". Kosten van het personeel der stoomloodstransportvaartuigen (art. Hi>n begrooüng 1909) . . . .
f
90,—
Art. 80. Bureau- en lokaalbehoeften (art. 81
begrooting 1909)

7ö0,—

Art. 82. Bezoldiging van de ambtenaren bij
het loodswezen (art. 88 begrooting 1909). . .

1 087,50

Art. 84. Aandeel in de loodsgelden (art. 8.">
begrooting 1909)

10200,—

Art. 86a. Kosten van aanbouw loodsvaartuigen
(art. 87a begrooting 1909)

-")20,—

Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt t' 2 808 849,50
tegen f 2 <>8."> 6<>8 voor 1909 toegestaan.
Het verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat
nader verklaard is een gevolg van hoogere raming van:
Art. 56. Pensioenen en onderstanden, uitgezonderd die.
begrepen in de ihle afdeeling tart. 58 begrooting
1909)
f 78518,50
Art. 58, Bedragen aan het weduwen- en
weezenfonds voor militairen en gepensionneerdc
militairen der zeemacht (art. 596*s begrooting
1909)
42 500,—
Art. 70. Vergoeding ingevolge art. 11 :•!/</*
Militiewet tart. 71 begrooting 1909)
1 non.—
.1/7. 78. Subsidien aan de inarine-cantines
(art. 71 begrooting 1909)
100,—■
Art. 7ó. Bubsidien voor de militairen tehuizen
(art. 7h' begrooting 1909)
200,—
Art. 76. SubsidiPn aan sportvereenigingen
tart. 77 dei- begrooting 1909)
500,UO

Art. 91. Aanbouw, enz. van magazijnen, enz.
(art 98 begrooting 1909)

11600,—

Art. 98. Kosten van Instandhouding van de
betonning (art. 95 begrooting 1909) . . . .

1 260,—

.1/'/. 95. Kosten van het materieel der ver
lichting (art. (.i7 begrooting 1909)

10 830,—

Totaal iiurr . . . f 11 7 818,50
waartegenover eene lagere raming van:
Art. 68. Toelagen ingevolge art. :-! der wet
van '.» .Mei 1890 {Staatoblad n". 80) (art. 64 be
grooting 1909)
182,—

.1/7. ~i{M>. Kosten van herstellingvan
stooinloodst ransport vaart uiLi'en
(art
806 begrooting 1909)
f
Art. 88. Aanbouw, enz. van loods
gebouwen, enz. (art 8'-i begrooting
1909)

Totaal meer .

.

. f 1 17 681,50

'i Tengevolge van afkeuringen zijn slechts 2i lotelingen b(J
ZeemiUtie ingelijfd kunnen worden.
'-) Ingelijfd slechts 897 wegens de afkeuringen in Zeeland.
Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1!JÜ!J—1'JIO.

Art. 89. Onderhoud, enz. vanloodsgebouwen,
enz. (art !»(i begrooting 1909)

Totaal meer .

. f

waartegenover een lagere raming van:

Art. 90. Aanschaffing, enz. van
botonningsmaterieel, enz. tart. 92 begroottng 1909)
Art. 92a. Kosten van het personeel

800

Ki 100

2 100

r

>25,—

86 812,50
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(Staatabegrooting

tier betonningsvaartulgen
begrooting 1909)

bet

(art. '•Mc

Art. 94. Kosten vim hei personeel
der verlichting (art. 96 begrooting
1909)
Bovendien komen in 1910 niet
meer voor, de in 1909 onder art.
91a, /' <'ii c uitgetrokken kosten voor
hei algemeen betonningsmagazljn te
Enkhulzen
Totaal minder
Blijft meer

voor

f

dienstjaar

1010.

VI.
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Betreffende de nieuwe werken, vernield suh 2° van Art. 9b
onderdeel </. teekenl ondergeteekende het volgende a a n :

80

275

4 780
18 (185,—
18 727.5Ii

Al.- vervolg op de mededeeling gedaan In de Memorie van
Toelichting, behoorende 1 >ij de Ifarinebegrooting voor het dienstjaar 1909 <blz. 28 en volgende) zij hier vermeld:
dal liet zevende stoomloodsvaartuig zoomede de nieuwe
werken, waarvoor do golden weiden toegestaan bij de begrooting
voor 1908, gereed k w a m e n ;
dat de bouw van hei achtste stoomloodsvaartuig zoomede
de nieuwe welken, waarvoor de gelden werden toegestaan bij
de begrooting voor 1909, in uitvoering of in voorbereiding zijn.
Ten aanzien van de in de 2de afdeeling (Loodswezen, i><tonning, bebakening, enz.) van den uitgewerkten on toelichtenden
staat dor Harinebegrooting voor n n n aangevraagde gelden, waarvoor In de kolom Toelichtingen van dien staat verwezen wordt
naar de Memorie van Toelichting, hoeft de ondergeteekende
do oor het volgende mede te doelen ;
Art. 9 1 . In verband niet do groote uitbreiding, welke het
aantal lichtboeien op de Westor-Schelde heeft ondergaan on
niet de wonsclielijkhoid dat do vaartuigen, wolko aldaar hij
den dienst voor do instandhouding dor betonning worden gebezigd, allo eene geschikte aanlegplaats vinden in d e onmiddellijke
nahijheid van het nieuwe betonninga magazijn op het zoogenaamde Eiland te Vlissingen. is hot noodig dat niet alloon
cono tweede tonnonloods wordt gebouwd, doch dat bovendien
ter weerszijden van den bestaanden aanlegsteiger in hot verlengde van do loopbrug een dukdalf wordt geplaatst, dat beoosten
don oostolijken dukdalf een tweede loopbrug tor lengte van +
41» Meter wordt gebouwd o\\ dat hot plankier van den bestaanden
steiger + 2-"> M- wordt vergroot. Ton oindo do gezamenlijke
Uitgaven voor deze werken over twee jaren te verdeden.
worden t h a n s slechts gelden aangevraagd voor die werken,
waaraan het meest behoefte bestaat, namelijk voor den bouw
van eene tweede loods I f. 10 000), en de plaatsing van twee
dukdalven (f 1200), liggende het in de bedoeling voor den
bouw van eene tweede Loopbrug (geraamde kosten f 8000) en
voor de vergrooting van den steiger (geraamd op f 2000) bij
de begrooting 1911 de vereischte gelden aan te vragen.
Art. 95, onderdeel .'/ SUb 1". <>p dit onderdeel worden de
noodige gelden aangevraagd voor de grootste en belangrijkste
werken, welke voor do jaren 1910 (en 1911) in uitzicht werden
gesteld hij het gewijzigd werkplan voor de verbetering der
kustverlichting, vermeld op büs. -<> van de Memorie van Toelichting op de Marinebegrooting 1909. De vele overige werkzaamheden ten behoeve van de kustverlichting in UMI» te verrichten, laten niet toe bovendien de verbeteringen van do lichten
Flauwe werk. I.lzeren baak, Ameland on W e s t s c h o u w e n nog
in 1910 in uitvoering te nemen en zullen dus deze laatstgenoemde werken in H t l l moeten worden uitgevoerd, waarmede dan hot geheele werkplan voor de verbetering van do
primaire kustverlichting zal zijn afgewerkt. In datzelfde jaar
1911 zal tevens een a a n v a n g moeten worden gemaakt met
liet, met meer kracht dan tot nu toe mogelijk was. verbeteren
van de secundaire kustverlichting.

Ter verkrijging van een meer economisch bedrijf In de gasfabriek te Enkhuizen bleek in den a a n v a n g van 1909 ernstig
behoefte te bestaan aan bijplaatslng van een gasketel in die
rabriek Ton einde zoodra mogelijk in die behoefte te voorzien,
kwam het noodzakelijk VOOr, een van de drie ketels, bestemd
VOOr opstellint.' te Nieiiwediep en waarvoor op de begrOOting
1909 de vereischte gelden zijn toegestaan, te Enkhuizen te
plaatsen.
Voor de behoorlijke uitoefening van den dienst der verlichting niet lichtboeien in hot 2de en 8de district blijft te
Xieuwediop een dorde !_rasketel noodig. waarvoor thans de
vereischte geiden worden aangevraagd.
Ten behoeve van hot proefstation te Schevenlngen wordl
een kleine gasketel aangevraagd, ten einde over g a s t e k u n n e n
beschikken voor het nemen van proeven met lantarens voor
lichtboeien en lichtbakens. Het ligt in hot voornemen dezen
ketel telkens wanneer zulks noodig is. aan do gasfabriek te
Hoek van Holland te doen vullen.
He verbetering van de geleidelichten Borsele on RiUand
vormt een onderdeel van de algemeene verbetering, welke
de secundaire kust- en oeververlichting zal moeten ondergaan.
Aangezien
alle geleidelichten langs de \Y ester-Schelde,
welke voor Belgische rekening zijn. worden verbeterd, is het
wenschelijk de verbetering van de geleidelichten Borsele on
RiUand tegelijkertijd onderhanden te nemen.
De gunstige resultaten, verkregen met eene proefneming mei
gloeikousjes In daarvoor ingerichte lantarens op lichtboeien,
tengevolge waarvan do Lichtsterkte belangrijk wordt verhoogd.
maken hei wenschelijk deze verbetering geleidelijk op meerdere
lichtboeien on gaslichten aan den wal aan to brengen. Voor
het jaar 1910 wordt gerekend op do verande.iing van 2<i lantarens.
Do voorloopig verkregen uitkomsten van eene proefneming
niet ooiii' onderzeesche klok. verbonden aan do lichthiulhoei
vóór Umuiden, doen verwachten, dat tot invoering van dit
voor beveiliging van do scheepvaart bij mist n u t t i g werktuig
zal kunnen worden overgegaan.
Ten oindo in 1910 over do voor aanschaffing van oen dergelijk werktuig noodige golden te k u n n e n beschikken, is
f 24tMI uitgetrokken.
De aanschaffing van de Lichtboeien wordt voorgesteld voor
aanvulling van den voorraad en voor verdere verbetering van
de verlichting ton dienste van do zee- en binnenvaart.

Ilde

()n d e r a fd e e l l n g.

Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f 167 119,85tegen
f t;4 n7,s.r)() voor 1909
toegestaan.
liet verschil voor elk artikel in den toelichtenden staat nader
verklaard, is een gevolg van hoogere raming v a n :
Art. 98. Bezoldiging van het personeel
graphlsch bureau tart. 98 begrooting 1909) .

bij liet
. f

hydro441.85

Art. 99a. Kosten van het personeel dor opnemingsvaartuigen (art. 101a begrooting 1909).

160,—

Art. 996. Kosten voor aanbouw opnemingsvaartuigen tart. DHfc begrooting 1 'M»<.»> . . .

102 750,—

Totaal meer

. . .

f

108841,85

waartegenover eene lagere r a m i n g v a n :
Art, '.»7. Kosten vervaardigen
van
hydrographische kaarten ( a r t '■>'■> begrooting l'.in'.h
Blijft meer

. . .

.
f

800,—
108041,85

(StaatabegTootiug voor het dienstjaar L010,
Tot toelichting dlene nog bel volgende:
Sedert 1 Juli 1908 verscheen
gave van de kaart :

eeiie geheel

2.
lilde

vernieuwde uil-

n". 209, „Haringvliet, Krammer, Volkerak en Hollandsen
Diep" en ecu belangrijk verbeterde druk van:
ii". 212. „Zuiderzee".
Voortgegaan werd mei bel vervormen van de gravure:
il". -JnH. „Llchtenkaart van Nederland" tor eene kaart van
de Nodorlandsehe knst. op de schaal 1 : 501
1.

Men aanvang werd gemaakt met het venueuwen van eenlge
gedeelten dor gravure n". -'»" „Monden van de Eems", terwijl

VI.

l-i

-•)

O ll d e r a t'd e e I i n g.

liet totaal dezer onderafdeellng bedraagt i' 809 840 tegen
t 298 528 voor I90fl toegestaan.
Hei verschil, voor elk artikel In den toelichtenden staat nader
verklaard, is een gevolg van lioogere

raming

van:

Art. Kin. Pensioenen en onderstanden (art. 102
begrooting 1909)
I'
Art. 101. Wachtgelden (art. 108 begrooting
1909J
.1/7. 105. Uitgaven Ingevolge de Ongevallenwet
1901 (art. 107 begrooting 1909J

9 618,—
1 »"»<»,—

do nieuwe kaarten :

n". 208. „Monden van de Schelde", I : 50 000,
ll". 22i>. .. Noderlandsche
:.>.">< i 000, en

klist

l.lniuidell

tot

Totaal meer
Hollis".

1 :

f

I 1 :sr>8,—

waartegenover eene lagere raming van:

Ati. li»:i. Zieken-en verwondengelden(art. 105
n". 221. „Noderlandsche kust Noord-Hinder tot Kijkduin",
begrooting 19091
t'
56.
1 : 250 000,
in gravure gegeven werden, ter vervanging respectievelijk
Blijf meer . . . . t' 11 812,—
van de bestaande kaarten:
n". 208. „Zeegal van Vlissingèn", en
8de A.VDEELJKU.
n". -2-2't, 22<> en 221. „Noordzee, Zuidelijk gedeelte, blad 1.
Deze atdeeling is voor 1910 geraamd op f 6 0 0 0 0 , hetzelfde
■1 en 8.
bedrag «.lat voor 1909 werd toegestaan.
Verder werden nog aangebracht 898 kleine verbeteringen
op do gravures ten gevolge van de uitgegeven Berichten aan
Bylagen. He inrichting der bijlage Q van deze begrootlng
Zeevarenden.
wijkt
eenigszins at' van die hij de vorige begrootingen.
En ton laatste zagen nog het licht il'1 tweede geheel omDit verschil in inrichting is hoofdzakelijk gelegen in het
gewerkte on verbeterde druk van don „Zeemansgids voor do afzonderlijk vermelden van het personeel van hot korps Mariniers,
Nederlandsclie kust" en nieuwe uitgaven van de ..Liehtonlijst

dat hij mobilisatie in do kazernes beschikbaar blijft, en in het

van Nederland on üo Koloniën" en van den „Catalogus van
kaarten on boekwerken".
Hot bedrag, dat als bate in 's Kijks schatkist word gestort
wegens verkoop van Nederlandsche en Wost-Indischo kaarten
en beschrijvingen gedurende 1908, bedroeg t' 22\)-2.
Dit jaar nebben eerst eenige opnemingen in hot Noordoostgedeelte dor Zuiderzee on hare toegangen plaats en daarna
op hot Krammer on in hot binnengedeelte van hot Zeegal
van Zierik/ee.

opbrengen der verschillende kwaliteiten van hot personeel der
Marine-Reserve Mi de overeenkomstige kwaliteiten van de
actieve zeemacht.
Door de/e wijzigingen wordt oen beter overzicht gegeven
van hot personeel, dat in oorlogstijd werkelijk noodig is. on
dat. hetwelk in vredestijd beschikbaar Is.
De Minister van Marine,
J. 'WENTHOLT.

