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Aan het slot van liet eerste gedeelte mijner vorige bro-

chnre (1) gaf ik het voornemen te kennen om alsnog in 

beschonwingen te treden omtrent andere pnnten de Marine en 

de Koloniën betreffende, en om alsdan ook eene uitbreiding 

van het personeel der Zeemacht, met de door mij aangegeven 

versterking der Vloot samenhangende, te bespreken. 

Vóór ik daartoe overga, wensch ik in herinnering te 

brengen dat in bedoeld geschrift zoo menigmaal over het 

oprichten van forten en verdedigingswerken gesproken is , 

waarbij er op gewezen werd dat deze, naar mijne meening, 

van „ dengdelijken" aard zonden behooren te zijn. 

Wil men toch ergens „ permanent" standhouden, zooals wij 

Nederlanders dan toch voorzeker wel wenschen in onze over-

schoone bezittingen in Oost en "West te doen, dan znllen 

wij ons daar ook op „duurzame" wijze behooren te verster

ken, en znllen, ten minste op de kustplaatsen, èn forten èn 

andere verdedigingswerken van zóódanigen aard moeten zijn, 

dat zij voldoenden weerstand kunnen bieden aan het vuur 

des vijands, uit zee tegen dezelven te richten. 

Ik zal nil niet in bijzonderheden treden omtrent de in

richting van dergelijke verdedigingswerken, doch wensch er 

alleen op te wijzen dat ze, mijns inziens, in hoofdz&ok be-

(1) Mar.- en Kol. aangelegenheden. Uitgave W. Cremei'. 'sHage, 1888. 
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hooren te bestaan in stevig gebouwde forten, welke door 

btinne mmirdikte — of anders door pantserplaten — tegen 

het vijandelijk vixur bestand en dienvolgens voor de bezetting 

een veilig verblijf mogen worden geacbt. 

Dat bedoelde forten bewapend zouden behooren te worden 

met ver dragend gescbut van groot kaliber, en op sommige 

kustplaatsen — waar vijandelijke scbepen er dicbt onder 

of langs zouden moeten passeeren — ook met eenige dy-

namietkanonnen, behoeft wel geen betoog, daar bet doel 

toch is den vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen en te 

trachten hem, door het vernielen zijner schepen, onschadelijk 

te maken. 

Wat den vorm van zulk fort of verdedigingswerk betreft, 

acht ik een zoodanigen het doelmatigst, welke toelaat het 

fort ook aan de achter- of landzijde met geschut te bewa

penen — alzoo versterkingen met gesloten keel —, opdat, 

in tijden van onrust of spanning, de in de nabijheid wonende 

Europeanen en hulpzoekende Inlanders tijdelijk eene veilige 

schuilplaats kunnen vinden binnen de ruimte door dat geschut 

bestreken. 

Heb ik in mijn vorig geschrift in korte trekken uiteen

gezet uit welk materieel onze Vloot mijns inziens zoude 

moeten bestaan om, bij de verdediging van Java en Su

matra tegen een buitenlandschen vijand, met kans van wel

slagen te kunnen optreden, thans wensch ik over te gaan tot 

eenige beschouwingen omtrent hetgeen voor onze verdediging, 

naar mijn gevoelen, ook „elders" zoude worden vereischt. 

Bezit Nederland alsnog in het verre Oosten het zoo prach

tige Insulinde met al de schatten in de toekomst weggelegd 

voor een flmk en ondernemend geslacht — ook in het Westen, 

doch zooveel dichter bij, wappert nog de Vaderlandsche vlag 
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als een teeken van Neêiiands rechten in gindsche streken, 

als een bewijs van en tevens als eene Herinnering aan de 

koene daden onzer voorvaderen. 

Suriname, die „parel" aan Neêrlands Kroon, doch thans 

zoo in luister getaand! Suriname, zoo veelbelovend voor ben 

wien ware ondernemingsgeest bezielt, zonder daarbij op 

„onmiddellijke" winst uit te zijn! Suriname met zijn zoo 

vruchtbaren, altijd dankbaren bodem! 

Curacao met zijn zoo fraaie haven, ons door menig 

vreemdeling benijd! 

Behoort aan den eenen kant alles in het werk gesteld 

te worden om Suriname uit zijn verval op te heffen, en ook 

Curacao benevens de overige aan Nederland toebehoorende 

eilanden in de Caraïbische Zee, als: Bonaire, Aruba, St. Eusta-

t ius, Saba, St. Martin (gedeeltelijk), tot hoogeren bloei te 

brengen — aan den anderen kant zal er onzerzijds ook steeds 

„ernstig" moeten worden gewaakt voor de veiligheid dier 

Koloniën, welke zich aan de hoede van het Moederland 

hebben toevertrouwd. 

Binnen eenige jaren zullen hoogstwaarschijnlijk de doorgra

vingen der Landengte van Panama en het Nicaragua-Kanaal 

gereed komen; ik zeg „hoogstwaarschijnlijk", daar de sym

pathie door de Fransche natie voor eerstgenoemde onderne

ming aan den dag gelegd, en de bekende geestkracht der 

Noord-Amerikanen, der wereld de totstandkoming dier beide 

grootsche werken voldoende waarborgen. In eene niet zeer ver 

verwijderde toekomst zullen dientengevolge de scheepvaart 

en het handelsverkeer in de Caraïbische Zee aanmerkelijk 

toenemen. Zal hiervan ook partij kunnen worden getrokken 

voor Curacao en voor de andere daar in het "Westen aan 

Nederland toebehoorende eilanden? 
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Mij dunkt van wel. 
Curacao toch, dicht onder de Zuid-Amerikaansche kust 

gelegen, zoude alsdan eene gezockte aanlegplaats, een wel

kom toevlucktsoord kunnen worden bijv. voor sckepen 

welke, van om de Noord of Oost komende met bestemming 

naar bet Panama-Kanaal, wegens avarijen of om andere 

redenen eene veilige haven zouden zoeken, waar zij tevens 

alles konden vinden wat zij mochten behoeven. Ook zal 

CuraQao dan gunstig gelegen zijn voor die schepen en vaar

tuigen welke, bedoeld Kanaal of dat van Nicaragua verla

tende , bij het voortzetten der reis naar de plaats hunner 

bestemming eerst een Oostdijken koers moeten sturen en 

alzoo weinig van hunne koerslijn zouden behoeven af te 

wijken om, zoo noodig, dit eiland aan te doen. 

De haven van Curacao zoude alsdan een der meest be

zochte havens in West-Indië kunnen worden, indien er 

namelijk „bijtijds" gezorgd werd voor doelmatige inrichtin

gen ten behoeve der groote scheepvaart en voor ruime dok

en herstellingsgelegenheid. Om in eventueele behoeften van 

stoomsehepen te kunnen voorzien, zoude er ook een genoeg

zame voorraad van materialen aanwezig moeten zijn, waarbij 

het ook niet zou mogen ontbreken aan zoodanige machi-

nedeelen en verwisselstukken als aan boord het meest 

aan slijtage onderhevig zijn of wel meermalen vernieuwing 

behoeven. 

Voor de naaste toekomst zal er ginds nu op een (Rijks) 

dok mogen worden gerekend; doch zal dit voldoende zijn? 

vraag ik. In de binnenbaai van Curacao, het zg. Schotte-

gat, dat met de haven ineenloopt, zouden zeker „ meerdere" 

dokken kunnen worden gemaakt, ten gevolge waarvan schepen, 

welke herstelling behoeven, zich te eerder naar Curasao 
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zouden begeven, waar zij bovendien veel veiliger zuUen zijn 

dan ergens anders in den omtrek. 

De scheepvaart en bet handelsverkeer zonden op die wijze 

zeer toenemen en bijgevolg den bloei van Ciiracao aUengs 

verboogen, terwijl ook de andere eüanden daarvan voordeelen 

zonden genieten, aangezien de handel en het verkeer tusschen 

deze eilanden en CnraQao ongetwijfeld zonden toenemen. 

Mogen wij nu op goede gronden verwachten dat de tot

standkoming van de beide bedoelde Kanalen een zeer be

drijvig verkeer in de West-Indische Wateren in het leven 

zal roepen, aan den anderen kant zal echter ook het „gevaar''^ 

van botsing tnsschen verschillende nationaliteiten „grooter" 

worden. 
Gedurende een oorlog tnsschen zeemogendheden zal de 

Caraïbische Zee ook het tooneel kunnen worden van een 

hevigen strijd tnsschen de elkander vijandige partijen. (Ik 

herinner hierbij aan het onderling gevecht van een Fransch 

en een Duitsch oorlogschip ginds, tijdens den Fransch-Dnit-

schen oorlog van 1870, en waarbij de tegenwoordige Duitsche 

Vice-Admiraal Knorr het bevel over den Dnitschen oorlogs

bodem voerde.) De kans hiervoor zal nog vermeerderen wanneer 

meerbedoelde Kanalen voor de scheepvaart geopend znUen 

zijn, en het laat zich ook aanzien, dat eventneele zeege

vechten alsdan meermalen dicht onder de Zuid-Amerikaan-

sche kust zullen geleverd worden. 

Een natuurlijk gevolg van zulk een gevecht is, dat enkele 

schepen min of meer beschadigd worden en, na afloop van 

den strijd, allicht znUen omzien naar eene veilige haven, waar 

zij de geleden schade zouden kunnen doen herstellen. Dan 

zal het Curacao zijn waarop in de eerste plaats het oog 

zoude vallen, zoo men tenminste de zekerheid bezit er 



10 

het noodige te zullen vinden en tegen aanrandingen der 

vijandelijke partij gevrijwaard te zijn. 

Bij het uitbreken van een grooten Enropeescken oorlog 

tnsschen zeemogendheden zoude Nederland daar ook in betrok

ken kunnen worden; doch, hoe het ook zij, in elk geval zal 

ooh in de West-Indische ivateren eene scheepsmacht aanwezig 

behooren te zijn, welke, zoo noodig, hracMig zal moeten 

kunnen optreden voor het behoud onzer bezittingen of wel 

tot het doen „eerbiedigen" van Nederland's onzijdigheid. 

Waar nu de betrekkelijk kleine omvang van eilanden het 

den vijand gemakkelijk zou maken om, bij het gelukken eener 

landing, zich er van meester te maken, en ook de verde

digingsmiddelen op die eilanden o. h. a. ontoereikend zouden 

zijn om een vijandelijken aanval van eenig gewicht te kunnen 

afslaan, daar zullen de oorlogschepen inzonderheid moeten 

bijspringen om den toeleg des vijands te doen mislukken en 

de veiligheid der bevolking zooveel mogelijk te verzekeren. 

En wanneer ik er nu op wijs, dat van de drie forten op 

Curacao, welke de haven zouden moeten beschermen, twee 

niet tegen het vuur des vijands bestand zouden blijken, 

en dat de geheele militaire bezetting op dat eiland be

staat uit ééne compagnie Infanterie — waarvan misschien 

nog gedeelten op de andere eilanden zijn gedetacheerd —, dan 

zal men moeten toestemmen dat ik niet overdrijf indien ik 

die verdedigingsmiddelen „ontoereikend" noem. 

De scheepsmacht voor welke, in hoofdzaak, de taak van 

de verdediging enz. onzer West-Indische bezittingen in de 

Caraïbische Zee is weggelegd, zoude mijns inziens moeten 

bestaan uit: een gepantserd ramschip van groot charter, ttvee 

torpedoschepen benevens tzvee torpedovaartuigen of -booten 

van groot model. Zij zou in de eerste plaats de eilanden 
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Curacao, Bonaire, Aruba eix de Avesgroep moeten bewaken 

enz., terwijl aan een tweetal zg. kruisers 1̂  kl. de bewa

king der andere (boven den wind gelegen) eilanden St. Eus-

tatius, Saba en St. Martin zou ku.nnen worden opgedragen. 

Indien mijne lezers mij tbans in gedachte willen volgen 

naar ISTeêrlands prachtige Kolonie Suriname, koop ik ken 

aan te toonen dat ook ginds de verdedigingsmiddelen „te 

wenscken overlaten^' en versterking daar eveneens noodig is 

ten einde er , in geval van een grooten Europeeschen oor

log , helworlljh gewapend en zonder groote reden van bezorgd

heid alle eventualiteiten te kunnen afwachten. 

Zoo een vijandelijk smaldeel de Suriname-rivier kwam 

opstoomen met het doel om zich van de stad Paramaribo mees

ter te maken, dan zoude er op het huidig oogenblik veel 

kans bestaan voor het welslagen van eene dergelijke onder

neming. Hoewel de vijandelijke schepen, bij het opkomen 

langs die rivier, gedurende geruimen tijd een „enfileerend" 

vuur der forteres Amsterdam zouden te verduren hebben, 

bestaat bij mij volstrekt niet de overtuiging dat zij daar

door in hun voortgang zouden worden gestuit, en zulks 

te minder nu zij, bij ontstentenis van een fort of ander ver

dedigingswerk aan de overzijde der rivier, aan geen kruisvuur 

kunnen worden blootgesteld. Wanneer bijgevolg de kanon

nen van genoemde forteres, langs welke de schepen op 

korten afstand moeten passeeren, den vijand niet vermogen 

tegen te houden, en deze de forteres voorbijgestoomd is — 

wat met een bijkomenden vloed snel in zijn werk gaat — 

dan liggen de rivier en de toegang tot de reede van Para

maribo geheel voor hem open. 

Met welke soort geschut het fort Zeelandia — dat tot be

scherming der stad Paramaribo dient — thans bewapend is, kan 
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ik niet met zekerheid opgeven, doch wat de „dengdelijk-

lieid" van het fort zelf aangaat, deze is van dien aard, 

dat een min of meer krachtig vijandelijk vuur al heel spoe

dig een puinhoop zoude doen verrijzen waar een duurzaam 

en degelijk verdedigingswerk zoo geheel op zijne plaats 

zou zijn. 

De landmacht in de Kolonie Suriname bestond op 1 Januari 

1888 uit twee compagnieën Infanterie benevens een detache

ment Artillerie, welke troepen dienen tot bezetting van de 

stad, de forteres Amsterdam en enkele buitenposten. Of eene 

dergelijke militaire macht „voldoende" zoude zijn om, zoo 

noodig, de Kolonie naar behooren te kunnen verdedigen, dit 

wil ik aan anderen ter beoordeeling overlaten; doch van 

groot belang zoude ik het in elk geval achten om, aan de 

overzijde van de Surinamerivier, tegenover de forteres Am

sterdam, een flitik en goed te betoapenen verdedigingswerk 

aan te leggen en het fort Zeelandia op zoodanige wijze te 

restaureeren, dat het voldoenden weerstand kan bieden aan 

het geschutvuur van een buitenlandschen vijand. 

Zoude alzoo de verdediging der Kolonie Suriname hoofd

zakelijk de taak der Landmacht zijn, ook de Zeemacht zal 

eventueel daartoe het hare kunnen en moeten bijbrengen; 

doch dan zullen daarvoor aan het Maritiem Station van Su

riname, mijns inziens, nog behooren te worden toegevoegd: 

een ramschip van klein charter, benevens twee torpedovaar

tuigen of -booten klein model, welke oorlogsvaartuigen het 

verder opstoomen van de Surinamerivier en het opkomen 

naar de reede van Paramaribo aan vijandelijke oorlogsbodems 

zouden moeten beletten. 

Meermalen herdenk ik nog met ingenomenheid mijn verblijf 

in West-Indië (1852—1856), in den in vele opzichten zoo 
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„goeden" ouden tijd, toen er ziek ter reede van Paramaribo 

een zestal oorlogschepen bevonden, alle tot bet Maritiem 

Station van Suriname beboorende en alle toenmaals scbepen 

van bunnen tijd. 

Velen in de Kolonie zullen zicb ook nog wel berinneren 

welken indruk, tijdens den Amerikaanscben successie-oorlog , 

de plotselinge verscbijning van de „Sumter", onder bevel 

van den onversaagden Captain Semmes, op de inwoners van 

Paramaribo teweegbracbt. Men was er niets op zijn gemak, 

en zeer blijde toen de stoutmoedige kaper, die zicb in

middels van steenkolen bad voorzien, weder aftrok. Des

tijds beboorden er nog twee stoomscbepen 4' kl. tot bet Ma

ritiem Station van Suriname, terwijl tbans in den regel 

slecbts één stoomscbip van dat cbarter de Koninklijke Neder-

landscbe Marine ginds vertegenwoordigt. 

Zal Suriname zicb ooit weder mogen verbeugen in dien 

voorspoed aan welken bet in vroegere tijden sooveel belang

stelling! te danken bad? Er zal wel niemand gevonden wor

den die op deze vraag een categoriscb antwoord zoude kunnen 

geven , docb dat Suriname thans niet in bloei zou hebben 

beboeven achter te staan bij de Engelscbe zusterkoloniën 

Berbice, Demarara en Essequebo, dit zal iedereen met mij 

eens zijn die de Kolonie van naderbij kent en zicb de vroe

gere — ook voor talvanNederlanders —zoo „voorspoedige" 

jaren in bet gebeugen roept! 

Voorzeker zullen vele landgenooten, evenals ik, met ge

noegen uit bet Verslag der Marinebegrooting voor bet jaar 

1889 bebben bemerkt dat er van de zijde der Regeering 
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wederom „ernstig" naar gestreefd wordt om de vloot zoo

danig te versterken dat zij, bij eene verdediging van den 

Vaderlandsclien bodem tegen een buitenlandschen vijand, de 

baar nitteraard opgelegde taak „ naar bebooren " zal kunnen 

vervullen. Als zoovele malen verwondert bet mij ecbter ook 

tbans weder dat in bedoeld Verslag met geen enkel woord 

over de verdediging of bezetting van den Scbeldestroom wordt 

gewaagd. 

Bekoort die rivier dan, bij bet uitbreken van een oorlog 

tusscben zeemogendbeden, niet door ons te worden bezet? 

Ik meen tocb van wel. 

Moet bet dan, vraag ik, een buitenlandscben vijand niet 

zoo moeilijk mogelijk worden gemaakt om bv. op "Walcheren 

of ergens in Zeeuwscb-Vlaanderen te landen, opdat bij niet 

van daar uit gebeel Zeeland en bet zg. Zuidelijk frontier 

kunne bedreigen? 

Ik vermeen tocb dat wij, juist omdat de Scbelde indertijd 

onzijdig verklaard is , de onzijdigbeid van dat stroomgebied 

„kracbtig" zullen moeten bandbaven, opdat in oorlogs

tijd die rivier niet bet tooneel worde van een strijd 

tusscben scbepen van elkander beoorlogende natiën, waar

door bet ook licbt zoude kunnen gebeuren dat Vlissingen 

enkele afgedwaalde projectielen van de kampvecbters binnen 

zijne veste kreeg! 

"Welke de beweegredenen geweest zijn, die er toe geleid 

bebben om 's Rijks Werf van aanbouw en uitrusting daar 

ter plaatse indertijd op te beffen, eene zoo goed gelegen 

en uit zee gemakkelijk te bereiken oorlogsbaven te ver

laten, ze zijn mij niet genoegzaam bekend. 

Waar zijn ecbter de tijden gebleven dat er, zooals in 

het jaar 1852 nog door mij werd bijgewoond, twee fregat-
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ten, eene korvet en nog eenige kleinere oorlogsvaartuigen, 

waaronder een stoomschip, tegelijkertijd Vlissingen's reede 

verlieten om zee te kiezen, terwijl er nog een zestal zoo 

groote als kleine oorlogscliepen in de haven achterbleef, 

waarvan er eenige ook binnenkort hunne bestemming naar 

buitenslands of de Koloniën zouden opvolgen. Welk een 

verschil tusschen toenmaals en thans; thans wordt Vlissingen 

in den regel slechts bezocht door enkele onzer oorlogsche-

pen, die er, vóór het aanvaarden der zeereis, ter reede de 

kompassen komen verifieeren, en wordt de Kon. Ned. Marine 

er meesttijds slechts door een kleinen oorlogsbodem verte

genwoordigd. 

En toch heeft men er in lateren tijd havenwerken ge

maakt, bassins aangelegd, die millioenen hebben gekost en 

welker totstandbrenging het vermoeden wettigde, dat Vlissin

gen zeker ook weder als eene „ onmisbare " oorlogshaven „ in 

gebruik" zoude worden genomen; die verwachtingen werden 

echter teleurgesteld, en jaren lang heeft 's Rijks Schatkist 

zich moeten tevreden stellen met een-paar duizend gulden 

daarin gestort door eene particuliere maatschappij voor het 

gebruik dier bassins, en eene rente van enkele duizenden 

guldens van het millioenen-kapitaal besteed aan inrichtingen 

waarin een groot deel onzer Oorlogsmarine eene veilige 

ligplaats zoude vinden. Meerdere Yaderlandsche Stoomvaart-

Maatschappijen trekken thans van die inrichtingen partij; en 

het is dien fiinken ondernemingen dan ook van harte gegamd; 

doch, vraag ik wederom, hebben wij wel verstandig gehan

deld met Vlissingen niet weder als „oorlogshaven" in ge

bruik te nemen; zouden wij ook niet beter gedaan hebben 

me.t die plaats daarbij flink te versterken, zoodat het verder 

opstoomen der Wester-Schelde — welke toch het Nederlandsch 
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grondgebied langs eene bedïiidende tiitgestrektheid aan weers

zijden besproeit — zoo noodig kracbtdadig zoude kunnen 

worden belet? 

Mij dimkt dat wij zoodoende niet alleen ons „ eigen" 

grondgebied tegen eventueele aanrandingen in oorlogstijd 

zonden bebben beveiligd, docb tevens zouden hebben mede

gewerkt om de taak welke op de schouders onzer Zuid-

Nederlandsche broeders rust, wat te verlichten. 

Indien laatstgenoemden toch er zoo vast van overtuigd 

waren dat België's neutraliteit „te allen tijde" zoude 

worden geëerbiedigd, dan zouden zij zulke geduchte ver

sterkingen als die van Antwerpen en de Maaslinie wel niet 

noodig hebben geacht. 

Het gevaar dat Antwerpen van den kant der Schelde 

zoude kunnen bedreigen, vindt zijn ontstaan l' ' . in de be

vaarbaarheid der "Wester-Schelde voor groote schepen, 2**. in 

de mogelijkheid dat eene groote vijandelijke macht — zich 

niet bekreunende om de (naar ik meen in het jaar 1839) 

gesloten overeenkomst ten opzichte van de onzijdigheid dier 

rivier — ongehinderd ergens in Zeeuwsch-Vlaander en zoitde 

kunnen landen en, over ons grondgebied heen, in België 

vallen. 

Dat gevaar zoude echter zooveel geringer worden wan

neer tvij de onzijdigheid van dien stroom „handhaven". 

Nu oude veeten vergeten zijn en de vriendschap tusschen 

Belgen en Hollanders opnieuw is gesloten, is het wel te 

betreuren dat er, ten gevolge van België's „verplichting" 

ten opzichte zijner onzijdigheid, geen Of- en Defensief Ver

bond tusschen Noord- en Zuid-Nederland tot stand kan komen. 

In een artikel „Door samenwerking krachtig", opgenomen 

in „Het Nieuws van den D a g " van 6 April 1885, 3 ' blad, 
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werd door mij op het wenschelijke van een dergelijk Verbond 

gewezen; hoewel dat artikel wel instemming vond, bleek 

echter ook dat er, ten minste in sommige kringen, in 

België niet aan getwijfeld werd of de Belgen zonden -

evenals in den jongsten Fransch-Duitschen oorlog — hnnne 

neutraliteit steeds trachten te „handhaven"; „nons nepour-

rons pourtant pas être les premiers a déchirer les contrats", 

werd mij o. a. geschreven. 

Wat echter de toekomst voor België en Nederland ook 

moge opleveren, dit geloof ik zeker, dat in tijden van span

ning beide landen wel dezelfde gedragslijn znllen volgen en, 

wat betreft de handhaving hnnner onzijdigheid, op elkander 

znllen moeten hunnen steunen; voorts dat zij, onverhoopt in 

een Europeeschen oorlog betrokken wordende, toch niet vijandig 

tegenover elkander znllen staan. 

Daarom behoort , mijns inziens, van weerszijden alles te 

worden aangewend wat den broederband kan versterken en 

tot opwekking en toeneming der sympathie tnsschen de beide 

Nederlandsche volken leiden kan. 

Beider belang vordert intnsschen, dat, bij het uitbreken 

van een Europeeschen oorlog, de onzijdigheid der Schelde 

door de oorlogvoerende mogendheden „ s t r ik t" worde geëer

biedigd, waartoe, zoo noodig, krachtig moet kunnen worden 

opgetreden. Voor dat doel zullen eenige onzer oorlogsbodems 

op dien stroom behooren post te vatten, welke tevens even-

tueele pogingen van den vijand om op Walcheren of in 

Zeeixwsch-Vlaanderen te landen, moeten kunnen beletten. Die 

scheepsmacht zoude, naar mijn gevoelen, moeten bestaan 

uit : een gepantserd schip van groot charter, em torpedoschip 

benevens twee torpedovaartuigen of -booten groot model. 

Met het materieel der vloot voor de West-Indische wate-
2 
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ren en den Sclieldestrooni aangegeven, wordt „ gelijksoortig" 

materieel bedoeld als hetwelk in mijn vorig gesclirift voor 

den dienst in Nederlandscli-Indië is aangeduid. 

Mij tlians refereerende aan de opgaaf, welke in dat geschrift 

voorkomt, betreffende bet aantal en de soort der scbepen 

en vaartuigen (1), zoomede van de kosten van bet voor den 

dienst in N.-I. te bestemmen materieel — welke laatsten 

globaal 26.390.000 gld. zouden bedragen —, is bet gemak

kelijk na te gaan welke uitgaven er zouden worden vereiscbt 

om ook in West-Indië en op den Scbeldestroom naar hehooren 

in onze maritieme strijdkrachten te voorzien. Die uitgaven 

zouden + 10.220.000 gld. bedragen, gespecificeerd als volgt: 

-.0 
^ 
fl 1 

' Curapao 

Suriname 

Schelde. 

Pantser-
schepen. 

. 1 

. 

. 1 

Torpedo-
schepen. 

2 

1 

Torpedovaartuigen 
of -booten. 

2 gr. m. 

2 kl. m. 

2 gr. m. 

Ram-
schepen. 

1 

— 

alzoo 

Totaal 

twee schepen van gr. 

-1-3 
02 

<S) 

-1.3 

O) 

charter . . . . a 8̂ /4 mill. 
drie torpedoschepen . „ /̂̂  „ 

vier torpedovaartui

gen of-booten groot 

model „ 150.000 gld. 
twee id. klein model „ 60.000 „ 

een ramschip . . . „ Y4 mill. 

= 6.500.000 gld. 
- - 2.250.000 „ 

== 600.000 „ 
= 120.000 „ 

— 750.000 „ 

Totaal pi. m. 10.220.000 gld. 

(1) In mijn vorig geschrift wordt op bladz. 25 abusievehjk. opgegeven voor Soe-
rabaija 3 torpedovaartuigen of -booten klein model; dit moet zijn:.een torpedo
vaartuig of -boot groot model benevens tivee dito klein model. 
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„Alweder zoovele millioenen!" zal men allicht uitroepen. 

Ja , waarde lezers, 't is zoo; docli er zal nog wel wat meer 

noodig zijn voordat Nederland zicli, als Zee- en Koloniale 

mogendheid, in allen opzichte „gerust" zal kunnen gevoelen! 

Steeds op den ouden roem te „blijven" teren, zonder 

daarbij de handen flink uit de mouw te steken, gaat toch 

niet aan; evenmin als. er te rekenen valt op krachtige bond-

genooten die ons uit „ zuivere genegenheid", zonder eenig 

eigenbelang, zouden bijstaan. 

Willen wij onze onzijdigheid geëerbiedigd zien, onze zelfstan

digheid bewaren en in het ongestoord bezit blijven van ons 

grondgebied zoowel in Europa als in andere werelddeelen, dan 

zullen wij op „ eigen" krachten moeten kunnen vertrouwen! 

Moederland en Koloniën behooren elkander te steunen 

daar waar het gemeenschappelijke belangen geldt. Indië 

heeft dit ruimschoots getoond en ook „gedaan", en de wel

vaart welke alsnog in ons Vaderland heerscht, is voor een 

groot deel te danken aan de gelden, jaren achtereen uit 

Insulinde in 's Rijks schatkist gevloeid. Die goede tijden 

^ijn echter voorbij, en men verkeert ginds nog in het tijdperk 

der zg. „magere" jaren. Tot tijd en wijle de „vette" jaren 

voor onze schoone bezittingen weder zullen aanbreken, 

.zal Nederland, zoo het zelf al geen geldelijken steun kan 

verleenen, evenwel toch Indië thans zooveel mogelijk moeten 

bijstaan, en dit te meer wijl ons land bij het bezit en den 

voorspoed zijner overzeesche gewesten het grootste belang 

heeft en het Nederlandsche Volk ook in de toekomst het be

houd en de welvaart inzonderheid van Java , Sumatra en van 

de Kolonie Suriname, wel ten teerste op prijs zal mogen stellen. 

Greldelijke steun kan echter van Staatswege thans niet 

rechtstreeks verleend worden aan ons nog „zoo veelbelovend" 
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Insiilmde; dock aangezien er tocli iets op gevonden zal moeten 

worden, zoo vraag ik of in de tegenwoordige tijdsomstandig

heden liet denkbeeld geene overweging zonde verdienen om 

eene geldleening te slniten ten laste van Ned.-Indië, ofwel 

de Indische Regeering daartoe te machtigen, — kapitaal en 

rente door het Moederland gewaarborgd? Nederland waagt 

daarbij, dtinkt mij, niets, terwijl Indië, voorloopig alleen de 

rente betalende, in tijden van voorspoed tot geleidelijke 

amortisatie van het geleende kapitaal zonde knnnen over

gaan en althans nu zoude geholpen wezen. Der Indische 

Regeering zonden daardoor de middelen verstrekt worden 

om het Ned.-Ind. Leger en de Ind. Mil. Marine te knnnen 

uitbreiden en versterken, forten te kunnen bouwen en ver

dedigingswerken te kunnen aanleggen, terwijl het haar op 

die wijze ook mogelijk zoude worden gemaakt om het nader 

uit te zenden Marine-materieel, dat eventueel tot verdedi

ging van Java en Sumatra tegen een buitenlandschen vijand 

zou moeten optreden, tegen verrekening met het Moeder

land in bedoelde Marine op te nemen. 

Thans wil ik overgaan tot de bespreking van eenige pun

ten het personeel der Koninklijke Nederlandsche Marine be

treffende, en in de eerste plaats nagaan welke uitbreiding 

aan dat personeel zoude behooren te worden gegeven in 

verband met de door mij aangegeven vermeerdering van het 

materieel onzer Yloot. Vooraf echter moet hier in herinne

ring worden gebracht dat de geachte Volksvertegenwoordi

ger de Heer Rooseboom, bij gelegenheid der beraadslagingen 

over de Marine-begrooting voor 1888 in de Tweede Kamer 
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der Staten-Greneraal, er op gewezen heeft da t , ten gevolge 

van de oefeuingstocliten op den Oceaan, een groot aantal 

schepelingen — waaronder vele bevaren matrozen — tijdelijk 

worden onttrokken aan hnnne bestemming om, bij bet on

verhoopt uitbreken van een oorlog, tot verdediging van ons 

grondgebied te knnnen medewerken. De toenmalige Minister 

van Marine zag er echter geen bezwaar in om in die leemte 

alsdan door zeemiliciens (!) te voorzien. Het is echter zeer te 

betwijfelen of de diensten door dezen m oorlogstijd te ver-

leenen, zonden opwegen tegen die welke , op goede gronden, 

van „ ervaren" matrozen zouden mogen worden verwacht. 

Ik ten minste zoude liever op andere wijze daarin willen 

voorzien, namelijk door reeds onmiddellijk over te gaan tot 

eene uitbreiding van het personeel der Zeemacht op zoodanige 

schaal, dat het gemis van de bemanningen der schepen welke 

op hunne oefeningsreizen zijn, hiertelande in oorlogstijd niet 

wierd gevoeld. 
Dat dergelijke oefeningstochten op den Oceaan en reizen 

rond de Kaap de Groede Hoop voor iedereen aan boord hoogst 

nuttig zijn tot het opdoen van meerder zeemanschap, en 

er tevens bekwame matrozen door worden gevormd, zal 

wel door ieder deskundige worden beaamd; aan zulke oefe

ningen zal dus steeds de hand moeten worden gehouden, en 

dit kan, dunkt mij, ook zeer gemakkelijk wanneer bedoelde 

reizen bovendien benut worden voor het aflossen der sche

pelingen bij de Zeemacht in Ned.-Indië dienende. 

Alsnu aannemende dat er, op enkele maanden van het 

jaar na, voortdurend in de vaart zijn: 
een stoomschip i" kl. (zg. kruiser) met eene bemanning van ± 285 koppen 
een id. id. id. id. id. id. 240 id. 
een id. 3e kl. id. id. id. id. 108 id. 
een id. 4̂  kl. id. id. id. id. 80 id. 

totaal + 713 koppen, 
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dan zouden er + 713 schepelingen (w. o. officieren en onder

officieren) aan eene eventneele binnenlandscte verdediging 

onttrokken zijn. 

Alleen reeds met het oog op die omstandigheid zonde ik 

eene uitbreiding van het personeel der Kon. Ned. Marine 

noodzakelijk achten. 

Onder het opgegeven getal schepelingen zijn de leden van 

de Etats-major der vier bodems begrepen; zonder echter de 

adelborsten Ie kl. en adjunct-administrateurs hierbij te 

rekenen, bedraagt het aantal officieren + 40, namelijk: 
Kapt. Kapt. Luit. Luit. Luit, Luit. 

t/z. t/z. t/z.-ield. t/z.l'=kL t/z.-]«kl. 

(Comm.) (Coram.) (Coram.) (l^Offic.) 

stoomschip l°kl . 1 — — 1 2 

(zg. kruiser) 

stoomschip l ' k l . 1 — — 1 1 

id. 3'kl. — 1 — 1 — • 

id. 4=kl. — — 1 — — 

~"2 i ï 3 3 

Luit. Luit. Off. der Off. van Off. van Off.-
t/z. SMiL t/z. 2ekl. Mariniers. Gezondh. Admin. Machin. 
1' Offic. 

stoomschip l^kl. — 4 1 2 1 1 

(zg. kruiser) 
stoomschip l ' k l . — 4 1 2 1 1 

id. 3^kL — 3 — 1 1 1 

id. 4^kl. 1 3 — 1 1 — 

"~I 14 2 6 4 3~" 

alzoo een totaal van ± 40 officieren, waarbij 3 hoofdofficieren. 

Alsnog buiten beschouwing latende of bij de indienststel-

ling van al het marine-materieel, dat wij voor eene even-

tueele binnenlandsche verdediging zouden noodig hebben, 
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in den dienst van een 40tal afwezige officieren zal kun

nen worden voorzien zonder het officierscorps daarvoor 

nit te breiden, zonde ik evenwel ket tijdelijk gemis van 

een + 700tal onderofficieren en mindere sckepelingen — 

waaronder zich vele practisch gevormde en bevaren personen 

bevinden — in dergelijke omstandigheden van groot nadeel 

achten, en komt mij mitsdien eene uitbreiding van het per

soneel der Zeemacht, voorzooveel — in verband met de ver

schillende takken van dienst — onderofficieren en mindere 

schepelingen betreft, alreeds op het oogenblik zeer ge-

wenscht voor. 

Van veel omvangrijker aard echter zoude de uitbreiding 

zijn welke het personeel der Kon. Ned. Marine zoude 

behoeven om de schepen te kunnen bemannen welke, 

naar mijne opvatting, voor eene verdediging van Java 

en Sumatra en van onze West-Indische Koloniën tegen 

een buitenlandschen vijand, zoomede voor de handhaving 

der onzijdigheid van den Schelde-stroom, worden vereischt. 

In mijn vorig geschrift komt eene gedetailleerde opgaaf 

voor van het materieel hetwelk ik, voor de verdediging van 

Java en Sumatra, in Ned.-Indië noodig reken, welke opgaaf 

ik hier beknopt laat volgen: 

pantserschepen 7 

torpedoschepen 9 

torpedo vaartuigen of -booten gr. model 11 

id. id. kl. id. 4 

ramschepen 2 

Voor de verdediging onzer West-Indische Koloniën zouden 

er dan bij komen: 

pantserschip 1 

torpedoschepen 2 
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torpedovaartuigen of -booten gr; model 2 

id. id. kl. id. 2 

ramscMp 1 

en voor het bezetten van den Schelde-stroom: 

pantserscbip 1 

torpedoscliip 1 

torpedovaartuigen of booten gr. model 2 

AIzoo bij elkander genomen een totaal uitmakende van: 

pantserschepen 9 

torpedoscbepen 12 

torpedovaartuigen of -booten gr. model 15 

id. id. kl. id. 6 

ramschepen ^ 

Van de pantserschepen zijn er reeds twee (de „Koning 

der Nederlanden" en de „Prins Hendrik der Nederlanden") 

in dienst; dus zouden er van dat soort schepen ^even te 

bemannen overblijven. Stel ik nu de bemanning van: 

dan zouden daarvoor noodig zijn: 

een pantserschip op + 250 koppen, 7 X 250 = 1750 koppen 

„ torpedoschip „ 80 „ 12 X 8 0 = 960 „ 
„ ramschip „ 80 „ 3 X 8 0 = 240 „ 

„ torpedovaart. 

ofboot.gr. mod. „ 14 „ 15 X 14: = 210 „ 

„ idem, kl. model „ 10 „ 6 X 10 = 60 „ 

Totaal 3220 koppen, 

waaronder begrepen zijn de Etats-major — zonder de adel

borsten 1' kl. en de adjunct-administrateurs — een getal 

uitmakende van pi. m. 249 officieren, te weten: 

7 kapiteins ter zee, commandanten der pantserschepen, 

12 kapitein-luitenantster zee, id. torpedoschepen, 

http://ofboot.gr
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15 luitenants ter zee 1* kl., comm. der torpedovaart, of 
-booten gr. model, 

Q id. ramschepen, 

22 „ 1' officieren a/b. der pantser-, 

torpedo- en ramscbepen, 

-^^ in gewonen dienst a/b. der pant-

serscbepen, 

6 luitenants ter zee 2" kl., commandanten der torpedovaart. 

of -booten kl; model, 

QQ in gewonen dienst a/b. de-r pant

ser-, torpedo- en ramschepen, 

7 luitenants der Mariniers, detach, commandant a/b. der 

pantserschepen, 

29 officieren van gezondheid a/b. der pantser-, torpedo- en 

ramschepen, 

22 officieren van administratie, id. id., 

22 officieren-machinist, id- id., 
totaal 249 officieren, waarbij 19 hoofdofiicieren. 

Aangezien de sterkte van het personeel der Marine in ver

houding staat tot het materieel der Yloot, in oorlogstijd 

te bemannen, zoude bij eene cjroote vermeerdering van 

dat materieel eene belangrijke uitbreiding van het offi

cierscorps, bij eiken tak van dienst, niet achterwege kun

nen blijven. 

Rekening houdende met de omstandigheid dat in Oost-

Indië de bemanning der oorlogschepen voor Vg gedeelten uit 

• Europeanen en voor Vs gedeelte uit Inlanders bestaat, of 

zou kunnen bestaan, zoo zouden er tot het bemannen van 

het door mij voor den dienst in O.-I. aangegeven materieel 

noodig zijn: 
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aan boord van 5 p a n t s e r s c l i e p e n . . . 5 X 250 = 1250 kopp. 

„ „ 9 torpedoscliepen. . . 9 X 80 = 720 „ 

„ „ 2 ramschepen. . . . 2 X 80 = 160 „ 

„ „ 11 torpedovaart, of- booten 

gr. model. . . . 11 X 1 4 = 154 „ 

„ 4 id. id. kl. model . . 4 X 10 = 40 „ 

Totaal 2324 kopp., 

waarvan 1550 Europeanen en 774 Inlanders. 

Over bet geheel genomen zonde bet personeel der Kon. 

Ned. Marine alsdan moeten worden uitgebreid met: 

1". de sterkte van de bemanningen der scbepen welke op 

bnnne oefeningstoobten of op biiitenlandscbe reizen zijn, be

staande ui t : 

2 kapiteins ter zee, 

1 kapitein-luitenant ter zee, 

+ 37 subalterne officieren, tot de verscbillende takken 

van dienst beboorende, 

± 673 onderofficieren en' mindere schepelingen, tot de ver-

scbülende takken van dienst beboorende, 

+ 713 officieren, onderofficieren en minderen; 

2". de sterkte van de bemanningen der scbepen en vaar

tuigen respectievelijk voor den dienst in O.-I. en W.-I. en op 

de Scbelde aangegeven, bestaande ui t : 

7 kapiteins ter zee, 

12 kapitein-luitenants ter zee, 

+ 230 subalterne officieren, tot de verscbillende takken 

van dienst beboorende, 

+ 2197 onderofficieren en mindere schepelingen, tot de ver

schillende takken van dienst beboorende, 

+ 774 Inlanders (onderofficieren, matrozen en vaurstokers), 

± 3220 officieren, onderofficieren en minderen; 
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een totaal alzoo van ± 3933 koppen, waarvan 3159 Euro

peanen en 774 Inlanders. 

Er wordt Merbij natimrlijk van de onderstelling uitgegaan, 

dat de Koninklijke Nederlandscke Marine ook steeds het 

contingent zal leveren tot het bemannen der vloot in Ned.-

Indië benoodigd. 

Het valt niet te ontkennen dat aan eene zoodanige uit

breiding van het personeel van 's Rijks Zeemacht groote 

uitgaven van „blij ven den" aard zouden verbonden zijn, 

welke niet uit 's Lands gewone middelen zouden kunnen 

worden bestreden zonder dat daarmede eene vermeerdering 

van lasten voor de Nederlandsche Natie gepaard zoude gaan. 

Indië zou dan ook het M;oederland daarin behooren te 

gemoet te komen, wat ook billijk zoude zijn als men in 

aanmerking neemt dat eene „deugdelijke" versterking der 

Vloot in de eerste plaats haar zelve ten bate zoude ko

men, en dat bovendien het, personeel der Kon. Ned. Marine 

een groot, zoo niet het grootste, gedeelte van zijn dienst

tijd in Indië doorbrengt. 

Indië zou daarom aan. Nederland jaarlijks een zeker 

bedrag moeten uitkeeren, waarmede, althans voor een ge

deelte, de uitgaven voor dat meerdere personeel zouden 

. kunnen worden bestreden. Onder deze uitgaven worden ver

staan: traktementen en soldijen van hen die tijdelijk in Indië 

dienen, non-activiteitstraktementen van officieren en onder

officieren, alsmede pensioenen van officieren, onderofficieren 

en mindere schepelingen. 

Zoolang evenwel Indië nog met tegenspoed, in stofl'elijken zin, 

te kampen heeft,'en het dus tot uitkeering van zulk bedrag 
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allicht niet bij machte zou ziin, zullen dergelijke lasten wel door 

het Moederland moeten worden gedragen, want er zullen toch 

wel „afdoende" maatregelen moeten genomen worden om den 

algemeenen toestand ginds zoowel als „elders" te verbeteren. 

De offers op het altaar der Yaderl andsliefde te brengen 

zullen wellicht „groot" zijn; doch zouden wij, vraag ik, 

daarvoor mogen terugdeinzen wanneer er „zooveel", ja mis

schien alles van onze „handelingen" afhangt? 

Nederland heeft trouwens veel grooter belang bij het behoud 

zijner Koloniën dan wel omgekeerd het geval is; en daar 

het aan „liefhebbers" voor zulke prachtige bezittingen als 

de onze voorzeker niet ontbreekt, is „oppassen" de bood

schap ! 

Eene andere aangelegenheid welke ik wensch te bespre

ken, is de wijze waarop de pensioensver/iooö'mö'voor werkelijk 

verblijf in de Koloniën en tusschen de Keerkringen bij de 

Kon. Ned. Marine wordt berekend en toegekend. 

Die verhooging bedraagt voor den ofïiciersrang — onver

schillig of men vlagofficier dan wel adelborst 1" klasse, chef 

der administratie aan boord van een der schepen dan wel 

geheel ondergeschikt adjunct-administrateur is — 75 gulden 

voor elk vol jaar in dienst in de Koloniën of tusschen de 

Keerkringen doorgebracht. Daarbij is bepaald, dat gedeelten 

van een jaar — welke bij de optelling van den duur van 

het verblijf in de Koloniën en tusschen de Keerkringen, over 

den geheelen diensttijd, mochten overblijven — van langer 

dan zes maanden voor een vol jaar , doch van korteren tijd 

niet gerekend worden. 

Deze bepaling geldt ook voor de onderofficieren en mindere 

schepelingen, die, onder bedoelde omstandigheden, respec-
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tievelijk 15 gld. en l^f^ gld. per jaar als verhooging bij hun 

pensioen ontvangen. 

Ook wat de onderofficieren betreft, wordt geen verschil 

gemaakt ten opzichte van den graad welken zij bekleeden. 

Er is bij het maken dier bepalingen wel het een en ander 

uit het oog verloren, dat voor de belanghebbenden van groot 

belang mag worden geacht. 

Het is toch lang niet hetzelfde op welke wijze en in welke 

betrekking men een groot aantal levensjaren in de tropische 

gewesten doorbrengt; er behoort daarbij inzonderheid rekening 

te worden gehouden met den leeftijd en met de al of niet 

sneUe bevordering in rang of graad der betrokkenen. 

Een verblijf onder de heete luchtstreken zal bijv. een ge

zond jongmensch in den regel minder schaden dan een per

soon van leeftijd, aangezien het weerstandsvermogen van 

eerstgenoemde uit den aard der zaak zooveel grooter is. 

Ik zoude bijgevolg die bepalingen willen gewijzigd zien 

naar een anderen' maatstaf, welke mij UUijker voorkomt. 

In stede van aan ieder officier, onverschillig welken rang 

hij bekleedt of welken leeftijd hij bezit, eene verhooging 

van 75 gld. per jaar te zien toekennen, zoude ik die ver

hooging wenschen te zien toegekend opklimmende naar gelang 

van den rang, den leeftijd en de anciënniteit, en wel op de 

wijze als volgt: 

vice-admiraal 200 gl^- per jaar, 

schout bij nacht . 175 „ „ „ 

kapitein ter zee en daaraan geas

simileerde rangen lc>0 „ „ » 

kapitein-luiten, ter zee en daar- , 

aan geassimileerde rangen . . j 125 „ „ ^ 

kapiteins l'' kl. v. h. corps Marin. , 
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liet eerste zestal officieren van ad-

min. 1° kl 

het eerste zestal officieren van ge-
zondheid r k l ' 125 gld. per jaar. 

het eerste drietal officieren-machi

nist 1" kl 

het eerste zestigtal luit. t. zee l 'k l . \ 

het tweede zestal der ofF. van 

adm. 1° kl 

het tweede zestal der off. van ) 100 „ „ „ 

gezondheid 1° kl 

kapiteins 2° kl. v. h. corps Marin. 

de overige oif.-machinist 1' kl. 

de overige luitenants ter zee 1° 

kl. en daaraan geassimileerde 

rangen 

het eerste honderdtal der luite

nants ter zee 2' kl. . . . 

1' luitenants der Mariniers. . 

officieren van adm. der 2' kl 

„ „ gezondheid 2" kl 

officieren-machinist 2" kl. . . 

de overige luitenants ter zee 2' kl 

de adelborsten der 1" kl. . . 

de 2*̂  luitenants der Mariniers 

de adjunct-administrateurs. . \ 

75 

50 

Een kapitein ter zee (kolonel) zoude alsdan, indien hij, 

gedurende een afwisselend verblijf van twintig jaren in de 
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Koloniën, op de navolgende wijze in verscMllende rangen 

gediend hadde, eene verhooging ontvangen van 1825 gulden, 

namelijk voor: 

vijf jaren dienst als adelborst 

1° kl. en als luitenant ter 

zee 2̂  kl 

drie jaren als luitenant ter zee 

2* kl., bekoorende tot ket 

eerste konderdtal volgens be

doelde ranglijst 

drie jaren als luitenant ter zee \ 

5 X 50 = 250 gld. 

1̂  kl. 

drie jaren als luitenant ter zee 

1* kl., bekoorende tot ket 

eerste zestigtal volgens be

doelde ranglijst 

3 X 75 = 225 gld. 

3 X 75 = 225 gld. 

3 X 100 = 300 gld. 

drie jaren als kapitein-luitenant 1 ^ , , ^^ ^r,^ -, -i 
•̂  ^ 3 X 125 = 375 gld. 
ter zee ) 

drie jaren als kapitein ter zee . 3 X 150 = 450 gld. 

Voor twintig jaren alzoo 1825 gld. 

Bijgevolg zoude in dat geval zijn ^eAee?jaarlijksck pensioen 

bedragen: 2100 gld. -f 1825 gld. = 3925 gld., terwijl ket 

onder de bestaande bepalingen 2100 gld. + (75 X 20 j.) = 3600 

gld. bedragen zoude. 

Het pensioen van bedoelden kapitein ter zee zoude, naar 

de door mij voorgestelde wijze berekend, alzoo invallen 

tusscken ket pensioen van een kolonel en dat van een 
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luitenant-kolonel van het Ned.-Indiscli Leger, hetwelk na 

„werkelijk volbrachten" 20jarigen Indischen diensttijd 

respectievelijk 4500 gld. en 3500 gld. per jaar bedraagt. 

De Indische kameraden zonden voorzeker den marine

officieren eene pensioensverbetering niet misgunnen wan

neer zij denken aan de geringe en dientengevolge „ t rage" 

promotie bij het meerendeel van de corpsen der Zeemacht, 

aan de gedwongen non-activiteit op een — vooral wat de 

subalterne rangen betreft — gering traktement, en, last not 

least, aan het verschil dat er bestaat tusschen een lang

durig verblijf aan boord in een beknopt, meestal warm en 

dikwijls zeer benauwd logies, en dat in eene ruime en goede 

woning, welk laatste er zooveel toe bijbrengt om het leven 

te „veraangenamen", en in een tropisch klimaat het licha

melijk welzijn bovendien zoozeer bevordert. 

Eene wijziging in den geest als door mij wordt voor

gesteld, zoude, bij hunne pensionneering, voor de officieren

machinist nadeelig uitkomen wanneer hun vroegere Indi

sche diensttijd als oncZerofficier als zoodanig aangemerkt 

en voor dezen rang in rekening gebracht werd. 

Ik vertrouw échter dat — indien tot eene andere regeling 

der pensioensverhoogingen mocht worden overgegaan — er 

ten behoeve dier officieren wel eene bijzondere bepaling zal 

worden gemaakt, opdat zij, gepensionneerd wordende, daar

door niet in hunne geldelijke belangen wierden benadeeld, 

en alzoo niet ten achter zouden gesteld worden bij de ge-

pensionneerde officieren van gelijken rang en anciënniteit 

van de andere corpsen van 's Rijks Zeemacht. 

Men zoude allicht kunnen vragen waarom ik de verhooging 
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voor de jongste luitenants ter zee 2" kl, voor de adelborsten 

1' kl., de 2' luitenants der Mariniers en de adju.nct-administra

teurs , van 75 gld. op 50 gld. per jaar zoude teruggebracht wil

len zien, terwijl tocb, bebalve aan de kapiteins, ook aan de bij 

het Ned.-Ind. Leger tijdelijk gedetacheerde luitenants van liet 

Kon. Ned. Leger 75 gld. verhooging per jaar wordt toegekend. 

Hierop zoude ik antwoorden dat laatstbedoelde officieren voor 

het meerendeel slechts ééns, d. w. z. voor den tijd van vijf 

jaren, gedetacheerd worden, en het wel eene uitzonde

ring is wanneer een officier van het Ned. Leger hiervoor 

hveemSisJ in aanmerking komt. In het voordeeligste geval 

echter zoude die verhooging, dus voor tien jaren berekend, 

in het geheel slechts 750 gld. bedragen, terwijl de ver

hooging volgens de door mij aangegeven wijze van bere

kening, voor een officier der Kon. Ned. Marine toeneemt 

naar mate van den rang welken hij bekleedt, of wel van de 

anciënniteit welke hij bezit. 

Tot het verkrijgen dier geldelijke voordeelen komt het 

personeel der Marine bovendien ruimschoots in de gelegenheid; 

eene regeling als door mij voorgesteld, zoude dan ook onge

twijfeld voor velen een prikkel worden om zoo lang mogelijk 

te blijven doordienen, en hen terughouden van hun voorne

men om den zeedienst — zoodra zij daartoe in de gelegen

heid zijn — met pensioen te verlaten en, dikwerf nog 

in de kracht des levens, een ambteloos leven te gaan leiden. 

Dit laatste is ook min of meer van toepassing op de onder

officieren bij de Zeemacht dienende. 

Ook voor dezen zou ik een ander stelsel wenschen gevolgd 

te zien, wat de regeling en toekenning der pensioensverhoo-

ging betreft. 

http://adju.nct
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Wanneer men toch in aanmerking neemt, dat de hoofd-

onderofficieren (adjudanten-onderofficier en sergeant-majoors) 

bij de Kon. Ned. Marine door bekwaamheid, dienstijver en 

trouwe plichtsbetrachting hebben moeten uitmunten om dien 

graad deelachtig te worden; dat zij in den regel personen 

van ondervinding zijn, die heel wat achter den rug hebben, 

dan zullen zeker tal van^landgenooten met mij hun gaarne 

eene verbetering hunner positie toewenschen. 

Welk zeeofficier zal het niet met mij eens zijn als ik 

de dienstverrichtingen van bedoelde hoofdonderofficieren aan 

boord over het algemeen „zeer druk" en „inspannend" 

noem? Zij moeten als chef van hun détail bovendien altijd 

gereed staan, en hoevele malen daags luidt niet het bevel van 

den eersten officier of van den officier der wacht hetzij voor 

den schipper (tevens chef der equipage), voor den konstabel

majoor of wel voor den Eersten machinist, om in zijne tegen

woordigheid te verschijnen? Trouwe, nederige landsdiena-

ren, wier goede diensten niet genoeg kunnen worden op 

prijs gesteld, doch welke wel wat beter zouden mo

gen worden beloond, inzonderheid wanneer ze in een uit-

teraard reeds „afmattend" tropisch klimaat worden ver

leend ! 

Het is dan ook om die redenen dat ik aan de onderoffi

cieren en mindere schepelingen der Kon. Ned. Marine, als 

belooning voor de in de Koloniën gepresteerde diensten, 

eene pensioensverhooging zoude wenschen te zien toegekend 

naar verhouding van- en berekend voor den graad die 

tijdens het verblijf in de Koloniën werkelijk door hen is 

bekleed, namelijk op de volgende wijze: 

Voor den graad van adjudant-onderofficier 40 gld. per jaar. 

„ sergeant-majoor . . 30 „ „ 
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Voor den graad van sergeant 20 gld. per jaar. 

„ „ „ korporaal . . . . 15 „ „ 

j, „ „ matroos of soldaat . 10 „ „ 

Hierbij, tot toelicliting, als voorbeeld aannemende dat een 

adjudant-onderofficier twintig jaren in de Koloniën dienst 

beeft gedaan, en wel: 

drie jaren als adjudant-onderofficier, 

zes „ „ sergeant-majoor, 

zes „ „ sergeant, 

drie „ „ korporaal, en 

twee „ „ matroos of soldaat, 

dan zoude, naar de door mij voorgestelde regeling, de aan 

hem toe te kennen pensioenstJerAoo^m^f 485 gld. per jaar 

bedragen, namelijk: 

Voor drie jaren dienst als adj.-onderofflcier . . . 3 X "̂ 0 gld. = 120 gld. 

» zes » » " sergeant-majoor . . . 6 X 3^ " = ^^^ * 
» zes » » » sergeant 6 X 20 » = 120 )̂  

)) drie » » » korporaal 3 X ^^ » = 45 » 

» twee » » » matroos of soldaat . . 2 X 10 » = 20 » 

Voor twintig jaren alzoo ^°^ ë^^-> 

terwijl, volgens de bestaande bepalingen, die verhooging 

zoude bedragen: 20 j . X 15 gld. = 300 gld. per jaar. 

Eene vermeerdering alzoo van 185 gld. per jaar , welke 

voor een onderofficier van ^eer veel beteekenis mag worden 

geacht en die er veel toe zoude bijdragen om de laatste le

vensjaren van een verdienstelijk oudgediende wat te veraan

genamen en hem nog met te meer welgevallen, met dank

baarheid zoude doen terugzien op zijne afgelegde eervolle 

loopbaan bij de Koninklijke Nederlandsche Marine. 
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De billijkheid, welke ik steeds gaarne in ket oog ge-

kouden zie, krengt, mijns inziens, mede dat de officieren 

van de kierna te noemen corpsen van 's Rijks Zeemackt, 

als daar zijn: ket corps Mariniers, die van Administratie, 

van den Greneeskundigen Dienst en van den Stoomvaart-

dienst, uit koofde van kunnen leeftijd en anciënniteit, op de 

eene of andere wijze eenigszins sckadeloos bekooren te worden 

gesteld voor ket nadeel kun berokkend door de „trage" promotie 

bij kunne betrekkelijk kleine corpsen, waardoor tock zoovelen 

kunner gekeel ten ackter staan bij de eigenlijke ^ee-officieren, 

die in den regel reeds lang den koofdofficiersrang kebben 

bereikt op denzelfden leeftijd waarop eerstgenoemden nog 

gedurende jaren den kapiteinsrang moeten bekleeden vóór 

en aleer zij voor eene bevordering tot koofdofficier dan 

wel voor pensionueering in aanmerking kunnen komen. 

Om kun dit nadeel eenigszins te vergoeden, zoude dan 

ook, naar mijne meening, eene regeling der pensioensver-

kooging in den geest als door mij — in ket belang van de 

officieren van zekere anciënniteit tot genoemde corpsen 

bekoorende — is aangegeven, tot stand moeten worden 

gebrackt. 

Mockten er onder mijne lezers zijn die vreezen dat eene 

regeling enz. der pensioensverkooging voor ket personeel 

der Kon. Ned. Marine volgens de door mij aangegeven 

wijze, ket totaal bedrag der Staatspensioenen aanmerke

lijk zou vergrooten, iJc deel die vrees niet, want zooal 

ket pensioen van vele officieren en onderofficieren dien

tengevolge „grooter" zoude worden, dan staat daartegen

over -dat, over ket gekeel genomen, ket getal gepension-

neerden zoude verminderen, aangezien, zooals ik kierbij 
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herliaal, voorzeker velen een prikkel zouden gevoelen om, 

onder de voor de hoogere rangen en graden zoo veel ver

beterde vooruitzicliten, soo lang mogelijk in dienst te blijven. 

Ik geloof dat, wat bet financieele aangaat, ook bier de 

voor- en nadeelen wel tegen elkander zouden opwegen, en 

om die reden de door mij aangeprezen maatregelen dus 

niet zouden beboeven achterwege te blijven. 

Wat de vergoeding voor bet verblijf tusscben de Keer

kringen, buiten onze Koloniën, betreft, dezen zoiule ik aZscïcm 

wenscben vastgesteld te zien als volgt: 

voor officieren 50 gld. in stede van 75 gld. per jaar, 
„ onderofficieren 15 gld. per jaar , | dus hierin geene ver-
„ mindere schepelingen 7.50 per jaar, I "̂-̂ «ring te brengen, 

en overigens de bestaande bepalingen ten opzichte van het 

in rekening brengen van dat verblijf te doen van kracht 

blijven, evenwel met dien verstande dat zoodanig verblijf 

niet bij het „werkelijk" verblijf in onze Koloniën worde 

geteld, doch „afzonderlijk" in rekening behoort te worden 

gebracht. 
Daar toch het verblijf tusscben de Keerkringen in den 

regel het gevolg is van de reis welke wordt ondernomen 

om de bestemming (onze overzeesche bezittingen) te bereiken, 

zou zoude ik, met het oog op de door mij voorgestelde 

regeling der pensioensverhooging wegens „werkelijk" verblijf 

in onze Koloniën, dien maatregel in het belang van den 

Lande achten. 
Als „werkelijk" verblijf in onze Koloniën worden door 

mij ook beschouwd: reizen of tochten naar de bezittin

gen van „vreemde" Mogendheden, mits men intusschen 
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tot het Station (Eskader in N.-I. of een der beide Stations 

in W.-I.) blijft behooren, en bedoelde bezittingen Unnen de 

Keerkringen gelegen zijn. 

"Wanneer men nu liet verblijf tusscben de Keerkringen 

buiten onze Koloniën, over den gebeelen diensttijd verdeeld, 

op pi. m. 2 jaren stelt, dan zoude dienvolgens, om bij de 

biervoren aangebaalde voorbeelden te blijven, een kapitein 

ter zee in dat geval, als geheele verbooging voor 22-jarigen 

dienst in de Koloniën en tusscben de Keerkringen, onder de 

voordeeUgste omstandigbeden van volle jaren verblijf in de 

Koloniën, ontvangen: 1825 gld. + 100 gld. = 1925 gld. per 

jaar , terwijl de geJieele pensioensvertooging van een adjudant

onderofficier alsdan 485 gld. + 30 gld. = 515 gld. per 

jaar zoude bedragen. 

Aangezien de berekening der pensioensverbooging — in 

zoover t e t de herleiding van gedeelten van jaren tot geheele 

jaren betreft, in verband met de bevorderingen enmutatiën 

welke er, tijdens het verblijf in de Koloniën, bij bet personeel 

van 's Rijks Zeemacht plaats hebben — tot moeilijkheden 

zoude kunnen aanleiding geven of wel zeer omslachtig zou 

kunnen worden, zoo zoude ik voor elh aldus gecompleteerd 

jaar eene verhooging willen toegekend zien van 100 gld. 

voor de officieren en van 25 gld. voor de onderofficieren. 

Voor mindere schepelingen zoude die verhooging op 10 gld. 

per jaar vastgesteld moeten blijven. 

In aanmerking nemende dat de betrokkenen vele jaren 

respectievelijk in ondergeschikten rang of wel in minderen 

graad in de Koloniën hebben gediend, zoo zouden hunne 

belangen, naar deze wijze van berekening, in den regel wel 

niet worden geschaad. 
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Wel is waar zotide eene regeling enz. der pensioens-

verhooging, volgens de door mij voorgestelde wijze, den 

officieren van administratie aan boord der schepen, en ook 

liet personeel der Marine-Departementen, wat meer werk 

bezorgen om de rekening-courant- en zakboekjes in te 

vullen en bij te kouden, doek moeilijkkeden of onregel

matigheden zouden ziek daarbij, dunkt mij, wel niet voordoen, 

vooral wanneer de belangkebbenden meermalen in de gele-

genkeid wierden gesteld om kunne persoonlijke aanteekeningen 

met de officieele administratieve besckeiden te kunnen ver

gelijken. 

Vóór ik dit opstel eindig, wensck ik nog een woord van 

kulde te brengen aan ket wakkere corps Mariniers , dat te 

allen tijde getoond keeft een keurkorps van de Koninklijke 

Nederlandscke Marine te zijn. 

Wat enkelen in den Lande indertijd moge bewogen kebben 

om op de opkeffing van dat corps aan te dringen, ziet, dit 

kan ik niet doorgronden, want bij nagenoeg alle zeemogend-

keden worden de Mariniers aan boord der oorlogsckepen 

„onmisbaar" geackt. 

Eene proef door de Engelscke Regeering genomen om ket 

buiten ken te stellen, is totaal mislukt, en men keeft 

ziek in Engeland dan ook weder gekaast om tot ket oude 

stelsel terug te keeren en die nieuwigkeid te laten varen, 

Gedurende mijne lange loopbaan bij de Kon. Ned. Marine 

keb ik de Mariniers leeren kennen als in den regel flinke 

en goed gedisciplineerde militairen, die een steunpilaar waren 

voor de tucht en orde aan boord. Dat men onder de leden van 

ket corps ook „ slechte " sujetten aantreft, is natuurlijk; — bij 
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welk corps is zulks niet ket geval? — doek zij die ziek aan-

koiidend misdragen, worden dan ook gewoonlijk in den kortst 

mogelijken tijd van ket corps weggezonden. 

De opleiding der onderofficieren van ket corps Mariniers 

is bovendien uitstekend; want koe zoude ket anders mogelijk 

zijn dat de betrekking van detackements-commandant aan 

boord der oorlogsckepen aan ken zoude kunnen worden opge

dragen en welke zij, niettegenstaande eene vrij lastige 

administratie daarmede gepaard gaat, in den regel op loiFe-

lijke wijze vervullen"? 

Ik kerinner mij kierbij o. a. de ondervinding dienaan-

o-aande in de jaren 1882 en 1883 als bevelkebber van Zr. Ms. 

sckroefstoomsckip ,,Koningin Emma der Nederlanden" opge

daan, waar aan boord, tijdens ket verblijf in de Wateren 

van Atjek, een sergeant (K.) gedurende ongeveer zestien 

maanden als commandant moest optreden van een detachement 

mariniers ter sterUe van pi m. 60 man. Onder diens reckt-

streekscke flinke en tactvolle leiding keeft dat detackement 

er steeds uitmuntende diensten bewezen en ziek niet minder 

„goed" gedragen. 

Het corps Mariniers kan wegens zijne verdiensten niet 

genoeg door de Nederlandscke Natie worden gewaardeerd. 

Bij welk corps kiertelande vindt men zoovele mannen 

versierd met eereteekenen, bij expeditien in onze overzeescke 

gewesten verkregen? Den lof ket corps Mariniers op Atjek 

toegezwaaid door den braven generaal Pel, was ten volle 

verdiend; diens sympatkie voor dat corps was gegrond op 

de ondervinding door dien koogstbekwamen en dapperen 

aanvoerder opgedaan, op de overtuiging welke kij bezat 

van de „ deugdelijkkeid " van ket corps, welks militaire eigen-

sckappen o. a. zoozeer uitblonken bij den beroemden tockt in 
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Groot-Atj eh, waaraan op zoo „verdienstelijke" wijze door de 

Mariniers werd deelgenomen. 

Moge de belangstelling voor het corps Mariniers in den 

Lande voortdurend toenemen en dat flinke corps meer en 

meer waardeering ondervinden voor de „goede en trouwe" 

diensten steeds aan het Vaderland en de Koloniën bewezen! 

In een der bladen las ik onliings het bericht dat er aan 

boord van een onzer zg. kruisers'^>le kl. in N.-I. een officier

machinist als chef der machinekamer geplaatst is. 

Ik juich dien maatregel zeer toe, want daarmede is de 

eerste schrede gezet op den goeden weg, welken ik hoop spoedig 

met „meerdere en rasschere" schreden bewandeld te zien! 

Met het oog toch op 's Lands belang Tcan noch mag eene 

reorganisatie en eene „grootere" uitbreiding van het offi

cierskorps van 's Rijks Stoomvaartdienst achterwege blijven. 

Ook de billijkheid in acht nemen tegenover hen op wie 

als chef der machinekamer, zelfs aan boord der schepen 

van minder groot charter reeds, eene zoo groote verant

woordelijkheid rust, vordert gebiedend eene verbetering 

hunner positie. 

Wel is waar wordt thans de goede weg — hoewel alsnog 

schoorvoetend — betreden, doch wat beteekent, vraag ik, 

de uitbreiding van dat officierskorps met een vieridl, wanneer 

het meerendeel der officieren-machinist in sedentaire betrek

kingen (aan de werven, bij den torpedodienst, bij de op

leiding enz.) geplaatst is , en er sélfs mi reeds voor de bestaan

de Vloot nog minstens een ttointigial zal noodig zijn om respec

tievelijk aan boord der schepen van groot, dan wel eenigssins 

groot charter, als chef der machinekamer te kunnen optreden? 
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De macHnisten der Kon. Ned. Marine zullen den Minister 

„dankbaar" wezen, doch kunnen zij „voldaan" zijn? 

Zonder thans te willen lierhalen hetgeen reeds door zoo-

velen, in het belang van het corps van 's Rijks Stoom-

vaartdienst, geschreven of gesproken is , acht ik het evenwel 

niet overbodig om nogmaals op eene grootere uitbreiding van 

het officierskorps bij dien zoo gewichtigen tak van dienst 

aan te dringen, en nogmaals in overweging te geven om 

de opleiding te Hellevoetsbis van twee jaren op drie jaren 

te brengen en uit te b r e ^ n , en de daaruit voortvloeiende 

meerdere kosten, althans voor een gedeelte, door de ouders 

of voogden der belanghebbenden te doen dragen. 

De taak, mij zelven opgelegd, is hiermede vooreerst afge-

loopen. 

Ofschoon ik mijn oordeel omtrent hetgeen in 's Lands 

belang ten opzichte onzer Vloot en van het Nederlandsch-

Indisch Leger zoude behooren te worden verricht, gaarne 

voor „beter" geef, heb ik vermeend de aandacht te moe

ten vestigen op eenige toestanden welker voortduring voor 

het Moederland en de Koloniën, in de toekomst, „gevaar" 

zou kunnen opleveren. 

NOVEMBER 1888. ^e Schrijver. 
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