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TOESTAND EN BEHEER

VAN DE

MIMdIJKE IDEIÜISCiE HEMCHT

GEDURENDE HET TIJDVAK

1 October 1890—1 October 1891.





23 November 1890 ontsliep Neêrlands geëer-

biedigde Koning, WILLEM DE DERDE, Opper-
bevelhebber van Zee- en Landmacht.

Door den Minister van Marine werd aan de Zee-

macht de treurmare hekend gemaakt bij de navol-

gende dagorder:

Dooi' het afsterven van Zijne Majesteit onzen onvergete-

iijken Koning WILLEM 111 is gansch het Nederlandsche

volk in rouw gedompeld. Met Hem daalt ten grave een Vorst,
die, tijdens Zijne langdurige regeering, de vele door U be-

wezen diensten steeds op hoogen prijs wist te stellen en

immer met de warmste belangstelling voor het Nederlandsche

Zeewezen bezield was.

Ongetwijfeld zal de liefde, welke de overleden Vorst de

Nederlandsche Marine toedroeg, onverdeeld overgaan op

Hoogst Deszelfs Dochter onze geëerbiedigde Koningin
WILHELMINA en zal daarvan evenzeer volkomen vervuld

zijn de beminde Koningin-Weduwe, Regentes van het

Koninkrijk en zal de trouwe plichtsbetrachting bij uwe ver-

richtingen hier te lande en in de overzeesche bezittingen,
zoowel elders buitenslands, ook door Haar ten volle worden

gewaardeerd.

De eenmaal afgelegde eed van trouw aan den Koning,

strekke, by den overgang van Zyn Kroon aan Koningin

WILHELMINA, tot een waarborg dat gij aan het ons

allen zoo dierbaar Vaderland en aan de nieuwe Vorstin even-

als altyd uwe trouwe diensten zult wyden en dat allen de

eer der Nederlandsche vlag op Harer Majesteits schepen onder

alle omstandigheden ongeschonden zullen weten te handhaven.

Leve Koningin WILHELMINA der Nederlanden.

’s-Gravenhage
,

24 Nov. 1890.

De Minister van Marine,

DYSERINCK.





Bestuur.

In den aanvang van het tijdperk, waarover dit verslag handelt,

werd het beheer over het Departement van Marine gevoerd

door den Schout-bij-Nacht H. Dysekinck
,

die, met ingang van

•31 Maart 1891
, op zijn verzoek, eervol ontslag verkreeg als

Minister van Marine,, en vervangen werd door den bij het

Departement van Marine voor speciale diensten gedetacheerden

Kapitein ter zee G. Kruys. Deze, inmiddels tot Schout-bij-

Nacht bevorderd, met al zijne ambtgenooten op 21 Augustus

1891 aftredende, werd als Minister opgevolgd door den Hoofd-

ingenieur der Marine, Chef van de afdeeling Materieel bij

het Departement, J. C. Jansen.

In de Memorie van Toelichting bij de begroeting voor 1892

van dien Minister vindt men o. m.;

In verband met den korten tijd, die verloopen is tusachen het op-

treden van den Minister en het tijdstip waarop de Staatsbegrooting

moest worden ingediend, worden voor 1892 voorloopig slechts kredieten

aangevraagd, welke strekken kunnen tot verzekering van den loopenden

dienst, tot verdere uitvoering van onderhanden zijnde werken en tot na-

koming van wetten en aangegane verbintenissen. De Minister behoudt

zich voor, zoo noodig, voor nader te blijken behoeften, suppletoire

begroetingen in te dienen.

In aansluiting met het vorenstaande onthoudt de Minister zich bij

deze begroeting van beschouwingen over den toestand van het materieel

der zeemacht. Het is zijn voornemen daarop terug te komen, wanneer,

na gezette overweging, voorstellen zullen kunnen worden gedaan om

den toestand van dat materieel, zoowel dat bestemd voor de verdedi-

ging van het vaderland, als dat voor den algemeenen dienst, te ver-

beteren.

Bij die voorstellen zal tot uitgangspunt moeten genomen worden,
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eenerzijds het rapport der Commissie, ingesteld bij Koninklijk besluit

van 31 Juli 1889 n». 27, anderzijds dat van de Commissie, benoemd bij

Koninklijk besluit van 23 Maart 1890 n“. 28.

Zullen de bedoelde voorstellen niet onaanzienlijke kosten na zich

slepen, de Minister geeft de verzekering, dat getracht zal worden in

alles de meest mogelijke spaarzaamheid in acht te nemen. De op deze

begroeting voor het bestaande materieel aangevraagde sommen beoogen

hoofdzakelijk het voorzien in den dienst, het gewone onderhoud of het

beëindigen van reeds aangevangen wijzigingen. Het ligt niet in de be-

doeling van den Minister om verdere ingrijpende veranderingen in het

bestaande materieel te brengen.

Het bureau van den Chef van den Marine-torpedodienst

werd met 1 Augustus van Amsterdam naar het Departement

te ’s Gravenhage verplaatst. 1 September werd de betrekking

van Kapitein ter zee voor speciale diensten opgeheven en die

van Chef van den Marinestaf ingesteld. De instructie voor dien

Chef is gedagteekend 29 Augustus 1891 B n“. 31.

Materieel en Rijkswerven.

In het vorig jaarboek is op blz. 16 —25 vermeld wat de

Minister Dyserinck in zijne Memorie van Toelichting bij de be-

grooling voor 1891, betreffende het Materieel van de Zeemacht

en ’s Rijks werven had gezegd. Op de dienaangaande en de over

zijn beleid in het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal geleverde beschouwingen werd o. m. het

navolgende geantwoord :

Beleid des Ministers. Het deed den Minister leed te vernemen, dat

de indruk, welke zijn beleid op vele leden maakte, in het algemeen

niet gunstig is, zulks te meer, omdat hij inderdaad meent niet anders

te hebben kunnen handelen dan hij deed.

De Minister is zich niet bewust zich achter de Commissie voor de

kustverdediging te hebben verschuild, of blijk te hebben gegeven van
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gebrek aan zelfvertrouwen. En wat de thans aangeboden begroeting

betreft, hy vertrouwt hieronder te zullen aantoonen, dat de daarop ge-

maakte bemerkingen weinig gegrond zijn.

Contract met de KoninklijJce Fabriek van stoom- en andere werktuigen

te Amsterdam. De Minister deelt de vrees niet, door tal van leden uitge-

sproken ,

dat door de gewijzigde contracten met de Koninklijke fabriek

de rechten en belangen van den Staat onvoldoende zouden zijn gewaar-

borgd. Integendeelvermeent hij dat, in aanmerking genomen de omstandig-

heden van het tijdstip , waarop die gewijzigdecontracten werden gesloten,

betere waarborgen voor de behartiging van ’s lands belang moeilpk te

verkrijgen waren. De werkzaamheden aan de schepen waren op dat tijdstip

toch zoo goed als geheel gestaakt. Verbreking van de oorspronkelijke

contracten door het Rijk kon toen, ook volgens het ingewonnen advies

van den Landsadvocaat, zoo al niet tot een proces, dan toch zeker tot

nog meer financieel nadeel voor den Staat leiden, aangezien een eisch

tot schadevergoeding niet achterwege zou blijven en bovendien zeer

waarschijnlijk èn de voorschotten èn de voorbereidende werkzaamheden

voor den bouw alsdan geheel verloren zouden zyn gegaan, terwijl thans

nog alle kans bestaat dat een deel der voorschotten wordt terugbetaald

en hetgeen was voorbereid sedert in tastbaren vorm is omgezet. Door de

gewijzigde contracten kon ongetwijfeld op de spoedigste wyze voortgang

worden gemaakt met het werk. Bovendien kreeg de Staat daardoor het

recht de beide schepen op stapel te doen zetten op ’s Rijks werf, dus

op eigen terrein. De materialen zijn alle behoorlijk gemerkt, nadat zij

zijn gekeurd en betaald en er behoeft geenerlei bezorgdheid te bestaan

dat de crediteuren er aanspraak op
zullen maken.

Stelde de Minister prijs op het behoud der Koninklijke fabriek, die

volgens zijne meening in de hoofdstad des Rijks, als industrieele inrichting

van den eersten rang, moeilijk gemist kan worden, het kunstmatig in

het leven houden der fabriek heeft niet als beweegreden gegolden bij

de wyziging der contracten. Slechts de wensch om’s lands belang in alle

opzichten op de beste wpze te behartigen, heeft tot de gewijzigde

contracten geleid.
Niettemin verheugt de Minister er zich over, dat deze maatregel, door

het landsbelang gevorderd, heeft kunnen strekken om de mogelijkheid

te behouden de belangrijke instelling van nijverheid in stand te doen

blyven. De kans toch, dat de Koninklgke fabriek in handen van eene

nieuwe en krachtige combinatie gerake, is veel grooter zoolang zij in

volle werking is dan wanneer zij, wegens het staken ofafloopen van alle

werkcontracten, had moeten gesloten worden. Het rekken van het leven

der bestaande fabriek zou bovendien slechts mogelijk wezen tot den

termijn, wanneer de verleende surseance van betaling verstreken is.

De meening, dat door het bouwen op de Rijkswerf aan de Koninklijke
fabriek inmenging zou gegeven zgn

in de aangelegenheden dier werf,
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berust op eene min juiste opvatting. Het werken van aannemers, soms

met zeer talrijk personeel, op ’s Rijks werven is sedert eengroot aantal

jaren voorgekomen zonder tot moeilijkheden aanleiding te geven; maar

bovendien is thans de regeling zoodanig, dat de marine volkomen het

heft in handen heeft en dat er niet de minste aanleidingbestaat, dat de

fabriek zich zou mengen in zaken, die buiten hare bevoegdheid liggen.

Uit de mededeelingen van den Minister is ten onrechte afgeleid, dat

het bouwen bij particulieren geheel is opgegeven. Wel hecht hij groote

waarde aan het bezit van een eigen werf van aanbouw, maar wanneer

de behoeften van dien aard zijn, dat zij de krachten der werf te boven

gaan, dan zou er ook voor den vervolge voor hem nog geene reden bestaan

om niet de hulp van de particuliere nijverheid in te roepen.

Voor zoover thans daarover geoordeeld kan worden, heeft de Minister

geene reden om te betwijfelen of de toegestane sommen voor denhouw

en de voltooiing der schepen voldoende zullen zijn of althans niet aan-

merkelijk overschreden zullen worden. Het toezicht over den bouw is

van dien aard dat vrees als zoude de fabriek misbruik kunnen maken

van de haar toegestanematige winst, geheel is buitengesloten. Die winst,

alleen genoten over de arbeidsloonen en niet over de materialen, is zoo

matig, dat betwijfeld mag worden of eene fabriek in gewone omstandig-

heden daarvoor het werk zou aanvaarden.

Wanneer de schepen bij oplevering niet aan de gestelde eischen beant-

woorden, dan zoude dit, wat de plannen betreft, op rekening komen van

het Departement van Marine, waar de ontwerpen zijn gemaakt. Voor de

uitvoering heeft dit Departement een waarborg, zoowel in het goede

werk dat de fabriek steeds leverde, als in de scherpe controle die wordt

uitgeoefend.

Bij verkoop van de fabriek zal de positie van den Staat deze zijn,

dat er dan beslist zal moeten worden of men de bestaande regeling met

den keeper wil voortzetten, of wel eene nieuwe regeling met hem kan

treffen, tenzij dat de bouw der schepen dan op andere wijze worde

voortgezet.

Het contract kan door den Staat beëindigd worden na één maand te

voren opzeggens. Door de fabriek slechts voor het geval zij door de

omstandigheden verhinderd wordt om met het werk voort te gaan.

De materialen, die door den Staat, zij het ook indirect, zijn betaald

en waarbij geenerlei winst is gevoegd zijn enblijven diens eigendom.
f-» . nr».

1 _i_i. tUrl/v foKriölr VPrfrfl.triTlD^

De Minister kan niet ontkennen, dat de toestand der fabriekvertraging

heeft gebracht in den bouw der beide schepen, en er is niemand die

dit meer betreurt dan hij. Hij kan echter de verzekering geven, dat alles

zal worden aangewend om den verloren tijd in te halen en de schepen

zoo spoedig mogelijk gereed te hebben.

De Minister kan vooralsnog niet medewerken om den band te ver-

breken, die den Staat met deze fabriek verbindt, om daarna de schepen

in het buitenland te doen vervaardigen. De schade, die het gevolg zou
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zijn van het vele dat reeds verricht is, en in dat geval zeer weinig waarde

meer zou hebben, en van de talrijke verbintenissen voor leveringen die

zijn aangegaan, zou daardoor al weder grooter worden.

De Minister heeft geen bedenking tegen het doen drukken en rond-

deelen der gewijzigde contracten.

De helling voor de Prinses (sedert Koningin) Wilhelmina is nog niet

aangewezen, hetgeen bij de vele voorbereidende werkzaamheden voor

den bouw echter thans nog tot geene vertraging kan leiden.

Stelsel van verdediging. Met opzicht tot de meening van velen, dat de

Minister door het benoemen eener Staatscommissie voorde kustverdediging
de taak van zich had afgeschoven om het aandeel vast te stellen, dat

de zeemacht zal hebben bij de verdediging van ons land, vermeent de

Minister er aan te moeten herinneren dat hij, bij de aanbieding zijner
eerste begroeting, zeer uitvoerig heeft uiteengezet welke, naar zijn
oordeel, die taak behoorde te zijn; dat hij zijne voorstellen daarop heeft

gegrond; dat echter bij de begrootingvoor het loopendejaareen essentieel

verschil van meening tusschen de groote meerderheid der Tweede Kamer

en hem ontstond over de wijze, waarop hij aan zijne denkbeelden wenschte

uitvoering te
geven door aanbouw van torpedobootjagers; dat daarop,

staande de beraadslagingover die begrooting, uit den boezem dier Kamer

het denkbeeld werd in overweging gegeven om eene Staatscommissie

te benoemen tot het uitbrengen van advies over de taak, die zee- en

landmacht bij ’s lands verdediging op zich zouden nemen; dat geen

enkele stem in de vergadering zich tegen dat, reeds een jaar tevoren

aanbevolen, denkbeeld kantte, doch het daarentegen ook van andere

zijde steun ondervond; dat de Minister toen, in het welbegrepen belang

van den Staat meende ernstige overweging van het denkbeeld toe te

moeten zeggen en het punt van het geschil voorloopig uit het debat te

moeten verwijderen door de voor den bouw van een torpedobootjager

uitgetrokken sommen uit die begrooting te lichten; en dat ook toen nog

geen enkele stem in de vergadering zich tegen die handelwijzeuitsprak.

Van van zich afschuiven door den Minister kan dus, naar hij meent, in

deze geen sprake zijn, veeleer van bevordering vanhet gemeen overleg.
Want hoeveel zelfvertrouwen de Minister ook bezit, de zaak die het hier

betreft is van te veel gewicht, dan dat meerdere en grondigerevoorbe-

reiding voor het te nemen besluit in arren moede kan worden geweigerd,
indien zij door de Volksvertegenwoordiging zoo blijkbaar algemeen
wordt verlangd.

Bestaand materieel. Ook al is de Minister overtuigd, dat aan de hoofd-

gebreken, die het bestaande oude materieel aankleven, door het aan-

brengen van wijzigingen, niet op afdoende wijze kan worden te gemoet

gekomen, is hij toch verplicht, die schepen de veranderingen te doen

ondergaan, welke hij bepaald noodzakelijk acht, om dit materieel, dat
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zeker nog betrekkelijk langen tijd voor de verdedigingvan het vaderland

moet worden bestemd, zoo goed mogelijk die taak te kunnen doen vol-

brengen en ook om het te onderhouden in eentoestand, die voor oorlogs-

materieel noodig is. Verhooging van commandotorens, aanbrengingvan

beschermnetten tegen torpedo’s waar mogelijk, goede opstelling van de

electrische zoeklichten en van het snelvarend geschut zijn wijzigingem

die de Minister voor dat materieel gebiedend noodzakelijk acht; terwijl

vernieuwing van onbruikbare stoomketels en reparatiëii van machines

herstellingen zijn, die, in verband met de aan het oorlogsmaterieel te

stellen eischen, niet achterwege kunnen blijven bij onze oude schepen,

zoolang er geen
vooruitzicht bestaat, dat deze spoedig door andere meer

aan de eischen van den tijd beantwoordende bodems zullen worden ver-

vangen. Intusschen wordt door den Minister, zonder de strijdvaardigheW

der schepen uit het oog
te verliezen, zooveel mogelijk er naar gestreefd

om kostbare veranderingen en herstellingen uit te stellen tot na de

ontvangst van het rapport der Staatscommissie voor de kustverdediging.

Het niet gebruiken in 1890 van de voor de Buffel toepstane gelden

is daar reeds het gevolg van, en ook in 1891 zal, indien het te ver-

mijden is, niet worden overgegaan
tot de vernieuwing van de ketels en

de belangrijke herstelling der werktuigen, alvorens het hiervoren be-

doelde rapport zal zijn ontvangen. Er was een grondig onderzoek ten

opzichte van die herstelling ingesteld. Maar, evenals van andere zaken,

is het juiste tijdstip, waarop stoomketels versleten zijn, niet lang te

voren vast te stellen, en ook in het laatste stadium hangt dit af van het

gebruik dat van de ketels wordt gemaakt, al verminderen zij ook zonder

gebruik in waarde. Toen besloten werd om de herstelling van de Buffel

uit te stellen, werd de datum van indienststelling van dit schip, met het

oog op
de alsnog, voor korten tijd, bruikbaarheidder ketels, verschoven.

Evenwel, met het aanvragen van gelden voor nieuwe ketels mag niet

gewacht worden totdat de ketels geheel onbruikbaar zijn, want dan zou

het schip veel langer dan noodig en weiischelijk is aan den dienst worden

onttrokken.

In verband met bovenstaande beschouwingen acht de Minister het met

verantwoord om de voor voorzieningenaan de Stier, Schorpioen , Buffel,

Cerheriis en Luipaard uitgetrokken sommen terug te nemen.

Nieuw materieel. Hoewel de Minister eveneens meermalen heeft ver-

klaard, dat voorziening in materieel, dienende tot verhooging van e

weerbaarheid, een dringende eisch kan worden genoemd, heeft hij toch

gemeend dien eisch een korte wijle te moeten op zijde stellen, verplicht

als hij was om rekening te houden met de instelling van de hiervoren

reeds herhaaldelijk genoemde Staatscommissie. Zich op dit standpunt

stellende, heeft hij op deze begroeting geen gelden aangevraagd voor

het in aanbouw brengen van meerdere voor de weerbaarheid bestemde

schepen, maar behoudt hij zich voor eerst het rapport der Commissie af te
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wachten, om daarna ten spoedigste Toorstellen te doen tot het bereiken

van een beteren toestand.

Eene andere wijze van handelen zou, naar hij meent, de meerderheid

in ’slands Vertegenwoordiging zeker niet goedkeuren.
Het door hem aangevraagde artillerie-instructiesohip en het stoomschip

voor het politietoezicht op de zeevisscherijen zijn intusschen, zooals reeds

in de Memorie van Toelichting is betoogd, in het welbegrepenbelang van

’slands dienst, evenzeer noodig; want al is onze natie klein, opleiding

van goede kanonniers is gewis juist daarom zooveel te meer noodig en

onze zeer belangrijke vissohersvloot vraagt te recht om meer afdoende

bescherming.

De bewering, dat met de beschikbare middelen op voldoende wijze in

den dienst kan worden voorzien, moet de Minister zeer stellig tegen-

spreken.
Om voor de opleiding te beschikken over de in conservatie liggende

schepen is onraadzaam, omdat belangrijke nitgaven en andere bezwaren

daarmede gepaard zouden gaan. Deze schepen zouden toch voor dat doel

moeten worden bemand en uitgernst; de schietoefeningenzouden moeten

geschieden met de zoo kostbare kanonnen daar aan boord met zware

ladingen en dure projectielen.

Maar bovenal is dit stelsel onraadzaam, omdat alsdan de opleiding
niet in ééne hand kan zijn en niet de geheele dienst aan boord op dat

ééne doel, opleiding van kanonniers en scherpschutters voor het snel-

vurend geschut, kan zijn gericht. De aanbouw van een nieuw artillerie-

instructieschip vordert eene betrekkelijk groote eerste uitgaaf, maar zal,

vooral in verband beschouwd met de te verkrijgen resultaten, ongetwijfeld

op den duur de meest voordeelige weg blijken te zijn.

Zoowel overtuigd, dat versterking van het politie-toezicht in de Noordzee

voor het geheele jaar noodig is
,

als dat de zeilschoener Argus voor dien

specialen dienst, gedurende de wintermaanden, niet ten volle geschikt is

te achten, heeft de Minister zich verplicht gezien gelden aan te vragen

voor een stoomvaartuig, ontworpen ten behoeve van dezen bijzonderen

werkkring. Tijdens de waarneming van dezen dienst door het schroef-

stoomschip der 4de klasse Bonaire, in 1883 en 1884, is gebleken,dat dit

schip en in hetzelfde geval verkeert het zusterschip Suriname

wegens te geringe stoomkracht voor dit doel, gedurendehet ongunstige

jaargetijde, evenmin ten volle geschikt is.

Men vergete niet, dat een dergelijk schip, in de territoriale wateren

kruisende, voldoende stoomkracht moet bezitten om bij snel opkomend
stormweder een op onze kusten niet ongewoon verschijnsel zich

van lager wal vrij te houden.

Ook van de Alkmaar, welk schip meer stoomkracht bezit, kan niet

gezegd worden, dat het op den duur voor het politietoezicht zou vol-

doen. Tijdens do uitoefening van dezen dienst toch, die de geheeleaan-

dacht vordert van Commandant en Officieren, kan niet genoegzame zorg



12

besteed worden aan de oefening der vrij talrijke bemanning van dezen

bodem. Bovendien is de Alkmaar op dit oogenblik het eenige schip m

reserve voor eventueel mogelijke reizen naar verwijderde streken tot

bescherming onzer handelsbelangen, zijnde de Suriname daarvoor te

klein. Door de aanwending van eerstgenoemd schip in de Noordzee is

men niet zeker van gereedheid, in geval van dadelijke benoodigheid

elders, en zou trouwens, door veranderde bestemming, ook weer het

politietoezicht gebrekkig worden.

Toelating van vreemde oorlogsschepen in onze havens. Reeds sedert

eenigen tijd is de aandacht der Regeering gevestigd op
de wensche-

lijkheid om bepalingen hieromtrent vast te stellen en heeft dienaan-

gaande overleg plaats tusschen de Departementen van Marine, Oorlog,

Buitenlandsche Zaken en Justitie.

Aanvaring der Isala. De herstelling der schade aan het stoomrivier-

vaartuig Isala, toegebraoht door de aanvaring van het stoomschip der

Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij Maasdam, wordt

geraamd op f 800.

Overeenkomstig art. 540 van het Wetboek van Koophandel zal die

Maatschappij de helft van dat bedrag vergoeden.

Strijken van sloepen. De Minister geeft de verzekering, dat zijne aan-

dacht steeds gevestigd is op vindingen, die ten doel hebben om de

veiligheid van de bemanningen der oorlogsschepen te verhoogen en dat

hij niet in gebreke zal blijven om dergelijke zaken als de vinding-

Düiuker en meer andere ook op de oorlogsschepen toe te passen,

wanneer hem, bij de voortreffelijkheid daarvan, ook de wenschelijkheid

van invoering gebleken is.

Verzekering tegen ongelukken. In beginsel is aangenomen dat, bij

aanbestedingen van werken voor het Departement van Marine, de aan-

nemers verplicht zullen worden om hunne werklieden tegen ongelukken

te verzekeren. De wijze waarop dit het beste zal kunnen geschieden is

alsnog in overweging.

Het ligt niet in de bedoeling van het voorstel (om den Kapitein ter

zee voor speciale diensten, ook na zijne bevordering tot Schout-bij-nacht,

in zijne betrekking te bestendigen) om het daardoor tot eene gewoonte

te maken, een Vlagofficier voortdurend aan het Departement te verbin-

den. De strekking van het voorstel is uitsluitend om den zeer bekwamen,

voor zijnen speoialen werkkring bij uitstek geschikten persoon, in het

welbegrepen belang van ’s lands dienst, ook nog
verder daarin te

kunnen employeeren. Moet hij te eeniger tijd worden vervangen, dan

zal stellig de aandacht meer gevestigd zijn op de bekwaamheden en de
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geschiktheid van den nieuwen titularis dan op zijn rang. Reeds hooger
is aangetoond, dat verlenging der detacheering niet in strijd is met de

bedoeling der wet en, wat betreft te groeten invloed, dien deze officier

op den gang van zaken zou hebben, hiervoor behoeft, zoo voor bet

tegenwoordige als voor de toekomst, volstrekt geene bezorgdheid te

bestaan.

Het voornemen bestaat om weder een permanent lid in de examen

commissie te benoemen.

Materieel der zeemacht en van ’s Rijks maritieme etahlissementen. De

Minister zou slechts dan tot den bouw in bet buitenland wenscben

over te gaan, wanneer, zooals bijv. bij de eerste pantserschepen en

torpedobooten bet geval was, schepen of vaartuigen van een type be-

noodigd zijn, in alle opzichten afwijkende van vroegere typen. Het moge

waar zijn dat men, schepen in bet buitenland aanscbaffende, profiteert

van de ondervinding door particulieren en admiraliteiten opgedaan, de

Minister acht bet van nog meer belang die ondervinding zelf op te

doen en te waarborgen, dat wij zooveel mogelijk onafhankelijk van het

buitenland blijven op
bet gebied van den scheepsbouw, die eertijds den

roem van ons vaderland uitmaakte. Geenszins sluit dit echter in, dat

wij niet zouden voortgaan met partij te trekken van de bjj andere

natiën opgedane praotijk, inzonderheid waar bet nieuwe zaken geldt.
Haar aanleiding van hetgeen is opgemerkt omtrent den aanbouw op

’s Rijks werf, tegenover bet doen vervaardigen van de schepen bij par-

ticulieren, brengt de Minister in het midden, dat, naar zijne over-

tuiging, beide wijzen van aanschaffing hand aan band dienen te blijven

gaan. Ofschoon voorstander van den aanbouw bij particulieren, zoude

bij het sterk afkeuren uitsluitend bij hen ter markt te gaan. Ook op

’s Rijks werf dient aanbouw plaats te hebben, evenals bij de andere

zeemogendheden, behoudens eene enkele uitzondering, regel is. Bij de

belangrijke behoefte aan nieuwen aanbouw, die in de eerste jaren zonder

twijfel te voorzien is, zoude bet alleen rekenen op ’s Rijks werf eene

zeer aanzienlijke uitbreiding van baar personeel onvermijdelijk maken.

De beoordeeling of de belangen van de particuliere industrie mede-

brengen om een werk van zoo grooten omvang als de bonw van een

pantserdektorenscbip te aanvaarden, is niet gemakkelijk en ligt, naar

het voorkomt, minder op den weg van den Minister. Zeker is het in-

tusschen, dat de belanghebbenden zelven aan de aanneming van der-

gelijk groot werk zeer groote waarde hechten, en dat in den vreemde

op tal van particuliere werven schepen worden gebonwd van vrij wat

grooter afmetingen dan bet hierbedoelde, zonder dat dit tot moeilijk-
heden leidde, terwijl de Minister bovendien niet inziet waarom er bij
marinewerken geen eer in te leggen zou zijn, wanneerde uitvoering met

zorg en nauwgezetheid plaats beeft. Geenszins ligt het dan ook in zijne

bedoeling met den aanbouw bij particulieren te breken.
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Waar de werf te Amsterdam nog ruimte en gelegenheid aanbiedt om

schepen te bouwen van de afmetingen, die thans verlangd worden,

blijft de Minister zijne ten vorige jare geuite meening handhaven, dat

eene verplaatsing van de werf naar de noordzijde van het IJ onraad-

zaam is. Hoogst belangrijke sommen zouden daarmede zijn gemoeid,

die hij niet de vrijheid vindt aan te vragen, omdat eene verplaatsing

van ’s Rijks werf te Amsterdam hem niet gebiedend noodig voorkomt.

Voor het geval, dat de afmetingen der oorlogsschepen het bereiken der

werf zouden beletten, zou het naar het oordeel van den Minister in de

eerste plaats wenschelijk zijn eene vergrooting van de Oosterdoksluis

te overwegen, dan wel te onderzoeken of zij, nu het kanaal is afge-

sloten, niet zou kunnen worden gemist. Moest tot de vergrooting be-

sloten worden, dan nog zouden de kosten daarvan geheel op den achter-

grond komen bij die, welke verbonden zouden zijn aan de verplaatsing

van de geheele werf met al bare gebouwen en werktuigen. Wel zoude

grond, waarop
thans de Rijkswerf is gevestigd, bij eene eventueele ver-

plaatsing kunnen worden verkocht, maar men vergete niet dat andere

gronden aan de overzijde zullen moeten worden aangekocht, tenzij men

de keus der plaats vestige op terreinen die den Staat in eigendom toe-

behooren en die dan toch ook voor de toekomst groote waarde hebben,

terwijl de waarde van de gronden van de tegenwoordige werf juist

niet gebaat zou worden door eene verplaatsing van een groot deel van

het personeel en van de arbeiders aan de werf verbonden, die nu veelal

in de buurt daarvan wonen.

Hoezeer het vanzelf spreekt, dat de bouw van de beide grooteschepen

en van die op deze begroeting aangevraagd, eene zeer ongewone leven-

digheid op ’sKijka werf zou ten gevolge hebben en alle krachten zouden

moeten worden ingespannen om de zaken behoorlijk te regelen, zoo is

het aantal hellingen voldoende om den bouw aan te vangen en voort

te zetten en zou het vinden van voldoend personeel geen te groot be-

zwaai’ ontmoeten.

De gezamenlijke kosten van het stoomschip tot bescherming der

visscherij worden geraamd op f 370,000, waaronder f 56,000 voor de

uitrusting. Hierbij is gerekend, dat de eisoh van het zeilvermogen minder

op
den voorgrond zal treden dan aanvankelijk in het voornemen heeft

gelegen. Een vol zeilvermogen namelijk zou, bij behoud van de ge-

wenschte vaart onder stoom, leiden tot een schip van grooter water-

verplaatsing en tot een grooter stoomvermogen.

Wanneer de Vertegenwoordiging niet geneigd bevonden wordt de

werf te Amsterdam als werf van aanbouw te bestendigen (van een„op-

richten” als zoodanig kan geen sprake zijn, waar die inrichting als

werf van aanbouw reeds zulk een lang en eervol verleden achter zich

heeft), dan wordt aanschaffing van werktuigen en gereedschappen, al-
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thans voor een deel overbodig, ofschoon er bij het uitvoeren van her-

stellingen en voorzieningen toch altijd zal moeten gezorgd worden, dat

de daarvoor benoodigde gereedschappen zoo goed mogelijk moeten

worden onderhouden en aangevuld.

Tot zijn genoegen heeft de Minister echter op meer dan eene plaats

in het Voorloopig Verslag opgemerkt, dat meerdere stemmen opgaan

om eene Rijkswerf van aanbouw te behouden , en deze meening deelende,

vermeent hij, dat niet langer mag verzuimd worden om door de aan-

schaffing van werktuigen, die aan de eischen des tijds voldoen, die

werf in een staat te brengen, dat zij goed en vlug werk kan leveren.

Vandaar de aanvraag, die geheel ten onrechte geacht wordt te zijn

een bedekt subsidie aan de Koninklijke fabriek, daar de werktuigen

het eigendom van den Staat blijven.

Waar aan alle schepelingen aan boord, met uitzondering van de

machinisten en onderofficieren, kommaliewant wordt verstrekt, meende

de Minister die uitzondering niet langer te mogen bestendigen en daar-

door een einde te mogen maken aan eene bestaande onbillijkheid, te

meer omdat door dien maatregel tevens de snelle mobilisatie zal worden

bevorderd. Voor de som van f 12,000 zal de geheele verstrekking kunnen

worden bestreden.

Te Willemsoord behooren voor de mobilisatie 10 munitielichters voor-

handen te zijn; een vijftal is thans daarvoor aanwezig en ontbreken

dus nog 5, die gaandeweg moeten worden aangeschaft of aangebouwd.

Er bestaat alzoo geen aanleiding om het voor 1891 voorgestelde aantal

van twee met een te verminderen.

Bij de samenstelling der begroetingwaren de suppletoire contracten voor

de voortzetting van den bouw vaii de Prinses (sedert „Koiiiwg'i»”) Wilhel-

mina der Nederlanden en de Meinier Claeszen nog niet gesloten, en

kon derhalve moeilijk op andere sommen gerekend worden, dan krachtens

de oorspronkelijke contracten in 1891 verschuldigd zouden zijn.

Hoezeer de Minister vertrouwt, dat de oorspronkelijke prijzen niet

aanmerkelijk zullen worden overschreden, is het niet wel mogelijk

bepaald op te geven voor welken prijs de uitvoering thans zal geschie-

den. Afgaande op de bedragen, die sedert het tot stand komen der

nieuwe contracten verwerkt zijn, meent de Minister te mogen aannemen,

dat in dit jaar zal verwerkt worden aan eerstgenielden bodem pl. m.

f 110,000 en aan de Meinier Claeszen pl. m. ƒ 170,000.

In 1891 wordt geachtnoodigte zijn voor de Prinses (sedert „Koningin")
Wilhelmina der Nederlanden f 720,000 en voor de Meinier Claeszen

f 689,000, dat is te zamen f 1,409,000 voor materialen en arbeidsloon.

Aangezien thans voor beide schepen slechts het totaal bedrag van

ƒ897,600 is uitgetrokken, wordt bij Kota van Wijziging voorgesteld om
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het eindcijfer van art. 13 te stellen op ƒ 1,419,000, waarvan ƒIO,OOO

voor kosten van toezicht, welke afzonderlijk op art. 13 zijn uitgetrokken,
omdat het daarmede belaste personeel ook nu evenals tot dusver bij
aanbouw bij particulieren ontheven wordt van zijne betrekking tot

de werf. Door die kosten ten laste der werf te laten, zouden de alge-
meene kosten van die inrichting belast worden met een bedrag dat

daarvoor niet is aangewend.

De leidende gedachte bij de vaststelling der bewapening voor bet

artillerie-instructieschip is geweest, deze zoo dienstbaar mogelijk te

doen zijn aan de opleiding tot kanonnier.

Het thans in aanbouw zijndepantserdekschip en betramschip zullen o. m.

worden bewapend met kanons van 17 c.M. A op midden-pivot-affuit en

de pantserdekkorvet Sumatra wordt bewapend met kanons van 12 c.M.

A. lang 35 kaliber. Aangezien nu de inrichting der affuiten voor grooter

of kleiner kaliber slechts zeer weinig verschilt, zoodat de hiermede te

houden excercitie en de verdere behandeling daarvan ongeveer gelijk
kunnen gesteld worden, is, ter vermijding van onnoodige grootere uit-

gaven, zoowel bij eerste aanschaffing als voor de jaarlijks verbruikt

wordende munitie, voor het artillerie-instructieschip geen grooter kaliber

dan het kanon van 12 c.M. A gekozen, geplaatst op midden-pivot-affuit.
De kosten verbonden aan eventueele invoering van getrokken aohterlaad

mortieren van 7,5 o.M. zullen voor 50 mortieren,met GO granaten voor elk,

ongeveer ƒ 85,000 bedragen. De voorbeproevingaangevraagde mortier is

geraamd op ƒ 1500 en er is gerekend op aanschaffing van 200 projectielen.

Op de vraag of bij de nieuw in te voeren regeling ten opzichte van

de verantwoording van het torpedomaterieel voldoende rekening is ge-

houden met den eisch, dat het materieel te allen tijde voor oorlogs-

gebruik gereed zij, kan de Minister een bevestigend antwoord geven.

De SCHWARTZKOPFF-torpedo voldoet thans niet minder goed dan de

Whitehead en is zelfs in sommige opzichten te verkiezen, ofschoon de

WniTEHEAD-torpedo in andere opzichten meer de voorkeur verdient. Toen

dezen zomer niet langer gewacht kon worden met de aanschaffing van

torpedo’s, omdat er nog een vrij groot aantal ontbreekt, was de be-

proeving nog niet afgeloopen en is overgegaan tot eene bestelling bij

Whitehead. Op de inschietplaats worden niet meer schoten met de

torpedo’s gedaan dan noodig is om hare daaibij aan den dag komende

gebreken te verbeteren en haar eene goede baan te verzekeren, zoodat

men daarop vertrouwen kan. De beproeving op de inschietplaats ver-

oorzaakt geene bijzondere kosten en bij het inschieten komen de gebreken

aan den dag en verkrijgt men voldoende gegevens om over de waarde

van een torpedotype te oordeelen. Al wilde men dus geene verschillende

torpedotypen tegen elkander beproeven, zou er niet minder op de inschiet-

plaats ingeschoten moeten worden dan nu geschiedt. De vischtorpedo is
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een gecompliceerd wapen, waarom er noodzakelijk veel mede moet

gelanceerd worden om do waarde er van te kunnen beoordeelen en de

noodige geoefendheid er mede te verkrijgen. De bewering, dat torpedo’s
na 250 5. 300 schoten versleten zouden zijn, is niet juist. De deelen die

slijtage vertonnen kunnen gemakkelijk, meestal met weinig kosten,

vernieuwd worden, zoodat eene torpedo, na een veel grooter aantal

schoten nog goed blijft. Na hoeveel schoten eene torpedo versleten is, is

nog niet uitgemaakt, doch de ondervinding leerde nu reeds dat eene

torpedo, waarmede 504 lanceeringen plaats hadden, hij nauwkeurig
onderzoek na het laatste schot, geene teekenen van slijtage bleek

te hebben, die niet in weinige dagen volkomen hersteld kon

worden.

De Minister kan niet mede gaan met het denkbeeld om een vast

vuurstokorspersoneel aan den torpedodienst te verbinden. Immers zou,

bij de toepassing daarvan, het geheele getal der vuurstokers van de

zeemacht belangrijk vermeerderen, vermits bij eene dergelijke regeling
het aantal der overige vuurstokers niet evenredig en zelfs niet van

belang zou kunnen worden verminderd, ten einde ben niet te veel uit-

landig te doen zijn. Bovendien zou in vredestijd voor de vuurstokers,
speciaal voor den torpedodienst bestemd, niet altijd voldoende emplooi

zijn, dewijl, met ’t oog op den voortdurend wenschelijken staat van ge-

reedheid voor mobilisatie, slechts een deel van het zookostbare materieel

voor oefening kan worden aangewezen. Veeleer behoort het streven te

zijn om de bij den torpodienst gedetacheerde vuurstokers zoo spoedig

mogelijk voor hunne taak te bekwamen en hen alsdan door anderen te

vervangen, opdat de voor dien bijzonderen dienst vereischtekennis meer

en meer tot het geheele vuurstokorspersoneel der zeemacht doordringt.
In dien geest is reeds in 1889 gehandeld door de detacheering van de

vuurstokers bij den torpedodienst van w/er op drie jaren terug te brengen,
met welken maatregel tevens eenebillijker rouleeringvoorbuitenlandschen
dienst over het geheele vuurstokorspersoneel werd beoogd.

Aangezien er voor de bestaande en de in aanbouw zijnde booten 130

torpedo’s noodig zijn, waarbij niet gerekend is op die voor de Eeinier

Claeszen en de Prinses (sedert V/ühelmina der Nederlanden,
kan de voor aanschaffing uitgetrokken som niet met de helft vermin-

derd worden. De ondervinding heeft bewezen, dat het geruimen tijd
duurt eer de aangoschafte torpedo’s in allen deele voor oorlogsgebruik

gereed zijn, en daar er thans 48 ontbreken, waarvan 20 zijn besteld,
die in Augustus 1891 ontvangen worden, zou het tekort tegroot blijven,
indien er slechts 14 konden worden aangekocht. liet verschil in het

thans noodig geachte aantal vischtorpedo’s met dat ten vorige jare op-

gegeven, vindt zijne oorzaak in den aanbouw van twee torpodobooten,
waarvoor in 1890 gelden zijn toegestaan. Over de gelden in 1889 voor

torpedo’s toegestaan is niet beschikt, omdat de beproeving der Schw.vrtz-

KOPFF-torpedo’s nog niet was afgeloopen. Er wordt gerekend, dat er 2

2
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torpedo’s voor iedere lanceer-inrichting noodig zijn en bovendien ruim

25 pet. waarloos voor theorie, reserve en exercitie.

De op de insehietplaats gezonken torpedo is niet teruggevonden,

niettegenstaande alle daartoe aangewende pogingen. De oorzaak van het

zinken is daardoor niet bekend. Alle mogelijke voorzorgen worden steeds

genomen om het zinken te voorkomen; niettegenstaande dat is het altijd

mogelijk dat eene torpedo lek wordt en zinkt. Dat er, nadat er sjaren

torpedo’s gelanceerd zijn, zoo op de insehietplaats als terreedeNieuwe

Diep en in het station Curagao, slechts ééne verloren is geraakt, is wel

een bewijs dat daartegen met de meeste zorg wordt gewaakt.

De ondervonden averij aan de ketels van torpedobooten,bij proeftochten ,

bestaat in het zoogenaamde lek worden van de vlampijpen. De pijpen

blijven namelijk niet waterdicht in de vlampijpplaten bevestigd, hetwelk

het gevolg kan zijn van verschillende oorzaken, bij voorbeeld minder

voortreffelijk voor het doel geschikt materiaal, bewerking die niet vol-

maakt is, behandeling die wellicht iets te wenschen overlaat, of wel aan

combinatie van die oorzaken, waarbij bovendien zonder twijfel minder

goede circulatie van het water in den ketel eene groots, waarschijnlijk

de grootste, rol speelt. Ook in het buitenland heeft men veel met het-

zelfde gebrek te kampen. Hierbij mag worden opgemerkt, dat het lek

worden der pijpen bij eenmaal afgeleverde booten niet meer voorkwam.

Br is bjj ons nog
slechts ééne torpedoboot de Goenloer wegens

het genoemde gebrek niet opgeleverd.

Nu de wet van 18 Juli 1890 {Staatsblad n°. 109) de mogelijkheid

opent, dat alle mindere geëmployeerden op dagloon, bij ’s Rijks in-

richtingen werkzaam, in het genot van pensioen treden, hetzij terzake

van ouderdom, hetzij ter zake van verwonding, verminking, ziels- en

lichaamsgebreken in en door den dienst, hetzij ter zake van ongeschikt-

heid door andere dan de bovenvermelde oorzaken, bestaat de noodzake-

lijkheid niet meer de mindere geëmployeerden, ook in den vervolge,

van eene vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar te voorzien.

De met of na 1 Januari 1891 aangesteld wordende mindere geëmploy-

eerden zullen dus allen dagloon genieten.
De wet van 18 Juli 1890 {Staatsblad n°. 109) doet het ook niet noodig

zijn, het bestaande onderscheid tusschen „vaste” en „tijdelijke” werk-

lieden te handhaven, en bestaat het voornemen om, voor den vervolge

dit onderscheid, waarvoor geene andere gegronde redenen pleiten, te

laten vervallen.

Het magazijn van nat schietkatoen in den groeten IJpolder, met het

daarbij behoorende woonhuis en het projectielenmagazijn te Willemsoord

zijn zoo goed als gereed en zullen dezer dagen van den aannemerkunnen

worden overgenomen.

Wat het steenkolenmagazijn aan de overzijde van het IJ betreft, na-
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dat de aannemer de ontgravingen voor de zandaanvulling had gemaakt,

bleek de gesteldheid van den grond zooveel ongunstiger te zijn dan uit

de boringen was afgeleid, dat op advies van den ingenieur van den

waterstaat, die het toezicht over den bouw voort, moest worden over-

gegaan tot eene aanzienlijke belasting met zand, terwijl het tevens

noodig bleek de palen van de steigers langer te nemen.Hieruit ontstond

eensdeels vertraging, anderdeels eenebelangrijke verhooging der kosten.

Thans echter wordt het werk krachtig voortgezet en zal het magazijn

1 Juli 1891 in gebruik Kunnen worden genomen. Ook de bouw van het

projectielenmagazijn in Polder VII aan de overzijde van Amsterdam

ondervond vertraging. Ten gevolge van verschil van gevoelen over de

wenschelljkheid om de gebouwen al of niet op staal of op palen te fun-

deeren, had een nieuw onderzoek van den bodem plaats, dat tot het

besluit leidde, dat de fundeering op staal kon worden behouden, terwijl

het wenschelijk bleek de woning, in verband met de veiligheid, meer

van de werkplaatsen te verwijderen. Na daaromtrent gevoerde onder-

handelingen met de gemeente Amsterdam werd een geschikt terrein

verkregen, waar echter eene paalfundeering noodig bleek, die ook

meerdere kosten met zich voerde. Thans is het werk echter in vollen

gang, en als de aannemer aan zijne verplichtingen voldoet, zal deze

inrichting in den loop dor maand September 1891 voor gebruik ge-

reed zijn.

Door de onzekerheid, die geruimen tijd bestaan heeft omtrent het al

of niet overbrengen van de werf naar de overzijde van het IJ, zijn in

de laatste jaren zoo weinig mogelijk kosten besteed aan het onderhoud

der gebouwen op de tegenwoordige inrichting. Nu het echter, blijkens

hetgeen ten vorige jare door den Minister in de Memorie van Toe-

lichting bij de begroeting voor 1890 is gezegd, niet raadzaam wordt

geacht tot die overbrenging over te
gaan, dienen de voorzieningen

aan do gebouwen met meer kracht ter hand te worden genomen. De

werk- en bergplaatsen, bestemd voor aanbouw en bewaring van sloepen

en magazijnen voor hout, verkeeren in een zoodanig ongunstigen en

verouderden toestand, dat vernieuwing dringend gevorderd wordt.

Hoezeer de Minister bereids pogingen heeft doen aanwenden om op

eene goedkoopere wijze, dan aanvankelijk werd geraamd, tot eene be-

hoorlijke oplossing te geraken, is het onderzoek nog niet afgeloopen ,
maar vleit hij zich daarin naar wensch te zullen slagen, en geeft hij

de verzekering, dat niets onbeproefd zal blijven om zoo zuinig mogelijk

te werken. Men verlieze daarbij echter niet uit het oog, dat in den

grond te Amsterdam de onderhouw groote sommen verslindt.

Door den Minister werden bij Nota enkele wijzigingen in de

begroeting gebracht, waaruit o. a. bleek, dat het voornemen
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bestond om met 1 Januari 189] eene proef te nemen met eene

gewijzigde verantwoording van het torpedomaterieel. Daartoe w'erd

het o. m. noodig geoordeeld, dat aan het Hoofd van het vak

van uitrusting bij elke w'erf een Officier zou worden toegevoegd,
die tevens belast zoude zijn met de betrekking van Chef van

het torpedo-atelier. Voorts werd, nu met de Koninklijke fabriek

voor stoom- en andere werktuigen de gewijzigde contracten

w'aren tot stand gekomen, voor de voortzetting van den

aanbüuw van het pantserdektorenschip Prinses (sedert Koningin')
Wilhelmina der Nederlanden en van het ramschip BAnier Claeszen

ruim 5 ton meer aangevraagd, terwijl, om geene vertraging te

ondervinden , in het mogelijk geval dat de omstandigheden zouden

dwingen om den bouw, in stede van door particulieren ,
doorbet

personeel van ’s Kijkswerf te doen voortzetten, de omschrijving

van het desbetreffend artikel der begroeting werd gewijzigd.
Ook kon voor de ketels en machines van het stoomschip tot

bescherming der visscherij / 52.500 minder aangevraagd worden
,

omdat gebleken was ,/dat de werktuigen niet zoo krachtig be-

hoefden te zijn, als oorspronkelijk was geraamd'’. In verband

met de aangebrachte wijzigingen werd het bedrag dezer afdeeling
nu f5.398.840.

Bij de mondelinge behandeling der begroeting in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal werden twee amendementen
,

die de

strekking hadden om den bouw van het stoomschip tot bescherming
der visscherij en van het artillerie-instructieschip te beletten,

nadat de Minister de aanneming dier amendementen ten sterkste

had ontraden, verworpen.

Het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal, in zoover dit betrof’s Ministers beleid en het Materieel

van dc Zeemacht en de Rijkswerven, werd als volgt beantwoord:

De Minister betreurt het, dat vele leden zich weinig ingenomeh ver-

klaarden met zijn beleid, en dat aan hunne goedkeurende stem niet de

heteekenis van vertrouwen kan worden gehecht. Ilij meent dit ten deele
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in verband te moeten brengen met het bji de algemeenebeschouwingen

uitgesproken leedwezen omtrent zijne weifelende houding. De Minister

is zich echter geenszins van dat euvel bewust. Zooverre hiervoor intusschen

schijn zou bestaan door het uitstel van aanbouw tot vervangingen aan-

vulling van het bestaande materieel voor de binnenlandsche verdediging

en voor den algemeenen dienst, moet bij, evenals in de Tweede Kamer

der Staten-Generaal werd gedaan, de aandacht vestigen op de nood-

zakelijkheid van bedoeld uitstel, wegens het nog
niet inkomen der

rapporten van de Staatscommissiën, dio bij de Koninklijke besluiten van

31 Juli 1889 en 23 Maart 1890 zijn benoemd, tot het uitbrengen van

advies omtrent de Indische marine aangelegenhedenen omtrent de kustver-

dediging. Op die rapporten,welke nu eerlang zijn te gemoet te zien, vooruit

te loopen, achtte de Minister onverantwoord en strijdig met ’s lands belang.
Gaarne zal hij voldoen aan den wensch om evenals hij trouwens

meent tot nu steeds gedaan to hebben bij het besteden der toegestane

gelden zuinigheid te betrachten. Hij kan niet toegeven, dat onder zijn

bestuur te veel geld werd uitgegeven voor het veranderen en wijzigen

van verouderd materieel. In het kort genomen heeft de Minister de ver-

beteringen doen voortzetten, welke in de laatste jaren onder zijne voor-

gangers waren toegepast. Hij neemt overigens de vrijheid beleefd te

verwijzen naar hetgeen dienaangaande door hem is aangevoerd in de

Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal, naar aanleiding dezer begroeting.

Ook dat de contracten met de Koninklijke fabriek voor stoom- en

andere werktuigen te Amsterdam zouden bewijzen, dat op weinig zorg-

zame wijze met ’s lands penningen werd gehandeld,moet stellig door

hem worden ontkend.

De oorspronkelijke contracten waren gegrond op billijke prijzen en

met de suppletoire contracten is beoogd om de nadeelige gevolgen van

den tegenspoed der fabriek zooveel mogelijk te beperken , zoowel uit een

financieel oogpunt als met betrekking tot de vertraging van den aanbouw.

De twijfel, of men voor den bouw van de pantseidekkorvet Sumatra

hier te lande wel uitgerust en voldoende berekend was, wordt wel het

beste weersproken door het feit, dat genoemd schip nagenoeg gereed

is en eerstdaags in goeden staat zal worden opgeleverd. Het valt natuurlijk

niet te ontkennen, dat bij den bouw van dit voor Nederland geheel

nieuwe type, door den fabrikant onvoorziene moeilijkheden waren to

overwinnen, maar juist hierdoor is, ook door het toezichthoudend per-

soneel
,

eene schat van ervaring opgedaan ,
die bij den bouw van meerdere

schepen met pantserdekken uitstekend te stade zal komen.

Door den Minister is reeds geruimen tijd geleden aan zijn Ambtgenoot

van Koloniën te kennen gegeven, dat bij het noodzakelijk achtte om de

Sumatra voor de aanvaarding harer reis naar Indië eeneproefreis in de

Noordzee te laten doen
,

ten einde in de practijk de stabiliteit en de
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deugdelijkheid der werktuigelijke inrichtingen nategaanen de gelegenheid

te behouden aan opgemerkte kleine gebreken nog hier te lande te gemoet
te komen; voorts omdat hij het wenscheljjk achtte, dat Commandant en

Officieren zich, vóór de Indische reis, eenigszins meer bekend maken

met de eigenschappen van het schip. Het zal niet noodigzijn de Sumotra

bjj die gelegenheid door eene sleepboot te doen konvooieeren.

In verband met de opmerking, dat voor de versterking van het toezicht

op de visscherij oude schepen behoorden te worden gebezigd, maar geen

nieuwe aangehouwd, moet de Minister te kennen geven ,
dat zooals door

hem bij de gedachtenwisseling in de Tweede Kamer omstandig is betoogd ,
de bestaande schepen voor deze dienstverrichting minder geschikt zjjn,

en men derhalve wel genoodzaakt is om tot den houw van nieuwe, voor

dezen specialen dienst geëigende, schepen over te gaan. Vooral de

Bonaire en Suriname, hoezeer ten volle zeewaardig voor Oceaanreizen,

zijn onvoldoende te achten voor den genoemden dienst op onze kust.

En wat de Alkmaar en Sommelsdijk betreft, daargelaten dat ook zij

minder voor het genoemde politietoezicht geëigend zijn, kunnen zij niet

gemist worden voor verre reizen, die ook meermalen onverwacht noodig

blijken on waarvoor men c. q. een schroefstoomschip 3de klasse zou

moeten aanwijzen.

lil cle Memorie van Toelichting hij de begroot,ing voor 1892
,

komt betreffende bet Materieel van de Zeemacht en de Rijkswerven

o. m. het navolgende voor.

Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt ƒ.5,022,480 tegen ƒ5,398,840

voor 1891 toegestaan.

Voor aanbouw, tuigenen uitrusten van nieuw'e schepen wordt gevraagd

ƒ1,717,900, derhalve ƒ336,400 minder dan voor 1891 werd toegestaan;

voor herstelling enuitrusting van schepen in en buiten dienst ƒ 1,331,150,
derhalve ƒ32,320 meer dan voor 1891 werd toegestaan;

voor conservatie van reservesehepen en hunne uitrustingsgoederen

ƒ154,800, derhalve ƒ 2,800 minder dan voor 1891 werd toegestaan;

voor aankoop, aanmaak en herstelling van niatevialen, goederen en

voorwerpen voor den voorraad ƒ586,750, derhalve ƒ 58,825 meer dan voor

1891 werd toegestaan;

voor aanschaffing, wijziging en herstelling van geschut, aflfutage,
projectielen, handwapenen en torpedo’s f 392,500, derhalve f 144,860

minder dan voor 1891 werd toegestaan;

voor aankoop, onderhoud en herstelling van gereedschappenen werk-

tuigen, aanbouw, onderhoud en herstelling in eigen beheer van werf

inrichtingen, werkvaartuigen en gebouwen ƒ489,910, derhalve ƒ15,750

meer dan voor 1891 werd toegestaan;
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voor algemeenen dienst en proefnemingen ƒ349,470, derhalve ƒBO5

meer dan voor 1891 werd toeges^aan.

De hij deze begroeting voor nieuwen aanbouw aangevraagde sommen

moeten strekken voor den afbouw van het artillerie-instructievaartuig

Bellona, van het stoomschip tot bescherming der visscherij Zeehonden.

van bet ramschip Reinier Claeszen, terwijl de bouw van het pantserdek-

torenschip Koningin Wilhehnina der Nederlanden zal worden voortgezet,

alles op ’s Rijkswerf te Amsterdam.

Dat voor den aanbouw van de Bellona en Zeehond meer geld voor

arbeidsloon wordt aangevraagd, dan in verband met het toegestane voor

1891 aanvankelijk noodig scheen, vindt zijn grond daarin, dat een deel

van het bedrag voor 1891 niet besteed zal kunnen worden. Was toch

bij het opmaken dier begroeting gerekend op
het aanvangen met begin

Januari, door het vaststellen der wet op 23 Februari geraakte menbijna

acht weken ten achteren

De Bellona, Zeehond on Reinier Claeszen zullen in den loop van 1892

voor den dienst gereed komen. a,n 6.Q Koningin Wilhelmina den Nedet ~

landen mag dit eerst in 1893 verwacht worden.

De bouw dier beide laatste schepen, waarvan de levering aanvankelijk

aan de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam

was opgedragen, geschiedt nu zonder stoornis op ’s Rijkswerf aldaar,

en een groot deel van de werklieden van die fabriek zijn voor deze

werkzaamheden in dienst van den Staat aangenomen, zoodat het personeel,

vergeleken bij vroeger, aanzienlijk vermeerderd is.

De voorzieningen en herstellingen, waarvoor de geldenzijn aangevraagd,

bepalen zich tot het in orde maken van rompen, machines en inven-

tarissen van die schepen, welke korter of langer in dienst zijn geweest

en weder voor nieuwe bestemmingen moeten worden in orde gebracht.

Het behoeft nauwelijks herhaald te worden , dat de ramingen,gebaseerd

op kosten van herstellingen van gelijksoortige schepen, bij dergelijke

gelegenheden slechts zeer ten ruwste kunnen zijn en afhankelijk van

omstandigheden, die onmogelijk te voorzien zijn.

De wijzigingen aan bet gepantserd materieel zullen dit jaar voltooid

worden j
alleen van de I/uipctürd is dit niet zeker en worden voor

eventueel uit te voeren voorzieningen nog fondsen aangevraagd.

De stoomkanonneerboot Vos, thans te Vlissingen gestationneerd,moet

in bet volgend jaar bare stoomketels tegen nieuwe verwisselen; hetzelfde

is bet geval met de torpedobooten II en T/Z; die vaartuigen zullen dan

tevens de noodige voorzieningen ondergaan.

Voor de (:erherus worden gelden uitgetrokken voor de herstelling der

werktuigen en tot betaling van de laatste termijnen der nieuwe stoom-

ketels.

De voor de Buffel toegestane sommen bleven, in verband met hetgeen
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voor de begroeting van het loopende jaar werd gezegd, ongebruikt. Ei‘

is thans wederom een post op deze begroeting gebracht tot bet uitvoeren

van herstellingen aan ketels en werktuigen van de Buffel, die echter

tot het hoog noodige zullen beperkt worden. In verband met die werk-

zaamheden zullen op dit schip, evenals op de Cerberus eenige voor-

zieningen aan romp en beschieting moeten worden uitgevoerd.
Wat aangaat de schepen van den algemeenen dienst, kan worden

medegedeeld, dat de werkzaamheden aan het schroefstoomschip Tromp
zullen worden beëindigd, waarna dit schip te Willemsoord in reserve

zal worden opgenomen. Hr. Mg. sohroel'stoomschip Johcin Willem Friso

moet na terugkomst van den winterkruistooht, worden gereed gemaakt
voor een tocht in de Noordzee en daarna voor een nieuwen kruistocht.

Hr. Ms. schroefstoomschip Van Speijk, tegen den zomer uit Oost-Indië

terugverwacht, moet geheel worden nagezien en in orde gebracht voor

stationneering te Cura^ao.

Hr. Ms. schroefstoomschip Van Galen zal op gelijke wijze als vroeger

voor eene reis naar Oost-Indië moeten worden in orde gebracht, terwijl
van het verblijf in Nederland zal worden gebruik gemaakt om een

onderzoek in te stellen naar den toestand van dit schip, met het oog

op verder daarvan te verwachten diensten.

Hr. Ms. schroefstoomschip Bonaire, uit West-Indië teruggekeerd,
moet worden nagezien en in orde gebracht. Tot zoolang de Zeehond,
het vaartuig ter bescherming der vissoherij, niet gereed is, wordt dit

schip daarvoor bestemd.

Hr. Ms. schroefstoomschip Sommelsdijk wordt in het laatst van 1892

te Hellovoetsluis binnen verwacht, om aldaar te reparoeren.

De drijvende batterij Salamander, die sinds vele jaren in do haven

het Nieuwe Diep tot exoercitiesohip diende voor het vuren met geschut,
is, na in het droge dok te Willemsoord te zijn onderzocht, bevonden

te zijn in een toestand, dat niet op lang gebruik meer mag gerekend
worden. Het heeft een punt van overweging uitgemaakt, of dit schip
moest vervangen worden door eene vaste batterij dan wel door de Heldin,

vroeger bestemd tot bergplaats van projectielen, maar sedert de ge-

reedheid van het projectielenmagazijn te Oostoever zonder bestemming.
Omdat een schip beter aan het doel beantwoordt en ook ten ge-

volge van moeilijkheden aan het eerste verbonden, is besloten de

Heldin daartoe te doen inrichten on worden nu de noodige gelden aan-

gevraagd om dit te doen geschieden.

Te Hellevoetsluis zal de bouw van de munitie-lichters en het werk-

vaartuig worden voltooid, terwijl twee nieuwe stoomsloepen van 30 voet

zullen worden in aanbouw gebracht.

Het is gebleken, dat de som voor 1891 voor steenkolen uitgetrokken,
ook in verband met het toegenomen gebruik, onvoldoende was; daarom

24
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wordt voor 1892 een hooger bedrag geraamd, omdat het bepaald nood-

zakelijk is den voorraad voldoende groot te hebben.

Eene som van f 24,000 is aangevraagd voor den aankoop vanhettoe-

stel van den heer Bellemo te Venetië, die eene uitvinding heeft

gedaan om door de torpedo’s zelve de netten, die tot beveiliging der

schepen dienen, te doen doorsnijden. Nadat op dezerzijdsche uitnoodi-

ging de uitvinder op de insehietplaats eenige proeven had genomen,

die de bruikbaarheid zijner vinding bewezen, is met hem onderhandeld

over den aankoop van zijn geheim en is hij bereid bevonden dit aan

de Nederlandsche marine voor de aangevraagde som af te staan, die

billijk is te achten in vergelijking van hetgeen de Italiaansche marine

daarvoor betaalde, en van hetgeen andere marines hem bij welslagen
zijner proeven aanboden. Wordt de vinding eigendom der Nederlandsche

marine, dan is den uitvinder geheimhouding toegezegd.

In aansluiting aan hetgeen bij de Memorie van Toelichting van de

vorige begroeting werd vermeld, kan aangaande de werkzaamheden,
welke tot 1 Juli 1891

op ’s Rijks werven werden verricht of aan parti-
culieren opgedragen, het volgende worden medegedeeld:

’s Rijks tverf te Amsterdam.

De torpedoboot ldjen kwam in October 1890 gereed, werd overge-

voerd naar llellevootsluis, in de Iste klasse van reserve opgenomen en

1 April 1891 in dienst gesteld.

De torpedoboot Krakatau deed 2 Juli 1890 haar definitieven proef-
tocht en werd, na te Amsterdam voltooid te zijn, in December 1890

overgevoerd naar Willemsoord, in de eerste klasse van reserve opge-

nomen en 2 Maart 1891 in dienst gesteld
De torpedoboot Goentoer bleef ter beschikking van de Nederlandsche

Stoombootmaatschappij, om in de gebreken aan den stoomketel, die zich

bij eenige opvolgende proeftochten telkens weder voordeden, te voor-

zien. Er zijn thans afdoende maatregelen genomen, om het vaartuig
zoo spoedig mogelijk in het bezit van een goeden ketel te stellen.

De torpedoboot Makjan werd 2 Augustus 1890 te water gelaten en

15 September ter beschikking van den fabrikant gesteld voor het in-

zetten der werktuigen. Ka den welgeslaagden proeftocht te Viissingen
op

3 April 1891 wordt de boot thans te Amsterdam afgewerkt.
De torpedoboot Laniongan werd 15 Kovember 1890 te water gelaten

en 13 April 1891 aan den fabrikant afgegeven voor het inzetten der

werktuigen. Zij deed 20 Juni een welgeslaagden proeftocht en werd

weder naar Amsterdam overgevoerd om afgewerkt te worden.

De torpedobooten XXI en XXII werden respectievelijk 28 Juli en

4 Augustus 1890 ter beschikking der Koninklijke maatschappij „De
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Schelde” geateld om de machines in te zetten en keerden in Maart daar-

aanvolgende, na welgeslaagde proeftochten op
20 en 27 Februari, op

’s Rijks werf terug om verder afgewerkt te worden.

Den 22sten November 1890 werd begonnen met het in elkander zetten

van de torpedoboot welk vaartuig 22 April 1891 werd te water

gelaten en 12 Mei daaraanvolgende ter beschikking van de maatschappij

„De Schelde” gesteld voor het inzetten der werktuigen.

De bouw van torpedoboot 111, waarvan 2 April 1891 het in elkander

zetten werd aangevangen, werd voortgezet.

Het raraschip Reinier Claeszen werd, na het sluiten van het bij de

vorige begrooting vermelde suppletoire contract met de Koninklijke

fabriek van stoom- en andere werktuigen in liquidatie, den 24sten

September 1890 op
’s Rijks werf op stapel gezet.

Xa het gereedkomen der hellingvoor hot pantserdektorenschip Prinses

Wilhehnina der Nederlanden , sedert veranderd in Koningin Wilhehnina

der werd den 2*2sten April 1891 de kiel van dit schip gelegd.

De bij de Koninklijke fabriek voorhanden materialen voor deze beide

schepen werden naar ’sßyks werf overgebraeht, en sedert het opzeggen

der overeenkomsten met deze fabriek in Maart 1891, toen de hoop op

reconstructie der fabriek opgegeven was, wordt de bouw der rompen

onder eigen beheer voortgezet, terwpl, zooals lager is vermeld, voor

het afwerken der machines nieuwe contracten werden gesloten.

Het artillerie-instructieschip en het politievaartuig voor de visscherij,

welke respectievelijk de namen Bellona en Zeehond ontvingen, werden

1 Juni 1891 op stapel gezet.

Het in aanbouw zijnde lichtschip kwam in het voorjaar van 1891 ge-

reed. In de aflevering daarvan ontstond eenige vertraging, doordat het

intijds te water laten door de strenge vorst van den afgeloopen winter

belet werd.

De voorzieningen aan de IleiligerJee en Tijger werden beëindigd en

de schepen weder in de Iste klasse van reserve opgenomen. De Tijger

zal eerstdaags, evenals de van een geschutmast worden voorzien.

De voorzieningen aan forpedoboot IX worden voortgezet, terwijl

torpedoboot XVII eenige herstellingen aan de machine ondergaat.

Het stoomschip Suriname werd voor iiidien&tstelling in gereedheid ge-

bracht en 16 Maart 1891 in dienst gesteld.
Yoorts werden aan de overige in reserve en in dienst zynde schepen

de noodige herstellingen verricht, en eenige lichte vaartuigen, o. a. de

rompen van 3 stoomsloepen van 39 voet en 2 van 25 voet, laatstgenoemde

voor de Indische militaire marine, aangebouwd.

Rijks iverf te Willemsoord.

De voorzieningen aan het ramschip Schorpioen werden voortgezet en

zullen spoedig beëindigd zijn.
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Het ramscliip Stier werd 21 November 1890 uit dienst gesteld en

overgevoerd naar de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam,

om de noodige voorzieningen aan romp, ketels en machines te onder-

gaan.

Het ramscliip Guinea werd van torpedonetten voorzien en 21 Novem-

ber 1890 in dienst gesteld.
De monitor Luipaard ondergaat eenige herstellingen, wordt voorzien

van eene brug voor electrisch licht en snelvarend geschut, een geschut-

mast en torenrichtgatbedekkingen, terwijl de commandotoren zal worden

verhoogd, waartoe de pantserplaten in bewerking zijn.
De monitor Krokodil werd naar Hellevoetsluis overgebracht om de

voorzieningen te ondergaan in verband staande met de verhooging van

den commandotoren en de opstelling van snelvuur-geschut en electrisch

licht.

De stoomkanonneerbootGier werd van nieuwe stoomketels enkrukassen

voorzien en keerde in April 1891 in de Iste klasse van reserve terug.

Het stoomschip Tromp werd van nieuwe stoomketels voorzien en

onderging eenige herstellingen aan de machines, waarna nog de

noodige voorzieningen aan den romp en de betimmering worden uit-

gevoerd.

Het stoomscliip De Ruyter onderging, na terugkomst uit Oost-Indië

op
5 September 1890, de noodige voorzieningen aan romp, ketels en

werktuigen en was 25 Maart weder gereed voor vertrek naar West-

Indië.

Het stoomschip Koningin Emma der Nederlanden, 6 Mei 1891 te

Texel binnen, onderging eenige reparatiën aan romp en werktuigen

en werd voor een zomerkruistooht in de Noordzee gereed gemaakt.
Het stoomschip Jolian Willem Friso, 8 Juni 1891 uit West-Indië

teruggekeerd, ondergaat eenige herstellingen en wordt voor een winter-

kruistocht in den Atlantischen Oceaan gereed gemaakt.
Het stoomschip Bonaire, 11 April 1891 uit Suriname terug, werd

den 22sten April uit dienst gesteld en wordt thans weder gereed

gemaakt.
Het stoomschip Van Galen, in Mei 1891 uit Oost-Indië teruggekeerd,

ondergaat de noodige voorzieningen aan den romp, terwijl door de

Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam eenige herstellingen

aan werktuigen en ketels worden verricht. Het schip wordt weder voor

eene reis naar Oost-Indië gereed gemaakt.
De herstellingen aan de torpedoboot Etna werden beëindigd.
De torpedoboot XIV werd naar de Nederlandsche Stoombootmaat-

schappij te Rotterdam overgevoerd, om hei-stellingen aan romp en

werktuigen te ondergaan.
Aan de schepen in dienst en in reserve werd het noodige tot onder-

houd verricht, terwijl 2 stoomsloepen van 30 voet in aanbouw werden

gebracht.
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’s Rijks tcerf te Hellevoetsluis.

De monitor Draak werd voorzien van eeiio brug voor electrisch licht

en snelvurend geschut en een geschutmast, terwijl de commandotoren

werd verhoogd. Het schip werd 15 Mei in dienst gesteld.
De monitor Wesp onderging eenige herstellingen en wordt voorzien

van eene brug voor electrisch licht en snelvurend geschut en een gesohut-

mast, terwijl de commandotoren wordt verhoogd.
Aan den monitor Matador werden eenige herstellingen verricht, en

voor de verhooging van don commandotoren de materialen aangeschaft.
De monitors Panter, Haai en Hyena kregen een geschutmast.

Het stoomriviervaartuig Isala werd naar de Koninklijke maatschappij

„De Schelde” overgevoerd om herstellingen aan de stoomketels en aan

den romp te ondergaan, en zal van eene verbeterde stuurinrichting

worden voorzien.

Het stoomriviervaartuig Vahalis kwam gereed en werd in de Iste

klasse van reserve opgenomen.

Eene stoombarkas en eene stoomsloep van 30 voet werden in aan-

bouw gebracht, terwijl voor den bouw van één werkvaartuig en twee

munitielichters de materialen besteld en gedeeltelijk geleverd zijn.
De overige schepen in dienst en in reserve ondergingen de noodige

voorzieningen.

Werkzaamheden hij particuliere inrichtingen.

Met de Kederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam werd ge-

contracteerd voor uitvoering van herstellingen, enz. aan de werktuigen

van Hr. Ms. stoomschip De Ruyter; voor het wijzigen van de geschut-

poorten van dien bodem; voor werkzaamheden aan machines enz. van

de Zeemeeuw; voor het vervaardigen en opstellen der werktuigen, enz

voor het in aanbouw zijnde artillerie-instructieschip Bellona; voor het

inrichten van de gewezen torpedoboot 111 tot het nemen van schiet-

proeven; voor werkzaamheden aan werktuigen, den commandotoren„
enz. van de Stir)-; voor herstellingen aan torpedobootA"/F; voor levering
van schroefassen en schroeven, en maken van neerslaande kipstutten.

voor de Matador.

De Koninklijke maatschappij „De Schelde” te Vlissingen leverde voort-

stuwers en schroefbladen voor Empong, Merkuur en torpedoboot VII

en werd belast met de herstelling van werktuigen, ketels, enz. van de

Isala. Met haar werd contract gesloten voor de afwerking van de

machines van de Reinier Claeszen.

Aan de Maatschappij „Do Maas” te Rotterdam werd toevertrouwd de

bouw van eene achterwielsloep, terwijl haar ook nog is opgedragen de

levering van een hoogen drukcylinder voer de machine in de stoom-

zagerij te Amsterdam.
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Gebrs. Stork & C°. te Hengelo werden belast met de levering van

stoomketels voor stoomsloepen en voor eene barkas.

Met de Koninklijke Grofsmederij te Leiden werd gecontracteerd voor

levering en herstelling van ankers en kettingen, voor levering van be-

schermplaten tot snelvarende kanons, zoomede tot revolverkanons voor

de Luipaard en Krokodil, voor het veranderen van het luikhoofd aan

boord van de Matador, en voor de levering van stalen masten met

geschutmars voor de Tijger en Cerberus.

De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij te Alkmaar leverde eene

brug voor opstelling van revolverkanons en eleotrisch licht aan boord

Luipaard.
Aan de firma Wed. J. L. Ceuvel te Amsterdam werd toevertrouwd

de bouw van een comraunicatievaartuig, dat 8 Mei 1891 in goede orde

werd opgeleverd.

Hoogerwerf & C“. te Kinderdijk leverden torpedonetten.
W. C. & K. DB Wit te Amsterdam leverden eene locomobile tot

drijven der pompen van de schipdeuren van het herstelde droge dok

te Willemsoord.

De Gezamenlijke Buskruitmakers in Koordholland, Utrechten Zeeland

leverden buskruit.

Voorts werd gecontracteerd met de Kederlandsche fabriek voor werk-

tuigen en spoorwegmaterieel te Amsterdam, voor de afwerking van de

stoomwerktuigen van de Koningin Wilhelmina der Nederlanden.

Met Whitehead & C“. te Fiume werd gecontracteerd voor torpedo’s;

met Fried. Krupp te Essen voor artillerie-materieel en voor sparren

en klauwen voor torpedoboot lII', met de Deutsche Metallpatronen-

fabrik te Karlsruhe voor patronen en hulzen en met de Société anonyme

des anciens établissements HotcHkiss & CIE. te Parijs voor schokbuizen.

Wolf & C“. te Walsrode leverden schietkatoen.

De Compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries de la marine

et des chemins de fer te St. Chamond, leverde torenbedekkingen voor

de Draak en Matador en Oh. de Baisieux te Brussel, als agent van

evengenoemde compagnie, eene overdekking van den commandotoren

voor de Krokodil.

Ten behoeve van het Departement van Koloniën werd met Huygens

& YAN Gelder te Amsterdam gecontracteerd voor den bouw van een

scbroefschip voor de Indische militaire marine (Lornhok)- met de Maat-

schappij „De Maas” te Rotterdam voor den bouw van een stoomschip
voor de Gouvernementsmarine {Zwaan)', met de Koninklijke maatschappij

„Do Schelde” te Vlissingen voor den bouw vaneen stalen schroefstoom-

schip voor de Indische militaire marine {Sumhawa) \ met de Neder-

landsohe Stoombootmaatschappij te Rotterdam voor eene stoomsloep

en voor den bouw van twee schroefstoomschepen voor de Gouvernements-

marine (Pelikaan en Flamingo) en met Gebes. Stork & 0“. te Hengelo

voor werktuigen voor stoomsloepen.
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Bouivicerhen.

Houtmagazijn en sloepenloods op ’s Rijks icerf te Amsterdam. Ten

gevolge van bezuinigingen is de aanvankelijk geraamdesom vanƒ 170,000

voor deze gebouwen teruggebracht tot f 115,000. De bouw is over drie

jaren verdeeld; voor 1892 is uitgetrokken ƒ 40,500, zoodat over 1893

vermoedelijk nog zal overblijven f 51,500.

Brug over de coupure te Amsterdam. De brug over de coupure te

Amsterdam, bestaande in een vaartuig, dat met kleppen aan de beide

oevers verbonden is, verkeert in zoodanig slechten toestand, dat het

niet meer verantwoord is daarover eenigszins zware lasten te vervoeren.

De aanvraag van ƒ 12,000 strekt om op de eenvoudigste wijze door

een pont of bak, waarover eene loopplank wordt gelegd, in de ver-

binding van de beide zijden der coupure
te voorzien.

Uitbreiding van het tverfspoor en het buizennet der waterleiding te

Amsterdam. De spoorbaan op de werf te Amsterdam, zoo noodig voor

het gemakkelijk vervoer van zware lasten, eischt uitbreiding, nu na-

genoeg alle hellingen bezet zijn. Bovendien is het wenschelijk om aan

de waterleiding, die slechts over een deel der werf ligt, eenige uit-

breiding te
geven. De aangevraagde som van f 7100 strekt om in deze

verbeteringen te voorzien.

Magazijn en werkplaats voor nat schietkatoen te Hellevoetsluis. Voor

berging van nat schietkatoen bestaat behoefte aan een klein magazijn,

waarnevens een gebouwtje voor werkkamer ten dienste van het schei-

kundig onderzoek. Voor een en ander wordt f 4000 uitgetrokken.

Twee ebdeuren voor de zeedoksluis te Hellevoetsluis. De ebdeuren van

de zeedoksluis te Hellevoetsluis, in 1874 aangemaakt, zijn niet langer

vertrouwbaar, waarom eene som van/"ll,250 op de begrooting is gebracht

om deze deuren te vernieuwen.

Onderhoudsiverken. De aangevraagde sommen zijn bestemd voor het

onderhoud van gebouwen, kaaimuren, beschoeiingen, rasters, sluizen,

ducdalven, meerpalen, dokken, bestratingen enz,, alsmede voorbaggerwerk.

De voor Willemsoord en Hellevoetgluis aangevraagdesommen verschillen

niet veel van die, ten vorige jare toegestaan.

Voor Amsterdam is evenwel het bedrag hooger, omdat de toestand

van vele gebouwen en inrichtingen van dien aard is, dat dringend

voorzieningen worden geëischt. Daaronder behooren de ijzeren dak-

bedekkingen van eene werkplaats, die in 1892 voor de helft moet vernieuwd

worden, om de andere helft in 1893 uit te voeren.
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Uitbet tijdvak van 1 October 1890 1891 zij n

alsnog de navolgende maatregelen te vermelden:

Mobilisatie.

Bij Min. beseb. van 10 Februari 1891 D n". 41 werd, met

bet oog op spoedige gereedheid bij mobilisatie, eene wijziging

gebracht in de bepalingen betreflende bet bergen in de

magazijnen van artillerie-materieel voor schepen in

de Iste klasse der reserve.

Werven.

Bij Min. beseb. van 13 October 1890 D n“. 42 werd eene

wijziging gebracht in de algemeene voorwaarden

van aanbesteding, naar aanleiding van de nadere regeling

van de heffing en bestemming der Kanselarijleges, vastgesteld bij

de wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n“. 80).

Bij Min. beseb. van 18 October 1890 D n“. 39 werden eenige

wijzigingen in de voorloopige bepalingen betreffende de vera n t-

woording en bet beheer vanbettorpedomaterieel,

(zie vorig jaarboek) gebracht en die bepalingen in de werfver-

ordeningen opgenomen. Aan bet Hoofd van bet vak van uit-

rusting bij elke werf wordt nu een Officier toegevoegd, belast

met den dienst van bet torpedomaterieel, tevens Chef van bet

torpedo-ateiier, en een Officier-macbinist belast met de technische

uitvoering van de werkzaamheden in genoemd atelier.

Bij Min. beseb. van 29 October 1890 D n°. 47 werd eene

wijziging gebracht in de bepalingen op bet bezoeken en

bezichtigen van ’sßijks werven en aanboorig-

heden, voornamelijk in verband met eene beperking in

de geheimhouding omtrent de inrichting van viscbtorpedo’s.

Bij Kon. besl. van 4 November 1890 n“. 25 werd bepaald,

dat mindere geëmployeerden met vaste aanstelling bij Rijks

werven zullen worden gerangschikt onder de ambtenaren op

welke art. 4, letter d der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad

n“. 78) van toepassing is.

Bij Kon. besl. van 16 December 1890 n“. 24 is bepaald,.
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dat mindere geëmployeerden, werklieden of bedienden
,

die op

of na 1 Januari 1891 bij inrielitiiigen van Rijks Zee- en

Landmncbt in dienst treden, niet meer in aanmerking komen

voor medailles voor IJ ver en Trouw.

Bij Kon. besl. van 16 December 1890 n°. 26 is bepaald,
dat, met ingang van 1 Januari 1891, verzoeken om ontslag
van mindere geëmployeerden, werklieden of bedienden, voor

zooveel betreft de inrichtingen van’s Rijks Zeemacht, schriftelijk
moeten geschieden aan het Hoofd der betrokken inrichting en

vier weken vóór den dag waarop het ontslag wordt verlangd,
kunnende de genoemde termijn tot twee weken worden terug-

gebracht, bijaldien een vroeger ontslag, ter beoordeeling van

het Hoofd der betrokken inrichting, niet met ’s lands belang
in strijd is.

Bij Kon. besl. van 8 Januari 1891 n“. 1 7 is een nieuw lilde

Hoofdstuk van de verordeningen voor ’s Rijks

werven ,/Regeling van de mindere geëmployeerden en werk-

lieden” vastgesteld ,
met bepaling dat die regeling 16 Januari 1891

in werking zal treden.

Bij Kon. besl van 4 Maart 1891 n“. 4 werd de tabel,

regelende de maximumsterkte van het personeel bij ’s Rijks

werven, goedgekeurd.

Bij Kon. besl. van 21 Maart 1891 n'. 12 werd machtiging

verleend om, met tijdelijke afwijking van de voor ■’s Rijks werf

te Amsterdam vastgestelde maximum-sterkte, in dienst te stellen

scheepsbouwkundige opzichters.
Naar aanleiding van herhaald ingekomen klachten over door

particulieren vervaardigde waterdichte kleedingstukken,
werd bij Min. besch. van 9 April 1891 D n“. 41, bepaald,

dat alle benoodigde waterdichte kleedingstukken onder eigen

beheer op ’s Rijks werf te Willemsoord zullen worden aange-

maakt.

Verstrekkingen

Bij Min. besch. van 7 October 1890 D n®. 53 werd de
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verstrekking voorgeschreven van plombeer tangen en plom-

beert oo dj es aan Hr. Ms. schepen van oorlog, voor het

verzegelen van de plunjezakken en kooigoederen van schepe-

lingen.

Bij Min. besch. van 5 November 1890 D n“. 41 werd de

invoering bevolen van verbeterde mode rateur lampen

en trek glazen.

Bij Min. besch. van 7 November 1890 D n“. 32 werd de

verstrekking voorgeschreven van het boekwerk

naar den invloed van krachtig werkende dynamo’s

en den door die werktuigen opgewekten stroom

op den magnetisch en toestand van Hr. Ms. ram-

schip Stier”, door Dr. P. J. Kaisee.

Bij Min. besch. van 17 December 1890 D n“. 45 werd

de verstrekking voorgeschreven van het boekwerk //Het scheeps-

stoom werktuig naar Seatüm”, door J. A. Schell.

Bij Min. besch. van 24 Januari 1891 D n“. 27 werd machtiging

verleend tot uitbreiding van den inventaris der ramschepen,

monitors, stoomkanonneerbooten en stoomriviervaartuigeti met

tuigkettingen sluitharpen of dubbele haken en haketouwen tot

het aan brengen van veilig lieidskleeden.

Voor de torpedobooten werd, in stede van kettingen, touw voor-

geschreven ,
ten einde beschadiging der huid te voorkomen.

Bij Min. bescli. van 9 Februari 1891 D n“. 39 werd de

verstrekking voorgeschreven aan de schepen bestemd voor alge-

meenen dienst, van het boekwerk //Het consulair recht

en de consulaire werkkring door Mr. J. Paulus.

Bij Min. besch. van 13 Februari 1891 D n“. 24 en 29 Sep-

tember 1891 D n“. 41 werd de verstrekking voorgeschreven van

verbandkistjes naar het model, ontworpen en samengesteld

door den Dirigeerenden Officier van Gezondheid der 2de klasse J. O.

Harthoorn en den Officier van Gezondheid der Iste klasse Dr. W.

Schutte. Voor de gewapende sloepen der schepen bestemd, zullen

zij ook verstrekt worden aan de defensie schepen ,
waar zich geen

3
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Officier van Gezondheid aan boord bevindt, aan de torpedobooten

groot model en aan de stoomsloepen der defensie.

Bij Min. besch. van 20 Februari 1891 D n°. 47 werd machtiging

verleend tot de verstrekking van een Thomson’s looding-

toestel aan de schepen van het auxiiiair eskader in Neder-

landsch-Tndië

Bij Min. besch. van 17 Maart 1891 D n®. 51 werd de in-

voering bevolen van het //Voorschrift voor de scherm-

oefeningen bij de Infanterie.”

Bij Min. besch. van 8 April 1891 D n°. 42 werd de ver-

strekking voorgeschreven aan de schepen bestemd voor algemeenen

dienst, van het boekwerk //De Pionier, Handleiding

voor het verzamelen en waarnemen op natuur-

kundig gebied” door L, Seheukier.

Bij Min. besch. van 5 Mei 1891 D n®. 48 werd de invoering

bevolen van hetManoeuvreerboek voor de Koninklijke

Nederlandsehe Zeemacht 1890.

Bij Min. besch. van 23 Juni 1891 D n®. 40 werd bepaald,

dat voor de schepen voor binnenlandschen dienst het geschilderd

zeildoek voor vloerkleeden zal worden vervangen door linoleum.

De ondervinding aan boord van Hr. Ms. stoomschip de Ruyler

zal worden afgewacht, alvorens omtrent de invoering van linoleum

aan boord van de schepen voor buitenlandschen dienst te be-

slissen.

Bij Min. besch. van 7 Juli 1891 D n®. 46 werd de ver-

strekking voorgeschreven van 1 ex. der //S tan dp rijzen van

meubilair en kommaliegoederen voor Comman-

danten, Officieren enz.” aan Hr. Ms. schepen bestemd

voor algemeenen dienst, welke naar Oost- en West-Indië of

voor eenigen tijd naar het buitenland vertrekken.

Bij Min. besch. van 10 Augustus 1891 D n°. 19 werd

machtiging verleend tot uitbreiding van den inventaris van de

ramschepen, monitors, stoomkanonneerbooten en stoomrivier-

vaartuigen met roode, witte en groene anker- en sein-
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lantaarns, ten einde met deze lantaarns 's nachts te kunnen

seinen, in stede van met Coston-seinlichten.

Bij Min. besch. van 15 Augustus 1891 D n". 28 werd eene

wijziging gebracht in de verstrekking van meubilair

en kommaliewant aan machinisten en onderofficieren.

Bij Min. besch. van 25 Augustus 1891 D n“. 35 werd de

verstrekking vastgesteld van de «Bepalingen betreffende

het torpe d o m aterie e 1 der Kon. Ned. Mari n e, Ie Afd.

spartorpedomaterieel”.

Proefnemingen.

Bij Min. besch. van 21 October 1890 D n“. 27 werd, ter

beproeving, machtiging verleend tot den aankoop van een

cont r ö 1 e-wa ter loop e r, uitgedacht door den opzichter van

politie bij ’s Rijks werf te Hellevoetsluis H. J. Reisig, ter

vervanging der controle-uurwerken op ’s Rijks werven. De proef

met dat toestel (hetwelk op de in 1890 te Amsterdam gehouden

veiligheidstentoonstelling eene zilveren medaille verwierf), heeft

niet tot de invoering daarvan geleid.

Bij Min. beseh. van 28 October 1890 D n“. 56 werd

machtiging verleend tot beproeving van blokken met een

gewijzigd beslag aan boord Nautilus. De uitslag is nog

niet bekend.

Bij Min. besch. van 5 November 1890 D n”. 37 werd

machtiging verleend tot aanmaak van twee ,/G eweersc h i e t-

in richtingen tot kanon van 7,5 eM”, die ter beproe-

ving, speciaal bij de kanons opgesteld in sloepen, aan de Be

Buy ler verstrekt zijn.

De beproeving van liehte zijden kompasrozen van

Dr. P. J. Kaiser voor stuur- en standaardpeilkompassen (zie

vorig jaarboek) werd aan boord van verschillende schepen met

goeden uitslag voortgezet. Alvorens omtrent de algemeene in-

voering dezer rozen te beslissen, zullen de rapporten daarover

van de stoomschepen De Buyter, Sumaira en Suriname, die

ingevolge de Min. besch. van 15 November 1890 D n°. 24 en
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4 April 1891 O ii". 25 deze rozen In beproeving ontvingen,

worden afgewacht.
Naar aanleiding van den uitslag der bij Min. besch. van 14

Mei 1890 D n°. 30 voorgeschreven beproeving van de kom-

passen met en zonder vloeistof van Nörholm en

der lichte zijden rozen van Dn. P. J. Ka iske aan boord

van torpedobooten groot model (zie vorig jaarboek) werd bij

Min. besch. van 12 Januari 1891 D n°. 33 bepaald, dat de

beproeving aan boord van deze vaartuigen van de lichte zijden

rozen voor peilstuurkoinpassen zal worden voortgezet en dat

verder een gewoon vloeistofkorapas met gewijzigde roos met 4

magneetnaalden zal worden beproefd. De uitslag dezer beproe-

ving gunstig zijnde, werd bij Min. besch. van 28 Juli 1891 D

n°. 36 bepaald, dat het vloeistofkompas van Nö rho 1 ra aan boord

van torpedobooten groot model niet zal worden ingevoerd, doch

dat daarentegen de peilstuurkompassen van de lichte

rozen van Dr. Kaisee zullen worden voorzien en in den com-

mandotoren een vloeistofkompas met gewijzigde roos zal

worden opgesteld.

Ingevolge Min. besch. van 8 April 1891 D n®. 38 worden

aan boord Hr. Ms. stoomschip Koningin Emma der Nederlan-

den proeven genomen om eene doelmatige berging voor

drinkwater in de sloepen te maken (zie vorig jaarboek).

Eene bij Min. besch. van 8 April 1891 D n“. 44 voorge-

schreven vergelijkende beproeving tusschen ordinary flexible

steel wire rope en B special flexible steel wire

rope, uit de fabriek van Th. and Wm. Smith te New-Castle

upon Tyne, geleverd door Steinmetz & Petit te Botterdam,

heeft aangetoond, dat bij gelijke dikte het laatste belangrijk meer

breekkracht heeft, doch bij trossen van gelijke sterkte de prijs

in het voordeel van het eerste is.

Bij Min. besch. van 14 April 1891 D n“. 39 werd mach-

tiging verleend tot den aankoop van 2 electrische nacht-

signaaltoestellen van Gdstav Conz, ten einde daarmede



37

proeven te nemen, zoowel tot het doen van gewone seinen tus-

schen de schepen onderling, als tot het wisselen van verken-

ningsseinen met torpedobooten.

Naar - aanleiding van de gunstige rapporten betrefleude het

gebruik van reguleerkachels aan
boord Hr. Ms. stoom-

schip Dolfijn, werd bij Min. besch. van 25 April 1891 D n°.

34 bepaald, dat desgewenscht eenige van die kachels ten be-

hoeve van Hr, Ms. schepen kunnen worden aangeschaft.

De uitsfag der proefneming met Duitsche steenkolen

in het station Suriname, was niet gunstig De proef met Ame-

rikaansche steenkolen (zie vorig jaarboek) moet nog

plaats hebben.

Vermits bij de proeven tot verbetering van het grond ta-

kel der torpedobooten groot model (zie vorig jaarboek) geble-

ken was, dat een zwaarder plattehandsanker ook geen voldoend

houdvermogen bezat, werd bij Min. besch. van 26 Mei 1891

D n“. 18 machtiging verleend de proeven voort te zetten en

werden daarna goede resultaten verkregen met eene dreg van

100 Kg. Ten gevolge daarvan werden alle in dienst zijnde

torpedobooten groot model voorloopig van twee dergelijke dreg-

gen voorzien, waarmede de proeven worden voortgezet (Min.

besch. van 21 Juli 1891 D n“. 34).

De ingevolge Min. besch. van 8 September 1890 D n“. 44

voortgezette proefneming met eene toevouwbare sloep aan

boord Hr. Ms stoomschip Koningin Emma der Nederlanden

(zie vorig jaarboek), heeft aangetoond, dat het vaartuig, met 30

koppen bemand en 10 dagen victualie, voldoende zeewaardig

is, doch dat de opberging en het onderhoud aan bezwaren on-

derhevig zijn. Bij Min. besch. van 30 Mei 1.891 D n°. 57

W'erd bepaald, dat de sloep ter verdere beproeving aan boord van

Hr. Ms. stoomschip Koningin Emma der Nederlanden zal blijven.

Bij Min. besch. van 3 Juni 1891 D n°. 50 werd machti-

ging verleend tot proefneming met geëmailleerd kom ma-

lie want voor de bemanning der schepen.
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Bij Min. bescli. van 22 October 1890 D n“. 36 werd mach-

tiging verleend tot wijziging van de afgekeurde torpedoboot 111,

ten einde daarop proeven te nemen met snelvuren de ka-

nons van 7,5 en 5 cM.

De proeven met dit geschut genomen (zie vorig jaarboek),

hebben aanvankelijk zeer gunstige uitkomsten opgeleverd, en

zullen, na herstelling der aan de torpedoboot aangerichte schade,

worden voortgezet. (Min. besch van 29 September 1891 D n°. 29).

De voortgezette proefneming met het verbeterde toe-

stel van Giienfell en Mc. Evoy tot verlichting der richt-

middelen van een vuurmond (zie vorig jaarboek) heeft een

gunstigen uitslag opgeleverd, zoodat bij Min. besch. van 2 Juli 1891

D n°. 35 bepaald werd, dat de proefneming op grootere schaal aan

boord van de in dienst zijnde defensieschepen vgor de verlichting

van de richtmiddelen der revolverkanons zal worden voorfgezet.

Bij Min. besch. van 30 Juli 1891 D m'. 38 is eene proef-

neming voorgeschreven met een nieuw model dekkleed tot

revolverkanon van 3,7 cM., voorzien van beschermplaten.

Bij Min. besch. van 10 Augustus 1891 D n“. 15 werd

machtigitig verleend tot proefneming met eene nieuwe soort

bezems en dekschrobbers van Gebrs. Jonker te Amsterdam,

ter vervanging der thans in gebruik zijnde pias-sava bezems en

dekschrobbers.

Bij Min. besch. van 25 Augustus 1891 D n“. 39 werd eene

proefneming bevolen met de smokeless coal from Coltness Iron

Coll L. D. (Anthracite) aan boord van eene der torpedobooten.

De uitslag der verdere beproeving van de chemische verven

van de firma F. A. O. van Gelder, thansNaamlooze vennoot-

schap, Fabriek van chemisch bereide verf ,/Kraaijenburg”, te

Rijswijk (zie vorig jaarboek) heeft niet tot invoering van deze

verfsoorten bij de Marine geleid. (Min. besch. van 22 April

1891 D n». 39 ).

Naar aanleiding van de gunstige rapporten, betretfende het

gebruik van gewone
minerale krukpenolie aan boord
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van torpedobooten, werd bij Min. besch. van 12 Februari 1891

D n". 41 bepaald, dat oleon aph t a n". 1 van den inventaris

zal worden afgevoerd.

Uit de verdere beproeving van Schotsch tentendoek en

katoenen zeildoek, gehouden aan boord van de Bonaire (zie

vorig jaarboek), is gebleken ,
dat katoenen doek, wat deugdzaam-

heid
,

netheid
,

dichtheid tegen regen en beschutting tegen zonne-

warmte betreft, verreweg de voorkeur verdient tot het maken

van zonnetenten. Ook op andere schepen heeft het katoenen

zeildoek voor regen ten ten zeer goed voldaan. De beproe-

ving tegen andere doeksoorten wordt nog te Willemsoord voort-

gezet (zie vorig jaarboek).

Naar aanleiding van de gunstige rapporten betreffende de

aan de Arula en de Das verstrekte vletten, naar het bij de

vletterlieden in gebruik zijnde model (zie vorig jaarboek), werd

bij Min. besch. van 16 Maart 1891 D n“. 34 bepaald, dat

deze vlet gaandeweg bij de Marine zal worden ingevoerd.

De uitslag der beproeving van de waterdichte kleeding

van J. Landauer te Leipzig-Reidnitz was niet gunstig (zie

vorig jaarboek).

De uitslag der beproeving tot waterdichte afsluiting

van de dekkluizen aan boord der monitors, door middel

van cellulose, was niet gunstig. Daarbij bleek, dat de afsluiting

voldoende met de aan boord voorbanden middelen kan ver-

kregen worden.

Bij Min. besch. van 12 September 1891 D n“. 30 werd

bepaald, dat te Amsterdam, aan boord van eene stoomkanon-

neerboot, eene vergelijkende beproeving zal worden gehouden

tusschen Insole’s Merthy r-in ij ns teen kolen en eene der

bij de Marine in gebruik zijnde kolensoorten.

Bij Min. besch. van 26 September 1891 D n®. 25 werd

bepaald, dat het op torpedobooten groot model, ingevolge Min.

besch. van 15 Januari 1891 B n“. 33, aangebrachte netwerk en

zeildoek, als middel om
de veiligheid der bemanning
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te bevorderen, achterwege gelaten kan worden en de daar-

toe in bijzondere gevallen te nemen maatregelen met de aan

boord voorbanden middelen kunnen geschieden.

Naar aanleiding van de gunstige beproeving van ketting-

sluitharpen met verzinkt stalen opsluitpennen,

werd bij Min. besch. van 22 December 1890 D n®. 29 be-

paald, dat alle kabelkettingen voor den vervolge van deze sluit-

harpen zullen worden voorzien
,

met uitzondering echter van de

zeetonkettingen en de kabelkettingen der stoomtransportvaar-

tuigen en andere schepen en vaartuigen van het Loodswezen,

zoomede die der lichtschepen, waarbij de bestaande azijn hou ten

opsluitpennen behouden blijven (zie vorig jaarboek).

Bij de beproeving der veldfles s ch e n van geëmail-

leerd staal tegen de gewone gemande glazen veldflesschen

aan boord van Hr. Ms. stoomschip Atjeh in Oost-indië is ge-

bleken, dat aan de laatstgenoemde flesschen de voorkeur moet

worden gegeven. De wijze van dragen der flesschen met mous-

queton aan een lederen passant van den gordelriem is doel-

matiger bevonden dan die aan een draagriem of draagband, zoo-

dat eerstgenoemde wijze zal worden ingevoerd (zie vorig jaarboek).

De voortgezette proefneming met enduit métallique van

Laveugnk en Delbeke op de huid van een ijzeren schip onder

water heeft aangetoond ,
dat het schip schoon blijft, doch dat de

verf het ijzer sterk aantast. Bij Min. besch. van 24 Augustus

1891 D n®. 34 werd daarom bepaald, dat met dit smeersel

geene proeven op ijzeren of stalen schepen meer zullen ge-

nomen worden. Op de zinken huid van de Suriname waren

de uitkomsten aanvankelijk gunstig, zoodat de verf daar in

beproeving blijft (zie vorig jaarboek).

Naar aanleiding der aan boord van de Nazdilus genomen

proeven met blokken, werd bij Min. besch. van 12 December

1890 D n®. 32 bepaald, dat het blokwerk der Marine zal

worden gewijzigd. In hoofdzaak bestaan die wijzigingen

daarin, dat de blokbossen zullen worden vervaardigd van



41

pliospliorbrons en de nagels van staal, terwijl eene vooideeliger

verhouding tussclien de middellijnen van schijf en nagel wordt

ingevoerd (zie vorig jaarboek).

De aan boord van de Johan Willem verstrekte lichte

zij den roos met verzethare streken voor hang-

kompas heeft goed voldaan (zie vorig jaarboek).

De onderzoekingen van den Adviseur-Verificateur van ’s Rijks

zeeinstrumenten, ten einde den invloed na te gaan, welke

door een dynamo op den magnetischen toestand van een

schip wordt uitgeoefend en aan welke storingen dientengevolge

de kompassen zijn blootgesteld, werden aan boord van Hr. Ms.

ramschip Stier uitgevoerd. Uit deze proeven valt af te leiden,

dat een kompas, op een afstand van minstens 12 M. van een

dynamo, die een stroom kan geven van 100 ampères en 80

volts, (groote ijzermassa’s minstens op ± 5 M. van het kompas

verwijderd zijnde, de geleidraden voor het schip zóó gekozen,

dat steeds een gaande onmiddellijk naast een komenden stroom

zich bevindt), geene plotseling merkbare invloeden ondervinden

zal. Het valt niet met zekerheid te zeggen of hetzelfde resultaat

aan boord van een ander schip zou verkregen worden.

De aangewende pogingen om de nachthuizen der kom-

passen van electrisch licht te voorzien, zonder dat

afwijkingen ontstaan door den electrischen stroom, welke door

de geleidraden loopt, werden met gunstigen uitslag bekroond.

De kompassen van de Sumatra werden dientengevolge van

electrisclie verlichting voorzien (zie vorig jaarboek).

De voortgezette beproeving van het seinsysteem Vreede met de

electrisclie lamp heeft aanleiding gegeven, dat, ingevolge Min. besch.

van 27 Mei 1891 B n“. 43, eene voorloopige handleiding

voor het seinen met de electrisch e zoeklichten

werd gedrukt en aan de schepen verstrekt (zie vorig jaarboek).

De aan boord van torpedobooten met klein model red-

dingbooten plaats gehad hebbende beproeving (zie vorig jaar-

boek), heeft aanleiding gegeven bij Min. besch. van 27 December
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1890 D 11°. 29 te bepalen, dat in plaats van deze reddingboo-
ten aan de toipedobooten groot model eene jol model Elna en

Hekla zal verstrekt worden.

Bij Min. besch. van 13 October 1890 D n“. 24 werd de

voorgeschreven proef met tectorium voor tenten van schepen

ingetrokken, op grond van de gemakkelijke brandbaarheid van

de/e stof (zie jaarboek 1888—1889 en 1889—1890).

Bij Min. besch. van 17 December 1890 D n“. 42 werd be-

paald, dat aan boord van de Sumatra eene proef zal worden

geTiomen, om te onderzoeken of het droge schietkatoen,
dat voor de aanvuurladingen der vischtorpedo’s gebezigd wordt,

na eenige jaren verblijf in de tropische gewesten, zijne goede

eigenschappen blijft behouden.

Bij Min. besch. van 4 Maart 1891 D n“. 32 werd machti-

ging verleend tot de aanschaffing en beproeving aan boord van

Hr. Ms. monitor Panter van neersla a n b a re bootsklam-

pe n naar het systeem van van Sluijs en Steffelaar.

Bij Min. besch. van 28 Maart 1891 D n“. 46 werd be-

paald, dat de grootere seinvlaggen voor seinen uit het

Internationaal seinboek aan schepen voor buitenlandschen dienst

zullen worden verstrekt, en eene nieuwe wijze van aanslaan met

mousquetons en oogen zal worden toegepast (zie vorig jaarboek).

Bij Min. besch. van 4 Augustus 1891 D n”. 37 werd aan

Willemsoord opgedragen eene proef te nemen met Tarr en

Wonson’s huid verf op de huid eener torpedoboot onder water.

Naar aanleiditig van den uitslag der beproeving van 2 mo-

dellen van regententen op eene stoomsloep van 30 voet aan

boord van de Atjeh, werd bij Min. besch. van 10 September

1891 D n“. 34 eene dezer tenten als model vastgesteld (zie

vorig jaarboek).

De verdere beproevingen der huid verf van Dübois en van

Smits zijn nog niet afgeloopen (zie vorig jaarboek).

Varia.

Bij Min. besch. van 13 October 1890 D n“. 22 werd mach-
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tiging verleend tol uitbreiding van den inventaris van Hr. Ms-

torpedo-instructie en logementschip Amstel met de middelen

benoodigd voor de oefeningen in hetlanceeren

van vischtorpedo's

Bij Min. bescli. van 6 November 1890 D n“. 25 en 22

December 1890 D n“. 54 werd het plan goedgekeurd voorden

bouw van een artillerie-instructieschip.

Bij Min. besch. van 22 December 1890 D n°. 29 werd

een nieuw reglement voor het keuren, beproeven en

in ontvang nemen van ankers, kabel-, tuig- en zee-

tonkettingen ten dienste van ’s Rijks Marine vastgesteld.

Bij Min. besch. van 29 December 1890 D n“. 42 werd

machtiging verleend tot het in aan bouw brengen te Hellevoet-

sluis van een werkvaartuig en twee rnunitielichters.

Bij Min. besch. van 30 December 1890 D n°. 50 werd een nieuw

model stoomscheepsstaat voor torpedobooten vastgesteld.

Bij Min. besch. van 12 Januari 1891 Dn". 35 werd mach-

tiging verleend tot het doen drukken van de Tweede Af-

deeling, Iste gedeelte, van de Bepalingen betreffen-

de het torpedo materieel der Koninklijke Nederlandsche

Marine. (Inventaris en verstrekking van vischtorpedo’s, lanceer-

inrichtingen en materieel).

Bij Min. besch. van 30 Januari 1891 D n". 24 werden de

voorwaarden voor de Ie vering van minerale cy linde r-

olie en olie voor krukpennen gewijzigd.

Ingevolge Koninklijke machtiging bij Kabinetsrescript van

3 Februari 1891 n". 29 werd aan het pantserdektorenschip

Prinses Wilhelmina der Nederlanden de naam gegeven van

Koningin Wilhelmina der Nederlanden.

Bij Min. besch. van 10 Februari 1891 D n“. 38 werd het

plan goedgekeurd voor den bouw van een politievaar-

tuig voor de visscherij.

Bij Min. besch. van 11 Februari 1891 D n". 30 werd eene

opdracht gedaan tot het doen gereed maken van de bestekken
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en teekeniTigen voor den bouw van twee schepen voor

de Gouvernements Marine in Nederlandsch-Indië.

Bij Min. besch. van 31 Maart 1891 D n“. 68 en 16 April
1891 D n“. 3 werd aan eene commissie van Offi-

cieren en Ambtenaren van de Departementen

van Marine en Koloniën opgedragen bepalingen te

ontwerpen, welke zullen worden opgenomen in de formulie-

ren der contracten, die voor den aanbouw van schepen,
de vervaardiging van stoomwerktuigen en leveringen van an-

deren aard, bij particulieren worden gesloten.

Bij Min. besch. van 30 April 1891 D n°. 25 werd aan

den Hoofdingenieur-Adviseur voor scheepsbouw opgedragen ,
een

schip voor alge meen en dienst te ontwerpen.

Bij Min. besch. van 9 Mei 1891 D n“. 49 werd bepaald,
dat de monitors en stoomkanonneerbooten te Hellevoetsluis

onoverdekt zullen geconserveerd worden en na één

jaar over deze W'ijze van conserveeren zal worden gerapporteerd.

Bij Min. besch. van 11 Mei 1891 D n“. 35 werd de

bouw van twee sehroefstoomschepen voor deGou-

verne m en t s-M ar in e in Nederlandsch-Indië opgedragen aan

de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam.

Ingevolge Koninklijke machtiging bij Kabinetsrescript van

14 Mei 1891 n“. 17 werden aan het in aanbouw zijnde ar-

tillerie-instructieschip en het stoomschip tot bescherming der

visscherij respectievelijk de namen gegeven van Bellona en

Zeehond.

Bij Min, besch. van 19 Mei 1891 D n“. 38 werd aan den

Hoofdingenieur C. L. Loder opgedragen een ontwerp te

maken van een schip voor de kustdefensie.

Ingevolge Koninklijke machtiging bij Kabinetsrescript van 25

Mei 1891 n“. 29 werd machtiging verleend om het rapport

van de Commissie, ingesteld bij Kon. besl. van 31 Juli 1889

n“. 27, (Indische Marine aangelegenheden) te publiceeren.

Bij Min. besch. van II Juni 1891 D n“. 48 werd bepaald.
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dat bij de inrichting van nieuwe schepen, behalve die voor

binnenlandschen dienst, gerekend zal moeten worden op berg-

plaatsen voor de verduurzaamde levensmiddelen.

Bij Min. besch. van 12 Juni 1891 D n®. 35 werd bepaald,

dat de Heldin zal worden bestemd ter vervanging van de

exercitie-batterij Salamander.

Bij Min, besch. van 15 Juni 1891 D n®. 29 werden voor-

schriften vastgesteld omtrent de verzekering tegen on-

gelukken van werklieden, in dienst bij aannemers van wer-

ken ten behoeve van het Departement van Marine.

Bij Min. besch. van 8 September 1891 D n“. 40 werd

bepaald, dat de Directiën der Marine jaarlijks moeten rappor-

teeren betreffende de uitkomsten van al wat de ondervinding

geleerd heeft op het vischtorpedogebied.
Artillerie.

Bij Min. besch. van 16 Octoher 1890 D n®. 21 werd, naar

aanleiding van
de gunstige uitkomsten omtrent de bruikbaarheid

van zwart prismatisch buskruit met 7 kanalen be-

paald, dat deze buskruitsoort bij de Nederlandsche Marine zal

worden ingevoerd, om te dienen tot aanvuursel in de

kardoezen gevuld met prismatisch buskruit n®. 2.

Bij Min. besch. van 31 October 1890 D n®. 26 werd de

opstelling der kanonnen van 3.7 cM. in de sloepen

Aj, Bj, D, en Dj goedgekeurd en bij Min. besch. van 20

Februari 1891 D n®. 29 die in de sloep B^.

Bij Min. besch. van 20 Februari 1891 D n®. 41 werd be-

paald, dat alle geweren kl. kaliber, in gebruik bij de Konink-

lijke Nederlandsehe Marine en het korps Mariniers, zullen worden

voorzien van eene verbeterde bevestiging der sabel-

bajonet, bestaande in het aanbrengen van een gewijzigden

pal en palveer.

Bij Min. besch. van 28 Februari 1891 D n®. 33 werd de

invoering bevolen van gereedschapskisten tot kanons

van 3.7 cM., bestemd voor de gewapende sloepen.
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Bij Min. besch. van 10 Maart 1891 D n“. 19 werd de in-

voering bevolen van maximum thermometers, dienende tot

bet bepalen van de maximum temperatuur in kruit-

kamers van schepen, bestemd voor buitenlandschen dienst.

Bij Min. besch. van 30 Mei 1891 D n“. 58 werd bepaald,
dat uit de bewapening der schepen van de Koninklijke Nederland-

sche Marine zullen vervallen de getrokken kanons van

5 cM. en dat de daarmede bewapende sloepen voortaan zullen

worden bewapend met snelvarende k a n o n s v a n 3,7 c M. Br.

Voorts werd bepaald, dat de sloep kan worden inge-

richt, hetzij voor de bewapening met een kanon van 3,7 cM.,

hetzij voor een kanon van 7,5 cM. A, zulks afhangende van

het aantal verstrekte kanons van 7,5 cM. A., in verband met

het aantal sloepen; zullende aan de bewapening met een kanon

van 7,5 cM. A. de voorkeur worden gegeven.

Bij Min. besch. van 3 Juni 1891 D n°. 49 werd aan het

Ministerie van Koloniën medegedeeld, dat het voornemen be-

stond bij de Nederlandsche Marine de revolver pistolen A

en de enterbijlen te vervangen door de re v olv e rs m od el

Landmacht; de vervanging der bijlen zou eerst geschieden,
zoodra een voldoend aantal revolvers daartoe beschikbaar zoude

zijn. In overweging werd gegeven beide maatregelen ook toe

te passen op de schepen van de Indische Militaire Marine.

Volgens later ontvangen mededeeling is hiertoe ook be-

sloten.

Bij Min. besch. van 30 Juni 1891 D n“. 48 werd de in-

voering bevolen van het reglement op de exercitie met

de kanonnen van 21 cM. A n". 2, 15 cM. A. n“. 2 en

12 cM. L. A. op midd e n pi Votaf f u i t en.

Bij Min. besch. van 21 September 1891 D n“. 31 werd

machtiging verleend tot den verkoop van het overbo d ig e

materieel van 23 cM.

Het onderzoek omtrent de bruikbaarheid van bruin

prismatisch buskruit, na langdurig verblijf in eene hooge
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temperatuur (zie jaarboek 1888—1889), heeft de navolgende

resultaten opgeleverd:

Bij het P. B. n“. 2, dat van af 16 Mei 1889 tot 10 Sep-

tember 1890 aan de buskruit fabriek //de Krijgsman” onder

eene temperatuur van 25° tot 40° C. bewaard is geweest, zijn

snelheid en druk vrij belangrijk doch niet zorgwekkend toege-

nomen.

Het P. B. n". 2, dat, ingevolge Min. besch. van 15 Maart

1889 D n°. 23, naar O. I. was gezonden, aldaar tot 24 April

1890 aan boord van een der schepen bewaard en daarna met

Hr. Ms. stoomschip Be Buyter naar Nederland overgebracht

werd, bleek nagenoeg onveranderd te zijn gebleven.

Naar aanleiding van deze proef wordt het wenschelijk geacht

dit buskruit in O. I, jaarlijks door het meten van den

gasdruk te onderzoeken,
O

Stoomvaartdienst.

Bij Min. besch. van 23 October 1890 D n°. 38 werd be-

paald, dat in de bestekken voor Engelsche steenkolen zullen

worden opgenomen de steenkolen uit de mijn der

Oriental Merthyr Steamcoals.

Bij Min. besch. van 13 December 1890 D n“. 37 werd

bepaald, dat, wanneer voortstuwers beschadigd worden of

verloren gaan, van de vermoedelijke oorzaak rapporten

moeten worden ingezonden, met opgave van de merken,

die de schroef of het blad draagt.

Bij Min. besch. van 7 Pebruari 1891 D n“. 26 werd be-

paald, dat bij de indienststelling van stoomschepen het ge-

meerd stoomen achterwege gelaten kan worden.

De toepassing van tot zuivering

van zeewater als voedingswater voor den stoomketel,

voorgeschreven bij Min. besch. van 20 December 1889 D n“’.

80, als proef aan boord van de Bolfijn, bleef op dezen bodem

goede resultaten opleveren.

De co nse r V atiep roef met rai n e ral ecyl in derol ie.
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taat, dat conserveering van machinedeelen met vaseline de voor-

keur verdient, en ook smeermiddel en arbeidsloon samen niet

kostbaarder zijn dan het gebruik van minerale cjlinderolie. Bij
Min. beseb. van 20 Mei 1891 D n“. 64 werd conservee-

ring met vaseline voorgescbreven.

De rapporten over de in O. I. genomen wordende proeven

met minerale machine oliën, welke ten doel hebben,

vereenvoudiging en bezuiniging te brengen in de machine smeer-

middelen, zijn nog niet zoo volledig, dat daaruit eene bepaalde
conclusie kan worden getrokken.

Proeven met roosterijzers van verschillend materiaal worden

voortgezet.

Stille stoomafblazers werden aangebracht op de ram-

schepen, monitors en kanonneerbooten, die daarvan nog niet

waren voorzien.

Op de stoomsloepen van 39', die daarvan nog niet voorzien

waren, werd eene inrichting aangebracht om de peilglaskranen
ook aan dek te kunnen sluiten.

De nog ontbrekende uilkookinrichtingen, op de condensors

der verschillende schepen, werden aangebracht; zooveel mogelijk
werden de smeerinrichtingen op de cylinders van torpedobooten
en stoomsloepen verwijderd.

Voor zooveel dit nog niet was geschied, werden de stoom-

sloepen van 25' en 30' voorzien van zoelwatertanken, van res-

pectievelijk 150 en 450 liter inhoud.

Met het vervangen van de gietijzeren condensor tubeplaten
door metalen werd doorgegaan, voor zoover vernieuwing van

die platen noodig was.

In de stoomw’erkplaats op 's Rijkswerf te Willemsoord werden

aangemaakt; een stoomketel voor torpedoboot K. M. type Thor-

NYCROFT, twee stoomketels voor stoomsloepen van 25' en twee

voor sloepen van 30'.

Van de, sedert het vorige verslag onderhanden zijnde nieuwe

48
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machines en ketels, werden afgeleverd, die van de pantserdek-

korvet Sumatra, door de Kon. fabriek van stoom- en andere

werktuigen te Amsterdam; van de torpedobooten Lamongan,

Makjan, Nobo, XXI en XXII, door de Kon. maatschappij „de

Schelde” te Vlissingen; van het stoomschip voor de Gouverne-

ments Marine in O. I. Zeechdj, van den stoomschoener voor

het Loodswezen Zeemeemo en van eene stoomsloep van 28'

(N° 70), door de Ned. Stoombootmaatschappij te Rotterdam;

van drie stoomsloepen van 39' (N“ 67, 68 en 69), benevens

zes waarlooze stoomketels door de machinefabriek van de Gebhs.

Stürk en C“ te Hengelo; van eeneachterwielstoomsloep (N“ 71)

door de werf, „de Industrie” te Slikkerveer, en van het commu-

nicatievaartuig voor den torpedodienst Pt/l door de firma Wed.

Cedvel te Amsterdam.

Verder werden nog besteld en afgeleverd ,
twee stel machines

en ketels voor sloepen van 25' (N“ 73 en 74), bestemd voor

de Lombok en Sumbawa door Gebrs. S'ioek en C® te

Hengelo.

De sedert het vorige verslag in aanmaak zijnde ketels en

werktuigen van het pantserdektorenschip Koningin IVilhelmina

der Nederlanden, van het ramschip Reinier Claeszen en van

de torpedobooten Goentoer en 111, werden itog niet opgele-

verd. Na de liquidatie van de Kon. fabriek van stoom- en

andere werktuigen te Amsterdan, werd voor het afwerken van

machines en ketels van het eerstgenoemde schip, gecontracteerd

met de Ned. fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel te

Amsterdam, en voor die van de Reinier Claeszen, met de

Kon. maatschappij wDe Schelde” te Vlissingen; herhaalde proef-

tochten met de Goentoer, ook na beduidende wijzigingen in

den ketel, hadden niet het gewenschte succes, terwijl de op-

levering van machine en ketel van torpedoboot 111 vertraagd

is door te late beschikbaarstelling van den romp.

Gedurende dezen verslagtijd werd verder gecontracteerd, ge-

deeltelijk in één met de scheepscontracten, voor de levering

4
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van: machines en ketels voor de stoomschepen der Indische

Militaire Marine Lombok en Sumbawa, en machines voor stoom-

barkas N“. 7 met de Kon. maatschappij //De Schelde” te

Vlissingen; machines en ketels voor de stoomschepen der Gouver-

nements Marine in 0.-I. Pelikaan en Flamingo, en machines

en ketels voor het artillerie-instructieschip Bellona met de

Ned. stoombootmaatschappij te Rotterdam; machines en ketels

voor het stoomschip der Gouvernements Marine in 0.-I.

Zwaan, machines en ketels voor het stoomschip voor politie-
toezicht op de visscherij Zeehond, en macliines en ketels voor

de stoomsloepen N“. 75 (achterwiel) en N“. 76, 77
,

78 en

79 (30') met de Maatschappij //De Maas” te Rotterdam;

nieuwe ketels voor de stoomkanonneerboot Vos met de Machine-

fabriek van de Gebrs. Stork & 0“. te Hengelo; drie ketels

voor stoomsloepen van 39' met de Fabriek van stoomketels

en werktuigen van H. en J. Suyver te Amsterdam, en

machines en ketel voor stoombarkas 5, met de firma SiMPSON,

Stkickland & C“. te Dartmouth.

Nieuwe ketels werden ingezet en machinereparatie verricht

aan het schroefstoomschip Iste klasse FroOT/i, de stoomkanonneer-

boot Gier en torpedoboot XIV.

Verder werden machine- en ketelreparaties verricht aan het

ramschip Stier, het riviervaartuig Isala, de schroefstoom-

schepen Iste klasse De Ihiyter, Friso en Van Galen, het schroef-

stoomschip 4de klasse Bonaire en den stoomschoener voor het

Loodswezen Coertzen.



Vollekracht-proeven ,
na oplevering of belangrijke herstellingen van machines en

ketels, gehouden van \ October 1890 t/m. 30 September 1891.
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1890.

4 Nov. Zeeduif. 10.52 407 130 2.675 10'8" 3Vru. Met sabelscbr.
\ na de oplev. van

6 Nov. id. 10.71 436 131 2.565 10'9'A" IV4„ Met Griffith. I machine en ketel.

8 Nov. Stoomsloep
n°. 68.

9.3 80 428 0.94 3'‘A" 2
„

Na de oplev. van machine enketel.

12 Dec. Torpedohoot 17.29 380 430 0.98 4'B" „

1891.

13 Febr.

XXI.

id. 16.545 368 416 0.95 4'B" I'A„
Na de oplev. vanmachine enketel.

14 Febr. id. 17.8 422 441 0.95 4'B" 2
,

26 Febr. id. 17.5 427 462 0.94 4'B" 2
,

27 Febr. Torpedohoot
XXII.

17.83 455.9 458 0.945 4'7'A" 2
,

Na de oplev. vanmachine enketel.

27 Febr. Be Uui/ter 2185 77.5 6.1 20' i
r,

Na derepar. aanmachine enketels.

3 Maart Zeemeeuw 10.5 230 138 2.44 9'lVV' 3%„ Na de oplev. van machine enketel.

9 Maart Sumatra. 14.6 2073.6 164 4.10 S.B.

13 Maart

24 Maart

id.

id.

15.23

15.184

2151.0'165
2247.0 168

3.95

4.04

12'1V.<5"

”i

Na de opl. van schip, machines

en ketels.
1 April id. 15.6 2345.0 170.5 3.99 8.8.

9 April id. 15.1 2095.0 163 3.99 12'3V/ 6
„

19 Haart Stoomsloep 7.43 370 0.735 2's'A" Na de oplev. van machine enketel.

n°. 70.

21 Maart id. n°. 67. 8.55 48,5 372 0.94 3"A" 2
„

id. id. id. id.

28 Maart id. 'nP. 69. 8.12 74 398 0.955 3'‘A" 1-A„ id. id. id. id.

3 April Makjan. 20.62 794 441 0.866 s'7V.ö" 2’A„ id. id. id. id.

9 April Gier. 7.15 124.8 148 1.945 S.B. 1
,

Na inzetten nieuwe ketel enkruk-

-6'7"

8.8.

6'6V.<i"

assen.

22 April Pijl. 8.81 272 1.10 4'7" Vr, Na deopl. vanschipenwerktuigen.
5 Mei Tromp. 13.69 2329 73.1 5.32 19'6" 4

„
Na repar. werktuigen en inzetten

nieuwe ketels.

1 Juni Achterwiel- -6.49 67 0.435 3‘A
„

Vóór de oplev. van de sloep.

sloep n°. 71.

17 Juni Stoomsloep 6.5 296 0.7 2'7" 2%„ Na de oplev. van machine enketel.

n°. 73.

18 Juni id. n°. 74. 6.3 306 0.702 2'7" 2'A„ id. id. id. i.d.
20 Juni Lamonqan. 20.05 763.1 475.2 0.9 4'9‘A" 2V4„ id. id. id. id.

24 Juli Noho. 20.71 787 477 0.87 4'BVa" 2
„

id. id. id. id.

29 Aug. Merkuur. 11.91 242 190.5 1.685 B'l'A" 2
„ Met andere 1

q A 7 n
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Gedurende het tijdvak van 1 October 1890—1891 werden

o. m. voor de navolgende werken contracten gesloten:

Herstelling van de stoomwerktuigen van de Friso.

"
u u u // V

Be Ruyter.

„ u „ // ,/ ,/ Fan Galen.

// V // V // //
Stier.

Afwerken van de stoomwerktuigen van de Fteinier Claeszen.

Afwerken van de stoomwerktuigen van de Koningin Wilhel-

mina der Nederlanden.

Levering van een stel stoomwerktuigen voor de stooinbar-

kas N“. 7.

Levering van 2 stoomketels met toebehooren voor de Vos.

Levering van een stel stoomwerktuigen en ketels voor de

Zeehond.

Levering van een stel stoomwerktuigen en ketels voor de

Bellona,

Levering van een stoomketel voor den stoomlichter.

Levering van drie stel stoomketels en werktuigen voor stoom-

sloepen van 30 .

Levering van 3 stoomketels voor stoomsloepen van 39'.

Levering van eene achterwielsloep.

Levering van beschermplaten tot revolverkanons.

Levering van eene overdekkingskap voor commandotoren en

richtgaten aan boord luipaard.

Levering van pantserplaten voor de Luipaard.

Levering van stalen masten met geschutmarsen aan boord

Tijger en Cerberus.

Levering van een achtersteven voor de Bellona.

Levering van een achtersteven voor de Zeehond.

Levering van een stalen voorsteven voor de Bellona.

Levering van een Harfield’s ankerspil voor de Bellona.

Opstellen van een bakkersoven aan boord Friso.

Levering van een locomobiel tot het drijven der pompen

van de schipdeur van het herstelde droge dok te Willemsoord.



Büuweii van een steenen wachthuis te Kadoelen.

Maken van schietbanen op het teirein bezuiden het fort

Kijkduin te Willemsoord.

Maken van een gemetselden regenbak te Hellevoetsluis.

» n n n // // Willemsoord.

Levering en opstelling van eene accumulatorenbatterij voor de

electrische verlichting aan boord Marnix.

Levering van torpedo’s,

Levering van eene verplaatsbare hijschkraan.

Levering en opstelling van 2 hijschkranen.

Levering van eene punch- en knipmachine.

Levering van eene schaafmachine.
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Personeel

In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de begrooting

voor 1891 zegt de Minister Dyseuinck o. m. liet navolgende;

De opmerking, dat nog steeds geen der binnenslands aanwezige zee-

ofScieren de plaats of den werkkring kent, dien hij in tijd van oorlog
zal moeten vervullen, is juist. De bekendmaking van eene eventueele

bestemming voor oorlogstijd is evenwel voor het tegenwoordige zonder

eenig nut, vermits die bestemming te dikwijls wijziging moet onder-

gaan, wegens de veelvuldige mutatiën van bet personeel der officieren.

Die mutatiën, in hoofdzaak daaruit voortspruitende ,
dat een belangrijk

deel van de sterkte uitlandig is, hetzij in Oost- of West-Indië, hetzij

op de oefeningsschepen buitenslands, welk deel bij voortduring wisselt

door geleidelijke of periodieke vervanging, vinden anderszins ook hare

oorzaak in het streven om de officieren, zoo voor hunne oefening als

particuliere belangen, van tijd tot tijd eene andere plaatsing toe te

kennen. Sedert eenige jaren worden echter periodiek op het Departe-

ment de zoogenoemde mobilisatiestaten bijgewerkt, ten einde een over-

zicht te hebben hoe het personeel van officieren bij eventueele mobilisatie

te plaatsen. Er behoeft dus geen vrees te bestaan, dat in voorkomende

gevallen de officieren niet tijdig met hunne bestemming zullen worden

bekend gemaakt.

De voorstelling, alsof de officieren en adelborsten de eerste dienst-

jaren zouden doorbrengen in de koloniën, op wacht- en opleidings-

schepen en op non-activiteit, is niet juist.
Behoudens het voldoen aan dringende verzoeken, om wegens bijzon-

dere redenen vóór de beurt weder naar de koloniën gezonden te worden,

waardoor ten opzichte der betrokkenen van den gewonen regel wordt

afgeweken, wordt er naar gestreefd om lederen officier, van den tijd

dien hij buiten de koloniën doorbrengt, een deel actief te doen dienen,

hetzij op de defensioschepen, hetzij op de schepen voor buitenlandschen

dienst. Wat de adelborsten betreft, moet dit eenigszins anders ge-

schieden , omdat voor die qualiteit op de defensieschepen weinig logies

is. Bij hen evenwel is de eerste vorming tot zeeman ook hoofdzaak,

waarom zij dan ook voor zooveel mogelijk worden geplaatst op de schepen

die voor Oceaanreizen bestemd zijn.
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Dat in sommige andere landen de subalterne officieren steeds actief

zijn (onder anderen in Duitsohland, waar de niet geëmbarqueerden

worden ingedeeld bij de matrozen-afdeelingen) is bekend, doch verge-

lijkingen met andere landen, betreffende de aanwijzingvan het personeel

voor bepaalde diensten, kunnen moeilijk getroffen worden, vermits ieder

land, door de bijzondere omstandigheden waarin het verkeert, ook aan

bijzondere eischen heeft te voldoen.

Hoezeer de Minister veel waarde hecht aan vroegtijdige en voortge-

zette studie van onze zeegaten, komt hem de studie door stelselmatige

oefening van de in iedere directie te plaatsen officieren onder de leiding

en het toezicht van de dienstdoende stafofficieren die trouwens daar-

door aan hun eigenlijken werkkring zouden worden onttrokken met

eenige lichte vaartuigen en stoombarkassen, niet aanbevelenswaardig

voor.

Bovendien wordt bij de voorstelling van zaken in het Voorloopig

Verslag gegeven, geen rekening gehouden met het feit, dat ieder jaar,
zoowel op de defensieschepen als op de torpedobooten, een vijftigtal

subalterne officieren onze zeegaten bevaren, terwijl reeds sedert 1887

is voorgeschreven dat de schepen, belast met het toezicht op
de vis-

schenjen, tijdens lederen kruistocht in de territoriale wateren, minstens

één zeegat moeten binnenloopen, met de bedoeling, de kennis onzer

zeegaten bij de zee-officieren te bevorderen.

In aansluiting aan het dienaangaande vermelde in de Memorie van

Beantwoording betreffende de begrooting van het loopende dienstjaar,

wenscht de Minister thans mede te deelen dat het hem, na rijpe over-

weging, niet raadzaam is voorgekomen om enkele officieren bg de con-

servatie van het reservematerieel te detacheeren, vermits de tot
nog

toe gevolgde wijze van conservatie zooals trouwens eene jarenlange

ervaring heeft bewezen naar zijne meening den besten waarborg
aanbiedt voor het in deugdelijken toestand houden van dat materieel.

In het begin van November waren non-actief 42 luitenants ter zee

2de klasse en 23 adelborsten Iste klasse.

Van de eersten waren vier niet beschikbaar wegens ziekte, en acht

aangewezen om in November en begin December naar Oost-Indië te

vertrekken terwijl van de dertig overblijvenden twaalf op hun verzoek

non-actief zijn. Van de adelborsten, die allen circa 1 September met

de Koningin Emma en de De Ruyter waren binnengekomen , zijn elf

den 22sten November naar Oost-Indië vertrokken en zullen zes in De-

cember daarheen de reis aanvaarden, terwijl aan de overigen eene be-

stemming is toegekend.
Dat het tekort aan personeel in 1889 niet is aangevuld is juist, doch

wel is dat tekort verminderd.

Immers kunnen naast de 58 jongens, waarmede de sterkte in dat jaar

is vermeerderd, tevens de 86 bevaren matrozen, waarmede die sterkte

is toegenomen, als eene vermindering van het tekort worden beschouwd.
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Het gr®tal 71, in de Memorie van Toelichting genoemd, duidt de toene-

ming aan in aantal van de onderofficieren en mindere schepelingen van

alle qualiteiten en graden der zeemacht, met uitzondering van de

mariniers.

Het korps mariniers is op het oogenblik compleet.
Vermits de werving in het algemeen niet ongunstig is, mag met grond

geleidelijke aanvulling van het tekort aan minder personeel verwacht

worden.

Betreffende de beschouwingen, de beperking van het verblijf in Oost-

Indië van drie
op

twee jaren bedoelende, meent de Minister onder

beleefde verwijzing naar het
nopens die materie reeds vermelde in de

door den Minister van Koloniën aangeboden Memorie van Beantwoording
beboorende bij de Indische begroeting in aansluiting aan de andere

leden, die zich met die beschouwingen niet konden vereeuigen, alsnog
te moeten mededeelen, dat ook zijns inziens voor een zoo ingrijpenden

maatregel geene afdoende redenen aanwezig waren. Het voorbeeld van

andere landen kan moeilijk tot leidraad dienen, vermits geen enkel

land, voor zoover den Minister bekend, een zoo belangrijk deel zijner

vloot bij voortduring in eene kolonie heeft gestationneerd. De aflossing
zou in den regel oneindig moeilijker en voor het tegenwoordige niet

mogelijk zijn. Het geheele aantal van het binnenslands aanwezige per-

soneel levert geen maatstaf fot beoordeeling der mogelijkheid van af-

lossing, vermits degenen, die voor uitzending bestemd worden, een vol-

doenden diensttijd behooren te hebben.

In verband met het vorenvermelde kan het ook geen nut hebben om

eenige opgave te doen van de kosten dier vervroegde aflossing. Alleen

kan als direct gevolg worden gerekend op de vermeerdering der trans-

portkosten naar en uit Üost-Indië met 50 procent, d. i. ongeveer ƒ 150.000.

Ofschoon de termijn van drie jaren als regel reeds sinds langen tijd

voor het verblijf van het personeel der Nederlandsche zeemacht in Oost-

Indië was bepaald, is bet eerst in de laatste jaren mogeljjk geworden
dien termijn te naderen voor de onderofficieren en mindere schepelin-

gen. Tot in 1886 was het regel, dat dit personeel vier jaren in Oost-

Indië verbleef, om reden dat geen vroegere aflossing mogelijk was,

tenzij men het Oost-Indische eskader met licht volk wilde overvullen,
dat uit den aard der zaak, in verband met de vele oorlogsdiensten, geen

doel kon treffen.

Dat eene vergelijking met andere landen, wat de inrichting der sche-

pen, opeenhooping van manschappen en zware diensten aangaat, te

onzen nadeele uitvalt, kan niet toegegeven worden.

Eene vergelijking van de schepen derzelfde grootte van onze zeemacht

met de vloot in Duitschland, Engeland en Frankrijk zal doen zien, dat

de bemanningen van de vreemde schepen, bij gelijke grootte van schip,

belangrijk talrijker zijn, terwijl nergens zoo groot percentage van on-

derofficieren in afzonderlijke hutten verblijven.



57

Alle deze schepen, behalve de Sharpshooter (een torpedobootjager),

zijn kruisers met stoom- en zeilvermogen en beboeren dus tot het-

zelfde type.
Gedurende het eerste halfjaar van 1890 was de gemiddelde sterkte

van het personeel in Oost-Indië 2858 koppen, waarvan gemiddeld 118

personen naar de hospitalen waren geëvacueerd.
In diezelfde periode werden, met inbegrip der mariniers, naar Neder-

land opgezonden, als afgekeurd voor den dienst in Oost-Indië, 104 per-

sonen, waarvan elf wegens lichaamsgebreken den dienst moesten ver-

laten. Voorts stierven in Oost-Indië, gedurende bet eerste halfjaar van

1890, 17 Europeanen.
Bij het ontwerpen van schepen wordt immer de noodige rekening ge-

houden met den eisch om aan de bemanning een goed logies te ver-

schaffen; men gelieve evenwel niet te vergeten, dat in verband met de

omstandigheid, dat een oorlogsschip immer een compromis van ver-

schillende eischen aanbiedt, aan den eisch van een ruim volkslogies
alléén op de grootste schepen kan worden voldaan.

Met genoegen heeft de Minister ontwaard, dat de voorgenomen uit-

breiding van bet aantal ofißcieren-machinist door vele leden met inge-

nomenheid werd bejegend. Bij eene sterkte van 18 officieren-machinist

ligt het in het voornemen van den Minister deze officieren ongeveer

volgenderwijze te plaatsen:

Namen dor schepen. W aterverplaatsing. Bemanning.

Nederland:

Atjeh,
Bonaire

,

pi. m. 3500 ton,

r
850

„

Duitschland :

296 man;

90
,

Zie Duitsche l

i

tier-Liste 1890. f

Bismarck

Habicht

2856 ton,

848
„

Engeland:

420 man;

128
,

Army and \

Navy Gazette '

5 Juli 1890. 1
\

Volage en Active, 3080 ton,

1 Banger 835
„

1 Sharpshooter, 735
„

(opg. Eng. Admiralt.)

887 man;

100
„

82
„

Frankrijk:

Carnet de Tofficier (
de Marine 1890. (

Iphigénieen Naiade + 3200 ton,

Aviso Bissen
„

833 „

480 man;

116
„



58

1 bij den torpedodienst te Hellevoetsluis;
1 idem Amsterdam ;

2 idem Willemsoord, waarvan een bij de in dienst

zijnde torpedobooten ;

1 bij de conservatie te Hellevoetsluis ;

2 idem Amsterdam, waarvan een tevens bij den al-

gemeenen dienst en toegevoegd aan den inspecteur van stoomvaart-

dienst, voor het toezicht op de bij particuliere fabrieken onder-

handen werkzaamheden en de keuring van materialen;

2 bij de conservatie te Willemsoord, waarvan een belast met de

leiding der applicatieschool voor machinisten in die directie;

1 bij de opleiding van machinistleerlingen te Hellevoetsluis ;

1
op het schroefstoomschip Iste klasse te gestationneerd;

3 k 4 aan boord der schepen van het auxiliair eskader in Oost-Indië;
2

op de wachtschepen te Batavia en Soerabaya ;
2 k 1 op de schroefstoomschepen Iste klasse bestemd voor oefenings-

reizen in den Oceaan;

18 te zamen.

Zoowel voor aflossing van de (bij deze regeling vijf k zes) in Oost-

Indië vertoevenden als voor lijdelijke committeeringnaar het buitenland

bij de vervaardiging van vischtorpedo’s, hetzij te Fiume hetzij te Berlijn,

moeten dan tijdelijk enkele der bovengenoemde functiën, evenals nu,

door machinisten Iste klasse worden vervuld.

Bij de thans bestaande sterkte was het niet mogelijk in alle opzichten

aan de eischen van den dienst te voldoen en bleek het o. m. niet mo-

gelijk het benoodigdo getal officieren-machinist in Oost-Indië beschik-

baar te houden.

Aangezien de marine in de eerste plaats behoefte heeft aan practisch

ervaren machinisten en niet aan werktuigkundige ingenieurs en bo-

vendien de ondervinding heeft geleerd, dat de machinisten bij de tegen-

woordige opleiding onder alle omstandigheden berekend kunnen zijn

voor de hun opgelegde taak, bestaat er, naar de meening van den Mi-

nister, geen aanleiding om ingrijpende veranderingen te brengen in de

opleiding van de machinisten en die aan de Polytechnische school te

doen geschieden.

De Minister kan niet toegeven, dat de onlangs aan de machinisten der

Iste klasse in het vaste korps toegekende graadverhooging hunne mili-

taire positie weinig of niet verbeterd zou hebben. Zij zijn nu immers

beslist de hoogsten in graad der onderofficieren aan boord, vermits

voor de andere onderofficieren geen hoogere graad dan dien van adju-
dant-onderofficier bereikbaar is.

Hij acht de toekenning van den rang van adelborst Iste klasse aan

de machinisten Iste kla.sse in het Vaste korps in geenen deele noodig
noch raadzaam, vermits het niet in het belang van den dienst noch in
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dat van den machinist zelven kan strekken. Niet in het belang van den

dienst, omdat aan boord van de oorlogsschepen steeds eene scherpe af-

scheiding is gehouden en ook immer behoort te worden gehouden tus-

schen de officieren (den état-major) en de verdere bemanning, welke

afscheiding zou verloren gaan wanneer de machinist met den rang van

adelborst der Iste klasse het verblijf deelde en aan dezelfde tafel spijsde

met de overige machinisten, die de onderofficiersgraden hebben. Om dit

te voorkomen zou dan bepaald behooren te worden, dat de machinist

Iste klasse in het vaste korps in het logies van de adelborsten Iste

klasse werd opgenomen, en dit zou zeer stellig voor do betrokken ma-

chinisten niet aangenaam zijn, vermits zij als mannenvan rijperen leeftijd,
meestal gehuwd, zich moeilijk tehuis kunnen voelen in eene dagelijksche

omgeving van jongelieden van ongeveer twintigjarigen leeftijd, met de

levensbeschouwing, in den regel aan de jeugd eigen.
De Minister kan niet de wenschelijkheid beamen om de bij den tor-

pedodienst gedetacheerde offlcieren-machinist voorgoed aan dien dienst

te verbinden, vermits daardoor de rouleering voor buitunlandschen dienst

te zeer beperkt wordt. Hij acht het ook niet noodig, nu die dienst goed

geregeld is en de kennis van het materieel steeds in ruimer kring wordt

verbreid.

Meermalen reeds bij de overweging van verzoekschriften van dek- en

onderofficieren, de verbetering van hunne positie betreffende, heeft de

Minister zorgvuldig nagegaan in hoeverre hij daaraan kon te gemoet
komen. Het resultaat van dat onderzoek is geweest de uitbreiding van

het aantal onderofficieren in het vaste korps van verschillende quali-
teiten en in verschillende graden, waartoe de geldenwerden aangevraagd

bij de begroeting voor het jaar 1889 en welke uitbreiding dan ook in

’t begin van dat jaar heeft plaats gehad.

Voorloopig meent hij niet verder te moeten
gaan. Door de invoering

van de hoogsluitende jasjes (zoogenaamde Atjeh-jasjes) voor de onder-

officieren, onder het bestuur van den Minister Gericke, voor verschil-

lende omstandigheden, is naar de meening van den Minister op
den

duur eene werkelijke bezuiniging op de uniformkleeding verkregen. Hp

acht het niet gewenscht de tegenwoordig bestaande uniform meer te ver-

eenvoudigen en is ook overtuigd dat de onderofficieren zelven met eene

vereenvoudiging, die vermoedelijk aan de sierlijkheid zou schaden, niet

ingenomen zouden zijn.
Het in het leven roepen van gewijzigde bepalingen voor de voeding

van de gehuwde onderofficieren is naar de meening van den Minister

niet mogelijk, zoolang allen, zoowel zij als de minderen, aan boord van

schepen en vaartuigen verblijven on de voeding voor alle geëmbar-

queerden, hetzij officieren, hetzij onderofficieren ofminderen ,op denzelf-

den voet geschiedt. Het is bovendien niet gewenscht, omdat allen, te

allen tijde, onder alle omstandigheden steeds voor den scheepsdienst
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behooren beschikbaar te zijn, zooals trouwens van oudsheir in alle

reglementen, ordonnantiën, verordeningen, in welken vorm ook, is

voorgeschreven, in denzelfdeu geest als thans in de 3de alinea op blz.

9 van de voorafgaande beschonwingen van het Reglement op den In-

wendigen dienst aan boord van Ilr. Ms. oorlogsschepen, zooals dit voor-

komt in het Vde hoofdstuk van hot Ilde deel van de Verordeningen
voor de Koninklijke Nederlandsche Zeemacht.

Waar dus in de latere jaren de commandeerende officieren aan de

gehuwde onderofficieren de vergunning verleenden om aan den wal

thuis te gaan eten, daar kan en behoort deze maatregel niet anders

dan als eene gunst te worden aangemerkt, waarop niet alleen geene aan-

spraken kunnen worden gegrond, doch die ieder oogenblik kan, en

voor zoover de belangen van den dienst zulks vorderen, ook behoort te

worden ingetrokken.

Het is den Minister niet bekend waarom in 1884, bij het voorstel tot

traktementsverhooging ten behoeve van de subalterne officieren van het

korps mariniers, gelijkstelling met de infanterie niet noodig scheen.

Meermalen werd zijne aandacht op deze ongelijkheid gevestigd en, na

rijpe overweging, komt het hem niet te veel gevraagd voor om de

subalterne officieren van het korps mariniers, die dan toch te allen tijde

overal heen kunnen gezonden worden, w'aar de belangen van den dienst

het vorderen, ten deze gelijk te stellen met de ranggenooten van de

infanterie van het Nederlandsche leger, de minst bezoldigde offi-

cieren van dat leger die zonder vrijen wil immers niet naar de

koloniën gezonden worden.

Het kan niet toegegeven worden, dat de kleeding en uitrusting van

de onderofficieren en minderen van het regiment grenadiers en jagers

meer onderhoud vorderen dan die van de onderofficieren van ge-

lijken graad bij het korps mariniers, voor wie de verhooging der toe-

lage aan kleeding- en reparatiefonds wordt gevraagd. Immers liggen

ruim 2/3 van de niet geëmbarqueerde mariniers in garnizoen te Amster-

dam en Rotterdam, waar de kleeding wel niet minder aan slijting onder-

hevig zal zijn dan te ’s Gravenhage.

De Minister kan de wenschelijkheid niet beamen van het in dienst

houden van nog meer schepen dan nu reeds geschiedt. Hij merkt daarbij

op, dat van overvulling der wachtschepen thans, nu drie defensie-

schepen en een stoomriviervaartuig ’s winters in dienst blijven en de

opleiding voor kanonniers is uitgebreid, geen sprake meer kan zijn,

wat de matrozen en vuurstokers betreft.

Het personeel wordt niet speciaal voor de Indische militaire marine

of wel voor het auxiliair eskader uitgezonden, doch het plaatsen daar-

van op een der beide doelen van de scheepsmacht in Oosc-Indië aan-

wezig, wordt geheel aan den Commandant der Zeemacht in die gewesten
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overgelaten. Feitelijk kan dus nimmer met grond van een tekort aan

de bovenrol van de Indische militaire marine gesproken worden, wan-

neer de feitelijke sterkte die van het geheele in Indië henoodigde per-

soneel zonder de 10 percent hovenrol overtreft, vermits men met even-

veel, zoo niet meer grond, daartegenover kan stellen dat het personeel
der Indische militaire marine met 10 percent hovenrol in den regel in

Oost-Indië is geweest, doch het tekort immer heeft bestaan hij het

auxiliair eskader.

Afgescheiden daarvan evenwel kan de Minister de verzekering geven,

dat steeds gestreefd wordt om het personeel der Zeemacht in Oost-

•ïndië op de bepaalde sterkte te brengen.

Hij meent dienaangaande evenwel te dezer plaatse te moeten op-

merken, dat de feitelijke sterkte van dat personeel op een bepaalden

datum of een gegeven oogenhlik veel meer beheersoht wordt door de

omstandigheden in Oost-Indië of door handelingen van den Commandant

der Zeemacht in die gewesten, dan wel door bestuurshandelingen van

den Minister van Marine in Nederland. Wanneer bijv, eenofmeer trans-

porten uit Nederland onderweg zijn naar Oost-Indië, waarvan de vloot-

voogd lang te voren, ongeveer gelijk met de bevelen tot samenstelling,

bericht heeft gekregen, gebeurt ’t meermalen dat die vlagofficier, wan-

neer hij tijdelijk niet het volle personeel noodig heeft, de komst dier

transporten niet afwacht, maar de af te lossen personen ook in hun

belang doet repatrieeren voor zoover ze op Java beschikbaar zijn.

Dit geval komt onder anderen telkens bij de wisseling van het jaar voor,

omdat enkele transporten in den regel in November en December worden

uitgezonden naar Oost-Indië. Zulks houdt verband met den afloop der

zomeroefeningen en het verleenen van een behoorlijk verlof vóór het

vertrek. In buitengewone gevallen, als bijv. de oogziekte aan boord der

Prins Hendrik in 1889, toen circa 80 schepelingen moesten repatrieeren,
duurt de aanvulling van de leemte lang, vermits de gereedheid van

een transport buitentijds meer tijd vordert.

Waar bij de Regeering het streven bestaat om voor zoover mogelijk
de 10 percent bovenrol uit te zenden, bestaat geen reden die niet op

te brengen.

Zooals hooger reeds vermeld is, was de gemiddelde sterkte van het

personeel, gedurende het eerste halfjaar van 1890, 2858 koppen.
Voor zoover thans te beoordeelen is, biedt het volkslogies van de

pantserdekkorvet Sumatra eene voldoende verblijfplaats aan voor de

bemanning. Mocht dit na de indienststelling anders blijken, dan zal het

aantal matrozen en mariniers verminderd worden, ter compensatie der

vermeerdering met 12
personen (machinekamer-personeel), die noodig

geoordeeld werd ten behoeve eener goede behandeling van ketels en

werktuigen.

Met betrekking tot de vermelding omtrent de zeetraktementen van
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de commandanten der stoomkanonneerbooten Vos en Havik (thans

Dufa), dienstdoende als mobiele wachtschepen te Vlissingen en Rotter,

dam, zij vermeld dat deze vaartuigen, wat de Dufa betreft geheel en

de Vos voor verreweg het grootste deel van ’tjaar, denzelfden dienst

verrichtten als de vroegere kostsohepen, die eenvoudig als logeraent-

schepen fungeerden, zoo tot ontvangst van in dienst tredenden als tot

verleenen van hulp aan politie en justitie met de bemanning. Sedert

1879 wordt aan den commandant van de stoomkanonneerboot te Vlis-

singen, wanneer dat vaartuig langer dan twee dagen van de standplaats

verwijderd is, voor den tijd der afwezigheid, het zeetraktement toege-
kend van een commandant van een schip voor binnenlandsche ver-

dediging.
Voor de stoomkanonneerboot te Rotterdam is dat nog

niet
voorge-

komen, doch ligt het in het voornemen van den Minister vorenstaande

gunstige bepaling c. q. ook op dezen commandant toepasselijk te doen

maken. In verband met de mindere verantwoordelijkheid van deze

commandanten, vergeleken met die van de varende stoomkanonneer-

booten of hunne rauggenooten ,
die eventueel een der drie wachtschepen

met eene onevenredig talrijker bemanning commandeeren, komt ’t den

Minister voor, dat de hierbedoelde zeetraktementen juist zijn bepaald.

In afwijking van het dienaangaande in het Voorloopig Verslag op-

gemerkte zij vermeld, dat in de Nederlandsche Staatscourant van 15

October jl. de plaatsing voorkomt met 24 October jl. van twee luite-

nants ter zee eerste klasse voor stafdiensten in de stelling van de Maas

en het Haringvliet en in de stelling Helder.

Die, bestemd voor de stelling van het Hollandseh Diepen hetVolke-

rak, waarvoor op deze begroeting ƒ 1200 wordt uitgetrokken, is nog

niet geplaatst. De beide vorengenoemden zijn toegevoegd aan de staf-

officieren der zeemacht, voornamelijk ten dienste der militaire hydro-

graphie.

De Minister is zich niet bewust soms voor kleinigheden dadelijk

officieren in bijzonderen dienst te hebben gesteld. Er zjjn evenwel vele

commissiën die eene grondige voorbereidende studie vorderen, welke

niet wel aan de officieren, bij het Marine-departement gedetacheerd,

kunnen worden opgedragen, omdat deze reeds overkropt zijn met werk.

Bovendien zjjn dergelijke conimissiën zeer leerrijk voor de officieren,

die daarmede worden belast, en dus ook in dat opzicht nuttig.

Zooals bij de vorenstaande beantwoording van de algemeene be-

schouwingen betreffende de lilde afdeeling. Personeel der Zeemacht,

door den Minister is verklaard, zal de noodzakelijkheid niet blijken

om, zij het dan ook als tijdelijken maatregel en met het oog op de

buitengewone diensten bij de blokkade op Atjeh, den duur van het

verblijf in Üost-Indië tot twee jaar te beperken, terwijl het hem boven-
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dien niet aanbevelenswaardig voorkomt om meer dan een der schepen

voor buitenlandschen dienst, die oofeningsreizen in den Oceaan moeten

doen, te bestemmen voor die aflossing, vermits de oefening op derge-

lijke transportreizen uit den aard der zaak niet op eene lijn te stellen

is met die op reizen, speciaal met het doel tot oefening ondernomen.

Pensioenen. De herziening der militaire pensioenwetten is in be-

werking.

Op het Voorloopig Yerslag van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal, betreffende het personeel, werd door den Minister

o. m. geantwoord :

Ook de Minister acht het niet aanbevelenswaardig om de adelborsten

der Iste klasse langer dan drie jaren in dien rang te laten dienen en,

met uitzondering van de drie jongste luitenants ter zee, die slechts

eenige weken langer adelborst waren, omdat zij wegens gebrek aan

vacature niet vroeger konden worden bevorderd, zijn dan ook in de

laatste 15 jaren de adelborsten binnen den genoemden termijn bevorderd.

Het tegenwoordig betrekkelrjk groot aantal adelborsten is eengevolg

van de openstelling van een groot aantal plaatsen (40) voor adelborst

3de klasse in de jaren 1886 en 1887, die, zooals kan blijken uit de

Memorie van Toelichting, bladz. 11 der laatstgenoemde begrootiug, de

toenmalige Minister van Marine noodig vond „met het oog op de later

stellig noodige uitbreidingvan het korps zeeofficieren”. Die uitbreiding, ook

door den Minister noodig geacht, is echter, zooals bekend is, bij de

begroeting voor 1890 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ge-

weigerd, zoodat daaruit onvermijdelijk eene stremming in de geleidelijke

promotie der adelborsten Iste klasse moet voortvloeien.

Het jaarlijksch verloop bij het korps zeeofficieren kan , blijkens de

ervaring, dienaangaande gedurende eene reeks van jaren opgedaan,

gemiddeld op 25 koppen gesteld worden. In verband hiermede werden

in de jaren 1889, 1890 en 1891, op voorstel van den Minister, respec-

tievelijk 20, 30 en 20 plaatsen voor adelborst voor den zeedienst open-

gesteld.

Wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst.

In verband met de belangrijke wijzigingen in bet Vlllste hoofd-

stuk der Grondwet gebracht, besloot bet Ministerie, dat in

April 1888 optrad, eene regeling van den verplichten krijgs-

dienst te ontwerpen.

Omtrent de grondslagen dezer regeling kwam bet der Regee-
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ring wenschelijk voor de voorlichting eener Commissie in te

roepen. Nadat die bij Koninklijk Besluit van 10 Juni 1888

benoemde Commissie, onder dagteekening van 2 Februari 1889,

haar advies had uitgebracht, werd een Ontwerp tot regeling
van den krijgsdienst, onderteekend door de Ministers van

Oorlog, van Marine en van Binnenlandsohe Zaken
, bij Koninklijke

boodschap van 22 Juni 1890 aan de Staten-Generaal aange-

boden.

Op het door de Commissie van Voorbereiding opgemaakt

Verslag, gedagteekend 9 Januari 1891, waarbij ook 2 nota’s,

eene van den afgevaardigde Bahlman, de andere van den afge-

vaardigde Land gevoegd waren, volgde in Februari d. a. v, het

antwoord der Regeering, waaruit o. m. bleek, dat door haar ver-

schillende wijzigingen in het wetsontwerp waren aangebracht.

Nadat tusschen de Regeering en de Commissie van Voorbe-

reiding in Maart nog mondeling overleg had plaats gehad, kwam

het nader gewijzigde 'V\''etsontwerp den 21sten April d. a. v.

in de Tweede Kamer in openbare behandeling Gedurende de

discussiën werden aan de reeds voorgestelde nog tal van amen-

dementen toegevoegd, die deels door de Regeering (Minister

Dyserinck w'as 31 Maart vervangen door Minister Kiidys)

werden overgenomen, deels door de Kamer verworpen of aan-

genomen.

Wat het wetsontwerp, waarbij het beginsel var. loting en vrij-

stellingen bleef behouden, doch de plaatsvervanging (op de enkele

uitzondering na van vervanging door een broeder onder bepaalde

omstandigheden) werd afgesehaft, voor de zeemacht bedoelde, zij
hier kortelijks vermeld.

De hoofdstrekking was:

„het partijtrekken van den verplichten krijgsdienst, om het in

tijd van oorlog meerder dan in gewone tijden benoodigd personeel

(met uitzondering van Officieren), uit dienstplichtigen samen te

stellen.” Door de zeeweer werd eenige aanvulling van Officieren

mogelijk.
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Er zoude zyn: l». de actieve zeemacht, 20. de zeeweer. Voorts

behoorde nog tot de zee- en de landmacht een landstorm, terwyl,
in tgden van oorlogsgevaar of oorlog, vrgwillige korpsen zouden

kunnen worden aangenomen.

De zeemacht zou bestaan uit vrijwillig dienenden en uit dienst-

plichtigen. De maximum sterkte van de dienstplichtigen bp de

actieve zeemacht werd bepaald op 3100 man, te verkrygen door

een jaarlijksch contingent tot een maximum van 600 man, met een

diensttijd van 6 jaren (een bij de openbare beraadslagingen voor-

gesteld amendement om dien diensttyd op 8 jaren te brengen en

het jaarlyksch contingent tot een maximum van 500 man te beper-
ken, werd door de Regeering overgenomen). Een deel der dienst-

plichtigen bij de actieve zeemacht zoude buitengaats geoefend
worden om in buitengewone gevallen, tot versterking van het

personeel der zeemacht in de Koloniën, uitgezonden te kunnen worden.

De zeeweer, bestemd tot reserve van de actieve zeemacht, voor

zooveel betreft de diensten, die de zeemacht heeft te verrichten

voor de verdediging binnenslands en langs de kusten, werd ge-
vormd door 10. diegenen, die hun diensttijd bij de actieve zeemacht

volbracht hadden, gedurende 3 jaren na die diensteindiging; 2». diege-
nen (Ofßcieren, zoowel als onderoffieren en minderen), die twee jaren
of langer vrijwillig bij de zeemacht hadden gediend en hun ontslag
verkregen voor hun 32ste jaar, totdat zij dien leeftijd hadden bereikt.

Ook kon als vrijwilliger bp de zeeweer geplaatst worden ieder

tusschen den leeftgd van 20 en 60 jaar, die niet of niet meer tot

dienst verplicht was en één jaar of langer bij de zeemacht had

gediend, zoo noodig onder genot van eene jaarlijksche toelage.
De landstorm, waartoe van hun 20ste tot hun 40ste jaar (be-

houdens vele uitzonderingen) diegenen behoorden, die niet bij de

landmacht, de actieve zeemacht of de zeeweer waren ingedeeld,
zou alleen ingeval van oorlog tot dienst kunnen worden opgeroepen
en diende o. a. tot aanvulling van de actieve zeemacht en de zee-

weer. Ook zoude hij o. m. kunnen gebezigd worden voor zoodanige
diensten van anderen aard dan die met de wapenen, als in het

belang van ’s lands verdediging zouden worden gevorderd.
Behalve de eerste oefening van hoogstens 12 maanden, zouden

jaarlijks herhalingsoefeningen kunnen plaats hebben voor hoog-
stens zes weken.

5
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De dienstplichtigen zouden gekozen kunnen worden uit het ge-

heele contingent, voor volledige oefening aangewezen, zonder dat

men gebonden zoude zgn aan percentsgewyze verdeeling over de

provinciën. By voldoende geschiktheid zou echter aan de zich vry-

willig aanmeldenden de voorkeur worden gegeven.

Ten einde niet onnoodig geschikte elementen voor de zeemacht

verloren te doen gaan, werd bepaald, dat ook by de zeemacht ge-

legenheid zou worden gegeven tot vervroegde vervulling van den

dienstplicht en tot uitstel van eerste oefening.

Daardoor ontstond heter gelegenheid jongelieden van de machinis-

ten- en zeevaartscholen bij de zeemacht in te Igven. Ook zouden

de dienstplichtigen, welke geschikt zijn om opgeleid te worden tot

dienstplichtig stuurman of dienstplichtig machinist, afzonderlijk ge-

oefend worden.

Toen den 29sten Mei de Tweede Kamer op reces uiteenging,

was de openbare behandeling nog niet beëindigd; het beginsel

van den persoonlijken dienstplicht was echter aangenomen.

Door het met 21 Augustus 1891 opgetreden Ministerie werd,

na bekomen Koninklijke machtiging, dato 8 September, hét

Wetsontwerp, zoomede dat, T welk bepalingen inhield omtrent

den overgang tot den nieuwen toestand, ingetrokken.

Betreffende het Personeel werd in de Memorie van Toelich-

ting van de begroeting voor 1892 van den Minister Jansen

o. m. opgemerkt:

Het eindcijfer dezer afdeeling bedraagt f 5,417,125, tegen f 5,229,150

voor 1891 toegestaan.
Met betrekking tot de verrichtingen van de schepen en vaartuigen

van oorlog valt het volgende mede te deelen:

Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Koningin Emma der Neder-

landen, op 5 Juni 1890 van de reede Texel vertrokken, tot het doen

van een oefeningstocht in de Noord- en Oostzee, kwam 12 Juli daar-

aanvolgende te Stockholm, 21 Juli ter reede Kroonstadt en 22 Juli te

St. Petershurg, waarna de terugreis naar Nederland werd aanvaard. Te

Stockholm werd zeven dagen en voor St. Petershurg veertien dagen

verbleven. Den 22sten Augustus kwam genoemd stoomschip weder ter

reede Texel.
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Vervolgens gereed gemaakt zijnde voor een oefeningstocht in den

Atlantischen Oceaan, verliet deze bodem op 11 October 1890 de reede

van Texel, arriveerde 19 October te Lissabon, alwaar, wegens noodige
herstellingen aan de stoomwerktuigen, tot 9 November werd verbleven.

Gedurende het verblijf ontving het schip een bezoek van Zijne Majesteit
den Koning van Portugal. Van Lissabon vertrekkende werd den 18den

November St. Vincent (Kaap-Verdische eilanden) aangedaan. Den 18den

December werd ter reede Monte-Video geankerd en den 21sten Decem-

ber de Plata-rivier opgestoomd naar de reede Ensenada, hebbende het

schip voorts den overigen tijd , voor de Argentijnsche Republiek bestemd,
doorgebracht in de haven van La Plata, de nieuwe hoofdstad van

Buenos-Ayres. Den Isten Januari 1891 werd weder naar Monte Video

teruggekeerd. Den 4den van de reede Monte Video vertrekkende, werd

de reis vervolgd naar de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop), alwaar

den 29sten Januari ter reede Simonsstad werd geankerd. Nadat den

13den Februari de terugreis was aangenomen, werd een drietal dagen
te St. Helena vertoefd, op 30 April 1891 de reede Brest bereikt en

kwam genoemd stoomschip op 6 Mei 1891 ter reede Texel ten anker.

Hr. Ms. schroelstoomschip Iste klasse Johan Willem Friso, stations-

schip te Curagao, deed verschillende kleine reizen in de Antillen en

vertoefde in December 1890 eenige weken in het maritiem-etablissement

van de Bermudas-eilanden, tot het ondergaan van eenige reparatiën.
Den loden Mei 1891 vertrok dit stoomschip van Curagao, met bestem-

ming naar Nederland en kwam 8 Juni daaraanvolgende ter reede Texel

binnen.

Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Van Galen vertrok 11 October
1890 van de reede Texel naar zee, met bestemming naar Oost-Indië,
ter aflossing van personeel, dat, wegens langdurig verblijf in die ge-

westen, voor terugkeer naar Nederland in aanmerking kwam. Den 6den

December ankerde genoemde bodem ter reede Simonsstad en kwam 13

Januari 1891 te Batavia aan. Den 18den Februari daaraanvolgendewerd

Tandjong Priok verlaten en de reis naar Nederland, vlade Simonsbaai,
aanvaard. Na den 21sten Maart voor Simonsstad te zijn gearriveerd,
bereikte genoemd stoomschip 23 Mei de reede Texel. Het schip wordt

wederom bestemd voor eene reis tot aflossing van personeel in Oost-Indië.
Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse De Ruyter, waarvan in de

Memorie van Toelichting der vorige begroeting de terugreis uit Oost-

Indië werd vermeld, kwam 5 September 1890 ter reede Texel en werd

voorts, na aan ’s Rijks werf te Willemsoord de noodige herstellingen
te hebben ondergaan, gereed gemaakt voor eene bestemming naar

Curagao, tot aflossing in het station van dien naam van Hr. Ms. schroef-

stoomschip Iste klasse Johan Willem Friso. Na den 27sten Maart van

Vlissingen (alwaar de kompassen geregeld waren) te zijn vertrokken,
kwam deze bodem 30 April voor de Suriname rivier aan en bereikte 9

Mei daaraanvolgende de haven van Curagao.
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Hr. Ma. ramtorenschepen Koning der Nederlanden en Prins Hendrik

der Nederlanden en Hr. Ma. schroefatoomachepen late klasse Atjeh en

Van Speyk bleven deel uitmaken van het auxiliair eskader in ÏTeder-

landach-Indië.

Hr. Ma. schroefstoomaohip 4de klasse Sommelsdijk vertrok 21 September
1890 van de reede Texel met bestemming naar Suriname, ten einde

Hr. Ma. achroefatoomachip 4de klasse Bonaire in het station aldaar af

te lossen. Tevens werd deze reis benuttigd tot het bezoeken van de

Republiek Liberia en de Congokuat. Na Porto-Gtrande (St. Vincent) en

de reede Freetown (Sierra-Leona) aangedaan te hebben, tot aanvulling
van den kolenvoorraad, bezocht dit schip Monrovia en eenige kleinere

plaatsen in eerstgenoemde republiek, voorts Banana, Boma in den Con-

goataat, de Franache bezitting Loango en St. Paul de Loanda (Portu-

geesche bezitting Angola) ter Afrika’a Weatkust. Den 24sten December

de Congo-rivier verlaten hebbende
,
bereikte dit schip, na een tweedaagsch

verblijf ter reede Ascencion, 26 Januari 1891 de Suriname-rivier en kwam

den 27sten daaraanvolgende voor Paramaribo.

Hr. Ma. schroefstoomschip 4de klasse Bonaire
, atationaschip in het

station Suriname, deed verschillende kleine reizen, waarbij o. a. Fort de

France (Martinique), Bridgetown (Barbados) en Georgetown (Demerary)
werden bezocht. Den 7den Februari 1891 vertrok dit atoomacliip van

Paramaribo met bestemming naar Nederland, via Martinique.
Den 21sten Februari van Fort de France vertrokken zijnde, kwam dit

schip 11 April 1891 ter reede Texel binnen en werd het 22 April daar-

aanvolgende te Willemsoord uit dienst gesteld.
Hr. Ms. stoomschoener Dolfijn bleef onafgebroken in dienst tot het

houden van politietoezicht op de visscherij in de Noordzee.

Hr. Ms. zeilschoener Argus verrichtte denzelfden dienst van 1 Maart

tot 1 November 1890 en thans weder van af 1 Maart 1891.

Dezelfde voorschriften tot uitoefening van het politietoezicht, als

waarvan sprake was in de Memorie van Toelichting der vorige begroe-

ting, werden ook nu, met het oog op de goede resultaten daarvan ver-

kregen , aan de commandeerende officieren van deze bodems verstrekt.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Suriname werd 16 Maart 1891

in dienst gesteld voor den algemeenen dienst, eerstelijk tot het houden

van politietoezicht op de visscherij in de Noordzee.

Het oud-schroefstoomschip 2de klasse Marnix blijft steeds dienst doen

als logement- tevens instructieschip voor den torpedodienst te Wil-

lemsoord
, evenzoo de oud-schroefstoomschepen Vulkaan en Amstel,

respectievelijk te Amsterdam en te Hellevoetsluis, terwijl de kanon-

neerboot n“. 7 nog tijdelijk dienst doet als logementschip voor torpe-

disten bij de inschietplaats in zijkanaal F van het Noordzeekanaal.

Hr. Ms. fregat Evertsen, Hr. Ms. ramsehip Stier, Hr. Ms. monitors

Cerberus, Bloedhond en Panter, Hr. Ms. riviervaartuigen Merva en

Isala, benevens de stoomkanonneerbooten Freijr, Sperwer. Fret en
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Raaf deden in den zomer van 1890 dienst voor de oefening van het

personeel voor de binnenlandsche verdediging. In October en November

werden buiten dienst gesteld Hr. Ms. fregat Evertsen, Hr. Ms. ramschip

Stier, Hr. Ms. monitor Bloedhond, Hr. Ms. riviervaartuig Isala en de

stoomkannouneerbooten Fret, Raaf, Freijr en Sperwer. Hr. Ms. mo-

nitors Cerberus en Panter bleven in dienst, eerstgenoemde te Amster-

dam, laatstgenoemde van 1 December 1890 —1 Februari 1891 te Dord-

recht en van 1 Februari —1 April 1891 te Rotterdam en daarna te

Hellevoetsluis.

Verder werd op
21 November 1890, ter vervanging van Hr. Ms. ram-

schip Stier, Hr. Ms. ramschip Guinea te Willemsoord in dienst gesteld.
Voor de zomeroefeningen vanhet jaar 1891,waarmede door de Guinea,

Cerberus en Panter reeds in April 1891 is
aangevangen, kwamen ach-

tereenvolgens in dienst, op 15 Mei 1891 Hr. Ms. monitor Draak en de

stoemkanonneerbooten Heimdal, Balder, Braga en Hydra en op 10

Juni daaraanvolgende Hr. Ms. ramschip Buffel.
Hr. Ms. stoomriviervaartuig Merva bleef in dienst; gedurendede win-

termaanden vertoefde dit schip in de haven van Nijmegen. Op 1 April
1891 begon dit vaartuig weder de oefeningstocbten op de rivieren. Hr.

Ms. stoemkanonneerboot Vos bleef dienst doen als mobiel wachtschip
te Vlissingen, terwijl Hr. Ms. stoemkanonneerboot Havik als zoodanig
te Rotterdam op 1 October 1890 werd vervangen door Hr. Ms. stoom-

kanonneerboot Dufa.

Het fregat Evertsen werd als gewoonlijk op
21 April 1891 in dienst

gesteld voor de opleiding der zeemiliciens.

Hr. Ms. stoemkanonneerboot Das, in 1890 belast geweest met het doen

van hydrographische opnemingen in verband met de defensie-aangele-

genheden, werd den 18den October 1890 uit dienst gesteld.

Op 3 Maart 1891 werden, ten behoeve der militaire hydrographie in

de stellingen van den Helder en van de monden der Maas en van ’t

Haringvliet, in dienst gesteld Hr. Ms. stoemkanonneerbooten Lynx en

Dog en op 1 Mei daaraanvolgende Hr. Ms. stoemkanonneerboot Das

voor ’t zelfde doel in de Zuiderzee.

Hr. Ms. fregatten Adolf Hertog van Nassau en Prins van Oranje en

Hr. Ms. kervet Prins Maurits der Nederlanden, doen steeds dienst als

wachtschepen te Willemsoord, Hellevoetsluis en Amsterdam.

Hr. Ms. fregat Admiraal van Wassenaer bleef dienst deen als oplei-

dingsschip voor jongens, in aansluiting met de Kweekschool voor zee-

vaart te Leiden.

Hr. Ms. zeilbrikken Castor en Pollux, beide toegevoegd aan het bo-

vengenoemde opleidingsschip, werden op 5 September 1890 uit dienst

en op 1 April 1891 weder in dienst gesteld tot oefening der jongens
op de Zuiderzee.

Ook Hr. Ms. instructie-korvet Nautilus bleef in dienst voor de oplei-
ding van bootsmansleerlingen, maakte in de zomermaanden van 1890
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den gewonen kruistocht op het Haringvliet en in de Noordzee en ving
dien tocht ook dit jaar in April weder aan.

Hr. Ms. Bchroefstoomsohip 4de klasse Aruba doet, in afwachting van

het gereed komen van het in aanbouw zijnde artillerie-instructiesohip,

nog
steeds als zoodanig dienst.

Om dezelfde reden, als reeds werd aangegeven in de Memorie van Toe-

lichting der vorige begroeting, bleef Het Loo aan de Aruba als loge-

mentschip toegevoegd.

Hr. Ms. zeilkorvet Urania en de stoomkanonneerbooten Ever en Gier

werden in de zomermaanden weder gebezigd voor de oefeningen der

adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord.

In het jaar 1890 werden aangenomen 448 schepelingen, waarvan 332

lichtmatrozen en jongens en 28 torpedisten en torpedomakers en in het

eerste halfjaar van 1891, 354 koppen.
De sterkte van het ondergeschikt personeel der zeemacht verminderde

in het jaar 1890 met 7 koppen, welke vermindering is toe te schrijven

aan een belangrijk grooter verloop onder de vuurstokers, waartegen in

den aanvang des jaars maatregelen genomen zijn, zoo door vermeerde-

ring van de handgeldenals door herhaalde publicatie van de voorwaarden

tot dienstneming. Daarna levert de werving van vuurstokers betere re-

sultaten.

In 1891 werden 20 plaatsen voor adelborst voor den zeedienst open-

gesteld.
De sterkte van het korps officieren van gezondheid bij de zeemacht

is bijna voltallig.

Bij de opleiding van adspirant-administrateurs werden voor 1891 4

plaatsen, bij die voor machinist-leerlingen te Hellevoetsluis 20 plaatsen

opengesteld.

Ten aanzien van de zeemilitie kan het navolgende worden vermeld;

Voor de lichting van het jaar 1890 hebben zich , na aftrek van hen,

die buiten oproeping bleven, 2056
personen voor de zeemilitie aange-

meld, waarvan 600 daarbij zijn ingelijfd.

Van die ingelijfden zijn ;

overgegaan met eene vaste verbintenis bij de zeemacht 9

overleden 1

ontslagen wegens lichaamsgebreken 2

verder werd een buitenlandsch verlof verleend aan 8

Voor zoover de opgaven inkwamen van de verschillende Commissa-

rissen der Koningin, werd aan 33 zeemiliciens, die met onbepaald

verlof huiswaarts keerden, vergunning verleend tot uitoefening van de

buitenlandsche zeevaart.
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Voor de lichting van het jaar 1891 hebben zicb, na aftrek van hen,

die buiten oproeping bleven, 2183 personen voor de zeemilitie aange-

meld, afkomstig uit:

Noord-Brabant 52

Gelderland 242

Zuid-Holland 438

NoordHolland 613

Zeeland 116

Utrecht 62

Friesland
,

. . . 231

Overijsel 147

Groningen 211

Drenthe 67

Limburg 4

Te zamen.
. .

2183

Daar echter, volgens art. 5 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad

n“. 72), niet meer dan 600 lotelingen bij de zeemilitie mogen worden

toegelaten, werden na eene evenredige verdeeling, overeenkomstig art.

3 van het Koninklijk besluit van28 Februari 1891 n°. 17, voor den dienst

ter zee bestemd uit;

Noord-Brabant 14

Gelderland 67

Zuid-Holland 120

Noord-Molland.
.......

169

Zeeland 32

Utrecht 17

Friesland 64

Overijsel 40

Groningen 58

Drenthe 18

Limburg 1

Te zamen. .
. 600

In het tijdvak van 1 October 1890 1 October

1891 werden, in het belang van den dienst enhet

personeel, o. m. de na volgende maatregelen genomen:

Bij Min. besch. van 16 October 1890 B n“. 17 werden

wijzigingen gebracht in het Reglement voor de opleiding

van machinistleerlingen aan boord van het wachtschip

te Hellevoetsluis, betreffende hunne uitrusting, het onderwijs,

en het hun te verleenen winterverlof.
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Bij Min. besch. van 22 November 1890 B n®. 34 werd

de tijdelijk gesloten werving van onbevaren
personen van 17

tot 24 jaar voor de qualiteit van lichtmatroos weder open-

gesteld.

Bij Min. besch. van 11 December 1890 B n“. 38 werden

verschillende beperkende bepalingen omtrent de werving van

vuurstokers der 2de en 3de klasse ingetrokken.
Bij Kon. besl. van 13 December 1890 n®. 12 werd, in ver-

band met het overlijden des Konings, wijziging gebracht in

het formulier van eed s afleggi n g voor nieuw-benoemdeOfficie-

ren
,

Adelborsten en Adjunct-administrateurs.

Bij Kon. besl. van 17 December 1890 n®. 13 werd de

tabel van wervingskosten voor het korps Mariniers,
zooals die was vastgesteld bij Kon. besl. van 28 Februari ] 890

n®. 21, met ingang van 1 Januari 1891, gewijzigd.

Bij Kon. besl. van 29 December 1890 n®. 37 werden vast-

gesteld de zee traktementen, toe te kennen aan een

Kapitein ter zee en aan een Kapitein -Luitenant

ter zee, als Commandant van eene, krachtens machtiging der

Regeering van Nederlandseh-Indië, samengestelde divisie, be-

staande uit drie of meer oorlogsschepen.

Bij Kon. besl. van 8 Januari 1891 n®. 18 werden de voor-

schriften betreffende de examina voor de verschillende korpsen
der zeemacht aangevuld ten opzichte van het korps torpe-
disten enz., en de bepalingen betreffende de bevordering

bij dit korps gewijzigd.

Bij Kon. besl. van 10 Januari 1891 n®. 12 werd bepaald,
dat voor jongelingen, die zich tot indiensttreding
bij de zeemacht hebben aan gemeld in gemeenten,
waar geen commies van aanneming der Marine is gevestigd, en

die reeds geneeskundig geschikt zijn bevonden, de verschuldigde

transportkosten van bedoelde gemeenten naar de plaats, waar

zij hunne verbintenis moeten sluiten, alsmede die van hunne

geleiders heen en terug, door het Rijk zullen worden vergoed.
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De hier bedoelde keuring geschiedt door een Officier van ge-

zondheid der zeemacht, daartoe gecommitteerd naar eene of

andere voorname plaats eener streek, waar zich een zeker aantal

jongelingen, die zich voor den zeedienst hebben opgegeven ,
alsdan

verzamelen.

Bij Min. besch. van 9 Februari 1891 B n“. 34 werden

maatregelen genomen tot tijdel ij k e uitbreiding van het

aantal jongens bij de opleiding te Amsterdam en werd de

aanneming van jongens op den leeftijd van 13i jaar toegelaten.

Bij Kon. besl. van 25 Februari 1891 n“. 21 werd de

soldij van de Iste en 2de smeden, met ingang van 1 April
1891, verhoogd.

Bij Kon. besl. van 28 Februari 1891 n®. 15 werd bepaald,
dat aan de Kapiteins en Iste Luitenants bij het

korps mariniers en aan de onderofficieren bij dat

korps met den graad van sergeant of fourier, na een bepaald
aantal dienstjaren, eene traktements- of soldijver-
hooging zal worden toegekend.

Bij Kon. besl. van 4 Maart 1891 n°. 5 werd bepaald, dat aan

hofmeesters, kajuitskoks en officierskoks
,

na minstens twee jaren
onafgebroken actieven dienst in hunne qualiteit, bij goed gedrag
en geschiktheid voor hunne betrekking, eene soldij ver-

hooging van / 4 maands kan worden toegekend. Na ont-

slag uit den zeedienst zal de betrokkene, bij weder in dienst-

treding, op nieuw twee jaren onafgebroken blijken van goed
gedrag en geschiktheid behooren te geven ,

alvorens voor boven-

bedoelde soldijverhooging in aanmerking te kunnen komen.

Bij Kon. besl. van 4 Maart 1891 n°. 6 werden de premiën
bij aanneming en reëngagement van vuurstokers der 2de

e n 3de klasse verhoogd.

Bij Kon. besl. van 4 Maart 1891 n°. 7 werden de toe-

lagen voor het kleeding- en reparatie fonds aan onder-

officieren en manschappen van het korps mariniers, aan

wal dienende, verhoogd.
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Bij Kon. besl. van 28 Maart 1891 n“. 39 is, met wijziging

van artikel 4, bijlage 2 van het Reglement voor het korps

mariniers bepaald, dat tot het aan nemen bij dat korps van

vreemdelingen en van personen, die veroordeeld

zijn geweest tot gevangenis of hechtenis, alsmede van

hen, die ter zake van misdrijf, waarop gevangenisstraf is ge-

steld of van overtreding in een Rijksopvoedingsgesticht dan

wel in eene Rijkswerkinrichting zijn geplaatst geweest, de

machtiging van den Minister van Marine moet worden ge-

vraagd.

Bij Kon. besl. van 15 Mei 1891 n“. 33 werden in het

Reglement op het fonds voor dek- en onderoffi-

cieren en mindere schepelingen bij ’s Rijks zeemacht voor de

deelgenooten gunstiger bepalingen gemaakt betreffende uitkee-

ring uit dat fonds.

Bij Kon. besl. van 25 Mei 1891 n“. 42 werd bepaald, dat

het Eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtin-

gen, ingesteld bij Kon. besl. van 19 Februari 1869, ook

zal worden toegekend aan hen, die in de jaren 1886 tot en

met 1890 hebben deelgenomen aan de krijgsbedrijven in Atjeh,

en dat de bij dat eereteeken behoorende gesp zal dragen het

opschrift: //Atjeh 1873—1890”. Voorts, dat zij, die versierd

zijn met één der 4 gespen, die achtereenvolgens voor de krijgs-

bedrijven te Atjeh werden vastgesteld, bevoegd zijn dien te

verwisselen met den gesp //Atjeh 1873—1890”.

Bij Kon. besl. van 21 Juli 1891 n“. 43 is in artikel 1

van het Reglement op de examina voor de verschillende

korpsen der zeemacht de bepaling opgenomen, dat de zeeoffi-

cieren en adelborsten, die examen wenschen af te leggen voor

hoogeren of tegenwoordigen rang, hunne verzoeken om aan het

eerstvolgend examen deel te nemen tijdig belmoren in te dienen,

zoodat die verzoeken véér het midden der maanden Maart,

Juni, September of December het Departement van Marine be-

reiken. (Hoofdst. XI, Iste deel der Verordeningen K. N. Z.)
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wijziging van art. 22 der Regeling van het Personeel dek- en

onderofScieren enz. (Hoofdst.Vl, Iste deel Verordeningen K, N. Z.),

bepaald, dat elke schepeling, behoorende tot het vaste korps, na

terugkeer in Nederland van eene reis buitenslands, een verlof

met behoud van soldij kan bekomen van veertien dagen voor

elk jaar, dat door hem voortdurend buitenslands is doorge-

bracht, waarbij een gedeelte van een jaar, meer dan zes maanden

bedragende, voor een geheel jaar zal worden aangemerkt.

Voorts werd daarbij bepaald, dat dien schepeling alsdan de

helft zijner verdiende soldij zal worden uitbetaald (wijziging

van art. 75 Hoofdst. I, 3de deel Verordeningen K. N. Z.),en

dat van alle verleende verloven voor langer dan 3 etmalen aan-

teekening wordt gehouden in de conduiteboekjes.

Het nieuwe schafti ngstarief (zie vorig jaarboek) vol-

doet, voor zoo verre het in beproeving werd genomen, goed. Dit

is niet het geval met de genomen proef (zie vorig jaarboek)

om in het station zoowel ter reede als in zee, rijst

in stede van gort te doen verstrekken tot ontbijt. Men gaf

de voorkeur aan laatstgemeld voedingsmiddel, waarom weder tot

de verstrekking van gort werd teruggekeerd.

De proef om in O. I. de witte schoenen der schepelingen

door z. g. pompoesjes te vervangen (zie vorig jaarboek), wordt

voortgezet.

Van het nemen van eene proef met een lichter soort sokken

dan de bestaande katoenen sokken (zie vorig jaarboek) werd

afgezien.

75



Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en

hydrographie.

In de Memorie van Antwoord vindt men betreffende het

loodswezen, de betonning, bebakening, verlichting en hydro-

graphie, o. m. het navolgende:

Eene wijziging der pensioenwetvoor het loodspersoneel is in bewerking
en zal, naar vertrouwd wordt, eerlang kunnen worden ingezonden.

De Minister is van oordeel, dat het reddingwezenmeer in het bijzonder
het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangaat. Het

Departement van Marine verleent echter gaarne daarbij alle zijne ten

dienste staande materieele en personeele hulpmiddelen. De uitmuntende

diensten, meermalen te dezen opzichte door het loodswezen bewezen,
o. m. laatstelijk nog bij de redding van de schipbreukelingen aan boord

van de Dunrobin,mogen als genoegzaam bekend worden geacht.Overigens
is de Minister geen voorstander van een reddingwezen van Staatswege
en is hij het volkomen eens met de leden, die van oordeel zijn, dat deze

taak, blijkens de verkregen resultaten, gerustelijk aan de bestaande

maatschappijen, aan wier bemoeiingen ook hij gaarne hulde brengt, kan

worden overgelaten. Zooals uit het antwoord op het VoorloopigVerslag
van de Tweede Kamer betreffende hel IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting
kan blijken, acht hij het echter met den Minister van Waterstaat, Handel

en Nijverheid wenschelijk om van Staatswege materieele ondersteuning
te verleenen aan hen, die bij pogingentot reddingvan schipbreukelingen

gebreken hebben gekregen , waardoor zjj buiten staat zijn geraakt om

hun brood te verdienen, alsmede aan de weduwen en weezen van hen,
die daarbij zijn omgekomen.

De strekking der opmerking, dat de kosten eener uitbreiding vanhet

aantal matrozen bij het loodswezen zouden worden gedekt door de 25 pet.,

die de Staat int van de bergloonen, welke het loodspersoneelontvangt,
is niet duidelijk, want de Staat of zijn personeel bergt geen verongelukte

schepen of hunne lading en ontvangt dus ook geen bergloon. Waar-

schijnlijk is hier bedoeld de belooning voor het bewijzen van buiten-

gewone hulp aan in nood of gevaar
verkeerende schepen, waarvan ge-

waagd wordt in art. 27 van het algemeen reglement op den loodsdienst,
doch de sommen, die daardoor in de schatkist vloeien (in het tijdperk
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van 1880 t/m 1889 bijv. totaal ƒ3636,11), zijn zóó gering, dat daarmede

geen uitbreiding van matrozenpersoueel kan worden gedekt.

Blijkens ingekomen bericht is het vaarwater van de Blauwe Slenk op

18 November jl. onderzocht en alstoen bevonden, dat de mosselbank steeds

in uitgestrektheid aan de noordzijde afneemt. "Verleden jaar reeds hebben

mosselvisschers aldaar gekord en waar in het voorjaar van 1889 veertien

voet water stond, werd nu zeventien voet gevonden, zoodat, bij verdere

verbetering, de ton, die op de noordpuntder bank ligt, in het aanstaande

voorjaar, hoogstwaarschijnlijk reeds meer om de Zuid kan worden gelegd.
Met het oog op dien toestand wordt opruiming der bank onnoodig geacht.

Die noordpunt wordt in den winter aangeduid door een ijsbaken met

2 korven en bovendien met een kruishout, welke merken veel beter zijn
te onderscheiden dan eene ijston en minder gevaar loepen, bij ijsgang,
van hunne plaats te drijven.

De aandrang tot plaatsing van een lichtschip vóór den Nieuwen

Rotterdamschen Waterweg dagteekentreeds vaneenigejaren herwaarts
,

en de Minister is er niet toe overgegaan om aan het verlangen daartoe

toe te geven, dan nadat hem uit nauwkeurig onderzoek en uit gezette

overweging van de dringende vertoogen van de Kamer van Koophandel
te Rotterdam en van andere Nederlandsche en vreemde reederijen en

zeevarenden de noodzakelijkheid daarvan is gebleken.De vóór dien water-

weg geplaatste gashoeien zijn niet ver genoeg te verkennen en worden

dikwijls door aanvaring als anderszins uitgedoofd.

De toevoeging van den rinkelaar aan de Buyskes geschiedt met het

oog op den groeten afstand, waarop de Buyskes dikwijls in den loop
van den opnemingstijd verwijderd is van de plaatsen waar steenkolen

zijn te verkrijgen. Door ook den rinkelaar van steenkolen te voorzien,
wordt het dikwijls heen en weer varen van de Buyskes verminderd en

daardoor besparing van tijd enkolen verkregen , ongerekend, dat genoemd

zeilvaartuig nog
in andere opzichten hij de opneming nuttig is.

Uit de Memorie van Toeliehting bij de begrooting voor het

jaar 1892, zij het navolgende hier opgenomen.

Het eindcijfer dezer afdeelingbedraagt ƒ1,800,167,50, tegen ƒ1,954,104,50
voor 1891 toegestaan.

Loodswezen.

De twee loodskotters, waarvoor de gelden op de begroeting voor 1889

zijn toegestaan, zijn afgeleverd en sedert in dienst gesteld.
De heide loodsschooners, hij de begroeting voor 1890 toegestaan,
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naderen hunne voltooiing, terwijl die, bij de begroeting voor 1891 toe-

gestaan, in aanbouw zijn.

Op deze begroeting zijn gelden gevraagd voor bet in aanbouw brengen

van twee loodskotters, tot aanvulling van bet reserve-materieel, doch

zooals in den toelichtenden staat nader is uiteengezet slechts voor de

helft; voorts voor de uitrusting van de in aanbouw zijnde loodsscbooners

en voor de aanschaffing van roei- en zeilsloepen.

Betonning, hehahening en zeemerTcen.

De vernieuwing van den stoomketel en van het stoomwerktuig en de

voorziening aan den romp van den transportsohooner Xeemecwm, zoomede

de oprichting van eene nieuwe ijzeren kaap bij Helium op Ameland

hebben plaats gevonden.
Ook de gasboei voor het Hellegat is opgeleverd en geplaatst.
Voor de bij de vorige begroeting toegestane vergrooting van het

tonnenmagazijn te Veere en aanschaffing van twee gasboeien is het

noodige verricht en is een en ander onderhanden of besteld.

Op deze begroeting worden gelden aangevraagd voor don aanbouw

van eennieuw tonnenleggersvaartuigte Terschelling, zijnde het bestaande

vaartuig oud en versleten.

Verlichting.

De gasfabriek aan den Hoek van Holland, de stoommisthoorn te

IJmuiden en de nieuwe lichtopstanden te Wulpenburgen Gorishoek zijn

gereed gekomen en in gebruik gesteld; ook de nieuwe lichttoestel op
den

lichttoren te Marken en de lantaarn op het havenhoofd te Enkhuizen

zijn geplaatst.
Het bij de begroeting voor 1890 toegestane lichtschip is voltooid en

voor den Hoek van Holland in station gelegd.

De nieuwe werken, waarvoor de gelden op de begroeting voor 1891

werden toegestaan, zijn onderhanden, waaronder ook de bouw vaneen

reservelichtscbip.

Op deze begroeting worden gelden aangevraagd;

voor twee nieuwe lichttoestellen voor de verlichting teRilland, nood-

zakelijk voor eene betere verlichting van de Wester-Schelde;

voor een nieuwen lichtopstand met lantaarn voor de verlichting te

Wieringen, ten gerieve van de scheepvaart door het Amsteldiep;

en voor een nieuwen lichtopstand op schroefpalen voor de verlichting
te Durgerdam, met bijbehoorende wachterswoning, bergplaats voor mist-

klok enpetroleum, ter vervanging van den bestaanden lichtopstand, zijnde
de tegenwoordigevuurtoren, door ouderdom, bouwvallig en in gevaar.
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Hydrographie.

Sedert 1 Juli 1890
zgn in druk verschenen: eene nieuwe kaart van

IJmuiden en eene verbeterde kaart van de kust van Guyana, waarop

nieuwe kaarten van de Marowijne en de Nickerie; voorts eene nieuwe

beschrijving van bet zeegat Goeree en Maas en eene nieuwe licbtenlijst

van Nederland en de Koloniën.

De gravures der bestaande kaarten worden bovendien steeds bijgewerkt,

naarmate de behoefte aan nieuwe oplaag blijkt.
Thans zijn onderhanden de gravures van eene kaart van de Wester-

Schelde van Vlissingen tot Antwerpen en van eene kaart van het ver-

dronken land van Zuid-Beveland, Eendracht en Ooster-Sohelde.

Van het tijdvak van 1 October 1890—•1891 zijn alsnog de

navolgende maatregelen te vermelden:

In October 1890 werden de lichten (Ode grootte) op de

nieuwe ijzeren licbtopstanden te Wulpenburg en Gorisboek

ontstoken.

lii April 1891 werd bepaald, dat, ter betere onderschei-

ding van de Duitsebe loodsvaartuigen op de Eems,

in bet grootzeil der loodsvaartuigen van bet Iste district,

nevens den naam //Eems” bet woord //Delfzijl” zal aangebracbt

worden.

In Mei 1891 werd het licb t scb ip Maas vdór den Nieuwen

Eotterdamscben Waterweg uitge 1 e g d en de gasboei opgenomen.

Bij Min. beseb. van 20 Juni 1891 G n“. 30 werd eene com-

missie ingesteld tot onderzoek en herziening van de

wijze van betonning en bebakening der Nederlandscbe

zeegaten en vaarwaters, met de strekking daarin meerdere een-

heid te brengen voor de verschillende Districten van beton-

ning, enz., zoo wat vorm en kleur als de uitlegging der beton-

ningsvoorwerpen betreft, vooral met bet oog op de onlangs

vastgestelde, gewijzigde betonning der Wester-Scbelde. Tevens

beeft de commissie in opdracht een onderzoek in te stellen

omtrent de meerdere of mindere wenscbelijkbeid van vervan-

ging, geheel of gedeeltelijk, van de bouten tonnen of

boeien door ijzeren of stalen materieel.



In Augustus 1891 werd de te IJmuiden opgerichte stoom-

misthoorn in werking gesteld.
In September 1891 werd overgegaan tot ontsteking van

de vetgasverlichting bij de haven van Klundert.

De in bet vorig Jaarboek vermelde proefneming met stalen

wintertonnen in de vaarwaters van bet 4de en sde district beeft

aanvankelijk tot gunstige resultaten geleid, maar wordt voortgezet

om daarna eene meer algemeene invoering dier tonnen in over-

weging te nemen.

De noodige wijzigingen in de bestaande betonningen der

verschillende vaarwaters werden aangebracbt en de zomer- en

winterbetonningen te bekwamer tijd verwisseld.
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ALGEMEEN OVERZICHT

DEK

SCHEPEN EN VAAHTÜIHEN YAN OORLOG

OP DEN

Isten Jnli 1891.
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(l) Behoort tot de directie Hellevoetsluis.

(2) Behoort tot de directie Willemsoord.
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(1) Op dezen tocht was de Thor voorzien van Hirsch-schroeven, welke zijn a geKeurd eii later ver-

(2) Behoort tot de directie Hellevoetsluis. (3) Behoort tot de directie Willemsoord.
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(1) Behoort tot de directie Willemsoord. (2) Behoort tot de directie Amsterdam. (3) Behoort tot de directie Hellevoetsluis.

(4) Bij minder toeladiiig werd gedurende één uur met 1203 indicateur paardenkracht, 24,15 mijl geloopen.

NB. De vette cijfers duiden de verwacht wordende vaart, af te leggen weg en het contract-vermogenaan.
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(1) Behoort tot de directie Willemsoord. (2) Behoort tot de directie Hellevoelsluis.
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(1) Deze drie schepen hebben meer stuurlast dan de oudere zusterschepen. (2) Heeft eene
oentraalkiel van 1,5 dM. (3) Behoort tot de directie Willemsoord.
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(1) Heeft eene centraalkiel van 2,5 d.M. (2) Behoort tot de directie Amsterdam.
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Onder de bewapening zijn opgenomen de kanons van 3.7 c.M., ofschoon deze vuurmonden nog niet aan boord der schepen zijn opgesteld.
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Kanon van 3.7 c.M.

813 103 37 In dienst.

Bromo
....

id. id. Amsterdam. 1873 1874 40 1352 789 355 Te Soerabaya in repar. omtot

wachtsch. teworden inger.

Soem hing . . .

IJzer. Raderstoomschip
4e klasse.

Soerabaya. 1875 1877 23 652 565 301
Kanon van 12 c.M. K.A. N®. 1.

Kanon van 7.5 c.M. A.

Kanon van 3.7 c.M.

4

1

2

”7

495 Inconservatie te Soerabaya.

Sindoro.
. . .

id. ld. id. 1876 1878 23 652 565 301
id. 7 679 70 22 lu dienst.

Oenarang . . id. id. id- -1872 1875 25 624 430 230

*

Kanon van 12 c.M. K.A. N°. 1.

Kanon van 7,5 c.M. A.

Kanon van 3.7 c.M.

3

1

2

~6

370 70 22 id.
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.2 d Toniienin- GESCHUT.
nrichtingen

isemanuing.

OP STAPEL GEZET
Te

water

Grootste
.2 CD

houd in
s

NAMEN liepgang
iS (M

eS O
tonnen van

S 3Aanmerkingen,
Samen- a Euro- Inlan-

DER

stelling.

SOORT.

te in

'elaten
iu

decimet.
> s o d Soort.

Q}

C 3

49
U
a

d

a

o

a
CQ a peaneu.

ders.

SCHEPEN. ia

s
9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

198 45 22 In dienst.
1

277,5 184
> Kanon van 12 c.M. K.A. N°. 1. 2

Onrust
....

IJzer. Raderstoomschip
4e klasse.

Soerabaya. 1862 1863 21 293

%

i

Kanon van 3.7 c.M.

Kanon getr. van 7 c.M.

2

2

~6

334 162
Kanon getr. van 18 c.M. 1 374 76 28 id.

Sambas
....

Comp.
bouw

gekoperd.

Schroefstoomschip
4e klasse.

Eijenoord. 1873 1874 36 645 Kanon van 12 c.M. K.A. N°. 1.

Kanon van 7.5 c.M. A.

Kanon van 3.7 c.M.

2

1

2

~6

334 162
Kanon getrokken van 16 c.M. st. 1 __

In reparatie te Soerabaya.

Pontianak .
.

id. id. Amsterdam. 1873 1873 36 645 Kanon van 12 c.M. K.A. N°. 1. 2

Kanon van 7.5 cM. A.

Kanon van 3.7 c.M.

1

2

6

162
Kanon getr. van 18 cM. 1 _ 370 76 28 In dienst.

Bandjermasin id. id. Arasterdam. 1873 1874 36 645 334
Kanon van 12 c.M. K.A.N®. 1.

Kanon van 7.5 cM. A.

2

1

Kanon van 3.7 c.M. 2

~6

6id.
460 76 28 id.

Samarang . . IJzer gez.
id. Eijenoord. 1875 1876 36 853 386 173

6 405 76 28 id.

Batavia
. . .

id. id. Amsterdam. 1875 1876 36 853 386 173

id. 6 394 76 28 id.

Macassar.
. .

id. id. id. 1875 1876 36 853 386 173

Kanon van 15 c.M. A. N°. 1.

i

t 1 _
409 76 28 id.

Paiang. . . .

id. id. Fijenoord. 1877 1878 36 853 386 173
Kanon van 12 c.M. K. A. N°. 1. 3

•

Kanon van 7.5 c.M. A.

Kanon van 3.7 c.M.

1

2

7 516 76 28 id.

Benkoelen
, .

id. id. id. 1879 1879 36 853 386 173
i

id. 7 559 76 28 id.

Madura
. . .

id. id. Amsterdam. 1879 1880 36 853 386 173
K

1
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NAMEN

Samen-

OP STAPEL GEZET
Te

water

Grootste

diepgang

'I’S
iS
rt O

Tonnenin-

houd in

tonnen van

GESCHUT. Torpedo-
iurichtiugen Bemanning.

DER

SCHEPEN.

S o o K T.
Z.iSÓ M^.

stelling.
te in

gelaten

in
decimet.

> ï
V u Bruto. Netto. Soort. Aantal. Lanceerb

V
a

o

êS

i.i
cc c

Euro-

peanen.

Inlan-

ders.

Aanmerkingen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bali IJzer
gez. Schroefstoorasebip Fijeuoord. 1877 1878 36 853 386 173 1 Kanon van 15 c.M. A. N°. 1. 1 446 76 28 In dienst.

4de klasse. Kanon van 12 c.M. K. A. N°. 1.

Kanon van 7.5. c.M. A.

Kanon van tS.7 c.M.

3

1

2

Java id. id. id. 1885 1885 43 1298,5 593 267 id.

7

7 1055 79 34 id.

Ceram
....

Staal gez. id. Vlissingen. 1886 1887 32 566 340 180 Kanon van 12 c.M. K. A. N°. 1.

Kanon van 7.5 c.M. A.

Kanon van 3.7 c.M.

3

1

2

804 59 23 id.

Flores
....

id. id. Amsterdam. 1886 1887 82 566 340 180 id.

6

6 811 59 23 id.

Lombok
. , .

Staal.

gekoperd
systeem
Meursing.

id. id.

(Huygens

en van

Gelder.)

1890 1891 600 id. 6 __ in aanbonw.

Sumhawa,
. .

Staal. id. V lissingen. 1890 600 id. 6 - id.

Banda
.... Comp.

boüw

gekoperd.

Opnemingsvaart. Fijenoord. 1872 1872 36 645 327 162
Kanon van 7.5 c.M. A. 2 - 198 25 58 Id dienst.

Blommendal
.

C.bouw id. Amsterdam. 1881 1882 35 299 186 Kanon getr. van 7 c.M. 2 19 48 id.

gezinkt.
Melviïl van id. id. id. 1881 1882 35 299 186 id. 2 19 48 id.

('arnhee.

Cerberus
.

.
.

Staal. Torpedoboot Vlissingen. 1887 1888 20,7 68 Kanon van 3.7 c.M. 2 912 15 3 id.
groot model.
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Eaming van de sterkte der actieve Zeemaclit voor 1892.

Indische militaire marine. Europ. Inl. Totaal.

Staf 10
n

10

1 wachtschip te Batavia 127 39 166

1
„ „

Soerabaya 126 32 158

1 pantserdekkorvet (Sumatra) 148 37 185

1 raderstoomschip 2de klasse (type Bromó). . 103 37 140

3 raderstoomschepen 4de klasse (type Oenarang). 210 66 276

1 raderstoomschip 4de klasse (type Onrust). .

45 22 67

1 schroefstoomschip 4de klasse (type Java). .

80 34 114

4 schroefstoomschepen 4de klasse (type MaJnra). ,308 112 420

2
„ „

(typ® Samhas\ 152 56 208

4
„ „ (type Mores) .

286 108 344

1 opnemingsvaartuig (stoomschip) 25 58 83

2 opnemingsvaartuigen (zeilschepen) .... 38 96 134

1 torpedoboot (type Cerberus) 15 4 19

Te zamen.
.

. 1623 701 2324

10 pet. bovenrol.
.

.

162 70 232

Totaal. . . 1785 771 2556

Auxiliair eskader. Europ. Inl. Totaal.

2 schroefstoomschepen Iste klasse (type. 558 126 684

1 ramtorensctiip (Komng der JSed^rlanden). . 234 73 307

1
„

(prins Hendrik der Nede-rlanden) 229 57 286

Te zamen. .
.

1021 256 1277

10 pet. bovenrol.
. .

102 26 128

Totaal.
. .

1123 282 1405

Scheepsmacht in West-Indië. Europ.

1 schroefstoomschip Iste klasse (type AtjeK) , 304

1
„

4de
„ (type Bonaire). 96

Te zamen. .
.

400

10 pet. bovenrol.
. .

40

Totaal. .
.

440



107

(1) Officieren en mariniers, de rest van de equipage uit de rol vauHr.3ls.

opleidin|p»l)ip Wassenaer.
*

(2) OÏScieren en mariniers en zeemiliciens, de rest van de equipage uit de

bovenrol der wachtschepen.

(3) Officieren en mariniers, de rest van de equipage uit de der

wachtschepen, en de zeemilieiens uit de rol van Hr. Ms. fregat Everisen.

(4) Zonder de zeemiliciens.

Voor 7 Voor B'A Voor 12

Binnenslands.
maand. | maand. maand. maand.

1 wachtscliip te Willemsoord. , .

1 idem
„

Hellevoetsluis
. .

r>

•n

n

n

n

n

985

517

1 idem
„

Amsterdam . . . V n n
530

83

33

730

1 dd. kostschip te Vlissingen. . . n n n

1
„ „

Rotterdam.
. . V » n

1 opleidingsschip voor jongens . .
24(1)

n

2 instructiebrikken voor jongens. .
n n

202
1 opleidingssch. v. bootsmansleerl. . rt »

1 idem
„

zeemiliciens. . . n 720(2) n n

1 artillerie-instrnctiescbip .... V V n

39

25
1 logem.sch. v. torp.d. teWillemsoord.

1 idem
„ „

Hellevoetsl.
n

«

n

n

»

n

1 idem
„ „ „

Amsterdam.
ti V »

22

454

88(4)
49

korps torpedisten n r> V

1 ramscbip (type Buffel) .... n n n

1 riviervaartuig n V n

3 monitors, waarvan 2 voor 12 en 1

21(8) 134(4)
voor 6 maanden. V »

7 stoomkanonneerbooten, waarvan 1

16(3) 4(3) 8(3)
V. 7

,
4 voor 6en 2 voor BVa maand. n

Totaal.
. .

61 724 8 4004

BUITENL. DIENST EN POLITIETOEZICHT OP DE ZEEVISSCHERIJ . Aantal koppen.

1 schroefstoomschip Iste klasse (type Afje/i)4 maanden binnen-

en 8 maanden buitengaats, waarvan 4Va maaud iussclien

1 schroefstoomschip Iste klasse (type Atjen) ,
o maanden

binnen- en 9 maanden buitengaats,waarvan 4 maanden

tusschen de keerkringen ‘
1 scbroefstoomschlp Iste klasse (type Van Galen) ,

3 maantten

binnen- en 9 maanden buitengaats, waarvan4 maanden

tusschen de keerkringen '

i
2Ct^

1 scbroefstoomscbip 4de klasse (type !SoinmeUdijk\ maand

binnen- en 10'A maand buitengaats, waarvan 6 A maand

tusschen de keerkringen • ■ • • •
1 scbroefstoomscbip 4de klasse (typegedurendelU

maanden in dienst tot bescherming der zeevisschenj .

1 stoomscboener {Dolfijn) tot bescherming der zeevisschery. 50

1 zeilschoener {Argus) tot bescherming der zeevisschenj .

Totaal. . .
.

1141
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STAAT van de qualiteiten benoodigd voor oorlogstijd

en feitelijk aanwezig.

RANGEN

EN

QUALITEITEN.

sterkte

benoodigd
in

oorlogstijd
volgens
de

beman-

ningslijsten
met

het

thans

aanwe-

zige

materiëel.
Feit

ste

1 Jan.

1891

elijke
rkte.

1 Juli

1891

Aanmerkinyen.

Vice-admiraals

1

3 3

Schout-bij-nachts 4 4

Kapiteins ter zee. 26 25 24

Kapitein-luitenants ter zee. . . .

39 36 33

Luitenants ter zee der Ie klasse
.

175 120 121

262 218 227

Adelborsten der Ie klasse.... 99 104 86

»n2e, . . . .
70 69

51 51

Kolonel der Mariniers 1 1 1

Luitenant-kolonels der Mariniers . 2 3 3

Kapiteins der Mariniers
....

4 15 15

Eerste Initenants der Mariniers
. .

24
23 23

Tweede
„ „ „ . . , 7 .7

Adelborsten der 2e klasse
....

3 3

3 3

Intendant 1 1 1

Kapitein-kwartiermeesters ....

2 2 2

Eerste luitenant-kwartiermeesters . 1 1

Tweede
„ „

1 1

Kapitein-administratenr vankleeding 1 1 1

Inspecteur van den Geneesk. dienst 1 1 1

Dirigeerende officieren vanGez. Ie kl. 2 2 2

3 4 4

Officieren van Gezondheid Ie klasse 39 43 48

2e
jj n n n

36 31 30

studenten en Candidaat artsen voor
pa 91

den geneeskundigen dienst.
;

\
Apothekers der Ie klasse

....
1 1 1

3 3 3

Hoofd-inspecteur van Administratie. 1 1 1

Inspectenrs van Administratie
. . 2 2 2

OflScieren van Administratie Ie kl. 25 24 24

44 44 48

Adjunct-administrateurs ....
20 15 10

Adspirant- „ ....

11 11

Officieren-machinist der Ie klasse
.

1 5 6

n n n
2e

„ .
J 9 12
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RANGEN

EN

DUALITEITEN. sterkte

benoodigd
in

oorlogstijd
volgens
de

bemaii-

ningslijsten
met

het

thans

aanwe-

zige

materieel.
Feitf

ster

1 Jan.

1891

lijke
{te.

1 Juli

1891

Aanmerkingen

Opperschippers 15 13 14

Schippers 22 19 20

Bootslieden 87 58 60

Bootsmansmaats 67 98 95

Kwartiermeesters 145 148 139

Bootsmansleerlingen 78 97

Opper-konstabels 10 7 7

Konstabels-majoor 22 17 17

Konstabels 102 79 87

Konstabelsmaats 56 88 85

Eerste provoosten 36 22 24

Tweede
„

20 18 21

Opperstuurlieden 6 5 5

Eerste stuurlieden 18 9 9

Tweede
„

43 28 28

Derde
„

20 29 31

Stuurmansleerlingen Ie klasse
. .

24 18 15

B
2e

„ . .

24 21

Eerste timmerlieden 12 9 9

Tweede
„

44 42 44

Derde
„

15 22 19

Eerste zeilmakers 12 8 7

Tweede
„

21 29 30

Derde
„

11 20 21

Eerste smeden 12 9 10

Tweede 13 18 16

Derde 5 5

Eerste botteliers 12 8 7

Tweede 39 42 43

Botteliersmaats 32 29 33

Kuipers 2 2

Ziekenoppassers-majoor 13 8 8

Eerste ziekenoppassers 33 31 33

Tweede
„

35 25 30

Eerste schrijvers 20 15 14

Tweede
„

88 66 71

Derde
„

8 31 30

Hofmeesters 108 45 45

Kajuitskoks 12 5 4

Officierskoks 54 31 33

Scheepskoks 50 63 65

Koksmaats 104 50 46

Eerste kleermakers 3 11 13

Kleermakers 11 10 10
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bü— S a> « r-H

• 'O 5 03
fl H 2 s®

Feitelijke
RANGEN sterkte.

EN

§ g § ®

03 o ®

o o 03 _C3 1 Jan. 1 Juli

Aanmerkingen,

aUALITEITEN. Sterk in Yolge ning het
t zige 1891 1891

Schoenmakers
53 49 52 j

Scheerders
51 18 24 !

Matrozen Ie klasse
....

614 449 472

851 580 585

912 963 912

Lichtmatrozen 328 390 409

Jongens
Zeemiliciens

210

2013

642

2906

722

2926

Oppertorpedisten 5 3 4

10
Majoor „

13 11

Sergeant „
37 30 29.

Korporaal „

48 57 60

57

67
Torpedisten Ie klasse . . .

n
2e

„ ...

. 151
59

68

Oppertorpedomakers . . .

1 1 1

Majoor „ ...

16 4

Sergeant „ ...

28 26 27

Korporaal „
...

36 42 45

Muzikanten 44 39 40

Machinisten Ie klasse . . . 83 70 70

100 82 85

„
3e

„
...

152 80 80

Machinistleerlingen Ie klasse

n
2e

„

105 65

38

67

38

Vuurstokers Ie klasse
. . .

298 266 272

.339 318 315

196 89 108

Onder-adjndanten der mariniers
.

3 3 3

15

99

164

Sergeant-majoors „ „
10 15

Sergeants „ „

Korporaals „ „

59

130

95

153

Mariniers Ie klasse . .
.

. i 470

1 1625 493 524

n
3e

„ . . . .

1 851 767

Sergeant-tamhoer
1 1

1

„
hoornblazer

. . .

1

KorporaalS'tamboer ....

3 3

20
Tamboers Ie klasse

....

23
,

92 30 34

38 37

Sergeant- of korporaal-pijper i 1

10

7

1

10

7
Pijpers Ie klasse

21

3e
„

13 13
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RANGEN

EN

QUALITEITEN. sterkte

benoodlgd
in

oorlogstijd
volgens
de

beman-

ningslijsten
met

het

thans

aanwe-

zige

materieel.
Feit(

ster

1 Jan.

1891.

ilijke
ite.

1 Juli

1891.

Aanmerkingen

Schrijvers Ie klasse 2 2 2

„
2e

„
2 2 2

,
3e

„
1 1 1

„
4e

„
2 3 3

Foariers 10 10 9

Meester geweermakers 3 3 3

„
kleermakers 1 1 1

„
schoenmakers 1 1 1

Hoofd magazijnknecht 1 1 1

Magazijnknechts 3 3 3



Mutatiën bij het personeel dek- en onderofficieren en mindere

schepelingen gedurende het jaar 1890.

112

QUALITEITEN. Aangeworven.
|

|Terug
V.

desertie.
|

Ontslagen. Overleden. Gedeserteerd.
]

QTJALITEITEK. Aangeworven.
[Terug.
V.

desertie.
Ontslagen.

1

Overleden.
1

Gedeserteerd.
1

Opperschipper . . .
_ 2 1 per Transport . .

9 1 57 16 3

Schipper 3 1

Bootsman ....
5 1 Derde scbryver . .

1

Bootsmansmaat 2 Hofmeester
. . .

4 6

Kwartiermeester
. .

4 3 Officierskok
. . .

3

Bootsmansleerl.
. .

1 1 Scheepskok . . .
5

Eerste stuurman
. .

3 Koksmaat
....

4 3

Tweede
„

. .

1 2 Eerste kleermaker
.

1

Derde
„ . .

1 1 Kleermaker
.

. .

1

Stuurmansleerl. Ie kl. 1 Schoenmaker
.

. .

7 8

Opperkonstabel . .

1 Scheerder
....

2 1 1

Konstabel-majoor
. .

1 Matroos der Iste kl. 11 39 2 2

Konstabel
....

1 1
ïi »

2de „
4 1 30 9 3

Konstabelsmaat
. .

2
11 n »

6 7 68 13 14

Eerste provoost . .

1 6 1 1 Lichtmatroos
.

. .
41 11 27 6 18

Tweede
„ . .

4 Jongen 291 3 30 4 4

Eerste timmerman 1 Muzikant
....

1 3

Tweede
„

5 3 Torpedist .... 21 7 2

Derde
„

4 Torpedomakers . .

7 5

Tweede zeilmaker 1 Machinist der Iste kl. 4 2

Tweede smid
. .

. 1
„ j,

2de
„

3 1 1

Derde
„ . .

1
„ „

3de „
4

Eerste bottelier
. .

1 Machinistleerl. 2e kl. 20

Botteliersmaat .

. .

4 Vuurstokerd. Istekl. 4 22 2

Eerste ziekenoppasser 5
H 11

2de
„

1 50

Tweede
„

1 1
11 11

3de
„

15 1 7 1

Eerste scbrgver . .

1

Tweede
„ . .

5

Transporteere .
9 1 57 16 3 Totaal

. .

448 24 385 58 46



Lichtmatrozen van de opleidingsschepen.

Van de lichtmatrozen, na 1877 door de opleidingsschepen (*) afgeleverd,

waren :

(*) De Anna Patdotona is 1 October 1888 uit dienst gesteld.

8

113

in dienst in April 1891 in dienst in April 1891

als : per Transport .

660

Bootsman 29 als:

Bootsmansmaat 67 Matroos Ie kl 282

Kwartiermeester 122
„

2e
„

485

Bootsmansleerling 2e kl.
. . 86

n
3e

„
656

Eerste stuurman
....

4 Lichtmatroos 314

Tweede
„

....
25 Muzikant 1

Derde „ ....
28 Torpedist 4

Stuurmansleerling Ie kl.
. .

12 Vuurstoker Ie kl 1

„
2e

„ . .
19

„
2e

„ . . . .
10

Konstabel 29
„

3e
„ . . . .

22

Konstabelsmaat 53 Totaal
.

2435
Tweede provoost ....

3

Tweede timmerman.
. . .

3

3

Tweede zeilmaker ....

Derde
~

....

1

9 afgevoerd of ontslagen tot April

Tweede bottelier
....

14 löyi, wegens:

Botteliersmaat
....

21

Eerste ziekenoppasser. . .

6

Tweede
„

...
28 Overleden 162

Tweede scbryver ....

23 Desertie 54

Derde
„ ....

24 Veroordeeling 126

Hofmeester 1 Minderen aanleg of lichaams-

OfHoierskok 1 gebreken 175

Scheepskok 11 Berispelyk gedrag .... 242

Koksmaat 20 Diensteindiging 252

Kleermaker 2 Ontslag op verzoek
. . .

16

Schoenmaker 4 Plaatsing bg de landmacht
.

4

Scheerder 12 Pensioen

Transporteere .
660 Totaal .

1031



OPGAAP van het getal imiidere geëmployccrdeii, vaste werklieden en leerlingen van de verschillende euaUteiten
den Isten Jnli 1891 bij ’s Rijks werven m dienst, met vermelding van de daaraan verbonden jaar- en daglooMn.’

*) De leerlingen genieten een dagloon van f0,20 k fl,oo.

a) Is een eerste-blokmaker, die volgens de vroegere regeling der mindere geëmployeerden en werklieden, mindere geëmployeerde was.

114
115

’s Eijks werf ’s Eijk8 werf ’s Eiiks werf
te Amsterdam. te Willemsoord. te Hellevoet.sluis.

i)e drie werven.

QUALITEIT. Jaarloon. Dagloon.

Mindere geëmployeerden Werklieden. Leerlingen.
*)

Totaal.
Mindere geëmployeerden. Werklieden. Leerlingen.

*)

Totaal.
Mindere geëmployeerden. Werklieden.

G

bX)

'Th
q:>
<D

1

Totaal.

1

Mindere geëmployeerden. Werklieden. Leerlingen. Totaal.

1

Vak van scheei»sbouw. 1

Algemeene en bureeldienst
....

fbOOa f 2 400 fl,oo a f3,80 15 3 18 5 1 6 1

O

3 A 21

21

28Teekenaars 540
„

1650 1,20 „ 5,30 14 2 3 19 5 1

”

0
77

77

Ambacht der scheepstimmerlieden enz.:
” 77 O 4 3 28

Scheepstimmerlieden 690
„

1650 1,20 „ 4,50 9 171 10 190 6 100 17 123 3 27 35 18 2QO 32

86

348

702

15

Scheepmakers gzeren bouw
....

Houtzagers

820
„

690
„

1100

1100

1,20 „

1,30 „

3.50

3.50

12 593

8

82 687

8
77 77

4
77 77

4
77

11

3

4 15
2

12 604

15
0Oppassers der gereedschappen . . . 77 1,40 „ 1,60

77
1 1

„

77
1

77

1
77 77

Ambacht der huistimmerlieden enz.:
n 77

77 77 77
2

Huistimmerlieden

Modelmakers

Kuipers

690
„

690
„

1300

1200

1,20
„

1,60 „

1,20
„

4,10

2,40
3,80

2

77

1

46

15

7

7

77

3

55

15

11

2

77

45

3

5

7

1

54

4

5

1

77

1

6

77

5

2

77

1

77

9

77

7^

5

77

O

97

18

17

22

16

1
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19

23

27
Blokmakers

Ambacht der schilders :

690
„

1200 1,20
„ 3,80 1(«) 16 2 19

77
4

77 5 l(a) 2 3 2

4

3

Schilders 690
„

1200 1,20
„

3,80 2 23 3 28 2 38 5 45 1 8 2 11 5 69 10 84Ambacht der werktuigmakers enz.:

Werktuigmakers 820
„

1400 1,20
„ 4,40 1 17 1 19 3 37 7 47 1 6 2 9 60

34

10

Q

75

44
Ketelmakers 820

„
1400 1,20

„ 4,40 77 3
77

3 1 9 39 2 2 1
Ambacht der vuurwerkers enz.; 29| 77

Vuurwerkers 820
„

1400 1,20 „ 4,40 2 35 5 42 1 15 1 15/ A 65j
43'Voorslagers

77 1,20 „
1,50 26 26 10^

lil 52
77

7
5 28

29| 284
Bankwerkers 820

„
1400 1,20 „

1,20 „

4,40 2 76 8 86 lö\ 14
i

14

10

77

2 105'
37,'

Gieters 820
„

1 400 4,40
77

17 2 19 12, 3 15
77

8
77

2 7j' 44
Ambacht der werfsjouwers enz. : 1

77 1

Werfsjouwers 690
„

1100 1,20 „ 3,50 * 1 93 94 2 49 4 55 1 23 24 4 1165 4 1 73
Metselaars

7Ï 1,20
„ 2,10

4,40

5 5 2j 2 2 2 9

21

q

Machinepersoneel 630
„

1 400 1,40 „
7 14;

77
21 2 51

77
7| 3 1 2

77
5 12 1

77

77
33



*) De leerlingen genieten een dagloon van f0,20 ii fl,oo.
a) Zijnde een schrijver, die volgens de vroegere regeling der mindere geëmployeerden en werklieden, mindere geëmployeerde was.

b) Het sluispersoneel te Hellevoetsluis behoort onder het vak van uitrusting, als zijnde het hoofd van dat vak tevens havenmeester.

116
117

7

s Ryks werf ’s Rijks werf ’s Rgks werf
De drie

" ’

te Amsterdam. te Willemsoord. te Hellevoetsluis. werven.

QUALITEIT. Jaarloon. Dagloon.

«

1

Mindere geëmployeerden Werklieden. Leerlingen.
*)

!

Totaal.
Mindere geëmployeerden. Werklieden. Leerlingen.

*)

Totaal.
Mindere geëmployeerden. Werklieden. Leerlingen.

*)

Totaal.
Mindere geëmployeerden. Werklieden. Leerlingen. Totaal.

Conservatiepersoneel:

1

Conserveerders f9OO a f 1 300 f1,20 a £3,50 1 14 15 1 21 22 1 17 18 3 52
Werklieden 1,20 „

1,30 „

1,60
77

12 4 16 36 36 27 27 75 4 19
Sluispersoneel 480

„
1100 3,00 77 77 77 77

5
77

5 5 5
Vak Tan uitrusting.

Algemeene en bureeldienst
....

Ambacht der takelaars enz:

500
„

1400 1,00 „ 4,10 8 11
77

19 9 7
77

16 3{a) 5
77

8 20 23
77

43

Takelaars 630
„

1400 1,60 „ 3,80 2 13 15 30 7l
56

1 6 7 6 49 7 62
Zeesjouwers 630

„
1400 1,20

„
3,80 17 17

■ 3
16 4 4 37 37

Ambacht der zeilmakers: 77 77

Zeilmakers 630
„ I|3oo 1,20 „ 4,10 1 6 7 2 30 8 40 4 1 5 3 40 9 52

Ambacht der ernstvuurwerkers:

Ernstvuurwerkers 790
„

1400 1,30 „ 4,40 2 16 18 4 40 12 56 3 19 3 25 9 75 15 99
Geschutgieterp:

Geschutgieters 1,20
„ 2,50 2 2 2 2

Geweermakerswerkplaats:
77 77 77 77 77

Baas-geweermaker 1 000
„

1500 3,10 „ 4,80 1 1 1 4
Bankwerkers

1,20 „
2,50 "2 '1 3

77 77 77 77 77

2

77

1 3
Personeel der reservemagazijnen .... 630

„
1300 1,20 „ 3,50 ”l 7 8 2 15 17 1 10

77

11 4 32 36
Personeel der werkvaartuigen 1 000

„
1300 1,50 „

3,50 4 11 15 2 6 8 1 2 3 7 19 26
Haven- en sluispersoneel 6) 480

„
920 1,30

„
2,50

77 77 77 77
4

7? 77
4 3

77 77
3 7

77 77
7

Vak Tan magazijnen.

Algemeene en bureeldienst 500
„

660 1,20 „ 2,10 1 1 2 1 1 l(a)
8

1 2 2 4
Personeel der voorraadmagazijnen 630

„
1300 1,20 „ 3,50 14 50 64 9 29 38 19

77

27 31 98 129
Magazynen van kleeding en levensmiddelen

n
2 8

77
10 1 1 1 1 4 8 12

Vak Tan politie.
” 1

Politiepersoneel 550
„

1300 1,50 „ 3,50
•

13
77 77

13 12 1
77 77

12 7 77 77
7 32

77 77
32

119 1341 131 1591 83 606,92 781 46 259 27 332 248 2206 250 2704



STAAT aangevende de waarde van den voorraad in de magazijnen van

scheepsbouw, uitrusting en artillerie op den 31sten December 1890.
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Hoofd-

stuk.
0 M S C H It IJ V I N G. Amsterdam. Willemsoord. liellevoetsluis.

I.

Inventaris van scheepsbouw.

Eikenhout f 61,485.72‘ f 29,829,62“ f 18,546,25
11. Djati- en teakhout 218,066,50 63,563,58 14,257,62

m. Eiken nagels, roosterlatten en wagenschot. 11,331,20 7,037,99 3,818,30
IV. Masten

,
. . . 19,998,17 130,134,00 31,346,65

V. Grenen balken noordsche houtwaren .
.

7,572,80 2,768,00 355,90
VI. Grenen gezaagde houtwaren 27,848.79 29,593,00“ 1,148,17

VII. Dennen en vuren gezaagde houtwaren 11,070,70 9,100,10 3,147,65
VIII. Esschen- en iepeuhout 20,279,78“ 1,157,60 1,790,15

IX. Verschillende houtsoorten 12,013,51“ 2,538,91“ 921,60“
X. Bodemstukken, duigen, hoepels, enz. 16,488,91 1,607,72 1,154,03

XI. Staal en ijzer 214,126,75 67,718,50“ 14,719,74
XII. Gemaakt ijzerwerk 8,620,29 8,910,63“ 3,672,29

XIII Gegoten ijzerwerk 1,969.08“ 3,872,71 2,616,91“
XIV. Koper 59,753,20“ 30,808,50“ 8,038,65
XV. Gemaakte voorwerpen van koper, lood,

metaal, zink, enz.
.......

56,364.38“ 23,241,13 23,166,18
XVI. Koper-, metaal- en ijzerwerk voor blokken 17,185,38“ 1,803,01“ 852,51

XVII. Blik, lood, metaal, tin, zink, enz. .
. 31,713,71 9,779,15 3,219,41

XVIII. Spijkers 19,253,19“ 12,716,85“ 3,185,66“
XIX. Ijzeren houtschroeven en schroefbouten

met moeren 19,267,03 2,178,52“ 696,21
XX. Kraraerijen 32,081,88“ 10,743,56 4,561,09

XXI. Gemaakte houten voorwerpen ....
360,00 2,102.50 220,50

XXII. Gereedschappen 60,433,21“ 21,816,18 6,981,00
XXIII. Gereedschappen en behoeften, voorkomen-

de op het detail van den machinist,

voor zooveel die niet in de andere

hooflstukken zijn opgeiiomen . . 59,933.71 30,611,83 13,651,06
XXIV. Brandstoffen, harpuis, hars, mos, papier,

pek, riet, werk, zout, enz.... 55,313,25 110,259,36 69,146,30“

XXV. Oliën, verf-en vetwaren, chemicaliën, enz. 21,763,65 41,444,10* 22,878,72
XXVI. Glas, patrijspoorten, enz 35,117,51 18,820,59 2,147,57

XXVII. Bouwmaterialen 3,000.95“ 6,716,85 1,681,29
XXVIII Lichte vaartuigen en toebehooren, voor

zoover niet voorkomende op andere

hoofdstukken van den magazijusinven-
taris 21,685,85 27,160,92“ 5,032,83“

XXIX. Electriscbe toestellen en daartoe behoo-

rende onderdeden en benoodigdheden 3,017,14 1,509,60 1,989,39“

Suppletoir hoofdstuk 3,00 1,821.31 1.310,00

Totalen
. .

f 1,193,515,41“ f 720,192,73“ f 289,596,32
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Hoofd-

stuk.
0 ,\I S C H R IJ V I N G. Amsterdam. Willemsoord. Hellevoetslnis.

I.

Inventaris van uitrusting.

Gareus, henuej) eu vlas f 2,948,15 f 2,523,19 f 351,05
11. Touwwerk 99 156,96 93,474.48 19,440.06

111. Koperdraad, staaldraad en ijzerdraadtouw- -11,170.27 8,627,30 1,808,56“

IV.

werk

Vischtuig 311,51 165,81 17,65
V. Teer 1,523,65“ 624,20 183,60

VI. Doek en artikelen. .
. 31,612.21 48,256,76 7,478,58

VII. Zeilen 2.748,87 608,54“ 52,70
VIII. Voorwerpen vervaardigd vau zeildoek en

andere stoffen 17,142,23“ 12,877,86 910,73“

IX. Vlaggen eu wimpels 5,162,60 3,063,20 784,60
X. Vaatwerk. 18.653,55 6.635,75 1,389,70
XI. Blokken, schijven, enz.

Riemen en andere houten gereedschappen
en voorwerpen

90,537,69 47,049,23 12,077,46

XII.

10,699,33 7.113,44 2,768,18
XIII. Brandspuiten eu duikertoestellen met toe-

behooren 12,173,45 14,433,58 1,137,38

XIV. Ballast . . . : 11,060,04 5,531,79 2,340,48
XV. Ankers, kabelkettingen, tuigketting, enz,

met toebehooreu 211,684,74 236,193,19 70,559,82
XVI. Koper-, lood-, blik- en ijzerwerk . . , 30,360,11“ 31,819,48“ 6,857,03»

XVII Gereedschappen 3,024,60 1,779.45 323,67
XVIII. Commaliegoederen,behoeften voor de kom-

buis, den ziekenboeg, de bottelarij,

enz 14,131,08 6,968,60 2,193,01

XIX. Leder 6.735.26 4,443,51 1,633,27
XX. Borstelwerk en schoonmaakbehoeften

. .
3,596,81 1,344,20 452,75

XXI. Bezems, kurk, wanden, rotting, zeven,

enz 5,339,33“ 2,764,79“ 1,234.47

XXII. Zee-iiistrumenten en toebehooren .
. 818,08“ 335,00 116,45

XXIII. Muziekinstrumenten en andere voorwer-

werpen tot uitspauning 1,686,65 97,55 253,45

XXIV. Kaarten en boeken 33,376,22 2,733,59 514,23

XXV. Meubilair eu commaliegoederenvoor com-

mandanten, officieren, enz 19,067,19 9,043,84“ 5,736,35
XXVI. Verlichtiiigsmiddeleu 20,475,36“ 10,811,16 3,310,15“

XXVII. Kantoor-, schrijf- eu teekenhehoefceu . 2,566,20 2,309,61 982,73“
XXVIII.

XXIX.

XXX. Artikeleu die slechts in gebruik blijven 9,856,32“ 7.290,12“ 1,505,72»

zoolang de voorraad strekt
....

Suppletoir hoofdstuk 458.51 135,76 20,89

Totalen
.

.
.

f 083,082,00“ f 569,087,98“ f 146,434,75
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Hoofd-

stuk.
O M S C H R IJ V I N G. Amsterdam. Willemsoord. Hellevoetsluis.

A.

Inventaris der artillerie.

Geschut, verwisselstukken en toehehooren

tot vuurmonden f I 257 211,17

1

f 292 077,86 f 3 246,21
B. Projectielen eii toebehooren 675 649.31 307 061,40 130 762,37
C. Affuiten met toebehooren en verwissel-

stukken 412 643,68 107 391,97 I 532,16
D. Touwwerk en gereedschappen voor de'be-

diening van het geschut 58 978,49 17 909,48 13 628,34
E. Draagbare wapenen met toibthooren.

.

94 387,63‘ 2 997,28 3 116,71
I’. Geweermakersgerei'dschappen .... 2 077,72
G. Buskruit en erustvuurwerken en daartoe

behooreude bestanddeelen en gereed-
schappen 452 677,79 276 452,60 180 347,22

H. Keuringswerktnigen 10 483,90 2 322,85 2 515,90
I. Materialen en aigemeene werktuigen en

gereedschappen 102 077,44* 8 412,94 14 005.52
Z. Materieel waarvan de opname in de

vorige hoofdstukken nog niet is vast-

gesteld 10 157,97* 133,35 530,95
Suppletoir hoofdstuk 186,05 • 423,00

Tot Ellen .
. .

f 3 076 531,16* fl 014 759,73 f 350 108,38

I.

Inventaris van het torpedo-

materieel.

Spartorpedo-maierieel,

Spartorpedo’s met toebehooren.
. . .

f 362,00 f 4 195,87 f 1 673,22
11. Caoutchouc voorwerpen 35,93* 361,66* 71,84

111. Kabels 62,87 3 629,89 436,87
IV. Ontploffingsmiddeleu 28,60 111,80 102,70

V. Instrumenten I 462,50 351,04
VI. Gereedschappen en benoodigdheden . .

559,72* 4 332,65* 1 182,26

VII.

Vischtorpedo-maierieel.

Vischtofpedo’s met toebehooren 115 496,70*
VIII. Lanceeriniichtingen en toebehooren

.
. 180,10

IX. Caoutchouc, lederen en papieren voor-

werpen 27,54 3,90
X. Ontploffingsmiddeleu 5,00 66,30

XI. Instrumenten en werktuigen 629,00
XII. Gereedschappen en benoodigdheden

. .

I 314,26 111,76 4,40

Totalen
....

f 118701,73* f 14 276,34 f 3 822,33



121

Hoofd-

stuk.
o M S C H K IJ V I N G. Amsterdam. Willemsoord. Hellevoetsluis.

VERZA»IËLII\G.

Inventaris van scheepsbouw
» uitrusting

• der artillerie

V van het torpedo-matericel .

f 1 193 515.4 U

683 082,00‘

3 076 631,16“

118 701,73“

f 720 492,73“
569 087,98“

1 014 759,73
14 276,34

1 269 596,32
146 434,75
350 108,38

3 822,33

Totalen.
.

. 15 071 830,32 12 318 616,79 1 769 961,78

Waarde van den voorraad in de maga-

zijnen te Amsterdam

Waarde van den voorraad in de maga-

zijnen te Willemsoord

Waarde van den voorraod in de
maga-

zijnen te Hellevoetsluis

1 5 071 830,32

2318 616,79

769 961,78

Totaal-gcneraal. . 18 160 408,89
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STAAT van den voorraad van eenige der voornaamste artillerie-

goederen in de uiagrazijnen der marine en aan boord der

oorlogsschepen, op den Isten Jnli 1891.

BENAMING. Hoeveelheid. Geld,s waarde.

Kanonnen van 28 c.M. A. n". 1 met affutage 27 f 2,288,400

»
28

„ 57 77
2

77 77 12 1,053,500

11 getr. van 28 c.M.
„

4 258.000

11 71
23

„ „ „
46 355,405

11 van 21 c.M. A. n'’. 1
~ ~ 14 616,000

11 „
21

„
0

77 75 77 77
2 119,900

11 n 17
„ 77 77

1
77 57

37 761,850

11 „
17

„
9

77 57 77 77
3 108,000

11 11
15

11 57 77 77 75
10 150,500

11 11
12

„
K.A.

„ „
183 661,150

11 »
12

„
L.A

„ „
1 14,300

11 1, 7,5 „ 11 11
106 173,720

11 11 7,5
„ (snelv.) „ „

1 11,170

11 :i
5

„ 77 77 7?
2 15,000

11 revolver-. van 3,7 c.M.
. . .

137 411,000
van 3,7 c M 284 142,000

Mortieren van 12 c M 125 15,250
Glasli. puntgranaten V. 28 c.M. A.

. . 1,651 158,496

11 11
28

„ ...
472 42,681

11 11 11
23

„ ... 2,363 28,509

11 11 „
17

„
A.

. .
695 20,850

11 11
15

77 57 77 • • 110 2,200
11 11 „

12
„

K.A.
.

296 39,960

11 „ 3,7 „ . . . 54,593 109,186
Gewone „28C.M.A.. . .

796 42,984

11 „28 „ . . . .
182 12,376

11
23

„ ... . 1,769 33,295

11 11
21

„
A.

. . .
275 9,625

n 11 77
i

77 77 ■ 4,742 75,872

11 „
17

„
A.L,4KaI. 120 2,640

11 ■ 11 „
15

„
A.

. . . 1,362 15,663

11 „
12

„
K.A.

. . 22,433 112,165

11 11 11
12

„
L.A

.
400 4,400

11 11 1, 3,7
„
... . 123,671 123,671
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BENAMING. Hoeveelheid. Geldswaarde.

StalenpuntgranatenV.2BC.M.A.. . 1,414 f 438,340

~ „28 „
A.L.3,5Ka1. 650 276,250

„ „21 „
A..

.
808 141,400

17
. .

566 42,450
5 Kal. 180 17,640

II II
12

„
L. A.

.
100 3,500

77 77 77 • • •
100 1,375
200 1,070

II 11
23

„ .
242 25,292

Ring 77 77 77 • ■ •

300 1,050

J) II 11
5

„ . • •

400 800

11,776 28,262

Gewone ronde granaten van 12 c.M.. 3,230 2,295

Glasharde puntkogels „
23

„ . 1,855 32,524

Stalen
77 77 77 46,682 104,666

Kartetsen van 28 c.M. A.
. . .

534 32,040

I,
28

„ . . . .

-

50 1,200

11
23

„ . . . .
648 3,529

I,
21

„
A.

. . .
155 5,425

I,
17

I, . . . .
856 14,124
172 1,978

„
12

„
K.A..

. . 3,868 27,076

I, 7isi, A. . . . 5,380 13,988
Geweren klein kaliber met sabelbaionet 6,161

2,538

250,028

Revolver-pistolen A 82,485

56,000Revolvers 2,000
Sabels

. • « • 1 « é • • • 1,482 7,854

Kapmessen 683 3,073

Enterbijle 1 1,123 4,043

Enterpieken 702 2,246

5,950Buskruit
, prismatisch, n®. 0.

. . 5,950

23,481 23,481

11 ii
2.

. . 343,478 549,565
blokjes 36,282 36,282
keisteen 156,542 156,542
n». 0 8,917 8,917

I,
1 46,545 46,545

I,
2 91,152 91,152

71 I,
3 1,200 1,200
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BENAMING. Hoeveelheid. Geldswaarde.

Buskruit rookvrij van 3 mM 400 f 2,600

n n n jï
• • • •

Buskruitkisten n®. 0

400

1,145

2,600

70,990

1 931 37,240

9 828 23,184

4,470 93,870

~
„4 584 25,696

211 12,449
3,028 99,924

„ „8
125 4.625

Scherpe patronen tot geweer klein kaliber
.

1,103,493 77,244

„ „ „ revolver-pistool A.
.

844,944 29,608

Totaal
, . f11,011,138



VERRICHTINGEN

VAN Dt:

mmiim hedeiuiscbe mum

GEDURENDE HET TIJDVAK

1 OctoDer 1890—1 OctoDer 1891.

a. Binnenslands.





a. Binnenslands.

Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord: de

Schout-bij-nacht C. H. Boqaert.

Directeur en Commandant der Marine te Amsterdam: de

Vice-Admiraal W. F. H. Cramer.

Directeur en Commandant der Marine te Hellevoetsluis: de

Schout-bij-nacht N. Mac Leod.

Gedurende het tijdvak van 1 October 1890—1 October 1891

behoorden tot de actieve zeemacht voor binnenlandschen dienst:

Hr. Ms. fregat Adolf Hertog van Nassau, wachtschip te

Willemsoord.

Hr. Ms korvet Prins Maurits der Nederlanden, wachtschip
te Amsterdam.

Hr. Ms. fregat Prins van Oranje, wachtschip te Hellevoetsluis.

Hr. Ms. stoomkanonneerboot Vos, mobiel wachtschip te Vlis-

singen.

Hr. Ms. stoomkanonneerboot Pufa, mobiel wachtschip te

Rotterdam.

Hr. Ms. fregat Admiraal van Wassenaer, opleidingsschip
voor jongens te Amsterdam.

Hr. Ms. brikken Castor en Pollux, toegevoegd als oefenings-

schepen aan het opleidingsschip voor jongens te Amsterdam.

Hr. Ms. schroefstoornschip 4de klasse Aruba, arfillerie-in-

structie schip.

Hr. Ms. oud schroefstoornschip Het Zoo, logementschip

voor de bemanning van het artillerie-instructieschip.
Hr. Ms. zeilkorvet Nautilus, instructieschip voor bootsmans-

leerlingen, maakte in April 1891 een aanvang met de ge-



128

woiie oefeningen op het Haringvliet en in de Noordzee. Zij

vertoefde van den 23sten Mei tot den Islen Juni ter reede

Leith en van 21 —2B Juli te Christiania en eindigde met

deze oefeningen in het laatst van Augustus.

In October en November 1890 werden Hr. Ms. fregat

Evertsen, Hr. Ms. rainschip ,
Hr. Ms. monitor Bloedhond,

Hr. Ms. riviervaartuig Isala en Hr. Ms. stoomkanonneerboo-

ten Fret, Baaf, Freyr en Sperwer weder uit dienst gesteld.

Hr. Ms, monitors Cerberus en Panter bleven in dienst, eerst-

genoemde te Amsterdam, laatstgenoemde van 1 December 1890—1

Pebruari 1891 te Dordrecht, van I Februari—l April 1891

te Rotterdam en daarna te Hellevoetsluis. Op 21 November

1890 werd, ter vervanging van Hr. Ms. ramschip Stier, Hr.

Ms ramschip Guinea te Willemsoord in dienst gesteld.

Voor de zomeroefeningen van het jaar 1891
,

waarmede door

de pantserschepen Guinea
,

Cerberus en Panter reeds in April

1891 werd aangevangen, kwamen achtereenvolgens in dienst:

op 15 Mei 1891 Hr. Ms. monitor Draak en de sloomkanon-

neerbooten Heimdal, Balder, Biaga en Hydra en op 10 Juni

daaraanvolgende Hr. Ms. ramschip Buffel. Van 28 Augustus—9

September werden door deze schepen en vaartuigen, welke met

ingang van den 16den Juli tot eene divisie voor binnenland-

schen dienst werden vereenigd, zoomede door Hr. Ms. stoom-

kanonneerbooten Vos en Dog, de torpedobooten Idjen, Krahatau
,

Dempo, Ftna, 11, VII, XII, XIII, XVI en XVIII m de

stoomloodsschoeners Frans Naerebout, Schelde en Zeemeeuw deel

genomen aan de gecombineerde manoeuvres in de stelling van

de monden van de Maas en het Haringvliet. Met 1 October

werd de divisie ontbonden.

Onder bevel van den Schout-bij-nacht C. H. Boqaert, wer-

den van den 27sten Juni tot en met den sden Juli 1891
,

voor de ontvangst van Z. M. den Keizer van Duitschland, tot

een afzonderlijk eskader vereenigd: Hr. Ms. schroefstoomsche-

pen der Iste klasse Koningin Emma der Nederlanden en Johan
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Willem Friso, Hr. Ms. ratnschepen Buffel m Guinea, Hr. Ms.

ram monitor der Iste klasse DraaJc en Hr. Ms. pantserdek-
korvet Sumatra. Aan dit eskader werden toegevoegd: de tor-

pedobooten groot model Krahatau, Dempo, Hahang, Idjen en

lUna. Hel scliroefstoomschip der 4de klasse Suriname had zich,

bij vertrek van Z. M. den Keizer uit Rotterdam naar Enge-

land, bij de divisie gevoegd.

Gedurende het verblijf van den Keizer te Amsterdam, lagen,
onder bevel van den Directeur en Commandant, op het IJ

vóór de hoofdstad ten anker: de monitors der 2de klasse

Cerberus en Panter, de opleidingsschepen Nautilus, Urania,

Castor en Pollux en de stoomkanonneerbooten Ever en Gier.

Hr. Ms. fregat Evertsen werd op 21 April 1891 weder in

dienst gesteld tot oefening van de jongste lichting der zee-

militie.

Hr. Ms. stoomriviervaartuig Merva, dat gedurende de win-

termaanden in de haven van Nijmegen had vertoefd, hervatte

op 1 April de oefeningstochten op de rivieren.

Hr. Ms. stoomkanonneerboot Bas, in 1890 belast geweest

met het doen van hydrographische opnemingen, in verband met

de defensie-aangelegenheden, werd den ISden October 1890 uit

dienst gesteld. Op 3 Maart 1891 werden, ten behoeve der

militaire hydrographie in de stellingen van den Helder en van

de monden der Maas en van ’t Haringvliet, in dienst gesteld
Hr. Ms. stoomkanonneerbooten Lynx en Dog en op 1 Mei

daaraanvolgende Hr. Ms. stoomkanonneerboot Das voor hetzelfde

doel in de Zuiderzee.

Behalve de genoemde sehepen en vaartuigen deden nog dienst

Hr. Ms. korvet Urania met de stoomkanonneerbooten Ever en

Gier tot oefening der adelborsten gedurende de zomermaanden
;

de drijvende batterij Salamander, als exercitiebatterij; het oude

scliroefstoomschip 2de klasse Marnix, als logement- en instruc-

tieschip voor den torpedodienst te Willemsoord; de Vulkaan,

als logementschip voor torpedisten te Amsterdam; de Amstel,

9
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als logementschip voor torpedisten te Hellevoetsluis; kanonneer-

boot No. 7, tijdelijk als logementvaartuig voor torpedisten bij

de inschietplaats voor visch-torpedo’s in zij kanaal F van het

Noordzee-kanaal; kanonneerboot No. 16 bij de kweekschool

voor zeevaart te Leiden.

Over de verschillende inrichtingen tot opleiding, kan het

navolgende worden medegedeeld :

Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.

Gedurende het afgeloopen cursusjaar hadden onder het onderwijzend
en het toezicht voerend personeel de navolgende mutatiën plaats:

De Luitenant ter zee der Iste klasse M. C. Van Doorn werd met 1“

September eervol ontheven van de betrekking van Instructeur in de

stuurmanskunst en als zoodanig vervangen door den Luitenant ter zee

der Iste klasse D. Stolp.

De Luitenant ter zee der Iste klasse H. Van den Pauvert werd

met 1° September eervol onthoven van de betrekking van Instructeur

in de artillerie en als zoodanig vervangen door den Luitenant ter zee

der Iste klasse W. A. Mouton.

De Luitenant ter zee der 2de klasse P. Pinke werd met 1 September
eervol ontheven van den dienst van Officier van Politie en geplaatst in

de Maritieme Directie te Willemsoord, ten einde zich voor te bereiden,
om met 1 September 1891 op te treden als vervanger van den Instruc-

teur in de sterrenkunde en meteorologie; de Luitenant ter zee der 2de

klasse F. Smit werd als zijn vervanger bij het Instituut geplaatst.
De Leeraar in de wiskunde B. L. Vries werd met 1° September, we-

gens
65 jarigen leeftijd, op pensioen gesteld en vervangen door den

Heer A. Kijlstra, doctorandüs in de Wis- en Natuurkunde.

De Luitenant ter zee der Iste klasse A. 0. Zeeman werd met 16

Januari 1891 eervol ontheven van het geven van onderwijs in de tor-

pedokennis; dat onderwijs werd opgedragen aan den bij den torpedo-
dienst geplaatsten Luitenant ter zee der Iste klasse A. Seret.

De Luitenant ter zee der 2de klasse J. Albarda werd den 7den Juli

1891, als Officier van Politie, vervangen door den Luitenant ter zee der

2de klasse H. A. Schoonhoven.

De cursus ving aan met een getal van 128 adelborsten, verdeeld

als volgt:

Iste afdeeling, 38 adelborsten, waaronder

3 voor de Mariniers;
2de afdeeling, 35 adelborsten voor den Zeedienst;
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3de afdeeling, 22 adelborsten voor den Zeedienst;

4de afdeeling, 33 adelborsten, waaronder

3 voor de Mariniers.

Aan een adelborst der Iste afdeeling werd den 16den Juni 1891 eer-

vol ontslag verleend, wegens lichaamsgebreken.
Het tbeoretisch eindexamen der adelborsten van de Iste afdeeling

had plaats in de 2de helft van April, bet practisohe in de laatste dagen
van Juli; door 32 adelborsten voor den zeedienst en 3 adelborsten voor

de Mariniers werd bet examen met gunstig gevolg afgelegd, terw'ijl 2

der adelborsten voor den zeedienst nog een jaar de lessen van de oudste

afdeeling moesten blijven volgen.
De eerste en tweede in de ranglijst der adelborsten voor den zee-

dienst en de eerste der adelborsten voor de Mariniers werden tot eene

bijzondere belooning voorgedragen.
Voor de overige afdeelingen was het onnoodig overgangs-examens af

te
nemen; allen werden tot eene hoogere afdeeling bevorderd.

De uitkomsten van het onderwijs waren, wat de wis- en natuurkun-

dige, technische en nautische vakken betreft, gunstig; het resultaat in

de letterkundige vakken liet bij sommige adelborsten te wenschen over.

voor een deel moet dit laatste toegeschreven worden aan den weinigen
tijd, die voor het onderwijs in die vakken kan worden gegeven.

Op enkele uitzonderingen na, werd er in alle afdeelingen met zeer

veel ijver gewerkt.
Het zedelijk gedrag der adelborsten was over het algemeen zeer

gunstig; belangrijke karaktergebreken openbaarden zich zeer zelden.

Onderwerping aan militaire tucht en ondergeschiktheid schenen voor

sommige karakters steeds moeilijk te blijven.
Over het algemeen mochten echter het militair gedrag en de militaire

geest onder de adelborsten gunstig worden genoemd.
De bibliotheek werd vermeerderd door de gewone jaarlijksche ge-

schenken van verschillende wetenschappelijke inrichtingen en colleges
en door aankoop van belangrijke werken en periodieken; terwijl door

aanschafling van verschillende instrumenten het physisch kabinet voort-
durend werd uitgebreid.

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.

Opleiding van maciiinist-leert.ingbn a./b. wachtschip

TE Hellevoetsluis.

Bij den aanvang van dit verslagjaar bestond de oudste afdeeling uit

18 en de jongste afdeeling uit 20 machinistleerlingen.
De 18 leerlingen van het oudste studiejaar legden met goed gevolg

het eind-examen af, doorliepen vervolgens den uitsluitend practischen
cursus met stoomoefeningen aan boord van het stoomvaartuig Leeutc,
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en maakten tevens eènige tochten mede met in dienst zijnde torpedo-
booten ; na afloop daarvan verlieten zij de opleiding met verlof en werden

1 Julij 1891 tot machinistloerling Iste klasse bevorderd.

De beide leerlingen , die de eerste
rangnummers

behaalden
, ontvingen

bij hun vertrek eene buitengewone belooning.

Bij het
overgangsexamen slaagden 17 van de 20 leerlingen; aan de

drie niet geslaagden werd vergund de lessen der jongste afdeeling nog

eenmaal te volgen.

Voor het examen voor machinistleerling 2de klasse in Mei 1891,

meldden zich 75 jongelieden aan,
2 trokken zich tijdens het examen

terug, 1 kwam niet op,
24 werden bij geneeskundig onderzoek onge-

schikt bevonden voor den zeedienst.

Van de overige 48 adspiranten voldeden 29 aan de gestelde eischen,

daarvan werden de 20, die de hoogste nummers behaalden, tot machi-

nistleerling 2de klasse aangesteld.
De nieuwe cursus begon derhalve in Juli 1891 met 17 leerlingen der

oudste en 23 der jongste afdeeling.
Gedrag en ijver gaven over het algemeen reden tot tevredenheid. De

gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. In de wijze van

onderwijs en opvoeding is geene verandering gebracht.
De Kapitein-Luitenant ter zee L. Backer Oveereek werd, als Com-

mandant der opleiding en lid der commissie van toezicht, vervangen

door den Kapitein-Luitenant ter zee D. L. M. E. Keus en de Officier

van Administratie 2de klasse N. J. J. van Kun van Alkemade in het

geven van onderricht in de krijgswetten door den Officier van Admini-

stratie 2de klasse O. W. J. Immink.

Gedurende den wintercursus werden door den Ingenieur 2de klasse

Jhr. H. Kappaed aan de leerlingen der oudste afdeeling de beginselen
der electro-techniek onderwezen.

AVegens langdurige ongesteldheid van den burgerleeraar AV.

werd in het onderwijs van de wiskunstige vakken en talen lijdelijk
voorzien door eenige onderwijzers der gemeentescholente Hellevoetsluis.

Opleiding van siuurmansleerlingen a/b. wachtschip

TE Amsterdam.

Bij den aanvang van den cursus op
1 October 1890 bedroeg het aantal

leerlingen in de oudste afdeeling 10 en in de jongste afdeeling 11.

Wegens gebrek aan lust in het door hen gekozen vak werden twee

der leerlingen van de oudste afdeeling van de opleiding verwijderd en

tot hunne vorige qualiteit van matroos 3de klasse leruggebracht.
Tot 15 November 1890 stond de opleiding onder het bestuur van den

Kapitein-Luitenant ter zee F. J. Beckman, daarna tot 1 Februari 1891

onder den Kapitein-Luitenant ter zee A. P. Tadf.ma, verder tot 1 Jlei
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d. a. T. onder den Kapitein-Luitenant ter zee M. C. van Doorn en van

af laatstgenoemd tijdstip onder den Kapitein-Luitenant ter zee J. R. Eck.

Tot 1 Maart stond aan het hoofd der opleiding de Luitenant ter zee

Iste klasse J. M. W. Kdijl en van af dien datum de Luitenant ter zee

2de klasse J. B. A. Jonckheer.

Met den aanvang van den cursus werd de Iste stuurman R. J. Buis-

man vervangen door den Isten stuurman M. A. Smits Verburg. De

opperstuurman H. J. Röther bleef bij de opleiding werkzaam.

Door de stuurlieden werd onderwijs gegeven in de bij het reglement

voorgeschreven vakken met uitzondering van de aardrijkskunde, de ge-

schiedenis, de samenstelling en het gebruik van torpedo’s en de dienst-

voorschriften
,

waarin het hoofd der opleiding persoonlijk onderrioht

gaf. Door dezen Officier werden ook de repetities in de wiskunstige
vakken geleid.

Aan de practische ontwikkeling en militaire vorming der leerlingen
werd de meest mogelijke zorg besteed.

De gezondheidstoestand was zeer gunstig; ernstige ziekten kwamen

niet voor.

De physieke ontwikkeling liet niets te wenschen over. Over het al-

gemeen gaven lust en ijver der leerlingen alle reden tot tevredenheid.

Het gedrag gaf geen reden tot klagen en het oordeel daarover mag
in het algemeen gunstig zijn.

Het eindexamen had plaats op den 7den en Ssten September 1891.

Van de 8 leerlingen, die daaraan deelnamen, verkregen
1 uitmuntend.
2 zeer goed en

5 zeer voldoende.

Het oordeel der commissie, belast met het afnemen van dat examen,

was zeer gunstig.

Ingevolge de bepalingen werd aan den stuurmansleerling, die het

eerste nummer in de ranglijst verkreeg, eene bijzondere belooning
toegekend.

Het overgangsexamen werd gehouden op den 9den en lOden Sep-
tember 1891. Van de 11 leerlingen, die daaraan deelnamen, legden 3

het examen zeer goed en de 8 overige zeer voldoende af.

Aan het toelatingsexamen, dat den 4den en sden September plaats
had, werd door 32 adspiranten deelgenomen, van welke 10 werden ge-

plaatst.

Opleiding van bootsmansleërlingen en matrozen a/b.

VAN de instructie-korvet NaulUus.

Hierover rapporteerde de Kapitein-Luitenant ter zee H. G.

Hildebrandt, Commandant van de Nautilus, het volgende:
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Ik heb de eer omtrent de gehouden oefeningen aan boord Hr. Ma.

instructie-korvet Nautilus in het leerjaar 1890 —1891 UH.E.Gestr. het

navolgende te rapporteeren:
Nadat de bij de opleiding geplaatste schepelingen den 14den October

van verlof waren terug gekomen en met 1 October 35 lichtmatrozen af-

komstig van Hr. Ms. Wassenaer, bij de opleiding waren geplaatst, nam

16 October de wintercursus een aanvang. Met 1 November werd nog

hier aan boord geplaatst één matroos Bde klasse van het wachtschip te

Amsterdam, zoodat bij het begin van den cursus aanwezig waren:

45 bootsmansleerlingen, uitmakende de Iste afdeeling en 8 bootsnians-

leerlingen, 1 matroos 3e klasse en 06 lichtmatrozen gezamenlijk de 2de

afdeeling uitmakende. Evenals vroeger waren deze afdeelingen gesplitst
in 3 onderafdeelingen.

In de wijze waarop het onderwijs werd gegeven kwam geen ver-

andering. Alleen werd zoover de tijd zulks toeliet nog meer werk ge-

maakt van de kennis van het kompas en het sturen; veel en voort-

durende oefening hierin blijkt noodig.
Ook in het schoolonderwijs kwam geen verandering. De schietoefeningen

met
geweer en revolver hadden, voor zoo verre het weder het toeliet,

geregeld plaats.
Aan 2—5 December werd een detachement groot 20 bootsmansleer-

lingen, onder bevel van 2 adelborsten Iste klasse en 1 bootsman, naar

’s Gravenhage gezonden, ten einde tegenwoordig te zijn bij de rouw-

pleohtigheden ter gelegenheid van de begrafenis van wijlen Z. M. den

Koning.
Gedurende den wintercursus werden het schip en de ruimen nagezien

en schoongemaakt; de waterketels na te zijn schoongemaakt weder

binnen boord genomen. Het tuig en de zeilen werden met behulp van

de bootsmansleerlingen op de werf nagezien en voor zoo verre noodig
vernieuwd.

Het schip werd in Februari naar de werf onder den bok gebaald, ten

einde den fokkemast, waaraan slechte plekken waren gevonden, uit te

nemen en te keuren. Nadat de mast goedgekeurd en gerepareerd was,

werd die weder ingezet.
Den 23sten Februari begonnen op te tuigen, waarmede, zonder dat dit

stilstand in de lessen bracht, geregeld werd voortgegaan.

Den 3den Maart had een militair assaut plaats, gegeven door de

bootsmansleerlingen en lichtmatrozen; vele autoriteiten en genoodigden
waren hierbij tegenwoordig.

Hierbij bleek, dat het onderwijs zoowel in schermen als gymnastiek
wederom aan bevoegde handen was toevertrouwd geweest. Door den

Schout-bij-nacht, Directeur en Commandant, werden de navolgende
brevetten uitgereikt:

dat van meester op degen aan een bootsmansl.;

„ „ „ „
sabel

„
zes

„
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dat van meester op geweer aan twee bootsmansl. oneen lichtmatr;

„ „ „ langen stok
„

een
„ „een „

V V n
korten

„ „
zes „ „ zeven „

van prevót degen aan negentien „ „ vijf „

„ „
sabel

„ vijftien „ „
twee

„

T, n geweer „
vier

, „een „

„ „ langen stok
„ vijf „

„ „
korten

„ „
twee

„ „
vier

„

Den 23sten Maart werd het schip in het droge dok opgenomen, ten

einde schoongemaakt, nagezien en geschilderd te worden, waarna het

den 27sten Maart uit het dok verhaald werd naar de ligplaats in de

voorhaven aan de Westkade.

Van af einde Maart tot 6 April werd het gewone jaarlijksche verlof

gegeven.

Nadat den Isten April nog aan boord waren geplaatst 38 lichtmatrozen

van Hr. Ms. opleidingsschip Admiraal van Wassenaer, werd de Nautilus

den 9den A]iril naar de reede gesleept, alwaar werd vertuid en dadelijk

de voorbereidende oefeningen voor het naar zee gaan, bestaande in het

repeteeren der verschillende rollen en exercitiën met de zeilen en rond-

houten, een aanvang namen.

Voor de oudste afdeeling vingen daarbij tevens aan de oefeningen

met de sloepen besturen en aanleggen bij het schip terwijl een

paar malen de rustankers door hen tot vallen gereed werden gemaakt.
Den 22sten April werd bij eene gunstige gelegenheid onttuid en het

schip onderzeil en manoeuvreerende beproefd; in den namiddagkwamen

weder ter reede.

Den 29sten April had de inspectie plaats door den Schout-bij-nacht,
Directeur en Commandant. Nadat wegens slecht weer nog

tot den 3den

Mei ter reede was verbleven, werd het schip in den morgen van dien

dag door het Aardappelengat en Slijkgat naar zee gesleept. Op den

middag van dien dag werd de uiterton gepasseerd en met W.Z.W. wind

koers gestold op de Doggersbank, die den 4den Mei werd aangelood.
Van af dien datum werd op do Doggersbank en in den omtrek daar-

van geoefend in het omgaan
met de zeilen en het op- en afnemen en

verwisselen van rondhouten, benevens exercitiën met de lijzeilen,
welke oefeningen in den beginne begunstigd werden door goed doch

koud weder. Van af den ISden tot den 18den Mei hadden ruw en storm-

achtig weder van ’t N.W.—N.O. met barometerstand dalende tot 740,

thermometer dalende tot 3° C. Op den Isten Pinksterdag 17 Mei waren

de buien vergezeld van sneeuw en hagel.

Reven kwam in deze dagen van zelve veel voor, ook ’s nachts.

Nadat van den avond van den ISden tot den 20sten nog moest bijge-

legen worden voor stormweder uit ’t \V., werd met N. wind opgewerkt
naar de Firth of Fortb; den 23sten in de A. M. sturen met een Z.O. wind

de baai in langs May-Island c. a. I'A geogr. mijl beoosten Inch Keith
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werd het stil en werd eene sleepboot aangenomen om het schip verder

ter reede Leith te brengen, alwaar ten 7 u. 30 m. ’s avonds ankerden.

Den 24sten, Zondag zijnde, werden den 25sten de vereischte bezoeken

en plichtplegingen afgelegd. Die bezoeken gebracht bij den Consul-

Generaal, bij den Militairen bevelhebber en bij de Civiele autoriteiten

van Edinburgh en Leith werden beantwoord.

Op den middag van den 25sten werd het schip, nadat alles wat buiten

boord uitstak zooveel mogelijk was langscheeps gevoerd ofweggenomen,

door 2 sleepbootjes in de haven en van daar in het Albert dok gesleept,
waar naast een oud oorlogsschip de Durham dienende tot oefening
der i-eserve-manschappen werd gemeerd. Met den Commandant van

dat schip werden eveneens bezoeken gewisseld.
Het weder was gedurende ons verblijf buiig en regenachtig. Hier

werd geoefend in het, aanleggen met sloepen, uit- en inzetten van de

barkas, en werd met de batterij geëxerceerd; de enkele malen dat het

weder het toeliet werd met zeilen en rondhouten geëxerceerd.
Het schip werd over en weder zooveel mogelijk gekrengd, ten einde

het onder de waterlijn schoon te maken.

Bij den Lord High Commissioner als vertegenwoordiger van de

Koningin, en de Marchioness of Tweeddale, die voor een paar weken

het paleis van Holyrood bewoonden, schreef ik mjj in voor eenbezoek.

Reeds den volgenden dag ontving ik eene uitnoodiging voor een diner

op Holyroodpalace, de Officieren voor de daarop te volgen avond-

receptie.

Den SOsten Mei werd gepavoiseerd ter eere van den jaardag van

H. M. de Koningin van Engeland, welk feest mij was aangekondigd
dat dien dag zou gevierd worden. Door een Officier van de Durham

werd hiervoor dank gezegd.
Den Isten Juni, dag voor vertrek, werden in den morgen uit het dok

en naar de reede gesleept, waar geankerd werd om de sloepen te hijschen

en alles voor vertrek in gereedheid te brengen. Een dikke mist met

harden oostelijken wind belette mij dien dag te vertrekken.

Den 2den de wind nog stijf uit het oosten doorstaande, gingen met

doorkomende eb onder zeil en werkten op
tot beoosten Inch Keith.

In den namiddag met dóórkomenden vloed en toenemenden wind werd

geankerd in de Aberlady baai, waar de loods van boord ging.
Den 3den was de gelegenheid niet beter, harde wind uit het oosten

gepaard met dik mistig weder, zoodat niet voor den 4den op den middag
de gelegenheid, hoewel nog tegen, zoo was, dat met succes kon opge-

werkt worden. Met één rif in de m/z. werden 13 wendingen gedaan om

uit de baai en boven St. Abbs Head te komen. In de nabijheid van dit

landpunt werd het eensklaps flauw, zoodat het maar juist gelukte om

goed vrij te blijven, daar do stroom bij dat voorland het schip zeer sterk

den wal inzette.

Nadat de 6de en 7de op de Doggersbank waren benuttigd tot
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manoeuvreereii en exercitiën in het reven en het aanalaan van gereefde

zeilen, werd in den namiddag van den 7den koers gesteldnaar het vuur-

schip van de Haaks, daar de Nautilus den Oden te Nieuwediep moest

zijn.
Het vuurschip werd met den wind van het 0.N.0. met eene 9 mijls

vaart aangeloopen.
Den Bsten ’s

morgens namen aldaar den loods aan boord en werkten

op om bij de uiterton en verder met den hard doorstaanden N. O. wind

met den vloed ter reede Texel te komen, alwaar des avonds ten 7 uur

werd geankerd.

De wind gedurende den nacht en den volgenden morgen tot storm

uit het N. O. toenemende, waren den Oden buiten communicatie en

lieten het tweede anker vallen.

Den loden ’s morgens ten 10 uur werd op daartoe ontvangen last de

Nautilus in de haven gesleept en werd achter in de haven gemeerd.
Den lOden embarqueerden de 8 aan boord geplaatste adelborsten Iste

klasse; de victualie werd hier gesuppleerd en moest verder op nadere

orders worden gewacht.

De tijd in de haven doorgebracht werd voor de oefeningen benuttigd.
De exercitiën met de zeilen en rondhouten hadden geregeld plaats.

Verder werden de oefeningen voortgezet in het omgaan en aanleggen
met sloepen en werden lichte ankers gereed gemaakt en met de barkas

uitgebracht. De barkas werd een paar malen uit- en ingezet. Aan wal

werden infanterie-exercitiën gehouden, terwijl enkele rollen werden ge-

repeteerd.

Den 22sten vertrok de Nautilus uit de haven en werd tot buiten de

tonnen gesleept, waar de loods van boord ging. Koers werd gesteld om

de Noord en werd bezuiden de Doggersbank van de goede gelegenheid

en het gunstige weer gebruik gemaakt om de adelborsten te doen

manoeuvreeren, en hen de gewone manoeuvres met de zeilen te doen

commandeeren. Verder werd met zeilen en rondhouten en met de batterij
geëxerceerd.

Den 24sten ’s avonds bevond zich het schip in het zicht van Scheve-

ningen en werd den volgenden dag de kust bij IJmuiden aangeloopen,
waar een loods werd overgenomen.

In den namiddag werd opgewerkt tot voor de hoofden en werd het

schip ten 4 uur 30 min. te IJmuiden binnen gesleept. Binnen de

sluizen werd gemeerd.
Den 26sten in den morgen werden door het kanaal opgesleept naar

Amsterdam, alwaar tegen den middag vóór de Handelskade op eene

boei werd gemeerd. Te Amsterdam werd door de JVaMfifus successieve-

lijk ankerplaats ingenomen voor de Houthaven en voor de Handelskade

en werd aldaar deelgenomen aan de feestelijkheden ter eere van Z. M.

den Keizer van Duitschland.

Den 4den Juli ten 11 uur V. M. werden door het kanaal weder naar
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IJmuiden gesleept; ten 5 uur 30 min. ’s namiddags daar aangekomen
werd ten 7 uur bij de fluitboei de loods van boord gegeven on koers

gesteld naar de Doggorsbank alwaar den Oden aankwamen.

Hier werden, waar de gelegenheid gunstig was, door de adelborsten

manoeuvres gecommandeerd; verder voortgegaan met de exercitiën met

de zeilen, voornamelijk reven en het aanslaan van gereefde zeilen;
benevens exercitiën met de rondhouten; geoefend werd de oudste af-

deeling in het gereedmaken van het roer tot sturen met de noodtalies.

Het weder kenmerkte zich hier door dikke luchten met N.N.O.—N.N.W.

winden van afwisselende kracht, dikwijls gepaard met hooge deining
waardoor nu en dan het schip zwaar slingerde.

Nadat nog den 14den met eene goede gelegenheid gemanoeuvreerd

was, werd met N.O. wind koers gesteld op het Skagerrak.
Het weder werd dik en regenachtig, terwijl, naarmate de Noorweeg-

sche kust werd genaderd, de wind met kracht uit het Ü.Z.O. kwam,
zoodat slechts langzaam werd gevorderd.

Den 19den ’s namiddags draaide in eene bui de wind naar het Z.W.,
zoodat koers in het Skagerrak kon gestuurd worden.

Dien avond zagen wij het electrische draailicht van Hanstholmen goed
kenbaar op p. m. 7‘A geogr. mijl in het Z.t.o.

Den 20sten ’s avonds werd bij Lille Foerder de loods overgenomen en

werd met een Zuidelijken wind de Christiania fjord opgezeild.
Den 21sten ’s namiddags 12 uur werd voor Christiania geankerd en

het Noorsche Gouvernement gesalueerd, welk saluut dadelijk werd

beantwoord.

De gewone plichtplegingen werden gewisseld met de ter reede lig-

gende Fransche aviso Monette.

Aan de autoriteiten werd kennis gegeven van de aankomst, terwijl
door mij bezoeken werden afgelegd behalve bij den Consul Generaal,

bij den Staatsminister Steen en bij de Commandanten van zee- en land-

macht, welke bezoeken alle werden teruggebracht; de Minister deed

zich door zijn Secretaris vertegenwoordigen.
Ter roede Christiania werd van het goede weer gebruik gemaakt om

oefeningen te houden met de sloepen, in het roeien en zeilen; ook

de adelborsten werden in de gelegenheid gesteld zich in het zeilen met

sloepen te oefenen. Eene exercitie met de gewapende sloepen werd

hier gehouden en verder voortgegaan met het klaarmaken van lichte

ankers tot uitbrengen; een paar malen werden exercitiën in het tuig

gehouden. Geregeld werd gepassagierd.

Den 23sten in den namiddag kwam alhier van Cliristiansand per par-

ticuliere stoomboot aan Z. M. de Koning van Zweden en Noorwegen.

Bij het passeeren ter reede werden door de Nautilus de voorgeschreven

vorstelgke eerbewijzingen gegeven.

Den 24sten hadden Commandant en Officieren de eer ten paleize aan

Zijne Majesteit voorgesteld te worden.
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Nadat den 27sten door Commandant en 3 Officieren was deelgenomen

aan een diner ten huize van den Consul Generaal werd den 28sten

’s morgens
10 uur de reede verlaten, wegens tegenwind gesleept.

Het weder, dat reeds in den morgen er ongunstig dik en regenachtig

(barometer 746) uitzag, kenmerkte zich in den loop van den dag door

toenemenden Z.W. wind, zoodat, de sleepboot des avonds niet meer

vooruitkomende, in den nacht werd geankerd bij Laurkollen.

Den 29sten ’s avonds het weder opklarende, gingen des nachts weder

op weg en waren den 30sten ’s morgens
8 uur voorbij Lille Foerder,

waar sleepboot en loods ons verlieten.

Met den doorstaanden Z.W. wind moesten wij nu opwerken, en werd

onder den Noorweegschen wal voordeel ondervonden van den om de

W. zetlenden stroom; de adelborsten konden zich hier wederom in

het manoeuvreeren oefenen. Van eene enkele gelegenheidvan stilte met

kalme zee werd hier gebruik gemaakt tot het houden van oefening in

het boegseeren.
Den 2den Augustus werd de verjaardag van H. M. de Koningin-

Weduwe Regentes op de gebruikelijke wijze gevierd.
Den 4den Augustus werd de Doggersbank aangeloopen, alwaar de

tijd werd besteed met mauoeuvreeren en het houden van enkele exer-

citiën met tuig en zeilen. De bootsmansleerlingen der oudste afdeeling

werden hier geoefend in het gebruik van bet Thomson lood.

Aan het voornemen om hier met het geschut schijf te schieten kon

geen gevolg worden gegeven door het ongestadige, onstuimige weder

dat van den 4den tot den Ssten werd ondervonden.

Den Bsten werd koers gesteld om de Zuid met eene westelijke ge-

legenheid.

Den 9den op de breedte van Zandvoort werd het weêr dik en on-

stuimig met aanschietende zee en dalenden barometer, waarop om de

N.W. werd gestuurd tot den lOden en daarna bij opklarend weer weder,

om de Z. werd gehouden.
Den llden ’s morgens

4
uur, dicht bij de Pyramide-ton, werd do loods

voor Goeroe overgenomen. Ten 6 u. 30 min. werd de droogte van het Bok-

kegat gepasseerd en ten c. a. 10 u. 30 min. ter reede Hellevoetsluis vertuid.

Het weder was in de eerste dagen ter reede niet gunstig; zooveel

mogelijk werden de oefeningen voortgezet, voornamelijk in het omgaan

en aanleggen met de sloepen, ook met de stoomsloep.
Den 17den ’s namiddags werd onttuid, ten einde den volgenden dag

voor de schietoefeningen naar buiten te verzeilen.

Don 18den ’s morgens onder zeil gegaan, ankeren ten 8 u. 30 min beoosten

de 2de lichtboei van het Bokkegat, beginnen schijf te schieten met het

geschut op eene schijf op de Ribben geplaatst.
Houden hier eveneens schietoefeningen met scherp met het sloepsge-

schut en de snelvuurkanonnen. Met het scheepsgeschut werden evenals

vroeger door ieder van de bootmansleerlingen 2 schoten op de schijf
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gedaan; de resultaten waren zeer bevredigend: p. m. öO°/(, treffers op een

afstand van ruim lüOO M.

Na afloop dezer oefeningen werd met de barkas het B. B. zwaar

anker uitgebraelit en daarna S. B. rustanker, waarvoor ten anker ge-

komen was, gelicht en met de onderraas weder op zijneplaats gebracht
en bezorgd.

Zetten hier tevens de oefeningen voort in het gereedmaken, uitbren-

gen en visschen van lichte ankers.

Den 20sten tegen den middag gereed zijnde, gaan
met den Z.W.wind

weder onder zeil en ankeren ten 1 uur beoosten de koopvaardijhaven.
Van den 24sten tot den 27sten houden oefeningen in het overnemen

en verwerken van zware lasten en het met eigen middelen opriohten
van bokken, waartoe den 24sten ’s avonds met zonsondergang de raas

en stengen werden neergenomen en gestreken. Bokken werden opge-

rioht van de beide marseraas tot het lichten van den bezaansmast en

vooruit van de fokkera tot het aanslaan en tot lichten gereed maken

van de boegspriet. De bagijnera werd met de daartoe gereed ge-
maakte grootera buiten boord gezet en weder ingenomen.

Den 26sten ’s namiddags was het schip weder geheel opgetuigd en

werden de laatste dagen der week besteed tot het oefenen in roeien en

zeilen voor hen, die met den zeil- en roeiwedstrijd op
31 Augustus

zouden meedoen, benevens voor het nazien der plunjes en het op-

knappen van het schip.
Den Bisten werd de verjaardag van H. M. de Koningin der Neder-

landen op de voorgeschreven wijze gevierd en werd het Koninklijk saluut

door Hr. Ms. Nautilus gegeven. Door eenige sloepen met bemanning
werd deelgenomen aan den zeil- en roeiwedstrijd dien dag ter reede

gehouden.
Den 2den September had de inspectie plaats door den Schout-bij-

nacht, Directeur en Commandant, terwijl daarna van den 3den tot den

Ssten September door een gedeelte der bemanning bestaande uit 2 Of-

ficieren , 4 onderofficieren en 75 bootmansleerlingen en lichtmatrozen

werd deelgenomen aan de gecombineerde oefeningen van zee- en land-

macht in deze stelling gehouden.
Den 9den September werd het schip op de haven gesleept en, nadat

buskruit en munitiën waren afgegeven, werd den daarop volgenden dag

verhaald naar de ligplaats binnen de sluizen.

Door de beide afdeelingen gezamenlijk werd hier het schip geheel

afgetuigd, waarna den löden September de bevorderingen werden be-

kend gemaakt.
Van de oudste afdeeling werden met ingang van 16 September
12 tot kwartiermeester.

22 tot matroos Iste klasse en

9 tot matroos 2de klasse bevorderd, en werden allen met den 21sten

September aan boord van het wachtschip te Willemsoord overgeplaatst.
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Aan do beide eerste nummers in de ranglijst werden, evenals vorige

jaren, belooningen toegekend.

Aan allen ook aan hen die de opleiding verlieten werd een lédaagsch

verlof verleend.

Gedurende den nu afgeloopen zomerkruistocht werd handigheid en

zeemanschap door allen in zeer voldoende mate verkregen.

Met ijver werd gewerkt en, blijkens de daarvan gehouden aanteeke-

ningen, niet minder vlug dan vorige jaren.

Aan het onderhouden van bet gedurende den wintercursus geleerde

werd voortdurend de hand gehouden en aan hen, die bestemd waren

om het examen voor stuurmansleerling af te leggen, zooveel mogelijk

gelegenheid gegeven zich daartoe voor te bereiden.

Het gedrag was over bet algemeen genomen gunstiger dan in vorige

jaren.
Gedurende den geheelen cursus werden van de opleiding verwijderd:.

4 bootmansleerlingen.
7 lichtmatrozen. I wegens slecht gedrag.

3 lichtmatrozen, (met bevordering tot matroos 3de klasse)

wegens onvoldoende vorderingen.

‘2 lichtmatrozen, wegens onvoldoende vorderingenen gebrek

aan aanleg.
1 matroos 3de klasse, wegens voortdurende ziekte.

1 lichtmatroos, afgekeurd voor den dienst.

De gezondheidstoestand was goed.
In het begin van Juni, na het vertrek van Edinburgh,

werden ver-

scheidene der jeugdige schepelingen door eene lichte soort influenza

aangetast; het ondervonden gure weder in Mei had daartoe zeker het

zijne bijgedragen.

Op het gebied van visscherij werd niets bijzonders waargenomen.

Op de grenzen der Doggersbank en in het Zuidelijke gedeelte der

Noordzee werden dikwijls en soms uitgestrekte vloten Engelschen aan-

getroffen ,
slechts enkele Nederlanders werden ontmoet. Onder deze

werden M.A. 72 en M.A. 11-t den 20sten Mei van zeer nabij verscheiden

malen gepasseerd, zonder dat door hen eene vlag werd getoond, zoodat

wel aangenomen mocht worden er geene bezwaren of reclames be-

stonden.

Opleiding van jongens a/b opleidingsschip

Admiraal van Ifassenaer.

Commaiidant; de Kapitein ter zee H. Schotbohgh.

Den Isten October 1890 nam de wintercursus een aanvang met 484

jongens, die als volgt over de vier afdeelingen waren verdeeld:
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4de afdeeling 115 jongens.
3de

„
126

„

2de
„

12-2
„

Iste
„

121
,

De jongens, die bij den aanvang van den cursus van de Kweekschool

voor Zeevaart te Leiden aan boord van bet opleidingsschip kwamen,
konden allen voldoende lezen, schrijven en rekenen.

Gedurende den winteroursus hadden de navolgende mutatiën plaats:
ide afdeeling: Een jongen werd overgeplaatst aan boord Hr. Ms.

Wachtschip te Amsterdam
, om wegens dienstweigering voor den zee-

krijgsraad terecht te staan.

Een jongen moest
wegens lichaamsgebreken uit den zeedienst worden

ontslagen.

Een jongen overleed in het militair hospitaal te Amsterdam aanfehris

typhodea.
Met uitzondering van 2 jongens, die wegens langdurige ziekte den

cursus niet behoorlijk hadden kunnen volgen, voldeden de 110 overigen
aan de vastgestelde eischen; zij werden met ingang van den llden

Maart 1891 tot lichtmatroos bevorderd.

Aan den eerste van hen werd een zilveren remontoir-horloge en aan de

twee daaropvolgendeneennickel remontoir-horlogeuitgereikt,als helooning
voor zeer goed gedrag, betoonden ijver en uitmuntende vorderingen.

Vier-en-twintig lichtmatrozen werden met den datum van hunne be-

vordering opgenomen in het vaste korps schepelingen beneden den

graad van sergeant, wegens uitmuntend of zeer goed gedrag enbjjzondere

geschiktheid.
3(f« afdeeling: 5 jongens werden uit den zeedienst ontslagen, één op

verzoek, drie
wegens gemis aan aanleg en één

wegens
in doch niet

door den dienst ontstane lichaamsgebreken.
Twee jongens werden wegens slecht gedrag van do opleiding ver-

wijderd en respectievelijk overgeplaatst in de rol van Hr. Ms. schroef-

stoomschip Iste klasse üe Biujter en Wachtschip te Willemsoord.

De overhlijvende 119 jongens gingen in de 4de afdeeling over.

Aan twaalf jongens, die zich door zeer goed gedrag, groeten ijver
en zeer goede vorderingen hadden onderscheiden, werden prijsmessen

uitgereikt, terwijl aan negentien anderen de voordeelen toegekend
werden, aan het bezit van een prijsmes verbonden.

ide afdeeling: Drie jongens maakten zich schuldig aan dienstweigering
en werden overgeplaatst aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Amster-

dam oni voor den zeekrijgsraad terecht te staan.

Een jongen ging over in derol van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord,
wegens hij hem hestaanden aanleg tot onzedelijkheid; terwijl een jongen
uit den zeedienst werd ontslagen, wegens in doch niet door den dienst

ontstane lichaamsgebreken; verder overleden in het militair hospitaal
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te Amsterdam twee jongens, de eerste aan pneumonia, de tweede ai

phthisis pneumonia.
De overige 115 jongens gingen over in de 3de afdeeling; 31 van hen

kwamen in aanmerking voor een certificaat voor vlijt en goed gedrag.

\ste afdeeling. Een jongen overleed in het militair hospitaal te Amster-

dam aan de gevolgen van acute beenmergontsteking aan het onderbeen ,
en een jongen in bet militair hospitaal te Utrecht aan de gevolgenvan

beiderzijdscbe longontsteking.
Een jongen bekwam ontslag uit den zeedienst, ter zake van in doch

niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken.

Met uitzondering van een jongen, die voortdurend in het militair

hospitaal werd verpleegd, konden de 117 overigen in de 2de afdeeling

overgaan; een 30-tal hunner ontving eene tevredenheidsbetuiging.

Op den Isten April 1891 (aanvang van den zomercursus) embarqueer-
den van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden 128 jongens en op

den Isten Mei d. a. v. nog 41, zoodat de opleiding op laatstgenoemden

datum bestond uit 522 jongens, verdeeld als volgt:

4de afdeeling 121 jongens
3de

„
115

„

2de
„

117
„

Iste
„

169
„

Van de geëmbarqueerde jongens van de Kweekschool voor Zeevaart

te Leiden, konden:

66 »/„ goed

28 °/o voldoende

6 “/o weinig

lezen

60 % goed

30 “/o voldoende

10 % weinig
I schrijven

48 V, goed

51 % voldoende

1 % weinig
I rekenen

De volgende mutatiën kwamen voor onder de jongens gedurende het

tijdvak van 1 April—l October 1891.

ide Afdeeling: Een jengen ging over in de rol van Hr. Ms. Wacht-

schip te Amsterdam, om wegens desertie in tijd van vrede voor den

zeekrijgsraad terecht te staan; een jongen werd wegens ongeschikt-
heid voor den zeedienst (epilepsie) ontslagen.

Twee jongens werden wegens lichaamsgebreken, ontslaan door een

val uit het tuig, uit den zeedienst ontslagen.

117 jongens voldeden aan de eischen van het eind-examen; daarvan

werden 116 met ingang van den llden September 1891 bevorderd tot

lichtmatroos, terwijl een jongen, op grond van ongunstig gedrag, voor-

eerst daarvoor niet aanmerking kon komen.
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Aan den eerste van hen werd een zilveren remontoir-horloge, en

aan de twee volgenden een nickel remontoir-horloge uitgereikt, wegens

uitmuntend afgelegd examen en uitmuntend gedrag.

Twintig lichtmatrozen werden met den datum van hunne bevordering

opgenomen in het vaste korps schepelingen beneden den graad van

sergeant, wegens zeer goed gedrag, goedevorderingen en betoonde vlijt.
3de Afdeeling: Een jongen werd overgeplaatst aan boord vanHr.Ms.

Wachtschip te Amsterdam, ten einde wegens dienstweigering voor den

zeekrijgsraad terecht te staan.

Een jongen verkreeg ontslag uit den zeedienst wegens in doch niet door

den dienst ontstane lichaamsgebreken.
Een jongen overleed in het militair hospitaal te Amsterdam aan de

gevolgen van peritonitis en een jongen aan meningitis.
Een jongen werd nagenoeg den geheelen zomercursus in het militair

hospitaal te Amsterdam verpleegd, nam daardoor geen deel aan de prac-

tische oefeningen in de Zuiderzee, zoodat hij voor de tweede maal in

dezelfde afdeeling moest blijven.
De overige 110 jongens voldeden aan het overgangs-examen en gingen

over in de 4de afdeeling.
Aan twaalf werd een prijsmes uitgoreikt, als belooning voor goede

vorderingen, zeer goede vlijt en zeer goed gedrag, terwijl aan 13

anderen het voorrecht werd geschonken aan het bezit van een prijsmes
verbonden.

2de afdeeling: Vijf jongens werden overgeplaatst aan boord Hr. Ms.

Wachtschip te Amsterdam, om wegens dienstweigering voor den zee-

krijgsraad terecht te staan.

Een jongen verkreeg ontslag uit den dienst ter zake van in doch niet

door den dienst ontstane lichaamsgebreken.
De overige 111 jongens voldeden aan het overgangs-examen en gingen

over in eene hoogere afdeeling; aan 35 van hen werd een certificaat

voor vlijt en goed gedrag uitgereikt.
Iste afdeeling: 3 jongens overleden: een aan do gevolgen van febris

cathar. cyliosa; een aan inwendige verbloeding, ten gevolge van een

val uit het tuig aan boord van het opleidingsschip en een aan de ge-

volgen van besmettelijke keelziekte, in het militair hospitaal te

Amsterdam.

166 jongens voldeden aan de eischen van het overgangs-examen en

gingen in de 2de afdeeling over; 40 van hen ontvingen eene tevreden-

heidsbetuiging.
Het onderwijzend personeel kwijt zich zeer wel van zijne taak en

de resultaten bij het vak- en schoolonderwijs moeten dan ook gunstig

genoemd worden.

Wijzigingen in het leerplan kwamen dit jaar niet voor.

De practische oefeningen op de Zuiderzee met de instruotiebrikken

Castor en Pollux hadden plaats van 1 April tot 1 September 1891.
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De 3de en 4de afdeelingen embarqueerden beurtelinga, waardoor

iedere afdeeling gedurende 2'/a maand deze oefening medemaakte.

Ten einde steeds een getal van 75 jongens op iedere brik te houden,

welk aantal voor de vlugge behandeling der zeilen als een minimum

wordt beschouwd, werd een deel van de jongens der niet geëmbar-

queerde afdeeling, die blijk hadden gegeven in practische vorming te

kort te schieten, voor embarqueeren aangewezen. Hierdoor bleef een

20tal van de jongens der 3de en 4de afdeeling gedurende den geheelen

oefeningstocht op de brikken, hetgeen voor hen zeer nuttig is geweest.
De oefeningen in de Zuiderzee hebben er zeer zeker toe bijgedragen

om den jongens vlugheid en vaardigheid te leeren in de behandelingder

zeilen en rondhouten en om hen lichamelijk te ontwikkelen; de gele-

genheid was in voldoende mate aanwezig voor oefening in het sturen,

looden, loggen en omgaan met sloepen.
De oefeningen in het zwembassin hadden, als de gelegenheid het

maar eenigszins toeliet, geregeld plaats. Voor de 4de afdeeling werd

een zwemwedstrijd gehouden. Bij het verlaten der opleiding konden

allen zwemmen.

Van de jaarlijksche uitnoodigingen der Koninklijke Nederlandsche

Boei- en Zeilvereeniging en van de Vereeniging „de Hoop” werd door

de jongens met genoegen gebruik gemaakt.

Schietoefeningen met geweer op
de schietbanen te Laren en die met

verminderde lading op ’s Rijks werf werden, als de weêrsgesteldheid

zulks toeliet, geregeld gehouden.

De uitslag daarvan is voor de 4de afdeeling sterk 119 jongens:

13 schutters in de 3de klasse Iste oefening z. b.

8
„ , „

3de
„

Iste
„

m. b.

46
„ „ „

3de
„

2de
„

z. b.

30
„ „ „

3de
„

2de
,

m. b.

7„n n n "

4
„ „ „

3de
„

4de

5
„ n n

2de Iste
„

1
« r >,

2de
„

2de
„

1
„ „ „

2de
„

sde
„

Door de 4de afdeeling werd te Laren prijsgeschoten en had er een

assaut plaats, bij welke gelegenheid aan eenige lichtmatrozen vóór

hun vertrek een brevet als prevót op
de verschillende handwapenen

kon worden uitgereikt.
Het gedrag der jongens was over het algemeen bevredigend en liet

zelfs gedurende de laatste vier maanden weinig te wensehen over; ge-

durende het geheele leerjaar maakten zich 10 jongens aan dienstwei-

gering en één aan desertie in tijd van vrede schuldig, voor welke feiten

zy door den militairen rechter werden veroordeeld*, 2 jongens werden

van de opleiding verwijderd wegens slecht gedrag ,
één wegens aanleg

tot onzedelyke handelingen en 3 wegens gemis aan aanleg.

10
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"Wat den gezondheidstoestand betreft, valt het volgende op
te merken-

Gedurende de wintermaanden kwamen de gewone catarrhale aan-

doeningen voor, zonder dat die door de koude belangrijk werden ver-

meerdei’d. Ook dit jaar kwam eene epidemie van influenza voor, die

zeer goedaardig verliep; zij duurde van 12—29 Februari 1891.

In bet geheel werden 108 jongens door deze ziekte aangetast, waar-

van 64 aan boord werden behandeld; van de vaste bemanning werd

niemand aangetast.

Oogziekten kwamen weinig voor, in bet geheel slechts 15 gevallen.

"Wegens ongeschiktheid voor den actieven dienst moesten 9 jongens
worden afgekeurd; overleden zijn 9 jongens aan verschillende ziekten

en één tengevolge van een val uit het tuig.
De gezondheidstoestand was over het algemeen zeer gunstig.

OPLEIDIMG VAN JONGENS BIJ DE KWEEKSCHOOE VOOR

ZEEVAART TE LeIDEN.

Directeur: de Kapiteiii-Luiteiiant ter zee C. H. de Goeje.

Volgens bet vorige jaarverslag was bier den Isten September 1890

een getal van 164 jongens aanwezig. Dit aantal werd vermeerderd met

30, die in de maand September werden aangenomen en verminderd met

120, die den Isten October naar bet opleidingsschip te Amsterdam ver-

trokken, zoodat de wintercursus op laatstgenoemden datum een aan-

vang nam met 74 leerlingen.
Gedurende de wintermaanden werd het navolgende aantal jongens

aangenomen:

in October
...

29

„
November . . 22

„
December

. . 6

„
Januari

...

20

„
Februari

...
48

en
„

Maart
....

54

Totaal. . 179

Twee jongens werden in dien tijd uit den zeedienst ontslagen en één

overgeplaatst naar het wachtschip te Willemsoord, zoodat de sterkte op

ultimo Maart 250 jongens bedroeg.
Zooals uit de maandelijksche opgave van het aantal aangenomen

jongens blijkt, was dit in December uitermate gering. Vooral is dit

opmerkelijk, omdat er toen zulk eene strenge koude beerscbte en men

juist zoude verwacht hebben dat er een groote toevloed van jongens
moest komen na de vele klachten over werkeloosheid en daaruit voort-

vloeiende armoede. In Februari en Maart had er integendeel eene be-

langrijke vermeerdering van het contingent jongens plaats, als gevolg



147

Tan de genomen maatregelen in verband met het ministerieel besluit

dd. 9 Februari B n°. 34. Hierbij werd bepaald, dat in den eersten tijd
niet behoefde vastgehouden te worden aan eene getalsterkte van 480

jongens aan boord van het opleidingsschip, doch dat het wenschelijk

was, die aanmerkelijk uit te breiden. In plaats van dus elk halfjaar

p. m. 120 jongens af te leveren, moest op de Kweekschool voor Zee-

vaart een veel grooter getal voor overplaatsing beschikbaar zijn en om

hiertoe te geraken werd de jongste leeftijd van aanneming van 14 op
IB'/a jaar gebracht en de werving bevorderd door de plaatsing van ad-

vertentiën in verschillende couranten.

Den Isten April werden 127 jongens naar het opleidingsschip te Am-

sterdam overgeplaatst en bleven dus bij den aanvang van den zomer-

cursus op genoemden datum 123 hier over.

Gedurende de maand April kwamen 48 jongens in dienst en werd

een jongen ontslagen wegens lichaamsgebreken, zoodat de sterkte op

den Isten Mei reeds 165 bedroeg. Als gevolg van dit groot getaljongens
zoude de afdeeling, bestemd om den Isten October over te

gaan aan

boord van het opleidingsschip, belangrijk in sterkte\erschillen met die

van 1 April en om dit te voorkomen en tevens spoedigeraanvulling op
de vloot te krijgen, werd bepaald, dat den Isten Mei nog 41 jongens
zouden overgeplaatst en gevoegd worden bij laatstgenoemde afdeeling,
die du.s 168 jongens sterk zoude zijn. Voor deze overplaatsing werden de

jongens aangewezen, die het langst in dienst en zoowel verstandelijk
als lichamelijk het meest ontwikkeld waren.

Na deze overplaatsing bedroeg de sterkte 124 jongensen hier kwamen

nog bij:
in de maand Mei 20

B B B
Juni 26

B B B
Juli 26

en „ „ „ Augustus 37,
zoodat er den Isten September 1891 233 jongens aanwezig waren.

Yan 1 September 1890 tot 1 September 1891 hebben zich 1230 jongens
voor dienstneming aangemeld en werden 869, dus ruim 70"/o, om ver-

schillende redenen ongeschikt verklaard.

Yan de 361 jongens, die gedurende dien tijd werden aangenomen,

kwamen:

91 in dienst te Amsterdam

44
„ „ „

Rotterdam

11
„ „ „

Hellevoetsluis

18
„ „ „

AVillemsocrd

8
B B B Vlissingen

en 189
„ „ „

Leiden.

85 kwamen in dienst op den leeftijd van 13‘A—14 jaar

B BB BB B B

n n n UB b b b
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282 jongens ontvingen vóór hunne indiensttreding onderwijs op de

openbare school, terwijl 89 bijzondere scholen bezochten.

123 betaalden eenig schoolgeld en de overigen genoten kosteloos

onderwijs.
De bekwaamheid bij aankomst op de Kweekschool was als volgt:

92 of 26V0 weinig lezen, schrijven en rekenen,
94 of 26"ói vrij goed lezen, schrijven en weinig rékenen,

120 of 38Vo goed lezen en schrijven en vrij goed rekenen,
55 of 15% goed lezen, schrijven en rekenen.

Noch in het leerplan, noch in de leermiddelen had in het afgeloopen

jaar verandering plaats. Zooveel mogelijk werd steeds de rooster der

lessen gevolgd en hiervan slechts afgeweken, wanneer 'door ongun-

stig weer of onbruikbaarheid van het terrein dit bepaald noodzake-

lijk was.

Gedurende de strenge koude in den afgeloopen winter was dit na-

tuurlijk meermalen het geval en kon er soms geruimen tijd geen sprake
zijn van roeien, enteren of andere exercitiën in de buitenlucht, zoodat

dan ook de geoefendheid in de practische vakken, wel iets te wenschen

overliet bij de jongens, die den Isten April deze inrichting verlieten.

Daarentegen kon gedurende dien tijd omtrent de vruchten van het

school- en vakonderwijs op zeer gunstige uitkomsten gewezen worden.

Zelfs de jongens, verstandelijk weinig ontwikkeld bij aankomst, waren,

na een verblijf van gemiddeld zes maanden, voldoende gevorderd in

lezen, schrijven en rekenen en vrij goed op de hoogte van de aard-

rijkskunde van Nederland en van de voornaamste gebeurtenissen uit

de Vaderlandsche geschiedenis, terwijl zij bovendien de eerste begin-
selen kenden der tuigkennis, artillerie en andere vakken, waarin hier

onderricht wordt gegeven.

lu de zomermaanden hadden de practische oefeningen weer geregeld

plaats en daarvoor toonden de jongens veel ambitie te hebben. De

meesten waren bij het einde van den cursus vlug in het tuig, maak-

ten de vierkante zeilen netjes los en vast en roeiden en marcheer-

den goed.

Wegens het koele weer en de lage temperatuur van het water moesten

de zwemlessen, op advies van den Officier van Gezondheid, dikwijls worden

overgeslagen, doch des te meer werden gymnastische oefeningen ge-
houden. De gunstige uitwerking van al deze gezonde bewegingen bleek

duidelijk uit de flinke lichamelijke ontwikkeling, het gezonde uiterlijk
en de goede militaire houding der jongens bij hun vertrek naar het op-

leidingsschip.
De geest onder de jongens was steeds zeer opgewekt en zonder moeite

tverden orde en tucht gehandhaafd, zelfs gedurende de winterdagen,
toen niet altijd de gewenschte afwisseling in de lessen kon worden ge-
bracht en het leven dus wel eens wat eentonig werd.

Het gedrag liet eveneens weinig te wenschen over; slechts zeldzaam
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behoefden strenge straffen te worden toegepast en deze bielsen steeds

voldoende te zijn om den delinquent op het rechte pad terug te bren-

gen, vooral wanneer hij na afloop der straf nog eens ernstig toege-

sproken was.

Aan den jongen D. Wouters werd de bronzen medaille met ge-

tuigschrift hem toegekend bij Koninklijk Besluit van den

13den November 1890, als belooning voor menschlievend hulpbetoon.
Met eigen levensgevaar had hij namelijk een 3jarig kind uit het wa-

ter gered.
De gezondheidstoestand was zeer bevredigend; sterfgevallen noch

ernstige ziekten kwamen voor bij bemanning noch bij de jongens. Met

het oog op eenige gevallen van pokken, die hier ter stede voorkwamen,

werd het geheele personeel in de maand Juli gerevaccineerd.

Gedurende het tijdperk, waarover dit verslag loopt, bleet de Luitenant

ter zee 2de klasse N. J. van den >Yorm hier geplaatst, doch werden

de Officier van Administratie 2de klasse C. J. Blok en de Officier van

Gezondheid Iste klasse A. W. Pulle op non-activiteit gesteld. Eerstge-
noemde Officier werd den Bsten Juli vervangen door den Officier van Ad-

ministratie 2de klasse J. van Gorsel en laatstgenoemde den Isten Au-

gustus, door den Officier van Gezondheid Iste klasse Dr. P. Beoekhoff.

Bij de onderofficieren en mindere manschappen kwamen verscheidene

mutatiën voor, doch slechts zeldzaam hadden deze plaats wegens on-

gunstig gedrag, of ongeschiktheid van den betrokken persoon.

Wegens het groot aantal jongens werd het personeel vermeerderd

met één kwartiermeester en één korporaal der mariniers.

In het hoofdgebouw had in Maart, gedurende het verlof derjongensi
eene belangrijke herstelling plaats, daar de houten balken, tusschen de

benedenzaal en de bergplaatsen van victualie enz., zoodanig door vocht

waren aangetast, dat zij op eenige plaatsen niet meer te vertrouwen

waren en daarom door ijzeren balken
vervangen werden.

Te zelfder tijd onderging de kanonneerboot N°. 16 eene groote re-

paratie aan de werf van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij
alhier. Het vaartuig, dat lek bleek geworden te zijn door de persing
van het zware ijs, werd op de helling geplaatst door scheepstimmer-

lieden, die hier tijdelijk uit Willemsoord en Amsterdam werden ge-

detacheerd, onder de waterlijn gebreeuwd, hersteld en van nieuw zink

voorzien.

Het aantal bezoekers der Kweekschool blijft steeds zeer groot. Be-

halve door vele stad- en landgenooten, werd deze inrichting bezocht

door den Russisohen zeeofficier Th. Drigennko en den Commandant

van het Belgische opleidingsschip voor de Marine en de Koopvaardij-
vloot E. Delparte.

Den 19den Augustus werd de Kweekschool voor Zeevaart geïnspec-
teerd door Zijne Excellentie den Vice-Admiraal, Directeur on Comman-

dant der Marine te Amsterdam.
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OI’LEIDINU VAN SmeDEN-GEWEEEMAKERS.

Hierover bracht de Iste Luitenant der Mariniers J. A, Gauw,

belast rnet den dienst der draagbare wapenen, dit rapport uit:

Den laten October 1890 word de late Luitenant der mariniera C. N.

Cazaux van Staphorst ala hoofd der opleiding van ameden-geweer-
makera vervangen door den laten Luitenant der mariniera J. A. Gauw.

Volgens het laatste jaarverslag werd op den laten Oetoher 1890 aan

deze opleiding deelgenomen door 9 tweede smeden, waaronder één ge-

ëxamineerd voor laten smid, 3 derde smeden en 1 matroos 3de klasse

ala leerling. Onder dit personeel hadden, sedert de inzending van dat

verslag, de volgende mutatiën plaats.

Overgeplaatst werden:

in de maand Oetoher één 2de smid op Hr. Ma. schroefstoomschip de

Rutjfer ;

in de maand Deeemher twee 2de smeden hij het eskader in Oost-Indië;
in de maand Maart één smid op Hr. Ma. schroefstoomsehip Suriname;
in de maand Mei één smid op Hr. Ms. pantserdekkorvet Sumatra;
in de maand Juli één smid op Hr. Ms. sohroefstoomschip van Galen.

In de maand Februari werd één 2de smid wegens diensteindiging

ontslagen en

in de maand September werd één 2de smid op verzoek ontslagen en

aangesteld tot bankwerker
op den geweerwinkel te Amsterdam.

Bij de opleiding werden geplaatst:

in de maand December één 2de smid;

in de maand Februari één 2de smid, heiden gerepatriëerd uit Oost-

Indië ;

in de maand Juni één 2de smid van Hr. Ms. schroefstoomschip de

Ruyter en

in de maand Juli één 2de smid van Hr. Ms. schroefstoomschip nan Galen.

Één leerling, die tijdelijk van de opleiding overgeplaatst was op
Hr.

Ms. sehroefstoomscliip de Euyter, kwam in December daarbij terug en

werd, daar hij reeds met goed gevolg de proef had afgelegd voor 3den

smid, in dezelfde maand tot die qualiteit bevorderd.

Na de voorgesohreven proef van bekwaamheid te hebben afgelegd,
werd een gewezen zeemilieien, die vroeger op ’s Rijks Marinewerf te

Amsterdam als bankwerker was werkzaam geweest, in Januari als 3de

smid aangenomen. In September d. a. v. legde deze persoon met goed

gevolg de proef af voor korporaal-torpedomaker.
Een matroos 3de klasse werd, na gehouden onderzoek betreffende zijn

aanleg en geschiktheid voor ’t geweermakersvak ,
in de maand Augustus

als leerling bij de opleiding geplaatst.
Thans wordt alzoo aan de opleiding deelgenomen door 5 tweede

smeden, 5 derde smeden en 2 matrozen 3de klasse als leerling, waarvan
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één tweede smid is aangewezen om in October naar Oost-Indië te ver-

trekken.

De van de opleiding aan boord der actieve schepen geplaatste onder

officieren doorliepen vóór hun vertrek nog eene herhaling in de practijk

van de belangrijkste herstellingen aan draagbare wapenen en artillerie-

materieel.

Hierbij werd de meeste aandacht gewijd aan het repareeren van

laden.

De theoretische oefeningen, waarin behandeld werden de samenstel-

ling der draagbare wapenen, bet voorgeschrovene in de „Handleiding

voor Ofßoieren en smeden-geweermakers” en eene enkele maal de admi-

nistratie van een detail aan boord Hr. Ms. schepen, werden met de 2de

en 3de smeden afzonderlijk gehouden en hebben, niettegenstaande de

vele werkzaamheden in de werkplaats, geregeld plaats gehad.

Het practisch onderricht, dat voornamelijk gegeven werd door den

baas-geweermaker, die hierin geassisteerd werd door de Iste smeden

en den burger-ladenmaker, kwam hoofdzakelijk aan de jonge smeden

en leerlingen ten goede. Verder werd het personeel, zoover de tpd en

de omstandigheden dit toelieten, geoefend in het schieten met de hand-

vuurwapenen. Het smidsvak werd geregeld beurtelings door twee man,

deels in doch grootendeels buiten de voor de smeden vastgestelde alge-

meene werkuren, beoefend.

Voorts heeft, voor zoover de omstandrgheden zulks niet beletten, het

theoretisch en practisch onderricht in het herstellen van artillerie ma-

terieel geregeld plaats gehad, volgens de daaromtrent vastgestelde voor-

schriften
,

onder toezicht van den Officier belast met de controle op het

afwerken van dat materieel.

In Mei werd een begin gemaakt met het aanbrengen van den nieuwen

pal en palveer (systeem Oazaux van Staphorst—van Spreeken), en

werden, met inbegrip van de steeds talrijk voorkomende herstellingen

enz., geregeld per week 50 geweren van de verbeterde bajonetsbevesti-

ging voorzien. Aangenaam is ’tmij te kunnen mededeelen, dat de ijver

en het gedrag der smeden over het algemeen zeer goed zijn geweest.

Opleiding tot kanonnier,

Hierover bracht de Kapitein -Tjuitenant ter zee W. E. HazeN'

BERG dit rapport uit:

Bij den nieuw aan te vangen cursus waren aanwezig: 2 kwartier-

meesters, 19 matrozen Iste klasse, 33 matrozen 2de klasse, 2 matrozen

3de klasse, 1 kofporaal der mariniers, 1 marinier Iste klasse en 2

mariniers 2de klasse.
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B IJ G E K o M E N:

AFGEGAAN:

i i i i

Ingevolge het Koninklijk Besluit van den 28sten November 1876

n°. 33 werden aan boord geplaatst 2 matrozen Iste klasse, 2 matrozen

2de klasse, 1 korporaal der mariniers en 1 marinier Iste klasse.
— _

J,-.

-

Onder den Etat-llajor hadden de navolgende mutatiën plaats: Bij hot

einde van den cursus werden de Luitenants ter zee 2de klasse B. Coenen,

C. W. DE Visser en D. J. van den Honert en in de maand Maart

J. W. Doijer en F. Bot overgeplaatst en vervangen
door J. H. Hum-

mel, N. M. Japikse, H. W. o. van Bleijswijk Kis, Jhr. G. L. van

Panhuijs en Jhr. G. C. Qüarles van Ufford.
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Wegens het groote aantal in verband met de kleine ruimte op de

Aruba en ook om de klasse voor het theoretisch onderwijs niet te groot

te maken, werden de op te leiden manschappen verdeeld in twee

ploegen.
Voor zooverre de vele overplaatsingen der Officieren zulks toelieten,

bleven dezelfde Officieren bij hunne ploeg.
Voor de werkzaamheden gedurende den winter werd hetzelfde tableau

gevolgd als het vorige jaar.
De herhalingscursussen voor het konstabelspersoneel en de kanon-

niers in deze Directie werden gedurende den winter goed en in den

zomer redelijk goed bezocht.

Half April begon de zomercursus en hiermede werd aangevangen met

de practische schietoefeningen aan boord van de Aruba op de Hors.

De minst ontwikkelde helft der opleiding bleef op Het Loo achter en

volgde daar hetzelfde tableau van werkzaamheden als het vorige jaar.

Op de Aruba werd geen tableau gevolgd, omdat de practische oefenin-

gen te veel afhangen van het weder, den toestand der zee of het getij.
Alvorens de Aruba voor het eerst naar de Hors ging, had de eerste

ploeg, beginnende op 1 Februari, reeds bijna al de voorbereidende

oefeningen gedaan met schietcylinders uit het revolver-kanon en

kanon van 3.7 cM., zoowel van het vaste als van het beweeglijkeopstel-

lingsvlak en hadden allen der opleiding voldaan aan de voorwaarden

van overgang; ook waren door allen gedaan 3 schoten met het kanon

van 7,5 cM. A. op landingsaffuit en 3 schoten met het kanon van 12

cM. K. A. van boord van Het Loo.

Dezelfde oefeningen waren ook gedaan door de tweede ploeg, alvorens

de verwisseling op half Juli plaats had.

Dat het richten volgons de Badensohe methode en op het beweeglijke

scheepje goede vruchten draagt, bleek opnieuw, toen de opleiding, voor

het eerst vurende met het kanon van 12 cM. K. A. met de halve

lading op
675 meter

op enne schijf van 6 meter hoog enbreed, 90 pCt.
directe treffers verkreeg.

leder man der opleiding deed op de Hors de navolgende schoten :
Met het kanon van 12 cM. K. A. 9 schoten op

800 meter, doel 12

meter breed en 6 hoog, het schip ten anker gierenden soms slingerend.

Met het kanon van 15 cM. A. n°. 1, 3 schoten, afstand, schijf en om-

standigheden als bij het kanon van 12 cM. K. A. n°. 2.

Met het kanon van 12 cM. K. A. n“. 2, 18 schoten, het schip onder

stoom, schijf als boven, afstand van 700 tot 1400 meter.

Met het kanon van 12 cM. K. A. n“. 2, 3 sohoten op 800 meter, doel

6 meter breed en hoog, het schip ten anker, gierend en slingerend.
Uit de sloep met het kanon van 7,5 cM. A. 3 schoten op 800 —400

meter, op eene schijf van 6 meter breed en hoog.

Uit de sloep met het kanon van 3,7 cM. 5 schoten op schijf en afstand

als boven.
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Met de mortieren van 12 cM. 3 worpen op 250 meter, doel 10 meter

in het vierkant.

Eenige worpen met handgranaten.
Met het revolver-kanon 5 schoten ten anker op

400 meter
op eene

schyf doorsnede klein model torpedoboot.
Met het revolver-kanon 25 schoten, stoomende op

800 tot 300 meter, de

schijf zoo snel mogelijk naderend.

5 schoten des nachts op
300 meter, doel als boven, van ten anker

liggend schip.
Met het snelvarend kanon van 3.7 cM.

Aantal schoten, doel en afstand als hoven.

De oefeningen met schietcylinders uit het snelvurend geschut werden

op de Hors vervolgd, waarvoor drie ijzeren schijven zijn opgesteld op

120, 225 en 345 meter vóór het opstellingsvlak, overeenkomende voor

den opzet met afstand van 200, 400 en 600 meter. Hierop wordt eerst

van het onbeweeglijk, later van het beweeglijk opstellingsvlak gevuurd
en als laatste oefening met het revolver-kanon 5 en met het kanon van

3,7 cM. 3 schoten afwisselend op de drie schijven in een bepaalden tijd

gedaan, waarmede eenigszins de werkelijkheid wordt nagebootst, wanneer

gevuurd moet worden op eene snel naderende torpedoboot.
De schietoefeningen met het geweer en het revolver-pistool hadden

door gemis aan eene schietbaan in Willemsoord alleen, maar daarom

veelvuldig plaats op de Hors.

Hieraan werd ook voor een gedeelte deel genomen door de onder-

officieren en manschappen niet tot de opleiding bchoorende.

De opleiding werd ook geoefend in het vuren met geweer uit de

sloep, zoowel man voor man, als met eenigen te gelijk ; de schijf geplaatst

op een vlot op afstand van 150 tot 250 meter.

Ook werd van boord tirailleurs- en salvovuur gehouden op 500 meter

op eene schijf van 12 meter breed en 3 meter hoog, terwijl aan den

wal op
verschillende afstanden, met afstandsschatting oefeningen werden

gehouden en gevechtsschieten op een ijzeren schijf, waarop 6 figuren

waren geschilderd en op kopschijven.

Bij de verschillende oefeningen werden de navolgende uitkomsten

verkregen:

Schoten gedaan met vuurmonden opgesteld op schip of sloep:

Ie Ploeg:

1 man bekwam 83 pet. treffers.

Ijï n

Ij)
V V n

n

1„ „73„„

3„ „72„ „

1„ „71„ „

5„ „70„ „

2e Ploeg:

1 man bekwam 85 pet. treffers.

„81„ „

In n

n

1„ „ n T>

2„ „
12

„ „

1
V ' V 7! n

1). V
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7 man bekwam 68 pet. treffers,

4
„ „

66
„ „

1
Tl TT » n

1
ff ff ff ff

1
ff ff

55
„ „

Is s
53

„

1 man bekwam 69 pet. treffers.

3
ff ff

68
„

3
ff ff

66
„ „

ff ff „ n

3
ff ff ff ff

ff ff
50

„ yf

2
ff ff

59
„ „

1
ff ff

57
n n

1
ff ff

56
„ „

1
ff ff

53
« y,

2
ff ff

51
n T,

1
ff ff

49
„ „

1
ff ff

48
„ „

De als kanonnier Iste klasse aan boord geplaatstemanschappen volgens

art. 7 kregen:
Een 77 pet., twee 71 pot., twee 69 pet. en een 56 pot.

Schoten gedaan met kan. rev. stoomende;

Ie Ploeg:

gemidd. 36 pot. treffers of lin3osec.

2e Ploeg:

gemidd. 56 pet. treffers of 1 in 18 sec.

Schoten gedaan met kanon van 3,7 c.M. stoomende:

Ie Ploeg:

gemidd. 42 pot. treffers of 1 in 36 sec.

2e Ploeg:

gemidd. 48 ptc. treffers of1 in 26 sec.

Met de handwapenen waren gevorderd:

Met geweer:

Ie Ploeg:

1 tot 2e klasse 3e oefening
2

„
2e

„
2e

„

19
„

2e
„

Ie
„

1
„

3e „5e „

2
„

3e
„

4e
„

6
„

3e „3e „

2
„

3e „2e „
m. b.

2e Ploeg:

2 tot 2e klasse Ie oefening

5
„

3e „7e „
m. b.

61) 3e „7e „

6
„

3e „6e „

11
ïï

6e „5e „

1
„

3e „4e „

2
„

3e „3e „

4
„

3e „2e „
m. b.

1
„

3e „2e „

Met revolver pistool A.:

Ie Ploeg:

1 tot Ie klasse Ie oefening
21

B
2e

B
3e

„

6
B

2e
B

2e
B

5
B

2e
B

Ie
„

2e Ploeg:

2 tot Ie klasse 3e oefening
5

„
Ie „2e „

5
„

Ie
„

Ie
„

n
2e

„
3e

„

4
B

2e
B

2e
„

3
B

2e „Ie „
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Uit de sloep werd verkregen bij individueel vurenrespectievelijk door

de beide groepen;

64 pot. en 84 pot. treffers, op 150 tot 200 meter afstand op driemans-

schijf.

Bij tirailleursvuur:

47 pet. en 73 pet. treffers op afstand en schijf als voren.

Bij het schieten van boord:

Schijf boog 3 M., breed 12 M.: bij salvóvuur resp. 47 pet. treffers en

42 pet. treffers op 500 meter.

Idem. idem. bij tirailleursvuur resp. 38 pet. en 89

pet. treffers op 500 meter.

Bij het yevechtsschieten aan den tval:

Schijf hoog 1,70 M., breed 12 M.: bij salvóvuur 89 pot. en 80 pet. treffers

(zesmansscbijf.) op 300 tot 450 pas.

Idem. idem. bij tirailleursvuur 54 pot. en 59 pot.

treffers op 300 tot 450 pas.

De uitkomsten van het vuren bij nacht met het kanon van 3,7 cM.

is vervat in de onderstaande tabel:

1891.

16 Juni

33

10 Sept.
31

Datum

en

aantal

schutters.

165

155

Aantal

schoten.

Kanon van

3,7 C.M.

a/b, Aruba

ten anker

iets

slingerend.

id.

Opstelling

en

soort

vuurmond.

300

325

Afst.

schijf'
in

M.

Niet

ver-

licht.

id.

Richtiiüddelen.
lucht be-

wolkt ; on-

dergaande
en

tusschen

de wolken

verdwij-
nende

kwartiers-

maan.

Vrij don-

kere onder-

gaande
kwartiers

maan.

Weers-

gesteld-

heid.

Met

2

daarvoor

geplaatste
lantaarns,

die

niet

van

boord
te

zien

zijn.

Verlichtings schijf.

43

18

in

de

figuur.

Aantal

treffers

89

73

in

de

schijf.

54 s.

1 m. 20 s.

Tijd,

noodig
om

te

kunnen

rekenen

op

1

treffer
in

de

figuur.

14 s.

13 s.

Tijd,

noodig
voor

ieder

schot.
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De uitkomsten van het vuren bij nacht met het revolver-kanon worden

hierachter opgegeven bij de proefneming met verlichte richtmiddelen.

Het vuren met het kanon rev. en kanon van 3,7 cM. had, zoowel stoo-

mende, als des nachts ten anker, geheel op dezelfde wijze plaats als

het vorige jaar.

Des nachts werd met het kanon van 3,7 cM. zonder de beschermplaat

gevuurd.
Het aantal geweer patronen, benoodigd in schietcylinders, als voor-

bereidende oefening, bedroeg gemiddeld p. m. 280 per man.

De laatste 9 schoten met het kanon van 12 cM. K. A., door ieder man

onder stoom gedaan, werden benuttigd om ze te oefenen in het snel-

schieten; gemiddeld werden 3 schoten gedaan in 2'A minuut.

De afstandsbepaling bjj het schieten onder stoom met kanonnen van

12 cM. K. A. had plaats, zooals is omschreven in het jaarboekje der

Kon. Ked. zeemacht 1888/89; met het snelvarend geschut werd de af-

stand geschat door de schutters.

De afstand van 800 tot 300 meter werd gemiddeld doorloopen, vóór

stroom in 2 min., in den stroom in 3 min. Gedurende dien tijd werd gelegen-
heid gegeven tot het doen van 12 k 13 schoten met revolver-kanon of

met het kanon van 3,7 cM.

Schermen werd alleen gedaan op
Het Loo; op de Aruba is daarvoor

geen ruimte en op de Hors geen tijd.
Als meester of prevót op de handwapenen werden bevorderd :

3 meesters op den degen
11 id.

„ „ langen stok

7 id.
V n

korten stok

4 id.
„

het geweer.

64 prevóts op sahel

17 id.
„ langen stok

8 id.
„

korten stok

23 id.
„ geweer.

Prijzen werden uitgereikt aan de beste schutters evenals het vorige

jaar.

Bij het einde van den cursus werden uitgereikt:
Het brevet van kanonnier Iste klasse aan:

1 kwartiermeester.

19 matrozen Iste klasse,

32 matrozen 2de klasse.

1 korporaal der mariniers,

1 marinier Iste klasse

en 2 mariniers 2de klasse.

Het brevet van kanonnier 2de klasse aan

1 matroos Iste klasse,

3 matrozen 2de klasse

en 3 matrozen 3de klasse.
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Aan het examen van konstabelsmaat voldeden:

8 matrozen Iste klasse

en 2 matrozen 2de klasse.

Op de brevetten der, volgens art. 7, geplaatste manschappen, werd

aangeteekend, dat allen met vrucht de herhalingsoefeningen hebben

medegemaakt en in de conduite boekjes van 3 matrozen 3de klasse,

dat zij geschikt zijn voor kanonnier Iste klasse en daarvoor kunnen

worden voorgedragen, zoodra zij matroos 2de klasse zijn.

Gedurende den tijd, dat de Aruba op de Hors vertoefde, was de

dienst op Het Loo geregeld als het vorige jaar en was de oudste der

drie Luitenants belast met de leiding der oefeningen.

Wanneer 32 man opleiding op de Aruba is, bedraagt de geheele be-

manning ongeveer 80 koppen, het maximum dat geborgen kan worden,

dit getal is ook het grootste, dat in den bepaalden tijd de omschreven

oefeningen aan de Hors kan houden.

De opleiding des zomers op twee schepen bespaart veel tijd, daar de

bemanning van Het Loo gedurende den tpd dat de Aruba op de Hors

is, alles voor de proefnemingen kan gereedmaken, ook het vullen van

kardoezen voor de ernstexercitiën.

Wanneer de proeven zooveel mogelijk op Vrijdag en Zaterdag wor-

den genomen, kunnen de schietoefeningen op de Aruba bijna onafge-

broken worden voortgezet, dat niet het geval is, wanneer alles opéén

schip is vereenigd.

Opmerkingen omtrent het Materieel.

Op ’s Rijkswerven worden de klemplaten der affuiten geschilderd met

Luiksche verf. Wanneer nu, kort na de ontvangst der affuiten,met scherp

moet worden gevuurd, kan men geen klemming genoeg geven. De

affuit springt dan geheel in en loopt weder te boord.

Bij het werpen uit mortieren weigerdenvele slaghoedjes,ofschoon deze

van goede qualiteit waren; de schoorsteentjes bleken te dik te zijn,

zoodat, door deze door andere te vervangen ,
dit gebrek kon verholpen

worden.

Bij het veelvuldig vuren met snelvurend geschut, geplaatst inpotten

op de verschansing, braken door het trillen bij herhaling de bevesti-

gingsbouten.

Nadat caoutchouc schijven geplaatst waren tusschen het boord en de

opsluitmoeren, kwam dit niet meer voor.

Proeven op het gebied der artillerie.

Ter beproeving werden ontvangen drie stel steunblokken met cen-

treerringen en houten wiggen tot het plaatsen van kanonnen van 3,7 cM.

in kanonnen van 15 cM. A n°. 1 en 12 cM. IC. A.
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Het plaatsen der kanons van 3,7 cM. in vuurmonden van grooter

kaliber werd, na eenige oefening, verricht in tien minuten. De cen-

treerrint: bleek uitmuntend en de trefkans en vuursnelheid zeer groot

te zijn.

De richtmiddeLn van het groote kanon werden gebruikt, terwijl de

opzethoogte en derivatie word genomen uit de schootstafel der kanons

van 3,7 cM.

Het kanon werd afgevuurd door het aftrektouw aan den trekker te

bevestigen; hierdoor kon beter gericht worden en hiermede werd ook

meer het vuren met de gewone kanonnen nagebootst.
De inrichting voldeed aan den eisoh om aan boord veelvuldig op

weinig kostbare wijze ernstexercitiën te kunnen houden. In verband

met de omstandigheid, dat de derivatiestangen der kanons van 15 en 12

cM. A. niet ver naar de rechterzijde zijn verdeeld, zal bij wat wind

rechts op de baan de afstand van de schijf niet grooter dan 400 meter

mogen zijn, zijnde dit ook de grootste afstand waarop de schoten van

boord konden worden waargenomen.

Voor de schijf werd genomen de doorsnede klein model torpedoboot
en hierop werd van gierend eneenigszins slingerend schip, op 300 meter

afstand, 79% treffers verkregen.

Beproefd werd ook in hoeverre deze inrichting zou kunnen worden

gebezigd tot oefeningen in geconcentreerd en evenwijdig vuur. Hieraan

waren vele bezwaren verbonden:

1“. dat met de merken op bet dek rekening is gehouden, dat de

groote vuurmonden rechtsgetrokken zijn, terwijl de kanonnen van 3,7
cM. van links omgaande trekken zijn voorzien.

2°. dat de voor de groote kanonnen bestemde tabellen niet konden

worden gebruikt.
Om hierin te gemoet te komen, werden de bakshoeken veranderd als

overeenkwam met de som der zijdelingsche correctie van het grooteen

het kanon van 3,7 cM.

De kanonnen werden met de richtstaaf gesteld onder den vereischten

vluchthoek, door de richtstaaf te stellen op aanwijzing: zielas gericht

op kim + herleide helling concentratie-bord 4- opzethoogte uit de

schootstafel van 3,7 cM. -f- terreinhoek.

Op deze wijze kan zoowel met het concentratie-bord als met het

ricbtkanon gericht worden en werd op 300 meter afstand bij bijzonder
gunstige gelegenheid een schijfje model torpedoboot door alle projec-
tielen getroffen.

Ten einde na te
gaan of het aanlooden van de ziel der kanonnen van

12 cM. K. A. ook kon vermeden worden, werd dezen zomer uit de helft

dier kanonnen geschoten met granaten besmeerd met een vernis, be-

staande uit schellakvernis en terpentijn.
De vergelijking der kanons, nadat daaruit ongeveer 500 schoten

waren gedaan met geverniste projectielen, met die waarin ongeverniste
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waren gebruikt, toonde aan, dat het vernis niet aan de verwachtingbe-

antwoordde. De kanonnen, waarin geverniste granaten waren gebezigd,

waren wel wat minder aangelood dan de andere.

Evenwel was bet verschil niet groot genoeg om het als voorbehoed-

middel afdoende aan te bevelen.

Twee kanonnen van 3,7 cM., beboerende tot de bewapeningvan Hr. Ms.

monitor Cerberus, werden, nadat de achterkant van de kamer een weinig

was uitgefreesd, in beproeving genomen
of daardoor de klemming der

hulzen kon voorkomen worden. Toen het bleek, dal dit aan het doel

beantwoordde, werden alle kanons van 3,7 cM. uitgefreesd en was het

voortaan niet meer noodig de ziel te vetten of de patronen vooraf met

een lap eenigszins to vetten.

In den loop van het jaar werden 20 nieuwe bronzen snelvuur kanonnen

van 3,7 cM., bestemd voor Koloniën, beproefd door uit ieder 10 scherpe

schoten te doen. Alle werden goedgekeurd.

De gewone jaarlijksohe keuringen van buskruit voor groot geschut,

door bepalen van aanvankelijke snelheid en druk, hadden dit jaar

niet plaats.
Met het oog op geconcentreerd vuren met kanon van 17 en 15 cM.

A., werden electrische pijpjes beproefd.

De pijpjes zijn de gewone gasafsluitende pijpjes, gevuld met poeder-

vormig schietkatoen, opgesloten door een propje pek en was, voorzien

van twee geheel geïsoleerde geleidradenbinnen het pijpje vereenigd door

een dunnen platinadraad.
De ontsteking had plaats door eene batterij van drie Le Clanché

elementen op de oppervlakte gekoppeld.
Voor het sluiten van den stroom werd gebezigd een stroomwisselaar,

zooals wordt gebruikt voor de spartorpedo’s. Met 50 meter draad op

iedere geleiding was de stroom te zwak, met 25 meter had geregeld

ontsteking plaats. De vuurstraal van het pijp.je bleek evenwel te zwak

tot het ontsteken der buskruitlading.

Ren onderzoek werd gedaan in hoeverre patronen van het snelvuur-

geschut nog geschikt zijn, wanneer zij eenige jaren aan boord zijn be-

waard
op een schip in de koloniën.

De patronen, afkomstig van Hr. Ms. stoomschip de Rui/ter, merk W

83 en W 84, toonden door snelheidmeting aan, dat zij nog zeer goed

waren, terwijl bij het vuren in October 1890
nog geene weigeringen

voorkwamen.

Van patronen, evenzoo afkomstig van de de Buyter, ongemerkt,

weigerde in Augustus 1891 pl. m. 30 procent.

Patronen, afkomstig van de Friso merk W en 6/85,

voldeden evenzoo bij de snelheidmeting; weigeringen kwamen daarbij

niet voor.

Bij het veelvuldig schieten met de kanons van 8,7 cM., bij gebruik van

de beschermplaat, braken zeer dikwijls de bevestigingsstangen. Om
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hierin te gemoet te komen, werden die stangen bevestigd met moeren

aan den buitenkant der plaat in plaats van klinksels zooals vroeger,

en werd er een stuk caoutchouc voor bet veeren geplaatst tusscben de

plaat en de moeren. Het gebrek werd daarmede echter niet opge-
heven.

In verband met de vervanging der kanonnen van 5 cM. door snel-

varende kanons van 3,7 cM. als sloepsgeschut, werden proeven genomen

in hoeverre kartetsen konden worden gebruikt in deze snelvarende

kanons. Hiervan waren aangemaakt twee soorten, bestaande de eene uit

eene blikken bas met vasten bodem, gevuld met 15 looden kogeltjes, de

andere voorzien van een aangesoldeerden bodem en gevuld met 18

kogeltjes.
De voordeeligste opzethoogte was die voor ruim 2'A maal den afstand.

Op eene schijf van 12 meter breed en 8 meter hoog troffen op
100 meter

afstand, gemiddeld bij 6 schoten, van de 15 kogeltjes, 9 en bij een

gelijk aantal van de 13 kogeltjes, 7, verspreid over de geheele schijf.
De kogeltjes werden, zeer misvormd, tusscben de .300 en 700 meter

terug gevonden met eene breedtespreiding van pl. m. 100 meter.

De ziel van het kanon was na deze weinige schoten reeds belangrijk

aangelood.
Na deze ongunstige resultaten, verkregen door het vuren met het

kanon van uit een stoel tot mik, werden de proefnemingen herhaald met

kartetsen, waarbij de kogeltjes met gesmolten zwavel waren vastgezet.
Daarmede troffen gemiddeld van de 15 kogeltjes 10 en van de 13kogeltjes
9, de bovengenoemde schijf eveneens op 100 meter.

Daar de spreiding nog veel te groot was voor zulk eenkleinen afstand,
werden de

proeven gestaakt.
Het voornemen bestaande om de marine-revolver te

vervangen door

de revolver, model Landmacht, werd hier een project ontworpen voorde

exercitie.

Als leidraad is daarbij gebezigd: „Het voorschrift, betreffende de

revolver ten gebruike der Veld- en Rijdende Artillerie”, en voor

het Hoofdstuk „Schietoefeningen” het reglement van de marine-

revolver.

Op Het Loo werden opgesteld de snelvarende kanonnen van 7,5 en 5

cM. op midden pivöt, bestemd voor het in aanbouw zijnde artillerie-

instructieschip Bellona en daarmede op 7 September 1891 de proef-

nemingen begonnen, door het meten van snelheid en druk, waarvan

de uitkomsten te vinden zijn in achterstaande tabel:

11



De 2de proef bestond in het schieten van schijfbeelden op 600 meter

afstand; ook hierbij voldeed het geschut.

Met het kanon van 7,5 cM. werden de eerste maal, met zorg richtende,

12 schoten in 5 minuten, de tweede maal 13 schoten in 4'A minuut

gedaan. Alle schoten waren treffers en de spreiding bedroeg nog geen

meter in hoogte en breedte.

Met het kanon van 5 cM. werden evenzoo gunstige resultaten ver-

kregen; een commandeur deed de eerste maal 10, de tweede maal

13 schoten in 6 minuten; een ander de eerste maal 12 schoten in 3, en

de tweede keer 10 schoten in 2 minuten.

De 3de proef bestond in het schieten van stalen granaat op eene

schijf, bestaande uit de torpedoboot klein model Jf». 111, waaruit de

machine was genomen en die, wat het voorschip en de bescherming

aangaat, geheel was ingericht als eene groot model torpedoboot.

Deze boot werd voor 4 ankertjes op don Zuidwal zoodanig vastgelegd,

dat de voorsteven gericht was op de monding der kanonnen, de afstand

bedroeg 1060 meter.
° . _ . . V ,

V

-r
-UT A

1A

Van de 8 schoten uit het kanon van 5 cM. troffen 4 en van de 10

schoten uit het kanon van 7,5 cM. troffen 5 de boot.

De uitslag is vervat in nevensstaande tabel.
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Buskruit- fl ?

Vuur-
lading in Projectiel. "ë 09

09

massieve huls. ö o

a
”

a-ë

1 i
09 tn Aanmerkingen.

mond.
■ I a

Soort. Gew. 1Soort. Gew. 1 09 cd
55 O 1

g

Snelvuur- rook- -1,17 ring- -5,85 1 666 ' 1920 Kanon en affuit vol-

kanon v. vrij gra-
-2 676 1840 deden aan de verwach-

-7,5 cM. Rott- naat. 3 676 1830 ting. De kop van denreen-

will,
korrel

4 mM.

zwart.

ter remcylinder lekte een

weinig, doordat dieniet

geheel kon worden in-

geschroefd. Het buskruit

was niet in qualiteit
verminderd. Het bedie-

jnen en richten van het

; kanon had geene be-

zwaren.

Snelvuur- idem, 0,36 ring- -1,75 1
geen

snelli.

676

681

672

!

2055 Het kanon en de affuit

kanon korrel gra- -1 voldeden aan de ver-

V. 5 cM. 3 m.M. naat.
2200

i
j

wachting. Het buskruit

geel. 4
bleek door het bewaren

niet in qualiteit vermin-

derd te zijn. Het bedie-

nen en richten van het

kanon had geene be-

zwaren.
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Da-

tum.

Vuur-

mond.
Lading. Projectiel. Nummer

V.

h.

schot. Afstand. UITWERKING.

1891.

9 Sept.

Snelv.

kanon

0.36

rook-

stalen

ledige

1 1060 Doorboorde den kop van den toren.

van

5 cM.

vrij. gran. 2
n

Trof het turtledek (dik 2 mM.) aan B/B vooruit, sloeg daarin een

gat van 1X0,2 meter zonder in de boot te dringen.

n n J» n
8

n
Trof het turtledek aan S/B vooruit, doorboorde dit, de granaat

stnitte af op de beschermplaat boven de lanceerbnizen, sloeg opnieuw
door het dek en maakte daarin een gat van 1,45X0,2 meter.

n n W n
4

7)
Trof den boeg aan S/B 1,2 meter boven water en 3 meter van'den

voorsteven, doorboorde de huid (dik 4 mM.). De granaat ging door

twee verticale schotten, respectievelijk dik 5 en 3 mM., langs den

ketel aan S/B door de machinekamer heen, door het verhoogde dek

(dik 2 mM.) achter den toren en verdween daar buitenboord, waarbij
op het achterdek nog een stut werd verbrijzeld.

V
Snelv.

kanon

van

7,5 cM.

1,17
r ook-

vnj.

»
1 Trof en doorboorde S/B boeg 0,8 meter boven water en 2 M. van

den voorsteven.

De granaat ging door de twee verticale schotten en is tegen den

achter tubeplaat van den stoomketel vermoedelijk verbrijzeld, waar-

door 9 vlampijpen werden vernield en eenige stukken der granaat
onder den ketel en achter in de pijpen terecht kwamen.

» n
2 Trof het turtledek aan S/B, de granaat afgestuit op de bescherm-

plaat boven de lanceerbuizen, daarin een indruk achterlatende van

0,3 M. lang en 0,014 M. diep, terwijl de achtereinden der lanceer-

buizen een paar cM. werden ingedrukt het projectiel is waarschijn-
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Tot oefening en heoordeeling van dit nieuwe geschut en de richtmiddelen, werden + 200 schoten gedaan,

waarbij op 600 meter afstand, op eene schijf van 6X6 meter, 100 pet. treffers werden verkregen.

De grootst verkregen vuursnelheid was 11 t\ 12 schoten in de minuut.

De toestel van Grenfell en Mc. Kvou, om de richtmiddelen van het revolver-kanon electrisch te ver-

lichten, werd gerepareerd en eenigszins gewijzigd terugontvangen en hiervan gebruik gemaakt hy de nachte-

lijke schietoefeningen van het 2de gedeelte der opleiding.

De nevensstaande tabel geeft het verschil in uitwerking hij verlichte en niet verlichte richtmiddelen.

Da-

tum.

Vuur-

mond.
Lading. Projectiel Nummer

V.

h.

schol Afstand. UITWERKING.

lijk aan stukken gesprongen, waarvan er een door het dek en dwars

door den toren is gegaan, terwijl een ander stuk een gat sloeg in

het achterste gedeelte van S/B lanceerbuis en verder door het dek

buiten boord.

1889.

9 Sept.

Snelv.

kanon

van

7,5 cM.

1,17
rook-

vrij.

Stalen

ledige
gran.

3 IOGO Trof aan S/B het turtledek, de granaat ging door den toren, sloeg

op het dek boven den stoomhouder en, na dezen aan den buitenom-

trek een weinig ingedeukt te hebben, waarschijnlijk in stukken ge-

sprongen.

n n n y>
4

n
Trof het midden van het turtledek, de granaat ging midden door

den toren.

n V V 7)
5

n
Trof eveneens het turtledek, de granaat ging door den toren, sloeg

aan op het verhoogde dek, gleed daar af, na daarin een gat gemaakt

te hebben van 0,3 X 0,1 meter.



De bovengenoemde omkeerende batterij voldeed goed.
In het begin van Juli was de vloeistof in den bak gestort; van tijd

tot tijd werd de toestel omgekeerd, om mij van de goede werking te

overtuigen.

Op 16 September ging een der lampjes in de eerste 10 minuten,
zonder dat er gevuurd was, vanzelve uit en was niet meer te ont-

steken en werd dit toen onmiddellijk met goed gevolg door een der

waarlooze lampjes vervangen.

Daarna brandden de beide lampjes gedurendede geheele oefening, ruim

een uur durende, goed.

Bij lang vuren is het door de trilling noodig van tijd tot tijd de

lampjes in de monturen wat aan te drukken.

De bajonetsluiting van het montuur van den opzet gaat ook door de

trilling los en dient van tijd tot tijd gedraaid te worden, anders valt

het lampje er uit.

Het richten over do verlichte richtmiddelen had, voor manschappen
die zulks voor het eerst deden, niet het minste bezwaar.

165

1891.

17 Juni.

Hors.

16 Sept.

Hors.

Datum

en

plaats.

33

83

Aantal

schutters.

1

165

165

Aantal

schoten.

300

300

Afstand
der

schijf

in

meters.

Niet

ver-

licht.

Ver-

lichte

richt-

mid-

deleu.

Richtmidde^.en.
geheel

betrokken

lucht,vrij

donker,
niet zicht-

baar onder-

gaande
kwartiers-

maan.

geheel
betrokken

lucht, iets

minder

donker,
niet zicht-

bare maan,

tusschen

kwartier

en vol.

crq

tr'

cc

»

«

cc

cc

S® w

Met

2

daarvoor

geplaatste

lantaarns,
welke

niet

van

boord
te

zien

zijn.

Wijze

van

verlich-

ting

der

schijf.

GOo

in

de

figuur.

O

in

de

schijf.

|

£

40 sec.

9 sec.

Gemiddelde
tijd

henoodigd
voor

een

treffer
in

de

figuur.

5 sec.

4,5 sec.

Gemiddelde
tijd

henoodigd
voor

ieder

schot.

De figuur is eene

doorsnede klein

model torpedoboot,
geplaatst op een

vlot, daarachter

eeneschijfvan 6 X 6

meter.

Het schip lag beide

malen nagenoeg
stil. Voor den tijd,
henoodigd door een

schntter, werd ge-

nomen van af het

commando „vuur”
tot na het sde schot.

1'P
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Gieterij van bronzen geschut op Eijks Werf

TE Amsterdam.

Hierover bracht de Luitenant ter zee der Iste klasse H.

Velthüijzen dit rapport uit:

De gieterij, welke bij het einde van het vorige tijdvak geslotenwas,

werd den 22sten April 1891 geopend, ten einde gevolg te geven aan de

Ministeriëele Resolutie van 17 Maart 1891 D u“. 73, waarbij gelast werd

het gieten van 12 ruwe bronzen kanonnen van 3.7 cM., 12 ruwe bronzen

mikken van 3.7 cM. en de daarbij beboerende tappendekplaten, ten be-

hoeve van het Departement van Koloniën.

Ten einde de aan het Departement van Koloniën toebehoorende brons-

spaanders, ontvangen van de Koninklijke fabriek van stoom- en andere

werktuigen in liq. en afkomstig van 20 stuks gedeeltelijk afgewerkte

bronzen kanonnen van 3.7 cM., te kunnen benutten tot het gieten van

geschut, werden 1622 KG. spaanders omgegoten, waarbij 1491 KG.

brons in blokken en 55 KG. gietloop werd verkregen; het verlies be-

droeg 76 KG., zijnde 4.7%-
In drie opvolgende goten werden de 12 ruwe bronzen kanonnen

van 3.7 cM. gegoten, zonder dat daarbij iets bijzonders viel op
te

merken, waarna de gieterij werd gesloten en de werklieden bij het vak

scheepsbouw te werk werden gesteld tot het gieten der benoodigde

mikken.

Van de ruwe bronzen kanonnen, aan de Fabriek van werktuigen en

spoorwegmaterieel afgegeven tot gedeeltelijk afwerken van 12 kanonnen

van 3.7 cM., werd geen enkel kanon afgekeurd; van de2o stuks mikken,

verstrekt tot het afwerken van 12 bronzen mikken tot kanon van 3.7 cM.,

werden 8 stuks afgekeurd wegens gietgebreken. De oorzaak dier giet-

gebreken is niet op
te sporen, wijl de mikken gegoten zijn door de

personen, die steeds met dit werk belast zijn geweest en tot het

gieten der mikken steeds brons gebruikt wordt van eene zelfde samen-

stelling.

Wijl vermoed wordt, dat het metaal bij het gieten te koud is geweesti

zal gezorgd worden, dat eene volgende keer bij hoogere temperatuurvan

het metaal wordt gegoten.

Gehoutv en werkplaats.

Het gebouw bevindt zich in goeden staat en behoeft geen voor-

ziening.
De oven blijft goed voldoen, herstellingen vonden daaraan niet plaats.

Wanneer nog eenige goten zijn gedaan, zal het waarschijnlijk noodig
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worden het onderste gedeelte van de zijwanden van den oven te ver-

nieuwen, wijl dit gedeelte gedeeltelijk is weggebrand.

De gereedschappen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Metalen.

Tot het gieten van geschut werd gebruikt; brons in blokken, afkom-

stig van omgegotenspaanders van kanonnen
,

verloren hoofden, afkomstig

van vorige goten, houwitsers van 12 cM., getrokken kanonnen van 7 cM.

en kanonnen van 1 ffi.

Het benoodigde roodkoper werd voorloopig verstrekt uit den voor-

raad van Marine; de samenstelling van dit koper werd reeds in het

vorige verslag vermeld.

Personeel.

Het personeel, uit twee gieters bestaande, onderginggeen verandering.

Uitkomsten van het scheikandig onderzoek der gebruikte

metalen.

Onderzocht Het onderzocht metaal is

Gevonden per 100 deelen

brons.

UI

voorwerp. afkomstig van:

Koper. Tin. Lood. Zink,
8

1 blok brons 91.1 7.87 0.48 0.21

1 blok brons Bronsspaanders vankanonnen, 90.6 8.13 0.45 0.21

1 blok brons omgegoten tot blokken.
91.8 7.10 0.45 0.21

1 blok brons 90.9 8.04 0.45 0.21

Scbepproef Goot X“. 92 7.2 0.55 sporen.

Verloren hoofd Goot X“. 92 7.15 0.65 sporen.

Scbepproef Goot Y“. 92.4 6.88 0.43 sporen.

Verloren hoofd Goot Y". 91.7 7.44 0.46 sporen.

Scbepproef Goot Z“. 92.1 7.32 0.5 sporen.

Verloren hoofd Goot Z“. 92 7.35 0.45 sporen.
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Overzicht der gedane goten van 1 October 1890 tot 30 September 1891.
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Scheikundig Labüratoiiium te Amsterdam.

Over de werkzaamheden, verriclit in het scheikundig labora-

torium der Marine te Amsterdam van 1 October 1890 tot

1 October 1891
,

rapporteerde de Scheikundige der Marine Dr.

C. A. Lobrij van Troostenburg de Bruijn het navolgende:

In het bovengenoemde tijdvak werden in het scheikundig laboratorium

1315 monsters onderzocht, te weten;

De 157 monsters metalen en metaallegeeringen zijn de volgende ;

Het onderzoek der bovengenoemde monsters geeft aanleiding o. a. tot

de volgende opmerkingen:

Aantal. Benaming. Aantal. Benaming.

157 Metalen en metaallegeeringen. 19 Loodwit.

223 Boter. 29 Zinkwit.

7 Zout. 20 Menie.

4 Azijn. 3 Zinkgrijs.
18 Suiker. 60 Diverse verfstoffen, vernissen

2 Meel. zouten, zuren, enz.

6 Geconserveerde groenten. 6 Lijnolie.
11 Jenever en alcohol. 6 Eeactief.

10 Wijn. 12 Papier.
31 Drinkwater. 70 Leder.

1 Voedingswater v. stoomketels. 219 Laken, kardoeszijde, enz.

7 Vaatwerk. 112 Artikelen van caoutchouc.

28 Zeep. 25
„ „

asbest.

20 Minerale machineoliën. 74 Zeildoek.

17 Plantaardige en dierlijke oliën. 18 Artikelen v. artillerie en

4 Vaseline. vuurwerkerij.
5 Paraffine. 3 Phosphorcalcium.
8 Glycerine. 8 Terpentijnolie.

48 Buskruit enexplosieve stoffen. 6 Petroleum, naphta.
11 Huidverf. 22 Diversen.

36 Geschutbrons. 1 Compositiemetaal
25 Diverse soorten brons. 2 Argentaan.
10 Phosphorbrons. 1 Silicium staal.

1 Mangaanbrons. 1 Phosphortin.
1 Ferrobrons. 11 'l'in.

45 Messing. 1 Tinsoldeer.

3 Hard geel brons.

Muntz’ metaal.

1 Kopersoldeer.
1 1 Lager metaal.

2 Delta-metaal. 1 Platina.

5

4

Compositie koper.
Rood koper.

4 Zink.
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Onder de monsters oud gescliutbrons kwamen drie voor welke 1.19,

1.20 en 1.65% lood bevatten en daarom voor het als zoodanig omgieten

tot nieuw geschut onbruikbaar werden geoordeeld. Een der monsters

phosphorbrons bevatte geen pbosphorus, het monster mangaanbrons

geen mangaan. De samenstelling van het ferrobrons was: 60.4% koper,

33.5% zink, 2.4% ijzer, 2.76% lood, 1.05% tin en een spoor mangaan.

De samenstelling van enkele der monsters messing verschilde belangrijk

van het gemiddelde (70% koper, 80% zink); het kopergehalte wisselde

af tusschen 78.5% en 61.5%. Die met hot lage kopergehalte komen in

samenstelling overeen met het hard geel brons (60.2—61.1% koper,

39.1—38.2% zink, 0.92—0.4% lood), met het Muntz’metaal (62.8%koper,

37.18% zink, spoor lood) en met het compositiekoper (62.2% koper,

37.5% zink), terwijl het kopersoldeer 52.7% koper en 47.6% zink be-

vatte. De twee monsters delta-metaal bestonden uit 60 2% koper, 36.25%

zink, 1.85% mangaan, 0.95% ijzer, 0.62% lood, en 56 3% koper, 38.1%

zink, 2.85% mangaan,
0 94% ijzer, 1.45 lood, 0.13% tin. De onder den

naam van compositiemetaal voor bodems van kartetsen gebruikte legee-

ring was een loodsoldeer met 62.5% tin, 37.1% lood en eeno geringe

hoeveelheid ijzer. Argentaan bevatte 65.2.3% koper, 13.4% nikkel, 20.3%

zink, 0.88% ijzer; het siliciumstaal 1.01% silicium en 1.9% koolstof. Van

de monsters tin was een met een gehalte van 18.5% lood gebruikt voor

het vertinnen van kombuisketels en een ander met 19.4% lood voor

soepterrines. Het lager- (Babbits) metaal bestond uit 82.8% tin, 13.2%

antimoon en 4.8% koper.
De monsters boter werden gedeeltelijk, zoowel op

hun gehalte aan

vluchtige vetzuren, als langs optischen weg met den oleorefractometer

onderzocht. Het bleek, dat de volgens beide methoden verkregenresul-

taten niet altijd overeenstemden, zoodat aan de eerste metliode het meeste

vertrouwen moet worden geschonken.
Een monster azijn bleek uit bout- of snelazijn te bestaan en niet uit

rozijnazijn.

Drinkwater, afkomstig van het buskruitmagazijn te Kadoelen ,had een

reuk naar zwavelwaterstof en bevatte veel meer ammoniak en organische

stoffen dan in drinkwater mag worden aangetroffen.

Eenige monsters groene zeep hadden een te laag gehalte aan vetzuur,

enkele bevatten tot 5.7% meel en tot 3% minerale stoffen.

De viscositeitsgraad van eenige der monsters minerale machineolie

was te gering, hetgeen door mengen met dikkere oliën werd verholpen;

van een enkel was het ontvlammingspunt te laag. Een uit Engeland

aangeboden monster „anti-corrosive cylinderoil” bleek ‘25% eenerplant-

aardige olie en 75% van eene minerale cylinderolie van minder goede

qualiteit te bevatten.

Van verschillende soorten rookvrij buskruit werd de samenstelling

bepaald. Droog sobietkatoen, hetwelk ongeveer drie jaar onder de tropen

had vertoefd, was in zijne samenstelling niet veranderd.
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Een aantal soorten buidverf voor ijzeren schepen zijn in het afgeloo-

pen jaar geanalyseerd. Van bijna alle vormt houtteer of pik een hoold-

bestanddeel, opgelost in spiritus, petroleumbenzine of teerolie en aan-

gemengd met eenepoedervormige verf, meestal doodekop. Bij een der

monsters was antimoonpoeder gebezigd, een ander bevatte methylviolet

in oplossing. Veelal is tevens eene koper-, arseen- of kwikverbinding

toegevoegd, welke geacht wordt het aangroeien tegen te gaan.

Loodwit bevatte vroeger een standvastig gehalte aan koolzuur van

pl. m. 13%, thans werd een monster geanalyseerd met 9.1%. Enkele

monsters zinkwit bevatten zwavelzuur lood. Griffith’s patentwit, dat

wederom wordt heproofd, bestaat uit een mengsel van zwavelzink en

bariumsulfaat bereid door samenvoeging van oplossingen van zwavel-

barium en zinksulfaat. Waterproef- en gutta-percha vernis bleken uit

met loodoxyde bereid lijnolievernis te bestaan, bij bet eerste in ter-

pentijnolie, bij bet laatste in lijnolie opgelost; gutta-percha was in het

laatste vernis niet aanwezig.

Verschillende monsters leder waren niet gaar gelooid.

Met alizarineblauw geverfde wollen stoffen bleken zeer lichtbestendig
te zijn. Van chevron-galon bestond de ketting uit met lood-chromaat

geverfd katoen en de inslag uit met quercitron geverfde wol. Van ge-

mengd asbestweefsel had het standmonster 10.1% gloeiverlies eneenige

geleverde monsters 23.2 è- 24.7%; van deze laatste bestond de ketting

uit asbest en de inslag uit katoen; het zoo gevormd weefsel was verder

met eene laag caoutchouc bekleed.

Salpeter bevatte 0.02% chloornatrium.

Petroleumnaphta (gazoline), gebruikt voor het naphtabootje Zephyr,
bleek voor een groot deel niet te worden verbruikt, maar zich gedeel-

telijk in de machine te condenseeren. Het onderzoek leerde, dat de

gebruikte naphta bij ongeveer 40° C. begon te koken en eerst bij pl. m.

150° C. geheel was overgegaan. Het bleek nu, dat in de machine zich

de hooger kokende deelen, welke in belangrijke hoeveelheden aanwezig

waren, hadden gecondenseerd en verder niet werden verbruikt, ter-

wijl alleen de tot ongeveer 90° G. kokende bestanddeelen voor het

voortbewegen van de machine hadden gediend. Om deze reden zal voor-

taan petroleumnaphtamet eenkookpunt van 50° tot 80° C. worden gebruikt.

Voor het bereiden van phosphorbrons wordt gebruik gemaakt van

z. g. phosphorraffinade, bestaande uit zwarte, vochtige, hygroscopische

koeken, welke in den smeltkroes direct aan het brons worden toege-

voegd. De analyse leerde, dat deze koeken uit een mengsel van phos-

phorzure kalk, kool en vrp phosphorzuur bestonden, denkelijk bereid

door bij beenderenkool het laatstgenoemde zuur te voegen. Het totale

phosphorzuurgehalte was 37.4°4, na het gloeien 27.1°/„. Bij de in den

smeltkroes heerschende hooge temperatuur zal dus uit de phosphaten

en de kool phosphorus worden vrp gemaakt, dat dan op het metaalmeng-

sel zijn bekenden, zuiverenden invloed kan uitoefenen.
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ÏORPEDO-WEZEN.

Den Isten Januari 1891 trad de nieuwe regeling in werking

omtrent het beheer en de verantwoording van het vischtorpedo-

materieel. Deze regeling werd voorloopig als proef ingevoerd,

ten einde, alvorens die definitief vast te stellen, zou kunnen

blijken of zich daartegen in de praclijk bezwaren voordoen.

In hoofdzaak wordt bij die nieuwe regeling het genoemde

materieel beheerd evenals het artillerie-materieel. Het materieel,

dat behoort tot de uitrusting van de booten en van de schepen

in de Iste en 2de klasse van reserve, staat dus onder het

beheer van het Hoofd van het Vak van Uitrusting; het materieel,

dat in de magazijnen is opgelegd, onder dat van den Magazijn-

meester. Tevens kwamen de visclitorpedo-ateliers en magazijnen

geheel onder het beheer van het Hoofd van het Vak van Uit-

rusting en worden deze werkplaatsen, die onder de vroegere

regeling beheerd werden door de Commandanten van de torpedo-

instructie- en Ipgementschepen, nu geadministreerd evenals

elke andere werkplaats op de werven.

Aan het Hoofd van het Vak van Uitrusting werd op iedere

werf toegevoegd een Luitenant ter zee en een Officier-machinist,

de eerste meer bijzonder voor alles w'at betrekking heeft op het

torpedomaterieel, en werd deze tevens belast met de betrek-

king van Chef van het torpedo atelier, terwijl de Officier-

machinist werd belast met de technische uitvoering van de

werkzaamheden in genoemd atelier.

Bovendien werd met den Isten Augustus 1891 de Chef

van den Marine-torpedodienst aan het Departement van Marine

te ’s-Gravenhage werkzaam gesteld.

De dienst van dien Hoofdofficier onderging daardoor en door

de bovenvermelde regeling eene belangrijke wijziging en nadert

thans meer dien van een inspecteur.

De Commandanten van de torpedo-instruclie- en logement-

schepen moesten daardoor, ook wat de opleiding en oefeningen
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van het personeel betreft, die onder den vroegeren toestand

direct door den Chef van den Marine-torpedodienst geleid werden,

onder de oniniddeilijke bevelen van den Directeur en Comman-

dant der Marine gesteld worden.

Op het einde van den verslagtijd bestond het personeel van

den marine-torpedodienst uit 80 torpedomakers en 230 torpe-

disten, zoodat er 21 torpedisten ontbreken aan de voor 1892

noodig geachte sterkte, die berekend is om bij mobilisatie al

de schepen en booten te kunnen bemannen, die reeds gereed

of nog in aanbouw zijn en om daarbij te kunnen voorzien in

den dienst in de magazijnen, werkplaatsen en inschietplaats.

Het aantal benoodigde onderofficieren-torpedist is quantitatief

aanwezig.

Er ontbreken evenwel nog 1 opper-torpedist, 2 torpedisten-

majoor, 10 torpedomakers-majoor en 7 sergeant-torpedisten ,
die

bij mobilisatie uit den naast voorgaanden rang moeten worden

aangevuld.

Bij Ministeriëele Resolutie werd bepaald, dat de vuurstokers

slechts 2 jaren bij den torpedodienst zullen geplaatst blijven.

De booten Lamongan, Makjan en de N°. XXI en XXII

werden bij de torpedovloot gevoegd. De beide eerstgenoemde

booten zijn van het type Etna en Hekla, doch 1.86 meter

langer, waardoor het logies voor de onderofßcieren beter kon

worden ingericht.

Zij zijn voorzien van 2 bronzen lanceerbuizen en voeren

geene waarlooze torpedo’s.

De booten N“. XXI en XXII zijn klein model spartorpedo-

booten, voorzien van eene centraal-sparinrichting en
boven-

dien bewapend met een torpedokanon op C. p., dat achteruit

op het dek geplaatst is.

De Lamongan, Makjan en XXI werden te Willemsoord
,

N“.

XXII te Hellevoetsluis opgelegd.

De boot Nobo van het eerstgenoemde type en de boot 111

van het laatstgenoemde zijn reeds van hare machines voorzien
,
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hebben met goed gevolg proef gestoomd en worden thans

verder voor den dienst gereed gemaakt.

Op de proeftochten behaalden de booten Lamongan, Makjan
en Noho eene snelheid van 20,5, de booten XXI, XXII t\\ 111

van ruim 17 mijlen.

In October 1890 werd met de firma VVhitehead en C“. te

Fiume gecontracteerd voor de levering van 26 torpedo’s en

werden in Januari 1891 door de Maschinenbau-Actiën-Gesell-

schaft te Berlijn de torpedo inrichtingen voor Hr. Ms. Sumatra

geleverd, behalve de torpedo’s, welke uit den voorraad genomen

werden.

In het begin van het jaar 1891 werd het schietkatoen-

magazijn in den Grooten IJpolder opgeleverd en wordt eerstdaags
in gebruik genomen.

Over hetgeen van 1 October 1890 tot 1 October 1891 bij
de drie Directiën is voorgevallen, w'erden de volgende jaarver-
slagen uitgebracht.

I°. Amsterdam.

Personeel.

Gedurende dit tijdvak waren de volgende Officieren bij de afdeeling
van den torpedodienst te Amsterdam werkzaam:

Als Commandantvan Hr. Ms. instructie- tevens logementschip Vulkaan,
tevens Chef van de afdeeling, de Luitenant ter zee der Iste klasse L.

C. Rovers, tot 21 Februari 1891, daarna de Luitenant ter zee der Iste

klasse B. J. G. Volck.

Als Commandanten van de hier in dienst zijnde torpedoboot (eerst

spartorpedoboot XVII, daarna XII), de Luitenant der zee der 2de klasse

F. E. Baron Mulert tot den Isten Januari 1891 en de Luitenant ter

zee der 2de klasse G. S. H. Burgerhout (met den llden Juli 1891

bevorderd tot Luitenant ter zee der Iste klasse) van af den 6den

Februari 1891.

Als hoofd van de werkplaats in het Centraal-vischtorpedomagazijn de

Officier-machinist der Iste klasse A. Bruch. Werkzaam aldaar tot 15

April 1891 de Officier-machinist der 2de klasse J. de Leeuw.

Daar op den Isten Januari 1891 het Centraal-magazijn in beheer is

overgegaan aan ’s Rijks werf alhier, zoo komt de opgave vanpersoneel
en materieel, benevens het rapport der werkzaamheden, aldaar ver-
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richt, hier in dit verslag niet verder voor, zooals in het verslag 1889—

1890, aangezien, ten opzichte hiervan, tusschen 1 October 1890 en 1

Januari 1891 in genoemd magazijn geene bijzondere werkzaamheden

of voorzieningen plaats hadden, die afzonderlijk vermelding verdienen.

De sterkte van het personeel torpedisten en torpedomakers was als

volgt:

Machinekamer-personeel.

Van de bemanning Hr. Ms. Vulkaan waren werkzaam op de insohiet-

plaats aan het zijkanaal F. van het Noordzee-kanaal, op de stoombarkas

Opper-torpedomaker . .

Torpedomaker-majoor .
Sergeant-torpedoniaker .
Korporaal-torpedomaker.

Opper-torpedist. . . .

Torpedist-majoor . . .
Sergeant-torpedist.

. .

Korporaal-torpedist . .

Torpedisten
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(na 23 Mei 1891 op het torpedo-communicatievaartuig Pijl) en op de

stoomsloepen:
1 Torpedist-majoor,
3 Sergeant-torpedisten ,

4 Korporaal- „

16 Torpedisten,
1 Toi'pedomaker-majoor,
4 Sergeant-torpedomakers,
5 Korporaal-

„

3 Machinisten,
5 Vuurstokerg.

Het overige personeel deed dienst in het Centraal magazijn en was

alzoo na 1 Januari 1891 ter beschikking van het Hoofd van het Vak

van Uitrusting.
Het geheele personeel werd geregeld verwisseld en wel voor de helft

om de 14 dagen. In het belang van den dienst waren hiervan uitge-
zonderd de torpedist-majoor B. Burgers en de torpedomaker-majoor
J. W. L. VAN Ark. De verwisseling van de machinisten liep over een

grooter tijdperk dan die van het gewone personeel, maar ondervond

buitendien uit zich zelf reeds variatie, ten gevolgevan verschillende over-

plaatsingen.

Overeenkomstig Ministeriëele aanschrijving werd ook het onderofficiers-

personeel op de Pijl nu en dan verwisseld.

Oefeningen.

Voer de zomeroefeningen werd gebruikt Hr. Ms. torpedoboot XVII

tot 11 Mei 1891, waartoe zij te water liep op den llden Maart 1891.

Die oefeningen werden aangevangen op den 6den April, maar 18

April gestaakt wegens reparatie aan de machines. Nadat hieromtrent

het noodige onderzoek was ingesteld, bleek het, dat deze boot niet

langer voor het gestelde doel zou kunnen dienen zonder nadeel voor

de instructie en werd Hr. Ms. torpedoboot XII op den llden Mei in

plaats van boot X VII in dienst gesteld.

Bij het proefstoomen op
12 Mei kwamen eenige gebreken aan het

licht, waarin voorzien werd, zoodat de oefeningen weder den 14den

Mei konden aanvangen.

De oefeningstochten hadden vóór 1 Augustus plaats op het IJ en in

de vaarwaters, behoorende tot de stelling Amsterdam, alsmede in de

communicatiewegen tusschen Willemsoord en Hellevoetsluis.

Van 3 Augustus tot 14 September was de boot toegevoegd aan het

oefeningseskader in de stelling Hellevoetsluis; zij nam aldaar deel aan

de gecombineerde manoeuvres van zee- en landmacht.

Na terugkomst te Amsterdam werden de tochten uitgestrekt tot het

bezoeken van de verschillende havens der Zuiderzee en van hare vaar-
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■waters, waarbij de hydrographische gegevens werden geverifieerd. Nog
werd een onderzoek ingesteld nopens de verbinding van de Zuiderzee

en Delfzijl, in de provinciën Friesland en Groningen.
Het varen werd 17 dagen na het einde van dit verslag gestaakt.
In het belang der oefeningen werd het torpedisten-personeel op de

boot geregeld verwisseld. Van af 14 September, na het eindigen van

de manoeuvres te Hellevoetsluis, waren 4 zeemiliciens op de boot inge-

scheept; vóór dien tijd werden zij theoretisch ontwikkeld.

Materieel.

Hr. Ms. Vulkaan bekwam voor het grootste gedeelte eennieuw teak-

houten bovendek, alleen het dek in het maohinisten-logies (voordek),
dat reeds vroeger vernieuwd was, bleef liggen.

De kombuis werd grootendeels vernieuwd, het onderofficiers logies

vergroot en eene adrainistratie-hut op dek bijgetiromerd. Door het om-

sluiten van den koekoek der kajuit, moest die worden opgetrokken,

waarbij tevens de voorkant werd doorgebouwd tot bakboord tegen boord,

tengevolge waarvan eene kleine dekhut ontstond, waarin de toegang

naar de kajuit uitkomt.

Met het torpedo-communicatievaartuig tusschen Centraal-magazijn en

Inschietplaats hadden op 21 en 22 April proeftochten plaats. Den Ssten

Mei werd het vaartuig van ’s Rijks werf overgenomen en 23 Mei, na

machtiging, in dienst gesteld; 30 dagen daarna, ingevolge contract,

kon gerapporteerd worden, dat het vaartuig nog aan de overeenge-

komen vaart van 8 mijl voldeed.

Sedert dien tijd voer de Pijl op de gezette tijden.
Na het in dienst stellen van dit vaartuig werd de vroeger, voor de

communicatie, gebezigde stoombarkas afgegeven aan ’s Rijks werf.

Hr. Ms. torpedoboot Batok was in deze stelling aanwezig tot het in-

schieten harer torpedo’s; den 19den Juli vertrok zij naar de Inschiet-

plaats en kwam daarvan den IBden Augustus terug. Daarna werd zij
ter beschikking gesteld van het Hoofd van het Vak van Scheepsbouw
tot het opstellen van een nieuwen electrischen projector; het beproeven

daarvan, waartoe eene commissie was benoemd,kon geen plaats hebben,

omdat binnen een zeker tijdperk niet voldaan kon worden aan de ge-

stelde eischen, namelijk: „het beproeven met donkere maan”, terwijl
de boot noodzakelijk naar Willemsoord moest vertrekken tot het prac-

tisch inschieten harer torpedo’s op de reede aldaar. Den 12den Septem-
ber werd zij met hare torpedo’s naar genoemde directie overgevoerd
door den Luitenant ter zee der Iste klasse H. Slot.

Na afloop der oefeningen werd eene commissie benoemd tot het in-

specteeren van den stoomketel van boot XII; uit het proces-verbaal
dezer commissie bleek, dat het uitnemen van den ketel noodzakelijk

zal zijn tot het doen van eene herstelling, ten gevolge van lekke klink-

nagels en naden.

12
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De booten werden om de zes weken opgehaald, nagezien en geschil-
derd, terwijl voorkomende gebreken werden hersteld.

Het spartorpedomaterieel bevindt zich in goeden staat.

De inventarisgoederen van torpedobootXII gaven aanleidingtot eenige
opmerkingen, aan welke werd tegemoet gekomen.

Het materieel der Inschietplaats werd tijdelijk onder het toezicht ge-

steld van den Commandant van het torpedo-instructie- en logement-

schip Vulkaan, ten gevolge van het vertrek van den Luitenant ter zee

der Iste klasse, commandant, O. H. Küijck naar Fiume op den Isten

September 1891 tot het overnemen van nieuw bestelde torpedo’s en

van den Luitenant ter zee der Iste klasse A. L. van der Moolen

(tweede officier bij gemelde inrichting) naar Willemsoord tot het bij-
wonen van inschietproeven met de torpedo’s van de fiato/c als anderszins.

Het materieel op de inschietplaats werd geregeld onderhouden.

2". Willemsoord.

I. Personeel.

A. Mutatiën.

Gedurende den loop van dit jaarverslag werden aan boord van Hr.

Ms. torpedo-instructieschip Marnix- geplaatst de volgende Officieren :

Luitenant t/z der Iste klasse B. de Groot 1 November 1890.

„ „
H. Slot enG. F. G. Gobius 16 Nov. 1890.

„
2de klasse L.N.DEBRUUNEenA.C.Ddndop2INov.IB9O.

„ „
W. NaudintenCate,S.WOL-]

DRINGH en G. C. D. baron|23 Febr.lB9l.

VAN HaRDENBROEK ]
„ „

J. Hartog, H. J. F. Michelhoff en J. W.

Doijer 10 Maart 1891.

„ „
T. C. W. Moorrees 21 April 1891.

„ „
H. Herman 15 Mei 1891.

„
A. H. F. M. Latour 16 Juni 1891.

De onderstaande Officieren werden in dat tijdsverloop gedetacheerd,

overgeplaatst of op non-activiteit gebracht:
Luitenant t/z der 2de klasse E. F. T. Bik 1 November 1890.

„
Isteklasse J. G. Snethlage 9 November 1890.

„ B. de Groot en der 2de klasse A. J. M.

Nolet 21 November 1890.

•
Ar n-

•
*

”
Seret | Januari 1891.

Officier-Machinist
„

J. G. van den Bosch i

Luitenant t/z
„

A. C. Zeeman 15 Januari 1891 en B. J. G.

VOLCK 21 Februari 1891.

„
2de klasse L. X. de Brdijne 1 Maart 1891.

„ „
G. C.D.BARON V. Hardenbroek 8 Mrt. 1891.

„ „
J. W. Doijer 24 ilaart 1891.
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Luitenant t/z der 2de klasse M. C. van Hall 21 April 1891

„ „
R. F. VAN Bkakel Schimmel 16 Juni 1891

„
late klasse S. IC Sybrandi 1 Septembor 1891.

„ „
H. Slot 26 September 1891.

De Luitenant ter zee der Iste klasse G. F. G. Gobius werd van 3—24

Juni gedetacheerd op de Inschietplaats, en de detacheering aldaar van

den Luitenant ter zee der Iste klasse A. L. van der Moolen den 3den

Juni tjjdelijk Ingetrokken. De Luitenant ter zee der 2de klasse J. B.

A. JONCKHEER werd van 3 December tot 1 Februari bij den torpedodienst
alhier gedetacheerd, ter voorbereiding van zijnen werkkring als instruc-

teur bij de opleiding van stuurmansleerlingen.
Ten gevolge van verschillende mutatiën bedraagt de sterkte van het

personeel torpedisten, torpedomakers, machinisten en vuurstokers, ter

plaatse, den Isten October 1891.

Opper-torpedisten 2

ïorpedisten-majoor 6

Sergeant-torpedisten 14

Korporaal „
29

Torpedisten Iste klasse 33

„
2de

„
34

Torpedomaker-majoor 1

Sergeant-torpedomakers 13

Korporaal-torpedomakers 15

Machinisten late klasse 2

,
2de

,
7

n n

Vuurstokers Iste
„

37

,
2de

„
13

De gedurende de zomeroefeningen van 1890 gedetacheerde zeemili-

ciens keerden den 208ten October 1890 naar Hr. Ms. fregat Evertsen

terug; den laten Augustus werden er weder 12 ter opleiding tot mili-

oien-torpedist geplaatst.

De duur van de detacheering der vuurstokers bij den torpedodienst
werd achtereenvolgens van 4 tot 3 en 2 jaren gereduceerd.

B. Oefening.

De torpedo-cursus voor Officieren werd van 3 December tot 4 Maart

op den Isten en 3den Woensdag der maand des namiddags, eerst onder

leiding van den Luitenant ter zee der Iste klasse A. O. Zeeman, na diens

vertrek onder die van den Luitenant ter zee der Iste klasse S. K.

Sybrandi gehouden.

Voor adelborsten der Iste klasse werd eenafzonderlijke, meerpractische,
cursus gehouden door den Luitenant ter zee der Iste klasse H.P.Netscher.

Ka het sluiten van het vorige jaarverslag werd het inschieten van de

torpedo’s van de Empong nog-voortgezet, terwijl deze boot en de

nog gebruikt werden bij manoeuvres der zeemacht in verband met oefening
der fort commandanten in de vuurleiding.

De voor den aanvang der zomeroefeningen of gedurende den loop
derzelve geplaatste Officieren oefenden zich in de kennis van het ma-

terieel en voeren, aanvankelijk onder leiding van de langer aanwezige
Officieren, vervolgens zelfstandig met de booten.

De tochten strekten tot het leeren kennen van de eigenschappen der
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booten en van de vaarwaters, en tot oefening in het manoeuvreeren,

ook bij aanval van schepen en in het lanceeren. De vaarwaters, voor-

komende op de kaart der ïexelsche zeegaten en rondom AVieringen,
de Noordelijke toegangen tot de Zuiderzee, de Zuiderzee zelve, de bin-

nenlandsche gemeenschapswegen met Amsterdam en het Zuider frontier

en de Noordzeekust tusschen Delfzijl en den Hoek van Holland, werden

bevaren, terwijl alle booten, met uitzondering van de Habang, van 3

Augustus tot 12 September deel namen iian de manoeuvres in de Goe-

reesche zeegaten.

Den 25sten September werden op de booten XIJIen XVIII i exer-

citie-mijnen a 25 K.G. ontstoken.

De lanceeroeieningen strekten in hoofdzaak tot het inschieten van de

torpedo’s der booten Batok, Dempo, Habang, Krakatau en Etna en

ter beproeving der Schwartzkopfp kanonnen.

Daar deze werkzaamheden den voorrang hadden en door het ongun-

stige weder niet hard vorderden, bleef voor andere lanceeroefeningen,
ook op bewegend doel, slechts weinig gelegenheid beschikbaar. De

nieuw geplaatste Officieren, die geen bevel hebben gevoerd over visch-

torpedobooten, hadden ruimschoots gelegenheidom de lanceeroefeningen
op andere booten bij te wonen.

De gewone winter-theorieën en exercitiën voor onderofficieren en min-

deren vingen den lOden November aan en dnurden tot 16 Maart; ten

einde hunne meer algemeene ontwikkeling te bevorderen, nam de Lui-

tenant ter zee der Iste klasse B. J. G. VoLCK op zich, met de onder-

officieren 2 malen ’s weeks de gronden van wiskunde, werktuigkunde,
natuurkunde, cosraographie en technologie te bespreken.

Gedurende de zomeroefeningenwerden de theorieën en exercitiën voor de

niet ingesoheepteminderen voortgezet, zooveel de overige werkzaamheden

zulks veroorloofden. Het op de booten geplaatste personeel werd geoefend
in alle daar voorkomende werkzaamheden en praotisch onderricht in

de kennis der vaarwaters. De periodieke aflossing werd zoodanig gere-

geld, dat elke torpedist minstens 4 weken op elk der 3 typen van tor-

pedobooten (g. m., k. m. visch- en k. m. spar-) diende. ïen einde het

steeds .talrijker onderofficiers personeel zooveel mogelijk voordeel te

doen trekken van de oefening, werd op iedere boot 1 korporaal en op

de booten g. m. bovendien 1 sergeant boven de formatie geplaatst.
Tijdens de manoeuvres werd echter de bemanning op de officieel vast-

gestelde sterkte teruggebracht, hetgeen noodzakelijk is om geene ver-

keerde denkbeelden, omtrent hetgeen van torpedobooten gevorderdkan

worden, ingang te doen vinden. In verband hiermede zij opgemerkt, dut

op de Dempo bevonden werd dat men, kwartiersgewijze wacht doende,
des nachts eene vaart van 10 mijl kon behouden.

De ernstexercitiën met het kanon van 3,7 cM. werden, zoowel van het be-

weeglijk opstellingsvlak op de Salamander, als uit eene stoombarkas,

ter reede voortgezet.



De gedetacheerde zeemiliciens werden dit jaar ook geoefend op de

booten g. m., omdat zij in den vervolge ook zullen behooren tot de be-

manning der booten 111, XXI en XXII, tot welker bewapening een

torpedo-kanon behoort.

De machinisten werden op de booten niet meer verwisseld dan noodig
was om ieder hunner als chef eener machinekamer, of ondergeschikt

op eene der booten g. m. te oefenen. De vuurstokers werden zooveel

mogelijk uitsluitend geplaatst op booten van hetzelfde typen als die,
waarvoor zij bij mobilisatie bestemd zijn.

Het beheer over het vischtorpedo-magazijn en atelier werd den Isten

Januari van den afdeelingschef van den torpedodienst, op het Hoofd

van het Vak van Uitrusting overgedragen.

11. Materieel.

A. Logementschip en gebouwen.

De Marnix, het electrische station, de werkplaats op het terrein van

het vroegere ankerpark (waarin een steenen vloer gelegden eene nieuwe

draaibank en eene vlakplaat opgesteld werden) en het magazijn ver-

keeren in goeden staat; de oude kanonneerboot n°. 37, het bootenhuis,

de kolenloods bij het kettingmagazijn en een smederijtje bij de hellingen
der kleine booten (welke beide laatste in eigen beheer hersteld werden)
in bruikbaren staat.

Het vischtorpedo-magazijn (waarvoor een waarlooze stoomketel werd

ontvangen) en de daarbij behoorende smederij, de schietkatoen-berg-

plaats en het wachthuis op het terrein bij fort Admiraal Dirks werden

in goeden staat
overgegeven.

De hellingen aan het Zuider-afsluitingskanaal, bestemd voor de booten

Habung en Krakatau, blijven slecht voldoen; nu de booten niet meer

afloopen, doch afgegijnd worden, blijven zij niet meer steken, doch het

te water laten vordert voor iedere boot p. m. 8 uren.

B. Drijvend materieel.

I°. Mutat i ë n. De mutatiën zijn in ondorstaande tabel samengevat.
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In dienst

op 15 üctober 1890.

Uit dienst gesteld
of vertrokken.

In dienst gesteld of

aangekomen.

Empong Empong, 25 Nov. 1890. Dempo, 2 Maart 1891.

Babung Habang, 10 Sept. 1891. Krakatau, idem

Hekla Hekla, 23 Maart 1891. Etna, 28 Maart 1891.

Xt'l Xk'l 80 Sept. 1891. Batok, 12 Sept. 1891.

XIV Xir 16 Febr. 1891. XIII 16 Februari 1891.

XIX

Merkuur

Stoom barkas N°. 2.

„6.
Stoomsloep 39.

XIX 28 Febr. 1891. XVIII 2 Maart 1891.
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2°. Averijen en gebreken. Averijen, ten gevolge van verkeerd

manoeuvreeren, kwamen bijna niet voor; de gewichtigste waren nog be-

schadigingen van de voordeksels der booten üahang en Krakatau, die

daar aan boord veel minder beschermd zijn dan op de booten model A.

Het lekken van condensorpijpjes kwam dikwijls voor op boot

vooral eenmaal in sterke mate na het ontsteken eener exercitie-mijn.-
—y*• ■

Op de Krakatau was het luchtledig voortdurend slecht; op de plaats
waar de stoom in den condensor valt, liggen de pijpjes zoo krom ge-

trokken, dat de circulatie daardoor belemmerd moet worden. Er zal een

tusschenschot in den condensor geplaatst moeten worden, terwijl wel-

licht het aanbrengen van eene schulp voor de uitvloei circulatiepijp
ook iets zal baten. Den 18den September keerde deze boot van een

vollekrachts proeftocht, op oorspronkelijken diepgang, terug met 180

lekke vlampypen en steunbouten en 2 lekke naden in de vlamkast,
waardoor zij 2 weken aan den dienst onttrokken bleef. Het zelfde ge-
brek had zich op de proeftochten, vóór de overname van de fabriek,
herhaaldelijk voorgedaan.

Op boot XIV
sprong den 25sten October de verbindingsnaad van bun

en kielplaat lek door het schrapen; de algemeene toestand van de huid

dier boot was zoo slecht, dat zij tot het ondergaan eener grootereparatie
uit dienst gesteld moest worden.

Voorts kwamen de gewone gebreken vanbeschadiging van voortstuwers,
het warm loopen van metalen eenige malen voor; verscheidene stop-en
smoorklepstangen moesten vernieuwd worden, door spoedig afslijten
van den draad. Op de Hahang en de Dempo brak het raderwerk van

de lier van den davit bij het overnemen eener torpedo.
3®. Onderhoud en voorzieningen. Booten, inventarissen,

lanceerinrichtingen, ketels en machines werden volgens de bepalingen
onderhouden. De voorgekoraen averijen werden zooveel mogelijk in eigen
beheer hersteld.

De verschillende waarlooze machinedeelen werden aangebracht en

pas gemaakt; er was toch gebleken dat dit laatste dikwijls oponthoud
gaf, wanneer die deelen benoodigd waren.

Er werd bepaald, dat op alle torpedobooten g. m. vierarmige dreggen
van 100 K. G., ter vervanging van de plattehandsankers en jollen,
model van die van Hekla en verstrekt zullen worden.

Alle in 1890 dienst gedaan hebbende torpedobooten en lichtere vaar-

tuigen, met uitzondering van barkas 6, werden na afloop der zomer-

oefeningen opgehaald en geïnspecteerd; de daarbij noodig gebleken

voorzieningen hadden gedurende den winter plaats. De Empong werd

vóór haar vertrek naar Amsterdam gedokt en geïnspecteerd.
De voor de oefening in 1891 bestemde booten en vaartuigen werden

in Februari en Maart van dat jaar te water gelaten; de kompassen
werden gecompenseerd of geverifieerd.

Gedurende de zomeroefeningen werden de booten g. ra. zoo regel-
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matig mogelijk om de 8, die van k. m. om de 6 weken opgehaald; de

lichtere vaartuigen alleen wanneer kleine averijen zulks noodzakelijk

maakten.

4®. Proeven. Op do Hahang werden verschillende kompasrozen

van Dr Kaiser en een 3-tal compas-multiplicateurs van Nörholm be-

proefd; van den laatste voldeed het vloeistof kompas uitstekend, doch

ook een stuurpeilkompas van Dr. Kaiser, waarvan de roos slechts

9,2 Gr. weegt, en een vloeistof-stuurkompas, waarin de enkele naald door

4 kleinere vervangen
is en de roos door eene kurken schyf gedragen

wordt, bleken aan alle eischen, welke men aan het kompas eener

torpedoboot kan stellen, te beantwoorden.

Tot de bovenvermelde invoering der vierarmige dreggen van 100 K. O.

was besloten, ten gevolge van vergely kende proeven tusschen deze dreggen,

plattehandsankers van 140 K. Gl. en een gewoon model marine anker van

163 K. Gl. (met stok). De dreggen voldeden niet alleen het beste, maar

het bleek dat zij waarschijnlijk een onder alle omstandigheden ver-

trouwbaar grondtakel zullen zijn.

Bij eene beproeving van de electrische lamp van de Dempo in zee

bleek, dat daarbij gedurende de 2 uren, die tot het nemen dezer proef

besteed werden, het waterverbruik 600 L. bedroeg.

De electische verklikkers van den schaarstand, ontworpen door den

Luitenant ter zee der Iste klasse J. G. Snethlage, op alle torpedo-

booten k. m. beproefd, voldeden zeer goed.

Eene mechanische borginrichting tegen het verkeerd stellen van de

schaar, ontworpen door den Officier-machinist der Iste klasse J. G. van

DEN Bosch, waarvan de beproeving werd voorgeschreven, is nog niet

(Mitvangen.

De proeven
omtrent de maximum vaart, welke torpedobooten nog

op oorspronkeiyken- en oorlogsdiepgang kunnen loepen en omtrent de

maximum vaart, welke zij gedurende 4 uren kunnen behouden, zijn bij

de sluiting van dit jaarverslag nog niet geëindigd. Boot XVI liep op

oorspronkelijken diepgang, met 350 omwentelingen, nog 14,585,0 p oorlogs-
diepgang, met 333 omwentelingen, 13,551 mijl; hoot XVIII op oorlogs-

diepgang, met 390 omwentelingen, 15,238 mijl.

Boot XVI behield gedurende 4 uren eene vaart van 13,1 myimet323

omwentelingen, waarbp 1200 K. G. kolen en 80 L. water verbruikt werden.

Asbestos pakking, geleverd door de firma Wilkens te Rotterdam,

wordt in de werktuigen van de booten Krakatau en XVI beproefd.

Ter beproeving werd nog ontvangen Tarr en Wonson’S huidverfen

10,000 (geharpt 9000) K. G. smokeless coala. Volgens bericht kunnen

deze laatste alleen met geforceerden trek gestookt worden.

C. Inventarisgoedere)i. Sp(irtoypedo~niaterieel.

I°. Ontvangst en afgifte. Sparren, klauwen en veeren van

boot IX werden naar Amsterdam verzonden, ten gebruike bij het af-
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werken van dat vaartuig, hetwelk aldaar eene groote herstelling onder-

gaat.

In de maand Januari werden 30 buskruit-mijntjes a 1, 1 a 2, 2&3en

24 a 5 K. G. in steenen kruiken en 4 a 10 K. G. in blikken bassen

aangemaakt, ten gebruike bij ysopruiming; de daartoe niet aangewende
werden in het laatst van Maart weder geledigd.

Een 4-tal exeroitie-mijnen van 25 K. G. werden aan- en verder
ge-

reedgemaakt.
2“. Averijen van eenig gewicht of in ander opzicht wetenswaardig

kwamen niet voor.

3°. Onderhoud en voorzieningen. Het materieel werd

volgens de bepalingen onderbouden.

Bij het onderzoek en de verificatie van het materieel der booten in

conservatie on dat in voorraad werd geassisteerd.

De torpedo-inventarissen van Hr. Ms. stoomschepen De liuyter en

Koningin Emma der Nederlanden werden nagezien, in orde gebracht
en, na stelling der stoomsluiters, weder afgegeven; die van Hr. Ms. stoom-

schip Van Galen schoongemaakt en in de magazijnen gestort.
Eene blikken doos met dubbelen bodem werd aangemaakt, om daarin

hard geworden caoutchouc voorwerpen, door blootstelling aan petroleum-
damp, weder bruikbaar te maken.

4“ Proeven. IJsopruimingen op
12 Januari in de monding der

haven en later in de maand Januari in het nattedok kunnen eeniger-
mate gelden als proeven omtrent de mogelijkheid om bij mobilisatie

met gesloten water daarvan gebruik te maken.

Het best bleken te voldoen lichte mijnen op een afstand onder water

in M. gelijk aan het gewicht der lading in K. G.

Van deze operatie is evenwel waarschijnlijk alléén nut te verwachten,
als de dooi reeds is ingevallen, om het uitloopen der schepen een paar

dagen te bespoedigen; bij doorstaande vorst zouden de ontstane scheuren

weder dicht vriezen, vóór de schotsen afgevoerd kunnen worden.

Er werd bij deze gelegenheid ook beproefd twee achter elkander
ge-

koppelde mijnen gelijktijdig te ontsteken, hetwelk slechts eens, bij
gebruik van 3 batterijkisten, gelukte. Anders

sprong steeds slechts ééne

mijn, niettegenstaande de andere later afzonderlijk, zelfs met tusschen-

lassching van 75 M. kabel, dadelijk ontstoken werd.

D. Inventarisgoederen. Vischtorpedo-materieel.

1“. Ontvangst en afgifte. De nog benoodigdo manometers

voor de lanceerinrichtingen in deze directie werden ontvangen; de hier

nog berustende, voor elders bestemde, afgegeven.

Door de firma Kkupp werden 300 wrijvingpijpjes geleverd

Twee batterijkisten met Gassner elementen, oorspronkelijk aangekocht
voor de Sumatra, werden ter beproeving ontvangen.

2“. Averijen. Op de Merkuur begon zich hetzelfde gebrek aan
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het voorste luchtperspomplichaam voor te doen, als in het vorige jaar
aan het achterste.

Lekke luchtleidingen kwamen minder dan tijdens vorige jaren in de

torpedo’s voor.

Bij de torpedo’s VII werd opgemerkt, dat het raderwerk na eenige
schoten droog liep, waardoor onregelmatige banen ontstonden. Torpedo
77 zonk den 17den Juni ter reede; zooals na het terugvinden op 11 Juli

bleek en reeds dadelijk, wegens het plotselinge zinken na eene goede
baan, vermoed werd, ten gevolge van het openen der zinkklep. Dat

was veroorzaakt door het afbreken van het uiteinde der kamas buiten

de opsluitmoer der stopkruk.

3°. Onderhoud en voorzieningen. Torpedo’s- en inventaris-

goederen werden volgens de bepalingen onderhouden, voorkomende

gebreken in de vischtorpedo werkplaats op ’s Rijks werf voorzien; vóór

deze in beheer bij het Hoofd van het Vak van Uitrusting overging, had

men aldaar nog aangemaakt: één geheim schot met reminriohting van

DEN Bosch, om als model te Fiume te dienen, eenige detaildeelen van

torpedo’s en 4 kokers, kleine, tot berging van aanvuurladingen, be-

nevens 82 bronzen sluitingen voor de reeds bestaande.

Men was voorts begonnen of voortgegaan met het wijzigen van 44

manometers, ten einde deze bij max, spanningen van 120, in plaats van

ICO atm,, te kunnen gebruiken ; met maken van 3 indicateurs, waarvan

2 met ladingkamers; van inventarisgoederen voor de Sumatra; van 3

kokers, groote, tot berging van aanvuurladingen en van 3 hier ont-

worpen eenvoudige peiltoestellen, ten gebruike bij boeglanceering op

bewegend doel.

4“. Proeven. De torpedo’s van de Empong, Dempo, Habang en Etna

(deze ook voor 1,5 M. diepte instelling) werden ingeschoten; het in-

schieten van die van de Batok en Krakatau is nog niet afgeloopen.
De torpedo’s V en VII wei den uit de Schwartzkopff kanons gelan-

ceerd; bepaalde gegevens daaromtrent werden nog niet verkregen; de

wenschelijkheid bleek om de torpedo voor het schieten van de boot uit

kanon eerst te regelen op de Inschietplaats uit een kanon, ongeveer op

dezelfde wijze opgesteld als aan boord van de boot.
''t'n

—‘'vw..

Ten einde na te gaan of torpedo’s aan boord van volle kracht stoo-

mende booten i«i goeden staat blijven, worden die van de Dempo gedu-
rende 8 dagen ingescheept; in welk tijdsverloop 5 malen volle kracht

gestoomd werd, telkens minstens 2 uren achtereen.

Daarna werden de torpedo’s met bevredigende uitkomst gelanceerd.
Het inschieten der torpedo’s nam, ook in verband met de afwezigheid

van 6 booten tijdens de manoeuvres in de Goereesche gaten, zooveel

tijd in beslag, dat er, gelijk onder Oe/enmg'reeds werd opgemerkt, weinig
gelegenheid beschikbaar bleef voor de lanceeringen op bewegend doel.

Dientengevolge werden de hier ontworpen peiltoestellen slechts enkele

malen beproefd.
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Om het bovenvermelde droogloopen van het raderwerk der torpedo’s
Yll te voorkomen, werden op

2 ervan twee oliekoppen, evenals op de

Whitehead torpedo’s, benevens eenige oliegleuven ter betere smering
aangebracht.

Er wordt onderzocht in hoeverre het wenschelijk is de GASSNBR-ele-

menten, in de batterijkisten beboerende bij de ScHWARTZKOPFF-buizen

en kanonnen, wier werking te wenschen overlaat, door gewone ele-

menten LeclanchÉ te
vervangen.

Staat van lanceeringen,

Booten.

Torpedo’s.
1

16—30
Oct.

1890.

April

1891.

Mei

1891.
Juni

1891.

Juli

1891. Augustus
1891.

September
1891.

Totaal.
Aanmerkingen.

Etna. 13 2 7 8 6 21 Ingeschoten.
16 28 8 38 Ingeschoten.

XVI. 16 4 3 7

26 1 1

27 13 13 5 sch. op bewegend doel.

28 12 12 5 sch. op bewegend doel.

Empona. 32 7 7 Ingeschoten.
33 6 6 Ingeschoten.
34 7 7 Ingeschoten.
35 3 3 Ingeschoten.

Dempo. 37 14 1 11 26 Ingeschoten.
38 1 1 9 11 Ingeschoten.
39 14 1 7 22 Ingeschoten.
40 4 1 4 3 12 Ingeschoten.

Batok. 52 9 9 Ingeschoten.
58 3 3

54 9 9

Habang. 62 9 9 Uit kanon.

64 5 8 13 Uit kanon.

Batok. 65

66

11

\

11

1

Ingeschqten.

67 17 17

Krakatau. 68 6 6

Habang. 68 13 13 Uit kanon.

74 11 11 Ingeschoten.
75 O 9 14 Ingeschoten.
76 7 15 22 Ingeschoten.
77 13 6 7 6 32 Ing.,delaatstel3sch. uitk.

Dempo. 77 4 4 Uit kanon.

Krakatau. 79 11 11

81 7 7
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3°. He 11 eVo etsl ui s.

I. Personeel.

A. Mutatiën.

Uedurende den loop van dit jaarverslag werden a/b van Ilr. Ms. loge-

mentschip Amstel gedetacheerd uit de roile van Ilr. Ms. torpedo-instruc-

tieschip Marnix de Luitenants ter zee der Iste klasse B. de Groot,
L. N. DE Brdijne, F. E. baron Mülert en de Luitenant ter zee der

2de klasse J. W. Dover, thans bevorderd tot Luitenant ter zee der

Iste klasse.

De detaoheering werd ingetrokken van de Luitenants ter zee der Iste

klasse W. Romer, F. M. van Gelsdorp en F. E. baron Mülert, en

tijdelijk, van 21 November 1890—1 Maart 1891 en van 23 Juni—ll Juli,
van den Luitenant ter zee der Iste klasse L. N. DB Bruijnb.

Op den Isten December ging het bevel over Hr. Ms. Amstel over

van den Luitenant ter zee der Iste klasse W. Romer op den Luitenant

ter zee der Iste klasse B. de Groot, wordende eerstgenoemde Officier

met dien datum op non-activiteit gebracht.
Den Isten Januari 1891 werd de Luitenant ter zee der Iste klasse

F. M. VAN Gelsdorp evenals de in deze directie geplaatste Officier-

machinist der 2de klasse C. F. Brust tot dus verre als Chet van

het torpedoatelier onder de bevelen van den Commandant Hr. Ms.

Amstel toegevoegd aan het Hoofd van hel Vak van Uitrusting.
De Luitenant tor zee der Iste klasse L. N. de Bruijnb was van 23

Juni—l Juli gedetacheerd te Amsterdam om tegenwoordig te zijn bij
het inschieten van de torpedo’s van Hr. Ms. torpedoboot g. m. Batok.

De Luitenant ter zee der Iste klasse F. E. baron Mülert werd met

den leden September overgeplaatst aan boord Hr. Ms. schroefstoomschip
Iste klasse Johan Willem Friso.

Het mindere personeel bestaat op den Isten October 1891 uit 1 opper-

torpedist, 2 torpedisten-majoor, 1 torpedomaker-majoor, 9 sergeant-

torpedisten, 2 sergeant-torpedomakers, 15 korporaal-torpedisten, 5 kor-

poraal-torpedomakers, 12 torpedisten Iste klasse, 15 torpedisten 2de

klasse, 5 machinisten en 22 vuurstokers. Aan den torpedodienst ont-

vielen door overlijden 1 sergeant-torpedist en Itorpedist, doorpension-
neering 1 sergeant-torpedoraaker, door ontslag wegens diensteindiging
of afkeuring 3 torpedisten.

De op den Isten October gedetacheerde machinist der Iste klasse v. c.

J. C. F. Kroon werd belast met het doorloopend toezicht over de

machines van het drijvend materieel en de leiding der werkzaamheden

in de stoomwerkplaats.

De gedurende de zomeroefeningen van 1890 gedetacheerde zeemiliciens

ontscheepten den 21sten October; op den laten Augustus werden 8 zee-

miliciens ter opleiding tot milicien-torpedist gedetacheerd; een hunner
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legde met goeden uitslag het examen voor torpedist 2de klasse af en

embarqueerde dientengevolge op den 29sten September reeds aan boord

Hr. Ms. Evertsen om te worden aangenomen.

B. Oefening.

De oefeningen hadden plaats in hoofdzaak als ten vorige jare. De

korporaal-torpedomakers en zeemUiciens ontvingen nu ook onderricht

in de exercitie en het vuren met kanon van 3,7 elf. Aan de inachinist-

leerlingen der opleiding van het oudste studiejaar werd gelegenheid

gegeven bij beurten do vaaroefeningen der torpedobooten bij te wonen.

Van 3 Augustus—11 September behoorden deze booten tot de oefenings-

divisie voor binnenlandschen dienst. Vóór het einde der zomeroefe-

ningen werden aan boord der klein model torpedobooten exercitie-

mijnen, inhoudende 25 K.G. buskruit, ontstoken.

Terwijl gedurende de wintermaanden, toen de booten opgehaald waren,

de theoretische oefeningen meer op den voorgrond traden, werd het

personeel gedurende den zomer meer practisch gevormd en werd van

de vaaroefeningen gebruik gemaakt tot het aankweeken van de kennis

der vaarwaters In de eerste plaats werden bezocht die, welke behooren

tot de stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet methare ver-

bindingswegen buitenom en binnendoor, voorts de Maas en bet Hollandsch

diep. Nu en dan werden de tochten uitgebreid tot de Zeeuwsche stroomen

en andere aangrenzende vaarwaters, terwijl de klein model booten ook

de verbindingswegen binnen door met Amsterdam bezochten en de groot

model boot korte tochten buitengaats maakte. Ook buiten den tijd der

manoeuvres werd nu en dan ’s nachts gevaren.

De oefeningen werden, als de gelegenheid gunstig was,
tevens benut

om gegevens te verkrijgen tot aanvulling der deviezen.

De zeemiliciens embarqueerden niet op de booten dan na voldoende

theoretische voorbereiding. Met de niet volgens rooster ingescheepten

werd geregeld de tableau van oefeningen gevolgd.
In het voorjaar van 1891 werd een aanvang gemaakt met het lan-

ceeren van vischtorpedo’s van de boot. De eerste oefeningen werden

gehouden op het Voornsche kanaal. Later, ook tijdens de manoeuvres,

werden ze voortgezet op de reede. De oefeningen werden, voor zooveel

andere diensten het toelieten, door de aan boord Hr. Ms. Amstel ge-

detacheerde Officieren bijgewoond. De Luitenant ter zee der Iste klasse

L. N. DE Brüijne werd in Juni voor 14 dagen naar de Inschietplaats

te Amsterdam gedetacheerd.
De practische oefeningen in het vuren met kanon van 3,7 cM en hand-

vuurwapenen hadden plaats in den geest der voorschriften; door het

groot aantal te oefenen manschappen met één kanon (opgesteld op de

plecht van de stoombarkas) werd het munitieverbruik belangrijk grooter

dan per kanon voor de periodieke oefeningen is bepaald, terwijl deze

ook veel tijd vorderden.
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Gedurende de wintermaanden werd de gewone cursus over de visch-

torpedo voor de Officieren in deze Directie gehouden door den Com-

mandant van het logementschip, terwijl de onderofficieren en minderen

der schepen onderricht in de behandeling van het torpedomaterleel

ontvingen.

Onder leiding van de Officieren werden de duikeroefeningen hervat

met 5 als duikers ingeschreven onderofficieren. Niet alleen in het dok,

maar ook buiten werd herhaaldelijk gedoken o. m. bij een bevolen

onderzoek naar den toestand van het in het Slijkgat gezonken lands-

vaartuig Bato en gaven de meestgeoefenden blijken van groote be-

drevenheid en zelfvertrouwen.

Ingevolge Ministeriëele beschikking eindigden de zomeroefeningen in

1891 den ISden October. Den SOsten d. a. v. werd het logementschip

geïnspecteerd door den Schout-bij-nacht, Directeur en Commandant, ter

plaatse.

11. Materieel.

A. Logementschip en gebouwen.

Behalve het vervangen van de tent door eene bekapping met zeil-

doeksche bekleeding en betere voorziening in de ventilatie van het

ruim, onderging de inrichting van het logementschip geen verandering.
Ofschoon oud en op vele plaatsen slecht, is de algemeene toestand van

het schip van dien aard, dat het bij zorgvuldig onderhoud nog vele

jaren voor het thans beoogde doel kan dienen.

Den Isten Januari 1891 ging de nieuwe dienstregeling in, waarbij het

torpedo-atelier en de conservatie van het reserve torpedo-materieel
werden afgescheiden van den actieven torpedodienst en onder beheer en

verantwoording van het Hoofd van het Vak van Uitrusting kwamen.

Door vergrooting van bedoeld atelier met een gedeelte van den daaraan

grenzenden schilderswinkel bestond gelegenheid, door ontruiming ook

van den zolder en overbrenging van dien winkel naar een ander ge-

bouw, het geheele torpedo-wezen, zoowel het actieve als het tot de werf

beboerende gedeelte, ofschoon geheel afgescheiden, onder één dak te

brengen. Voor de instructie van het personeel en ook voor de Officieren

werden hiermede meer geschikte lokalen verkregen. Begin September
kwam de inrichting gereed en kreeg de overgang zijn beslag.

B. Drijvend materieel.

1“. M u t a t i ë n. Na het eindigen der zomeroefeningenen het
persen der

stoomketels werden de in dienst zjjnde torpedobooten , n.l. de Cycloop, II
en Vil den 23sten en 24sten October opgehaald.

Den Isten April werden de Cycloop en boot /ƒ buiten dienst, daaren-

tegen de Idjen, die sedert 8 October te Hellevoetsluis in conservatie

was, en boot I in dienst gesteld. Voor het afhalen van de Idjen ver-



190

trok den 6den Ootober een detachement naar Amsterdam. Daar de wieg

nog niet gereed was, bleef de boot tot de indienststelling te water liggen
onder eene der monitorkappen on werd voor onderhoud in het droog-
dok gehaald. Den Isten April liepen boot 1 en VII te water en namen

de zomeroefeningen ook met de Idjen een aanvang.

Jlet het oog op de mindere geschiktheid van boot / voor do deelneming

aan do manoeuvres werd deze boot reeds den Isten Juni vervangen

door boot 11, ten einde den Commandant in de gelegenheid te stellen

zich met de eigenschappen van dit vaartuig vooraf vertrouwd temaken.

De in dienst zijnde booten werden voor periodiek onderhoud, na 6of

7 weken in de vaart geweest te zijn, opgehaald.
Den 14den September, na afloop der manoeuvres, werd nahet ophalen

van boot VII de algemeene toestand van dien aard bevonden, dat een

nauwkeurig deskundig onderzoek van den romp wenschelijk werd ge-

acht, alvorens de boot weer in de vaart te brengen. Vooral de slechte

toestand van het voordek en van het waterdichte schot tusschen toren-

ruim en stookplaats wekte bezorgdheid.
Den 26sten Jlei werd eene stoomsloep van 28' ontvangen, die sedert

dienst deed bij het lanceeren. Voor dit doel werd bovendien ontvangen

eene vlet, die werd ingericht tot hel voeren van de schijf.
Het insohietvlot, dat vroeger had dienst gedaan op het Voornsche

kanaal en sedert in onderhoud was bij den torpedodienst, werd, ingevolge
bekomen machtiging, tot sloopen afgegeven.

2°. Averijen en gebreken. Ten gevolge eeneraanvaring tijdens
de manoeuvres werd van W)ot Vil de boeg beschadigd, terwijl later de

Idjen, bij het binnenkomen van de Marinehaven, door verleiding van

den stroom, met den voorsteven tegen het Westerhavenhoofd liep en

daardoor ook eenige averij aan den boeg kreeg.
Geen der ongevallen had echter stremming van den dienst ten gevolge.

De Idjen verwisselde tweemalen van schroef, nabeschadiging van een

der bladen door aanslaan tegen paalwerk.
Machines. Boot 11. Eenmaal deed zich het geval voor, dat de condensor

zout water maakte, door het binnendringen van twee der houten ver-

pakkingen der pijpjes door de tubeplaat. Van den ketel behoefden lekke

pijpeinden, vlamkastzijde, slechts éénmaal voorziening.
Boot VII. Door het klemzitten van de HD stoomschuif, waardoor

deze aan ééne zijde afweek van de spiegelplaat, kwam het eenmaal

voor, dat de machine niet te werk kon gesteld worden.

Idjen. Door het heet worden, gepaard met scheuren en uitkauwen

der HD zuigerstang-geleibaan, kon geen
vollekrachts proef genomen

worden. Xa herhaald opzuiveren der HD en MD geleibanen (de laatste

scheurde later ook) werd den laatsten tijd meermalen met goed gevolg

voor korten tijd met 300 omw. gewerkt bij het inschieten. Lekke vlam-

pijpeinden, vlamkastzijde, moesten éénmaal voorzien worden.

3“. Onderhoud en voorzieningen. Het drijvend materieel.
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ketels, machines en inventarisgoederen werden onderhouden overeen-

komstig bestaande voorschritten.

De herstellingen aan de booten, noodzakelijk gebleken bij inspectie,
werden gedurende de wintermaanden grootendeels onder eigen beheer

verricht.

Voor de /rfjcwkwam eeno wieggereed, zoodat deze boot, evenals de booten

II en voor periodiek onderhoud kon worden opgehaald. De hooten

werden dan, na schoongemaakt en waar noodig geschraapt en opnieuw

gemenied te zijn, geschilderd met Rahtjens verf n°. I, II en 111.

Op de ldjen werden de BAXTERankers vervangen door dreggen met 4

armen van 100 K.G., waartoe de ankerbruggen werden veranderd. In

Augustus ontving deze boot de zijden kompasroos van Dr. P. J. Kaiser

voor het peilstuurkompas en een vloeistofkompas voor den commando-

toren. Voor de berging der tijdens de manoeuvres mede te voeren ge-

weren werd voorloopig een wapenrek op het dek geplaatst.

De klein model torpedobootenwerden eveneens, bij wijze van proef, van

eene inrichting tot berging voorzien, bestaande uit eene verplaatsbare,

goed sluitende kist met rakken, geborgen in kajuit of acbterbergplaats.

Op boot II werd de stoel met rol tot torpedospar hooger geplaatst,
door het brengen van houten klossen onder de schragen, ten einde de

spar bij het in- en uitvoeren beter te steunen.

4°. Proeven. Bij de drie in dienst zijnde booten veroorzaakte de pak-
king van James Willing & C°. te Rotterdam min of meer het heet worden

der stoomschuif- en zuigerstangen. Wellicht is deze pakking minder be-

stand tegen de hoogere temperatuur,in verband met de snelle beweging.

Op boot I werd met goed gevolg beproefd het beurtelings stoomen

met een der beide HD cylinders; op. boot II eveneens beurtelings met

den HD en LD afzonderlijk.

De aan de Idjen ter nadere beproeving verstrekte vierarmige dreg
van 100 K.G. voldeed, wat houdvermogen betreft, zeer goed. Verbuiging
van een der armen toonde echter de wenschelijkheid van verzwaring aan.

De aan boord der klein model torpedobootenter beproeving verstrekte ge-

weerkisten
,

met het oog op het onderhoud, hebben tijdens de manoeuvres

goed voldaan.

De proeven tot aanvulling van de gegevens voor het devies betroffen

hoofdzakelijk de snelheid en manoeuvreervaardigheidbenevens het kolen-

en waterverbruik. Eene 15 mijls vaart werd door boot ƒƒ bereikt met 365,
door boot VII met 326 omw. der machines. De /d/ew en boot ƒƒmaakten

een tocht van 6 uur op het Haringvliet en het Hollandsch diep, om het

kolen- en waterverbruik bij 8 mijls vaart
op te nemen ; bovendien maakte

de Idjen een 8 uurs tocht naar het Nieuwediep met 200 omw. der ma-

chines (12 mijls vaart) voor hetzelfde doel.

Naar aanleiding van het herhaald breken der trekkers van torpedo’s,
gelanceerd uit b/b buis a/b Idjen, werd een trekkerboog met aanloopnok
in beproeving genomen. Ofschoon deze op zich zelf goed voldeed, bleek
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VAN DEN Bosch ingesteld onderzoek, dat het breken hoofdzakelijk veroor-

zaakt werd door te veel speling van de lei-vlakken der torpedo in de

buis, waarin sedert werd voorzien en waarna het verschijnsel zich niet

meer voordeed.

Herhaald zinken van torpedo’s, die niet aangingen bij het verlaten van

de lanceerhuis in het Voornsche kanaal, gaf aanleiding tot het verbal-

lasten van de exercitie-torpedo’s voor water van 1001 S. G. Een onder-

zoek naar den invloed van het verhallasten op de baan der torpedo
leidde aanvankelijk tot het resultaat, dat die invloed zeer gering is.

Aan de Inschietplaats te Amsterdam zullen hieromtrent meer nauwkeu-

rige gegevens verkregen kunnen worden.

C. Inventaris goederen. Spartorpedo-materieel.

Het onderhoud van de sedert 1 Januari tot de zorg van den Luitenant

ter zee der Iste klasse, toegevoegd aan het Hoofd van het Vak van Uit-

rusting, gekomen inventarisgoederen van het reservematerieel, had plaats
met assistentie van het personeel Hr. Ms. Amstel.

Het spartorpedo-materieel, hehoorende tot den inventaris van Hr. Jls.

Nautilus, gedurende de zomermaanden hij den torpedodienst gedepo-

neerd, werd nagezien en onderhouden.

Twee stalen kokersparren uit den voorraad,afkomstig van torpedo-vaar-

tuigen, deden dienst hij de springproeven en werden daarna rechtgezet.

D. Inventarisgoederen. Vischtorpedo-materiee!.

Behalve de inventaris van de Idjen liep geen vischtorpedo-materieel

na 1 Januari 1891 bij den torpedodienst te boek. Voor instructie diende

torpedo n“. 2 en eene halve hoeglanceerinrichting van Whitehead,

beide in bruikleen verstrekt.

Eene vischtorpedo, beboerende tot den inventaris van de Idjen, ging

10 Augustus bij het lanceeren op de reede verloren, doch werd den

18den Augustus op de Springerbank bij Goeree nagenoeg onbeschadigd

terug gevonden.
In het vischtorpedo-atelier werden alle vastgestelde wijzigingen op

de torpedo’s van de Idjen toegepast.

Staat der lanceeringen.
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Booten. Torpedo. ■o Mei.

1' 1 h
1

Juni. Juli. 1 Aug. Sept. 1 5

1 ' 1

Opmerkingen.

/(ijen
. .

.
1

45 i 6 2 9 i 2 17 11 '47 1 uit kanon.

461 3 1 0 i 9 18

“9 “2” ‘ 9 1 2 i 23 i 20 *65
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h. Buitenslands.

Gedurende het tijdvak van 1 October 1890 tot 1 October

1891 waren de navolgende schepen in buiteniandschen dienst:

Hr. Ms. schroefstoomschip der Iste klasse Koningin Emma

der Nederlanden, den llden October 1890 van de reede van

Texel vertrokken, tot het doen van een oefeningstocht in den

Atlantischen Oceaan, arriveerde den 19den October te Lis-

sabon, alwaar, wegens noodige herstellingen aan de stoomwerk-

tuigen ,
tot den Oden November werd verbleven. Van Lissabon

vertrekkende werd den 18den November St. Vincent (Kaap-
Verdische eilanden) aangedaan. Den 18den December werd ter

reede Monte-Video geankerd en den 21sten December de Plata-

rivier opgestoomd naar de reede Ensenada, hebbende het schip
voorts den overigen tijd, voor de Argentijnsche Republiek be-

stemd, doorgebracht in de haven van La Plata, de nieuwe

hoofdstad van Ruenos-Ayres. Den Isten Januari 1891 werd

weder naar Monte-Video teruggekeerd. Den éden van de reede

Monte-Video vertrekkende, werd de reis vervolgd naar de Si-

monsbaai (Kaap de Goede Hoop), alwaar den 29sten Januari
ter reede Simonsstad werd geankerd. Na een verblijf van eenige
dagen aldaar werd de terugreis aangenomen ,

een drietal dagen te

St. Helena vertoefd, op den 30sten April 1891 de reede Brest
bereikt en kwam genoemd stoomschip op den 6den Mei 1891

ter reede Texel ten anker.

Vervolgens gereed gemaakt zijnde voor een oefeningstocht in

de Noordzee, verliet deze bodem op den llden Juli de reede

van Texel. Van den Isten tot den 7den Augustus vertoefde

dit schip ter reede van Leith en kwam den 19den daaraanvol-

gende ter reede van Texel terug.
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Hr. Ms. schroe/stoomschip der Iste klasse De Tiuyler, gereed

gemaakt voor eene bestemming naar Curagao, om er de Johan

Willem Friso af te lossen, vertrok den 20sten Maart 1891 van

Texel naar Vlissingen, tot het regelen der kompassen en verliet

laatstgenoemde haven den 25sten daaraanvolgende. Den SOslen

April kvvam deze bodem voor de Suriname-rivier aan en be-

reikte den 9den Mei de haven van Cuiagao.

Hr. Ms. schroefstoomschip der Iste klasse Johan Willem

Friso, stationsschip te Cura9ao, aanvaardde den 1 Oden Mei

1891 de terugreis en kwam den Bsten Juni daaraanvolgende

ter reede van Texel.

Hr. Ms. schroefstoomschip der Iste klasse Van Galen ver-

trok den 11 den October 1890 van de reede Texel naar zee,

met bestemming naar Oost-Indië, ter aflossing van personeel,

dat, wegens langdurig verblijf in die gewesten, voor terugkeer

naar Nederland in aanmerking kwam. Den Oden December an-

kerde genoemde bodem ter reede Sinionsstad en kwam den

13 Januari 1891 te Batavia -aan. Den IBden Februari daar-

aanvolgende werd Tandjong Priok verlaten en de reis naar

Nederland, via de Simonsbaai, aanvaard. Na den 21sten Maart

voor Siinonsstad te zijn gearriveerd, bereikte genoemd stoom-

schip den 23sten Mei de reede Texel.

Hr. Ms. schroefstoomschip der 4de klasse Sommelsclijk ver-

trok den Sisten September 1890 van de reede Texel met be-

stemming naar Suriname, ten einde Hr. Ms. schroefstoomschip

der 4de klasse Bonaire in het station aldaar af te lossen. Te-

vens werd deze reis benuttigd tot het bezoeken van de Repu-

bliek Liberia en de Congokust. Na Porto-Grande (St. Yincent)

en de reede Freetown (Sierra-Leona) aangedaan te hebben, tot

aanvulling van den kolenvoorraad, bezocht dit schip Monrovia

en eenige kleinere plaatsen in eerstgenoemde republiek, voorts

Banana, Boma in den Congostaat, de Fransche bezitting Loango

en St. Paul de Loanda (Portugeesche bezitting Angola) ter

Afrika’s Westkust. Den 24sten December de Congo-rivier ver-
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laten hebbende, bereikte dit schip, na een tweedaagsch verblijf
ter reede Ascension, den 26sten Januari 1891 de Suriiiaine-

rivier en kwam den 27sten daaraanvolgende voor Paramaribo.

Hr. Ms. schroefstooinschip der 4de klasse Bonaire, stations-

schip in het station Suriname, vertrok den 7den Februari 1891

van Paramaribo met bestemming naar Nederland, via Martinique.
Den Sisten Februari van Fort de France vertrokken zijnde,
kwam dit schip den llden April 1891 ter reede Texel en werd

den 22sten April daaraanvolgende te Willemsoord uit dienst

gesteld.

Hr. Ms. schroefs toomschip der 4de klasse Suriname, den

16den Maart 1891 in dienst gesteld, werd gedurende de zomer-

maanden gebezigd tot het liouden van politie-toezicht op de

visscherij in de Noordzee. Het vertrok den Isten Augustus van

de reede Texel, met bestemming naar Suriname tot tijdelijke

versterking van het station van dien naam. Na Falmouth en

St. Vincent te hebben aangedaan, kwam Suriname den 2den

September voor Paramaribo aan.

Hr. Ms. pantserdekkorvet Sumatra, hier te lande ten behoeve

der Indische Militaire Marine gebouwd, deed in den zomer van

1891 een proeftocht in de Noordzee. Zij vertrok den 2den Juni

uit de haven van IJmuiden, vertoefde van den 9den tot den

15den Juni te Plymouth en kwam den 22sten d. a. v. weder

te IJmuiden binnen. Den Sisten September vertrok de Su-

matra ter opvolging harer bestemming naar Oost-Indië. De

reis behoort echter geheel tot het tijdperk van het volgende

jaarboek.
Hr. Ms. stoomschoener Dolfijn bleef onafgebroken in dienst

tot het houden van politie-toezicht op de zeevisscherij in de

Noordzee.

Hr. Ms. zeilschoener Argus werd den Isten Maart 1891 tot

hetzelfde doeleinde in dienst gesteld.
Voorts zie men, wat betreft de schepen der Nederlandsche

Marine, die zich als auxiliair eskader in Oost-Indië en op de
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beide stations in West-Indië bevinden
,

hetgeen hierachter over

de verrichtingen in die oorden gemeld wordt.

Met betrekking tot de bovengenoemde schepen ,
gedurende

het tijdvak van den Isten October 1890—1 Oetober 1891

in buitenlandschen dienst geweest, werd door de Commandee-

rende Officieren, in hoofdzaak, het navolgende gerapporteerd:

1“. Koningin Emma der Nederlanden.

{Eerste Kruistocht^

CommandaTit: de Kapitein ter zee H. Qdispel.

Lissabon, den 19den October 1890.

Ik heb de eer üwe Excellentie te rapporteeren, dat Zr. Ms. stoom-

schip JCoyiifigin Entfnci der Nederlanden den llden October 1890 des

namiddags ten 2 uur de reede van Texel verlaten heeft ter opvolging

der mij verstrekte instructie.

Ten 3 u. 15 m. werd de uiterton van het Schulpengat gepasseerd en

koers gesteld naar het lichtschip van den Noord-Hinder.

De nacht was zeer dik, waardoor waarschynigK aai iionisonip, im»r

gissing ten 3 uur in den morgen van den 12den gepasseerd, niet is

gezien.
Het lood was gaande gehouden en zoo nu en dan de koers gewijzigd

naar de diepte door het lood aangegeven. Ten 9 uur in den morgen

klaarde het op en kort daarop kwam het lichtschip van Oost-Goodwin

in ’t zicht, dat langs gestoomd werd, evenals dat van South-SandsHead,

waarna verder naar Dungeness gekoerst werd. Ten 1 uur die hoek ge-

passeerd zijnde, stoomden met W.Z.W.V4W. (magn.) koers naar het

lichtschip van de Royal Sovereign banks en
,

dat lichtschip Noord (r. w.)

peilende, verder met den koers W.’/jN. (magn.) door het Engelsche

Kanaal.

Ten 3u.20 m. kwam Zr. Ms. stoomschip Van (?«Zen vooruit in’t zicht,

de herkenningsseinen werden gewisseld en, naelkander wederzijds eene

voorspoedige reis te hebben toegewenscht, de reis vervolgd.

De lichttoren yan Catherine-point, ten 10 nur Noord (r. w.) peilende, ver-

anderden den tot nutoe gevolgdenkoers in W.’AN. (magn.), waarin door-

gestoomd werd tot op den middag van den 13den ; stuurden toen “VV.Z.W,

(magn.) welke koers 10 mylen bewesten Ouessant zou leiden. In den

nacht van den 12den op
den 13den was het van 11 u. 30 m. tot 6u.

in den morgen zoo dik van mist, dat zoo langzaam mogelijk gestoomd

werd; ook in den daaropvolgenden nacht was het mistig, doch in mindere
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mate, terwijl de lucht tot den middag dik bleef met voortdurend hoogen
barometerstand en Westelijke zuchtjes, zoodat ook nu nog de machines

te werk werden gehouden om vooruit te komen.

Daar in den morgen van den 13den de luchtpompzuigerstang der

voorste machine gebroken was, werd die luchtpomp buiten werking

gesteld en doorgestoomdmet verminderde kracht, dat geen
enkel bezwaar

opleverde doch minder vaart deed loepen.
Voornemens zijnde kaap Finisterre op 20 mijlen te passeeren werd

op den middag van den 14den diensvolgons koers gesteld.
In den morgen van den ISden wakkerde de wind uit het W.N.W.

zooveel aan, dat onderzeil 5 mijlen kon behouden worden; de machines

werden toen buiten werking gesteld en de reis zeilende vervolgd, ter-

wijl van die gelegenheid gebruik gemaakt werd om te beproeven de

gebroken luchtpompzuigerstang door de waarlooze te vervangen.

Van die werkzaamheden en hetgeen volgde had ik de eer Uwe Excel-

lentie bij afzonderlijk rapport kennis te geven.

Den 16den op den middag werd koers gesteld op de Berlenga-eilanden,

waarvan de lichttoren op den 17den des middags ten 3 u. gezien werd.

De wind gaandeweg afnemende, deed ik stoom opmaken en werden ten

6 uur de machines, met ééne luchtpomp werkende, aangezet met 36

omwentelingen.

Des avonds kaap Roca gepasseerd zijnde, kreeg ik geene voldoende

verkenning om de Taag-monding in te loepen; ook kwam er geen loods

op het door mij afgestoken signaal, waarom ik op en neerdeed houden

tot den morgen van den ISden, hopende alsdan binnen te kunnen

vallen. Met de zon eobter op dien morgen rees eene mistbank zoo dik,

dat op geen scheepslengte iets te zien was en daar die mist boven

den wal hing en van daar zich naar zee verspreidde was ik gedwongen

naar buiten te sturen. Zoo ook bleef de toestand nog op den 19den,

alleen brak zoo nu en dan de mist wat boven den wal en werd daar-

van partij getrokken om dien wal tenaderen, zoodat, toen ’s middags

kaap Roca en later het verdere gedeelte van de kust te zien kwam,

daarop aan en verder naar binnen kon gestuurd worden.

Bij den ingang der Koorderpassage werd ten 8 uur de loods aan

boord genomen, op wiens aanwijzing naar de reede van Lissabon ge-

stuurd en ten 5 u. 30 m. vertuid werd.

De gezondheidstoestand van Etat-major en equipage is uitmun-

tend.

Lissabon, den Oden Rovember 1890.

In vervolg op mijn rapport d.d. 19 October j.1., heb ik de eer Uwe

Excellentie mede te deelen, dat ik dadelijk na bet ten anker komen

gecomplimenteerd werd namens den aan den wal verblijf houdenden

Portugeeschen Admiraal, die mij deed mededeelen, dat Maandag 20
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October de sterfdag zou herdacht worden van wijlen den Koning Don

Luiz I en daarvoor van zonsopkomst tot zonsondergang de vlag,

geus en wimpel halfstok zouden worden geliesclien en dat voorts hij

tussohenpoozen kanonschoten zouden worden gelost.

Door mij werd de Officier van piket naar den Minister-Resident ge-

zonden, om kennis te
geven van de aankomst van Zr. Ms. stoomschip

Koningin Emma der Nederlanden , welke kennisgeving niet aan den

Consul-Generaal werd gedaan, omdat die ambtenaar niet in de stad doch

buiten woont. Zulks was mij medegedeeld door een beambte van het

Consulaat, die brieven enz. aan boord bracht.

Met zonsopkomst deed ik het Portugeesche Gouvernement, met zijn

natievlag aan den groeten top, met 21 schoten salueeren, welk saluut

werd beantwoord. Daarna liet ik tot deelneming aan de rouwplechtig-

heid de vlag, geus en wimpel halfstok halen. Met parade werd ik ge-

complimenteerd door den oudst aanwezenden Commandant der terreedo

liggende Italiaansche oorlogsschepen, voor welke beleefdheid ik dooi-

den Officier van piket liet bedanken. In navolging der Portugeesche

schepen werden bij tusschenpoozen, van af 11 uur tot 1
uur, negen

kanonschoten gelost en ten 1 u. 15 m. een saluut afgevuurd van 21

schoten.

De Italiaansche schepen namen op dezelfde wijze aan de plechtig-

heid deel.

Officiëele bezoeken werden door mij aan den wal afgelegd bij den

Minister-Resident, don Consul-Generaal, den Admiraal, den Superin-

tendent van de dokkên en den Kapitein ter zee Havenmeester, terwijl

ik tevens een bezoek bracht aan den oudst aanwezenden Commandant

der Portugeesche en der Italiaansche schepen.

Voor de deelneming aan de rouwplechtigheid werd door een Officier

bedankt, namens den Admiraal, terwijl de officieële bezoeken werden

geretourneerd.
Met den Minister-Resident bracht ik op diens verzoek visite-kaartjes

bij de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Marine, welke laatste

autoriteit mij voor die beleefdheid door eenen Yice-Admiraal liet be-

danken, voor wien ik bij vertrek van boord het bepaalde saluut deed

geven.

Een paar dagen na onze aankomst alhier, kwam een Amerikaansch

pantserdekschip hier binnen om orders af te wachten en een Fransch

ramschip op weg naar Algiers; tegenover beiden werden de voorge-

schreven plichtplegingen in acht genomen. Door heide Commandanten

werd met de meeste welwillendheid toestemming gegeven aan de Offi-

cieren en Adelborsten van de Emma om de schepen te bezien.

Ook werd door den Admiraal, Commandant van het arsenaal, toe-

stemming gegeven het Marine-etablissement te bezichtigen, waarvan

gebruik gemaakt werd.

In den namiddag van den 24sten werd door Z. M. den Koning van
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Portugal een bezoek gebracht op het Fransche ramschip en op den

2den November op het Amerikaansche pantserdekschip; bij beide ge-

legenheden werden de voorgeschreven eerbewijzingen gegeven.
Den 4den November werd, ingevolge mededeeling van Portugeesche

zijde, de naamdag gevierd van Z. M. den Koiiing van Portugal door

het hijschen van topvlaggen ; door mij werd op dezelfde wijze aan de

feestviering deelgenomen met de Portugeesche vlag aan den groeten top,

waarvoor den volgenden dag door een Officier bedankt werd.

Den Ssten November bracht Z. M. de Koning van Portugal een bezoek

aan boord Zr. Ms. Emma. Zijne Majesteit werd met de voorgeschre-
ven eerbewijzingen ontvangen en uitgeleide gedaan.

In verband met mijn verlengd verblijf hier heb ik den steenkolen-

voorraad, in stede van te St. Vincent, alhier met 190 ton aangevuld.
Dagelijks is aan de equipage versch brood en om den anderen dag

versoh vleesoh verstrekt; het waterruim werd, wanneer zulks noodig
was, met water van den wal gevuld, terwijl ik het waarnemingshorloge,
dat defect geraakt was, hier in orde heb doen maken.

De gewone exercitiën hadden ter reede plaats en veel tijd werd be-

steed aan roeien en omgaan met sloepen, waarvoor hier de gelegenheid
uitstekend is, terwijl door de adelborsten bovendien zooveel mogelijk
werd geobserveerd en gecijferd, om daarin meer handigheid te krijgen.

Heden
morgen waren de bestelde machinedeelen aan boord geleverd

en in orde bevonden en verliet ik de reede.

De gezondheidstoestand van den Etat-major en de equipage is zeer

goed.

St. Vincent, den ISden November 1890.

Mijn schrijven d.d. 9 November 1890 vervolgende, heb ik de eer Uwe

Excellentie te rapporteeren, dat ik ten 9 uur van den 9den November

de Taag ben afgestoomd en ten 11 uur buiten die rivier gekomenzijnde,
den loods heb afgezet, waarna koers werd gesteld op Madeira.

Ten 4 uur in den namiddag werd de stoom afgewerkt en de reis

zeilende vervolgd tot in den voormiddag van den lOden, toen weder de

machines te werk gesteld moesten worden om de reis niet te zeer te

vertragen. Op de D. W. van den 12den werden Desertas en Bugio
gezien in het W.N.W.- en op de D. W. van den 13den Palmas in het

Zuiden.

De Noordelijke en Noord-Oostelijke zuchtjes, die van af Madeira zoo

nu en dan doorkwamen, bleven te flauw om eenig voordeel te ver-

schaffen en wakkerden In de nabijheid van Palmas slechts voor enkele

uren tot eene br./z. koelte aan, zoodat ook daar spoedig de hoop ver-

vloog, dat wij den doorstaanden pasaat ingeloopen waren.

Den 14den in den namiddag scheen de wind, die de vorige 24 uur

flauw Oostelijk, ook Zuid en Z.W. geweest was, in het N.O. te blijven
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staan en, daar de lucht hoop gaf op vermeerdering van kracht, werden

de zeilen gezet.

Het raiddagbestek gaf 26° 58' N.B. Op de E.W. van den 15den

Ifovember werd de Noorderkeerkring om de Zuid gepasseerd; in

den avond van den 17den stoom opgemaakt; op de D.W. van den

18 November Bt. Antonio gezien en ten 2 u. 15 m. in de baai van

Porto Grande geankerd, waarvan Uwe Excellentie per draad werd

kennis gegeven.

De gezondheidstoestand van den Etat-major en de equipage is zeer

goed.

Monte-Video, den 18den December 1890.

Mijn reisrapport van St. Vincent dd. 18 November 1890 vervolgende,

heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik bij aankomst

daar ter reede een schriftelijk verzoek ontving van den Militairen Com-

mandant geen saluut af te vuren voor het Portugeesche Gouvernement,

daar geen der forten dat saluut zou kunnen beantw'oorden.

De Ofßcier van piket werd door mij naar den Vice-Consul en den Mili-

tairen Commandant gezonden, om hun kennis te geven van de aankomst

van Zr. Ms. Emma en van mgn voornemen om dadelijk, na het aan

boord nemen van slachtvee, weder te vertrekken.

De Vice-CoTisul deed mij mededeelen, dat bij mp dien dag geen be-

zoek kon brengen, omdat zijne familie de koorts bad; terwijl de Mili-

taire Commandant zich eveneens deed excuseeren, omdat bij ongesteld

was. Aangezien bet aanvoeren, keuren en inscbepen van bet vee langer

duurde dan ik gedacht bad, werd mijn verblijf ter reede den 19den

eenige uren verlengd, waardoor ik nog
in de gelegenheidwas de bezoe-

ken van de hiervoor genoemde autoriteiten te ontvangen. Beide Heeren

hadden de beleefdheid mij voor bet contra bezoek te excuseeren met

bet oog op mijn spoedig vertrek.

Door mij werden zes slacbtossen meegenomen met bet noodige voed-

sel, de rekeningen afgesloten en ten 3 u. de baai van Porto Grande

stoomende verlaten.

Buiten de baai werd de stoom afgewerkt, de zeilen gezet en koers

gesteld om de Zuid. De N.O. passaat stond na St. Vincent gedurende

2X24 u. goed door, daarna werd bij flauwer, de lucht meer bewolkten

in den nacht van den 21sten op den 22sten regende bet bij afwisse-

ling en werd meermalen weerlicht gezien in bet Z.ü. Op de D.W. en

V.M., van den 22sten begon bet buiïg te worden, er viel veel regen en

op den A.M. liep de wind rond, doch kwam spoedig uit bet OJI.O,

hoewel flauw, toch weder terug.

Hetzelfde bad plaats op de D.W. van den 24sten; alleen bleef toen

de wind flauwer en Zuidelijker, om op
de Y.M. aan te wakkeren uit bet

Z.Z.O. Het middagbestek gaf toen 5° 19'.3 N.B. en 23° 56'.2 W.L.
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Tegen den avond werd het stil, alleen kwamen er zoo nu en dan nog

Zuidelijke zuchtjes door, doch te flauw om het schip eenige vaart te

doen loepen.

Ik deed daarom stoom maken om stoomende den Z.O. passaat te halen

en tevens van die gelegenheid gebruik te maken tot het houden van

de halfjaarlijksche schietoefeningen met het geschut.

Hoewel de wind al spoedig naar het Z.O. was geloopen, bleef die toch

zoo flauw, dat van zeilen niet het minste te verwachten was; daarom

werd doorgestoomd en den equator stoomende gepasseerd op 25“ W.L.

op den 27sten November.

In den namiddag de wind met eenigszins vermeerderde kracht door-

staande, werd om 2 u. zeil gezet, de machines gestopt en de koers be-

paald vol en bij niet hooger dan Z.t.W.'A W. (r. w.). De wind lang-
zamerhand aanwakkerende ruimde ook zooveel, dat de bepaalde koers

al zeer spoedig met wat opgebraste bovenraas kon gestuurd worden;

op deze reis een groot voordeel voor de Emma, omdat bij den wind

sturende al heel wat wind noodig is om haar behoorlijk door het water

te drijven, terwijl met deze gelegenheid van 4 tot 6 mijlen kon behou-

den worden. Door die aanwinst in vaart werd het verlies in afgelegden

afstand, door het manoeuvreeren veroorzaakt, minder gevoelig, zoodat

ik alle hoop heb aan het verlangen van Uwe Excellentie, om door het

manoeuvreeren de reis niet onnoodig te verlengen, te kunnen vol-

doen.

Nadat den 28sten November de Oostelijke wind met eene P. B. K.

was doorgekomen, bleef die, dan eens aanwakkerende tot B. K., dan

eens afnemende tot F. K., doorwaaien, terwijl de overgang van Zuide-

lijken tot Noordelijken wind zoo geleideljjk mogelijk plaats vond al

naarmate wij de Braziliaansche kust naderden.

Op de A. M. van den 7den December, staande op 19° Z.Br. en 34° 32'

W.L., liep de wind bewesten het Noorden, doch bleef zoo weinigkrachtig,
dat wij slechts geringe vorderingen maakten.

Op de A.M. van den 9den wakkerde de N.W. wind eenig.szins aan,

alleen zoo het scheen echter om rondloopende over te gaan in stilte,
zoodat ik, om de reis niet noodeloos te vertragen, het doorkomen van

wind niet wilde afwachten en op de D.W. van den llden stoom deed

opstoken.

Het middagbestek op dien datum gaf 23° 26'.3 Z.B. en 37° 49'.3 W.L.

De Zuiderkeerkring werd den llden December om de Zuid
gepas-

.seerd.

Zuchtjes en zeer flauwe koelten doorkomende dan uit de eene, dan

uit de andere windstreek mochten mij niet doen besluiten de machines

buiten werk te stellen, evenmin toen op de P.V. van den 14den eene

flauwe koelte uit het Z.W. op de E.W. eenigszins aanwakkerde, gaande
die koelte op de D.W. ook weder in stilte over.

Op de D.W. van den 15den op 31°.5 Z.B. en 47°.5 W.L. werd het
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buiïg, van verschillende richtingen kwamen die op, gaven massa’s regen

doch geen wind, de zee kookte en liep zeer verward.

Op de A.M. begon, bij het doorkomen van eene Z.O.lijke koelte, de

lucht op te klaren, langzamerhand liep de wind naar het N.0., waaruit

het op de D.'VV. van den IGden eene b/z koelte woei, zoodat de zeilen

werden bijgezet en de stoom afgewerkt.

Op het einde van de A.M. begon echter de kracht van den wind reeds

te minderen, zoodat ik op de P.V. om en bij 8 u. de werktuigen weder

deed aanzetten en de zeilen bergen.
Na zonsondergang had de lucht een buiïg aanzien gekregen, de

steeds flauwer wordende wind trok Noordelijker en in het Westen begon
het te weerlichten.

Eene zware lucht, die uit het Z.W. met weerlicht tegen den wind op-

werkte, barstte om 9 u, in een hevigen regeii los, de geheele lucht over-

dekkende. De barometer, die om 8 u. 761,1 mM. stond, begon daarop

langzaam te dalen.

Gedurende de geheele E.W. en de helft van de lI.W. hielden de regen

en daling van den barometer aan, rondom toonde de lucht niets dan

zware wolken en overal sterk weerlicht. De barometer stond ten 12 u.

759,8 mll.

Om 2 u. klaarde eensklaps de bovenlucht op , een flauw koeltje uit

het Zuiden kwam door, doch om na een half uur weder stilte na te

laten met regen.

In het Z.O. bleef eene donkere lucht hangen, waaruit voortdurend weer-

licht kwam, doch, hoewel de Westelijke wind flauw was, bleek hij kracht

eeuoeff te bezitten die bui weg te dringen. De barometer stond ten 3 u.

30 m. 756 mM.

Met het doorkomen van dat Westelijke zuchtje, dat op de D.W. tot

eene koelte aanwakkerde , klaarde do lucht zoodanig op, dat om 4u.

overal de sterren te zien waren en de donkere wolken te lijwaard ver-

dwenen. De barometer had toen ook eene rijzende neiging, die zooals

later bleek blijvende was.

Met den koers W.Z.W. (magn.) was sinds den middag van den 16den

de wal ingestuurd, om 7 u. ’s avonds werd 80 vm. gelood en den 17den

’s morgens om 5 u. 28 vm. zand.

Ten 10 u. kwamen twee loodskotters, een met de vlag der Argen-

tijnsohe Republiek, de andere met die van Uruguay op ons af en aan-

gezien, volgens de verklaring van den man, die den loodsdienst

zou waarnemen, de kosten dezelfde waren of ik een loods hier

dan wel te Lobos nam, nam ik dien van den kotter van Uruguay aan

boord.

Uit vroegere rapporten schijnt het maken van accoord wenschelijk,

men dient dan echter eenigszins op de hoogte te zijn van billijkheid

der prijzen en aangezien ik niet in dat geval verkeerde, was het mij

ook onmogelijk over den loodsprijs te onderhandelen, te meer nog
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daar de loods zoo weinig Engelsch sprak, dat ik uit zyn prijsopgaaf
niet kon wijs worden. Ik bracht het echter zoo ver, hem aan het begrip
te brengen dat de Consul hem betalen zou wat hem toekwam, waar-

mede hij genoegen nam. Later hoop ik die verschillende kosten op te

geven, waarin misschien na mij deze plaats bezoekende schepen eenige

leiding zullen kunnen vinden.

Ten 10 u. 15 m. in de V.M. werd de Amerikaansche wal gezien en

op den middag de lichttoren van Santa Maria ’VV. (magn.) gepeild.
Den koers langs de kust vervolgende, liepen ten 4 u. 55 m. Lo-

bos in ’t zicht en nadat dat eiland in één gepeild was met den licht-

toren van Punta del Erta de koers bepaald W 'A Z. (magn.) naar

het licht van het eiland Flores, in welks nabijheid te middernacht

geankerd werd. Ten 6 u. 30 m. van den ISden werd onder stoom

gegaan en naar de reede Monte-Video gestoomd, waar ten 10 u. 30 m.

geankerd werd. Het Gouvernement van Uruguay werd met 21 schoten

gesalueerd, voor welk saluut van het fort El Cerro met gelijk aantal

bedankt werd.

Daar, volgens de beschrijvingen en de kaarten, Buenos-Ayres niet te

naderen is en men slechts eene goede ligplaats vindt
op een afstand,

waarop men zelfs de stad niet ziet, welke afstand dus een groote hin

derpaal voor alle communicatie is, wordende bovendien de communi-

catie nog dikwijls bemoeilijkt door onstuimig veranderlijk weer, zal

ik van de mij bij Art. 8 mijner Instructie gegeven vergunning gebruik
maken en de haven van La Plata tot ligplaats kiezen, na eerst de reede

van Buenos-Ayres bezocht te hebben. Die haven toch biedt schijnbaar

een groot voordeel aan als ligplaats, waaraan misschien ook wel, mij
tot

nog
toe onbekende, nadeelen zullen verbonden zijn, doch verver-

schingen als anderszins zullen er te Ensenada wel te krijgen zijn en

anders maakt een spoor, dat die haven met La Plata en Buenos-Ayres

verbindt, de communicatie met die twee steden zoo noodig steeds

mogelijk.

Aangezien ik het raadzaam vind om met zoo min mogelijk diepgang
de Rio de La Plata op te gaan, omdat de waterstand in die rivier zoo

veranderlijk is en men niet altijd den juisten tijd van hoog water kan

uitkiezen voor het
overgaan van de staart der Ortiz-bank, die gepas-

seerd moet worden, zal ik mij de vrijheid veroorloven, in afwijking
van mijne Instructie, morgen de reede van Monte-Video te verlaten en

naar La Plata te vertrekken, zooals ik per draad mededeelde, om van

daar terugkeerende nogmaals deze plaats aan te doen om de kolen-

ruimen aan te vullen. Uwe Excellentie zal deze afwijking, met het oog

op het bovenstaande hoop ik, goedkeuren.
De gezondheidstoestand van den Etat-major en de equipage is uit-

stekend.
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Monte-Video, den 19den December 1890.

Ik heb de eer Uwe Excellentie kennis te geven, dat ik, bij aankomst

ter reede Monte-Video, van den Consul der Nederlanden heb ontvangen
een afschrift van een telegram, door dien Consul van Uwe Excellentie

ontvangen, van den volgenden inhoud: ,Tell Captain Qüispel on

„arrival Emma that King William 111 died 23 November, mourning

„offioers as asual, proclamation and government orders to follow by
mail.”

Dyserinck.

Alvorens eenige maatregelen te nemen, heb ik de komst van den

Consul afgewacht. Van Z.H.E.G. vernam ik, dat onmiddellijk na ont-

vangst der treurige tijding door hem daarvan officiéél was kennisge-

geven aan den President der Republiek Uruguay, de autoriteiten en

vertegenwoordigers der vreemde mogendheden.
Dat daarop door het Gouvernement een dag van rouw was uitge-

schreven, waarop de vlaggen halfstok zijn geheschen en de autoriteiten

bezoeken van rouwbeklag bij hem Consul hebben afgelegd.

Ik mag niet nalaten Uwe Excellentie bij deze ons aller deelneming

te betuigen, die wij gevoelen bij het treurig verlies dat Nederland heeft

getroffen en ons Vorstenhuis en het Land in diepen rouw dompelt; ik

heb de equipage met dat onherstelbaar verlies in kennis gesteld en de

Officieren den zwaren rouw doen aannemen.

Haven van La Plata, den 22sten December 1890.

In vervolg op mijn schrijven d.d. 18 December 1890, vereere ik mij

Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik bij aankomst ter reede gecom-

plimenteerd werd door de aanwezige Engelsche, Amerikaanscbe, Bra-

ziliaansche, Uruguaysche en Spaansche oorlogsschepen, die alle op de

binnenreede geankerd lagen.
Hoewel de Amerikaanscbe Schout-bij-nacht afwezig was, woei toch

diens vlag op een der vaartuigen; die vlag werd echter door mij niet

gesalueerd op verzoek, omdat men het saluut niet zou kunnen beant-

woorden.

Den Consul, die mij het eerst het officieel bezoek bracht, deed ik bij
vertrek van boord met 9 schoten begroeten.

Door mij werd een Officier gezonden naar de verschillende schepen

om voor de begroeting te bedanken en den bevelhebbers mede te deelen,

dat ik den 19den December met zonsopkomst vlag, geus en topvlaggen
halfstok zou doen hijschen en op dien dag een Koninklijk saluut af-

vuren in minuutschoten. Ook den haven-commandant zond ik daarvan

kennisgave, een en ander in verband met het telegram door Uwe Ex-
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cellentie aan den Consul te mijner mededeeling afgezonden, dat ons

allen in diepen rouw dompelt.
Zooals ik in mijn schrijven dd. 19 December 1890 vermeldde, deelde

ik de bemanning het onherstelbaar verlies mede, dat ons Vorstenhuis

en Nederland beeft geleden en deed ik de Officieren den zwaren rouw

aannemen.

Met zonsopkomst werden op alle vreemde schepen de vlaggen half-

stok geheschen, in navolging van ons met de Nederlandsche vlag aan

de groote toppen.

Het Engelsche commandementschip Cleopatra salueerde met 101

minuutschoten.

Aangezien ik voornemens was in den vroegen morgen van den 20sten

de reede te verlaten, heb ik op den namiddag op alle scbepen doen

bedanken voor de deelneming in den rouw, onder mededeeling dat ik bij

terugkomst ter reede zulks persoonlijk zou komen herbalen ; ook met het

oog op de rouwplechtigheid en het daarop volgend vertrek heb ik de

offioiëele bezoeken aan den wal uitgesteld tol mijne terugkomst alhier.

Ten 4 uur in den morgen van den 20sten December verliet de Emma

de reede Monte-Video (scheepsdiepgang64 dM.), koersende op loodsmans-

aanwijzing om de Z.W.t.W. (magn.)
Nadat uit peilingen gebleken was, dat geen stroom invloed op den

koers uitoefende, werd ten 7 u. 20 m., na 7 mijlen gemaakt te hebben,
W. (magn.) gestuurd. Er werd tot daar 21 vm. gelood, daarna nam de

diepte eenigszins af en toen ten 8 u. 10 m. het lichtschip der Chirassier-

bank in het zicht kwam, werd groot 20 vm. gelood en de koers W.t.Z.

(magn.) gesteld om spoediger het droge gedeelte der Ortiz-hank,

waarop thans niet minder dan 20 vm. gelood werd, te passeeren.

Ten 8 u. 30 m. kwam Indio-punt in ’t zicht en toen ten 8 u. 43m.de

diepte gaandeweg toenam, werd N.W.t.W. (magn.) gestuurd naar het

lichtschip van Chico-bank, dat ten 10 u. 45 m. in ’t zicht kwam.

Het lichtschip werd aan de Zuidzijde gepasseerd en daarna W.’AN.

(magn.) naar de huitenreede van Buenos-Ayres, waar ten 4 u. in 4 vm.

geankerd werd.

Het Argentijnsche Gouvernement werd met 21 schoten gesalueerdmet

die natievlag aan den grooten top ,
welk saluut onmiddellijk van een der

Argentijnsche oorlogsschepen beantwoord werd.

Hoewel ik in mijn rapport van 18 dezer schreef, dat ik de haven van La

Plata tot ligplaats zou kiezen, besloot ik toch eerst Buenos-Ayres aan

te doen om de Republiek te salueeren, daar ik veronderstelde dat te

La Plata geheel en al de gelegenheid zou ontbreken om dat saluut te

beantwoorden en ik, in verband met het vlagvertoon waarvoor de Emma

deze Republiek bezoekt, het noodzakelijk vond om de vlag dier natie

te begroeten.

Mijn verblijf ter reede Buenos-Ayres was dus maar kort; dadelijk
nadat het saluut beantwoord was, werd ten 5 u. 30 het anker gelicht
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en naar La Plata gestoomd, waarvoor ten 7 u. 30 m. geankerd werd.

Hoewel van de ankerplaats ter roede Buenos-Ayres nog wel wat van

de stad te onderscheiden is, is de afstand, 3 geographische mijlen, toch

zoo groot, dat communicatie met eigen sloepen hoogst bezwaarlijk is en

ik kan mij voorstellen, dat met slecht weder of slechts mot weinig zee

zulks geheel ondoenlijk wordt.

Zondagmorgen werd de haven van La Plata binnengestoomd en ge-
meerd aan de kade in het groote dok.

Mon te-Video, den 4den Januari 1891

Mijn reisrapport dd. 22 December 1890 vervolgende, heb ik de eer

Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik den 22sten December 1890 van

den Consul-Generaal der Nederlanden te Buenos-Ayres mededeeling
ontving, dat men aldaar bevreesd was voor een opstand. Z.H.E.G. vond

zich verplicht mij dat mede te deelen, in verband met de veiligheid
van Hr. Ms. stoomschip Emma.

Met het oog' op die mededeeling verbood ik het gaan naar die hoofd-

plaats en bracht alles in orde om de haven te verlaten. In antwoord op

mijn schriftelijk verzoek om audiëntie aan te vragen bij den President

en verdere autoriteiten, werd mij den 23sten des avonds medegedeeld,
dat die audiëntie den volgenden dag ten 2 u. zou verleend worden ; in

dit zelfde schrijven werd mij tevens medegedeeld, dat de ongeregeld-
heden bedwongen waren en dus geene bijzondere maatregelen werden

noodig geacht.

Ik vond geene aanleiding Uwe Excellentie per draad van het voor-

gevallene kennis te geven.

In den vroegen morgen van den 24sten begaf ik mij per spoor naar

Buenos-Ayres en bracht ten 11 u. een ofliciëel bezoek op het bureau van

den Consul-Generaal, welke hoofdambtenaar mij ten 2 u. vergezelde

bij den Minister van Buitenlandsche zaken, daarna bij den President

der Argentijnsche Republiek en verder bij de Ministers van Oorlog en

Marine, den Secretaris-Generaal, die mij beloofde de nieuwste kaarten der

Plata-rivier te zullen zenden en bij den Havenprefect.
Het was wel eene bijzonderheid, dat ik in deze feestweek aan al die

hooge ambtenaren kon worden voorgesteld en aangenaam was het mij

ik hen allen ontmoet heb, daar ik uit de minzame ontvangst en de wijze

waarop allen, zonder uitzondering, zich met mij onderhielden, niets dan

sympathie kon ontdekken voor Nederland en de connectiën van ons

land met deze republiek.
In de haven liggende werd door de equipage gepassagierd, doch op

een avond, dat er door een misverstand over het wisselen van papieren

geld ongeregeldheden plaats hadden, waarbij, zonder mijn volk geheel

vrij te pleiten van schuld, de politie erg ruw en onhandig optrad, be-

sloot ik het passagieren te verbieden en hoewel ik moet bekennen, dat
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geen der schepelingen eene poging heeft aangewend zich aan dat bevel
e onttrekken, vond ik het toch, met het oog op de aanstaande feestda-

gen, raadzaam op de reede te gaan liggen-
Het aan den wal liggen en passagieren, in verband met de woestheid

der politie, blijkt hier dus wel een bezwaar te zijn, dat mij niet bekend
was en ik zou ook om die reden nimmer de haven van La Plata tot
igplaats kiezen, hoe mooi die ook is en hoeveel bezwaren aan het

ter reede Buenos-Ayres ook verbonden zijn.

Mijn eerste voornemen om weer naar de reede Buenos-Ayres terug te
keeren heb ik met uitgevoerd ,

omdat ik ter reede Ensenada toch in
de Republiek was. Ik moet evenwel bekennen, dat de reede Buenos-
Ayres ter zake van vlagvertoon vóór moet gaan. Ik had alle officiëele
bezoeken ter hoofdplaats gebracht en te La Plata

nog niet, daar de
Nederlandsche autoriteiten van oordeel waren ik eerst de Hoofden van
ötaat en dan die van de Provincie moest bezoeken.

Hoewel ik de juistheid van die redeneering niet inzie, heb ik toch

dienovereenkomstig gehandeld.
Ook was mijn verblijf ter reede Ensenada noodig, omdat een deel

der bemanning, dat bij de ongeregeldheden betrokken was geweest
door den politie-prefect van La Plata moest gehoord worden, in verband’
met een streng onderzoek, dat ik door den Consul had doen eischen
om daaruit te weten te komen wie eigenlijk de hoofdschuldigen waren
en of de ongeregeldheden te wijten waren aan de matrozen of aan de
slechte plichtsbetrachting der politie, ten eindenaardenuitslag daarvan
verder te kunnen handelen.

Den 29sten December werden door mij de offioiëele bezoeken bij
den Gouverneur, den Minister van Openbare Werken en den Minister
van Binnenlandsche Zaken der Provincie Buenos-Ayres gebracht, het
bezoek van den Vice-Consul was reeds

vroeger door mij geretourneerd.
lIA Tvl

1B
•

Vv
e Minister van Binnenlandsche Zaken was door drukke bezigheden

verhinderd mij te
ontvangen, de Gouverneur echter, die eveneens door

rukke bezigheden eenigen tijd werd opgehouden, ontving mij toch met
herhaalde betuigingen van leedwezen dat hij mij eenigen tijd had moeten
doen wachten; het onderhoud met hem, evenals met den Minister van

Openbare Werken, was zeer minzaam.

Het door mij gevraagde onderzoek naar de ongeregeldhedenheeft plaats
gehad namens den prefect van politie van den Staat Buenos-Avres en
de uitslag daarvan heeft het Gouvernement bewezen, dat de scbuld ge-
leel aan de politie-beambten lag, waarom dan ook zonder mijne tusschen-

komst af te wachten, tegen dezen krachtig is opgetreden.
In een schrijven van den politie-prefect aan mij werden mij veront-

schuldigingen aangeboden, terwijl mij tevens verzocht is door den Consul
namens den Gouverneur, om in de haven terug te keeren, aan

welk’
verzoek ik vermeend heb niet te moeten voldoen.

Bij den prefect van politie heb ik te La Plata een bezoek gebracht

14
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om hem te bedanken voor de afdoende wijze, waarop bij de zaak be-

handeld heeft. Aangenaam was het mij tevens, dat in de officiëele bladen

het geheele onderzoek met den uitslag, waarbij alle schuld aan de politie

geweten wordt, en alle opgelegde straffen vermeld werden onder hand-

teekening van den prefect.

Den 30sten December werden de rekeningen afgesloten en den Sisten

December des morgens ten 5 u. 15 m. de reede van La Plata verlaten.

Op loodsmansaanwijzing werd om de N.O. (magn.) gestuurd, totdat het

lood aangaf, dat wij de Ortiz-bank naderden ; toen werd ten 6 u. 15 m.

Oost (magn.) later O.t.Z. (magn.) gestuurd, totdat het lichtschip der

Chico bank ten 6 u. 45 m. in ’t zicht kwam. Dat lichtschip werd aan de

N.zijde gepasseerd en van daar met koersen O.Z.O.—Z.O.VaZ. (magn.)

naar het lichtschip der Chirassier-bank gekoerst; dit lichtschip kwam

ten 9 u. 30 m., iets later ook Indio-punt in ’t zicht.

Nadat het laatstgenoemd lichtschip Z.W. gepeild werd, stuurden O.t.N.

(magn.), passeerden de Staart van Ortiz-bank met 18'A vaam water en

stuurden toen de Cerro in ’t zicht, kwamen daarop aan en naar de reede

van Monte-Video, alw'aar ten 3 u. 45 m. geankerd werd in 4 vm. water.

De vlag van Uruguay werd met 21 schoten gesalueerd, voor welk saluut

met gelijk aantal door het fort El Cerro bedankt werd; ook werd de

Hoord-Amerikaanscbe Schout-bij-nacht met 1,3 schoten begroet; ook

voor dat salnut werd met een gelijk aantal bedankt. Ter reede gekomen

werd ik gecomplimenteerd door het ter reede liggende Amerikaansche

vlaggeschip, door een Spaanseh en door een Italiaansch schip, wer-

waarts ik een Officier zond om voor die beleefdheid te bedanken.

Den Isten Januari 1891 heb ik mij naar al de aanwezigeoorlogsschepen

begeven, om te bedanken voor de deelneming aan de rouwpleclitigbeid

op den 19den December 1890 en daarna bracht ik bet contra-bezoek

aan den Consul en den volgenden dag zou ik, volgens ontvangen mede-

deeling, des avonds om 5 uur door den President der Republiek Uruguay

ontvangen worden. Te bepaalder tijd begaf ik mij, vergezeld van den

Consul, naar het Gouvernementshuis, waar wij ontvangen werden door

den Secretaris-Generaal van Buitenlandscbe Zaken, die ons mededeelde,

dat de President waarscbijnlijk lang werd opgebouden door eene bank-

commissie, die bij niet kon doen wachten wegens de finanoiëele crisis.

De Minister van Oorlog kwam kort daarop ons, namens den President,

dezelfde mededeeling doen en bood ons de excuses van den President

aan. Aangezien de Minister van.Buitenlandscbe Zaken ontslag genomen

had en de Minister van Oorlog bezocht was, waren daarmede de offi-

ciëele bezoeken afgeloopen en bezocht ik alleen nog den Haven-com-

mandaiit, die mij ook de eerste maal zjjne diensten bad doen aanbieden.

Zaterdagmorgen kwamen twee Kolonels om mij de contra-bezoeken

te brengen, terwijl de Adjudant van den President mij nogmaals excuses

kwam aanbieden, dat de President mij door onverwachte bezigheden

niet had ontvangen. Aangenaam was bet mij, dat ik die beleefdheid
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mocht ondervinden, daar het hier toch meermalen gebeurt, dat de contra-
visites eerst dertig dagen later gebracht worden.

Alle bezoeken door mij aan de Commandeerende Officieren gebracht
werden geretourneerd.

Gedurende mijn verblijf te La Plata deed ik dagelijks ververschingen
verstrekken ; ter reede Monte-Videowerd eveneens dagelijks verversching
verstrekt, terwijl aldaar 428 ton steenkolen werden geladen; ook nam
ik 6 slacbtossen met het noodige hooi aan boord. Gedurende de lig-
dagen ter beide plaatsen werd een paar malen gebruik gemaakt van

een stoombootje om de communicatie met den wal te onderhouden-
voor roeisloepen was dat niet te doen en de stoomsloep met de be-

manning meende ik daarvoor niet te moeten bezigen.
Den 3den Januari werden de rekeningen afgesloten en werd het schip

zee klaar gemaakt om Zondag 4 Januari naar Simonsbaai te kunnen
vertrekken.

De gezondheidstoetand der equipage is uitmuntend.

Simonsbaai, den SOsten Januari 1891

In vervolg op mijn vorig rapport d.d. 4 Januari jl., heb ik de eer

Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik voor loodsgeld, van af Kaap
Santa Maria tot de reede Monte-Video, betaald heb, op advies van den
Consul aldaar, 100 dollars en voor een loods, mij gezonden door den

Consul-Generaal, heen en weer Monte-Video en Buenos-Avres 200 pesos

goud = f 480.
’

De reede Monte-Video verliet ik den 4den Januari des morgens ten
10

uur, waarvan Uwe Excellentie per draad bericht werd gezonden.
Van de ankerplaats werd eerst Z.Z.O. (magn.) gestuurd, om in diep

water te komen en, nadat de hoek van Brava N.O.t.N. (mag.) gepeild
werd, 0.%N. (magn.) gestuurd, totdat Flores-eiland genaderd zijnde O

(mapi.) gestuurd werd naar Lobos. Niettegenstaande er eene b./z. koelte
woei uit het Z.W., vermeende ik toch de machines te werk te moeten
houden, omdat het dreigend aanzien van de lucht en de dalende baro-
meter mij niets goeds voorspelden.

Ten 4 u. 30 m. werd de Punta del Este Noord (magn.) gepeild
Lobos-eiland ten 4 u. 50 m. op V. geogr. mijl afstand gepasseerd, stoom
afgewerkt en onder zeil de reis om de Oost vervolgd.

De wind nam gaandeweg toe en draaide tot Zuid, uit welke streek
het ten 7u. eene dicht ger. m./z.koelte woei. Door het breken van het
Ie waterstag en door de zware buien werd ik gedwongen zeil te

minderen, zoodat des nachts met 2 reven in de m./z. werd gezeild. Op
het einde der E.W. nam de wind reeds eenigszins af, ook de lucht gaf
op de H.W. bij rijzonden barometer een beter aanzien. Het waterstag
werd tijdelijk voorzien, zoodat op de D.W. alle zeilen weder konden
worden bijgezet.
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In het waterstag’ was een schalm opengebogen, de breuk toonde

slechte welling.
Den eden Januari op de P.V. werd het flauw en liep de wind naar

het Oosten; op de H.W. van den 7den voor eenpaar uren aanwakkerende,

maar op de V.M. werd het stil. De hooge barometerstand en de strakke

heldere lucht gaven weinig uitzicht op wind, waarom ik stoom liet

opmaken om wind te zoeken.

Op de E.W. kwam er wat wind door uit het Oosten, die ruimende

tot N.O. en in kracht toenemende mij op de H.W. van den Ssten deed

besluiten weder onder zeil te
gaan.

Van dien datum tot den ITden liep de wind van het N.O. door het

Noorden en Westen naar het Zuiden, steeds afwisselend met b./z. koelte

en ger. m./z. koelte waaiende; de eer.ste dagen was het mooi helder

weder, doch van den 12den tot den IGden buïig, mistig, onaangenaam

met veel regen.

In den avond van den 16den nam de wind in kracht af en op de

V.M. van den ITden was het zoo flauw, dat ik de machines deed te

werk stellen.

Op de H.W. van don ISden kwam er weder wat wind door uit het

N.W., zoodat op de D.W. zeil kon worden gezeten de stoom afgewerkt;
later op den dag trok do wind Noordelijker, om daarna uit het W.t.N.—

W.N.W. met eene stijve b./z. koelte te blijven doorwaaien, totdat het
op

den 21sten weder flauw werd.

Van af dien dag liep de wind steeds in en uit van Z.W.—N.W., soms

zeer flauw, dan weder met wat meer kracht voor enkele uren door-

staande; op den 27sten kwam de wind beoosten het Zuiden, met welke

gelegenheid naar de Kaap de Goede Hoop werd gestuurd. Zonder dat

de barometer eenige aanwijzing gaf voor slecht of minder goed weer,

begon toch de wind toe te nemen en schraler te worden, zoodat moei-

lijk meer koers kon gehouden worden, waarom ik te middernacht onder

stoom ging in de hoop in den morgen van den 28sten het land te

zullen bereiken.

Daarin werd ik echter teleurgesteld, want doordien het op de D.W.

met stormvlagen woei en de zee aanmerkelijk was aangeschoten, ver-

minderde ook de vaart en eindigde ik ten 6 u. met stoomen, blijvende

bijliggen onder een paar langscheepsche zeilen, om gunstiger gelegen-

heid af te wachten.

Ik ging daar te eerder toe over, omdat ik, met het oog op do Minis-

teriëele liesolutie d.d. 28 October 1890 n“. 56, waarin mij was me-

degedeeld,
dat voor briefwisseling enz. met mijnen onderhebbenden

bodem gebruik zou worden gemaakt van de postgelegenheden tot den

23sten Januari 1891 uit Den Haag naar de Kaap de Goede Hoop, aan

den datum van aankomst dier mail gebonden en dus, door onder

zeil te gaan, steenkolen bespaarde, zonder van het voorgenomen reis-

plan af te wijken.
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De eventueel op den 23sten Januari 1891 uit Den Haag verzonden

brieven, die vermoedelijk toch eerst den 14den Februari te Simonsbaai
zouden aankomen, kon ik, zoo handelende, nog ontvangen

Ofschoon het
op de P.V. aanmerkelijk kalmer geworden was, niet-

tegenstaande de barometer sterk daalde, bleef de zee toch
nog

te hoog
om zonder groot kolenverbruik van de machines gebruik te maken-
ook trok de wind wat Oostelijker, waarom ik onder klein zeil om

de'
Zuid ging liggen, tot

op de D.W. van den 29sten, toen ten 5 uur onder
stoom werd

gegaan en nogmaals koers gesteld naar de Kaap.

Ten 10 uur in de V.M. kwam het land in ’t zicht en spoedig daarop
werd Afrika’s zuidpunt verkend, buiten de Bellows-rock omstoomende
de ialsebaai ingeloopen en ten 2 u. 45 m. in de Simonsbaai vertuid,
waarvan Uwe Excellentie per draad werd kennis gegeven.

Het Engelsche Gouvernement werd met 21 schoten gesalueerd, welk
saluut onmiddellijk door het stationsschip werd beantwoord. Ik werd

namens den Senior Offioer, hier tijdelijk het bevel voerende, omdat de

bchout-bij-nacht op eene inspectie reis naar de Westkust
was, gecom-

voor welke beleefdheid door een Officier werd bedankt.

De Consulaire Agent bracht mij het voorgeschreven bezoek, dat ik
m morgen van den SOsten beantwoordde; met den Commandeeren-
den Officier en de verdere autoriteiten aan den wal werden de officiëele
bezoeken gewisseld.

Ik zal 130 ton steenkolen doen innemen tegen 65 shilling de ton, welke
prijs hooger is dan door de Van Galen betaald, doch dat schip ontving
de kolen van het Gouvernement en dus zonder kosten, die door parti-
culieren en dus ook door mij moeten betaald worden.

De kolen zijn van uitstekende qualiteit.

Dagelijks wordt aan de bemanning verversching verstrekt.
De aanhoudende Z.O. harde winden maken het liggen hier zeer on-

aangenaam.

De gezondheidstoestand der equipage laat weinig te wenschen over

schip, tuig, machines en ketels zijn in goeden staat.
'

Simonsbaai, den 13 Februari 1891.

ilijn rapport dd. 30 Januari 1891 vervolgende, heb ik de eer Uwe
xcellentie over mijn verblijf ter reede »imonsstad te rapportecren, dat

Ik den dag na onze aankomst alhier van den Senior Officer vergunning
kreeg om op de boei te meeren, waarop het Admiraalsschip, bij aanwe-

zigheid, steeds ligt.
Door de hulp van de werf werden wij daarop den 31sten Januari 1891

vaßtgemaakt.

De 130 ton steenkolen werden in acht dagen aan boord
genomen; de

oorzaak, dat zulks zoo lang geduurd heeft, is te vinden in de particuliere
werkkrachten en in het weder; de negers werken langzaam en het
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aantal beschikbare vaartuigen, waarmede de kolen aan boord gebracht

werden waarin om en bij 8 ton kan geladen worden was zoo ge-

ring, dat zelfs bij betere werkkrachten het toch langzaam zou ge-

schieden. Daarbij belette de voortdurende harde Z.O. winden het geregeld-
doorwerken.

Door mij werd hier aangekocht ter aanvulling van den voorraad-

victualie;

3600 L. Gort berekend tegen pd. St. 1.6.0 de 100 Eng. pond.
900 K.G. Rijst „ „ B B

150
B

260
B

Oler. Spek b b b 0.1. l het Eng. pond.

865
„

Kaas
„ „ „

0.1.1
„ b b

790
B

Boter
b b b

0.1.9
„

400
B

Zout
B BB

0.10.0 de 100 Eng. pond.

15
„ Peper „ r »

0.1.6 het Eng. pond.

365
„

Koffie
„ b v

’?-10.0 de 100 pond.

400
„

Suiker
„ b b

l-O-O
„

100
„

750
„ Zeep „ b »

0.0.4 het pond.
Ook was ik genoodzaakt eenige planken aan te schaffen om den stal

voor het slachtvee gedeeltelijk te vernieuwen en een stuk rondijzor om

twee bouten te doen aanmaken, ter vervanging van de aanwezige bou-

ten, bestemd om de quadranten der stuurbeweging te koppelen aan

de roerpen.

De speling, die bij gebruik der oude bouten in de gaten in roerpen

en quadranten bestaat, is misschien oorzaak van het nog voortdurend

stooten van het roer; ik wil hopen, dat vernieuwing dier bouten met de

reeds aangebrachte verbetering te La Plata het stooten geheel zal doen

ophouden.

Door schaarschte van drinkwater aan den wal kon ik dat niet beko-

men , waardoor ik genoodzaakt was te doen distilleeren.

Door mij werden zes slachtossen met voeder naar zee meegenomen;

ook werden eenige verbandmiddelen en medicijnen aangekocht, waaraan

de eerstaanwezend Officier van Gezondheid gebrek had.

Door hel Gouvernement is mij gevraagd of ik eene mail naar St.

Helena wilde medenemen, aan welk verzoek door mij gevolg is ge-

geven.

Hoewel mgn vertrek, volgens mijne Instructie, had moeten plaats

hebben op Donderdag den 12den Februari heb ik, naar aanleiding der

Ministeriëele Resolutie dd. 28 October 1890 n°. 56, vermeend dat ver-

trek te mogen uitstellen tot Vrijdag den ISden Februari, omdat de

mail, waarvan in die missive sprake is, eerst Donderdag te Kaapstad

zou aankomen en dus de brieven niet voor Vrijdag te Simonsstad konden

zijn. Die mail was echter Vrijdag middag 3 uur nog niet te Kaapstad,

waarom ten 3'A uur in den namiddag werd losgemaakt van de boei en

de reis naar St. Helena aangevangen.

Door de Engelsche autoriteiten werden ons alle mogelijke beleefd-
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heden en diensten aangeboden; ik bracht bij mijn verblijf te Kaapstad
het bezoek aan den waarnemenden Gouverneur der Kolonie en aan den

Consul-Generaal; bij mijn bezoek aan "Wijnberg bracht ik een bezoek

bij Lady Loch, de echtgenoote van den Gouverneur, thans in commissie

naar Engeland.

De Consul-Generaal bracht mij eencontra bezoek in Simonsstad, terwijl
een Adjudant van Lady Loch mij kwam bedanken voor het bezoek aan

haar gebracht; het slechte weer heeft zeker den Adjudantvan den Gou-

verneur afgeschrikt, want mij is bekend, dat hij voor mijn bezoek aan

den Gouverneur zou komen bedanken.

Voor alle ofiiciëele uitnoodigingen, mij en den Etat-major gedaan,
heb ik vermeend te moeten bedanken, uithoofde van den rouw over

onzen Koning.
De gezondheidstoestand van de equipage laat niets te wenschen over.

Jamestown, den sden Maart 1891.

Als vervolg op mijn schrijven Simonsstad, dd. 13 Februari jl., heb ik
de eer Uwe Excellentie te rapporteeren, dat ik den 13den Februari, door

oponthoud bij het losmaken van de boeien, eerst ten su. 30 m. de reede

heb verlaten, daarna de Falsebaai ben uitgestoomd en, na de Kaap de
Goede Hoop gerond te hebben, koers heb gesteld op St. Helena.

Op de D.W. werd de stoom afgewerkt en met een Z.W. koeltje de
reis onder zeil vervolgd. Die flauwe koelte, heen en weer loopende van

Z.Z.O.—Z.W., bracht ons den ISden Februari
op 28° 30' Z.B. en 11° 30'

O.L. in den Z.O. passaat, waarmede den 20sten Februari de Zuiderkeer-

kring om de Noord gepasseerd werd.

Van het postkantoor te Kaapstad bericht ontvangende, dat er 27

Februari een stoomer van daar naar St. Helena vertrok, verzocht ik
den Consul-Generaal om de correspondentie voor de Emma derwaarts
op te zenden, als ik, bij aankomst van de Europeesche mail te Kaap-
stad, mocht zijn vertrokken.

Daar de mail op Vrijdag 13 Februari niet aan was, toen de Emma

’s avonds vertrok, kon dus de correspondentie om en bij 6 Maart te

St. Helena verwacht worden, waarom ik besloot te trachten dien datum

daar te zijn.
Den tijd, die mij overbleef op dit traject, heb ik benut om zooveel

doenlijk te laten manoeuvreeren en exeroeeren; de goede gelegenheid
was daartoe zeer geschikt en om de Noord kon die allicht ontbreken.

In den vroegen morgen van den 3den Maart werd St. Helena gezien,
in de nabijheid van het eiland de machines te werk gesteld en ten

1 u. in den namiddag ter reede Jamestown geankerd.
Het Engelsche Gouvernement werd met 21 schoten gesalueerd, voor

welk saluut met hetzelfde aantal bedankt werd.

Oorlogsschepen bevonden zich niet ter reede.

Door een Officier deed ik den Gouverneur en andere autoriteiten ken-
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nis geven van mijne komst. De Consul was naar Engeland, de Vice-

Consul, te bejaard om zich meer dan noodzakelijk te bewegen, zond

mij een zijner bureaubeambten.

Den 4den Maart bracht ik de officiëele bezoeken aan den wal.

Aan de equipage werd, gedurende de ligdagen,versch vleesch en brood

verstrekt; vijf slachtossen werden medegenomen.
Het telegram van aankomst en vertrek werd Uwe Excellentie toege-

zonden van hier per stoomer naar Las Palmas en van daar per kabel.

Den 7den Maart verlaat ik de reede, ter opvolgingmijnerbestemming
naar Brest.

Schip, tuig en machines zijn in goeden staat.

De gezondheidstoestandvan den Etat-major en de equipage laat weinig
te wenschen over.

Brest, den SOsten April 1891.

In vervolg op het voorgaande rapport heb ik de eer Uwe Excellentie

mede te deelen, dat den 7den Maart des namiddags ten 5'A uur de reede

Jamestown onder zeil werd verlaten, koers stellende N.W. (r. w.)

In den nacht, na het verlaten van de reede, deed de passaat ons zoo

nu en dan nog 5 mijlen loepen, doch de daaropvolgende dagen was het

meermalen zoo flauw, dat die vaart tot 1 mijl verminderde. Het behoud dier

etmalen was dan ook klein en wel zoo, dat eerst den 16den Maart, dus

9 etmalen na het vertrek van St. Helena, Ascension werd gezien en

voorbijgedreven.

Aangezien op den 17den de lucht mij niet het minste uitzicht op wind

gaf en door nog steeds afwachten de reis noodeloos zou worden ver-

lengd, deed ik stoom stoken en vervolgde stoomendc de reis tot op de

D.W. van den 19den, toen weder eene flauwe koelte wat verandering
bracht en de machines gestopt konden worden.

Op de E.W. van den 20sten was het weder stil en zag ik mij genood-
zaakt op de daaropvolgende H.W. nogmaals onder stoom te gaan.

De equator werd in den nacht van den 21sten Maart op 21° 30' W.L.

gesneden.

Op 2° N.B. kwamen er zuchtjes door uit het N.N.0., doch zoo flauw

dat eene aangewende poging om te zeilen mislukte.

Op den 24sten Maart in den voormiddag op 4° N.B. kwam depassaat

met eenige kracht door, waarop de machines buiten werking werden

gesteld en zeilende 3 mijlen om W.N.W. konden gemaakt worden.

Tot op 12° N.B. bleef de passaat, hoewel krachtiger, schraal; daarna

werd hij ruimer om op 16° weder over te gaan in zeer flauwe koelte,

waarom ik den 4den April op de V.M. maar weer onder stoom ging en

doorstoomde tot op de E.W. van den sden April, toen de wind met eene

bui uit het N.N.W. doorkwam. Op dezelfde wacht liep de wind naar

het Noorden om vervolgens met afwisselende kracht, dan eens ruimer,
dan eens schraler, te blijven doorwaaien.
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De Noorder keerkring werd op 41° W.L.
op de A.M. van den 7den

April gepasseerd.

De verjaardag van H. K. H. de Groothertogin van Saxen-Weimar
werd op den Bsten April op de gebruikelijke wijze gevierd.

Den lOden April op 27° N.B. en 42° 30' W.L. werd de wind Zuidelijk,
doch,na ons twee gradennoordelijker gebracbt te hebben, werd het flauw,
zoodat ik stoomende wilde trachten eene beter gelegenheidop te zoeken.

Den 12den April werd de parallel van 30° gesneden in 41° 6' W.L.
Tot hiertoe was de weg, door het Meteorologisch-Instituut aangegeven,

gevolgd en hoewel de verkregen uitkomst verre van schitterend was, zou

ik dien toch vervolgd hebben als een doorkomende N.N.W. wind mij
dat niet belet had. Den 13den April toch, op 31° N.8., kwam de wind
uit dien hoek door en nam gaandeweg toe, waarom weder onder zeil
werd gegaan. In den avond woei het ecne m./z.koelte uit het N.N.W.,
heen en weer loopende tot N.N 0., met zware buien, zoodat met gereefde
marszeilen moest gezeild worden.

Door het uit- en inloopen van den wind en het sterke wraken van

het schip kon om en bij 0.N.0. behouden worden, er werd dus nog wat

Noord gemaakt, al was het weinig, waarom ik dan ook aan dien boeg
de voorkeur gaf boven den anderen om de West, daar wij dan zeker

zoo niet zouden opgegaan zijn.
Het Instituut raadt wel aan op deze breedte geen Oost te halen, maar

West met Zuid was toch te kras; in het slimste geval kon ik nu de

Zuidelijke route langs de Westeieilandeii volgen, die, volgens de zeil-

aanwijzingen, volstrekt
geen nadnelig resultaat geelt. Ik bleef echter

hopen op gunstiger wind, daar de windkaarten zoo weinig Noordewinden
in dezen tijd van het jaar in deze streek aangeven. In die hoop werd
ik wel teleurgesteld, want niet alleen bleef de wind hardnekkig in den-
zelfden hoek, maar door de zware buien moesten meermalen twee reven

in de marszeilen worden genomen, waardoor het behoud noch in rich-

ting, noch in afgelegden weg verbeterde.
Den ISden April bleek de grootmarsera voor den doorstaanden wind

niet meer bestand, waarom die door de waarlooze werd vervangen Bij
onderzoek is gebleken, dat de ra, waarschijnlijk door langdurig gebruik
op verschillende plaatsen breuken gekregen heeft, die haar niet meer
te vertrouwen maken. Daar het echter mogelijk kan zijn, dat de ra toch

nog dienst zal moeten doen, heb ik, door het doen aanbrengen van ver-

scheidene Ijzeren banden, getracht haar daartoe geschikt te maken

Den 16den April namen de buien af en ging de wind over in eene

b./z,koelte, doch bleef uit dezelide richting waaien, hoewel de gemiddelde
barometerstand drie ni.M. lager was dan in vorige dagen.

Op dien dag werden wij opgeloopen door eenEngelsch viermastschip.
dat sein deed gebrek aan proviand te hebben; zooals ik Uwe Excellentie
in mijn schrijven van 16 April jl. mededeelde, werd daarin voorzien

De flauwe koelte op de P.V. van den 17den deed
mij besluiten onder
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stoom te gaan, om daardoor te trachten bewesten de Westereilanden

langs te komen ; gaandeweg ruimde ook de wind en nam uit het Westen

in kracht toe, zoodat op den ISden en 19den nog eenige w'achten met

succes werd gezeild. Later veranderde zulks weer zoowel in richting
als kracht, zoodat het voornamelijk aan de machines te danken was, dat

ik op den 20sten April, bewesten de eilanden langs, er benoorden kwam.

Op de D.W. van den 20sten bleek de wind uit het Westen te blijven
doorwaaien, de zeilen werden dus weder bijgezet en de reis zeilende

vervolgd tot den 22sten, toen, wegens te weinig wind, alweder de vuren

moesten worden ontstoken om de reis niet noodeloos te verlengen. Op
de V.M. van den 24sten stelde eene flauwe koelde, later aanwakkerende,
mij in staat een viertal wachten in den koers te zeilen, waarom de

machines werden gestopt.
De dikke mistluchten, die, gedurende een paar dagen uit het Z.W.

opdrijvende, vochtig weder gebracht hadden, veranderden op de E. W.

van den 24sten in zware regenbuien, die ook op de H.W. aanhielden; de

barometer daalde voortdurend, terwijl eene hooge deining uit het Westen

liep en de wind gaandeweg afnam, tot het zoo goed als stil was.

Op het einde van de D.W. van den 25sten April hadden wij den laagsten
stand van den barometer, 753 mM.; uit het 0.N.0. kwamen zuchtjes door,

de lucht klaarde eenigszins op en op de V.M. begon de barometer te

rijzen en trok het zeer flauwe koeltje Noordelijk, doch ging op de A.M.

in stilte over. Op de P.V. ging ik nogmaals onder stoom en was ge-
noodzaakt door stilte en flauwe Oostelijke zuchtjes onder stoom te

blijven. Den 28sten de hoop voedende den volgenden dag Brast te be-

reiken, werd ik daarin teleurgesteld door den wind, die uit ’t Z.W. door-

kwam met mist en regen. Ten vijf uur in den morgen van den 29sten ston-

den wij, volgens het gegist bestek, op 10 mijlen van Ouessant, eenelooding
van 70 vm. klopte met de kaart. Doorstoomende bewees eene looding
van 60

vm., dat wij in de goede richting waren, doch het bleef dik; ik

begon toen langzamer te stoomen tot 9 u. 30 m., toen wij volgens gissing
op ruim een mijl van Ouessant genaderd waren. Nog niets kunnende

zien, moest ik het opgeven.

Onder langscheepsche zeilen en opgebankte vuren werd toen om de

W.N.W. bijgelegen; wel dreef het schip daardoor om de Noord, maar

ik rekende het daarmede buiten gevaar.

Op den middag werd in een blinker eene zonshoogte verkregen, waar-

door het bestek kon worden verbeterd; de lucht nam een ietwat milder

aanzien aan, zoodat ik weer onder stoom liet gaan, koers stellende op

Ouessant.

Het mocht mij gelukken, doordat het van tijd tot tijd opklaarde, verken-

ning van het eiland te krijgen, waardoor de Iroise kon worden in geloopen.
Pogingen om een loods te krijgen mislukten; het bleef dik, maarzoo

nu en dan kreeg ik toch eenig zicht, zoodat, daarvan gebruik makende,
de koers kon worden vervolgd, dan langzaam, dan vollekracht stoo-
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mende, tot de baai van Bertheaume, waar om 7 u. 30 m. het anker viel,
omdat ik, door volkomen onbekendheid met de reede van Brest en zoo

goed als
geen zicht, niet tot daar wenschte door te gaan.

Nadat wij ten anker waren, kwam er eenlooda aan boord, dien ik hield,
zoowel voor den nacht, daar de ankerplaats met den Z.W. wind alles
behalve veilig is, en om op de reede van Brest op eenegoedeligplaats
te kunnen ankeren.

In den morgen van den 30sten werd het anker gelicht en op loods-

mansaanwijzing gestoomd naar de reede van Brest, waar ten 9 u. 30m.

geankerd werd.

Het Fransche Gouvernement werd met 21, de Commandeerende Vice-

Admiraal met J5 schoten gesalueerd.
Beide saluten werden onmiddellijk beantwoord.

Üp den 26sten April op 46° 10' N.B. en 15° 44' W.L. passeerden wij
de Duitsche bark Q. B. P. J. Senator Iken van Bremen in goeden
staat, die mij verzocht haar te rapporteeren. Bij aankomst alhier heb ik
den Duitschen Consul daarvan mededeeling gedaan, met verzoek van

verder rapport.

De gezondheidstoestand van den Etat-major en de verdere bemanning
laat weinig te wenschen over.

Brest, den 3den Mei 1891.

Als vervolg op mijn schrijven dd. 30 April 1891, heb ik de eer Uwe

Excellentie nader mede te deelen, dat ik bij aankomst ter reede gecom-

plimenteerd werd namens den waarnemenden Préfet-maritime, zijnde de
Prefect zelf voor een paar dagen afwezig; dat ik door een Officier den

Consul en den waarnemenden Prefect deed kennis geven van mijne aan-

komst; in den namiddag op het commandementschip deed bedanken

voor het complimenteeren en persoonlijk de bezoeken bracht bij Consul,
waarnemend Prefect, Commandant troepen, Maire en Onder-Prefect.

De bezoeken op de schepen moest ik den Isten Mei uitstellen, omdat

het een storm woei, waardoor de zee zoodanig werd opgejaagd, dat de

communicatie met de sloepen onmogelijk was tot in den namiddag5 uur,
toen de wind bedaarde en daarmede ook de zee, zoodat ik eene sloep
naar den wal kon krijgen, die mij UE’s telegram aan boord bracht.

Zaterdag werd met het overnemen van steenkolen aangevangen; ook

werd het waterruim aangevuld.
De gewone plichtplegingen werden met de ter reede liggende sche-

pen gewisseld.

Door den Consul werd mij bericht gegeven, dat de Minister van

Marine toestemming had verleend om mij en de Officieren de werf en

schepen te doen bezichtigen op Maandag a. s.; daar zulks thans on-

mogelijk was en ik vernomen had, dat de Prefect uit Parijs terug was,
heb ik mij nogmaals derwaarts begeven, om niet alleen aan hem per-

soonlijk mijne opwachting te maken, maar tevens te bedanken voor
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het verleende verlof, waarvan door ons nu geen gebruik kon worden

gemaakt.
De gezondheidstoestand van den Etat-major en de verdere bemanning

laat weinig te wenschen over.

Morgenochtend hoop ik de reede te kunnen verlaten.

Reede Texel, den 6den Mei 1891.

Als vervolg op mijn vorig schrijven, heb ik de eer UE. te rappor-

teeren, dat ik den Iden Mei des morgens
ten 4 u. de reede van Brest

heb verlaten en door het kanaal du Four naar het Eugelsche kanaal

ben gestoomd.
Le Four ruim voorbij gevaren zijnde, werd koers gesteld op Wight.

Ten 6 u. werd het eiland Guernsey, ten 7u. het vuur van de Kis-

kassen gezien, terwijl den sden Mei op de H.W. de vuren van Port-

land en Anvil en op de D.W. het eiland Wight verkend werden.

Van daar werd koers gesteld op het lichtschip van de RoyalSovereign,
dat ten 2 u. 30 m. gepasseerd werd; verder op Dungeness, waar ten 6 u.

30 m. ’s avonds de loods aan boord genomen werd.

Tusschen Beachy-head en Dungeness was ik genoodzaakt een uur te

stoppen om de zuigerstang der voorste machine
,

die warm was geloopen,
te verpakken.

Nadat de Goodwin-Sands voorbij gevaren waren, werd langs den Noord-

Hinder koers gesteld, welk lichtschip ten 3 u. 45 m. ’s morgens gepas-

seerd werd.

Ten 1 u. A.M. werd de kust gezien en verkend, ten 6 u. het Schul-

pengat Ingestoomd en ten 7 u. ’s avonds ter reede Texel geankerd.
Het schip is zeer aangegroeid en moet noodzakelijk worden schoon-

gemaakt.

Schip, machines en ketels verkeeren in zeer goeden toestand.

De gezondheidstoestand van den Etat-major en de verdere bemanning
laat weinig te wenschen over.

2°. Koningin Emma dee Nederlanden,

(Tweede kruislochi.)

Commaiulant: de Kapitein ter zee H. Quispel.

Leith, den Isten Augustus 1891.

Ik heb de eer Uwe Excellentie te rapporteeren, dat ik, ingevolge
Art. 1 mijner Instructie, den llden Juli 1891 in de V.M. de haven van

het Nieuwediep met mijnen onderhebbenden bodem heb verlaten en door

het Schulpengat naar de Noordzee gestoomd ben.

Bij de Uiterton van dat gat werd de loods van boord gezet en ten

3 u. 30 m. de stoom afgewerkt en zeil gezet.

Daar echter de schrale koelte steeds flauwer werd en ik het niet ver-
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antwoord vond in ’t zicht van het lichtschip van de Haaks te blijven
ronddrijven, deed ik op het einde der E.W. andermaal de machines

aanzetten om de ruimte te halen.

Tot op de D.W. van den 12den werd om de (magn.) gestoomd,
toen de machines buiten werk gesteld werden en de oefenlngstocht
zeilende werd voortgezet.

Den l.Sden Juli werden de oefeningen begonnen en, wind en weer

dienende, dagelijks voortgezet volgons het bestaande tableau, waarvan

alleen werd afgeweken als er voldoende wind was om te manoeuvreeren,
of bij stilte om de gewapende sloepen gereed te maken.

Bij het manoeuvreeren werden de meest voorkomende manoeuvres

verricht, bij afwisseling gecommandeerd door Officieren of Adelbor-

sten, terwijl na het theewater gewoonlijk met de zeilen geëxerceerd
werd, ter oefening van de Adelborsten in het commandeeren, en van

het volk.

Over het algemeen genomen was het weder geschikt om de oefenin-

gen regelmatig te doen voortgaan; op den 27sten Juli echter begon de

barometer aanmerkelijk te dalen en de wind langzamerhand uit het

Westen aan te nemen, zoodat ik, na eerst met dubb. ger. m/z om de

Noord gezeild te hebben, gedwongen was op de P.V. van den 28sten

Juli te gaan bijliggen.
De barometer kwam eerst op de D.W. tot staan op 744 mM. ; den

ganschen nacht woei het met stormvlagen en de zee was zoo onaange-
naam wild, dat ik meer water aan dek kreeg dan ik op de Emma

op
vorige reizen om de Zuid ooit gehad heb.

Op de V.M. van den 29sten voorspelde de rijzende barometer beter

weder, waarom zeil werd gemaakt en om de West gekoerst. De wind

liep door het Zuiden en Oosten naar het N.0.; de dikke, bewolkte lucht
klaarde zoo nu en dan maar weinig op en de lastige zee, waardoor

heel wat geslingerd werd, bleef hetzelfde, zoodat van exerceeren geen

sprake was; ook op den 30sten was zulks het geval, de wind nam toen
echter ook aan uit het Koorden en op de P.V. woei het alweer eene

ger. m./z. koelte.

In den avond van den 31sten deed ik de machines te werk stellen en

koerste naar de Firth of Forth, ten einde op de reede Leith den ver-

jaardag van H. M. de Koningin-Weduwe Regentes te kunnen vieren en

verder eenige dagen te vertoeven.

Ten 2 u. 30 m. H.W. van den Isten Augustus werd het vuur van

St. Abb’s Head gezien, daarna werd het gaandewegdik, zoodat ten 5 u.

alle zicht weg was. Ten 7 u. trok de mist een weinig op, waardoor

May-eiland verkend werd. Kort daarop kwam de loods aan boord, die

ons door de Firth naar de reede van Leith bracht, alwaar ten 10 u. 45 m.

geankerd werd.

Behalve Engelsohe visschersvloten en afzonderlijk zeilende of stoo-
mende Engelsohe vissohersvaartuigen, alle kenbaar aan de merken.
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werden door mij ontmoet de vaartuigen: M.A. 96, Sch. 5, M.A. 119,
M.A. 87, T.L. 49, V.L. 43 en Sch. 89, die eene Hollandsche vlag toon-

den; verder V.L. 46, M.A. 82, M.D. 1 en V.L. 120, en onder de Schot-

sche kust verscheidene bommen, aan vorm en merken kenbaar als Hol-

landers, doch
geen vlag vertoonende.

Geen van allen gaf blijk met ons in aanraking te willen komen.

Met zonsopkomst van den 28sten Juli kwam Hr. Ms. stoomer Dolfijn
in ’t zicht; niets mede te deelen hebbende, vervolgden wij onzekoersen,
na het wisselen der verkenningsseinen.

Op de reis kwamen enkele verwondingen enz. voor van weinig be-

teekenis, doch velen leden en lijden nog aan de gevolgen van het gure,

natte weder van de laatste dagen; overigens is de gezondheidstoestand
van Etat-major en bemanning goed.

Lei t h, den 7den Augustus 1891.

Ik heb de eer Uwe Excellentie, ten vervolge op mijn rapport dd. 1

Augustus, mede te deelen, dat ik in den namiddag mijn otßciëel bezoek

bracht bij den Consul-Generaal Honorair, dien ik reeds, evenals de an-

dere autoriteiten te Leith, door een Officier van onze komst ter reede

had doen verwittigen.

Bij mijne komst ter reede werd ik gecomplimenteerd door een Zweedsch

opleidingsschip, dat hier voor enkele dagen vertoefde. De wederzijd-
sche bezoeken werden gewisseld en door mij werden aan den wal nog

bezoeken afgelegd bij den Provost van Leith en den Commandant der

troepen te Edinburgh.
Die bezoeken bracht ik echter eerst Dinsdag, omdat Zaterdag na-

middagna 1 u. niemand op zijn bureau te vinden was, evenmin als Zondag
en ik Maandag verhinderd was door de viering van den verjaardag van

H. M. de Koningin-Weduwe Regentes; van het uitstellen dier bezoeken,

met de daarvoor bestaande redenen, heb ik die autoriteiten door den Con-

sulGeneraal Honorair doen kennis geven.

Voor de viering van den verjaardag van H. M. de Koningin-Weduwe

Regentes op Zondag, trad ik in overleg met de autoriteiten aan den

wal; de algemeene opinie was, dat de godsdienstige gezindheid der in-

gezetenen geschokt zou worden door de viering van dien feestdag op de

voorgeschreven wijze op Zondag, waarom ik besloot, met het oog op

Art. 51 Hoofdstuk I, Deel II der Verordeningen voor de Koninklijke
Kederlandsche Zeemacht, den verjaardag te vieren op Maandag 3 Augus-

tus, zooals dan ook op de gebruikelijke wijze geschiedde.
Ik deed den Commandant van het Zweedsche instructiesohip mode-

deeling doen van het te vieren feest, waaraan door hem werd deelge-

nomen door het hijschen der vlaggen met de Hollandsche vlag aan den

groeten top en het afvuren van een saluut van 21 schoten op den mid-

dag, waarvoor ik den 4den Augustus deed bedanken.

De Consul-Generaal Honorair bracht mij Woensdag eencontra bezoek.
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de Provost van Leith zond mij zijn kaartje, de Commandant der troe-

pen liet niets van zich hoeren of zien.

Gedurende mijn verblijf ter reede alhier heb ik dagelijks aan de

equipage verversching doen verstrekken; eene shoreboat heb ik aange-

nomen om zeker te zijn, dat mij dit alles op tijd zou worden bezorgd.
Vrijdagmorgen worden de rekeningen afgesloten en in den namid-

dag de reede onder stoom verlaten.

De gezondheidstoestand van den Etat-major en de verdere bemanning
is zeer voldoende.

Reede Texel, den 19den Augustus 1891.

Mijn rapport dd. 7 Augustus 1891 vervolgende, heb ik de eer U.H.E.G.

mede te deelen, dat ik met den bodem onder mijn bevel den 7den Au-

gustus ten 4 u. de reede Leith verlaten heb, op loodmansaanwijzing de

Forth ben afgestoomd, den loods bij Bass-rock heb afgezet, toen den

stoom heb doen afwerken en zeilende de Noordzee ben ingestevend.
Op den Bsten Augustus werd eene Hollandsche visschersvloot

gepas-

seerd; hiervan heschen enkelen de vlag, terwijl de volgende merken

onderscheiden werden :

K.W. 16, 18, 22, 26, V.L. 112, 142, M.A. 50, 81, 85, SOH. 228, 143,

71, 189, 91, 118, 120; communicatie werd niet gevraagd.

Engelsche visschersvaartiiigen werden op het laatst minder gezien,
Hollanders vele, waaronder: K.W. 47, 45, N.W. 20, SCH. 165, 169, 33,
58, 55, 27 en andere kenbaar aan den

vorm, doch waarvan do nummers

niet te onderscheiden waren door afstand of mist.

Geen der uitsluitend met het politietoezicht op de visscherij belaste

schepen werd ontmoet.

De exercitiën en manoeuvres werden ook op dat gedeelte van de reis,
zoover het onhebbelijke weder het toeliet, voortgezet tot de laatste

dagen van den kruistocht, welke laatste dagen gebruikt werden om het

schip, waarvan het uiterlijk aanzien door al de vochtigheid enz. veel

geleden had, wat op te knappen.

Op de V.M. van den 18den stond ik
nog

20 mijlen van de Uiterton

van het Schulpengat; het woei eene S.B.K. uit het Z.O. en daar ik het

wenschelijk vond om onder de Hollandsche kust te komen, ten einde

den 19den te kunnen binnenvallen om zeker te zijn aan de order,
vervat in Art. 7 mijner Instructie, te kunnen voldoen en zulks zei-

lende onmogelijk was
,

deed ik ten 10 u. de machines te werk stellen

om stoomende het doel te bereiken.

Ten 8 u. werd het lichtschip van de Haaks verkend en daarbij op en

neder gehouden tot in den vroegen morgen van den lOden, toen koers

werd gesteld naar het Schulpengat.
ÏTadat de loods aan boord was genomen, werd door bet Schulpengat

naar de reede Texel gestoomd, alwaar ten 7 u. geankerd werd.

De gezondheidatoestand van Etat-major en verdere bemanning is goed
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3°. De Rüyter.

Commandant: de Kapitein ter zee W. baron Van Hoqendürp.

Suriname, den 2den Mei 1891.

Ik heb de eer Uwe Excellentie het navolgende te rapporteeren, om-

trent het afgelegde gedeelte der reis van mijn onderhebbenden bodem.

Ter voldoening aan de door mij ontvangen instructie, verliet Hr. Ms.

stoomschip De Ruyter op de A.ll. van den 20sten Maart 1891, tusschen

2 en 3 u., stoomende de roede van Texel en koerste op loodsmansaan-

wijzing en peiling naar Vlissingen. Gebruikten onderweg het Thomson-

lood, dat goede diensten bewees. Waren aan de buitenzijde van de

Schouwenbaiik en de binnenzijde van het Tbornton-rif langs gegaan,

om het lichtschip van de Wandelaar been. Kwamen den volgenden
morgen ten

ongeveer
7 u. voor de stad en stoomden dadelijk op de

buitenhaven tot voor de sluis. Haalden omstreeks 10 u. met hoogwater
daarbinnen en meerden aan de kaai in de binnenhaven.

Daar het dien dag te laat was om daarmede te beginnen, werd eerst

Maandag den 23sten Maart ’s morgens ten 7 u. tot het compenseeren

der kompassen overgegaan.

Kwamen daarmede gereed tegen 12 u. van den 24sten en zouden toen

nog door de sluis naar buiten zijn gekomen, ware zulks niet belet ge-
worden door het springen van eenige trossen, waardoor het te laat werd

om vóór het vallen van het water over den buitendrempel te kunnen

zijn, zoodat wij dus alweer 24 u. moesten wachten.

Ofschoon de barometer den 25sten niet hoog stond en de wind uit het

Westen tamelijk hard woei, was de weervoorspelling niet van dien

aard, om mij reden te geven opnieuw te blijven liggen. Eenige rijzing
van den barometer en andere observatiën gaven grond om te veronder-

stellen, dat de wind Koordelijker zou loopen; ten 10 u. werd er naar

de sluis verhaald en konden wij ten 1 u. de haven verlaten en naar

buiten stoomen. Achterblijvers van de equipage waren er niet, echter

des te meer zieken.

Stoomden met 3 ketels op loodsmansaanwijzing en peiling naar zee,

gingen benoorden om de Sandettié-bank langs naar den ingang van het

Engelsche Kanaal.

Gedurende de H.W. hadden zeer harden wind en veel zee, maar de

machine hield zich goed, terwijl de maan zeer welkom was om ons

lichtenzicht te geven.

Ten 11 u. V.M. van den 26sten zetten den loods te Dungeness af,
zetten daarna koers door het Kanaal, steeds met harden of minder har-

den Westenwind. Om beter te vorderen, liet ik nog in een’ vierden

ketel stoom stoken.

Vrijdagmiddag den 27sten, ter hoogte van Portland-bill, daalde de

barometer, die steeds langzaam was blijven rijzen, eensklaps 4 mM. en
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vielen er eenige zware buien met hagel gepaard in, zoodat ik een

oogenblik er over dacht, om tijdelijk achter het hooge land van Port-

land-bill te schuilen, doch gelukkig klaarde de lucht weder op en, of-
schoon de wind zeer stijf bleef doorstaan, was er geen reden om de

reis te vertragen. Hadden Zaterdagmiddag van den 28sten Lizard

Noord; de wind, langzamerhand afgenomen zijnde, was nu buiten het
Kanaal veranderd in een klein Noord-Westelijk briesje.

De steenkolenvoorraad, die sedert de eerste inlading te Willemsoord
niet meer was aangevuld geworden, was belangrijk verminderd, zoodat

ik de gelegenheid om te zeilen niet voorbij liet gaan.

Het jaargetijde in aanmerking nemende, stuurden met een’ W.Z.W.
koers over de Gronden, af en toe met één ketel den wind te hulp
komende, om niet minder dan 4 mijl te loopen.

Den 39sten plaatste het middagbestek ons op den rand van de Gronden
en werd de heilzame invloed van wat milder temperatuur en droogweder

op allen reeds merkbaar. De koers werd nu Z.W. om de 13° W.L. op
45 N.B. te snijden, wat volgens de verstrekte zeilaanwijzingengeraden is*

Na gedurende 24 u. van 30 op 31 Maart zoowat met stille om de Zuid

te zyn gedreven, liet ik opnieuw in één ketel stoom opstoken
,

ten

einde niet te lang in dit jaargetijde op de Gronden of in de golf van

Biscaye te blijven liggen, doch, kort na het onder stoom
gaan, kwam

de wind flink uit het Zuiden door.

Weldra gedrongen om een rif in te steken, liep de wind denzelfden
nacht naar het N.W., waarop er verhalsd werd en een tamelijk etmaal

gemaakt. Gaandeweg schraalde de wind echter, zoodat ik mij met het
halen van Zuid moest tevreden stellen.

Inmiddels hadden de exertiën een aanvang genomen, terwijl de dagen
van droogte en zachte temperatuur de bemanning goed deden, waartoe
de nieuwe schafting, die uitstekend beviel, zeker medewerkte.

Maar ook Zuid kon op den duur niet behouden worden; hoe langer
hoe meer naderden wij de Portugeosohe kust en hadden

op de H.W.

van den 4den April kaap Koca op pl. m. 15 m. Oost.

Die sinds dagen waaiende Z.W. wind, met hoogen barometerstand,
schijnt, volgens de beschrijvingen, hier omtrent den tijd der eveningen
niet verwacht te

mogen worden, als wanneer men meer kans op ha rden
Oosten wind heeft.

Dat ik niet gewenscht had betrekkelijk zoo dicht onder de kust te
komen en dan ook zeer ver uit den voorgenomen koers was geraakt,
ligt voor de hand; terwijl er nu met de bestaande weérsgestoldheidg een

kans was om West te halen en zoo langzamerhand geen vertier werd

gemaakt, zelfs ook niet om de Zuid, besloot ik den sden ’s morgens te

gaan stooraen, koers bepalende Z.W.t.W.

Na een etmaal de machine te hebben doen werken, kwam er een

flauw N.O.lijk zuchtje door, dat, gaandeweg in kracht toenemende,
het schip op 30'A°N.B. e:i \y .L . bracht.

15
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Daarna (den llden) begon de wind door het Oosten heen Zuidelijker
te loepen, om den 14den geheel terug te gaan en zeer flauw in het

N-W. en W.N.W. te blijven staan.

De hooge deining, eerst uit het Noorden en later uit het Oosten,
was zeer hinderiijk voor de exercitiën.

Blijkbaar waren wij dus op den rand van den N.O. passaat, al gaven

de kaarten ons het recht te hopen, reeds binnen zijne grens
te zijn.

Om nu spoedig doorstaanden wind te bereiken, werd van tijd tot tijd
met één of twee ketels gestoomd, tot op de D.W. van den ISden April, als

wanneer de passaat-wind, alhoewel nog maar zeer flauw, bleef waaien.

Ofschoon volgens de zeilaanwijzingen aangeraden wordt de 20° N.B.

op 32° W.L. te snijden, zoo kwam het mij nu verkieselijker voor bij
deze flauwe koelten uit het N.W., of onder stoom bij stilte, den koers

Zuidelijker te nemen, zoodat die parallel op ruim 30° W.L. werd ge-

kruist, in de meening verkesrende, dat de passaat Zuidelijker moest

gezocht worden, wat dan trouwens in dit geval ook volgens de boeken

mocht verondersteld worden.

Den Ssten April vierden wij den verjaardag van H. K. H. de Groot

Hertogin van Saksen-Weimar, Prinses der Nederlanden.

In den morgen van den 16den werd de Noorder-keerkring gesneden.
Zoodra de gelegenheid ruim genoeg was om lijzeilen te voeren,wer-

den deze steeds bijgezet.
Nu het toch wel was aan te nemen, dat eindelijk de streek van den

heerschenden N.O. wind was bereikt, werd de koers Z.W. bepaald, in

de hoop door wat meer Zuid te halen, dan anders noodig was geweest,

wat krachtiger wind te erlangen, maar toen dit niet hielp, vermeende

ik beter te doen met den kortsten weg te kiezen, groot cirkel te gaan

zeilen, welke trek vrij wel met dien van de zeilaanwijzing samenvalt

en Z.W.t.W. te sturen. Tot Maandag den 20sten kon geen etmaal grooter
dan pl. m. 20 mijl verkregen worden, daarna begon de passaat eenigs-

zins frisscher door te komen en liep het behoud op tot 35 a 40 mijl.

Op de 10° N.B. kregen buiïg weder; de buien bevatten echter meer

regen dan wind. Van den stroom, die ongeveer op deze breedte in den

zomer en het najaar om de Oost moet loopen, was nu einde April nog

niets merkbaar.

Maakten op de hoogte der Marowijne-rivier land, d. w. z. op de

kaart, door 28 en .30 vaam zand en modder te looden. Trachtten daarna

op de 10 vaams lijn West te halen, doch de zware regenbuien en de

zoo gebroken lijn maakten zulks zeilende niet wel mogelijk. Ankerden

daarom ’s nachts ten 4 u. in 7 vaam, naar gissing iets beoosten de

Suriname-rivier. Ontstaken de vuren en stoomden den volgenden morgen

(den 30sten) op peiling, voor zoover de dikke lucht het toeliet, op het

lichtschip aan. Dit Zuid hebbende, ankerden in 6‘A vaam water ten

11 u. Zonden de stoorasloep naar den wal om kennis van onze aankomst

te geven.
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De gezondsheidstoestand is zeer voldoende.

Voor zooverre ik nu over dit schip kan oordeelen, viel het mij als

zeilschip zeer mede Met flauwe koelten bij den wind blijft er steeds

eenige vaart in en met stijve bries loopt het bepaald goed. Dit werd

door mij opgemerkt, toen wij des nachts van den 3den hard zeilden

en een meêligger opliepen, die echter, toen de wind verflauwde, weder

aan de kim verdween. Ook vóór den wind geloof ik niet, dat het schip
betrekkelijk een luie zeiler is; maar dat de groote ruwheid van de bui-

tenhuid veel schade doet aan de vaart, is zeker.

De bewegingen zijn gemakkelijk en niet wreed; de nieuwe stuwing
van den ballast heeft, voor zoover is na te

gaan, uitstekend voldaan.

De kleeding voor warme klimaten onderging eene groote verbetering,
door de invoering van strooien hoeden voor matrozen; zij zijn zeer doel-

matig en kleeden goed.
Den Isten Mei ’s morgens kwam het stationsschip buiten. Van den

Stations-Commandant vernam ik, dat, wegens het late uur waarop de

stoomsloep aan boord was gekomen, in verband met zijn ten anker liggen
voor het fort Amsterdam, er geene gelegenheid was geweest om Uwe

Excellentie het telegram van aankomst te seinen.

Daar de stand van het water niet toeliet, dat de Sommelsdijk weder

naar binnen ging, zoo was het niet mogelijk, door den afstand waarop
men van de stad moest verwijderd blijven, Uwe Excellentie het telegram
voor Zaterdag den 2den af te zenden.

Curagao, den 9den Mei 1891.

Als vervolg op mijn reisrapport, Uwe Excellentie aangeboden bij mijn
schrijven dd. 2 Mei jl., heb ik de eer U nader te berichten, dat ik mij
dien dag met Hr. Ms. stoomschip Sommelsdijk naar Paramaribo begaf.

Inmiddels had ik over het stationsschip inspectie gehouden en maakte

na binnenkomst mijne opwachting bij den Gouverneur. In den voor-

middag van den volgenden dag (3 Mei) bracht het stationsschip mij
weder naar boord terug en, nadat eenige verwisseling van schepelingen
had plaats gehad, werd ten 3u. A.M. het anker gelicht en onder zeil

gegaan, stellende den koers naar Cura9ao door de straat bezuiden

Tobago.

Kregen op de lI.W. van den 6den Mei ten 1u.15 m. zicht van het

vuur van Eockly-bay; hadden met het Thomson lood de kust aangelood
en stuurden nu met verschillende koersen tusschen Trinidad en Tohago
door; de ondervonden stroom was zeer sterk geweest, waarop trouwens

gerekend mocht worden.

Hetzelfde was later ook het geval op de hoogte van de Testigos- tot

aan do Hermanos-eilanden. Binnen de kraal stond meestentijds een

aardige passaat-wind door, waaiende 0.Z.0.—0.N.0.

Op de ILW. van den 9den werden de vuren ontstoken en ten 10 u.

de haven van Curagao binnengestoomd om in het Schottegat in de na-
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bijheid van Hr. Ms. sohroefstoomachip Iste klasse Johan Willem Friso

te ankeren.

Salueerden met 21 schoten.

Tk stelde mij onder de bevelen van den Kapitein ter zee, Stations-

Commandant.

De gezondheidstoestand is zeer voldoende.

Het schip zal voor alle diensten gereed zijn, zoodra de kolenvoor-

raad is aangevuld.

4“. Johan Willem Friso,

Commandant: de Kapitein ter zee G. Doorman.

Falmouth, den 4den Juni 1891.

Omtrent de reis van Hr. Ms. stoomschip Iste klasse Johan Willem

Friso, van naar Falmouth, heb ik de eer Uwer Excellentie het

navolgende te rapporteeren.

Op de V.M. van den lOden Mei verliet het schip de havenvanCuragao.
Beoosten het eiland omgaande werd koers gesteld naar de Mona-passage.
In de Caraibische zee werd b/z. koelte tot fl. koelte ondervonaen die

gelegenheid gaf de vierkante zeilen te voeren. Stoomonde met 45 sla-

gen werd 8 mijl behouden.

Op den 12den Mei werd de Mona-passage doorgevaren. In stede van

eenen N.O. passaat werd in den Atlantischen Oceaan tot op 24“ N.B.

steeds stilte aangetroffen. Met 2 ketels stoomende en 36 slagen werd

gemiddeld 6 mijl N.N.O. behouden.

De Noorderkeerkring werd gepasseerd op 15 Mei.

Op den IBden, ITden en 18den gaf eene b/z. koelte en fl/b. koelte

uit het Z.W. gelegenheid om enkele wachten de machines buiten ge-
bruik te stellen. De Bermuda eilanden werden hierbij beoosten en wel

omstreeks op 60 mijlen afstand gepasseerd.

Op 35° N.B. werd de koers meer Oostelijk genomen om den meridiaan

van 40“ W.L. op 39“ N.B. te snijden.

Bij flauwen N.O. wind met drie ketels en 42 slagen werd G'A mijl in

de wacht behouden. Op de D.W. van den 21sten, op 53° W.L., maakten

gebruik van eene aanvankelijk uit het N.W. doorgekomen b/z. koelte.

De wind, omloopende tot Z.W. met buiig weder, nam toe tot s/b.
koelte, m/z. koelte en ger.m/z. koelte, waardoor tot op 25 Mei, onder

zeil, 140 mijlen konden worden afgelegd.

Bij zeer ongestadig weder werd van 25 tot 31 Mei afwisselend ge-

stoomd en gezeild. Buien uit het Z.W. en N.W. werden telkens gevolgd
door stilte en flauwe koelte.

Op de E.W. van den 30sten, ruim zeilende met m/z. koelte en ger.

m/z. koelte, brak de groot marsera; de waarlooze ra werd op de Y.M.

van den volgenden dag opgebracht.
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Op 46 N.B. en 18° 20 W.L. gekomen, werd stoomende koers gesteld
naar het Kanaal.

Met eene goede stoomgelegenheid werden de Gronden bereikt. Gedu-
rende enkele wachten werd aldaar de reis echter vertraagd door storm-
weder nit het Z.0., hetgeen noodzaakte met weinig vaart en gereefde
barkzeilen bij den wind te houden.

De vuren van de Wolf-rock en Lizard werden in den avond van 3

Juni in het zicht geloopen. De kolenvoorraad tot 60 ton verminderd

zijnde werd Falmouth aangedaan. Het schip ankerde aldaar
op de D.W.

van den 4den Juni.

De gezondheidstoestand is zeer gunstig.

Reede Texel, den Bsten Juni 1891.

Als vervolg op het van Falmouth aan Uwe Excellentie aangeboden
rapport, omtrent de reis van Hr. Ms. stoomschip Iste klasse Johan

Willem Friso van Curagao naar Nederland, heb ik de eer het navol-

gende te berichten.

Te Falmouth werd het Engelsohe Gouvernement met 21 schoten
gesa-

lueerd; voor dit saluut werd onmiddellijk bedankt. Aan den Gezant te

Londen werd van de aankomst van de Friso kennis gegeven en een

bezoek werd afgelegd aan den Commandant van het training-ship
Ganges en aan den Nederlandschen Consul, den Heer W. Broad. Op
de bepaalde verzekering van den Consul, dat het afgeven van kaartjes
aan den Jlayor en den Militairen Commandant als geheel voldoende

was te beschouwen, werd van het voorgenomen bezoek aan die auto-

riteiten afgezien.

Door de medewerking van den Heer Broad , kwam het schip in den

achtermiddag gereed met het inladen van 85 ton steenkolen en kon

alzoo ten 5 uur P.V. de reede worden verlaten. Van het vertrek werd

Uwe Excellentie telegraphisch bericht.

Aauwelijks 10 mijl in het Kanaal afgelegd hebbende, werd eene scbeur

ontdekt in de stoomschuifkast van den hoogendrukcylinder; met eiken
halven slag blies de stoom met kracht door de opening. Het getal om-

wentelingen werd dadelijk van 60 tot op 36 verminderd. De scheur
werd bedekt met een lap zeildoek met menie en een indiarubber

strook, waarover eene ijzeren plaat werd aangebracht, die was gezet
naar den vorm van, de kast; deze plaat werd behoorlijk gestut.

Stoomden met stilte en flauwe koelte door het Kanaal, verkenden de

voornaamste lichten en namen, op de D.W. van den 6den, bij Dungeness
den loods over.

Passeerden
op de A.M. Hr. Ms. stoomschip Sumatra en op de E.W.

den Eoord-Hinder. De Sumatra bevond zich 5 mijl N.O. van het licht-

schip van E. Goodwin en verzocht gerapporteerd te worden.

Op de V.M. van den 7den zetten aan tot 40 slagen en liepen op de

A.M., met eene vaart van 5—6 mijlen ,
den lichttoren van Scheveningen
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en achtervolgeng die van Katwijk en IJmuiden in het zicht. Seinden

aan de Semaphore te IJmuiden den naam van het schip met verzoek

het voorbijgaan te rapporteeren. Op de E. W. kwamen ten anker nabij

de uiterton van het Schulpengat.
Heden morgen

ten 5 u. werd weder onder stoom gegaan, het Schul-

pengat doorgevaren en ten 6 u. 45 m. ter reede geankerd.

De gezondheidstoestand is zeer gunstig.

s°. Van Galen

Bij de uitreis Commandant: de Kapitein ter zee F. J

Stokhuijzen.

Simonsstad, den Ssten December 1890.

Ik heb de eer üwe Excellentie te rapporteeren, dat, ter opvolging

der mij verstrekte instructie, Zr. Ms. Van Galen den llden October

1890 des morgens ten 5 u. 30 m. de reede van Texel heeft verlaten,

met bestemming naar Batavia via Simonsstad. De bemanning bestond

uit 265 koppen, victualie was voor 17 weken aan boord, de scheeps-

diepgang bedroeg vóór 5.3 en achter 5.8 meter.

Het barometer verschil van den lOden October 8 u. V.M. gaf M. 3.2 Gr.;

daar dit minder gunstig verschil gaandeweg was ontstaan, (Bsten Octo-

ber 8 A.M. H. 2 M., 9den October 8 V.M. V 1.3 G.) en de barometer te

Helder -f 9.2 aanwees, mocht de weervoorspelling gunstig heeten , alleen

bestond groote kans op mist.

Met vier ketels en 50 slagen tegen "Westelijke koelte instoomende,

werd van 5 tot 7 mijl gemaakt, en ten 11 u. A.M. de Noord-Hinder ge-

passeerd ; op de D.W. van den I2den verkenden wij het groene licht

van East Goodwin en passeerden ten 7 u. 15 m. de ton van de Varne;

spoedig daarna kwam de mist opzetten, waarna naar omstandigheden

of volle kracht, of zeer langzaam werd gestoomd.

Ik besloot op de reede van Dungeness beter zicht af te wachten en

ankerde aldaar ten 9 u.; gedurende het ten anker liggen hadden wij

het voormarszeil in top en de bezaan uitgehaald, waardoor op de reede

loopende schepen ons spoediger konden zien ; hetzelfde middel werd

later onder stoom in het Kanaal toegepast.

Nadat de loods was afgezet, werd ten 10 u. 30 m. bij opklarend weer

de reis voortgezet.

Ten einde zoo kort mogelijk blootgesteld te blijven aan de gevaren

aan mist verbonden, stoomde de Van Oalen met eene 8 è, 9 mijlsvaart

langs den Engelschen wal, van tijd tot tijd zeer langzaam loopende,wan-

neer de mist zulks noodig maakte.

Op de P.V. passeerde ons Zr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden-,

eenige seinen werden gewisseld.
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Nadat op de E.W. St. Catherine-point dichtbij gepasseerd was, werd

op de H.W. van den ISden de Engelsche wal losgelaten, waardoor bij
den aanhoudenden mist minder schepen worden ontmoet, ’s Avonds van

dien dag verliet ons de mist, waarom twee ketels buiten werTdng ge-
steld werden om de reis met 5 mijlsvaart te vervolgen; ’s namiddags
6 uur was Lizard naar gissing Noord.

De wind, die steeds flauw Westelijk was gebleven, kwam op de V.M

van den ISden met bramzeilskoelte uit het Westen door en stelde ons

in staat zeil te zetten en stoom af te werken.

De machines hadden zeer goed voldaan en bleken geheel vertrouw-

baar; in het begin kookten de ketels, toen er slechts twee in gebruik

waren, op, doch dit veranderde weldra.

De wind van West door Noord langzaam omloopende naar Oost en

Z.O. bracht ons den 24sten Ootober tot 30°N.8. en 23° W.L.; het werd

toen stil, terwijl zware en aanhoudende regenbuienhet verblijfaan boord

minder aangenaam maakten; enkele koortsgevallen deden zich voor;

hopende betere gelegenheid te vinden, werd gedurende eenetmaal Zuid

gestoomd en werkelijk droogte met Z.W. en Westenwinden aangetroffen,
waarmede de reis onder zeil werd voortgezet.

Op de E.W. van den 26sten werd het weder stil, de breedte bedroeg
25° 45' en er mocht verondersteld worden, dat eenige uren om de Zuid

stoomen ons den passaat zouden brengen. Hierin echter werden wij zeer

teleurgesteld; eerst
op de V.M. van den 29sten October kwam de pas-

saat ons in eene bui uit het N.W. in 19° 30' N.B. en 22° W.L. achterop,
om ons den 4den November op 8° 30' N.B. en 23° 20' W.L. weder te

verlaten; de gemiddelde vaart bedroeg in den N.O. passaat slechts

mijl per wacht.

De Noorderkeerkring was den 27sten Ootoher gepasseerd.

Op de E.W. van den 4den November werd met twee ketels om de

Zuid gestoomd; de wind was zeer flauw uit het Z.Z.W.; 24 uur later

werd getracht onder zeil verder te komen; de wind was echter weldra

weder zoo flauw en schraal, dat op de A.M. van den 7den wederom de

machines te hulp geroepen werden, waarmede in den koers Z.Z.W. tot

op de E.W. van den Bsten November werd gestoomd. De wind was

gaandeweg van Z.W. door Zuid, naar Z.Z.O. gedraaid, en in kracht

toegenomen, waarom zeil gezet werd; weldra bleek het, dat wij in den

Z.O. passaat waren (2° 30' N.B. 24° W.L.).
Den lOden passeerde de Van Galen de linie; de goede geest, die aan

boord steeds heerschte, deed mij toestemmen in het vieren van het

Neptunusfeest, waardoor de lldo voor de equipage een feestdag werd.

De Z.O. passaat stond slechts flauw door en verliet ons reeds op 16°

30' Z.B. om op de gewone wijze naar het N.O. om te loepen; de ge-
middelde vaart in dezen passaat bedroeg 6 mijl.

Den !7den overleed een kwartiermeester aan hersenziekte; zijn lijk
werd den 18den met militaire eerbewijzingen in zee begraven.
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Den 21sten November werd de Zuiderkeerkring gesneden.
Tot in 28° Z.B. vergezelden ons de H.O. winden, waarna zij tot N.W.

liepen, tevens toenemende tot ger. m./z. koelte, waardoor den 25sten

November het grootste behoud, tot nog toe door de Van (Sklêm op de drie

reizen naar Indië verkregen, namelijk 64'A geogr. mijl werd gemaakt.
De gelegenheid was dan ook veel heter dan gewoonlijk verder om de

Zuid wordt gevonden, daar op deze lage breedte de zee, ondanks den

harden wind, niet hoog liep. fteeds den volgenden dag vloog de wind

in eene hui naar het Z.W. Langzaam schralende tot Zuid en Z.0., nood-

zaakte hij ons den 26sten om de Z.Z.W. te gaan liggen; het weer was

goed, de Z.W. deining belette echter veel vaart te loepen ; zoodra echter

de ruimende wind onzen koers Zuidelijker deed vallen, nam de vaart

belangrijk toe.

Op den middag van den 29sten was de wind tot Noord gekomen en

daar de breedte 38° 45' voldoende was, werd Oost later O.t.N. gekoerst.

Den 2den December was bet geheel stil; ikwenschte vóór Simonsstad

de kompassen te verifieeren en liet in twee ketels stoom maken. Toen

het stil bleef, werd gedurende vier wachten 0.N.0. gestoomd, waarna

de wind uit het N.N.W. terugkwam, om spoedig op de gewone wijze
met eene bui naar het Z.W. te loepen. Zeer langzaam werd de wind

Zuidelijker, om den sden in een barden Zuid-Ooster over te
gaan; ge-

-1 ukkig was hierop gerekend, wij hadden de Kaap de Goede Hoop N.0.t.0

en zeilden tot voor de baai om den 6den December ongeveer
8 u. V.M.

onder stoom
op de reede van Simonsstad te loepen.

Omtrent de gevolgde route valt op te merken, dat het plan bestond

de aanwijzingen te volgen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Met het gebruik van stoom om uit het Kanaal komende West te balen

en later met N.O.lijke winden, viel het gemakkelijk de parallellen van

35° en 30° in de gewenschte snijpunten te kruisen. Had het zoo uit-

nemende Segelhandbuch für den Atlantiscben Ocean ons niet gew'aar-

schuwd, dat N.0., winden, in November op 40° N.B. ondervonden, zeer

dikwijls ontstaan door een barometei-minimum boven den passaat ge-

legen, dan zouden de Westelijke winden, die wij later aantroffen, ons te

meer zijn tegengevallen. Die Westelijke winden, gevoegd bij de zeer

Zuidelijke grene van den N.O. passaat, die stoomende natuurlijk met

Zuiden koers werd opgezocht, brachten ons beoosten den Instituutsweg.

Van het zich snel verplaatsen der Noordelijke grens van den N.O.

passaat werd een sprekend voorbeeld gezien. De Van Galen was den

28sten October ’s avonds 6 u. op 21° 30' N.B. recht Zuid stoomende tot

het opzoeken van den passaat in gezelschap met een groot, zeer ken-

baar, viermastzeilscbip, dat met den flauwen Zuiden wind om de 0.Z.0.

hield, maar opwerkende zeker niet meer dan eene mijl per wacht om de

Zuid kon maken, terwijl wij 5‘A mijl in die richting vorderden. Den

volgenden dag kregen wij tegen 10 u. V.M. in eene bui den passaat

onze viermaster moest toen, waren windomstandigheden Noordelijk van
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ons onveranderd gebleven, pl. m. 16 mijl van ons staan - kort daarna
echter zagen wij het schip achter ons. De passaat had dus een sprong
gemaakt van minstens 16 geogr. mijl Koordwaarts en daar wij flauwe Zui-
delijke koelte hadden gehad was hij blijkbaar eensklaps Koordelijk van

ons doorgekomen.
Den 29sten October St. Antonio Z.W.%W. 54 mijl hebbende, kon met

den K.O. passaat de route bewesten de Kaap Verden genomen worden
de omweg was dan echter pl. m. 15

geogr. mijl, daarbij was met dien koers
de wind recht van achteren. In het onzekere of die grootere weg door
betere gelegenheid goed gemaakt zou worden, koos ik het voordeel van
het oogenblik en liep 10 mijl beoosten Bona Vista langs; de recht-
streeksche invloed van de eilanden

op den passaat was van niet veel

belang ; slechts gedurende een paar uur werd het zeer flauw.
Ook bezuiden do Kaap Verden bleef de Van Galen beoosten den

gewildenweg; den toch reeds Hauwen passaat wilde ik iets laten inkomen

terwijl bij het snel verliezen van den Koord-Ooster en het opzoeken
van den Z.O. passaat weder weinig West werd behaald; eerst de linie
die wij in 27° 40' sneden, bracht ons bij de Instituutsroute terug.

Over de reis naar .30° Z.B. valt niets bizonders op te merken.
\/#"W"VT« V TT- - .

Voor het kiezen van eene route naar de Kaap, liet ik eene windkaart

samenstellen, waarbij de quadranten met gelijke windverhoudingen tot
één waren vereenigd. Zij leerde mij:

I°. dat, om kans te hebben
op doorstaande Westenwinden, minstens

de parallel van 38° gehaald moet worden,
2°. dat, de Kaap naderende, Z.O. winden veelvuldig zijn.

Volgens die uitkomsten werd gehandeld 39° was de grootste
breedte

-
de Kaap werd K.0.t.0.V.0. gebracht en in dien koers ge-

naderd. °

Voor zeilschepen wijzen de verschillende werken, met het oog op de
te verwachten Z.O. winden, op de wensohelijkheid de Kaap N.O. te

brengen; ik meende echter voor een schip met hulpstoomvermogen met

de genoemde peiling te kunnen volstaan, en bevond er mij goed bij.
Zooals Uwe Excellentie uit de bestekken zult opmerken was de reis

van de linie tot de Kaap zeer voorspoedig.
Bij komst te Simonsstad stond de Engelsche Schout-bij-nacht, Com-

mandant van het station, mij toe eene boei te gebruiken om op te meeren"

de harde wind maakte het echter onmogelijk er op vast te maken’
waarom bij de boei werd geankerd; een paar uur later bij steeds toe-

nemenden wind werd ketting gestoken van 35 tot 60
vm,; den ketting

aanhoudende brak hij eenige schalmen van het anker verwijderd. Het
tweede anker werd dadelijk gepresenteerd.

Den volgenden morgen Zondag werd op de boei vastgemaakt. Zoodra
het weder minder onstuimig is, zal getrachtworden het anker te visschen.

Het is bij het komen te Simonastad steeds aante raden niet te ankeren
vóór dat de havenmeester aan boord is gekomen; men zal dan meestal
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dadelijk op de boei kunnen vastmaken, wat op deze soms onstuimige
reede een groot voorrecht is.

Het ter reede liggend Engelsche eskader, onder bevel van den Schout-

bij-nacht Nicholson, bestond uit:

Ealeigh, kruiser 2de klasse Admiraalsschip.

Penelope, twin screw central battery ship.

Archer, kruiser 3de klasse.

Magpie, gunboat.

Eenige staunches er. vier torpedobooten.
De gewone saluten en beleefdheidsbezoeken werden gewisseld.
De Schout-bij-nacht was zoo welwillend,kolen van de Engelsche Marine

te verstrekken; zij werden met een sleepbootje, geladen in lichters van

pl. m. 23 ton, op zijde gebracht. Den Ssten werd ongeveer 90 ton over-

genomen en zal, zoodra het weder het toelaat, tot 200 ton geladenworden.

Gedurende de reis zakte de fokkemast 12 mM.; in het onzekere of

hij goed neêr was, besloot ik hem te lichten, waartoe een bok werd opge-

richt; het vele werk hieraan en aan kolenladen verbonden, deed mij
20 man aannemen om aan wal de kolen in de lichters te laden

,
ter-

wijl het slechte weder mij noodzaakte eene shoreboat voor 13 shilling

daags in dienst te stellen.

•
Met groote droefheid werd, door tusschenkomst van den Consul-Ge-

neraal der Nederlanden te Capetown, de tijding van het overlijden van

Zijne Majesteit den Koning vernomen ; aan de equipage werd medege-

deeld, w'elke zware slag het Vaderland getroffen heeft, terwijl verder

volgens Uwer Excellenties telegram zal worden gehandeld.
Zooals ik de eer had Uwe Excellentie per telegram te melden, is de

gezondheidstoestand aan boord uitstekend; het schip is in zeer goeden

staat en zal weldra voor de reis gereed zijn.

Siraonsstad, den löden December 1890.

Als vervolg op mijn rapport van den Bsten December, heb ik de eer

Uwe Excellentie het volgende mede te deelen.

Nadat het, gedurende de eerste dagen van ons verblijf te Simonsstad,

zeer hard uit het Z.O. had gewaaid, werd het kalmer. In twee dagen
werden 200 Engelsche tonnen steenkolen overgenomen; het laden werd

bespoedigd door 20 particuliere sjouwerlieden aan wal, gedurende twee

dagen, aan het kolenladen te houden. Dit kost wel is waar /'2,10 per

man en per dag, maar werkende geheel met eigen middelen en dus

langzamer loopt men gevaar met Z.O. wind te moeten laden en voor

veel meer averij te maken, dan men nu aan koelies betaalt. De Van

Galen bad te Nieuwediep vele rustijzers te repareeren, die de vorige
maal bij het laden waren ontzet; daarenboven nam het lichten van den

fokkeraast veel van onze werkkrachten in beslag.

De steenkolen werden ons door de Dockyard verstrekt. Wel kwamen

er aanbiedingen van Capetown, waarbij werd gewezen op de mogelijk-
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heid van leveren, doordat nu de spoor van Capetown geheel tot Si-

monstown doorloopt, maar de Schout-bij-nacht, Commandant van het

Engelsche eskader, was het met mij eeiis, dat aanvoer van kolen per

spoor
tot te groote onkosten en te groot tijdverlies zou leiden, w'aarom

Z.H.E.Gt. geen bezwaar maakte ze uit den Marinevoorraad te leveren.

Op de werf liggen steeds 100 ton kolen in zakken ter inscheping ge-

reed; de afnemer moet de zakken weder gevuld en gestuwd terug le-

veren
, hetgeen door onze eigen manschappen, na afloop onzer werk-

zaamheden, werd gedaan.
Het lichten van den fokkemast kwam mij noodig voor. Deze mast

was bij het laatste verblijf van de Van Galen te Nieuwediep vóór mijne
aan boord komst gelicht om het spoor na te zien; hij stond echter blijk-
baar niet geheel neer, daar hij bij het aanzetten van het tuig p. m. 25

mM. en later in zee na harden wind nog 12 mSI. zakte; de wantschroe-

ven waren geheel neêrgeschroefd. Onder die omstandigheden wilde ik

niet om de Zuid gaan, alvorens zekerheid te hebben dat alles in

orde was.

Het geheele werk geschiedde met eigen middelen. Om het te groote
werk van wantverbinden te ontgaan, werd een stuk hout van 5 cM. dik

in het spoor gelegd. Het bleek dat de mast, na het 37 mM. zakken
,

neêr was geweest.
,

Het verzoek aan den Engelschen Schout-bij-nacht gedaan, om de Ofü-

cieren en Adelborsten de Engelsche schepen te doen bezichtigen, werd

toegestaan en hebben zich de Engelsche bevelhebbers beijverd om den

Etat-major van hunne bezoeken te doen profiteeren. Aangenaam was

het mij omgekeerd de Engelsche Midshipmen en eenige Officieren aan

boord te ontvangen om te zien hoe de fokkemast werd gelicht.
Van den Oonsulairen Agent alhier had ik gehoord, dat op den dag

der begrafenis van onzen Koning èn te Capetown èn op de reede van

Simonstown een saluut van 73 was gevallen.

Op audiëntie toegelaten bij den Gouverneur der kolonie Sir Henri

Loch, heb ik Zijne Excellentie bedankt voor de deelneming betoond bij
den slag, die Nederland had getroffen, terwijl ik ook den Schout-bij-
nacht Nicholson daarvoor mijn dank bracht. De adjudant van den Gou-

verneur bracht mij bet tegenbezoek. Verder werd een bezoek gewisseld
met den Consul-Generaal der Nederlanden.

De indruk, dien ik in de eerste dagen van Simonstown kreeg, was niet

gunstig; de harde Z.O. wind, in dezen tijd van het jaar veel heer-

schende, maakte de communicatie met den wal bezwaarlijk. Spoedig
echter kwam daarin gunstige verandering.

In mijn vorig rapport meldde ik het breken van den ankerketting bij
het kettingsteken voor harden wind. Gedurende den tijd van mijn ver-

blijf hier werd naar het anker gevischt en juist heden dachten wij het

gevonden te hebben en kregen wij een tros er op vast, doch bij het

halen op den tros liet deze weer los, ongelukkig de boei, die bij het ver-
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onderstelde anker medesleepende. Het begon weder zoo hard te

waaien, dat er geen denken aan was de pogingen tot yisschen Toort te

zetten en het is in dezen tijd niet te zeggen, wanneer dat weder het

geval zal kunnen zijn. Ik heb daarom den Consul verzocht bij goed
weder te laten visschen

,
kunnende dan bij terugkomst van de Van Galen

alhier het anker o. q. aan boord genomen worden. Ook de Schout-bij-
nacht zegde mij zijne hulp toe om het anker, eens gevonden, te lichten

en te bewaren.

De verversohingen te Simonsstad zijn vrij goed; men heeft er goed

vleesch, tamelijk brood, slechte groenten en uitstekende vruchten.

Zr. Ms. Van Galen verlaat heden de baai met bestemming naar Ba-

tavia", allen aan boord genieten eene goede gezondheid.

Ïandjong-Priok, den 14den Januari 1891.

Omtrent de reis van Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Van Galen

van Simonsslad naar Batavia, heb ik de eer Uwe Excellentie het vol-

gende te rapporteeren.
In den loop van Maandag 15 December 1890 waren wij gereed geko-

men met de werkzaamheden aan het voortuig, die het gevolg waren

van het lichten van den fokkemast; tevens werden de rekeningen gesloten

en eenig slachtvee aan boord genomen. Het brood, aanboord gebakken,
was niet inferieur aan dat te Simonsstad verkrijgbaar, waarom geen

versch brood werd medegenomen.

Mijn plan om ter reede te blijven, totdat het verloren zwaar anker

gevischt en gelicht zou zijn, gaf ik op, omdat de wind dien dag met

kracht uit het N.W. woei en de weerkundigen mij verzekerden, hij zeker

eenige dagen in dien hoek zou blijven, waardoor alle werkzaamheden

met sloepen of duikers hoogst moeilijk of onmogelijk zouden worden.

Met medewerking van den Vlag-Ofßcier, Commandant van het Engelsche

eskader, zal de Consulaire Agent het noodige verrichten om het anker

terug te krijgen.
Ten 6 ure ’s avonds van genoemden dag verliet de Van Galen stoo-

mende de baai; de diepgang bedroeg vóór 5.2 M., achter 5.6 M., terwijl

348.040 K.G. steenkolen aan boord waren.

Buiten werden de zeilen gezet, de vuren uitgehaald en de koers

Z.Z.O. (r. w.) bepaald.
Den ITden op 40°30' Z.B. en 24“20' O.L. waren wij het slachtoffer van

den strijd tusschen het warme en koude water; de zee liep hoog en

zeer onregelmatig en deed het schip tot pl. m. 40° naar lij en 20° naar

loevert slingeren. Zij sloeg met kracht tegen de benedenwinds hangende

officiersloep, waardoor deze werd beschadigd; door de valtoestellen te

verwijderen en de takels in de kielbouten te pikken, werd de sloep hoog

opgezet en behouden. Verder brak een der sjorringbouten van het rust-

anker, terwijl bij het zetten van het grootstengestagzeil dit zoo hevig
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tegen de voorgaffel sloeg, dat deze middendoor brak; eindelijk brak

nog de groote gaffel en sloeg een deel van het roosterwerk uit de

rusten weg.

De temperatuur van het zeewater kwam van 19.4plotseling op 15.2° C.;
de wind was Z.W., terwijl er gelukkig niet meer dan eene stijve m/z.
koelte woei.

Op de verdere reis kwam nog meermalen snelle rijzing of daling der

temperatuur van bet zeewater voor en steeds werd daarbij eene lastige
zee ondervonden, echter niet in die mate als op 17 December.

Met steeds goede gelegenheid en gaandeweg Oostelijker koers werd

de gewilde breedte van 43°30' gehaald, op welke parallel de lengte werd

afgezeild. Den IBden December hadden wij het grootste behoud van de

reis, 69 mijl.
Den 20sten begon de barometer, die tot nog toe niet veel van het

gemiddelde was afgeweken, te dalen en was het spoedig duidelijk, dat

eene depressie, in het Z.W. aanwezig, zich in Oostelijke richting voort-

bewoog; de wind, aanvankelijk N.N.0., draaide langzaam naar N. en

N.N.W
, ons, bij steeds dalenden barometer, aangevende dat de depressie,

als op deze breedte gewoonlijk het geval is, bezuiden ons langs zou

gaan. Wij voerden zooveel mogelijk zeil om met de goede gelegenheid
mede te komen, makende etmalen van pl. m. 60 mijl.

Van den 21sten
op de H.W. tot den 2dBten op die wacht, daalde de

barometer geregeld door van 759.2 tot 741 m.M., zijnde dit de laagste
stand; de wind, die steeds met gereefde m/z. koelte constant doorstond,
tot W.N.W. was geruimd, en ons steeds veroorloofd had bramzeilen te

voeren, werd nu buiig en dwong tot reven en vaart minderen; daardoor

liep de depressie ons te harder vooruit en deed den wind tot W.Z.W.

gaan. Met het rijzen van den barometer werd de wind flauwer, bleef

nogeenigen tijd indenzelfden hoek, om den 27sten
op de H.W. in stilte

te eindigen.
De deining uit het Z.W. was vrij wel verdwenen en hoopte ik den

volgenden morgen de ernstexeroitiën met het geschut te kunnen doen,
waartoe stoom werd opgestookt; toen echter

op de V.M. van den 28sten
de schijf gereed was, kwam de wind uit het N.O. met kracht door en

nam de gelegenheid tot vuren weg.

Overtuigd door den dalenden barometer, dat de wind spoedig om zou

loopen, te meer wanneer het schip zich om de Noord bewoog, stuurden

wij N.N.W. en kregen weldra ruimenden wind, gevolgd door stilte, daarna

br./z. koelte uit het Westen.

Den 30sten December op 39° Z.B. en 80° O.L. hadden wij voor het
laatst een stevigen N.W. wind; de barometer bleef onveranderlijk op
766 staan

; de zee was kalm en de gelegenheid zoo gunstig, dat eerst

bij eene vaart 11‘A mijl de bovenbramzeils moesten vastgemaakt worden
;

later werd het buiig, zoodat een rif werd ingestcken. Tot den 2den
Januari 1891 nam de wind steeds af en werd het zoo flauw, dat de
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machines te hulp geroepen werden. De barometer wees 772.5, eenstand)

die mij op een Zuidelijk doorstaanden passaat deed hopen ; wij waren

toen op 35° Z.B. en 89° 0.L., maar hoewel de wind Z. en Z.O. liep, was

hij zoo flauw, dat er niet aan zeilen te denken viel.

Op de V.M. van den 2den Januari werd schijfgeschoten met geschut;
het twintigste schot vernielde echter het vlot, waarop de twee vierkante

schijven van 4M. hoogte, elkaar rechthoekig snijdende, waren opgesteld;
den Sden Januari was een nieuw vlot gereed en werden de overige 40

schoten gedaan. Wij kregen langzaam stoomende en door de deining

pl. m. 5° over en weer slingerende 23 pet. treffers.

Op de E.W. van den Sden op pl. m. 26° Z.B. kwam de passaat door

en werden de machines buiten werking gesteld; hoewel schraal en

buiig, deed hij ons goed vorderen en verliet ons eerst den llden Januari

op 11°30' Z.8.; daarna werd het stil, afgewisseld met eenflauwen Noord

Westelijken moesson. Met behulp van stoom kregen wij den 13den Ja-

nuari ’s morgens 1 uur zicht van het licht van Java-hoofd; liepen ten

4 u. 15 m. de Behouden Passage in en kwamen ’s avonds 10 uur ter

reede Batavia.

Over de gevolgde route valt weinig te zeggen; in hoofdzaak namen

wij den weg, door het Koninklijk Meteorologisch Instituut aangegeven;

de 30° Z.B. werd 2° Westelijker gesneden dan in dien weg als wen-

schelijk wordt aangegeven; stoomende gaf ons dit echter bekorting van

afstand.

Zooals Uwe Excellentie uit de bestekken zult opmerken, was de reis

zeer voorspoedig, vooral het deel om de Zuid afgelegd, waarop gemid-

deld ruim 52 mijl werd behouden.

De exercitiën hadden, uitgezonderd te Simonsstad, waar veel werk was

en om de Zuid, waar het schip zwaar slingerde, geregeld plaats; de

equipage, steeds met goeden wil bezield, is in zeemanschap veel vooruit

gegaan;
de meeste matrozen echter zijn lichamelijk weinig ontwikkeld,

waarom exercitiën, waarbij het op kracht aankomt, nog te wenschen

overlaten. Officieren en Adelborsten werden zooveel mogelijk geoefend

en is eene enkele maal daarvoor gemanoeuvreerd; eene reis naar Indië

is echter uit den aard der zaak niet geschikt om goede manoeuvriers

te vormen wel daarentegen om de zeemanschap te doen toenemen;

vooral om de Zuid is daartoe do leerschool uitstekend.

De victualie was van uitstekende qualiteit, alleen de boter, hoewel

bruikbaar, kan niet tot de zeer goede gerekend worden. De bakkerij

aan boord voldeed uitstekend ;
ik liet in den laatsten tijd driemaal

’s weeks versch brood verstrekken en wel omdat het brood, versch ge-

bruikt, nog beter is dan oud, maar vooral om aan te toonen, dat er

geen bezwaar bestaat, de equipage om den anderen dag versch brood

te verschaffen.

De gezondheidstoestand laat aan boord niets te wenschen over, terwijl

schip en machines zich in goeden staat bevinden.
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Bij de thuisreis Commandant: de Kapitein ter zee W. A.

Arriëns.

Simonsstad, den 21 sten Maart 1891

Betreffende de reis van Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Van

Oalen van Batavia naar de Simonsstad, heb ik de eer Uwe Excellentie

het volgende te rapporteeren.

Ingevolge de mij door den Commandant der Zeemacht in H'. I. ver-

strekte instructie, verliet de Van Oalen in den morgen van den ISden

Februari ten 7 u. D.W. de baven van Tandjong-Priok.
Het schip was bemand met 257 koppen; uitgerust met 15 weken zee-

en twee weken reêschafting en voorzien van ongeveer 400 ton steenko-

len, terwijl de diepgang bedroeg: vóór 53 dM. en achter 59 dM.

Buiten de haven gekomen zijnde, werd eerst de vlag van den Engel-
schen Vice-Admiraal en daarna die van den Commandant der Zeemacht met

15 schoten gesalueerd, beide onder het losgooien van het voormarszeil.

Begunstigd door fraai weder werd door het midden vaarwater naar

straat Sunda en verder door deze en door de Behouden Passage naar

zee gestoomd.

Ten 10 u. 15 m. E.W. werd het licht van Java’s Eerste punt Zuid en

Hoek Karang Djadar N.W.t.W. (r. w.) gepeild; van deze peiling, ko-

mende in 6°42'30 Z.B. en 105‘>12'30 O.L. werd het bestek gerekend.
Buiten gekomen zijnde werden windstilte en fraai weder, doch vrij hooge

deining uit het Z. en Z.0., ondervonden; met 4 ketels stoomende werd

met 46 slagen ongeveer 7 mijl gemaakt.

Op de H.W, van den 20sten
op den 21sten kwam de wind met eenige

kracht uit het Z.O. door, zoodat de langscheepsche en de vierkante

zeilen aan den voortop werden bijgezet, en de vuren in de beide voor-

ketels werden uitgehaald. Nadat de wind op de D.W. echter na eene

bui uit bet W. weder geheel was gaan liggen, kwam hij op de V.M.

andermaal door uit het Z.0., waarop alle vierkante en langssch. zeilen,
behalve het grootzeil, werden bijgezet en de stoom werd afgewerkt.

Volgens de aanwijzing van het Meteorologisch Instituut moeten de

schepen, die straat Sunda in Februari verlaten
,

de O.L. benoorden de

12° Z.B. snijden; overeenkomstig hiermede werd genoemde meridiaan

in den morgen van den 21sten Februari gesneden in 10°50', zijnde het

gemiddelde der gunstigste snijpunten, en daarop de koers bepaald op
W.Z.W. (r. w.), zijnde het mijn voornemen om de 75° 0.L., mede over-

eenkomstig genoemde aanwijzingen, benoorden 23° Z.B. en wel in on-

geveer 21°.30' Z.B. te snijden.

Op de D.W. van den 22sten werden, de passaat goed doorstaande,
ook de vuren uit de achterste ketels uitgehaald.

Naarmate de O.L. afnam, nam de wind ook in kracht af, zoodat den

26sten Februari de vaart nu en dan slecbts 4'A mijl bedroeg; daar het

snijden van den meridiaan van 75° O.L. tot in 20° Z.B. ook
nog gun.



240

stige reizen oplevert, besloot ik dien dag iets Moordelijker te sturen,
in de hoop daardoor krachtiger wind te zullen hebben.

Op de H.W. van den 2den Maart werd de meridiaan van 75° O.L.

gesneden in 20°20.'4 Z.8., zijnde 11.2 etmalen na het verlaten van straat
Sunda en 8.8 etmalen na het snijden van den meridiaan van 100° O. L.
Daar de afstand tusschen beide snijpunten geheel onder zeil is afgelegd,
mag de tijd daarvoor besteed gunstig genoemd worden, daar het gemid-
delde, volgens de zeilaanwijzingen, respectievelijk 6.1 en 16.3 dagenen

alzoo het verschil 10.2 dagen bedraagt.
Van af dit snijpunt werd in denzelfden koers voortgegaan, ten einde,

overeenkomstig de aanwijzingen van Findlay en de South Africa Pilot,
Part 3, ongeveer 2° bezuiden Madagasoar langs te loepen, waarbij de
meridiaan van 50» O.L. in pl. m. 27° Z.B. gesneden zal worden; wel is
de te doorloopen afstand alsdan iets grooter, doch men heeft meerder
kans op doorstaanden passaatwind.

Dit snijpunt komt ongeveer overeen met de route, aangegeven voor

in Februari tehuis varende schepen, op plaat 21 van de „Waarnemingen
in den Indischen Oceaan over de drie eerste maanden van het jaar,”
uitgegeven door het K. N. M. 1., terwijl het volgens de zeilaanwijzingen
onverschillig is, waar men den genoemden meridiaan tusschen de 26° en

32° Z.B. snijdt.
Tot den 4den Maart, middagbestek 22°42.'3 Z.B. 66°51.'7 0.L., bleef

de passaat flink doorstaan. Zoowel de kracht als de windrichting waren

echter zeer veranderlijk, zoodat de laatste meermalen Z.Z.O. was, ter-

wijl het in de laatste dagen meermalen buiig was; de hooge Z.O.lijke
deining, welke voornamelijk bewesten de 70“ O.L. werd ondervonden,
was zeer lastig en oorzaak dat het schip hevig slingerde.

Op den middag van den 4den nam de wind gaandeweg af en liep hij
Oostelijker, zoodat op de H.W. van den sden de vaart gemiilderd was

tot 3 mijl; toen het op de V.M. van den 6den nog zeer flauw bleef en

de lucht zeer dood stond, besloot ik in twee ketels stoom te doen op-

stoken, ten einde de reis in dit jaargetijde binnen de grenzen der or-

kaanstreken zooveel mogelijk te bespoedigen. Ten 1 u. A.M. werd onder

stoom gegaan en het aantal omwentelingen bepaald op 40, daar alsdan

minder last werd ondervonden van het stoeten der metalen dan bij
kleiner aantal omwentelingen, waarmede, bij nagenoeg volkomen wind-

stilte en eene ruim overkomende deining, op den sden en Oden Maart,
eene vaart van B'A è 6V+ mijl verkregen werd, bij een kolenverbruik

van pl. m. 2800 K. G. per wacht.

De barometer was gaandeweg eenige mM. gedaald, zoodat hij op den

middag van den 6den 763.7 mM.
aanwees, zijnde pl. m. 5 mM. lager

dan een drietal dagen geleden.

Op de V.M. van den sden Maart werd de Zuider keerkring gepas-
seerd.

Op de H.W. van den 7den liep de Van Galen in eene zeer hooge
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Z.W. deining, die de vaart belangrijk deed verminderen ; ook dezen dag
bleef het nagenoeg geheel stil.

In den morgen van den Bsten kwam er eeneZ.Z.O.lijke fl. koelte door,

waarop de vierkante zeilen werden bijgezet; onder zeil alleen bleek de

vaart ten 8 uur D.W. nauwelijks 4 mijl te bedragen, zoodat ik de

machines voorloopig nog met 35 omwentelingen te werk hield, ook in

verband met den zwaren tegenstroom,die den vorigen dag was ondervon-

den (7 geogr. mijl ), terwijl de tijdmeterlengte, den Bsten ’s morgens, bijna 4

geogr. mijl. Oost gaf. Op de V.M. nam de wind weder af, zoodat de vaart

onder zeil ten 12 uur nog geen 8 mijl bedroeg; nog niet buiten de grens

der orkaanstreken zijnde, oordeelde ik het daarom raadzaam de hulp
der machines te blijven gebruiken met 35 omwentelingen en zulks te

meer, omdat de lucht geheel op stilte wees en de barometer gaandeweg

rijzende was. Ook gedurende den nacht van den Bsten
op den 9den bleef

het volkomen stil; op de D.W. kwam er, evenals den voorgaanden morgen,

een Z.Z.O.lijk briesje door, waarvoor de vierkante zeilen weder bijgezet
werden, en de vaart weder iets vermeerderde.

Dat zulk eene langdurige stilte op dit gedeelte van het traject meer-

malen voorkomt, blijkt onder anderen uit het feit, dat ook Hr.Ms. stoomschip
Atjeh, welke bodem den 21sten Februari 1884 van Batavia vertrok en

de 50“ O.L. op 17 Maart sneed, beoosten dezen meridiaan van 14—17

Maart heeft gestoomd. Ook op de voorgaande tehuisreis werden op dit

gedeelte der route meermalen de machines gebezigd. Eene hoogeZ.lijke

deining bleef ons echter vergezellen, welke het schip, bij de nagenoeg

volkomen windstilte en alzoo zonder eenigen steun der zeilen, voort-

durend hevig deed over en weer slingeren.

Den Bsten ’s middags werd de koers bepaald W.t.Z. (r. w.) Den Oden

op de A.M. kwam de wind flauw door uit het Z.0., waarop ten 3 ure

de stoom werd afgewerkt, en de reis bij aanwakkerende koelte onder

zeil vervolgd. Begunstigd door eene stijve Z.Z.0.—Z.0. koelte werd de

meridiaan van 50° O.L. dan ook reeds op het begin van de H.W. van

den loden Maart gesneden, in 27°30' Z.8., zijnde iets meer dan 20

etmalen, na het verlaten van straat Sunda. Op de vorige reis werd dit

traject in 22.8 dagen afgelegd, terwijl Hr. Ms. Leeuwarden (vertrek van

straat Sunda 11 Februari 1883) daarvoor 25.2 en Hr. Ms. Aljeh (vertrek
van straat Sunda 22 Februari 1884) daarvoor 24 etmalen besteedde.

Op den lOden ’s middags werd de koers bepaald W.Z.W.'AW., ten

einde den meridiaan van 35° O.L. in ongeveer 31°30' Z.B. te snijden,
overeenkomstig de aanwijzingen van het Instituut en de hierboven

genoemde waarnemingen.

Ituimende tot Oost bleef de wind tot de E.W. van den 12den Maart

krachtig doorstaan, echter gepaard gaande met hooge deining en eene

lastige woelige zee, welke het schip hevig deden rollen. Ten einde het

schip gemakkelijk te doen liggen, werd op de P.V. W.N.W.'AW. (r. w.)

gestuurd.

16
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De wind, die gedurende den nacht Noordelijk was geloopen, nam bij
het weder ruimen in kracht af en daardoor tevens de zee, zoodat op de

D.W. weder koers kon gestuurd worden.

Tot op de H.W. van den 14den bleef de wind flauw doorstaan, doch

nam toen gaandeweg geheel af; toen het op de D.W. nog stil was, werd

ten 6 uur weder onder stoom
gegaan

met 2 ketels.

Spoedig evenwel kon zeil gezet worden, vermits op de A.M. de wind

doorkwam uit het Z.Z.0., zoodat ten 2 uur de stoom werd afgewerkt.

Gaandeweg nam do wind in kracht toe, zoodat op de H.AV. van den

ISden Maart zeil moest geminderd worden en twee reven in bet voer-

en groot m/z. werden gestoken, terwijl bet kruistuig werd vastgemaakt.
De wind toegenomen zijnde tot D.G. M.K., besloot ik

op het einde

van de D.W. te gaan bijliggen, daar ik het niet raadzaam achtte om,

in verband met do hooge zee, onder dubbel ger. m/z. te blijven door-

loopen.
Onder dichtger. gr. m/z. ger. voorbarkz. en stormfok lag bet schip

vrij gemakkelijk bij met bet roer ongeveer een balven slag op. Aan den

loefvoelboorn en onder de loef groote- en kruisrusten werden eenige

zakjes met olie gehangen om de zee te doen slechten ; waarvan werke-

lijk nu en dan goede resultaten werden verkregen.
Daar de windrichting niet veranderde en het toenemen van den wind

gepaard bleef gaan met eene voortdurende rijzing van den barometer van

1 mM. per wacht tot 12 uur ’s middags, verviel het denkbeeld van in

een cycloon geloopen te zijn; alle andere kenteekenen van eene derge-

lijke verstoring in den dampkring ontbraken bovendien.

Op de A.M. bleef de barometer staan om op de P.V. en E.W. op-

nieuw doch langzamer te rijzen, zoodat hij op den middag van den

16den Maart 775 aanwees.

Op de E.W. begon het echter af te buien, zoodat op de H.W. van

den 16den Maart weder zeil gezet en tot den koers afgehouden kon

worden; de zee verminderde spoedig, doch liet eene hooge Z.W.lijke dei-

ning achter.

Zeker mag dit spoedig en krachtig aannemen van den wind, gepaard

met eene geleidelijke belangrijke stijging van den barometer, een vreemd

verschijnsel genoemd worden in deze streken; de omstandigheid dat de

bovenlucht over het algemeen helder was, terwijl in de benedenlucht

voortdurend zware wolken overdreven, welke echter geen regen ont-

lastten, maar meer het aanzien hadden van mistwolken, doet het ver-

moeden rijzen of ook hier eene ontmoeting van een konden stroom met

den warmeren Agulhas-stroom, waar deze samenvalt met don stroom welke

bez. Madagascar uit den Indischen Oceaan loopt, niet de oorzaak van

deze verheffing van den wind kan geweest zijn, en zulks te meer, daar

de temperatuur van het zeewater
op de D.W. 3° hooger werd bevonden

en de tijdmeterlengte op den 16den Maart voor het eerst een belang-

rijken stroom om de West aangaf.
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De meridiaan van 35° O,L. werd op de D.W. van den 16den Maart

gesneden in 31“30' Z.8., zijnde 25 etmalen na het verlaten van straat

Sunda; op de
vroeger aangehaalde reis van Hr. Ms. Leeuwarden was

deze meridiaan na 29.7 etmalen gesneden, en door de Van Galen op de

vorige tehuisreis na 27.9 etmalen, zoodat ditmaal de overtocht, niet-

tegenstaande het bijliggen gedurende een klein etmaal, zeer voorspoedig
mag genoemd worden.

De daling van den barometer tot nabij den normalen stand ging op
den 17den Maart gepaard met een tot dubbel ger. m/z. koelte aanwak-
kerenden N.N.O. wind met hooge zee, die de Van Galen onder dubbel

ger. voor en gr. m/z. lok- en barkzeilen eenige wachten van 8 a 10

mijl deed loepen. De goede eigenschappen van het schip kwamen oqk
daarbij weder uit, daar het schip, alhoewel hevig, toch gemakkelijk
werkte en weinig water overnam.

Op de D.W. van den 18den nam de wind af en werd recht West in
den wal gestuurd om mij te verkennen; mijn voornemen om eerder land
te halen had ik niet kunnen ten uitvoer brengen, zoowel omdat dit

gedeelte der reis gedurende den nacht werd afgelegd, alsook omdat
zulks met het weder van den vorigi n dag ondoenlijk was. Met den

middag was er echter
nog geen land te zien en toen het raiddagbestek

eene misgissing van 7 geogr. mijl. om de Z.t.O.VsO. aangaf, werd ten 12 uur

de koers bepaald op W.t.Z. en gaf ik, ten einde de reis niet te vertragen,
het voornemen op om het land bij Kaap Recife in het zicht te loepen!

Daar
wegens schralenden wind reeds eene streek beneden den koers

moest gestuurd worden en het gaandeweg stil werd, werd ten 11 u. 30m
V.M. onder stoom gegaan en de koers bepaald ten 12 uur op W.t.Z.(r.w.)

Op de P.V. werd land gezien in het Noorden, waarschijnlijk Kaap
Recife of Kaap Francis en tevens rondgestoomd, ter verificatie van de
fout van het standaard-kompas.

Bij het afgaan van de H.W. van den 19den kwam eene Zuidelijke
fl. koelte door, zoodat de vierkante zeilen weder werden bijgezet en op
de D.W. de stoom afgewerkt werd.

Op de V.M. nam de wind echter weder gaandeweg af, zoodat ten
10 u. 30 m. slechts 2 mijl gelogd werd; de lucht geheel naar stilte
staande en het weder prachtig zijnde hij volkomen glad water, besloot
ik van deze gunstige stoomgelegenheid gebruik te maken, om ander-
maal onder stoom te gaan, ten einde de reis niet belangrijk te vertragen.

Bovendien vreesde ik, nog in den Agulbas-stroom zijnde, te veelom
de Zuid gezet te zullen worden, daar de lengte ’s morgens p. m. 40 m.

West had
gegeven.

Uit eene plaatsbepaling, volgens de methode Ylllarceau, ten 11 uur

bleek dat mijn vermoeden juist was daar zij 28.5 m. Zuid gaf.
'

Om 11 uur V.M. werd de machine weder aangezet en, nadat des mor-

gens op de D.W. de koers bepaald was op \V. (r. w.), op eersteenoemd

tijdstip W.'AN. gestuurd.
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Op de D.W. en V.M. van den 20sten was het zeer nevelachtig, zoodat,
nadat reeds een paar streken Noordelijk was gestuurd, eerst ten 11 uur

Y.M. zicht van het land werd gekregen.

Nadat het middagbestek was afgezet, werd recht Noord gestuurd om

den lichttoren van Agulhas in het zicht te loopen en toen deze ten 12 u.

45 m verkend was de koers bepaald op West en het aantal omwente-

lingen der machine op
30 teruggebracht, ten einde met den dag voor

de False-baai te zijn. De 20° O.L. werden op den middag gesneden in

25° Z.8., zijnde 29.7 etmaal na het verlaten van straat Sunda.

Het weder bleef zeer fraai met bijna volkomen windstilte, niettegen-
staande de barometer sedert de H.W. belangrijk gedaald was.

Aanhoudend snel overdrijvende zware mistwolken, zoowel buiten als

in de baai, maakten het op den 21sten des morgens zeer moeilijk om

mij te verkennen, zoodat dan ook pas ten 9 u. 30 m. de reede van

Simonsstad werd bereikt; door den havenmeester werd het schip aldaar

op de voor oorlogsschepen bestemde boei gelegd.
Van af straat Sunda werd de overtocht in p. m. 30.5 etmalen volbracht.

Gedurende de afgeloopen reis werden de voorkomende manoeuvres

van het bergen en zetten der zeilen zooveel mogelijk door de adelborsten

gecommandeerd.

Bij het toenemen van den wind in den nacht van 14
op

15 Maart en

het minder gunstige weder op 17 Maart, ontwaarde ik met veel genoe-

gen, dat de equipage over het algemeen zeer goed geoefend was, daar

het bergen en reven der zeilen bij harden wind, ook des nachts, vlug

en goed geschiedde.

Het schip bevindt zich in goeden toestand; enkele kleine gebreken,
welke het gevolg zijn van het hevig werken van het schip, zullen zoo-

veel mogelijk ter reede voorzien w’orden.

Zeer aangenaam is het mij Uwe Excellentie ten slotte te kunnen rap-

porteeren, dat de gezondheidstoestand zoowel van den Etat-major als

van de equipage zeer gunstig is.

Simonsstad, den 28sten Maart 1891.

Ten vervolge op mijne missive in dato 21 Maart 1891, heb ik de eer

Uwe Excellentie, betreffende het verblijf van dezen bodem te Simonsstad,

het volgende te rapporteeren.

Nadat het schip op de boei gemeerd was, werd het Engelsche Gouver-

nement gesalueerd, waarvoor met een gelijk aantal schoten beda>ikt werd.

De officiëele bezoeken werden volgens de voorschriften door mij ge-

bracht en beantwoord; ter reede lagen de kruiser Magicienne en het

central battery ship Penelope, dat tevens dienst doet als wachtschip.

Zondag den 22sten Maart ten 3 uur kwam de kruiser Raleigli, voe-

rende de vlag van den Schout bij nacht Niciiolson ter reede,bij w-elken

Vlagofficier ik dadelijk mijne opwachting maakte. Met het oog op den

Zondag werd zijne vlag eerst den volgenden morgen met parade met
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13 schoten gesalueerd; toen ik op de V.M. van den SSsten een contra-

bezoek van Z.H.E.O. ontving, werd bij het vertrek van boord evenzoo

met 13 schoten gesalueerd, welke beide saluten met een gelijk aantal

werden beantwoord.

Gedurende mijn verblijf aan de Kaapstad werd door my een officieel

bezoek gebracht bij den Consul-Generaal der Nederlanden en bij den

Gouverneur der Kaapkolonie.
Ter reede komende werd mij door den Officier van piket, die mij

namens den Senior Officer kwam verwelkomen, medegedeeld, dat er

steenkolen bij eene particuliere firma te verkrijgen waren en evenzoo,
dat er geen drinkwater te bekomen

was, ten gevolge van langdurige
droogte, zoodat ook ter reede voortdurend moest gedistilleerd worden.

De steenkolen (Ocean Merthyr) werden geleverd door de firma

Anderson and C°. tegen den prijs van 65 shilling de ton; het aan

boord brengen ging langzaam, zoodat nagenoeg 4 dagen benoodigd
waren om de verlangde hoeveelheid van 260 ton over te nemen.

Van het verblyf alhier werd gebruik gemaakt om de stoommeters te

verifiëeren en in orde te maken, daar gedurende de afgeloopen reis

gebleken was, dat zij geheel verschillenden druk aanwezen; een gebrek,
dat na het verlaten van Batavia, toen voor het eerst met 4 ketels ge-
stoomd werd, bemerkt was.

Het is myn voornemen op morgen do reede van Simonsstad te ver-

laten en de reis naar Nederland te vervolgen.

Cowes, den 21sten Mei 1891

Zooals ik de eer had IJwe Excellentie heden per telegram te berichten

is Hr. Ms. stoomschip Fan Galen heden middag ten 1 u. 30 m. ter

reede Cowes aangekomen; ik acht het niet ondienstig Uwe Excellentie

reeds nu in te lichten omtrent de redenen, welke mij daartoe genoopt
hebben.

Nadat gisteren middag ten ongeveer
12 uur Lizard gepasseerd was,

bevond ik my heden
morgen ten 7 uur D.W. ongeveer ter hoogte van

den lichttoren van de Needles. Het weder, dat gisteren gedurende den

dag gunstig was geweest, zoodat met ongeveer 50 omwentelingen 8 mijl
werd behouden, veranderde op de E.W., nadat do barometer reeds sinds

de A.M. langzaam was begonnen te dalen. Onder aanhoudenden motregen
was de wind uit het O. en later N.O. doorgekomen en tot S. B. koelte

aangewakkerd, zoodat de vaart bij hetzelfde aantal omwentelingen tot

öVa k 6 mijl werd teruggebracht, terwijl de barometer na 12 uur E-W.

5.5 mM. was gedaald en ten 7 uur reeds op 749 mM. stond.

Niet alleen nu, dat, wanneer de wind bleef doorstaan,het traject naar

Dungeness, ongeveer 30 D.M., eene belangrijke hoeveelheid steenkolen

zoude vereischt hebben, doch bovendien zoude het vervolgen van de

reis van Dungeness naar Texel by een hard doorstaanden N.O. wind

bezwaren inhebben.
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Ia aanmerking nemende dat er beoosten Wight geene andere havens

aanwezig zijn om c q. bestendiger weder af te wachten en dat de alge-

meene weersgesteldheid, benevens de stand van den barometer, de moge-

lijkheid van ongunstig weder niet buitensloten, achtte ik het beter naar

deze reede af te houden en aldaar eene gunstiger gelegenheid af te

wachten.

Zoodra de gelegenheid gunstiger is, zal de reis vervolgd worden.

Aangenaam is het mij Uwe Excellentie tevens te kunnen berichten,
dat de gezondheidstoestand van Etat-major en equipage zeer gunstig
is en dat het schip, voor zooverre zulks althans beoordeeld kan worden,
in goeden staat verkeert.

Van den loods, die mij hier binnenbracht, vernam ik, dat het weder

hier in de laatste dagen zeer ongestadig en koud was geweest en dat

het Maandag jl. hier gestormd had; dit is waarschijnlijk dezelfde

depressie, waarvoor de Van Galen Zondag en Maandag jl. nabij de

Gronden heeft bijgelegen.

Reede Texel, den 248ten Mei 1891

Ten vervolge op mijn vorig rapport heb ik de eer Uwe Exellentie

betreffende de reis van de Simonsbaai naar Texel het navolgende te

rapporteeren.

Nadat Zaterdag den 28sten Maart de rekeningen gesloten waren, kon ik

tot mijn leedwezen aan mijn voornemen om reeds Zondag van de reede

van Simonsstad te vertrekken geen gevolg geven, daar de Z.O.lijke wind

dien dag hevig doorstond. Ik achtte het niet raadzaam om het schip

van de boei los te maken, en evenmin om recht in eene hooge zee en

harden wind op
te stoomen.

Gedurende den nacht nam de wind af, zoodat den SOsten Maart vroeg-

tijdig de reede werd verlaten; de kolenvoorraad bedroeg ongeveer
410 ton;

de scheepsdiepgang voor 52,5 d.M. en achter 58 d.M, terwijl 4 slaoht-

ossen, voldoende voor 8 rantsoenen, werden medegenomen.

Met de gewone koersen werd de Simonsbaai enFalsebaai uitgestoomd

en toen de lichttoren van de Kaap de Goede Hoop West gepeildwerd,

Z.W. gestuurd tot in de peiling vuurtoren in Devil’s-peak N.V.2W., en

kaap Hangklip 0.Y.0.Vd0. (r. w.) gevende 34°29.'5 Z.B. en lB°3o/5 0.L.,

vanwaar ten 9 u. 30 m. het bestek werd begonnen. Buiten gekomen

zijnde werden windstilte en eene hooge Z.O.lijke en later W.lijke deining

ontmoet, welke het schip al dadelijk hevig deden werken. Ten 12 uur

A.M. werd de koers bepaald op N.W.V2W., ten einde den parallel van

25° Z.8., volgens de aanwijzingen van het Instituut, in of beoosten de

s°s' O.L. te snijden ; tevens werd de stoom in de achterketels afgewerkt.

Op de P.Y. kwam er eene Z.W.lyke F.B.K. door, zoodat de langsch.

zeilen konden gezet worden; den nacht liep de wind echter

naar het N.W. eenigszins aanwakkerende, zoodat de zeilen weder ge-

borgen moesten worden en de vaart tot 4V+ mijl verminderde.
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Ik liet alstoen ten 8 uur V.M. van den Sisten afhouden om de West

om onder de langssch. zeilen meerder vaart te loepen, zijnde er vol-

gens de windkaarten om de West meer kans van spoedig in den passaat
te loepen; onder zeil zou bovendien bezuiden het W. gelegen wordei.

Nadat de wind op de V.M. eene streek was geschraald en wat was af-

genomen, beproefde ik ten 12 uur koers te sturen, doch moest zulks

andermaal opgeven, daar het schip in de hooge deining, gepaard met

eenige zee, weinig vaart liep. Ten einde de kolen te sparen werd ten 2 uur

de stoom afgewerkt en onder zeil vol en bij over 8.8. gestuurd.
Ten 5 u. 30 m. over dezen boeg, bij aanwakkerenden wind, Z.W. voor-

liggende, werd over den anderen boeg gegaan en daar de lucht tusschen

het W. en Z. inmiddels zeer dik was geworden en er zeer weinig ver-

trouwbaar uitzag, werden de noodige maatregelen genomen om voor

den nacht onder klein zeil te liggen, te meer daar ik het niet geraden
vond om te veel om de N.O. te loepen, dientengevolge werden er 2

reven in het v, en gr. m/z. gestoken en het gr. z. enkr. z. vastgemaakt.
Op het einde der P.V. schoot de wind uit naar het Z.W. en nam in

kracht af, zoodat op de E.W. koers kon gestuurd en de reven konden

uitgestoken worden.

Gedurende den nacht van den Sisten Maart op den Isten April wak-

kerde de wind weder aan; met den dag werden gaandeweg alle bij den

wind dienstdoende zeilen, behalve jager en bezaan, bijgezet en ving een

wedstrijd aan met het ten 4 u. SO m. D.W. ongeveer
1 streek achter-

lijker dan dwars in het zicht gekomen Eng. 3/m. schip Abar Winds, dat

evenzoo zooveel mogelijk zeil voerde. Bij eene vaart, afwisselende tussohen

8 en 10 mijl, werd de A’on/' Wïnds op het einde van de A.M. recht

achteruit gepeild, zoodat de Van Galen de overwinning had behaald;
dit schip bleef echter nog tot den Sden achteruit in het zicht.

In den nacht van 1
op

2 April liep de wind gaandeweg naar Z.O. en

Z.0.t.0. tevens aanwakkerende ; de hoogeZ.W.lijke deining maakte plaats
voor eene vrij hooge zee, zoodat het schip, evenals de vorige dagen,hevig
bleef slingeren.

Afwisselende in kracht en richting bleef de passaat tot op den Ssten

April flink doorstaan, zoodat op de A.M. van den 4den April de parallel
van 25° Z.B. in 5°25' O.L. gesneden werd, zijnde 5.4 etmaal na het ver-

laten van de reede van Simonsstad, terwijl op den öden April de Zuider-

keerkring gesneden werd.

Op den Ssten April werd op de V.M. gepraaid het Eng. 3/m. schip
Zemindar van Liverpool, hebbende 58 dagen reis van Calcutta met be-

stemming naar Londen, dat om den tijd vroeg en verzocht gerappor-
teerd te worden. Dit schip was reeds een paar dagen vroeger aan 8.8.

en vooruit in het zicht geweest en evenzoo door de Van Galen op-

geloopen ; al naarmate van de kracht van den wind, bleef het de

volgende dagen vóór of achter de Van Galen, om bij het afnemen van

den passaat op den lOden des avonds vooruit uit zicht te geraken aan S. B.
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Ten 9 uur V.M. van den 9den April kregen we zicht van het eiland

St. Helena in het W.N.W.'aW. (r. w.) wordende de meridiaan van dit

eiland des avonds op de E.W. ten 9 uur gepasseerd, zijnde 10.7 etmalen

na het verlaten van de reede van Simonsstad.

Na den Bsten April bleef de kracht van den passaat zeer afwisselend,

zijnde in de eerst daaropvolgende dagen flauw.

Op den 13den ’s morgens werd het Eng. 3/m. schip Zetnindar ander-

maal opgeloopen, dank zij krachtigen wind in het laatste I'A etmaal,

zoodat het ten 8 uur D.W. nagenoeg dwars aan S.B. gepeild werd,

iets wat zeker voor het zeilververmogen van de Van Galen onder deze

omstandigheden pleit.
Over het algemeen was de lucht gedurende den Z.O.passaat betrokken

en het weder nu en dan buiig met regen.

Op de D.W. van den 14den April kwam het eiland Asoension in ’t zicht,

terwijl op de V.M. van dien dag en van den loden gemanoeuvreerd

werd tot oefening der adelborsten, wordende door elk hunner eene der

meest voorkomende manoeuvres gecommandeerd, hetgeen over het alge-

meen bevredigend geschiedde.

Na het passeeren van Asoension werd de koers bepaald opN.W., ten

einde de 5° Z.8., overeenkomstig de aanwijzingen van het Instituut, in

ongeveer 17° 'W.L. te snijden. Dit geschiedde den löden April des

avonds ten 8 uur in 16°56' W.L., zijnde 16.6 etmaal na het verlaten van

de reede van Simonsstad, waarnamet den koers van N.W. (r. w.) vervolgd

werd.

Op de D.W. van 17 April nam de passaat, na eene harde bui met veel

regen uit het N.K.0., zeer in kracht af; gedurende den dag bleef die

nog flauw doorstaan om op de H.W. van den 17den in stilte over te

gaan, gepaard met hevige regenbuien.

Ten 4 uur D.W. werd, daar ook de lucht geheel het kenmerk van

stilte droeg, last gegeven om in de beide voorketels stoom op
te stoken,

waarop ten 8 uur V.M. onder stoom werd gegaan met 35 slagen; al-

hoewel alle aanwijzingen en windkaarten in deze maand bezuiden de

linie en zelfs ook nog daar benoorden geene aanwijzingen voor het

verliezen van den passaat geven, achtte ik het niettemin niet raadzaam

om langer op gunstiger wind te wachten; de uitkomst bewees dan ook,

dat wij den stilte-gordel waren binnengotreden, daar het den ITden,

ISden en 19den volkomen stil bleef.

Op de V.M. van Zaterdag 18 April werden de ernstexercitiëii met het

geschut gehouden; van de 60 schoten, die gedaan werden op een gemid-

delden afstand van 700 meter, werd de driehoekige schijf, hoog 5 meter,

15 maal geraakt, hetgeen zeker gunstig mag genoemd worden.

Alhoewel het eerst mijn voornemen was de linie in ongeveer 24° W.L.

te snijden en alsdan, zooals in Findlay en in het Segelhandbuch, welke

echter nog Westelijker snijpunten aangeven, wordt aangeraden recht

Noord te sturen, kwam ik hierop terug, nu de Van Galen reeds zoo



249

Zuidelijk in den stilte-gordel was gekomen, zoodat op de A.M. van

dien dag om de N.N.W.'AW. werd gestuurd.

Op de D.W. van den 19den April werd de linie dan ook gepasseerd
in 22°45' W.L., zijnde bijna 20 etmalen na het verlaten van de reede
van Simonsstad.

Op den 20sten April kwam de Van Galen in eene N.O.lijke deining
terwijl de wind op de A.M. flauw uit het N.N.O. doorkwam, zoodat de

langsch. zeilen konden gezet worden. Dien dag werden verscheidene

tegenliggendeschepen gepasseerd, waaronder het Eng. 3/m.schip Wort/iern

Monarch, dat verzocht gerapporteerd te worden.

Bij het hegin van de E.W., toen het schip zich op ongeveer 3° N.B.
en 24°30' W.L. hevond, wakkerde de wind aan, zoodat de stoom afgewerkt
en de reis onderzeil vervolgd kon worden. Op de H.W. brak, gedurende
eene invallende bui, ten gevolge van het vrij hevige stampen, het jaaghout
op twee plaatsen, waardoor de jager en de kluiver scheurden. Den vol-
genden dag werd begonnen met het aanmaken van een nieuw jaaghout
uit eene bovenbijzeil-spier, zijnde dit het eenigste rondhout dat, een

weinig verlengd wordende, daartoe geschikt was.

In den passaat werd vol en bij gestuurd en werden zooveel mogeljik de

snijpunten, door het Instituut aangegeven, gevolgd. Den 22sten April
passeerde ons het Italiaansche stoomschip Citta di Napoli, waaraan ver-

zocht werd ons te rapporteeren.
Den 24sten April ten 9 uur E.W. werd de parallel van 10° N.B. gesne-

den in 33° W.L. en den 26sten April ten 8 uur E.W. die van 15° N.B.
in 37° W.L., zijnde respectievelijk 25,6 en 27,5 dagen na het verlaten
van de reede van Simonsstad.

Dit Westelijk snijden was een gevolg van het over het algemeen zeer

schraal doorstaan van den passaat, welke eerst op den 26sten April meer

Oostelijk liep, doch toen tevens in kracht afnam en de daaropvolgende
dagen zeer flauw bleef doorstaan, waardoor de vaart soms tot 3 mijl
teiuggebracht werd. De lucht was over het algemeen betrokken met

overdrijvende nevelwolken
,

het weder nu en dan buiig met
regen en

de kracht van den wind zeer ongestadig.
Op Vrijdag den Isten Mei, toen het schip zich op den middag bevond in

25W N.B. en 39°30' W.L., nam de wind op de A.M. gaandewegaf tot stilte.
Deze standplaats was een halve graad Oostelijker dan die, waarin het

schip zich op de vorige tehuisreis in den nacht van 14
op 15 Mei, en

dus 13'A dag later bevond; toen stond aldaar de passaat nog goed,
doch iets schraler door en bleef hij nog ongeveer 4 etmalen flink, doch
schraal doorstaan.

Na het houden van algemeene zeilexercitie werd op de P.V. in de
beide voorketels stoom opgestookt en ten 8 uur P.V. onder stoom

gegaan, wordende de koers bepaald op N.t.o. (r. w.,) ten einde, overeen-

Instituut, den parallel van 35° in onge-
veer 38° W.L. te snijden.

®
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Het bleef den 2den, 3den, 4den en öden Mei, met uitzondering van

enkele zuchtjes, volkomen stil; reeds den 2den Mei liep het schip echter

in eene hooge N.W.lijke en W.lijke deining, die tot den nacht van 4

op 5 Mei bleef aanhouden en het schip opnieuw, evenals reeds zoo

herhaald het geval was geweest, zwaar deed slingeren.
Het zoo spoedig verliezen van den N.O. passaat behoort zeker, wan-

neer men de verschillende windkaarten nagaat, tot de ongunstige om-

standigheden; wel geraakt men dientengevolge minder ver om de West

en wordt daardoor, in vergelyk met vorige reizen, eenige af te leggen
weg bespaard, maar zulks heeft plaats ten koste van eengroot verbruik

van steenkolen, terwijl ook de kans op gunstigen wind op meerdere

lengte waarschijnlijk grooter is, doordat men alsdan spoediger uit het

gebied van hooge drukking komt. Ten 6 uur P.V. van den öden Mei

werd de parallel van 35° N.B. gesneden in 37°42' W.L., zijnde 36.5 dag
na het verlaten van de reede van Simonsstad. Na het snijden van dezen

parallel werd om de N.t.o. doorgestuurd, in de hoop van alsdan eerder

A\estelijken wind te zullen aantreffen. In den nacht van 5 op 6 Mei

kwam eene Westelijke flauwe koelte, welke met den dag eenigszins aan-

wakkerde uit het W Z.W., zoodat de stoom werd afgewerkt en de reis

onder zeil vervolgd; op de V.M. werd met alle zeilen, waaronder lijzeilen
bij, tot 8 mijl gelogd. Zeer tot mijn leedwezen duurde deze gunstige
gelegenheid echter zeer kort, daar de wind op de A.M. weder afnam,
zoodat het ten 3 uur A.M. weder volkomen stil was. Het schip kwam

toen juist in een quadrant, hetwelk volgens de windkaart van het

Instituut °/oo kans op stilte aangaf.
De barometer stond zeer hoog: pl. m. 8 mM. boven den normaalstand

en de lucht was overal zonder eenige werking; in verband hiermede

was ik ten 9 uur E.W. wel genoodzaakt andermaal onder stoom te gaan.
Het zonder vertier blijven drijven vertraagde de reis slechts, en daar

er niet de minste aanwijzing bestond, dat er wind zoude komen en alzoo

hoogstwaarscbynlijk vroeg of laat toch weder de hulp der machines

moest ingeroepen worden, oordeelde ik het raadzaam daarmede niet te

lang te wachten.

Gedurende den nacht bleef het geheel stil; den daarop volgenden dag
kwam er echter eene zeer flauwe Oostelijke koelte door en toen deze

bleef doorstaan, werd ten 4 uur P.V., in verband met de resteerende

hoeveelheid steenkolen, andermaal beproefd de reis onder zeil te ver-

volgen. Alhoewel de vaart aanvankelijk slechts 2 mijl bedroeg, had ik

echter het geluk, dat de poging doel trof, daar de wind, alhoewel zeer

ongestadig, gedurende den nacht bleef doorstaan en tot Z.O. ruimde;
de koers was intusschen gaandeweg Oostelijker bepaald.

Ten 12 u. 15 m. H.W. van den 9den Mei werd de parallel van 40° N.B.

gesneden in 32° W.L., zijnde 89.7 dagen na het verlaten van de reede

van Simonsstad.

Alhoewel op ongeveer 6—7 D.M. benoorden Corvo werd gestuurd,
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werd geen zicht van dit eiland of van Flores gekregen; deze eilanden

volgens het bestek Zuid hebbende, werd de koers bepaald op N.0.t.0.,
ten einde, overeenkomstig het gemiddelde der aanwijzingen van het

Instituut, den meridiaan van 15° W.L. in
ongeveer 48° N.B. te snijden.

De eerstvolgende dagen bleven wij begunstigd door een flink door-

staanden wind van het Z.Z.O.—Z.Z.W., waardoor groote etmalen gemaakt

werden; den llden Mei nam de wind op de A.M. echter weer gaande-

weg af om op de H.W. van den 12den Mei bij oen zeer hoogen baro-

meterstand in volslagen stilte over te gaan, waardoor ik op het einde

der D.W. vdrplicht was opnieuw onder stoom te gaan.

Op de A.M. kwam de wind echter uit de minst gewenschte streek,
het 0.N.0., door; waardoor andermaal het stoomen gestaakt moest

worden, om bij den wind over 8.8. N.N.W.'AW. te gaan liggen.
Ten 5 uur D.W. van den 13den Mei, over 8.8. oin de W.N.W. gaande,

werd gehalsd over S.B.
,

over welken boeg alstoen echter weldra bez.

het Oosten werd gekoerst. Nadat op de V.M. was gemanoeuvreerd tot

oefening van Officieren en Adelborsten, werd weder over 8.8. om de

N.N.W.'AW. gekoerst, daar deze boeg mij nog het voordeeligst voor-

kwam. De barometer bleef zijn zeer hoog standpunt pl. m. 775 mM.

behouden; de lucht was bedekt, mistig en regenachtig. Op de A.M.

van dien dag werden wij gepasseerd door een Eng. stoomschip, dat

geen naam toonde, waaraan verzocht werd ons te rapporteeren. Op den

14den Mei werd ten 5'A uur D.W. over S.B. en ten 6 uur P.V. weder

over 8.8. gelegen.
De over het algemeen tot nu toe gunstige gelegenheid scheen ons

dan ook thans verlaten te hebben, waardoor de winst, op de vorige reis

behaald, verloren ging. Deze N.lijke en O.lijke wind op deze plaats is

eene groote zeldzaamheid, daar de Seewarte aldaar slechts W.Z.W. en

de Engelsche windkaart alleen winden uit de N.W.lijke, Z.W.lijke en

Z.O.lpke quadranten aangeven.

Den 15den Mei te 6 u. 30 m. D.W. werd weder over S.B. gehalsd,
over dien boeg Z.Z.O. behoudende; de toestand van weer en wind was

volkomen dezelfde; de barometer bleef ongeveer 10 mM. boven den
normaalstand staan en niets teekende eenig uitzicht op verandering,
terwijl de wind met eene kracht van fl. tot br./z. koelte tusschen
N.N.O. en 0.N.0. bleef in- en uitloopen. De tijdmeterlengte ontvangen
hebbende, liet ik

op dit bestek het vermoedelijke behoud tot 12 uur

Z.Z.O. pl. m. 5 mijl toepassen, hetgeen mij tot de ervaring bracht, dat
de standplaats alsdan 15' Noordelijker en 12' Oostelijker dan die na den

Torigen middag zoude zijn en dat de afstand tot Lizard sinds het middag-
bestek van den 12den Mei en dus in 3 etmalen nagenoeg onveranderd

zou gebleven zijn. Onder deze omstandigheden stonden mij tweewegen
open, waar volgens te handelen, n.l. onder zeil gunstigenwind afwachten,
dan wel onder stoom trachten meer om de Oost uit het gebied van

hoogen druk te komen, aldaar gunstigen wind opzoeken, op het gevaar
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af van daardoor, in verband met het restant steenkolen dat, slechts

175 ton bedroeg, afgeweken zoude moeten worden van art. 3 mijner

instructie, luidende „zonder buitengewone omstandigheden wordt

geene andere havenplaats aangedaan dan de Simonsstad”. Na rijp beraad

besloot ik den laatst genoemden weg te moeten kiezen en van de vrij
gunstige stoomgelegenheid gebruik te maken, daarbij ook rekening
houdende met de mogelijkheid, dat na zulk een langdurig bijzonder
fraaien toestand van het weder allicht bij verandering het tegenover-

gestelde zou kunnen plaats hebben en daardoor de reis opnieuw ver-

traagd zou kunnen worden. Ten 9 uur V.M. werd dan ook onder stoom

gegaan en, nadat eerst beproefd was onder langscheepsche zeilen te

liggen en daarbij 0.Z.0.’A0. werd opgegaan, ten 10 uur V.M. de koers

ü.t.N. en ten 12 uur O.’AN. bepaald. Op de A.M. begon de wind aan

te wakkeren en te ruimen, zoodat ten 6 uur P.V. de stoom weder

afgewerkt werd en de zeilen werden bijgezet, waarmede koers ge-
stuurd kon worden.

Den ITden Mei ten 1 uur H.W. werd de meridiaan van 15° VV.L.

gesneden in 48°4T N.8., zijnde 47,7 dagen na het verlaten der reede

van Simonsstad.

Den 16den Mei begon de barometer zijne dalende bewegingvan af den

stand van 775; van af de H.W. van den 17den had zulks sneller

plaats, ongeveer 1 mM. per uur, zoodat hij ten 4 uur A.M. op 756 mM.

stond.

De wind was gedurende den dag gekrompen tot W.Z.W. en toege-

nomen tot G.M.K., terwijl de lucht bedekt en het weder buiig was, sinds

12 uur met aanhoudenden motregen. Het weder volstrekt niet vertrou-

wende, besloot ik zeil te minderen en voor den nacht te gaan bijliggen
over 8.8., daar ik het ongeraden achtte onder die omstandigheden de

Gronden op
te loopen en dichter bij den ingang van het Kanaal later

daartoe verplicht te worden. Gedurende het zeilminderen was de wind

intusschen uitgeschoten naar het W.N.W. en tot D.G.M.K. toegenomen,

terwijl de barometer, alhoewel langzamer, bleef dalen, en de zee hoog

liep, waardoor het niet diep liggende schip zwaar werkte. Gedurende

den nacht van 17 op 18 Mei bleef de barometer langzaam dalen, tot

7 uur D.W., wanneer de wind, die in het laatste uur afgenomenwas tot

fl. koelte, naar het N.O. liep en uit die streek weder aanwakkerde tot

G.M.K. Langzaam begon de barometer te rijzen en de wind afte nemen,

het schip werkte echter geweldig onder den invloed der W.lijke en

N.O.lijke zee en deining.

Toen tegen het einde van de P.V. de wind tot fl. koelte was afge-
nomen en ongeveer N. was geworden, werd onder stoom gegaan.

Met 40 omwentelingen der machines werd daarop op het Kanaal aan-

gestuurd om de 0.N.0.Va0., waarbij zooveel mogelijk gebruik gemaakt
werd van de zeilen, zijnde de wind gaandeweg weder naar het N.W.

en W.N.W. geloopen.
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Ten H u. 30 m. V.M. van den 19den Mei werd eene diepzeelooding
genomen, welke echter 100 vm. geen grond gaf; ten 4 u. 30 m. P.T.

werd zulks herhaald en alstoen 90 vm. licht bruin zand met heele

en gebroken schelpen gelood, hetgeen vrij wel met het bestek uitkwam.

Den volgenden morgen (20 Mei) werd ten 9 uur de lichttoren van de

Wolfrots en korten tijd daarna die van Lizard verkend. Deze laatste

werden even voor het afgaan van de V.M. Noord gepeild, zgnde 51.25

etmalen na het verlaten van de reede van Simonsstad; voegt men hierbij
het traject van straat Sunda naar laatstgenoemde plaats in 30.5etmaal,
dan is de reis ditmaal geschied in 81,75 etmaal, terwijl het gemiddeld
behoud op het 2de gedeelte der reis 36,4 D.M. heeft bedragen en dat

over de geheele reis gemiddeld 38,45 D.M.

Bij de Semaphore van Lizard werd de wal ingestuurd, ten einde te

verzoeken om aan Uwe Excellentie gerapporteerd te worden, waarna

met de gewone koersen de reis door het Kanaal werd vervolgd.
Ten einde den volgenden avond nog voor donker den loods aan boord

te hebben, werden op de Y.M. ook de vuren in de beide voorketels ont-

stoken.

Den volgenden morgen
ten 7 uur D.W., op de hoogte van de Needles

zijnde, werd naar de reede van Cowes afgehouden; omtrent de redenen,
die mij hiertoe genoopt hebben, had ik do eer Uwe Excellentie in mijne
missive in dato 21 Mei 1891 afzonderlijk te rapporteeren.

Na aankomst te Cowes heb ik door den Consul bericht doen inwinnen

omtrent de weersgesteldheid te Dungeness en Dover en ontving daarop
denzelfden avond nog de volgende antwoorden, van Dungeness; wind
north light, rain, overcast, prospects of improvement slight; van Dover:
wind north north west, moderate, barometer rising; weather still unsettled.

Daar de barometer sinds de V.M. van den 21sten langzaam rijzende
en de wind naar het W. geloopen was, werd den 22sten Mei 11 uur

V.M. de reede van Cowes weder verlaten, daar ik vertrouwde, in
verband met deze berichten, een gunstigen overtocht te kunnen
maken.

Met de gewone koersen door het Kanaal stoomende, werd ten 10 uur

E.W. bij Dungeness de loods aan boord genomen en de reis naar de

reede van Texel vervolgd, alwaar ten 7 u. 45 m. P.V. werd geankerd.
Oedurende den overtocht van Cowes naar deze reede werd fraai weder

met stilte ondervonden, waarbij de Van Galen met 48 k 50 omwente-

lingen der machines en ongeveer 4000 K.G. steenkolen per wacht B—B‘A

mijl behield, hetgeen voorzeker zeer gunstig te noemen is. In de Noordzee

was het zeer mistig.
De gezondheidstoestand van den Etat-major en de equipage is uit-

.stekend.
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6°. SoMMEI.SDIJK.

Coinniaiidaiit: de Kapitein-Luitenant ter zee G. H. van Steun.

Dungenes 8, den 22sten September 1890.

Ik heb de eer Uwe Excellentie beleefdelijk mede te deelen, dat ik

met mijnen onderhebbenden bodem den 20sten dezer de haven het Nieu-

wediep heb verlaten, ten einde op de reede van Texel de eerste
gun-

stige gelegenheid tot vertrek naar zee af te wachten. Den volgenden
morgen was de barometer iets gerezen tot 762 mM. en de lucht goed,
met zwakken zuidelijken wind, zoodat, ingevolge artikel 1 mijner In-

structie
,

ten 6 u. het anker werd gelicht en de reis aanvaard.

Het schip heeft een diepgang van 4,10 M. vóór en 4.30 M. achter; de

hoeveelheid steenkolen bedroeg 149000 K.G.; de victualie was toereikend

voor pl. m. 13 weken.

Ten 8 u, passeerden de uiterton van het Schulpengat;bepaalden koers

Z.W.t.W.V+W. (magnetisch) met 80 slagen, waarbij 7 mijl gelogd werd;

de wind stond buiten Westelijker dan binnen, zoodat geen zeil kon

gezet worden, Ten 1 u. N.ll. begon de barometer langzaam te dalen

en de wind te krimpen naar bet Z.0., waarmede zeil kon gezet worden

tot ’s avonds 7 u. 30 m., toen met eene donderbui de wind naar bet

Z.W. liep en bet buiig werd met regen.

Ten 2 u. 11. W. begon de barometer te rijzen van 755 mM. en de lucht

beider te worden, met eene stijve Z.W. bries, zoodat slechts langzaam

gevorderd kon worden naar en in bet Kanaal, alwaar ten 10 u. V.M.

van den 22sten de loods te Dungeness werd afgezet.

St. Vincent, den 15den October 1890.

Ten vervolge op bet rapport dato 22 September 1890, met den loods

te Dungeness afgegeven, aan wien tevens verzocht werd Z. M. Sommels-

dijk te rapporteeren „Dungeness passeerende” heb ik de eer Uwe Excel-

lentie mede te deelen, dat met br./z.koelte fl.koelte van ZW.—West

het Kanaal werd doorgestoomd, langs den Engelscben wal in ’t zicht van

de lichten, waarbij op de E.W. van den 23sten het schijnsel van de

lichten van Lizard Noord hadden, op pl. m. 5Va geograpbiscbe mijl; de

lichten waren van top zichtbaar.

De aanwijzingen van bet Koninklijk Meteorologisch Instituut vol-

gende, werd van daar uit de koers W.t.Z. (magnetisch) bepaald, later

Zuidelijker tot blijvende aldus midden op de strook der

aanwijzingen. Hoewel de barometer langzaam aan was gestegen tot 780

en dus Noordelijke wind te verwachten was, bleef de wind tusschen

Zuid en West met fl.koelte heen en weder loepen; in de Deutsche See-

warte, pag. 406, vindt men alsdan eene duidelijke aanwijzing hoe te

handelen en bleef ik onder stoom met 80—60 slagen van de machine.
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waarmede gemiddeld 6 mijl behouden werd, terwijl de stroom ons tus-

schen 4 en 6 mijl in het etmaal vooruit hielp.
In den avond van den 24sten werd het stil, slechts nu en dan een

rimpel op het water met lichte deining uit het 0.N.0.; op de E.W. van

den 25sten kwam er een flauw briesje uit het Oosten door, dat vrij snel

aanwakkerde; wij waren toen op 44“ N.B. en 9°3o' W.L. De stoom werd

afgewerkt en alle dienstdoende zeilen bijgezet; de vuren, die opgebankt
waren, werden op de D.W. uitgehaald, doch het water in de ketels

gehouden, zijnde dit nog nagenoeg zoet.

De wind, die in het 0.N.0. bleef staan, gaf gelegenheid alle lijzeilen

aan 8.8. te voeren en ook de boven bramzeilen, waarmede een etmaal

van 36.5 mijl werd gemaakt. Den 2Gsten liep de wind gaandeweg naar

het N.0., tevens aanwakkerende en vrij hooge deining medebrengende.
Het schip slingerde zeer gemakkelijk naar lij tot 25°, naar loevert tot

15“; water kwam er niet over. Toen het des avonds wat buiig werd,
werden de boven bramzeilen en lijzeilen geborgen, doch mot den dag
weder bijgezet, zoodat een etmaal van 51 mijl in den koers gemaakt
werd, waarmede 42“ N.B. in 14“ W.L werd gesneden.

Van af den 27sten werd de wind flauwer en schraalde; 30 September
waren vijf medeliggendo schepen in ’t zicht, doch te ver af om te ver-

kennen; den volgenden dag zeven, den 2den üctober drie. De wind

werd gaandeweg Zuid—Z.W. met flauwe koelten; zoolang de lijzeilen
konden gevoerd worden, verloor Zr. Ms. Sommelsdijk niet veel op de

medeliggers, maar zoodra het bij den wind werd, verdwenen zij te

loevert op. Op de E.W. van den 3den was het dik van regen met stilte;
de barometer bleef rijzen en geen doorstaande bries verwachtende, wer-

den de vuren aangestoken en werd ten 11 u. onder stoom gegaan met 60

slagen. Eerst op de A.M. van den 6den begon een Noordelijk briesje
door te komen, zoodat de stoom voor goed kon worden afgewerkt en

de vuren uitgehaald. Gedurende dien tijd werd enkele malen beproefd
met flauwe Oostelijke koelten onderzeil vooruit te komen, doch te ver-

geefs. Passeerden op de D.W. van den 4den twaalf zeilschepen en op de

P.V. nog zeven, zoodat vermoedelijk reeds lang stilte heeft geheerscht,
die de van om de Noord komende schepen in zulk een klein bestek bij
elkander bracht. Op de V.M. van dien dag, zijnde op 34“21' N.B. en

17“56' W.L., passeerden op twee kabellengten van een wrak, bestaande

uit 4 inhouten, die een paar voet boven water uitstaken, waaraan nog

gedeelten van de buitenhuid, alles ongeveer 511. lang; het scheen lang
gedreven te hebben, daar het sterk was aangegroeid met schelpdieren.

Ten 1 u. A.M. zagen land in het Z.O.VaZ., de richting waarin op dat

oogenblik Madera lag, zoodat het eiland op 17V- geographische mijl
is gezien.

Van af den 6den bleef de wind doorstaan , variëerende tussohen N.N.O.

en Oost, doch steeds met matige koelte, weinig zee en meestal Noor-

delijke deining; de gewone passaatluoht werd slechts zelden
waargeno-
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men; 10 en 11 October had het water eene donker groene kleur. De

Noorderkeerkring werd op de H.W. van den lOden gepasseerd.

Op de H.W. van den 13den ontstaken de vuren; met den dag, volgens
het bestek, voor de eilanden moetende zijn, zetten de machine aan,

kregen ten 8 u. 30 m. zicht van St Antonio in het Z.Z.W., en ankerden

ten 11 u. 45 m. V.M. ter reede St. Vincent in 7 vaam water, peilende:
Bird eiland N. 357° O.

Noordpuntbaai N. 29° O.

Fort N. 93° O,

Zuidpunthaai N. 288° O.

Ter reede lagen het Duitsche opleidingsschip Nixe, Commandant

corvetten capittin Freiherr VON Maltzahn en het Portugeesche oorlogs-

schip Rio Ave, Commandant Lieutenant B arcellos, die heiden lieten com-

plimenteeren, waarvoor dadelijk werd bedankt.

Door den Officier van piket werd van onze aankomst kennis gegeven

aan de autoriteiten en aan Uwe Excellentie een telegram verzonden

luidende: „Sommelsdijk arrived, all well.”

De diepgang hij aankomst was 3.7 M. voor en 4.2 M. achter.

Des middags kwam de Vice-Consul, de Heer J. Visger Miller aan

boord, die mij mededeelde, dat de Gouverneur, die gewoonlijk op

St. Jago verblijf houdt, hier was aangekomen om eenigen tijd te blij-
ven; dit was de reden, waarom het Portugeesche oorlogsscheepje Rio

Ave hier ter reede wa.s. Ofschoon de Gouverneur er zelden mede reist

en ook per mail naar hier kwam, vergezelt het hem steeds.

Morgen zal ik naar den wal gaan om mijne opwachting te maken bij

den Gouverneur en tevens de bezoeken beantwoorden van den Vice-

Consul en den Haven-Commandant, den Heer Edeardo Hesriqüe de

Loma Metzener.

Het is mijn voornemen den kolen voorraad aan te vullen, de stoom-

ketels met zoet water te suppleeren , verversching te geven en den 16den

de reis voort te zetten, met achterlating van een telegram hij den Vice-

Consul, om Uwe Excellentie mijn vertrek mede te deelen.

De gezondheidstoestand is gunstig.

Siërra Leona, den 29sten October 1890.

Ten vervolge op mijn rapport van den ISden October 1890, heb ik de

eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik den 14den een contra-be-

zoek heb gebracht aan den Vice-Consul en den Haven-Commandant en,

begeleid door beide autoriteiten, mijne opwachting maakte bij den Gou-

verneur van de Kaap-Verdiscbe eilanden. Generaal José Guedes BrAN-

DAS DE Mello, Governador geral de Cabo Verdi, met wien ik mij ge-

ruimen tijd mocht onderhouden. Sedert drie maanden Gouverneur van

deze provincie, houdt Z.H.E.G. gewoonlijk verblijf te Porto Praya, doch

komt in de ongezonde maanden, van October tot en met December, te

Porto Grande. Ofschoon Colonel der artillerie, brengt de benoeming tot
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Gouverneur mede, dat hem den titel van Generaal Majoor wordt ver-

leend en men Z.H.E.G. dan ook Generaal noemt. Z.H.E.G. gaf zijn

voornemen te kennen den volgenden dag een bezoek te komen brengen,
dat des namiddags ten 1 u. gebeurde, vergezeld van den Haven-Com-

mandant en twee adjudanten. Over saluten sprekende werd mij mede-

gedeeld, dat de stukken op de batterij, na het ongeluk zeven jaren

geleden, niet meer mochten gebruikt worden en dus geene saluten

konden beantwoord worden.

Van hier begaf de Gouverneur zich naar het Duitsche oorlogsschip

Nixe, waar hem bij vertrek een saluut van 13 schoten werd gegeven

met de Portugeesche vlag aan den voortop.

Ifa het bezoek bleek mij, dat door mij abusievelijk werd opgogeven

de naam van den Haven-Commandant als te zijn: Eduardo Henuique

DE Loma Metzener ;
dit moet zijn; J. J. Marqués da Gosta. Eene

mededeeling, dat Z.H.E.G. reeds jaren die betrekking bekleedde, deed

mij denken, dat het nog steeds de in vorige rapporten genoemde ti-

tularis was. Zijn titel is: Commandant des ports des Hes deCabo Verdi

et Commandant Militaire de St. Vincent.

Verder werden nog bezoeken gewisseld met de Commandanten van

de Jtio Ave en de Nixe; met laatstgenoemden bodem ook Etat-majors
bezoeken.

Gedurende ons verblijf ter reede hadden wij weinig last van valwin-

den, nu en dan regen en vooral de twee laatste dagen eene vrij hooge

deining.
Er werden

overgenomen
95

eng. ton Cardiffkolen, dagelijks verver-

scbing gegeven , elk kwartier eenmaal van af 3 u. namiddags in de

gelegenheid gesteld te passagieren , doch waarvan slechts enkele sche-

pelingen gebruik maakten en ten slotte eene koe medegenomenen soep-

groenten, bestaande uit kool, aardappelen, uien en lobak.

Ook de stoomketels werden bijgevuld met 3 ton zoet water a 6 shil-

ling de ton.

Wetende dat bet drinkwater geen al te goeden naam heeft, omdat

het in
vroegere jaren van St. Antonio kwam in vaartuigen, waarvan

de zindelijkheid veel te wenschen overliet, doch van den Consul ver-

nemende, dat het tegenwoordig door eene Maatschappij werd geleverd,
die het in ijzeren pijpen van de bergen van St. Vincent aanvoert, heb

ik een monster laten balen en doen onderzoeken door den Officiervan Ge-

zondheid van dezen bodem. Het resultaat was ongunstig. Ik moest nu

afzien van mijn voornemen, om ook bet waterruim te vullen en bleef

de distilleer aan den gang.

Den 14den ’s avonds meldden zich een paar vuuistokers met buik-

aandoening in lichten graad, waarschijnlijk ten gevolge van te veel drin-

ken ; des nachts kwamen er meer stokers bij, doch toen den volgenden

morgen de kwaal ook op de schepelingen oversloeg, heb ik dadelijk de

kadraaiers met hunne vruchten verboden. Toch kwamen er 14 gevallen

17
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voor en, wat niet te verwachten was, alleen onder hen, die niet hehhen

gepassagierd. Aan boord van het Duitsche oorlogsschip deden zich de-

zelfde gevallen voor, ook onder de Officieren en werd dit toegeschreven

aan het klimaat.

Den 16den ’s morgens ontving ik een schrijven van den Vice-Consul,
die namens den Haven-Commandant zeer beleefd verzocht, om dien dag
aan de viering van den verjaardag van Hare Majesteit Dokna Maria Pia,

Koningin-Weduwe van Portugal, deel te nemen.

Gevolg gevende aan dat verzoek werd ten 8 uur van top gevlagd, de

Portugeesche vlag aan den groeten top en gepavoiseerd; ook de Nixe

nam op
dezelfde wijze daaraan deel. In den voormiddag werden de reke-

ningen gesloten, stoom opgestookt, omdat het niet mogelijk was onder

zeil te vertrekken, daar de Sommelsdijk aan alle kanten door stoom-

schepen omringd was. Ten 3 uur stoom hebbende, lichtten het anker,
verlieten de reede, werden door verschillende schepen, ook door den

Consul, met de vlag gesalueerd, terwijl de Rio Ave seinde „wij wen-

schen U eene aangename en voorspoedige reis”, welk sein niet eerder

kon beantwoord worden, voordat buiten de top- en pavoiseervlaggen

waren neergehaald.
Buiten gekomen werd de stoom afgewerkt en onder marszeil en fok

om de Z-W. gestuurd. Niet wetende welk verloop de buikaandoening

zou hebben, achtte ik het raadzaam niet met te veel vaart van het eiland

weg te loepen, vooral daar thans 10 schepelingen daarvoor vrij van

dienst waren, behalve nog 8 anderen wegens andere kwalen.

Wel kwamen er dien nacht nog
twee bij, doch de Officier van Ge-

zondheid kon verklaren, dat hij de epidemie voor geweken beschouwde :

slechts 4 man van de 18 waren min of meer ernstig aangetast.

Van de hulpmiddelen van het eiland St. Vincent valt, na al het daar-

omtrent gerapporteerde in
vroegere verslagen, weinig meer te

zeggen;

de verwikkelingen in Brazilië en Portugal hadden er veel toe bijge-

dragen, dat in het laatste jaar de handel iets achteruit was gegaan.

Provisiën zijn slechts schaars te krijgen en de voorraad kool voor de

soepgroenten was spoedig uitgeput; deze werd vervangen door uien en

lobak; bet kostte blijkbaar moeite de dagelijksche rantsoenen bij elkaar

te krijgen. Vruchten bestonden uit pisang, appelen van Madera en ohi-

naasappelen; kippen waren schaars, eieren minder goed.

Eesumeerendo de prijzen voor de verschillende artikelen betaald, zijn

deze als volgt:

goed brood voor 4 pence het Eng. pond; zeer bruikbaar vleesch 4‘A

pence het Eng. pond; eene koe van 230 Eng. ponden schoon 10 pond

sterling; soepgroenten f 0,04 per rantsoen; steenkolen (Cardiff) vrij

aan boord in de ruimen gestuwd 35 shilling per ton, bij zelf over-

nemen en stuwen 1 shilling minder; een stuk Amerikaansch olmhout

voldoende voor 5 valreepklampen 1 pond sterling, 12 shilling, 2 pence ;

12 ijzeren schroeven daarvoor ii 12 shilling, 6 pence.
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Bezuiden St. Vincent gekomen, werd het flauw en schraalde de wind

tot Oost, zoodat niet hooger dan Zuid kon behouden worden; den vol-

genden middag waren in ’t zicht van Brava en Fogo, met een behoud

van 16V4 mijl. Dit werd den volgenden dag 20, daarna 7'A mijl, het
laatste in den koers van Z.O.'AZ. Hoewel de temperatuur met de flauwe

koelten hinderlijk werd en ’s morgen.s ten 7 uur de thermometer reeds

26° aanwees in de schaduw, herstelden de zieken snel en konden hun

dienst weer verrichten.

Tot den 24sten kon nog gezeild worden met koelten tusschen N.N.O.

en Oost, doch daarna werd het flauw en stil en moest de machine te

hulp geroepen worden. Nog 130 mijl van Monrovia verwijderd zijnde en

onder de Afrikaansche kust geen wind verwachtende, moest ik tot mijn
leedwezen besluiten koers te stellen naar Sierra-Leona. Tot den 28sten

’s middags konden nog 2‘A wacht zeilen, waarbij de vuren werden op-

gebankt; wij kregen ruimschoots ons deel van zware donderbuien, waar-

van uit enkele zeer harde koelten, gepaard met stortregens. Des nachts

van den 28sten op de 100 vadem lijn komende, loodden met het Thomson-

lood, doch zonder resultaat; 2 uur later werd 26 vm. verkregen en op
de loodingen de koers vervolgd, daar sedert het bestek van den vorigen
dag, met uitzondering van eene maanslengto, geen observatiön konden

genomen worden. Des morgens ten 6 uur zagen wij land in het N.O.

en ten 8 u. 30 m. ook in het Z.0.t.0., zijnde dit Isles do Los en Siërra

Leona, waarbij het gegiste bestek nog al Noord en Oost gaf. Om
nog

voor den avond binnen te zijn werd tot 90 slagen aangezet en bewees

het TnOMSONIood met 8 mijlsvaart onschatbare diensten. De kist staat

hier aan boord 5 meter van de achterpoort op dek vastgeschroefd, zoo-

ver uit de midscheeps, dat de rol, waarover de lijn uitloopt, in den hoek

komt van die poort; op deze wijze wordt nimmer de minste last onder-

vonden. Glazen buizen werden nog niet gebruikt, wel de depthrecorder,
die geverifieerd met het zware lood, volkomen juist aanwijst.

Ten 4 u. 30 m. P.V. van den 28sten kwamen ter reede Freetown

ten anker in 14 vm. water voor 45 vm. ketting, peilende:
Farran point N. 95° O. (magn.)

Havenlicht 17. 140° O.
„

North battery If. 167° O.

Barrack N. 180° O.
„

Lookout point N. 294° O.
„

Er lagen geene oorlogsschepen en slechts twee stoombooten; des avonds

ten 6'A uur arriveerde ter reede de Engelsche kruiser Magicienne.
De diepgang bij het verlaten van Porto Grande was 4 meter voor en

4.3 meter achter, bij aankomst alhier 3.9 en 425 meter.

De gezondheidstoestand is gunstig.

Monrovia, den 4den November 1890.

Mijn rapport van den 29sten October vervolgende, heb ik de eer Uwe

Excellentie het navolgende mede te deelen.
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Dadelijk na het ten anker komen ter reede Freetown gaf ik door den

Officier van piket kennis van onze aankomst aan den Consul, den Heer

F. Bukman, die mij deed weten dat er geene autoriteiten op de plaats

aanwezig waren. De Gouverneur SiR James S. Hay was naar de Sherbro-

rivier en de Colonel-Commandant van het garnizoen (2de West-Indische

regiment) naar Bathurst, waar moeilijkheden waren gerezen.

Niemand was ter plaatse aanwezig ter vervanging van den Gouver-

neur, vermits ook de Secretaris weg was, terwijl de Colonel werd ver-

vangen door een Kapitein, die mij door een zijner Officieren liet com-

plimenteeren en vragen, wanneer ik Z.E.G. kon ontvangen. Vernemende

dat de Kapitein des morgens terug was gekomen, na eenige dagen

verblijf boven op de bergen wegens zware koortsen, heb ik hem voor

zijne intentie laten bedanken.

Den volgenden morgen legde ik een bezoek af bij Captain J. P. PiPON,

Commandant van de Magicienne, tevens bevelhebber in dit station; de

kanonneerboot, gewoonlijk hier ter reede, deed een tocht. De Magicienne,

een stalen 2de klasse kruiser met pantserdek, bewapend met zes 6 inch

kanonnen en barbette, 10 snelvuurkanonnen van 3 inch en 6 lanceer-

inrichtingen voor torpedo, zou een jaar in station blijven, om daarna

naar het Zuidzee-eskader te gaan.

Daarna maakte ik mijne opwachting bij den Consul, die, door een

val van zijn paard eenige dagen te voren, ernstig gekneusd was en

daardoor geen contrabezoek kon brengen. Hij deelde mij mede, dat in

den avond van den 27sten een tornado gewoed had met veel regen;

waarschijnlijk hadden wij het aan deze omstandigheid te danken, dat de

eilanden do Los op 27 en Sierra-Leona op
66 Engelsohe mijlen werden

gezien. Binnen de lijn van St. Ann-shoal naar do Los en ook nog

daarbuiten schijnt de stroom om de Noord te loepen.

Des avonds ten 4 u. ,30 m. reciproceerde ik het compliment en voor-

genomen
bezoek van den waarnemenden Commandant van het garnizoen ;

aangezien de bovenkazernes op pl. m. 400 voet zjjn gelegen, raadde

de Consul mij aan dit per draagstoel te doen, die Z.H.E.G. welwillend

voor mij in gereedheid had laten brengen. Het uitzicht van daar over

de stad en baai is prachtig; tusschen den westelijker gelegen uitkijk, de

barakken en het oorlogsschip ter reede, werd ’s nachts herhaaldelijk

geseind met flikkerlichten. Gedurende mijn tocht naar boven bracht de

Kapitein ter zee Pipon mij een contrabezoek.

De ongezondheid der plaats in aanmerking genomen, werd alles gedaan

om ziekte te voorkomen: rusten onder de tenten, van 10—4 uur geen

werk daarbuiten, niet passagieren en goed toezicht op de kadraaiers;

er kwam slechts één geval van malaria koorts voor, dat 2 dagen duurde.

Ook aan wal komt tusschen 10 en 4 uur geen Europeaan op straat.

Dagelyks werd verversehinsr verstrekt van voldoende qualiteit, be-

staande uit brood, vleesch, aardappelen, uien en laboe, en nog medege-

nomen één slachtos.



Het kolenruim werd aangevuld met 42 Engelsche ton kolen, waarvan

pl. m. 5'A ton
op de vuurplaats; daar de machinekamer nog slechts

voor 35 stoomdagen olie had, heb ik 20 gallons colza-olie laten aan-

koopen, die om de uitmuntende hoedanigheid alleen voor de verlichting
van het schip zal gebruikt worden; elk verzegeld blik houdt 5 gallon
in. Olie was te St. Vincent niet te krijgen.

De prijzen besteed waren als volgt:
brood 7 pence per Engelsch pond. Met zuurdeegaangemaakt kan men

het niet bewaren en doet men beter geen rantsoenen mede naar zee te

nemen; vleesch 6 pence per Engelsch pond; soepgroenten f 0,04 per

rantsoen; slaobtos van 94 kilogram schoon 4 pond sterling 1 shilling;
steenkolen 45 shilling per Engelsche ton vrij in de ruimen; olie 6 shil-

ling per gallon.
Omtrent de kolen valt op te merken, dat zij meestal in de open lucht

liggen en dus vochtig kunnen zijn; in de Hydrographic notice, behoo-

rende bij Africa Pilot Iste gedeelte (N°. 6 van het jaar 1887) vindt men

op blz. 24, dat men 300 ton per dag kan laden. Dit is vermoedelijk voor

stoomschepen, voorzien van stoominrichtingen ;
hier aan boord kwam

pl m. 6'A ton per uur over, gewipt en gestuwd door negers.

De verplichte loodsgelden zijn afgeschaft en komt er geen loods meer

aan boord; daar de bestaande kaarten volgens ingewonnen berichten

goed zijn, heeft het binnenkomen, wanneer men eenmaal verkend is,

geen bezwaar; doch het verkennen in den regentijd, wanneer buiten

veelal geen observatiën zijn en het land in den regen zit, is dikwijls
zeer moeilijk. Daarover klaagde ook de Commandant van de Ma^ricienne.

Men kan zich hier voorzien van loodsen, die overal goed bekend zijn
en Gouvernements certificaten hebben.

Waseb vrouwen zijn er in menigte, die in 2 X 24 uur het goed afle-

veren tegen 3 shilling het dozijn.
De Consul kon mij niets mededeelen dat van belang was en verwees

mij naar de officiëele verslagen die Z.H.E.G. naar Londen zendt aan

onzen Gezant.

Donderdag ten ll'A uur de rekeningen gesloten hebbende, wachtte

ik het felste gedeelte van het ebtij af en vertrok ten uur des namid-

dags van de reede, waarbij een zware tros (gemoedi) geviscbt werd, die

aan iets zwaars bevestigd was; het anker werd geklaard en liet ik dien

tros slippen. Buiten de Carponter-rock gekomen, werd met W.Z.W.

(magn.) koers benoorden St. Ann-shoal gehouden, na in 17 vaam te

zijn gekomen Z.Z.W. nog 5 mijl afgelegd, toen de diepte 54 vaam aan-

wees, en verder met koers Z.O. langs de kust gestuurd.
Den Sisten gaf het bestek ten 12 uur aan, dat er 3'A mijl stroom om

de N.W. geloopen had; de lengte des avonds ten 5 uur met eenepeiling
gaf 9' Noord en 9' West; het Sierra-Leona gebergte bleef zichtbaar tot

op ruim 11 mijl. Ten 8 uur des avonds werd nog 32 vaam gelood,daarna

niet meer. Bij het aandoen van de kust op den 28sten werd later grond

261
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gelood, dan do kaart aangeeft; thans de 100 vaam lijn wat vroeger

verloren, zoodat het mogelijk is die lijn op deze plaatsen wat terug

gegaan is.

Toen de tijdmeterlengte ’s morgens van den Isten November weder

22' West gaf, werd aangezet tot 90 slagen, waarmede B'A mijl gelogd

werd; ten 11 uur V.M. kwam er land in ’t zicht in het O.N 0., zijnde
dit, lettende op de breedte van 12 uur, cape Mount. Ten uur zagen

kaap Mesurado in het Z.O. (magn.) op 5‘A mijl afstand; ten 6 u. 40 m.

zagen het licht op
3'A mijl en ankerden ten 8 u. 15 m. in 10 vaam

water met den vuurtoren in het Z.t.O.'AO. Den volgenden morgen
ten

6 uur lichtten het anker en stoomden naar de reede van Monrovia,waar

geankerd werd ten 7 u. 15 m. in 7 vm. water voor 30 vaam ketting,
peilende:

Hoek van het land N 199° O.

Vuurtoren 183°

Kerk Monrovia . .
...

167°

Noordhoek kreek 152°

Gedurende dit traject werd steeds tegenstroom ondervonden met weinig

wind; nu on dan konden de langsoheepsche zeilen gevoerd worden; de

Zuidelijke deining was matig.

Bij dit rapport is gevoegd eene aanwijzing van de Sierra-Leone

Coaling company, die wellicht dienen kan in spoedvereischende ge-

vallen. Volgens den Consul is deze maatschappij de beste; zij voorziet

ook de Engelsche vloot.

De gezondheidstoestand is uitstekend.

De diepgang bij het verlaten van de reede van Freetown was 4,05

meter voor en 4,3 meter achter, terwijl het restant steenkolen op heden

bedraagt 136 ton.

Het schip is vooral van achteren nog al sterk aangegroeidmet schelp-

dieren, doch dit heeft nog niet veel invloed op de vaart.

Zondag den 2den November werd de Officier van piket naar den wal

gezonden om kennis te geven van onze aankomst. Aan het consulaat

was niemand, zijnde de waarnemende Consul, de Heer VV. Bakker,

naar Sinoe; ook bij het Gouvernement was alles gesloten. De Heer

Van BeüSEKOM, chef van de factorij te Monrovia, stelde dadelijk eene

sloep te mijner beschikking, waarvan gaarne gebruik werd gemaakt

vanwege onbekendheid met de plaatselijke gesteldheid. De rivier heeft

thans hare uitwatering benoorden de stad bij de Duitsche factorij, doch

de baai werd zeer gemakkelijk gepasseerd. Evenals mijne voorgangers

nam ik een hoofdman met 8 roeiers aan, om de communicatie te onder-

houden.

Den volgenden morgen ging ik zelf met den Officier van piket naar

naar den wal; deze gaf kennis van onze aankomst en verzocht ik em

eene audiëntie bij den President der Republiek Liberia, die mij terstond

werd verleend en waarbij genoemde Heer Van Beusekom tegenwoordig
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was. Ik deelde Zijne Excellentie het doel van onze komst mede en onder

het gebruik van eenige ververschingen werd een zeer aangenaam gesprek

gevoerd, waarbij de toestand van de Republiek buiten sprake bleef.

Zijne Excellentie dronk de gezondheid van onzen geëerbiedigdenKoning,
die door mij op gelijke wijze werd beantwoord met een dronk op Zijne
Excellentie en den voorspoed der Republiek. Daar ik den Wd. Consul

niet aantrof, kon ik ook geen
enkel punt van onze handelsbelangen

alhier behandelen, zoodat ’t mijn voornemen is, heden naar Sinoe te

vertrekken, daar ik, welwillend ingelicht door den Heer Van Beusekom,

met den waarnemenden Consul enkele zaken wensch te bespreken over

de concessie van uitvoer van gutta-percha en India-rubber, die aan

eene Engelsche maatschappij is verleend, met uitsluiting van alle andere

natiën, iets wat strijdig is met artikel 2,2de alinea van het contracttusschen

Rederland en Liberia, den 20sten December 1862 te Londen gesloten.
Daar de mail deze week hier wordt verwacht, wordt dit rapport door

mij achtergelaten.

The Sierka-Leone coaling company.

Instructions to steamers requiring coal.

General coal signa 1.

On approaching the land please fly The Grand Canary Coaling Co’s

distinguishing international flag J.

Nu m her of tons required.
To intimate the Number of Tons, please hoist the Numeral Signal

to signify the quantity required as hereon explained.
Winches and gear.

Please have steam, winches and necessary gear ready for immediate use.

Pilotage & o.

Compulsory Pilotage is now abolished, and ships only requiring coal

and for stores are free from dues.

Signals for quantities.
International flag T 10 tons K 40 tons S 70 tons

id. id. P2O
„

M5O
„

HBO
„

id. id. RBO
„

860
„

W9O
„

International pennant C 100 tons F 200 tons.

id. id. D 300
„

G 400
„

Telegraphic Address.; Palmas. Liverpool Head-office. British and

Foreign Chambers 5. Castle Street Liverpool.
London Agency. Eluer Dempster & C“. 101 Leadenhall Street. Tele-

grapbic Address ; Dempster. London. HamburgAgency. Elder Dempster

& C”. 12. Dornbush. Telegraphic Address: African. Hamburg. Sierra-Leone

Depot: Siërra Leone. Telegraphic Address.: Coaling, Sierra-Leone.

Sinoe, den lOden November 1890.

Mijn rapport van den 4den November vervolgende, heb ik de eer Uwe

Excellentie mede te deelen, dat alles wat omtrent de Republiek Liberia
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werd gerapporteerd in Januari 1887, in hoofdzaak hetzelfde is gebleven;
in enkele zaken is vooruitgang te bespeuren. Van het onderwijs aan de

Missiescholen wordt goed geprofiteerd; in Monrovia werden enkele nieuwe

huizen gebouwd, vele opgeknapt. Dit laatste kon geschieden van het

geld, dat in ’s lands kas is gevloeid van de concessie , aan eeneEngelsche
firma verleend om India-rubber en gutta-percha te verzenden, welke

concessie met 20.000 pond sterling werd betaald.

Enkele ingezetenen, die vroeger aan het Gouvernement geld hadden

voorgeschoten en daarvoor schuldbekentenissen hadden ontvangen, kregen
hun voorschot terug, dat aan hunne eigendommen werd besteed.

De koffiecultuur breidt zich uit, jaarlijks wordt er meer uitgevoerd;
de St. Paul-rivier behoort in dit opzicht nog steeds onder de meest wel-

varende. De prijs van de koffie is thans 14 dollar-centen.

Als nieuw artikel van uitvoer wordt genoemd piassava en eene soort

vezel, die geschikt is om touwwerk van te maken.

De leening van Engeland werd nog steeds niet afbetaald en schijnt

de llepubliek ook nog aan Amerika geld schuldig te zijn.
De firma Hekdkik Muller hezit thans nog 4 factorijen en wel te

Robertsport, Monrovia, Edina en Sinoe en kocht de Societé Anonyme

Beige Liberienne uit.

De firma Woerman zetelt te Monrovia, Lower Buchanan en Harper

(cape Palmas).
Verder vindt men er nog;

de Duitsche firma’s A. Hedler met factorijen te Monrovia en te

Robertsport; aan de Junk-river staat een kleurling aan het hoofd,

en ScHüLZE te Robertsport en aan de Junk-river met een kleurling;
de Norwegian African trading company te Monrovia en Sinoe, die

nagenoeg geone zaken doet;
de Fransche Société Africaine, ook Senegal Compagnie genoemd, te

Grand Bassa, en eindelijk,

de Rubber company bovenvermeld.

In 1891 moet er een nieuwe President worden verkozen en schijnt de

heer H. R. W. Johnson zich niet meer verkiesbaar te stellen.

Generaal Sherman was met verlof naar Europa; de Attorney-General

Davis naar Amerika, naar men zegt, om te trachten een oorlogsschip

aan te koopen, waaraan de Republiek dringend behoefte heeft om de

vele stoomschepen te kunnen surveilleeren, die hprhaaldelijk de voor-

geschreven formaliteiten ontduiken.

De in vroegere rapporten vermelde 2000 dollars, die men in elke

county moest betalen om het recht te verkrijgen, sterken drank in te

voeren, zijn afgeschaft, doch daarentegen is sedert Mei jl. een nieuw

tarief ingevoerd, dat hooger is dan het vorige. Ik verzocht den heer

Bakker Uwe Excellentie zulk een tarief te zenden, omdat de opname

in dit rapport niet veel waarde heeft, daar hijna elk jaar verandering

in het tarief komt.
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Van zeer veel artikelen moeten de rechten in goud betaald worden,

wat voor de handelaren, die veel papieren geld (currency) in kas heb-

ben, niet zeer .aangenaam is, daar ook het publiek die currency niet

in betaling neemt.

Na 2Vi dag verblijf te Monrovia, vertrok ik den dden des voormiddag»
ten 11 ure naar Sinoe, geen krooboys medenemende, omdat op

het doen

van een schot op eene plaats, waar onze factorijen zijn gevestigd,

dadelijk eene sloep naar buiten komt, waarvan de roeiers en headman

beter plaatselijk bekend zijn; wel nam ik mede den headman, om mij

van dienst te zijn bij het varen langs de kust. De voortdurende zware

regens, gedurende de laatste dagen ondervonden, toch gaven weinig

hoop op observatiën en heb ik die dan ook niet gehad.
Des morgens ten 6 uur zagen het land iets benoorden Sangwin-river

met de Duivelrots
,

daarna Klein en Groot Bootou en ankerden ten 1 uur

voor Sinoe in 7 vm. water, peilende:
American Settleraent N.0.t.0.V40. (magn.)
South point Z.0.t.0.

„

Bloobarra O.
„

Na het doen van een los schot kwam er spoedig eene sloep uit de

rivier met den waarnemenden Consul, den heer W. Bakkkr; Z.Ed. be-

vestigde de van den heer Van Beusekom ontvangen berichten en vond

het niet noodig, dat de Sommelsdijk ook nog andere plaatsen op de

kust bezocht. Bijzonderheden waren er niet.

Den 7den wordt eene Ilollandsche boot direct van Rotterdam en den

Ssten eene Duitsche boot van Hamburg verwacht; beide kunnen nog

correspondentie medebrengen; in afwachting wordt van het vrij gun-

stige weder geprofiteerd om schip, sloepen en tuig zooveel mogelijk
schoon en droog te maken.

Door tusschenkomst van den heer Bakker nam ik 8 krooboys aan

om de communicatie te onderhouden met de jol. De zee is nog al kalm

en de baar tusschen de Allen-rotsen en den wal niet moeilijk; meestal

kan men de rivier uit en in, alleen bij zeer woelige zee laat men zich

op strand loopen voor de kampong op Bloobarra-point, waar de krooboys

wonen. Die kampong wordt de Krootown genoemd.
Den 6den ging ik naar den wal, vergezeld van 4 Officieren; na mijn

contrabezoek aan den waarnemenden Consul, werd eene groote wande-

ling gemaakt langs de Settlements en door het Sinoe-dorp. Overal waren

zeer bruikbare voetpaden door en langs de koffietuinen; ook cassave

werd veel verbouwd met wat zoete aardappelen. Een en ander zag er

welvarend uit. Ten gevolge van den feestdag (thankgivings day) waren

er niet veel menschen op straat. In de Settlements terugkomende, werd

een bezoek gebracht aan de weduwe van den vorigen hoofdagent, den

heer Maarschalk en den associate judge of the Supreme oourt in het

graafschap Sinoe, den heer Z. B. Roberts. De lunch werd in de factorij

genuttigd, waar ook gevraagd was de senator J. J. Ross. Zoowel de
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rechter als de senator zijn invloedrijke personen en ook de weduwe

Maarschalk
, eene zuster van den heer Roberts

,
heeft nog veel invloed.

Den 7den zijn 5 mijner Officieren een tocht gaan maken op de rivier,
die zeer interessant moet zijn bij den eersten waterval, welk punt in

twee uur te bereiken is. Uit die buurt zijn ook de monsters van mine-

ralen, die thans naar Engeland zijn en schijnt er eene mining company

te zijn, die verder onderzoek wil doen. De steentjes, die er gevonden
werden en eenigen tijd geleden aanleiding gaven

tot eene soort van

diamantkoorts onder de bevolking, zijn geblekeo waardeloos te zijn.

Van de gelegenheid, dat er aan den wal geslacht vverd, is door mij

gebruik gemaakt, om een dag versch vleesch aan de bemanning te ver-

strekken. Brood en groenten zijn niet te krijgen, vruchten en eieren

in zeer beperkte hoeveelheid. De koffie heeft niet veel oog, waaraan

de zeer primitieve bereiding schuld heeft; gesorteerd wordt ze evenmin.

Met de indigo-bereiding wordt eene proef genomen op een plaatsje iets

verder op.

Volgens ontvangen bericht is zoowel de ingang als de rivier tot vlak

bij den waterval, die eigenlijk eene stroomversnelling is, bevaarbaar,

ook voor de stoomsloep, doch even boven de factorij zijneenige steenen,

waartusschen de passage niet zeer breed is en vindt men hooger op

hier en daar hoornen in de rivier; eene gewone sloep is daarom verre

te verkiezen.

Aan beide zijden van de rivier vindt men kleine settlements, eigen-
dommen van de inwoners van Sinoe; halfweg de rivier een missiehuis,

waar onderwijs gegeven wordt. Bij den waterval vindt men een groot

dorp, bewoond door boschnegers.

De heer Roberts, die de Officieren geleidde naar het hem toebehoo-

rende missiehuis, vergezelde hen ook naar dat dorp, waar de inboor-

lingen, niet gewend aan het zien van zoovele blanken te zamen, zich

terugtrokken in hunne huizen. Nadat de heer Roberts hun verteld had,

dat allen slechts kwamen uit belangstelling en als vrienden, kwamen

de notabelen bij elkaar; aan de Officieren werd eene zitplaats aange-

boden en eene soort roode boon met een dronk water gepresenteerd,

ten teeken, dat de Officieren thans als vrienden door den stam waren op-

genomen; daarna kwamen ook vrouwen en kinderen to voorschijn. De

boon ziet er , wat den vorm betreft, uit als eene kastanje en is afkomstig
uit eene vrucht, die veel heeft van cacao; de roode pitten zitten in

lagen in de vrucht.

Volgens den heer Roberts bezit de vrucht zeer opwekkende eigen-

schappen, dient als geneesmiddel tegen dronkenschap en is krachtig

genoeg, om gedurende eenige uren den slaap te verdrijven; de schild-

wachten van een dorp gebruiken ze altijd om wakker te blijven.
Omtrent het camwood, dat wordt uitgevoerd om wijn te kleuren, be-

staat een eigenaardig geloof; de vrouwen beweren, dat de mannen, die

de vracht op den rug dragen, daardoor erg verzwakken en dit geloof
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heeft een tijd lang aanleiding gegeven , dat de aanvoer verminderde.

Voor het vleesch werd betaald 37'/+ dollar-cent per kilogram;
voor een headman 50 dollar-centen per dag;

voor een roeier STA doUar-cent per dag,
met den kost, bestaande uit rijst, zout vleesch, koffie, hard brood en

jenever.
Gedurende ons verblijf alhier ondervonden zware regenbuien met twee

mooie dagen, regelmatigen zee- en landwind, weinig zee. De landwind

kwam met de eigenaardige lucht door, doch is, zoo het schijnt, op de

ankerplaats onschadelijk; ziekten kwamen niet voor.

Zondag den 9den werd door enkele machinisten en onderofficieren

eene wandeling gedaan.
Het is mijn voornemen den llden a. s. de reis voort te zetten.

Banana, den 27sten November 1890

Alvorens mijn rapport te vervolgen, wenschte ik gaarne eeneomissie

te herstellen in dat van Sinoe, dato 10 November, verzonden.

Zoodra wij in de warmte kwamen, werd eiken dag het gorthok na-

gezien; Zondag den 2den November was daar nog alles in orde en de

gort koud, doch Maandagmorgen ten 11 ure werd bevonden, dat de

geheele voorraad lauw was. Onmiddellijk ging de Ie Officier in mijne

afwezigheid er toe over de gort op te laten halen en in zakken op

stellingen onder de kampagne te brengen, daar de harde regens van

dien dag het uitspreiden en omwerken op dek niet toelieten. Dinsdag-

morgen werden, zoowel op dek als in het tusschendeks, eonige zakken

uitgespreid en omgewerkt; vocht was niet te bespeuren en na geheel
bekoeld te zijn, werd de gort geborgen in de spijskisten van de bottelarij,
die alle waren leeg gemaakt. Woensdagmorgen werd daarmede voort-

gegaan en was alles des middags afgeloopeu; de spijskisten bevatten

toen 1000, het gorthok 500 liter gort, die volkomen goed is gebleven.
Sedert is van broeiing niets meer bemerkt.

Waaraan deze plotselinge broeiing is toe te schrijven, is mij niet

bekend, doch kan de oorzaak zijn, dat noch Zondag noch Maandagde

luchtkoker aan dek op het gorthok werd geplaatst, omdat de herhaalde

regenbuien, waarbij water tusschen luclitkoker en dop in dek in het

gorthok kan loopen, zulks niet toelieten.

Maandag den lOden werd door mij, in gezelschap van de Heeren

Robets, Ross en 3 Officieren (de Heer Bakker was ongesteld), de ri-

vier opgeroeid tot aan de versnelling; ten gevolge van veel regen
in

het binnenland was er een zeer sterke stroom, zoodat het oproeien
ruim 5 uur duurde, waarbij ik kon constateeren, dat de rivier vooreene

stoomsloep gevaarlijk is, vanwege de vele boomstammen.

Den llden des morgens ten 7 ure stoom hebbende,vertrokken van de

reede van Sinoe met flauwe Z.O. koelte; daar de stroom onder den wal

volgens ~Findlay’s South Atlantic” blz. 566 in de maand November om
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de N.W. loopt, werd de koers Z.Z.Ü. (magnetisch) bepaald ora in den

Guinea-stroom te komen. De Afrikaansche kust ging bezuiden Little

and Grand Sesters uit zicht; ten 10 u. ’s avonds werd Z.0., des morgens

ten 6 u. Z.0.t.0.Va0. (magnetisch) gestuurd, zijnde wij toen inden vol-

len stroom.

Sedert Monrovia is het aangroeien van het schip snel vermeerderd,
zoodat bij 60 slagen van de machine het schip ruim ö'A mijl maakt.

De Z.O. wind liep, na het ronden van kaap Palmas, gaandeweg terug

naar het Zuiden en Z.Z.W., zoodat op de P.V. van den 12den de stoom

werd afgewerkt en de reis zeilende vervolgd; ook de lijzeilen konden

weder dienst doen.

Met den wind tusschen Z.Z.O. en Z.Z.W.en N.O.lijken stroom kon niet

hooger worden behouden dan O.V+Z,; op de P.V. van den ISden schraalde

de wind tot Z.0., werd flauw en ging op de H.W. geheel liggen. Met

den dag kwam de bries weer uit het Z.W. door, doch met hetzelfde

verloop ; de stroom verminderde tot 2'A mijl in het etmaal, zoodat ik

op de P.V. van den 17den stoom liet opstoken en koers zetten op

St. Thomas.

Den 19den en den 20sten November, tusschen 2 en 3“ N.B. beoosten

den meridiaan van Greenwich, werd de stroom Noordelijk, terwijl van

’s avonds 8 u. tot den 20sten V.M. de wind, na eene regenbui, met

eene stijve bramzeils koelte uit Z.0.—Z.Z.0. woei, met vrij hooge, doch

lange deining uit Z.Z.O. Volgens de beschrijvingen en kaarten konden

Oostelijke en zelfs O.Z.o.lijke stroomen verwacht worden. Ook ruimde

de wind niet, naarmate wij dieper de bocht inkwamen.

Den 21sten met het aanbreken van den dag zagen den Noordhoek en

de pieken van St. Thomas; daar de nachtelijke observatiën Zuid hadden

gegeven, gaf ik de voorkeur aan eenen koers bewesten het eiland, dat

op 2 en 2Va mijl afstand gepasseerd werd. Ten 9 u. verdween de piek
in de wolken en kwam niet weder te voorschijn; nu en dan kwamen

kenbare punten in ’t zicht en bleven Noord; West en Zuidhoeken goed
zichtbaar. Het middagbestek gaf nog

6' Noord, vermoedelijk minder,

dan wanneer de route om de Oost van St. Thomas ware genomen, waar

niet anders dan Noordelijke stroomen worden vermeld.

Ten 4 u. achtermiddag passeerden de linie en koersten, na het pas-

seeren van Ilha das Rolas, om de Z.Z.O.'AO. (magnetisch); op de kaart

South Atlantic Ocean, Eastern portion,ligt die lijn geheel buiten stroom-

pijlen, zoodat ik daarin aanleiding vond dien koers te nemen.

In de verschillende zeilaanwijzigingen is men het volstrekt niet eens,

welke route de voorkeur verdient, doch wel, dat men den meest door-

staanden wind verder van de kust kan verwachten; werkelijk hebben

dan ook dagelijks de langscheepsche zeilen bijna altijd dienst kunnen

doen van af de A.M. tot
op de D.W.

Vergeleken met de vorige reis van dezen bodem, was de stroom de

eerste twee dagen na het passeeren van St. Thomas 3- 4 mijlen sterker
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dan onder den wal, zoodat de route onder den wal voordeeligerscheen

te zijn, doch op de P.V. van den 24sten op denzelfden afstand van den

wal als in December 1886 komende, ondervonden wij een9V4 en 8 mijls-

stroom, waar toen slechts I‘A —3 mijl gevonden werd.

Op de A.M. van den 25sten werden de heuvels bij Lendana en het

land bij Kabinda verkend en ten 12 u. ’s nachts geankerd met Red-point
in het O.t.Z. (magnetisch) in 10 vaam water; deining was er nagenoeg

niet. Met den dag zagen duidelijk het witte gebouw even bezuiden Red-

point ; het schip lag om de Z.Z.W. (magnetisch) achter het anker, ter-

wijl de bovenstroom om de N.N.W. liep. De vaart van dien bovenstroom

beliep I'A mijl tot 2 uur vóór hoogwater, toen er slechts 'A mijl werd

gelogd.
Met den dag werd met zuidelijken koers naar Padron-punt gestuurd

en ten 10 u. de lichtopstand verkend, verder onder den Zuidwal naar

binnen gehouden, bezuiden de Bananakreek de loods G. J. Klein, die

op stroom lag, aan boord genomen en op zijne aanwijzing in de kreek

geankerd voor 15 vaam ketting in 3'A vaam water, peilende:

French-point N. 195° O.

Congo freestate station N. 341° O.

Huard-point N. 43° O.

Het restant kolen is 26 ton en, ten gevolge van het leegstoken van

het voorruim, de diepgang vóór 3.55 en achter 4.20 meter.

De gezondheidstoestand is uitmuntend.

Gedurende het varen langs de kust, bewees het Thomsonlood wederom

uitmuntende diensten en vooral hier, waar men onder- en bovenstroomen

heeft. De loodingen met het handleed gaven altijd grootere diepten

aan, soms een verschil van 3 vaam, wat gevaarlijk kan zijn hij hei

ronden van de Koordelijke bank van de Congo, waar de 9 vadem lijn
moet gehouden worden om vrij te blijven van de droge plekken buiten

de bank.

De loods vertelde, dat de onderstroom ook op de Congo te bemerken

is; op 2'/, Engelsche mijl bezuiden de Bananakreek had hij zelf de

proef genomen
met eene sloep, waaruit hij een zeil tot op

14 voet had

laten zakken en daarmede de rivier opdreef tegen den bovenslroom in.

Hoewel van af Shark-point in de lijn naar de hooge boomen van Boo-

lambemba werd gehouden en dus voortdurend 7—lo vaam moest ge-

lood worden, werd geen grond verkregen. De loods beweerde, dat hij

op die plaatsen met 4 visohlijnen op elkander, waaraan een zwaar lood,
nimmer grond had gehad.

Wat de lichten van Shark- en Padron-point betreft, kon hij geene

gunstige berichten geven; regelmatigheid in het ontsteken en bran-

dende houden liet veel te wenschen over.

De zwarte horizontale .strepen op het witte dak van Padron-point zijn

minder kenbaar; eerst na het passeeren van de riviergeul waren ze

goed zichtbaar.
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Ten 1 ure kwam de Consul, de Heer DE LA Fontaine Verwei.i,
aan boord en deelde mi) verschillende zaken mede

,
die in een volgend

rapport zullen worden behandeld. De mail uit Europa wordt elk oogen-
blik verwacht, waarmede gelegenheid is dit rapport te verzenden naar

St. Paul de Loanda, vanwaar een of twee dagen daarna de mail naar

Europa vertrekt. Ik maak van diezelfde boot gebruik om Uwe Excel-

lentie een telegram te zenden, luidende: „Somme.lsdijk arrived Banana

26th all well.”

De van Amsterdam per stoomschip Afrikaan verzonden victualie,
bestemd ter aanvulling van den voorraad aan boord van dezen bodem,

ligt hier ter plaatse gereed om overgenomen te worden.

Banana, den löden December 1890.

Ten vervolge op mijn rapport van 27 Xovember, heb ik de eer Uwe

Excellentie mede te deelen, dat ik onmiddellijk na het ten anker komen

kennis heb laten geven van onze aankomst aan den Consul en den

Districtscommissaris van den Congo-Vrijstaat, den Heer A. Sterpin. Bij

mijn officieel bezoek aan den Consul, den heer F. De la Fontaine

Verwetj, werden verschillende zaken behandeld en was het gevolgvan

die besprekingen, dat mijn telegram, waarbij ik de eer had Uwe Excel-

lentie onze aankomst te melden, werd aangevuld en nu luidt;

„Sommelsdijk arrived Banana 26th all well. After leaving Holland diffi-

culties arose Banana. Particulars known at foreign office and firm Rot-

terdam. Can alteration instruction be necessary”.

Des namiddags kwam ter reedo het Portugeesche oorlogsschip Cacongo,
Commandant Lieutenant de vaisseau Brito Soares, aan boord hebbende

den Gouverneur van Kabinda, die incognito reisde. Ik zond een Officier

om te complimenteeren, terwijl den volgenden dag bezoeken werden

gewisseld met dien bodem.

De Districtscommissaris kwam, vergezeld van den Havenmeester, zijne

opwachting maken; bij het beantwoorden van dit bezoek stond, zoowel

bij aankomst als vertrek, de militaire macht, bestaande uit een dertigtal

negersoldaten, onder de wapenen.
Het gesprek was bijzonder vriend-

schappelijk.
Na den 27sten de ketels nagezien te hebben, werd aan de kaai gehaald

en 110 ton Cardiffkolen ingenomen en Zaterdags het schip van buiten

geschilderd, dat dringend noodig was; het schip bleek nog al sterk

aangegroeid, waarin op de kreek wel geene verbetering zal komen,
daar het water altijd zout is. De Zondag werd besteed tot het maken

van een tocht naar de Nederlandsche factorij Sumba, gelegen aan de

Portorico kreek en de Portugeesche factorij Quissingo aan de Congo;
de Consul had daarvoor disponibel gesteld zijn stoomjacht Andrea, dat

12 mijl loopt, en alle Officieren uitgenoodigd,die daarvan gaarne gebruik

maakten, ’s Avonds ten 8 uur terugkomende, bereikte ons het treurig

bericht van bet overlijden van onzen geëerbiedigden Koning, waarvan
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de Consul mededeeling had ontvangen van zijn ambtgenoot te St. Paul

de Loanda. De Iste Officier deelde mij mede, dat onmiddellijk alle

factorij vlaggen dien dag halfstok waren geheschen, nagevolgd door den

post van den Congo-Vrijstaat, de vreemde factorijen en de schepen ter

reede en langs de kade; nog geen speciale aanschrijving ontvangen
hebbende, werden ook hier aan boord de vlag, geus en wimpel halfstok

geheschen.

Ik had mij voorgesteld den volgenden morgen (1 December) naar

Boma te vertrekken, doch de Consul wenschte persoonlijk eene zaak

voor het gerecht te verdedigen, zo.odat het vertrek nu werd bepaald op
2 December des morgens ten 7 uur.

Gedurende den dag kwam de Districtscommissaris eenbezoek brengen
om mij zijn leedwezen te betuigen met het groote verlies, dat Nederland

had getroffen; voor deze beleefdheid ging ik persoonlijk bedanken.

Den 2den van Banana vertrekkende, hadden eenig oponthoud met

klaren van het anker, zoodat eerst ten 8 uur uit de kreek waren en

ten 3 u. 30 m. voor Boma konden ankeren. De Gezagvoerder van het

stoomschip Moriaan, de heer F. Vos Klitzing, deed dienst als loods;
geen oogenblik werd oponthoud ondervonden, steeds met 90 slagen
stoomende. Het minste water, dat in de rivier gelood werd bij den over-

steek van Grass-island, was 4'A vaam, terwjjl voor Boma in 9 vaam

water werd geankerd voor 30 vaam ketting in de peiling.
Boma H. 20° O. magnetisch.

Hoek beoosten Boma 112°

Heuvel op het middelste Booka-island. 153°

One tree hill 289°

Met den bijna 4 mijls stroom die er liep, bleef het schip daarmede niet

liggen en werd tot 40 vaam ketting gestoken; volgens den loods is de

grond hier niet zoo goed.
Kort na aankomst, terwijl de Officier van piket naar den waarne-

menden Gouverneur Inspecteur d’Etat C. Coquilhat was, om kennis te

geven van onze komst, kwam de Heer Felix Füchs, Directeur de la

Justice en Secretaire-Général, aan boord om ons welkom te heeten en

namens den Gouverneur te condoleeren met het overlgden van Zijne
Majesteit. Den volgenden morgen

ten 10 uur maakte ik mijne opwach-
ting bij den Gouverneur, in gezelschap van onzen Consul; de stoomtram,
die van den waterkant naar boven loopt, was daarvoor te onzer dispo-
sitie gesteld. Z.H.E’G. herhaalde zijn rouwbeklag, waarvoor ik mijne

erkentelijkheid betuigde.
De Consul eu ik werden voor den avond op een officieel diner genoo-

digd, doch meende ik daarvoor om don rouw fe moeten bedanken; de

Gouverneur, de roden billijkende, veranderde de uitnoodiging in eene

particuliere, waarbij ik niet in uniform behoefde te verschijnen. Aan

tafel verscheen alleen nog de Secretaris-Generaal; de ontvangst was

alleraangenaamst.



272

Kort na mijn officieel bezoek liet de Gouverneur daarvoor bedanken

door den Secretaris-Generaal.

Den 4den ’s morgens om 9 uur werd het anker gelicht en naar Noki

gestoomd, waar ten 1 u. 30 m. namiddag in 12 vaam water werd gean-

kerd voor 45 vaam ketting Het schip lag voor de eerste Portugeesche

factorij even beneden de woning van den Portugeeschen Resident, juist

op den rand van den stroom, waardoor het nu en dan nog al gierde,

doch overigens volkomen rustig. De delegado van den Resident, een

Officier van het leger, kwam dadelijk aan boord, mededeelende, dat de

Resident nog te St. Antonio verbljjf hield, zoolang zijn huis hier niet

gereed was. Dit bezoek werd door mij beantwoord.

Den sden ’s morgens ten half zes stoomde ik, vergezeld van twee

Officieren, met de stoombarkas naar de factorij te Ango Ango,vanwaar

de Consul werd afgehaald en verder de reis naar Matadi aanvaard. Zoo

dicht mogelijk onder stuurboordswal blijvende, bleef de sloep buiten de

zware draaikolken van de Boca di Inferno, doch moest toch hoogst

attent gestuurd worden. De rivier buigt zich hier met een rechten hoek

om de Oost, terwijl het water met eene pl. m. 7 mijlsvaart om denhoek

komt. Van af dien hoek tot 700 meter de rivier op, kwam de stoomsloep

slechts voet voor voet vooruit, waarna de wal zich wat inbuigt en in

die bocht de stroom minder sterk is; ten 7 u. 30 m. V.M. werd Matadi

bereikt, vanwaar Lodia Tafi en Vivi te zien zpn.V

Bij aankomst kwam de Districtscommissaris naar beneden om mij
te

verwelkomen; na een oogenblik in zijne woning vertoefd te hebben,

werd onder zijn geleide eene wandeling gemaakt langs de in aanbouw

zijnde gebouwen en magazijnen voor de spoor; men was bezig aan een

hotel en het gereedmaken van het terrein voor het stationsgebouw.Daarna

werd langs de spoorbaan gewandeld naar het op een kilometer afstand

gelegen Leopold-ravijn, waarover de spoor moet loopen en dat het

eerste werk van beteekenis is; van den weg is nog slechts een klein

gedeelte gereed.
Vlak naast Matadi ligt de factorij Foeke Foeke; hier was niets bijzon-

ders, terwijl het niet noodig werd geoordeeld naar Lodia Tafi te gaan.

Wat den tocht naar Vivi betreft, èn Consul èn Districtscommissaris

raadden mij dien ten sterkste af met de stoomsloep.
_ _ , ,

, , 1.1 1_

Van Matadi houdt men stuurboordswal tot aan den hoek tegenover

Vivi, om vandaar, tusschen de draaikolken en de stroomversnellingen,

die van af de spoorbaan te zien waren, over te steken; die oversteek

is zelfs nu gevaarlijk, ofschoon de rivier ongeveer 8 voet lager staat

dan verleden jaar, zoodat herhaaldelijk ongelukken gebeuren, zelfs

met kano’s.

Ten lOVa u. werd de rivier weder afgestoomd, waarbij w'ij in de Boca

di Inferno in een maalstroom geraakten, de sloep daardoor zeer moei-

lijk stuurde en flink overhelde over beide boorden. Het opborrelende

water vormt heuveltjes en dit loopt met kracht naar alle kanten af; de
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stoot tegen de sloep was duidelijk te voelen. Met eene stoomsloep van

de Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging gebeurde het, dat aan

weerskanten water geschept werd, waardoor het vuurtje gevaar liep,

gedoofd te worden.

Ofschoon Zr. Ms. Sommelsdijk wellicht even goed tot Matadi kan

komen als andere schepen ,
is het roer met handbeweging een bepaald

beletsel; zoowel bij op- als neergaan door de Mlume Mfume kolken

gierde het schip sterk en moest zeer hard met het roer gedraaid wor-

den. De Moriaan werd in de Boca eens tweemaal in de rondte gevoerd,
de Prins Hendrik brak er hare stuurketting en eene mailboot raakte

door het zware gieren op een steen vlak bij den wal, waar zij eene

maand bleef zitten.

Nu was de Engelsohe stoomer Acassa tot Matadi opgevaren, maar

ook alleen, omdat er locomotieven enz. voor de spoor aan boord waren,

die moeiljjk met kleinere vaartuigen konden worden opgevoerd; naar

men zegt krijgen de kapiteins van zulke schepen eenebijzonderepremie
en wordt ook gesproken van staatsgarantie.

Ten 11 uur aan boord terug gekomen, werd het anker gelicht en ten

lIV4 uur naar beneden gestoomd, te Boma even gestopt om te infor-

meeren of er ook brieven waren gekomen en ten 6 uur P.V. geankerd
in Bananakreek in 4V+ vaam water, peilende:

French-point N. 192° O.

Flagstaff 347°

Huard-point 43°

Zoowel op- als neergaande werd de kaart van de rivier zooveel moge-

ijk vergeleken en bevonden dat op pl. m. 300 meter van de uiterton

der Bananakreek 72 vaam water stond; van daar loopt men bewesten

den hoek van Boolambemba, zorgende het Zuidelijkste huis van onze

nederzetting links even vrij te houden van het hooge bosch daarachter;

men loopt dan vrij van de bank bewesten Boolambemba en stuurt door,
totdat Scotchman-head goed vrij is van den rechteroever; de rivier

is dan open.

Nu stuurt men recht op Scotchman-head aan O.'AZ. (magnetisch),
den linkeroever van hoek tot hoek volgende, bij het ronden die hoe-

ken niet al te na nemende voor de hoornen (die van den vasten wal

somtijds met een gedeelte grond in diep water zakken), waarmede men

in diep water blijft (9 vaam geen grond); de ondiepte van Modlycott

blijft daarbij ruim aan stuurboord.

Bull-eiland is niet tenaderen, aangezien op vrij grooten afstand eene

giijze modderbank uitsteekt, die zeer steil is; Boolambemba in Shark-

point hebbende, zit men op de bank; Fannypatch zit vast aan Bull-

eiland en strekt zich tot Ariel kreek uit. De steil oploopende banken

teekenen zich, wanneer er een weinig wind staat, scherp af.

Keoht tegenover Sootcliman-head ligt een donkergroen bosolije
’t geen vermoedelijk Aylen-island genoemd wordt; tusschen beide pun-

IS
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ten bestaat eene diepe geul over de rivier. De bank bewesten Grasa-

island steekt verder om de West; de diepe geul benoorden Spiteful-

point schijnt dus om de West verplaatst te worden.

De linkeroever wordt gevolgd totdat men iets beoosten Puerta da

Lenba de monding van eene kreek ziet, waarin eene Portugeesche ne-

derzetting Sitsia; wanneer bet Westelijkste huisje raakt aan den Oost-

kant van die kreek (waarschijnlijk de Macatala) en eene kreek ergens

bij Tonyanga-point geheel open, steekt men de rivier over, de ton op

den Oostkant van Grass-island aan bakboord houdende.

Deze ton lag in minder water en schijnt dus op
de bank te schuiven.

Van af Deserted factory tot Tonyanga-point is het water langs den

wal sterk in beweging, doch zonder gevaren.

Gedurende den oversteek naar Puerta da Lenha werd niet minder

dan 5 vaam gelood.
Van deze plaats peilt men den Westelijken hoek van de Noangwa,

waar de Fetish towns liggen Oost (magnetisch), terwijl de Macatala met

eene zijkreek bewesten dien hoek op ongeveer eene Engelsche mijl af-

stand van Puerta geheel open liggen. De kaart is daar sterk misvormd;

Monkey-istands zijn vooral aan den Westkant niets anders dan met

gras begroeide banken, die vrij ver van elkander liggen; hooge boo-

men zijn er niet.

Van Puerta da Lenha wordt opstoomende de bakboords wal gehou-

den, de Noangwa links latende liggen, langs de tonnen bewesten de

Monkey eilanden (de loods heeft merken voor het geval die tonnen

verdrijven) naar eene ton met bol, die aan bakboord wordt gehouden.

Men loopt daarmede vrij van de Oostbank der Drapers eilanden.

Jobnston, met de kleine eilandjes daar bewesten, moet geheelanders

zijn; de ton met bol ligt even benoorden het Westelijkste dier eilandjes,

ongeveer O.V4N. van de Zuidelijkste ton der Monkey eilanden.

Dadelijk na het ronden van die ton steekt men over naar eene groote

wit houten baak op Ouzle-island, waarbij men aan stuurboord een ton-

netje krijgt, dat op
den Westkant van de bank bezuiden Ouzle-island

ligt. Verder dicht langs Boolicoco, Preston en het "Westelijke Stocking

eiland tot aan de baak tusschen de V. en G. van Stocking.

Farquhar eiland is om de N.O. te lang, daar van af de baak naar

Fetish-roek de koers ongeveer Z.0.t.0.'A0.(magnetisch) is. Op den Noord-

kant van de bank van Farquhar ligt een tonnetje, dat aan stuurboord

wordt gehouden.
Zoodra een boom op den Noordwesthoek van het eerste Booka eiland

raakt aan het Oostelijkste huis van Boma, wordt daarop aangestuurd

om de steenen bij Fetish-rock te mijden; heeft men die achter zich,

dan steekt men de rivier over naar eenebaak op
Chombae eiland (N.0.V40.)

en verder dicht langs dit eiland en Kekay «aar Boma.

De Noangwa zou moeten uitkomen tusschen de beide Stocking eilan-

den, doch is daar zoo ondiep dat de Officieren, die gedurende het ver-
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blijf te Boma op de rivierpaarden jacht geweest zijn, er met de sloep

van de factorij vastraakten en slechts een zeer ondiep geultje vonden.

De stroom voor Boma werd ongeveer
4 mijl bevonden. De ankerstok

kwam evenals de vorige reis iets gebogen boven ; wellicht zijn hier eu

daar steenen
op den bodem.

Van Boma af wordt midden vaarwaters gehouden, waarbij men vrij

blijft van de bank tusschen de N.O. hoeken van het Iste en 2de Booka-

island; van af Chisalla kreek houdt men steeds den rechteroever langs
Booka Embomma tot Fidlers-elbow.

De twee eilandjes bij Banza Chisalla zijn niet gezien, doch ligt er

een klein zeer steenachtig eilandje tegen de N O. punt van Embomma.

W.Z.W. van One tree-island steekt eene rots boven water, vermoe-

delijk de Oscar-rock; volgens den loods zit die rots met een rif aan

den bakboords wal vast, tot daar waar 4 vaam op de kaart staat en is

er slechts ruimte om te passeeren voor eene gewone roeiboot.

De twee Noordelijke Scylla-rocks bestaan niet, of wel liggen ze met

de overige onder den linkeroever.

Boola Beca ligt O.t.Z. van Fidlers-elbow, de Tliree weird sisters

meer om de Noord; men laat die aan bakboord en stuurt, wanneer de

laatste gepasseerd zijn, naar Sanda Congo. Diamond-rock ligt meer naar

het midden van de rivier en zit met een rif vast aan den linkeroever. Van

de Five-rocks was er slechts een boven water, op de andere stond

sterke rafeling en daar beneden waren maalstroomen. Eenmaal benoor-

den die rotsen, houdt men den linkeroever langs de Coal-rock, waar de

oever zich naar binnen buigt en men nog een eilandje vindt. Van hier

gaat men recht op Noki aan, wat op de kaart Npunga-bay wordt ge-

noemd, waar in 12 vaam wordt geankerd.
Van Noki naar Ango Ango ging de stoomsloep dicht langs den lin-

keroever en vermoed ik, de laatstgenoemde factorij op de plaats van

Noki ligt. Ango Ango voorbij ziet men even vrij van den hoek, waar

10 vaam op de kaart staat, eene I’ortugeesche factorij Chonza
op den

rechteroever. Bij den hoek van de 10 vaam buigen zich de beide oevers

om de 0.Z.0. en ziet men links van zich de maalstroomen; dicht langs
den linkeroever houdende, blijft men er meestal buiten, doch zijn de

volgende pl. m. 700 meter door den feilen stroom zeer moeilijk, daarbij

ongeveer op Matadi aanhoudende. Na die pl. m. 700 meter buigt zich

de rivier weer om do N.O. en ziet men weldra Vivi vrij van den rech-

teroever te voorschijn komen, waar, zooals de kaart aangeeft, de rivier

zich wederom om de 0.Z.0. buigt. Van Matadi ziet men ook LodiaTafi

en iets Oostelijker een eiland, dat niet op de kaart staat.

De geheele kaart n°. 625, verbeterd tot 187G, heeft dus voor de na-

vigatie niet de minste waarde; bovendien verloopen de banken voort-

durend, zoodat zonder loods de Congo niet te bevaren is.

Vreemd is het evenwel, dat de kaart n°. 638 van de Congo-monding
van 1888, nog dezelfde banken heeft bewesten Scotchman-head.
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De op
beide kaarten voorkomende Engelechenamen zijn meestal onbe-

kend; deze loods noemde telkens andere namen van eilanden enkreeken.

Het roode licht van French-point staat meer Noordelijk bij FlagstatF;

men heeft plan een tweede licht ergens op de punt te zetten als langs
merk met het roode voor Bananakreek en ook de uiterton van gas te

voorzien.

Met den Consul aan boord, vertrok Zr. Ms. Soinmelsdijk, Zaterdag 6

December des voormiddags ten 11 ure naar St. Paul de Loand
, bij

Cabega de Copra zoo dicht mogelijk onder den wal houdende om de

vlag te toonen, omdat daar bij het stranden van een klein Hollandsoh

vaartuig door de negers roof was gepleegd, welke zaak in handen is

van de Portugeesche autoriteit, doch nog niet afgedaan.

Bij aankomst ten 11 u. Y.M. van den 7den voor Loanda, werd gean-

kerd in 17 vaam water, peilende;
fort San Pedro N. 91° O. i

fort Penedo N. 161° O, i

fort San Miguel N. 237° O. '

Huis van den Schout-bij-nacht N. 309° O. \

Licht op Loanda-reefs N. 59° O. ,

magnetisch.

Yan den Consul werd mij een brief aan boord gebracht, waarin ken-

nisgeving, dat de pokken epidemisch heerschten, voornamelijk onder

de zwarte bevolking; de communicatie met den wal werd daarom alleen

tot het officiëele beperkt. Een Officier van het Portugeesche oorlogs-

schip Zambeze, waar de vlag waait van den Capitao de mar e guerra

(kapitein ter zee) JoAO Carlos Apbiao, kwam complimenteeren.
De Officier van piket gaf kennis van onze aankomst aan den Consul,

den Heer Wenniger en aan den Gouverneur-Generaal Brito de Capello,

waarna de Consul ten 1 ure een officieel hezoek kwam brengen, mij
Dwer Excellenties telegram overhandigende van het overlijden van onzen

geëerbiedigden Yorst. Door mij werd een telegram verzonden, luidende:

„Arrived Loanda, am waiting for orders about instruction before

leaving for Loango and Banana.”

In den namiddag bezocht ik de Zambeze-, de Capitao aan wal op het

eiland Loanda wonende, bracht ik Z.H.E.G. daar een bezoek, dat den

volgenden morgen werd beantwoord door den Kapitein Luitenant ter

zee A. DE Azeredo Yasconcellos, Commandant van de Zambeze, die

mij tevens een kaartje overhandigde van den Kapitein ter zee.

Met de beide andere ter reede liggende kleinere oorlogsschepen had

ik geene communicatie.

Den Ssten bracht ik een bezoek bij den Consul, waar juist een tele-

gram kwam van Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche

Zaken, dat door mij werd beantwoord met:

Foreign Office Hague Holland.

„Telegram just arrived. Agent Dutch house wired yesterday full expla-

nations to firm Botterdam, to wich I refer”.
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Daarna maakte ik, vergezeld van de beide Consuls, mijne opwachting

bij den Gouverneur; het bezoek was hoogst aangenaam en duurde

geruimen tijd. Na afloop vertrok ik weder naar boord in afwachting

van instructiën. Zijne Excellentie zond, ter beantwoording van het bezoek,

een Adjudant.
Van het verblijf ter reede werd gebruik gemaakt om de schepelingen

te oefenen in het vlug gereed maken van gewapende sloepen, waarvoor

tot nu toe nog weinig gelegenheid bestond, het jonge volk te laten

looden enz.

Het schip liep na het verblijf in zoet water beter; boven de kimkielen

vooruit en achteruit is niets meer van aangroeisel te ontdekken, zoodat

gerust kan worden aangenomen, dat alles door het verblijf in zoet water

is afgevallen.
Het gedeelte van de baai, gelegen binnen het buitenste roede licht,

zie Africa Pilot II blz. 128, wordt zeer ondiep, zoodat met laagwater

van springtij de stoomsloep niet voor de factorij kon komen, maar vast-

raakte bij een rood huis, waar vroeger water werd gehaald; daar de

bodem zuiver zand is heeft dat vastraken niets te beduiden.

Dit buitenste baken is een ijzeren geraamte, waarop eene roode lan-

taarn, en staat op steenen, die er neergegooid zijn om het baken te

kunnen zetten; de bank steekt
nog zeer ver naar den wal, zoodat men

er ruim beoosten langs vaart; de boei bestaat niet meer. Het binnen-

baken is een houten geraamte met licht.

Het licht van Cape Lagosta werd nauwkeurig geobserveerd en bevon-

den te zijn een vast licht gedurende 70seconden, verdeeld in 15 seconden

flauw, 40 seconden helderder, 15 seconden flauw, waarnaeeneschittering

van 5 seconden duur; het brandt in eene lantaarn met roeden omgang

boven
op een wit huis. Het licht op het Loanda rif is, volgens rap-

porten van andere schepen, niet altijd te vertrouwen. Het licht van

Ambrizette werd zeer duidelijk gezien, volgens de koerslijn op ruim

11 Engelsche mijlen; de lucht was toen zeer helder.

Wat omtrent Loanda gevonden wordt in de rapporten in de jaar-

boekjes van 84—85, 86—87 en 87—88 is in hoofdzaak juist, met enkele

verbeteringen. Van de spoor naar Ambaca zijn ICO kilometers in exploi-
tatie ; de waterleiding van de Bengo-rivier is gereed; de forten zien er als

geheel nieuw uit; het brood is zeer goed, terwijl ook scheepsprovisiën
voorhanden zijn. Op de reede ligt thans eene groote kolenhulk met

2000 ton kolen; de hulk behoort aan de Nieuwe Afrikaansche Handels-

vereeniging en men kan er langs zijde halen.

Behalve do telegraaf naar St. Vincent, is de stad via Benguela en

Mossamedes ook met Kaapstad verbonden.

Bij de in het jaarboekje van 84—85 genoemde stoomvaartlijnen zijn

nog
te vermelden; de Malla Reale, die van Europa tot Mozambique

loopt, de Prince Line en de Chargeur réuni, gesubsidieerd door het

Fransche Gouvernement. Deze lijn liep vroeger tot Gaboen, thans tot
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Loanda. De invoerrechten ondergaan nu en dan kleine wijzigingen, die

telkenjare door de Consuls worden opgegeven.

Wat den 15 reis por registerton voor de scheepvaart betreft, is de

opgave juist, doch betaalt men in elke plaats waar men aankomt de

8000 reis voor den havenkapitein en diverse kleine onkosten.

Omtrent den uitvoer benoorden Ambrizett.e valt op
te merken, dat

tegenwoordig daar veel koffie wordt verscheept.

Alles hier langs de kust rustig zijnde, vond de Consul het niet noodig,

andere plaatsen aan te doen.

Wat den handelstoestand in den Etat Independent betreft, gaan
de

kooplieden van andere natiën een treurigen tijd te gemoet. Wet 1

Januari a. s. zullen verschillende belastingen worden geheven, die zoo

hoog zijn, dat do Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging verschillende

factorijen gaat sluiten en overbrengen op Fransch en Portugeesoh ge-

bied; de hoofdpunten blijven door haar bezet.

Portugal en Frankrijk verlaten grootendeels het gebied van den

Etat.

Behalve deze belastingen werden de uitvoerrechten op caoutchouc

verhoogd tot 50 franc, die op ivoor tot 200 franc per
ICO kilogram,

waarvoor in het Fransohe en Portugeesche gebied slechts 20 en 50 franc

wordt geheven. Verplaatsing van den handel zal dus niet achterwege

blijven en vermoedelijk Loango veel profiteeren; de weg van daar naar

Stanley-pool moge langer zijn, hij is veilig, wordt door posten beschermd

en is oneindig minder kostbaar. De Nieuwe Afrikaansche Handelsver-

eeniging gebruikt dien weg sedert lang.

Wat de bijzonderheden van den Congo-staatbetreft, kan ik niets anders

doen, dan met genoegen verwijzen naar de volledige en .schoone beschrij-

ving in de jaarboekjes van 86—87 en 87—88, door sedert wijlen den

Kapitein-Luitenant ter zee J. F. M. Lange. Wat daar voorkomt over de

verschillende plaatsen ter westkust, is nog volkomen juist en zijn slechts

kleinigheden veranderd na zijn vertrek en wel:

heeft de Sandford Exploving expedition geliquideerd en trad in hare

plaats de Société anonyme Beige;

de Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging heeft behalve de

ook nog den stoomer Frederik voor de Boven-Congo;

de koffie-plantage boven Massabi staat uitstekend;

Matadi is eene nederzetting van den Congo-Vrijstaat doch Matadi

Mankande eene Portugeesche factorij, vlak naast en boven den Belgi-

schen post;

de factorij te Noki is afzonderlijk en geen filiaal van Ango-Ango;

het huis Hatton en COCKSON, evenals Daumas Baraud en Co., zijn

sterk achteruitgegaan; in de plaats van Wermutii en Stock trad eene

andere Duitsche firma op.

Zaterdag-naraiddag ten 5 uur werd mij Uwer Excellenties telegram

overhandigd, luidende:
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„If urgent, authorised staying one week longer at Congo coast as

fixed instruction”.

Dadelijk stelde ik den Heer De la Fontaine daarmede in wetenschap

en verzocht den Consul van Loanda aan Zijne Excellentie den Gou-

verneur bericht te geven van ons vertrek op den volgenden middag;

van boord liet ik daarvan waarschuwen aan den Kapitein ter zee

Divisie-Commandant, die ons goede reis liet wenschen en vertrok Zr. Ms.

Sonimelsdijk den 14den namiddag naar Banana met eene vuile gezond-

heidspas.

De Consul zou mijn telegram verzenden, luidende:

„Sailed for Banana and Loango, intend staying till 24th.”

Ofschoon niet direct urgent, was toch de Consul van meening, dat

het gebruik maken van de vergunning om acht dagen langer te blijven,

een zeer goeden indruk zou maken.

Passeerden ’s avonds ten 11 uur de lichten van Ambriz, die buiten

zicht hadden moeten blijven, zoodat sedert vertrek van Loanda een Oos-

telijken stroom ondervonden van 10 Engelsche mijlen in de wacht.

Ten uur namiddag van den 15den ankerden in Banana kreek,

peilende ;

Frenoh-point N. 188° O. (magn.)

Pier 294°

Congo Freestate station . 349°

Huard-point 43°

De gezondheidstoestand is gunstig.

Ascension, den 6den Januari 1891.

Ten vervolge op mijn rapport van den löden December 1890, heb ik

de eer Uwe Excellentie het navolgende mede te deelen.

Ofschoon niet urgent, betoogde de Consul toch, dat een langer ver-

blijf in deze streken hoogst wenschelijk zou zijn en heb ik gemeend

daarom aan dat verzoek te kunnen voldoen.

Eenmaal toegestemd hebbende, bleef ik, na het ontvangen van Uwer

Excellentie’s telegram, nog 24 uur te Loanda, ten einde den Consul de

gelegenheid te geven het telegram te ontvangen, dat den 14den van

elke maand door de Directie te Rotterdam aan den hoofdagent wordt

verzonden. Deze datum staat in verband met de mail, die van om de

Zuid komende, den 15den te Loanda moet zijn en daarna via kustplaatsen

naar Banana gaat.

Te Banana werd verbleven tot Woensdagmorgen ten 6 uur, waarvan

gebruik werd gemaakt om de victualie aan boord te nemen, die in uit-

stekenden staat verkeerde en, wat groene en grauwe erwten betrof,

beter waren dan het restant aan boord.

Den ITden ’s morgens ten 6 uur onder stoom gegaan met den Consul

aan boord, kwamen ten 5 u. 30 m. ’s avonds voor Loango ten anker in

vm. water, peilende:
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French station N. 128° O.

Catholicmissionïl. 163° O.

Indian-point N. 208° O.

Roode fluUboei R. 294° O.

/
niagnetisoh.

1

Het baken op Indian-point bestaat uit eene staande ruit, wit geschil-

derd. Op Black-point werd niets gezien.

Den volgenden morgen maakte de Iste Officier, wegens ongesteldheid

van den Commandant, zijne opwachting bij den Resident van Loango,

den heer Crouzet, die den titel voert van Administrateur principal de

Loango et dépendances, waarbij de Consul hem vergezelde.

De Resident was zeer ingenomen met het bezoek.

De hoofdambtenaren zijn verder: een Officier d’administration,préposé

du trésor, tevens belast met post- en telegraafdienst; een Magasinior du

service locale, diejhet toezicht houdt op de karavanen en een Officier van

Gezondheid van de Marine; tevens is Loango het verblijf van Monseigneur

Carrie, Evèque de Dorylée, zijnde dit de naam van de Roomsch-

Catholieke stichting.
Ten 11 u. 30 m. werd naar Kabinda gestoomd, waar ten 7 u. 50 m.

P.Y. geankerd werd in 4'A vm. water, peilende:

Kabinda-point N. 204° O. ■
Dutch factory N. 138° O. I

Portuguese factory N. 111° O. \
Roede boei N. 252° O.

magnetisch.

Den volgenden morgen
19 December ten 6 uur kwam de Havenmeester

aan boord, die practica verleende. De Commandant van het ter reede

liggende oorlogsscheepje Massabi bracht een officieel bezoek, terwijl een

Officier van de landmacht kwam complimenteeren, namens den Gouver-

neur Antonio Sergio de Loüza, Governador do districto do Congo,

Capitao de mar e guerra.

De Iste Officier ging naar den wal, beantwoordde het bezoek aan

boord van de Massabi en maakte in gezelschap van den Consul zijne

opwachting bij den Gouverneur. De ontvangst was zeer vriendschappelijk.

Ofschoon de baai veel beter beschut is, is de kuststreek slechts 36

kilometer hreed, waarna men weer op het gebied van den Etat komt.

Ofschoon wel een zeer vruchtbaar gedeelte, is de smalle strook een groot

beletsel voor uitbreiding van den bandel en sluit het budget steeds

met een tekort; toch zijn er van gouvernementswege vele gebouwen

verrezen tot huisvesting der ambtenaren.

De Consul nog vele zaken te bespreken hebbende over de aanstaande

uitbreiding der factorijen, werd tot den 20sten hier verbleven.

Des namiddags kwam ter reede de Cacongo, aan boord hebbende den

Gouverneur-Generaal van St. Paul de Loanda. De Iste Officier maakte

zijne opwachting en mocht zich geruimen tijd met Zijne Excellentie

onderhouden. Dit bezoek werd don volgenden morgen voor 7 uur be-

antwoord door een Adjudant van Zijne Excellentie.
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Ten 7 u. 30 m. de Consul weder aan boord zijnde, werd naar Banana

gestoomd, waar ten 1 u. 15 m. geankerd werd in 3 vm. water, peilende:

Huard-point N. 25“ O. j

French-point N. 232“ O. (
Nieuwe pier N. 328“ O. l

Congo Freestate vlag N. 347° O. )

magnetisch.

Zondag 21 December ten 5 uur ’s avonds werd langs zijde gehaald de

Noorsche schoener Peru, waaruit Maandag en Dinsdagmorgen werden

overgenomen 88,5 ton Cardiffkolen. Van de Nieuwe Afrikaansche Han-

delsvennootsohap werden nog ontvangen: dagelijks verversching ,bij het

vertoeven voor Banana; 4 slachtossen voor de reis, met het oog op het

mogelijke vermeerderen van het aantal koortslijders; machine-olie,

patent-olie en voor de verlichting olijf-olie, daar geen der monster.s

van goedkoopere soorten bruikbaar waren in de lampen.

De prijzen waren als volgt: vleesch per kilogram f 0,98'’, zeer goed
brood

per kilogram f 0,53’, soepgroenten per rantsoen f 0,04 (de voor-

raad was spoedig op), slachtos per stuk f 72, machine olie per liter

f 0,60, patent olie per liter f 0,80, zoete-olie
per liter ƒ1,25, steenkolen

per ton f 31,20.
De rekeningen werden gesloten om Woensdagmorgen ten 7 uur te

vertrekken.

Om 6 u. 30 m. kwam de Consul nog even aan boord met de mede-

deeling, dat de Commissaire maritime, de Heer Van den Broecke,
zich grondende op artikel 14 van bet haven-reglement, waarbij oorlogs-

schepen van eenige formaliteiten zijn vrijgesteld, geen gezondheidspas
had afgegeven. Ter bespoediging zond ik een Officier naar den Commis-

saire du district, met verzoek, mij dat hoogst noodige document te willen

doen afgeven, waaraan nu terstond gevolg werd gegeven. Een en ander

hield mij ongeveer twee uur op, zoodat eerst ten ruim 9 uur onder stoom

kon worden gegaan. Van alle schepen ter reede en factorijen aan wal

werd met de vlag gesalueerd, welke saluten werden beantwoord; buiten

de uiterton ging de loods van boord en werd de reis naar Ascension

aanvaard. De loods G. J. Klein deelde nog mede, dat op iVa kabellengte

van den wal en 7 kabellengten West van Shark-point, even bezuiden de

plaats waar op de kaart öV- vaam staat in de Turtle-cove, eene plaats
is waar 80 vaam water staat; de kuil is slechts klein in omtrek. Hij was

zelf aan boord van het vaartuig geweest, dat daar zijn anker had laten

vallen en een Engelsch oorlogsschip assistentie bad verleend om het

anker in te winden; bijna de gebeele ketting was uitgeloopen.
Alvorens het rapport over deze streken te besluiten, kan ik niet

nalaten mede te deelen, hoe bij den tocbt op de Congo door alle facto-

rijen, ook vreemde, steeds met de vlag werd gesalueerd; dat te Porto

da Lenha bij het op- en neerstoomen een saluut van 7 schoten werd

gegeven
met het klein geschut; dat bij den rouw van 3 dagen alle

vlaggen halfstok waren geheschen; dat het bestuur van den Gongo-Vrij-
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staat voortdurend zeer beleefd is geweest en bij het aandoen van de

plaatsen buiten den Congo 'Vrjjstaat alle mogelijke courtoisie werd on-

dervonden.

Het schip bad bij vertrek op den 24sten een diepgang vóór van

4,15 meter, achter van 4,33 meter en stuurlast van 0,18 meter, hebbende

aan boord ongeveer 146,000 kilogram kolen en victualie van gort voor

pl. m. 10 weken, van andere artikelen voor 11—18 weken.

Wat den gezondheidstoestand sedert betreft kan bet rapport niet zoo

gunstig luiden; 8 December kwam bet eerste geval van koorts voor,

waarbij tot 24 December nog
11 patiënten kwamen, waaronder Com-

mandant en Iste Officier. Van deze 12 gevallen waren slechts 2 ernstig;

bij bet naar zee gaan waren 12 schepelingen vrij van dienst.

Gedurende bet verblijf op de kust werden de navolgende gezondheids-

maatregelen genomen: bet dragen van wollen kleedingstukken van

zonsondergang tot zonsopkomst; slapen onder de tenten ; bet zooveel

mogelijk beperken van werkzaamheden buiten boord tusseben 10 en 3

uur en bet geven van een oorlam ten 4 uur namiddag.

Regen kwam niet voor, land en zeebries wisselden elkaar geregeld

af; de zeebries was vooral te Banana koel en friseb, des nachts viel er

veel dauw; alleen te Noki was bet zeer warm en kwam de zeebries

daar niet door. De temperatuur varieerde tusseben 22°6 en 26°, te Noki

was bet op den middag 30°.

Met een (magnetisch) Westelijken koers werd door bet gebied van

de Zuidwestelijke winden gestoomd, waarbij de langscbeepscbe zeilen

bijna voortdurend konden gevoerd woi'den. Op den 27sten kwam de wind

aan het einde der D.W.* beter uit bet Zuiden door, doch schraalde op

de A.M. en werd flauwer, om tegen den nacht opnieuwaan te wakkeren en

te ruimen. Deze bries constant blijvende, werd op de D.W. van den 28sten

stoom afgewerkt, werden de vuren uitgebaald en werd de reis onder zeil

vervolgd; wij waren toen op 2°15'0.L. en 8°36'Z.8. De vaart onder zeil

met de betrekkelijk flauwe koelten was zeer bevredigend, doch de wind

zoowel in richting als kracht hoogst variabel; van Zuid op 2°ls' O.L,

liep de wind naar O.t.Z. op 2°3o' W.L., waarmee bet schip tusseben 8

en 3 mijl liep. Op B°3o' W.L. werd bet bijna stil, de wind schralende

tot Z.Z.W.; op 9°4o' W.L. deed zich hetzelfde verschijnsel voor, eerst op

11° W.L. bleef de wind Z.Z.O. en daar beoosten.

Op de A.M. van den 4den waren wij nog 48 mijl van Ascension, te

veel voor één etmaal met vijfmijlsvaart onder zeil en te weinig voor

twee; op de P.V. werden daarom de vuren ontstoken en op de E.W. de

machines te werk gesteld. Met (iO—76 slagen en dienstdoende zeilen bij

werd de vaart op 8 mijl gebracht. Ten 9. u. 15 m. Y.M. van den sden

kwam bet eiland in ’t zicht; bij bet naderen van de reede, waar een

Engelacb oorlogsschip lag, deed de semapbore van Cross-bill bet sein

om niet te salueeren. Ten 3 u. 45 m. A.M. viel bet anker in 10‘Avaam

water met 55 vaam ketting, peilende:
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Pyramid point N. 64° O. \
Watercourse N. 118“ O. /
Fort Thornton N. 176° O. (

Catherine-point N. 224“ O. '

magnetisch.

Gedurende de reis kwamen nog
8 nieuwe gevallen van koorts voor,

de Luitenants ter zee 2de klasse L. P. De Stoppelaar en W. Houwing

waren daaronder; de laatste is herstellende, doch nog vrij van dienst,

evenals 6 schepelingen. Ook deden zich lichte gevallen van buikaan-

doening voor. Als gezondheidsmaatregel droegen uitkijken en roergan-

gers warmere kleedingstukken, de kuiltent werd op de verschansing

uitgehaald, het wachtsvolk er onder en op E.W. en H.W. werd koffie

verstrekt, zoolang de nachten zoo koel waren.

Paramaribo, den 27sten Januari 1891.

Ten vervolge op mijn rapport van den Bden Januari 1891, van As-

cension verzonden, heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat

ik niet in de gelegenheid was telegrafisch bericht van aankomst en

vertrek te geven, daar de mailboot, die vermoedelijk den 12den ver-

trekken zal, over Las Palmas gaat, waar geen Nederlandsche Consul

gevestigd is en niet over Madera. Dit gebeurt wanneer te Madera de

gezondheidstoestand minder gunstig is.

Bij aankomst werden gecomplimenteerd door een Luitenant ter zee,

Adjudant van den Gouverneur, tevens het ambt van Havenmeester be-

kleedende. Na practica verkregen te hebben, werd van onze aankomst

kennis gegeven aan den Gouverneur, Kapitein ter zeeRichard Evans,

die sedert 6 maanden het bevel voert. Eerst den volgenden middag

kwam een Officier van de ter reede liggende gunboat Sparrow, waar-

van de Commandant voor herstel van gezondheid boven op Green-

mountain vertoefde. Dit bezoek werd beantwoord.

Door ongesteldheid mij niet kunnende kleeden, legde de Iste Offi-

cier den 6den ten 10 u. voormiddag een bezoek bij den Gouverneur af,

die namiddags 4 uur zelf aan boord kwam en zijne diensten aanbood.

Van Z.H.E.G. vernam ik, dat thans voor oorlogsschepen van vreemde

natiën, die zulks noodig mochten hebben, ook steenkolen en verver-

schingen te verkrijgen zijn.
De Officieren van Hr. Ms. Sommelsdijk legden ’s avonds bezoeken af

bij de Officieren van het garnizoen, waarvan de meesten hun huisgezin
hier hebben; de plaatsing is voor 3 jaren; de ontvangst was zeer har-

telijk. De Gouverneur is zonder familie.

Aan de equipage werd voor twee dagen versch brood van zeer goede

qualiteit verstrekt tegen ƒ0.28 het kilogram; dit werd contant betaald.

Bij vertrek ontvingen van den Gouverneur eene schildpad cadeau, waar-

voor ik schriftelijk mijn dank betuigde.
"Wat de bijzonderheden van het eiland betreft, zij het navolgende

gemeld:
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Verversohingen en steenkolen worden niet verstrekt aan koopvaardij-

schepen, omdat de prijzen, die het Gouvernement vraagt, lager zijn

dan die van partieulieren te St. Helena, zoodat de particuliere scheep-

vaart zich dan al heel spoedig hier zou willen voorzien. Er zijn thans

een SOtal koebeesten en veel schapen, die op Greenmountain grazen.

De watervoorraad is, niettegenstaande de waterleiding, niet ruim;

toch valt er, sedert het beplanten van Greenmountain, meer regen datr

vroeger; dagelijks worden twee gallons water per hoofd verstrekt. Het

distilleertoestel, dat er is, wordt weinig gebruikt, daar het te duur

wordt geacht.
Van af den 23sten December tot ult°. April mag niet geschoten wor-

den ; gedurende dezen tijd komen de schildpadden hare eieren leggen;

de jacht op schildpadden en zeevogels (wide awakes) is verboden, die

op faisanten en herten alleen toegestaan met bijzondere vergunning

van den Gouverneur.

Er is eene bevolking van 200 koppen, matrozen, soldaten enkrooboys,

allen in dienst van het gouvernement; een burger is er, die dienst doet

als steward,

Baden langs het strand is zeer gevaarlijk, daar er veel haaien zijn ;

overigens wemelt het er van visch, waarvan eene soort roode klipvisch

zeer smakelijk is.

Een bepaald stationsschip is er niet; om beurten komt een schip van

het West-Afrika eskader gedurende 14 dagen, tot herstel van zieken

en aanvulling van munitie, steenkolen en victualie; dit schip gaat

daarna 14 dagen naar St. Helena om van daar het station te betrekken.

Voor den handel is hot eiland zonder waarde.

Ook van vreemde natiën kunnen schepelingen in het hospitaal wor-

den opgenomen.

Het sein, dat er zoogenaamde rollers loopen, is vlagN. aan den vlag-

gestok op het hoofd; men kan dan nog debarqueeren met bebulp van

menschen , die op het hoofd zijn. Waait eene blauwe vlag onder vlagN,

dan is de communicatie gesloten en verboden. Ofschoon nog
4 voet boven

den hoogsten roller, is het verblijf op het hoofd alsdan gevaarlijk.

Et' is eene leeszaal met bibliotheek, waarvan men voor eene kleine

bijdrage lid kan worden.

De mail uit Europa doet St. Helena aan en kruist die van de Kaap

komende tusschen St. Helena en de Kaapstad; zoodra de mail te St.

Helena aankomt, brengt een zeilschip de brieven enz. naar Asoension.

De mail naar Europa doet het eiland tweemaal in de 8 weken aan;

deze dienst wordt onderhouden door de Union en de Castle linos en is

zoo geregeld, dat het eiland om de O weken en nog eens 14 dagen

daarna wordt aangedaan. Een Officier met den titel van Postmaster zorgt

voor de brieven. Telegrammen kunnen verzonden worden in briefvorm

aan den Consul te Madera.

Bij nacht is het aandoen van het eiland, wegens gemis van een licht.
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moeilijk; voor schepelingen is de communicatie met den wal gedurende
den nacht verboden, voor Officieren mogen na zonsondergang nog sloe

pen varen. Blijft men langer dan 24, u, ter reede
,

dan wordt een exemplaar
van do havenreglementen, uit 55 artikelen bestaande, ter inzage gezonden.

Weinige dagen voor onze komst waren er rollers en twee dagen te

voren was de wind N.W. geweest; gedurende ons verblijf ter reede was

het kalm, doch nu en dan kwamen valwinden over de bergen.
Nadat het anker met 55 vaam ketting gevallen was op pl. m. l'A

kabellengte van de oostelijke sparboei, I'A kabellengte van de weste-

lijke gewone boei en 2 kabellengten van de oostelijke dito, waarop de

Sparrow gemeerd lag, deelde de Havenmeester mede, dat bet mailzeil-

scbip van Bt. Helena elk oogenblik werd verwacht en vóór ons moest

liggen op do vrijzijnde boei. Daar bet mogelijk was Hr. Ms.

dan wat meer naar buiten moest, werden de vuren aangehouden. Nu

kwam de mailboot eerder aan, met verlies van twee schroefbladen en

averij aan den achtersteven; een en ander zou hier gerepareerd worden;
duur ongeveer

7 dagen; van daar de vervroegde komst.

Niet zeker zijnde of er ruimte genoeg zou zijn om onder zeil de reede

te verlaten, werd de machine den Tden gereed gehouden; ten lu. A.M.

het anker gelicht hebbende, deinsde het schip op het tegenliggende
voormarszeil en de kluiverschoot te loevert op zeer goed, daarbij over

den gewilden stuurboordsboeg vallende, totdat het voormarszeil begon
te leven

;
zoodra dit vol werd gehaald, ging het schip vooruit, doch bleef

door de stijve bries, hoewel geen enkel achterzeil bijstond, in die rich-

ting liggen, koers leggende midden tusschen de beide sparboeien in;
een oogenblik werd daarom de machine aangezet, waarmede het schip

op koers kwam, de vuren werden toen uitgehaald en de ketels ledig
gespuid. Des avonds was Ascension uit zicht.

De 3de of Noordelijkste boei is niet meer aanwezig, wel tal van

kleinere, dichter onder den wal, voor laadprauwen en sloepen.

De passaat stond, hoewel niet krachtig, goed door met mooi weer;

op 4“ Z.B. ondervonden reeds eene N.N.O.lijke deining, die somtijds

vrij hoog was. Slechts één zeilschip en één stoomschip, beide te ver

af om ze te verkennen, werden 15 mijl beoosten Noronha gezien.
Om den stilte-gordel tusschen Z.O. en N.O. passaat zooveel mogelijk

te ontgaan, werd de linie in 42“ W.L. gesneden; gaandeweg werd de

wind Oostelijker om op den 20sten Januari 0.N.0. en N.O. te worden,
zijnde toen op o°lo'N.Br. en 42°30' W.L.

De N.O. passaat kreeg zeer spoedig neiging N.N.O. te worden, of-

schoon de atlas van de Deutsche seewarte die windrichting voor de

maanden Januari, Februari en Maart niet aangeeft; met dien schralen

passaat en den equatoriaal-stroom, die ons nog al sterk in de bocht

van de Amazone heeft gezet, is het misschien wenschelijker in deze

maand de linie wat Oostelijker te snijden. Ook de vorige reis waren

wind en stroom
ongeveer dezelfde.
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Op 3°3o' N.B. en 48°30' W.L. werd de wind flauwer, op
de H.W. van

den 24sten nog
twee mijl behoud gevende, om tegen den middag over

te
gaan in stilte eu zeer flauwe koelten , waarom op de P.Y. de ma-

chine gereed werd gemaakt en ten 9 u. met 60 slagen onder stoom ge-

gaan.
Zooals de West-Indian Pilot aangeeft, vindt men beoosten den

meridiaan van Cayenne modder en wit zand, doch werd bevonden, dat

zelfs beoosten kaap Oranje in 5° N.B. ook bruin zand met gebroken

schelpjes gelood wordt.

Volgens het gegiste bestek op
9 mijl benoorden de Isles de Saluts

zijnde, dat mot de loodingen, die op de kaart n°. 1802 staan aangege-

ven, goed uitkwam, kwam des avonds van den 25sten, bij het optrekken

van eene regenbui, een oogenblik land in ’t zicht, naar de beschryving

te oordeelen, Mont Diable, Corosini eniracoubo, zoodat de afstand van

den wal slechts 5 mijl bleek te zijn. Het schynt dus, dat de loodingen,

die op de kaart staan, minder water aangeven, dan er werkelijk is. Er

werd van af 52° W.L. en s°2B' N.B. tot 5°37' N.B. en 52°50' W.L. gelood

35, 31, 29, 24.5, 23, 18, 16 en 9.5.

Tot op de D.W. van den 25sten ondervonden slechts enkele regen-

buitjes in den N.O. moesson, doch na eene zware donderbui op
die wacht,

kwam de regen hard door met wind van alle kanten; het regendebijna

onophoudelijk door, totdat na eene zware bui, ook van wind, uit het

Z.W., het wat handzamer w'erd.

Den volgenden morgen was het goed weer; het land bewesten de

llarowyne werd verkend en langs de banken gestoomd naar de Suriname

rivier. Ten 5 u. 15 m. passeerden het lichtschip, wisselden een saluut

met de vlag met het uitgaande stoomschip Prins Willem /, en anker-

den ten 6V+ u. dicht bij de ton van de Marowyne in 4V4 vaam water,

voor 15 vaam ketting. Den 27sten des morgens kwam de quarantaine-

dokter aan boord, die practica verleende; waren ten 9 u. voormiddag

voor Paramaribo.

Een Officier werd naar den Gouverneur gezonden om kennis te ge-

ven van onze aankomst.

Gedurende de reis van af Ascension kwamen nog een paar koortsge-

vallen voor; overigens is de gezondheidstoestand gunstig.

Het schip begon weer iets aan te groeien

7°. Bonaire,

CoiiiinaiultUit: (3e Kapileiii-Luitciiaiit ter zee 11, Schotbough.

Port de Franco, den 20sten Februari 1891

Ik heb de eer Uwe Excellentie te rapporteeren dat, nadat het bevel

over het station in de wateren van Suriname aan den Commandant van

Hr. Ms. stoomschip Sommelsdijk was overgegeven en na afloop der

twee in behandeling zijnde knjgsraadzaken, ik met Hr. Ms. stoomschip
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Bonaire op den middag van Zaterdag, den 7den Februari jl. de reede

van Paramaribo onder stoom verliet.

Ten 5 u. .SO m. werd het lichtschip gepasseerd.

De gelegenheid was zeer ongunstig, de wind N.0.t.N., zoodat slechts

even de langscheepsohe zeilen konden worden gevoerd; ik besloot dien

nacht onder stoo.m te blijven, in de hoop Noordelijker eene hetere ge-

legenheid aan te treffen.

Op den middag van den Bsten Februari werden de vuren uitgehaald
en de zeilen bijgezet en werd mei stuurboords halzen om de Noord

gezeild.
In den nacht van 10 op 11 Februari waren tot op korten afstand van

het eiland Tobago genaderd en moest ik of bezuiden dit eiland de

Caraïbische zee inzeilen ofdoor middel van de werktuigen Noord trachten

te halen; dit laatste werd door mij verkozen, daar anders de af te leggen
weg belangrijk zou worden vermeerderd.

De booge lastige zee, de ondervonden stroom om de Z.W. gemid-
deld IV, mijl per wacht

—,
de toestand van de zinken huid, waardoor,

niettegenstaande den harden wind, de vaart zeer garing was, waren

oorzaak, dat het schip, na 14 wachten te hebben gezeild, zóóveel om

de W. was gezet. Voor het vertrek van Paramaribo was de zinken huid

boven de kimkielen met zorg gehogd.

Onder de langscheepscho zeilen werd met 70 omwentelingen gestoomd
en zooveel Noord gehaald, dat met de vierk. zeilen bij koers kon gesteld
worden bezuiden het eiland St. Lucia. Waren op de H.W. van 13 Februari

op de hoogte van de baai van Fort de Franco; konden geene behoorlijke

verkenning krijgen, waardoor ik genoodzaakt was op en neer te houden,
en den dag af te wachten.

Kwamen ten 9 uur ter reede Fort de France, kregen een loods aan

boord en na de zekerheid te hebben verkregen, dat de gezondheids-
toestand op het eiland gunstig was, werd de Carénage opgezocht, bij
het dok geankerd en met trossen op het fort St Louis gemeerd.

Ter reede lagen het Fransohe fregat Naïade, Commandant Kapitein
ter zee Le Gorrec , aan boord hebbende den Bevelhebber van het

West-Indisch eskader. Schout-bij-nacht Cavelier de Cuverville en de

Fransche kruiser üfs'son. Commandant Kapitein-Luitenant ter zee Püech.

De voorgeschreven bezoeken aan civiele on militaire autoreiten ter

plaatse en aan de ter reede liggende oorlogsschepen vonden plaats en

werden alle persoonlijk beantwoord.

Van de aankomst alhier werd Uwe Excellentie telegrafisch bericht

gezonden.

Onmiddellijk na aankomst tor reede werden de noodige maatregelen

getroffen om buskruit en projectielen te lossen, ten einde zoo spoedig
mogelijk in het dok te kunnen

gaan; Zaterdagmorgen den 14den werd

vroeg naar den ingang van het dok verhaald, alwaar op dien dag boven-

genoemde munitie werd gelost en opgeslagen in een der lokalen van
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Maandag 16 Februari het dok in te gaan, ook omdat een klein stoom-

scheepje, dat ieder oogenblik van het eiland St. Lucie werd verwacht,

gelijktijdig met de Bonaire in het dok moest.

Maandag den 16den ten 3 u. 30 m. A.M. stond het schip droog; be-

neden de kimkielen was de huid met eene zeer dikke laag doorns be-

dekt; de toestand van het zink was ditmaal zeer bevredigend. Op enkele

plaatsen was het zink vergaan en moesten nieuwe stukken worden op-

gespijkerd; voor dit wei'k werden gedurende één dag 4 timmerlieden

in dienst genomen tegen 6 francs per man. Voor het schoonmaken en

schilderen der huid werd 175 francs aan een particulier, denzelfde van

verleden jaar, betaald, die voor deze som dat werk bad aangenomen.

De huid werd besmeerd met 2 lagen antoxyde julien n". 1 en2, welke

verfsoort werd verkregen van den Agent van de Compagnie Générale

Trans-Atlantique, nadat ter plaatse vruchteloos was getracht ze aan te

koopen; ditmaal moest eene zekere som voor invoerrechten worden

betaald.

In de A.M. van den ISden werd het dok verlaten en aan den ingang

daarvan gemeerd; den dag daaropwerden buskruit en projectielen inge-

nomen en werd met de aanvulling van den kolenvoorraad een begin ge-

maakt; hiermede zal met spoed worden voortgegaan, waardoor ik ver-

trouw op den middag van den 21sten dezer deze reede te verlaten en

mijne bestemming naar Texel op te volgen.

Gedurende het verblijf in het dok werden alle buitenboords-kranen en

kleppen nagezien en werd de schroefas-werkbus opnieuw verpakt; verder

bleek bij onderzoek, dat het pokhout zeer weinig moet zijn afgesleten,

daar de schroefas niet merkbaar is gezakt en dat de india-rubber zeetings

en waste-klep en uitvloei-circulatie in goeden staat verkeeren.

De kosten voor het dokken zijn weder gewijzigd; de Conseil-géneral

heeft in de zitting van den 23sten December 1890 het volgende bepaald:

Voor entree in het dok 2.50 francs per
ton.

„
schooren en stutten 1.15

„ n n

„ verblijf in het dok 0.50
„ „ „en per dag.

Voor de twee eerste rechten wordt 20 pet. reductie verleend.

Willemsoord, den llden April 1891.

Ik heb de eer U. E. te berichten, dat ik met Ilr. lis, stoomschip

Bonaire op den middag van den 21sten Februari j.l. onder stoom de

Carénage van Fort de France (Martiniquo) verliet.

In aansluiting van mijn schrijven dato 21 Februari j.l ,
teeken ik hier

aan, dat te Fort de France 100 ton Cardiff-steenkolen van goede hoe-

danigheid, tegen 35,1 francs per ton, zijn ingenomen. De Agent van de

Compagnie Générale Trans-Atlantique was zoo welwillend deze kolen

tegen kostenden prijs te verstrekken; hiervoor moest de toestemming

288
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van de Hoofd-Directie te Parijs worden gevraagd, hetgeen langs tele-

grafischen weg geschiedde.
De gemaakte kosten te Fort de France bedroegen:

Voor het dokken van het schip (bruto inhoud 336,67 ton) :

Voor entree ad 2,5 fr. per ton (20 pet. reductie) wordt

2 fr. per
ton 673,34 francs.

Schooren en stutten ad 1,15 fr. per
ton (20 pet. reductie)

wordt 0,92 fr. per ton 309,74
„

2 dagen verblijf in ’tdok ad 0,5 fr. per dag en per ton 337,67 „

Totaal 1319,75 francs.

Voor het schoonmaken en schilderen van de zinken huid

en het verwijderen van het vuil uit het dok
.... 175,— francs.

Voor herstelling van het zink: 4 timmerlieden ad. 6 fr.

per man en per 24,—
„

Totaal 199,— francs.

130 K.G. Antoxyde Julien N°. lad 2 fr. per K.Gr.
. . 261,— francs.

115
„

Idem
„

2
„ 2,90 n r « • • 333,50 „

60
„

vloeistof om te verdunnen
„ 2,15 „ „ „ . . 129,—

„

Invoerrechten 21,70 „

Totaal 745,20 francs.

100 ton Steenkolen ad 35,10 fr. per ton 3510,— „

2 Telegrammen en briefporten 253,— „

Aangekochte levensmiddelen 580,02 „

Bij het verlaten van de reede van Fort-de-France werd aan boord van

het Admiraalsschip het Nederlandsche Volkslied gespeeld, voor welke

beleefdheid ik vermeende, door het op en neer halen der vlag, te moeten

bedanken.

Onder de lij van het eiland werd om de Noord gestuurd en verder

benoorden Martinique de Atlantische Oceaan ingestoomd. Er woei eene

stijve br./z. koelte uit het 0.N.0. en aangezien de koers N.O. was be-

paald, moest van het stoomvermogen gebruik worden gemaakt. Na 10

wachten te hebben gestoomd, hadden voldoende Noord gehaald, om vrij

van de Benedenwinds-eilanden, de reis onder zeil te kunnen vervol-

gen; op de D.W. van den 23sten werden daarom de vuren uitgehaald
en vol en bij om de Noord gestuurd. De ondervonden gelegenheid was

gunstig; ten 5 u. P.V. van den 25sten Februari werd de Noorder-keer-

kring gepasseerd op 60° W.L.

Reeds op deze breedte liep de wind Zuidelijker, van0.Z.0. tot Z.0.t.0.,
met eene stijve br./z. koelte, zoodat goede etmalen werden gemaakt.

Den 28sten Februari op 28° N.B. gekomen zijnde, werd het flauw, en

vermeenende in den stilte-gordel te zijn, werden de vuren ontstoken

en om de K.O. gestoomd; na 4 wachten van de werktuigen te hebben

19
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gebruik gemaakt, kwam de wind weder met eenige kracht uit het Z.O.

terug, zoodat de reis zeilende kon worden vervolgd.

Waren op den middag van den 2den Maart gevorderd tot 32°26'N.8.

en 54° 10' W.L.; de barometer was aanmerkelijk gedaald en de Z.O.lijke

wind aangewakkerd tot ger. en d. ger. m./z. koelte met stormvlagen,

waardoor ik verplicht was onder klein zeil aan den wind te houden;

dit geschiedde op de H.W. van den 3den Maart. Met 2 reven in het

m./z. en in het gr. barkzeil lag het schip vrij rustig, en nam alleen aan

de valreepen een weinig water over.

De wind liep langzaam door het Z. naar het Z.W. en verminderde

daarop in kracht; op de V.M. van den 4den Maart kon weder zeil gezet

en koers gestuurd worden.

Op de E.W. van den Oden Maart met zeer harden wind, vóór den

wind zeilende, kwam door eene onhandigheid van den roerganger, die

het roer verkeerd draaide, het schip dwars op de zee, waardoor de

fok stuk sloeg en ik genoodzaakt was bij te gaan liggen. De wind was

intusschen naar het N.W. geloopen met eene stijve br./z. koelte tot

dicht ger. m./z. koelte; eert op de V.M. van den 7den Maart kon weder

zeil gezet worden. Langzaam verminderde de wind in kracht, gaande

door het N. naar het N.0., niettemin nam de deining zeer snel toe; dit

deed mij, met het oog op het aanzien der lucht, slecht weer verwachten.

Op de V.M. van den lOden Maart nam de wind plotseling in kracht toe,

niettegenstaande de barometer een 3 tal m.M. was gerezen; bij zwaar

doorstampen van het schip braken jaag- en kluifhout, en kostte het

zeer veel inspanning om de vleet te redderen. Voor de 3de maal in

korten tijd moest alweder worden bijgelegen, ditmaal met dicht ger.

gr.
barkzeil en stormbezaan. De wind nam toe tot hevigen storm, met

hoogloopende moeilijke zee, die het schip zwaar deed werken; het

rijst evenwel gemakkelijk voor de zee, slingerde soms tot 38° aan lij

en 24° te loevert en deed gemiddeld 8 k 9 slingeringen in de minuut.

Over het algemeen ligt het schip met laatstgenoemde zeilen vrij goed

bij, evenwel m. i. niet hoog genoeg aan den wind, gemiddeld niet hooger

dan 7 streken; het valt dikwijls tot halver wind, waarvan hevige slinge-

ringen het gevolg zijn, de lij-verschansing geheel onder komt en veel

water wordt geschept; ook te loevert werd nogal water overgenomen,

evenwel in veel mindere mate.

Eene stortzee te loevert vernielde de hakspier, die verloren ging.

Niettegenstaande de koekoek van het logies der onderofficieren op

den bak geschalmd en verzekerd -«'as, sloeg deze met eene zee weg,

waardoor in dit logies en in het tusschendeks nog al water binnondrong;

met planken werd deze opening dichtgespijkerd en weder geschalmd.

Op de P.V. van den 12den Maart ging de whaleboot verloren; doorbet

stampen sloeg deze sloep herhaaldelijk te water, waardoor de onge-

steunde davits zoodanig waren verbogen, dat de sloep geen
steun meer

had en ik genoodzaakt was de sjorringen te doen snijden; de sloep
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was reeds belangrijk beschadigd. De twee voorste sloepen, vooral aan

lij, kwamen dikwijls te water; zij waren zoo hoog mogelijk tegen de

davits geheschen; de sloep B 5 heeft door de zee geleden, en zal her-

stelling behoeven.

Het stormweder hield aan tot den ISdeu Maart; op de V.M. van

dien dag kon eenig zeil gezet worden; de wind was naar het 0.Z.0.

geloopen. Door het aanhoudend stormweder uit het 0., afgewisseld
door flauwe koelten, gaf het middagbestek op den 14den Maart dezelfde

standplaats aan, als op den Ssten Maart.

Op de D.W. van den löden werd het volkomen stil; er werd stoom

gestookt en N.0.t.0. gestuurd, met 60 k 65 slagen, in het vertrouwen

Oostelijker betere gelegenheid aan te treffen. Na een etmaal gestoomd
te hebben, liep de wind naar het Z. en kon de reis alleen onder zeil

vervolgd worden; eene betere gelegenheid werd echter niet verkregen.
Met eene bui schoot de wind uit naar het N.N.W. en nam dermate in

kracht toe, dat halverwind zeilen, door het hevig slingeren van’t schip,
niet kon geschieden.

Op de E.W. van den 16den werd onder klein zeil bijgelegen, er

stond eene dichtger. m./z. koelte, met harde vlagen. Door eene stort-

zee werd ditmaal 8./B. hakspier vernield en gedeeltelijk weggeslagen;
een der valpoorten op de loopplank werd belangrijk ontzet. Op de D.W.

van den 17den Maart was de wind, die tusschen N.N.W. en N.t.o. was,
verminderd tot m./z. koelte, het volle marszeil en do fok werden bij-
gezet en vol en bij om de O. en 0.N.0. gekoerst; de vaart bedroeg
5Va a 6'/r mjjl.

De dikke verstopte lucht met regen, gepaard met eene Zuidelijke
deining en langzaam dalenden barometer, deed mij Z.W. wind ver-

wachten ; dit mocht evenwel niet het geval zijn; de Koordelijke wind

nam weder in hevigheid toe tot dichtger. m. z. koelte met zware

buien, waardoor ik, door het hevig werken van het schip en het her-

haaldelijk te water komen der lijsloepen, alweder moest besluiten om

met 2 reven in het m./z. en dichtger. groot barkzeil bij te
gaan liggen.

Op de E.W. van den ISden werd het plotseling stil, zoo zelfs dat er

geen stuur in het schip was; een hevig en hoogst onaangenaam slin-

geren was hiervan het natuurlijk gevolg. Op den 19den Maart klaarde

de lucht op, maar bleef de wind in het echter zeer flauw; de

vaart bedroeg 1 ii 2 mijl, maar er kon ongeveer koers worden gestuurd.
Deze gunstige omstandigheid was echter van zeer korten duur; de

wind kwam weder terug uit het 0.N.0., doch zeer flauw. Toen het op
de V.M. van den 20sten geheel stil werd, met eene heldere lucht en

hoogen barometer, besloot ik de machines te bezigen; met 60 k 65

slagen, en een kolenverbruik van pl. m. 900 K. G. werd om de N.0.t.0.

gestuurd. Gedurende 3 etmalen werd gestoomd, evenwel zonder gun-

stigen uitslag.
Op de V.M. van den 23sten Maart kwam de wind weder met kracht
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door uit het 0.N.0.; de gelegenheid tot stoomen ongunstig zijnde, moest

dit gestaakt en met S./B. halzen vol en bij om de N. gestuurd worden-

De Oostelijke wind, varieerende tusschen N.O. en Z.0., bleef aanhouden

tot den SOsten Maart; het weder was gedurende die dagen zeer on-

stuimig; de wind herhaaldelijk aanwakkerende tot dicht ger. m./z. koelte

met harde vlagen, waardoor een paar malen, gedurendeenkele wachten,

moest worden bijgelegen.

Op den 29sten Maart, onder het reven, nadat de riftalies uitgehaald

en de gasten reeds uitgeënterd waren,
brak de nok van de marsera bij

den bras af; den dag daarop werd de waarlooze marsera opgebracht.

Nadat het den SOsten zeer hard gewaaid had uit het Z.O. en Z.W.,

draaide de wind langzaam naar het Westen, zoodat weer eindelijk, met

goed weder, koers kon gestuurd worden.

Den 4den April nam de Westen wind toe tot storm; de wind uit het

N.W. verwachtende, en ook door de hoogloopende zeeën, moest weder

voor eenige wachten worden bijgelegen. De harde wind nam vrij spoedig

in kracht af, maar bleef ongeveer in het Westen. Waren op den middag

van den sden tot op ongeveer 90 geogr. mijl van Lizard genaderd; de wind

was flauw, de vaart gering en de gelegenheid tot stoomen gunstig. De

vrees voor Oosten wind, die in dit jaargetijde kon verwacht worden,

deed mij er toe besluiten de machines met een gering aantal slagen

te doen werken, om zoo spoedig mogelijk het Kanaal te bereiken, waar

ik, bij het ondervinden van tegenwind, binnen het bereik van eenehaven

zou zijn. Gedeeltelijk stoomende en zeilende werd op den middag van

den Bsten April Lizard voorbijgevaren en kregen wij in den vroegen

morgen van den lOden den loods bij Dungeness aan boord.

Heden N.M. ten 4 uur kwamen ter reede Texel, stoomden de haven

in en meerden aan den wal.

De gezondheidstoestand van Etat-major en bemanning is zeer gunstig.

8”. SuiUNAME.

[Politie-toezichl op de visscherij).

Commandant; de Kapitein-Luitenaiit ter zee H. R. J. J.

Thorbecke.

Nowcastle, den 4den Mei 1891

Overeenkomstig U.H.E.G.’s bevelen werd op
de D.W. van den 18den

April de haven uitgestoomd en werden ter reede eenige peilingen genomen,

ten einde te onderzoeken of het aan boord nemen van den ballast, die

op ’s Ryks Werf was ingenomen, invloed had op het standaardkompas,

hetgeen geenszins bleek het geval te zijn. Stoomden door ’t Schulpengatj

zetten bij de uiterton den loods van boord; rondden de ton van de Zui-

derhaaks en bepaalden den koers N.W. (magn.).

In ’t begin konden langscheepsche zeilen bystaan, doch verder buiten
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komende schraalde de wind en werd onder stoom met 98 a 100 slagen
de koers vervolgd; liepen niettemin 7 mijl.

Toen, na 4 uren steemens, de metalen niet warm geloopenwaren, het-

geen bij ’t stoomon ter reede wel was voorgekomen, en er tevens was

nagegaan hoeveel steenkolen voor vier uur vollekracht steemens noodig
waren (1400 K.G.) werd de stoom afgewerkt en over 8./B. bij den wind

de koers vervolgd naar de Doggersbank.
Des nachts werd, ten einde niet te dicht bij de banken van Smith’s

Knoll te komen, gedurende 8 uur over S./B. om de Z.O. (ongeveer)

gestuurd en daarna wederom over 8./B.

Zagen verscheidene stoomschepen en kleine zeilschepen en een paar

Engelsche visschers.

De wendingen gelukten uitmuntend, ondanks zee en de vaart van

3 mijl.

Met alle d.d. zeilen bij, n.l. de 3 vierkante zeilen, 3 barkzeilen, 4

stagzeilen op ’t hout en groot- en gr.
st. stagzeil, lag bij tl. br./z. koelte

en 3 mijls vaart bij de meeste roergangers het roer ongeveer een slag
op; slechts één hunner bracht het roer soms geruimen tijd in de mid-

scheeps.

Maandag den 20sten gaf het gegeven bestek aan, dat wij op de Dog-
gersbank waren, doch de loodingen waren hiermede in strijd.

Zagen en passeerden enkele Engelsche visschersvaartuigen, die met

het kor-net vischten. Ondanks den tot 776 mM. gerezen barometer, hadden

wij dien dag aanhoudend zachten regen.

Dinsdag den 21sten gaf het middagbestek aan waar wij ons bevonden

en wel geheel bewesten de Doggersbank, die wij dus voorbijgegaan
waren zonder eenige aanwijzing of wij er ten Oosten of ten Westen

van stonden.

Ten 2'''a uur werd om de 0.Z.0. gestoomd, ten einde op den Oostelij-
ken rand van de Doggersbank de Hollandsche visschersvaartuigen op te

zoeken, waar de zeilen bij den flauw doorstaanden wind ons niet konden

brengen. Des morgens van den 22sten zagen
2 Vlaardinger visschers-

vaartuigen N“. 71 en 82.

De eerstgenoemde werd gepraaid, er was niet bijzonders; de andere

Hollandsche visschers waren Noordelijker, zeide men.

Stoomden daarna om de N.O. (recht in den wind).
In vier uren werd, met één ketel stoomende, met 75 slagen enbij glad

water, 6V2—7V+ mijlsvaart loopende, 750 K.G. steenkolen verbruikt,
voorwaar een zeer gunstig resultaat.

De wind N.O.lijk blijvende, stoomden over de Doggersbank in N.O.lijke

richting. Des morgens van Donderdag den 23sten zagen de eerste beug-
visschers n.l. twee Vlaardingers, praaiden een dezer, die echter niet wist

mede te deelen, waar de andere landgenooten te vinden waren.

Op de N.M. zagen eenen om de Zuid koersenden visscher, hielden er op
af en bevonden, dat het de Vlaardingsche logger de Noordster (N». 5) was.
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Er was niets bijzonders, de andere visschers waren op
de Groote

Visschersbank; stelden toen derwaarts koers.

Vrijdag den 24sten was de Noordelijke zee aanmerkelijk toegenomen,

zoodat het schip erg stampte.

Ten 4 uur A.M. zagen
twee visschersvaartuigen benoorden de Groote

Visschersbank, hielden er op af en bevonden dat het M. A. 72 en 54

waren. Praaiden het laatste, die niet dan noode de vlag scheen te hijschen.

Geene visschers daar ter plaatse in ’t gezicht zijnde, stopten de

machines en gingen over 8./B. bij den wind, daar het schip met hooge

zeeën te kampen had.

Op de Y.M. van den volgenden morgen (25sten) wendden en toen alle

zeilen hijstonden (behalve de gaftopzeilen) lag het roer midscheeps.

Ha het middaghestek op Zondag den 26sten werd koers gesteld op

de Jutland-hank (Z.0.t.0.). Den volgenden dag waren wij Hoordelijker

dan ’t gegist bestek aangaf en werd Z.O.t.Z, gestuurd. Beide dagen

werden er geene
Hollandsche visschersvaartuigen gezien, slechts een

enkele Engelsche. Nabij de Kleine Yisschershank gekomen, werd de wind

flauw en Oostelijk, terwijl de barometer gestadig bleef dalen. In plaats

van de Jutland-hank te bereiken, gingen wij even bewesten de Kleine

Yisschershank langs, hetgeen, hij verwacht wordend slecht weer, dan ook

heter was dan nabij de Deensohe kust. Het slechte weer viel nog al

mede; de barometer daalde niet verder dan tot 751,8; met 2 reven in

’t m./z. en één in ’t groot harkzeil was voldoende zeil geminderd. Op

de P.Y. ten 6'A uur, toen de wind flauw was geworden en ik liet halzen,

ten einde over 8./B. te komen liggen, schoot de wind juist met kracht

uit het N.W. uit.

Den volgenden morgen werd het stil; ik liet stoom stoken in een ketel

en ten I‘A uur N.M. aanzetten, koers stellende naar den Oostelijken kant

van de Doggershank; zagen daar geen enkel visschersvaartuig. legen

den avond gingen over 8./B. onder klein zeil liggen.

Den Isten Mei D W. stoomden naar en op de Doggershank, waar even

na den middag de Vlaardinger logger 86 op dezen bodem afhield, met

de vlag salueerde en zijnen naam toonde, die echter door harden wind

niet te lezen was; zagen toen meerdere visschers. De barometer bleef

dalen, de zee nam erg toe: daarom werd ten 2'/2 uur de machine gestopt

en onder klein zeil kalmer weer afgewaclit. Zaterdag 2 Mei waren

beoosten de Doggershank gedreven; stoomden daarom een paar uren

om de N.W. en vervolgden daarna dien koers onder zeil. Zagen met

den middag een Hollandsch visschersvaartuig, doch konden naam noch

nummer lezen.

Zondag-morgen 3 Mei waren er slechts 2 Engelsche visschers in

’t zicht, stelden de machine te werk, koers West, ten einde gebruik te

maken van de vergunning, verleend hij art. 4 mijner instructie en stoom-

den naar de Tyne.

Heden (4 Mei) meerden ten 9 uur V.M. te Newoastle aan twee boeien.
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Bij het ronddraaien, nadat op loodsmansaanwijzing het anker gevallen
was, is de spaansche ruiter tegen het dak van eeneoverdekte landings-
plaats aangekomen, waardoor eene kleine averij is ontstaan, die ik nader

zal doen opnemen. Bij het ankerlichten bleek dat 8./B.’s anker het-

welk sedert de indienststelling nog niet gebruikt was nabij het kruis

was afgebroken. Het 3de anker zal derhalve als boeganker worden

gebruikt.

Op dezen tocht was het de eerste maal, dat ik het nieuwe schaftings-
tarief in toepassing zag brengen en ik moet zeggen alles was uitmun-

tend en er werd met smaak van genuttigd.

Willemsoord, den ISden Hei 1891.

Ten vervolge op mijn vorig rapport, heb ik de eer TJ.H.E.O. te rap-

porteeren, dat ik den dag na binnenkomst te Newcastle een bezoek ge-
bracht heb bij den Nederlandschen Consul, den heer O. Cofton Young,
met wien ik den Town Clerk en den Seoretary of Tyne Improvement
Commission bezocht. Aangezien niet dan zelden de Mayor te bezoeken

is, zoo wordt dat bezoek in den regel aan den Town Clerk gebracht,
die dan de kaartjes der bezoekers aan den Mayor overhandigt. Het be-

zoek aan den Secretary of Tyne Improvement Commission was eene

beleefdheid, die door den Consul wenschelijk geacht werd, omdat die

Commissie sedert de laatste jaren aan vreemde oorlogsschepen vrijstel-
ling van haven- of liggelden heeft toegestaan, hetgeen nu wederom het

geval was.

Maritieme of militaire autoriteit was er niet ter plaatse.
Door welwillende tusschenkomst van den Consul, mocht ik metZ.Ed.

en 2 Officieren op den 6den Mei de geheele werf van Lord Armstrong
bezichtigen, waarmede van 11 tot 5 uur bezig waren. Ten IV+ uur

werd ons een luncheon aangeboden door de directeuren der fabriek, die

dit daags te voren per telegram aangeboden hadden.

Den Ssten werden de rekeningen gesloten; de schade bij het rond-

zwaaien aan de aanlegplaats berokkend bedroeg 2 pd. st.

Zaterdag, den 9den ten 10 uur V.M., toen het ebtij was, wilden ver-

trekken, doch door springtij, laag water, scheen ’t schip aan den mod-

dergrond te zuigen, zoodat een tros moest worden uitgebracht, om af

te halen. Op den middag waren bij de hoofden van Tynemouth en

stoomden om de 0.Z.0., vonden eene moeilijke hooge zee en stopten
daarom ten 3‘/+ uur de machine en trachtten onder zeil om de Oost te

komen, hoewel de wind X.O.lijk was. Den volgenden dagbleven wind en

zee even lastig, doch Maandag, den llden Mei, toen de zee veel minder

was, borgen de zeilen en stoomden naar de Oostzijde der Doggersbank,
en den 12den om de Noord naar de Gr. Visschersbank. Zagen niets dan

Engelsche visscliers. Eerst op de D.W. van den 13den, even bezuiden de

Gr. Visschersbank, vonden een 3-tal Holl. visschers. De Vlaardingsche
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logger n°. 10, gepraaid wordende, bad 2 zieken, die door den Officier van

Gezondheid hier aan boord behandeld werden. Deze en de beide anderen

(Vlaardingers n°. 51 en 132) hadden geene klachten. De genoemde logger

n“. 10 wist echter niet, dat hij, door 2 vlaggen te toonen, mij te kennen

kon geven, dat hij hulp verlangde of met mij wenschte te spreken.

Praaiden daarna nog den Vlaardinger logger n». 115.

Zagen een drijvenden mast, die m.i. gevaarlijk was voor de scheep-

vaart (10 meter lang en 1.9 dik in omtrek), namen dien binnen boord

en zochten tevergeefs naar eenig kenmerk of naam.

Den volgenden ochtend gaf de tijdmeterlengte 23'W. ofschoon het sedert

24 uur prachtig kalm wéér geweest was; stonden recht Noord van bet

lichtschip van de Owerbank, zagen het tegen 9 uur V.M., stuurden Z. en

ten 9'A uur, toen er öVj vm. gelood werd, Z.O.t.Z.

Op den middag van den 14den Mei stelde ik koers naar de reede van

Texel. Des avonds ten 8 uur namen den loods aan boord en ten lOV4uur

ankerden ter reede.

Bergen, den Oden Juni 1891.

Te ruim 10 u. V.M. van den 27sten Mei 1891 verlieten de haven van

Nieuwe-Diep, zetten ten ll'A u. den loods buiten het Westgat van

boord en stelden koers N.W. Op de A.M. praaiden 2 Scheveningsche

visschersvaartuigen en gaven
hun

op hun verlangen het gegist bestek

der plaats op.
Ten 7 u. P.Y. de machine doen stoppen en den koers

onder zeil vervolgd, naar den Westelijken en langs den Noordelijkenrand

van de Doggersbank; zagen slechts Engelsche visschers. Zaterdag den

SOsten Mei nabij de Gr. Visschersbank komende, ontmoetten de loggers

A. M. 17 en P. R. 48 en later vele Engelsche visschersvaartuigen. Den vol-

genden morgen zagen wij nog eenige Nederlandschevisschers. Waren juist

op de ondiepte van de Gr. Visschersbank en bleven er eenige uren bij

gebrek aan wind.

Dinsdagmorgen praaiden den Vlaardingschenlogger n». 15, hadden toen

ongeveer de breedte van 58° bereikt.

Ten 12 u. gaf het middagbestek 58°20' N.B. 2“40' 0.L., d. i. juist op de

grens van de grootere diepte, die daar benoorden spoedig toeneemt tot

70 en 80 vm.; keerden derhalve om en stuurden om de Zuid.

Woensdag op
de V.M. zagen een logger, die 2 vlaggen heesch ; staken

op tot bij den wind en werkten op tot in zijne nabijheid; ten 12 u.

haalden den schipper en 2 man aan boord, die eeneklacht mededeelden,

waarvan proces-verbaal werd opgemaakt. Zeilden daarna naar andere in

’t zicht gekomen vissohersvaartuigen, die echter geene klachten hadden.

Vrijdagmorgen op den sden Juni beoosten de Doggersbank gekomen, pas-

seerden eenige Scheveningsche bommen, die om de Noord gingen. Op

den middag van dien dag wendden om de N.t.o.

Passeerden op
de A.M. Hr. Ms. pantserdekkorvet Sumafra; toonden

de nummervlaggen.
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Zaterdagmiddag den 6den Juni, toen de N.o.lijke wind schraalde en ver-

flauwde en de barometer zeer weinig daalde, zoodat er fl. koelte en

regen kon verwacht worden, liet ik stoom stoken en ten 7u. 30m. P.V.
aanzetten met 80 slagen ,

koers stellende naar Bergen.

Maandag den Ssten Juni ten 9 u. V. M. nabij Selbjörns-fjord eenen

loods aan boord
genomen en ten 3 u. N.M. ter reede Bergen geankerd

in 21 vm.

De gezondheidstoestand van Btat-major en equipage is uitmuntend.

Reede Texel, den 24sten Juni 1891.

Als vervolg op mijn rapport verzonden van Bergen, den 9den Juni

1.1., heb ik de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat in genoemde plaats
de plichtplegingen bij de autoriteiten naar beboeren hebben plaats
gehad.

De Vice-Consul vergezelde mij bij de bezoeken aan den Generaal-
majoor, Vesting-Commandant en bij den Commandeur bij de Noorsche
Marine, tevens Chef van de Marine werf te Bergen.

De bejaarde Generaal-majoor liet zich den volgenden dag door zijnen
Adjudant verontschuldigen, dat Z.H.E.G. niet persoonlijk het contra-
bezoek kwam brengen; er was dien dag nog al veel zee ter reede en de
kleine sloep van de vesting bad den Generaal voorzeker niet droog aan

boord doen komen. De Commandeur bij de Noorsche Marino kwam zelf
het contra-bezoek brengen.

Ter reede werd dagelijks verversching vertrekt behalve soepgroenten,
die aldaar niet te bekomen waren.

Er lag geen enkel oorlogsschip ter reede, doch den dag na onzekomst
wam er een zeer mooi stoomjacht Eros van baron Rothschild uit

Darijs. Aanhoudende Koordelijke wind veroorzaakte nog al kabbeling
doch wij behielden daarbij mooi weêr.

*

Daags d. a. V., den 12den Juni, werden de rekeningen gesloten en na

daarvan werd tegen 3 uur in den namiddag de reede verlaten en door
de Kors fjord naar zee gestoomd. De Vice-Consul bad mij verteld, dat

loods juist de helft bedroeg van dat, die ons door
de belbjdrns-fjord had binnen geloodst en daardoor werd hot mij dan
ook duidelijk, waarom laatstbedoelde, toen ik hem zeide door deKors-

fjord te willen binnengaan, volhield, dat er te veel stroom liep om

daarbinnen te komen en dat de Selbjörns-fjord het algemeen gebruikte
loodsmansvaarwater was, waarin ik toen berustte.

P-V-, toen wij pl. m. 6 mijlen bewesten de Fjords waren,
le 1 zeil zetten en de machine stoppen. Den volgenden middag ton

4
uur, toen door flauwen W.N.W. wind en veel afdrijven de Noorsche

kust en zelfs de branding wederom zeer duidelijk zichtbaar werden,
werd opnieuw onder stoom gegaan om de AV.N.W.

Op de A.M. van Zondag den 14den begon de N.W.hjke wind goed
door te staan; de machine werd gestopt en de koers onder zeil
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vervolgd. Zoodra eenig land van de Shetland-eilanden in ’t zicht kwam,

werden er ook visschersvaartuigen gezien en onder deze verscheidene

Hollandsche. Tot pl. m. 3 mijl van de kust genaderdzijnde, wendden om

de Oost.

Den volgenden dag werkten op om de Zuid in ’t zicht der eilanden;

zagen eenige Holl. visschers bezig met haring visschen.

Dinsdagmorgen, den IGden Juni, vernamen van een Katwijker bom

{n“. 37), dat er Zuidelijker geen visschersvaartuigen zouden worden

aangetroffen; keerden om en stuurden bij den wind Hadden hier bij de

Shetlands slechts één vreemd vissehersvaartuig onder de Hollandsche

gezien nl. een uit Emden.

In den namiddag was de gaffel van bovengenoemde Katwijken bom

gebroken en kwamen de opvarenden vragen of die hier aanboord mocht

gerepareerd worden, hetgeen geschiedde.

Den volgenden dag, toen het dik van regen was, stuurden bij den wind

over 8.8. om de Z.O.—Z. Den 19den, toen het nagenoeg bladstil was,

de barometer zeer hoog stond (770) en de lucht Westelijken wind deed

verwachten, liet ik op de E.W. onder stoom gaan. Den volgenden

morgen, hoewel de barometer tot 771 was gerezen en het mistte, ter-

wijl de zon scheen, kwam er een Zuidelijk briesje door, voorzeker

een vreemd verschijnsel. Met matige vaart liet ik voortstoomen om

de W.Z.W., ten einde onder de Schotsche kust te komen. De eerst-

volgende dagen bleef het mistig weêr met zeer flauwe koelte, eerst

Zuidelijk en later Oostelijk. Zaterdagmiddag, toen de mist wat op-

klaarde, stelden koers op
Buchan-Ness. Toen dit gepasseerd was,

werd de mist plotseling zoo dik, dat er van de hooge kust niets meer

te zien was.

Zondagavond, den 21sten Juni, kwam er een ïl.O.lijk briesje door,

zetten zeil en lieten de vuren opbanken; den volgenden morgen bij

prachtig weêr onder stoom gegaan, lieten Z.Z.W. sturen, ten einde ons

aan de kust te verkennen.

Op den middag juist bij Scarborough zijnde, ankerden aldaar en ver-

trokken des avonds ten 8 uur, koers stellende om de Z.O. Dinsdag, den

23sten stuurden, op Calandsoog koers stellende, den wal in, doch

werden om de Zuid gezet en kregen ten S'A uur H.W. van den 24sten

de torens van Egmond in ’t Z.O. in ’t zicht, zonder de roede lich-

ten er van te kunnen onderscheiden. Hadden ten I‘A uur afgehouden

naar een vissehersvaartuig, dat 3 lichten toonde; vonden de bom

Z. V. 1 te midden van eenige Engelsche visschers, vraagden of deze

geseind had en kregen een ontkennend antwoord. Vervolgden daarop

den koers.

Met den dag heschen de loodsvlag, doch geen-loodsvaartuig ziende,

stuurden naar de reede Texel; alwaar te ruim (i uur ankerden en ten

7'A uur het anker lichtten, om volgens bekomen sein achter in de haven

te meeren.
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9°. Suriname.

[naar West-Indië)

Commandant; de Kapitein-Luitenant ter zee H, E. J. J.
Thorbecke.

Falmouth, den 4den Augustus 1891.
Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat ik overeenkomstig

mijne Instructie op den Isten Augustus des
morgens ten 6V= u. de reede

exel heb verlaten en door het Schulpengat naar zee stoomde. Met
den koers Z tot W. liepen wij ’t lichtschip van den Noord-Hin-
der in t zicht. Ten 4 u. D.W. van den 2den Augustus werd Dungeness
ppasseerd en hierbij eindigde tevens het mooie begin der reis, want
in t Enplsche Kanaal stond de Westen wind flink door en was toene-

in kracht, zoodat wij des avonds ten 8 u. nabij ’t vuur van St
Latherine-point bijna niet meer vorderden. Tegen het hevige stampen,ad ik ten 1 u. 30 m. N.M. de machines halvekracht laten werken en
nu werden de langscheepsche zeilen bijgezet om daarmede halvekracht
Dlyvende stoomen

op te werken.

Het mm gunstige weer belette op dien dag de groote parade te hou-
den, ter eere van den verjaardag van H. M. de Koningin-Weduwe
Regen es, doch overigens had de viering van dien feestdag op de ge-
bruikelijke wijze plaats.

Den Bden Augustus, onder dezelfde omstandigheden van weer enwind onder stoom opwerkende, waren wij ten 12 u. N. M. bezuiden
tlichtschip van de Shambles en hadden dus sedert den vorigen avond

« u. pl m. 18 mijl in den koers gemaakt, hoewel onder stoom met de
angscheepsche zeilen bij 7 k 7y, mijl gelogd werd. Den 4den Augustus
et ik koers stellen naar de reede van Falmouth, ten einde gebruikte maken van de mij verleende machtiging om den kolenvoorraad te

doen aanvullen.

Op de D.W. ten 6 u. 30 m. ankerden ter reede alhier, namen 24 ton
kolen over en voor twee dagen verversching.

linieschip zonder geschut, de Ganges ,
dat

voor opleiding van jeugdige schepelingen dient. Met den ComLndant
van dien bodem en de autoriteiten aan wal werden de ceremoniëele be-
oeken gewisseld; ik zond schriftelijk kennis aan den Nederlandschen

Uezant te Londen en straks na het sluiten der rekeningen zal ik de
reis vervolgen Van aankomst en vertrek zond en zend ik Uwe Excel-
lentie telegrafisch bericht.

Aller gezondheid laat niets te wenschen over.

St. Vincent, den ITden Augustus 1891.

Als vervolg op mijn vorig rapport, Uwe Kxcellentie den 4den Augustus
1.1. van Falmouth toegezonden, heb ik de eer U te berichten, dat ik



300

die plaats tegen 6 u. P.V. van gemelden datum heb verlaten en met

vollekracht liet stoomen naar en op de Gronden. De wind was flauw

uit ’t Z.W. en Westen, doch de barometer, die de vorige dagen tot 753

gedaald was, begon langzaam te rijzen en den sden Augustus op de

D.W. liep de wind naar ’t N.W. en konden de langscheepsche en later

ook de vierkante zeilen bijgezet worden. Toen deze alle bij stonden en

de machine 100 slagen deed, werd 10 mijl gelogd. Op de V.M. het aan-

tal slagen tot 80 latende verminderen, liep het schip nog
9 mijl, terwgl

hiermede pl. m. 400 K.G. steenkolen per
wacht minder verstookt werd,

zoodat ik met halvekracht stoomen den koers liet vervolgen. In de

machinekamer had men bij het slingeren van het schip wederom veel

last van het water, dat tot in de kimmen opliep en zelfs in de asch-

plaatsen der ketels drong.

Het aanbrengen van langscheepsche waterkeeringen zou daartegen zoo

bevorderlijk zijn geweest, hetgeen dan ook door mij is aangevraagd gewor-

den, doch op de werf te Willemsoordniet zoo zeer noodigwerd geoordeeld.

Toen des avonds van denzelfden dag met 80 omwentelingen der

machine 9'/., mijl gelogd werd, liet ik stoppen en onder zeil 6 mijl

loggende, werden de vuren opgebankt. Weinige uren later nam de vaart

af tot 4'/2 mijl, zoodat de golf van Biscaye nog
niet voorbij zijnde —

ik dadelijk de machine wederom liet te werk stellen.

Donderdag den 6den Augustus vervolgden onder stoom en zeil den-

zelfden koers (Z.W.t.W. doch lieten zuinigheidshalve S.B. xetel

uithalen en aan SB. lijzeils bijzetten. Des avonds tegen 8 u. sneden

den parallel van 45“ N.B. op 11'// W.L., dus binnen de grenzen, aange-

geven door het Meteorologisch Instituut.

Den 9den Augustus liep de wind Noordelijk; deze echter niet meer

dan br./z. koelte zijnde, werd onder zeil en stoom (met 8.8. ketel) de

reis vervolgd. Bewesten de Spaansche en Portugeesohe kust zijnde,

konden wij zeggen
in den Portugeeschen Noord te zijn, dien men zoo

vaak tevergeefs op deze lengte en breedte zoekt.

Gedurende de afgeloopen week, n.l. na het verlaten van Falmouth,

had het schip door de ruime winden steeds veel geslingerd, zoodat er

geen sprake was geweest van exercitie met geschut of handwapenen.

Het zetten en bergen der lijzeilen, dat dagelijks voorkwam, was

daarentegen eene zeer goede oefening.

Zondag den 9den liet ik ten 8 uur V.M. de machine stoppen, ten einde

den condensor te doen nazien, aangezien in de laatst voorgaande wachten

het luchtledig zoo veel gezakt was. Met de vierkante zeilen en de

lijzeilen aan weerszijden werd nog ü'/., mijl behouden, zoodat de ver-

traging niet groot kan genoemd worden.
v, i i ut

Ten 7 uur P.V. werd de machine weer te werk gesteld en het lucht-

ledig was beter dan ooit te voren, dank zij het koeren en vernieuwen

van eenige gutta-percha kleppen. Des avonds met één ketel en de 3

vierkante zeilen (van den voortop) voor den wind loopende, logden 9
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mijl. Den volgenden morgen passeerden 35° N.B. op 15'/.2° W.L., over-

eenkomstig de route, aangegeven door het Meteorologisch Instituut en

ik herinner mij niet ooit te voren zooveel succes te hebben gezien, door
het volgen van die aangewezen route, als wij nu ondervonden. Voor
dezen bodem althans hadden wij het (na het Kanaal) niet beter kunnen

treffen. Maandag den lOden passeerden beoosten en in’t zicht van Porto

Santo, Madera en de Deserta’s en Dinsdag den llden passeerden 30°
N.B. op minder dan 18° W.L., dus wederom binnen de grenzen door

’t Meteorologisch Instituut
aangegeven. Op den middag van dien dag

hadden nog 50 ton steenkolen en waren pl. m. 240 mijl van St. Nincent,
zoodat ik besloot mijn voornemen om Palma aan te doen te laten varen,
rekenende over 5 dagen ter reede St. Yincent den kolenvoorraad te

kunnen aanvullen. Was Augustus niet juist de maand,waarin de meeste

West-Indisehe orkanen zijn voorgekomen, dan had ik op’t eiland Palma
kolen willen laden en vandaar de route

genomen, die aangegeven wordt in:

„Segelhandbuch für den Atlantischen Ocean” (Deutsche Seewarte) n.1.:

„van Juli tot November trachte men 15° N.B. op 40° W.L. te snijden,
dan Zuidelijk sturen om den stilte-gordel, die op deze lengte meestal
smal is, zoo snel mogelijk te doorloopen en den Z.O. passaat te krijgen.
Met dezen sture men dan Westelijk tot men de kust aanloodt, die men

vervolgens tot aan de bestemmingsplaats kan vervolgen.”
Deze weg komt mij trouwens veel korter voor dan die, aangegeven

door den West-Indischen Pilot vol I pag. 40, dien ik nu zal volgen en

ongeveer luidt als volgt:
„Na den N.O. passaat bereikt te hebben, zal men traehten op 300—500

Engelsche mijlen bewesten de Kaap Verden te passeeren en dan zoo-

danigen koers nemen, dat de veranderlijke winden zoo spoedig mogelijk
doorkruist worden en den Z.O. passaat bereiken, die in Juli totlO°N.B.

op den meridiaan van 30° W.L. doorstaat.

Dezen gevonden hebbende, is het aan te bevelen door te loopen tot
de parallel van 3° N.8., waar men in dezen tijd de veranderlijke winden
zelden aantreft. Hier vindt men flinke gunstige winden, voortdurend
mooi weer en een sterken stroom om de West.”

Findlay zegt iets dergelijks en in de Hollandsche zeilaanwijzingen
staat niets omtrent deze reis, althans ik heb niets kunnen vinden dan
in: „Beschrijving van de kust van Guyana enz., Amsterdam, Wed.
Hulst van Keulen 1867” hl. 31, daar staat bijna woordelijk dezelfde

vertaling uit den AVest-Indisehen Pilot, als ik hierboven
gegeven heb.

Toen op do H.W. van den 12den Augustus bij stijve in./k. uit het
Oosten het hooge eiland Palma bewesten gepasseerd werd, liep dit

schip (met 1 ketel stoomende en dienstdoende zeilen bij) ruim 9 mijl.
Indien ik toen Palma had moeten aandoen, dan zou het mij bevreemd
hebben of het raadzaam zou geweest zijn ter roede Santa Cruz, dat op
de Oostkust geheel onbeschut ligt voor alle winden beoosten het Noorden

en Zuiden, ten anker te komen.
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De wind steeds zeer gunstig en zeer ruim geweest zijnde, valt het

moeilijk te zeggen wanneer wij eigenlijk in den N.O. passaat zijn ge-

komen. Hoewel men dikwerf door regenbuien het in- of uitloopen van

den passaat kan bemerken, zoo kon dit door het uitblijven van den

regen nu ook niet als grens dienen en de heldere luchten hadden reeds

sedert vele dagen het aanzien van den passaat gehad.
. V X „ 1 »

I.
Q o

11
r\o

Op den avond van den ISden Augustus tusschen 8 en 9 u. passeerden

den Noorderkeerkring, derhalve juist 9 etmalen na het verlaten van

’tEngelsche Kanaal.

Den löden Augustus liet ik van 12 u. middag tot 8 u. E. W. de

machine stoppen en onder zeil den koers vervolgen, ten einde in plaats

van op
de H. W. eerst met den dag op de soms zeer druk bezochte

reede van Porto Grande eene goede ankerplaats te kunnen kiezen.

1 - I.x. rtfafonrl
van

Op de H.W. ten 2Vr u., toen volgens ’t gegist bestek de afstand van

St. Vincent Z.'/jO. mijl moest zijn, kwam recht vooruit de N.W.

hoek van ’t eiland St. Antonio in ’t zicht, zoodat het schip na de tijd-

meterlengte in de N.M. ten 4 u. genomen, waarbij geen
Oost noch

West bevonden werd pl. m. 20' om de West gezet was.

.1 «V"
.1 ,1

r>iir>/-lA liarkOn

Met den dag (tegen 6 u.) door peilingen nader verkend zijnde, liepen

bewesten en bezuiden St. Antonio om, ten einde meer in de luwte van

dit eiland te blijven. Eerst ten lu. A.M. werd ter reede Porto Grande

geankerd,alwaar eenChileensch oorlogsschip eneenige stoombootenlagen.

Gedurende deze reis hebben zich geene lekken meer vertoond en de

reparatiën zoowel aan den bodem als aan ketels en machines bleken

aan de werf te Willemsoord uitmuntend te zijn geschied.

De gezondheidstoestand is gunstig.
® , «« mof Vlof r^nilpAiische

De bezoeken met de autoriteiten aan wal en met het Lhileensone

oorlogsschip Presidente Errazuriz werden op de voorgeschreven wijze

gewisseld. _
o,

„i,;ii;n„

Er zijn hier ter plaatse 72 ton steenkolen ingenomen tegen34 shilling

de ton en voor éénen dag verversching.
. . .IV

:l, Anrrn IriinTlATl VPIMatGII. tOt VOOrt"

In den namiddag nog
zal ik deze reede kunnen verlaten, tot voort-

zetting der reis naar Paramaribo.

Paramaribo, den 2den September 1891.

Ten vervolge op mijn vorig rapport, beb ik de eer Uwe Excellentie

het navolgende te berichten:
, „

oe
m.

werd de

In den namiddag van den ITden Augustus ten 4 u. dU m. weru ue

baai van Porto Grande verlaten en de koers op Zuid bepaald. De bard

doorstaande N.O. passaat, dien wij daags te voren nog tot aan den

ingang van genoemde baai hadden behouden, was bezuiden St. Vin-

cent niet meer te vinden.
i

• •
Het was stil en er liep eene lastige Zuidelijke deining.

Het bleek de volgende dagen, dat wij den jSI.O. passaat voor goed

verlaten hadden. Eerst kwam er Zuidelijke wind door en op ruim
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10 N.B. regenbuien, nu en dan afwisselende mefc flauwe koelten.

Het middagbestek van den 21sten Augustus gaf; 7°4B' N.B. en 23°30'

W.L., waarbij 11' Noord en Oost werd bevonden, voorwaar weinig
verklaarbaar! Dien dag kwam de wind een weinig beoosten ’t Zuiden

door en de lucht was gebeel passaatlucht, zoodat ik zooveel liet afhou-

den, dat de langscheepsche zeilen over stuurboord konden bijstaan.
Daarmede werd wederom 7 mijl behouden (nog steeds, d. i. sedert de

Gronden , met één der ketels stoomende)
Werd het echter stil, dan moest de koers Zuid dadelijk hervat wor-

den , ten einde de parallel van 3° N.B. te bereiken, alvorens West-

waarts te gaan.

Dö snijpunten op 15° en 10° waren volgens de aanwpzingen van

het Meteorologisch Instituut bereikt, wel is waar niet met voordeelige
gelegenheid, maar dit was ook niet te verwachten, zooals de windkaart

van genoemd Instituut geheel volgens onze bevinding aangaf. Eerst

den 23sten, toen het middagbestek 4°3o' N.B. en 27°50' 'W.L. aangaf,
kon met de langscheepsche zeilen ongeveer Zuid gestuurd worden. Den

volgenden morgen gaf de tijdmeterlengte 22' West; de breedte van 3°

was bereikt of gepasseerd en de voorraad steenkolen verminderd tot

4ö ton. De afstand tot Paramaribo bedroeg toen
nog ruim 400 mijl,

voorzeker te veel om onder zeil en stoom af te leggen. Ik liet daarom
de machine stoppen en onder zeil den koers om de West vervolgen,
ongeveer 5 mijl loopende.

De passaat bleef Zuidelijk en flauw, slechts enkele malen werd

of 7 mijl gelogd en van den stroom, die op de stroomkaarten met groote
getallen wordt

opgegeven, werden slechts kleine fractiën ondervonden.

Zaterdag 29 Augustus was de wind veel geruimd en veel verflauwd,
zoodat 3'/o öiijl werd gelogd.

De tijdmeterlengte gaf des morgens van dien dag 41°1' W.L., zoodat

de afstand van de Suriname-rivier pl. m. 225 mijl was ; de kolenvoorraad

bedroeg 41 ton, voldoende om zonder tegenspoed dien afstand af te

leggen, zoodat ik in één ketel stoom liet stoken en ten 11 uur V.M.
werd aangezet.

Den volgenden dag gaf ’t middagbestek een behoud van 56 mijl,
waaronder G'/j mijl stroom. De vierkante zeilen en 8.8. lijzeilen hadden

steeds bijgestaan en de wind was wat toegonomen; op de H.W. was

zelfs 10 mijl behouden en het geheelo steenkolenverbruik had in dat
etmaal slechts 6400 K.G. bedragen. Ook het volgende etmaal was mooi
n.l. 55-74 “ijl, bij 6500 K.G. steenkolenverbruik. Dien dag werd op
de voorgeschreven wijze de verjaardag van H. M. de Koningin gevierd.

Den Igten September gaf het gebeterd bestek eene verheid van 60

mijl, waaronder 15 mijl door stroom verkregen. Des nachts werd loo-
dende de kust van Nederlandsch Guyana tot in 12 vaam genaderd, den

volgenden morgen (van den 2den September) den wal in gestuurd tot
O vaam en daarna de koers om de West vervolgd.
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Even na den middag waren bij het fort Amsterdam en ten l'/-2 uur

ankerden achter Hr. Ma. Somnielsdijh ter reede Paramaribo.

Overeenkomstig art. 6 mijner instructie, heb ik mij gesteld onder de

orders van den Stations-Commandant alhier.

De steenkolenvoorraad, die tot pl. m. 10 ton verminderd is, zal over-

eenkomstig de bespreking met den Stations-Commandantmorgen worden

aangevuld.

Wat betreft de gekozen route van Nederland naar Suriname, geloof

ik, voor de maand Augustus, alleszins de beste te hebben gevolgd, n.l.

voor een stoomschip met zeilvermogen.

Toen deze bodem in Januari 1882 van St. Yincent de reis naar Suri-

name maakte, dwars en midden door bet gebied van den N.O. passaat,

duurde die overtocht 15’/, etmaal, waaronder stoometmalen. Yel is

waar wordt in het reisrapport door den Commandant geklaagd over de

weinige vaart, die het schip toen liep, doch de bestekkenlijst geeftdaar-

entegen eene winst van 57 mijl door stroom verkregen. De route door

mij gevolgd is pl. m. 195 mijl langer dan die in 1882 gevolgd is, doch

deze laatste deed, volgens de beschrijvingen en windkaarten, in deze

maand weinig meer dan stilten verwachten en de voorraad steenkolen

zou waarschijnlijk wel voldoende zijn om 480 mijlen stoomende af te

leggen (zonder op gunstige winden te rekenen), terwijl op voordeeligen

stroom
op de Zuidelijke grens van den N.O. passaat voorzeker niet te

rekenen valt. Bij eenigen tegenspoed echter zou het bedenkelijk worden

hoe lang en waar men op eenigen voordeeligen wind zoukunnen rekenen.

Yan November tot Juli zou, naar mijn gevoelen, de beste route zijn

na op het eiland Palma den kolenvoorraad te hebben aangevulddirect

koers te stellen op de Suriname-rivier (langs den groeten cirkel). In de

4 overige maanden zijn de kansen te groot om door orkanen beloopen

te worden en moet die route daarom voorzeker vermeden worden; men

lade dan kolen te St. Yincent, sture Zuidelijk tot de breedte van 3°N.B.

gepasseerd is en blijve op minder dan 3°, tot men pl. m. 45° AY.L.

behaald heeft, volge dan Noordelijker koersen en trachte bij de Maro-

wijne zich aan het land te verkennen.

Te St. Yincent vernam ik, dat, sedert het vertrouwen in de flnanciëele

toestanden van de Zuid-Amerikaanscbe Staten aanmerkelijk gedaald is,

de baai van Porto Grande veel minder door schepen wordt bezocht dan

te voren. Men zeide mij, dat de meeste stoomschepen Palma en niet

St. Yincent aandoen.

De bezeildheid van dezen bodem is te voren al zoo duidelijk door

vorige Commandanten beschreven, dat ik vermeen te kunnen volstaan

door op te geven als mijn oordeel:

1“. dat met dezen bodem onmogelijk kan worden opgowerkt, door het

vele afdrijven, en

2“. dat, bij den wind zeilende, het tuig niets te wensclien overlaat en

de bezaan (in strijd met te voren geuite gevoelens) wel degelijk kan
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gevoerd worden, doch zoodra men ruim zeilt kan de bezaan nooit en

’t groot barkzeil bij barden wind dikwerf niet bijstaan, wegens te groote

loefgierigheid.
Met slecht weer zette men bet groot barkzeil met 2 reven en c. q. de

gereefde bezaan, doch geen voorzeilen.

Het blijft steeds te betreuren, dat dit schip en allen van dit charter geen

doorloopende kiel wordt gegeven. Het daardoor toenemen van den diep-

gang kan bij ’t bevaren van de Zuiderzee een groot bezwaar zijn, doch

deze schepen daarvoor niet aangewezen zijnde, is m. i. het eenige nadeel,
dat van dien meerderen diepgang het noodwendig gevolg is, dat de

loodsgelden voor deze schepen hooger berekend zullen worden dan bij
den tegenw'oordigen diepgang.

Het tuig is alleszins doelmatig om te benutten als men stoomende

is; als men in den wind moet opstoomen, neemt de vaart zoo schielijk
en zoo sterk af, dat men veel beter doet met de langscheepsche zeilen

bij te zetten en met deze onder stoom op te werken; men loopt dan

allicht 7 mijl.

De bewegelijkheid van dit schip in den Oceaan is zeer groot,zoodat,
hoewel wij steeds mooi weer gehad hebben, er geene gunstige gelegen-
heid is geweest om b. v. met de batterij te laten exeroeeren of met de

handwapenen.

10“. SUMATRA,

Commandant: de Kapitein ter zee P. G. Brüch.

Plymouth, den lOden Juni 1891.

Omtrent de reis van Hr. Ms. pantserdekkorvet Sumatra, tot het doen

van een proeftocht in de Noordzee, het Engelsche kanaal, enz., heb ik

de eer Uwe Excellentie het volgende te rapporteeren.
Na ontvangst van Uwe Excellentie’s telegram, betreffende de stabili-

teitsproef en het daarop betrekking hebbend schrijven, verliet ik, in-

gevolge mijne instructie, met mijnen onderhebbenden bodem, ten 12 u.

’s nachts, de haven van IJmuiden.

Bij het naar zee gaan, bestond de bemanning uit 140 koppen, waar-

onder de Ingenieur van scheepsbouw K. F. Koring, die den proeftocht
op zijn verlangen zou mede maken.

De voorraad steenkolen bedroeg 191,5 ton. De victualie voor 4 weken

zee- en 3 weken reeschafting.
De diepgang was: vóór 4.45 M.; midden 4.33 M.; achter 4.22 M.;

koplast 0.23 M.

De koei-s werd bepaald Noord (magnetisch), de machines werden

met 100 omwentelingen te werk gesteld.
Passeerden op de H.W. ten 3 u. 50 m. het lichtschip van de Haaks

Met dezen koers werd naar den Oostkant van de Doggersbank gestuurd.

20
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Weer en wind gaven eene goede gelegenheid voor een stoomschip,

doch voor de beproeving van de zeewaardigheid was het minder ge-

wenscht.

De A.M. van den 2den Juni werd besteed tot het nemen van draai-

proeven, met 80, 100 en 120 omwentelingen. Gedurende den nacht van

2 op 3 Jnni, werd, op drie achtereenvolgendewachten
,
eene kolenproef

genomen met 60 omwentelingen; den daarop volgenden nacht, met 80

omwentelingen.

Op de H.W. van den 4den Juni, om de O.t.N. stoomende, met Noor-

delijke deining, begon het schip merkbaar te slingeren en maakte

daarbij slingerhoeken van 18 graden.

Ik had het voornemen, ook bij volle kracht, draaiproeven te nemen,

doch daar wind en zee toegenomen waren, achtte ik het raadzamer te

beproeven, hoe het schip zich zoude gedragen, bij het stoomen in

de zee.

Wind en zee 4 streken van voren inkomende, kracht stijve br./z.

koelte, werd met 70 omwentelingender machine begonnen, en, na vaart-

meting, telkens met 10 slagen vermeerderd.

Bij 110 omwentelingen met 9V4 mijlsvaart, bleef het achter de ver-

schansing nog droog, doch bij 120 omwentelingen en 11 mijlsvaart,

begon er water over de verschansing te komen.

Recht in de zee opstoomende, rijst het schip vrij goed , doch reeds

bij 100 slagen, vaart B'A mijl, nam het tot driemaal water over. De

toelading van het schip was op dien datum, wat den kolenvoorraadbe-

treft, 149 ton, waarvan 42 ton in het voorruim, bovenzijruimen 57 ton

en beneden zijruimen 65 ton.

Halverwind werd nu de proef genomen met 100 omwentelingen. De

slingeringen bedroegen toen 12 a 13 in de minuut, de slingerhoeken

14° aan lij. en 13° te loevert.

Bij het stoomen, van- en voor den wind, met 100 omwentelingen,be-

droegen de slingeringen 18° en 20“.

Op de P.V., werd bij br./z. koelte ook nog beproefd, of het schip met

de langscheepsche zeilen, eenigszlns te sturen zoude zijn, doch deze

proef mislukte geheel. Het schip liep nauwelijks eene mijl, wraakte pl.

m. 5 streken, en was niet te sturen.

Zagen op de A.M. llr. Ms. stoomschip Suriname, waarmede naamsein

gewisseld werd.

Den sden Juni P.V. werd de Doggersbank verlaten en met een

koers van Z.Z.W.’AW. (magnetisch), om de Zuid gestoomd naar het

Engelsohe kanaal.

Op de D.W., de tijdmeterlengte 8' West gevende, moesten volgens

gegist bestek ten 8 u. IV+ mijl van het lichtschip der Outer Gabbard

staan; de looding ten 8 u., afgaande wacht, gaf 24 vademen.

De koers werd bepaald Z.t.W.VaW. (magnetisch); de tijdmeter lengte

was 2°l2' (Oost).
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Noord hebbende, moest met dien koers het lichtschip gezien worden,
en daar bezuiden staande, moest ik minder water krijgen, bij nadering
van de Vlaamsche banken.

Kregen ten lOv, u. het lichtschip van de Outer Gabbard in het zicht,
in het Westen (magnetisch), op ongeveer % mijl afstand, hebbende

slecht zicht ten gevolge van den heiigen toestand van de lucht. Hielden

er op aan, om het goed te verkennen, en koersten vervolgens beoosten

de Galloper naar de Goodwin en het lichtschip van South-sand head.

Kregen ten 6 u. zicht van Zuid Voorland.

Passeerden op de A.M. ten 3 u. Hr. Ms. stoomschip Johan Willem

Friso, waarmede het naamcijfer en seinen van gelukwenschingen goede
reis gewisseld werden.

De wind in den nacht van den 6den op den 7den aannemende tot

ger. m./z. koelte, uit het 0.N.0., goed bestek hebbende op den middag,
werd op de A.M. van den 7den weder om de 0.N.0. gestuurd, ten

einde deze gelegenheid, tot beproeving van het stoomen in wind en

zee op, niet te laten voorbijgaan.

Er werd nu ook wederom met 50 omwentelingen begonnen, na ge-

logde vaart bij tientallen van slagen vermeerderd.

Bij 100 slagen van de machine begon het schip zoodanig in de zee

te horen, dat de brekers over de verschansing kwamen, en het water,
in den vorm van stuifwater, over de commandobrug vloog.

De voorraad steenkolen was op het oogenblik der proefneming 123

ton, waarvan .30 ton in het voorruim.

Het schip rijst steeds vrij goed, doch de eigenaardige bouw van het

voorschip zal steeds de oorzaak zijn, dat men spoedig, bij aanschie-

tende zee, vaart zal moeten minderen.

Bij 100 omwentelingen bedroeg de vaart B'A mijl.

Op de E.W. van den 7den kregen zicht van het vuur van Start-point
in het N.W.t.W. (magnétisch).

Waarna met den koers W.t.Z. (magnetisch) naar de standplaats Scilly
eilanden Noord, op 12 mijl afstand gestuurd werd.

Op de V.M. van 8 Juni begonnen weder met het nemen van slinger-

proeven , met 36 omwentelingen (zoo langzaam mogelijk), en 100 om-

wentelingen.

Op de A.M. van dien dag liet ik den dubbelen bodem volloopen,om
te onderzoeken of dit ook gunstig zoude werken op het slingeren, het-

geen echter in zeer geringe mate het geval was.

Namen daarna wederom proeven in de zee opstoomende, met neêrge-
slagen kleppen der verschansing, tot beproeving, bij welke vaart het

kanon van 21 cM. kon gebruikt worden.

Op de V.M. van den Oden Juni werden, nadat in den voorsten ketel

stoom gestookt was, draaiproeven genomen met 140 omwentelingen,
waarbij bevonden werd, dat het schip met eene 8 mijlsvaart, met één

machine, niet alleen koers kan sturen; maar in 9 minuten eenen draai-
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cirkel beschrijft, met één machine te werk staande en het roer daar

tegen in liggende.

Op de E.W. van den 9den Juni werd, Scilly eilanden N.N.O. (magne-

tisch) op 8% mijl hebbende, de koers O.V4N. (magnetisch) bepaald,
waarmede het Kanaal ingestuurd werd.

Kregen ten 2 u. 30 m. op de H.W. de vuren van Lizard in ’t zicht.

Op de D.W. den lichttoren van Eddystone ten BV4 u. Passeerden dien

bewesten langs op Va mijl.

Kregen ten *9 u. een loods aan boord, en stuurden op aanwijzing Ply-
mouth Sound binnen en ankerden ten 10 u. V.M.

De machines hebben gedurende de reis zeer goed gewerkt
Het vóór het vertrek van Amsterdam gebroken vliegwiel van 8.8.

circulatieporap was des avonds weder hersteld.

De exercitiën, zoowel die met de batterij, hebben bijna dagelijks

plaats gehad.

IJmuiden, den 22sten Juni 1891.

Als een vervolg op mijn rapport van den lOden Juni 1891, heb ik

de eer Uwe Excellentie het navolgende mede te deelen.

Zoodra Hr. Ms. pantserdekkorvet Sumatra ter reede Plymouth was

aangekomen, en geankerd op de koopvaardijreede, in de peiling:
St. Nicolaas vlaggestok N.W.t.W.’A'VV.

Zuidelijk Breekwaterlicht Z.W.t.WVaW,

Buitenste Seinpost Z.’AW.

Licht Breekwater Mt. Batten K.t.0.,

kwam een der Stafofficieren van Z. K. H. den Hertog van Edinburgh,

bevelvoerend Admiraal albier, mij, namens ZijneKoninklijke Hoogheid,

verwelkomen, en zoo noodig assistentie aanbieden. Ook vanhet pantser-

schip Trnitnph werd ik gecomplimenteerd, waarvoor door een Officier

van dezen bodem bedankt werd.

De Consul der Koderlanden, de heer J. Bellamy, bracht mij een

bezoek.

Vergezeld van Z.H.E.G. werden door mij in den achtermiddag be-

zoeken afgelegd bij Z. K. H. den Hertog van Edinburgh, resideerende

aan den wal, doch de vlag voerende aan boord van het pantserschip

Swiftsure; bij den Generaal, Chef der Landmacht, Sir R. Hakrison,

en bij den Vice-Admiraal Sir "W alter Hukt Grebbe, Superintendant

der Dockyards.
Aan Zijne Koninklijke Hoogheid mijn verlangen te kennen gegeven

hebbende tot bezicbtiging der etablissementen, ook voor de Officieren

van dezen bodem, werd dit gereedelijk toegestaan; aan den Secretaris

behoefde ik slechts mijn verzoek te herhalen.

Vrijdag, den 12den Juni, werd daartoe aangewezen.

Het bezoek aan Zijne Koninklijke Hoogheid werd dien middag be-

antwoord door den Tlag-Captain Brooke.
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Den volgenden morgen werden door mij bezoeken afgelegd aan boord

van de ter reede liggende schepen
Den 12den had ik de eer aan een diner bij Zijne Koninklijke Hoog-

heid deel te nemen.

Het bezoek aan de werf had den 12den plaats, van 10 tot half 2 ure.

Den ISden werd de kolenvoorraad, in 8 uur tijds, met 80 ton, tot

166 ton aangevuld, waarvan 20 ton in het voorruim, van den vorigen
voorraad.

Den löden, ten 1 uur A.M., verliet Hr. Ms. pantserdekkorvet Suwatra,
op loodsmansaanwijzing de reede van Plymouth, tot voortzetting van

den proeftocht, bezuiden de Scilly-eilanden, ingevolge telegraphiache
order van Uwe Excellentie, ontvangen den 14den Juni 1891.

Diepgang: vóór 4.17 meter, midden 4.16 meter, achter 4.14 meter,
koplast 0.03 meter.

Er werd voor twee dagen versch brood medegenomen.
Met den koers van W.Z.W.V-W. (magnetisch)) werd naar Lizard ge-

loepen.
Kamen op de A.M. en P.V. eenige draaiproeven met 160 omwente-

lingen. Na afloop hiervan, werd de koers vervolgd.
Namen proeven met het THOiisON’slood, welke zeer goed slaagden.

Controleerden die met het gewone diepzeelood, en met eene diepte,
die de kaart volgens peiling moest aangeven.

Zagen de lichten van Lizard ten 6 u. 40 m. in het N.N.W. (magnetisch).
Stoomden gedurendeden nacht,met 80 omwentelingen,koersW.Z.W.'AW.

(magnetisch), naar de bestemmingsplaats bezuiden de Scilly’s.
De wind was gedurende den nacht geheel gaan liggen, zoodat er op

Dinsdag, den 16den, het stil blijvende, geene stabiliteits proeven kon-

den genomen worden.

Stil liggende en dwars op de weinige N.W.lijke deining, slingerde
het schip nog, naar loevert tot 19 en naar lij tot 23 graden; dit waren

de grootste waargenomen slingeringen.

Op de V.M. en A.M., werd tot oefening van Officieren enadelborsten,
rond boeien (ledige gortvaten) gestoomd, ten einde tevens de manoeuvreer-

vaardigheid van het schip te leeren kennen.

Voor den nacht werd weder de machine op 50 slagen te werk gesteld
en op en neer gehouden in do koersen van NW. en Z.O.

Nadat de bemanning genoegzame voorbereidende oefening en theorie

gehad had in de exercitiën met het geschut, werd op Woensdag het

schip gereed gemaakt voor den gevechtstoestand en alarm gehouden.
Voor proefnemingen voor zeewaardigheid en stabiliteit was, wegens

totale afwezigheid van wind en zee, geene gelegenheid.

Op de A.M. van den ITden, toen eene lange deining uit het N.W.,
met golflengte van 50 meter en eene golfhoogte van pl. m. 1 meter,
doorkwam, werd het schip, langzaam stoomende, in verschillende rich-

tingen gelegd, ten opzichte van die deining, waarbij werden waarge-
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nomen, dwars op de richting van de deining liggende, slinge-

ringen tot 22“.

De wind was fl. koelte uit het Z.0., tegen de richting van den loop

der deining in.

Wind en zee bleven ook de volgende dagen even kalm, zoodat het

verblijf van den 16den tot den 20sten geene
verdere belangrijke ge-

gevens tot beoordeeling der zeewaardigheid en stabiliteit geleverd heeft.

Op de H.AV. van den 20sten liet ik in den derden ketel stoom op-

maken, ten einde diagrammen en kolenproef voor 140 omwentelingen

te nemen.

Het middagbestek van den 20sten wees 49°25.1 N.B. en 5°52.5 W.L.

en werd van hier koers Oost (magnetisch) bepaald, het Engelsche kanaal in.

Zagen ten 2Va uur op de H.W., de vuren van Portland in het Noorden

(magnetisch). Op de D.W. van den 21sten begon de flens van de voedings-

kleppenkast van S.B. ketel zoodanig te lekken , dat de ketel te veel

water noodig had om op peil te blijven, waarom deze ketel uit, en de

voorketel weder in dienst werd gesteld.

Zagen Beachy head op de V.M. van den 21sten ten 10 /a uur in het

0.N.0.V40. (magnetisch).
Ten 4 ure, namen den loods te Dungeness aan boord, seinden naam,

en verzochten gerapporteerd te worden, dat beantwoord werd door

contra-sein.

De N.O. wind was intusschen hard toegenomen, met zeer hoog staanden

(V.M. 770.7), doch dalenden barometer, (E.AY. 765); de zee werd meer

aanschietend, zoodat, ten einde zoo lang mogelyk een opper te hebben,

zeer dicht langs Dover werd gehouden.
Hadden ten 7 u. 35 m. het lichtschip van South-sand head en

kregen even zicht van het E. Goodwin lichtschip ten 9 uur, waarop

met den koers van N.0.t.0.V40. (magnetisch) en 0.N.0. (magnetisch),

de Noordzee werd ingestoomd. Wind en zee waren tot m,/z. koelte en

de golfhoogte tot een paar meter toegenomen.

Kregen ten 10 uur eene aanschietende zee over de voorverschansing,

die aan het staande en kleppengedeelte daarvan averij veroorzaakte.

Het aantal omwentelingen der machine werd op
80 gesteld en, tijdens

het aanhrengen van barkoenen achter de kleppen, tot op
60 teruggebraoht,

waarmede nu slechts 3'A mijlsvaart werd verkregen. Versterking van

deze verschansing met kleppen is bewezen noodzakelijk te zijn, doch

de eigenaardige vorm en bouw van het voorschip hebben doen zien,

dat de Sumatra, hoewel voorzien van de noodlge stoomkracht, daaraan al

zeer weinig zal hebben, wanneer koers en windrichting, met daarmede

gepaard gaandegolfrichting en hoogte, in tegenovergestelden zin werken.
_ . . ■■ % 1

i. ...T.T

Ten 11 uur werden wind en zee iets handzamer, zoodat op de 11.W.,

ten 2‘A uur, weder tot 90 omwentelingen aangezet kon worden.

Zagen ten 2 uur op de H.W. van den 22sten het lichtschip van den

Noord-Hinder in ’t 0.Z.0.V+0.
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Bepaalden den koers 0.N.0.V40. op IJmuiden, dat in de A.M. van den

22sten ten 2 ure bereikt werd.

De averij, ontstaan aan de voorverscbansing, bestaat in het ontzet

raken van de scharnieren en het verbuigen van de kleppen ; de vaste

verschansing is eveneens op hakhoordshoeg ontzet, een nagel van een

strip uitgesprongen en de hakhoordsdeur ontzet.

Aan de equipage is ter reede Plymouth dagelijks versch brood, vleesch

en soepgroenten verstrekt.

De dagelijksche exercitiën hebben steeds plaats gehad. De machines

hebben goed gewerkt.

Betreffende de ketels geene andere opmerkingen dan het reeds ver-

melde, terwijl eenmaal een trekhand om de kruispijp van de hoofd-

stoomleihuis is gelegd moeten worden, om lekken te voorkomen.

De gezondheidstoestand van den Etat-major is zeer goed, die van de

equipage goed.

11®. Dolfijn.

Commandant: de Kapitein-Luitenant ter zee A. J. Kkabbe,

tot den 27sten December 1890; daarna de Luitenant ter zee

der Iste klasse, sedert den Sisten September 1891 Kapitein-
Luitenant ter zee, J. H. Mijer.

Willemsoord, den 28sten Octoher 1890.

Ingevolge UH.E.G.’s lastgeving, werd den 13den Octoher de haven

Van het Nieuwediep verlaten tot het bezoeken der diepzeevisschers en

het bekruisen der territoriale wateren.

13 Octoher. Stoomden door het naar zee en verder om de

W.N.W.

De Heldersche visschersvloot was zeilende in en buiten de gaten.
Ontmoetten des avonds eenige Nederlandsche haringvisschers; zagen

voorts verscheidene Engelsche visschers.

Wind westelijk flauw, mooi weêr, kalme zee.

14 Octoher. Zagen vele Nederlandsche haringvisschers (nagenoeg op
dezelfde breedte en lengte als in Octoher 1889)en verscheidene Fransche

en Engelsche visschers, allen zeer verspreid. Liepen des avonds om

de West.

Wind West en W.Z.W., flauw en stil, ’s avonds aanwakkerende,
heiige lucht. Barometer sedert vorigen dag steeds dalende 774 —760mM.

15 October. Met den dag begon het, bij steeds dalenden barometer,
hard te waaien uit het Westen.

Passeerden vele Engelsche visschers.

Trachtten zooveel mogelijk onder den Engelschen wal te komen en

zagen des avonds ten 6 u. het Spurn-lichtschip (Humher-rivier). De
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barometer was intusschen gedaald tot 748 mM. (26 mM. in 2 etmalen)

en het weder zeer ongunstig. Stoomden ten 8 u. ’s avonds, na eenloods

aan boord te hebben genomen, de rivier in en ankerden ten 10 u. 30 m.

ter reede van Grimsby. /
1 u .

Wind Westelijk; ongestadige gereefde en dubbel gereefde m./z. koelte;

hooge zee, nabij de kust afnemende.
® . j M... A.. /I -r. /V n

rv

Tr
Q
n

16 October. Terstoomden des morgens
ten 7 u. naar de reede van

Huil en ankerden aldaar ten 9 u. 30 m. Op de reede van Grimsby

was met het ongunstige weder, zonder stoomsloep, communicatie vrij

wel onmogelijk; en de reede zelf is ook minder goed, vooral bij Noord-

Westelijken wind.

Ter reede Huil lag het Engelsche pantserschip Audacioiis.
.... . ... V I

Wind Westelijk in- en uitloopend; stormachtig; ’s avonds uitschieten-

de uit het N.W. met harde stormvlagen; barometer rijzende, laagste

stand 746. ’s Nachts de wind afnemende.

17—18 October. Bleven, wegens stormachtig weder, ter reede Huil

liggen. _ „ ,

Wind W.N.W.-N.W. en Noord; ongestadig; stormachtig met harde

vlagen; barometer langzaam rijzende.

Het is aan te bevelen wanneer men Huil bezoekt (vooral bij ongunstig

weder) niet ter reede te blijven liggen, doch in een der dokken te

gaan; de reede, hoewel veilig, is niet zeer ruim; er is drukke vaart

van stoomschepen, sleepbooten, zeilvaartuigen enz., en vloed en ebtij

zijn er sterk. Zonder stoomsloep is de communicatie zeer lastig.

Bezoeken werden afgelegd bij den Consul en bij den Commandant

van het Engelsche pantserschip Audaciotis. Militaire autoriteiten zijn

niet aanwezig. Bij de civiele autoriteiten werd, in overleg met den Consul,

geen bezoek gebracht, wegens den onbepaalden en vermoedelijk

korten duur van het verblijf.
, „ ,

_ _ .. /. ..
J

n
Cl

.. ...
I

.. /V
i~l

19 October. Stoomden de rivier af en ankerden op de Sunk-reede om

betere ffeleffenheid af te wachten.
° ® _ - . n / Txraavnrtni»

Waren door het lekspringen van eene flens der voedingspijp (waardoor

veel water uit den ketel liep) verplicht te ankeren. In de monding der

rivier lag een 10-tal stoomschepen ten anker, welke, wegens den

ongunstigen toestand van wind en zee, niet uitgingen, zoodat het —de

averij daargelaten toch niet raadzaam geweest zou zijn in zee te

eaan.
Des avonds was de reparatie afgeloopen.

Wind ïioordelijk; ongestadige stijve koelte met buien; dikke lucüt.

20 October. Stoomden naar zee, passeerden ten 12 u. het Spurn-licht-

schip en liepen verder om de Z.0.t.0. Stuurden ten O u. ’s avonds van

af de Outer Dowsing om de O.t.Z.
, u

Wind Noordwestelijk; ongestadig met regenbuien; dikke iuOB»;l»ooge

Noordelijke deining.

21 Ocfober. Zagen ten N.O. van het Ower-lichtschip een 30-tal Neder-

landsche haringvisachera; voorts vele vreemde visschers. Liepen langs
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de Ower, Srnith’s Knoll en Cross-sands lichtschepen en tegen den nacht

om de Oost.

Passeerden tegen den avond het Engelsohe oorlogsschip Grappler

(viss'herij-kruiser).
Wind Z.Z.O. stijve koelte, tegen den avond minderende; lastige zee,

mooi weer; ’s nachts wind en zee geheel afnemende.

22 October. Kruisten om en bij de Nederlandsche haringvisschers en

zagen ook zeer vele vreemde visschers, meest Engelsche en Fransche.

Liepen des avonds het Haaks-lichtsohip in zicht.

Zagen het licht van de hrug (hoogte van het oog 5 meter hoven

water) op 9 k 10 Engelsche mijlen bij goed lichten zicht; het licht van

Kijkduin werd denzelfden avond op 20 Engelsche mijlen verkend. Ruim

een kwartier, voordat het licht van het lichtschip van de hrug in zicht

kwam, was het van de ra te zien (11 meter boven water, vaart 6 mpl)
en werd het roede licht even spoedig gezien als het witte.

Hielden des nachts weder op zee.

flauwe Oostelijke koelte en stil; des voormiddags gaandeweg
doorkomende uit het N.W., stijve hr./z. koelte; eenige zee; mooi weder;

barometer 776—774 mM.

23 October. Stoomden met den dag weder in den wal, daar door mist

en regen het zicht te slecht was om met eenig nut in volle zee te kruisen;

passeerden ten 10 u. het Haaks-lichtschip en liepen om de Noord langs de

kust. Troffen in de territoriale wateren alleen Nederlandsohe kust-

visschers aan. Ankerden ten 3 u. 30 m. ter reede Terschelling.
Wind W.N.W'. tot Noord, ongestadig, buiig, mist en motregenbuien;

’s avonds kalm en regenachtig.
24 October. Liepen met den dag het Noordoostgat uit; kruisten be-

noorden Terschelling en buiten de Terschellinger gronden. Een 50-tal

Yolendammers vischten beoosten en benoorden de Gironden, en eenige
Heldersche, Urkers, Harlingers, enz. bewesten de Gronden. Stoomden

des namiddags het Stortemelk in en meerden ten 5 u. in de haven van

Terschelling tot nader onderzoek van zaken, de vissoherij betreffende.

"Wind Noord->Vest; ongestadig, buiig, regenachtig.
25 üctober. Lieten schijfschieten met

geweer en revolver.

Wind Z.Westelijk; ongunstig weer; harden wind en veel regen.

26 Ocfober. Stoomden de Zuiderzee in. Geraakten ten 12 u. 30 m.

tussclien witte tonnen 6 en 7 in de Doove Balg aan den grond,kwamen

ten 5 u. 80 m. weder vlot, en ankerden bij zwarte ton n». 9 van de

Doove Balg, wegens invallende duisternis. Moesten bij het afstoomen

het stopanker en het werpanker met de trossen, die waren uitgebracht
om verder op droog komen tegen te gaan, laten slippen.

Wind N.Westelijk; zware buien met hagel en regen, ’s avonds wind

Oostelijk.
27 October. Bleven, wegens stormachtig weder, ten anker liggen; ook

om zoo mogelijk stop- en werpanker en trossen te visschen.
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28 October. Nadat, met behulp eener sloep van Zr. Ms. Stier, stop-

en werpanker gelicht waren, werd doorgestoomd en ten 12 u. 30 m.

in de haven van het Nieuwediep gemeerd.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen.

De weersgesteldheid was gedurende dezen tocht over ’t algemeen

ongunstig.
Exercitiën konden slechts enkele malen gehouden worden.

De gezondheidstoestand was over ’t algemeen gunstig te noemen.

Het schip is voor den dienst gereed, behoudens aanvuiling van den

voorraad steenkolen, victualie, water en behoeften.

Van nabij gepasseerde visschersvaartuigen.

De met * gemerkte nummers zijn die der visschersvaartuigen, waar-

mede communicatie is gehouden.

Nederlandsohe:

Sch. 143*, 109, 144*, 77*, 192, 93*, 45*, 189, 54*, 85, 18, 192,44,208*,

69*. 102, 141, 7, 19, 42, 91, 72, 80, 138*, 45, 49, .39, 69, £2; V.L. 47*, 8,

107*, 11, 121*, 51, 120, 69*, 137*, 44, 106, 11, 121, 110, 72, 104, 74;M.A.

34*, 49* 76, 26, 33, B*, 36*, 49, 69, 38, 28, 98, 131*, 16, 79, 24, 23, 96,

102; A.M. 11*; K.W. 2*, 12*, 35, 8; N.W. 14; U.K. 75, 47, 38, 11, 3,

59, 39, 36, 233, 59; H.A. 4, 22; E.H. 70; W. R. 129; H.D. 10, 19, 32,

60, 54, 14, 18; I.S. 15, 4,5, 9; Y.L.L. 2,1, 4,5; V.D. 115, 262, 48, 178,

101, 225, 131, 221, 32, 218, 102, 9, 164, 163, 23, 82, 240, 116, 76, 16,267,

246, 148, 97, 108, 117, 270, 219, 62, 140, 160, 46, 92, 25, 238, 132, 223,

242, 72, 210, 263.

Vreemde:

L.T. 13, 320, 101, 164; G.Y. 281, 832, 723, 869, 1066, 248, 1094; Y.H.

609, 662, 905, 897, 602, 847; H. 33, 1315; L.H. 3; M.H. 605; S.H. 412;

K.Y. 421; B.F. 1081, 686, 720; P.D. 690; St. Y.C. 9; F. 1303, 1240.

Willemsoord, den 13den November.lB9o.

Ingevolge U.B.E.G.’s bevelen werd des namiddags van den sden dezer

de haven van het Nieuwediep verlaten, zoowel tot uitoefenen van politie-

toezicht in de territoriale wateren als het bezoeken der diepzeevisschers.

5 November. Stoomden door het Schulpengat naar zee en vervolgens

om de Zuid langs den wal. Ten 8 u. 30 m. ’s avonds, ter hoogte van

Egmond zijnde, werd koers gezet naar het vischterrein der Nederland-

Bche haringvisschers (52°30' N.B. en 3° 0.L.).

Passeerden des nachts vele Engelsche visschers. AVind rondloopend,

later Noordwestehjk, flauw, regenbuien. Deining uit het N.W.

6 November. Begonnen des nachts Nederlandsche haringvisschera te
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ontmoeten; waren met den dag te midden daarvan; waarna verder in

hunne nabijheid bleven kruisen.

De schipper van K-W. 56 rapporteerde, dat den Isten November des

voormiddags het Belgische visschersvaartuig O. 104, door zijne netten

was gegaan en een 4tal daarvan had vernield.

Zonden ten 12 u. 30 m. eene sloep naar V.L. 182, welke 2 vlaggen
onder elkaar had geheschen; namen een gekwetsten visscher (arm

gebroken) over en stuurden daarna om de Z.O.

Stopten van 3 u. tot 4 u. 15 m. bij A.M. 13 tot verleenen van genees-

kundige hulp.

Zagen op voor- en achtermiddag den Belgischen visscherij-kruiser
Ville d'Anvers en de.s avonds vele Engelsche visschers.

Voornemens zijnde ’s avonds den Nieuwen Waterweg in te loopen, om

te Maassluis den gekwetsten visscher af te geven, werd daarheen
ge-

koerst. Ten 11 uur werd bij de buitengasboei de loods aan boord geno-

men, ten 12 uur de Waterweg ingestoomd en ten 1 uur geankerd bij
de groene gasboei, daar er in het vaarwater een groot zeilschip lag,
dat moeilijk te passeeren was.

Wind N.W. tot Z.W. en Z., ongestadig en flauw, ’s avonds ten 10 uur

ongeveer hard doorkomende uit het Zuiden; gaandeweg stormachtig.
Barometer sedert den middag snel dalende 756,5 tot 747,5 mM.

7 November. Ten 3 uur ’s morgens begon het voor ons liggende schip
te drijven, lichtten het anker, passeerden gemeld schip en ankerden ten

5 uur bezuiden de kruithaven. Liepen met den dag naar de reede van

Maassluis, ankerden daar van 7 u 30 m. tot 9 u. 30 m. en stoomden

vervolgens verder de rivier op. Meerden ten 11 uur in de haven van

Schiedam. Besloten te Schiedam, in plaats van ter reede Maassluis, beter

weer af te wachten, daar met het ongunstige weer de communicatie ter

reede Maassluis zeer lastig is en het naar zee stoomen toch hoogstens
één uur langer duurt van Schiedam dan van Maassluis.

Ook nu weder viel het mij op, dat het voor Zr. Ms. DoZ/yre wenschelijk
was met het doorkomende slechte weer binnen te loopen, daar op zee

houdende, bijliggen het eenig doenlijke zoude geweest zijn (en van geen

nut); terwijl de gewone vracht- en passagierbooten, waaronder ver-

scheidene van middelmatige grootte, hare tochten als gewoonlijk
maakten. Een krachtig stoomschip van 6 k 800 ton zoude dan ook veel

geschikter zijn om zee te honden, en ook bij ongunstig weer nog iets

te kunnen uitrichten wat politie-toezicht betreft.

8 November. Stoomden des voormiddags naar zee en kruisten in- en

nabij de territoriale wateren en ankerden des avonds benoorden de

haven van IJmuiden. Wegens het door den mist zeer slechte zicht achtte

ik het beter niet op zee te houden.

Wind Zuidelijk, flauw, mistig en dikke lucht.

9 November. Lichtten ten 2 uur ’s nachts het anker, daar er gaande-
weg nog al zee begon te loopen; hielden in zicht der lichten van
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IJmuiden op en neer en stoomden des morgens het weder ongunstiger

wordende in de haven en meerden aldaar. De gelegenheid was te

ongunstig om naar de haringvisschers te gaan;
kustvisschers zijn met

den Zondag niet buiten. Bovendien moest de distilleer condensor gere-

pareerd worden, daar deze door het afbreken van een drietal boutjes

zout water gaf; dit was stoomende moeilijk te verhelpen en drinkwater

was te IJmuiden niet gemakkelijk te krijgen. Des avonds kon de distil-

leer weder in gebruik genomen worden.

Wind Zuidelijk; ongestadig, afnemende; veel regen.

10 November. Stoomden des morgens naar zee en om de West. In de

haven van IJmuiden werd geneeskundige hulp verleend aan boord van

P.R. 46.

De kustvloot van IJmuiden was uitzeilende.

Passeerden vele vreemde visschers (Engelschen en Belgen) en kwamen

des namiddags ten 3 uur bij de Nederlandscheharingvisschers. Kruisten

in hunne nabijheid. Verleenden assistentie aan W.A. 44, wiens roede

boordseinliclit defect was.

Wind Zuidwestelijk, flauw; ongestadig; mooi weer; ’s avonds wind

krimpende en toenemende Zuidelijke deining.

11 November. Hielden des nachts op en neer in de buurt der Neder-

landsche haringvisschers en begonnen met den dag weder daartusschen

te kruisen.

V.L. 76 deelde mede, dat zijne netten door een stoomschip waren

afgezeild. Liepen na den middag om de Oost tot onder de kust, daar

harde Zuidenwind en toenemende zee het kruisen gaandeweg onmo-

gelijk maakten.

Zagen ten 5 uur het Haaks-lichtschip , doch kregen door de heiige

lucht op 2V2 geogr. mijl afstand nog geen
zicht van het licht van

Kijkduin.
Liepen langs de kust om de Zuid (de 10 vm. houdende).

Wind Zuidelijk, stijve koelte, ongestadig; goed weer. Lastige zee uit

het Z.Z.W. Na den middag gaandeweg zeer heiig, ’s Nachts wind en

zee afnemende,

12 November. Kruisten om en bij de Nederlandsche haringvisschers;

zagen daar bezuiden en beoosten ook vele Engelsche enBelgische visschers,

echter niet in de nabijheid der Nederlandsche haringvisschers. De

schipper van K.W. 48 rapporteerde, dat des morgens van den Ssten

November eenige zijner netten door het Belgische visschersvaartuig

O. 163 waren vernield.

Liepen, na invallende duisternis, om de Z.0.t.0. Wind Z.Z.W. br./z.

en stijve br./z. koelte; mooi weer, ’s avonds heiig.

13 November. Kwamen ten 6 u. 30 m. ’s morgens bij de kust; volgens

de looding op ongeveer Vi geoß’’- “!)1 afstand. Zagen noch land noch

lichten, wegens den mist.

Waren met den dag ter hoogte van de ton van den Pettemer-polder.
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Passeerden ten 8 u. 30 m. de uiterton van het Schulpengat en meerden

ten 9 u. 30 m. in de haven van het Nieuwediep.
Van klachten, de visscherij betreffende, werden er slechts 8 aange-

braoht. Het schijnt, dat de toegebrachte schade den visschers zelven niet

zoo heel veel kan schelen, want geen der 3 visschersvaartuigen, die te

klagen hadden (V.L. 76, K.W. 56 en K.W. 48), had twee vlaggen ge-

heschen als sein dat communicatie met den kruiser werd verlangd.
Eerst toen achter die vaartuigen werd langs geloopen (wat natuurlijk

niet bij iuder vaartuig geschieden kan en ook niet noodig is) werd

vernomen dat zij iets hadden mede te deelen.

Misschien is ook de reden van het niet hijschen der twee vlaggen
daaraan te wijten, dat nog steeds vele visschers niet weten wat dit sein

beteekent.

Wanneer aan boord van een Nederlandsch visschersvaartuig 2 vlaggen
werden geheschen als Zr. Ms. Dolfijn in zicht kwam, dan was dit tot

nu toe steeds om geneeskundige hulp in te roepen, doch klachten, de

visscherij betreffende, zijn ons nog steeds als ’t ware bp toeval mede-

gedeeld.
De weersgesteldheid was alleen gedurende de laatste dagen gunstig;

exercitiën konden daardoor weinig gehouden worden.

De gezondheidstoestand liet weinig te wenschen over.

Van nabij gepasseerde visschersvaartuigen,

De met *
gemerkte nummers zijn die der visschersvaartuigen,. waar-

mede communicatie is gehouden. Verscheidene werden meermalen gezien.

Neder landsche.

Sch. 88, 67, 139, 16, 20, 131, 33, 210*, 53*, 162, 72, 44, 122, 68, 121,

189, 14, 191, 90, 4, 25, 71, 149, 140, 52, 4, 67, 91, 70, 117, 73*, 15, 83*,

61, 49, 146, 193*, I*, 42*, 55, 104, 207, 24, 69, 188, 40, 140*, 144; K.W.

67, 17* 56*, 57, 25, 40, 19, 26, 35*, 42, 27, 1, 51, 17, 70, 13, 2,9, 21,

78, 48*; N.W. 22; E.G. 2 en 9; M.A. 21, 112, 48, 16, 76, 50, 23, 30, 58,

81, 105, 31, 96, 42*, 44*, 15, 54, 102, 51, 88, 8; V.L. 33, 133, 2, 13, 113,

52, 50, 83, 32, 38, 120, 95* 98*, 112, 138, 9, 26, 51, 19, 132, 123, 41, 85,

100, 22, 65, 46, 37, 34, 23, 112, 54, 76*, 105*, 114, 25, 87, 86, 116, 74;
A.M. 13 en 19; H.D. 32; Z.V. 11; 7.0. 235, 80, 202, 59, 103, 22, 147,

27, 209; Y.M. 14,

Vreemde.

Y.H. 77, 42, 662, 175; H.O. 138; D.H.«i4O, 648; H. 118, 805, 1049;
L.I. 621, 522, 107, 585, 114; R. 1, 356; A.E. 17, 1,3; O. 154, 77,63,146,

25, 89, 126, 70, 206, 52 en 14.
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Willemsoord, den 29sten November 1890.

Ingevolge U.H.E.G.’s bevelen werd des voormiddags van den ITden

November de haven van het Nieuwediep verlaten, tot uitoefenen van

politietoezicht hij de diepzeevisschers en bekruisen der territoriale

wateren, ingeval zulks wenschelijk mocht voorkomen.

17 November. Zetten ten 12 uur van de ton van den Pettemer-polder

koers naar het visohterrein der Nederlandsche haringvisschers, dat des

avonds ten 10 uur bereikt werd, (52°36' N.8., 3°2l' O.L. Greenwich.)

Wind N.W. en Westelijk; flauw; goed weer; noordelijke deining.

18 November. Hielden tot den dag op en neer in de nabijheid der

Nederlandsche haringvisschers; kruisten vervolgens daartusschen.

Assisteerden M. A. 102 op diens verzoek met wat brandstof.

Zagen nabij de banken onder de Engelsche kust vele Engelsche

visschers.

Wind W.Z.W. tot N.W.; ongestadig; goed weer, ’s avonds flauw.

Heiig waardoor soms zeer slecht zicht.

19 November. Bleven des nachts onder zeil drijven in de nabijheid

der Nederlandsche haringvisschers. Ten 5 uur ’s morgens dikke mist

opkomende, stoomden langzaam op en neer en met den dag om do

Oost (steeds hoogstens 3 mijl loopende, wegens den zeer dikken mist.)

Passeerden eenige visschers van nabij, doch van bepaald kruisen kon

geen sprake zijn. Tegen den middag in den Oostelijken koers geene

visschers meer ontmoetende, werd om de N.W.t.W. gestuurd; het zicht

zoodanig wordende, dat vaart kon geloopen worden. Kregen ten 5 u.

80 m. zicht van het lichtschip van Smith’s Knoll; in de buurt waarvan

vele Engelsche haringvisschers waren, en ankerden ten 7 u. 15 m. be-

noorden het lichtschip.

Wind West, Z.W., ongestadig; flauw.

Over ’t geheel dikke lucht van mist en motregen.

20 November. Liepen des morgens
ten 6 uur om de 0.Z.0. en van af

8 uur zuidwaarts.

Kruisten om en bij de Nederlandsche haringvisschers.

Wind Noordwestelijk; ongestadig; flauwe hr./z. koelte, goed weer;

’s avonds toenemende wind en zee, heiige en soms dikke lucht.
.. v • WT na^exin

21 November. Des nachts kwam de wind vrij hard door uit het Westen

met aanschietende zee.

Liepen des morgens om de Zuid, steeds vele Nederlandsche visschers

ziende. Stoomden ten 2 uur het Slijkgat van Goedereede in
,

voorts door

Zuiderdiep en Aardappelengat en meerden ten 5 uur op ’s Rijks werf

te Hellevoetsluis, voor het kolenmagazijn.

Wind Westelijk, aannemende tot m./z. koelte, lastige en vrij hooge

zee; heiig, ’s avonds regen..

22 November. Namen steenkolen en water in en verstoomden des na-

middags naar de koopvaardijhaven, alwaar binnen de sluizen meerden.
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Het weder was te ongunstig om naar zee te gaan

23 November. Wegens stormachtig weder niet naar zee gegaan.

Wind Westelijk. Harden wind met zware vlagen. Regen.
24 November. Wegens stormachtig weder niet naar zee gegaan.

Wind Noordelijk en N.>V. Harde vlagen. Regen.

25 November. Stoomden des voormiddags naar buiten. Keerden bij de

buitengasboei van het Bokkegat weder terug, daar er nog zeer veel zee

stond en de wind buiten Noordelijker was dan binnengaats.

Ankerden ten 1 u. bij den Hoek van de Kwak en verstoomden ten

2 u. tot bij de ton van de Bonte-os.

Wind Noordoostelijk. Veel wind; guur weder; af en toe sneeuw in

de buien.

26 November. Stoomden des voormiddags naar zee en liepen om de

Noord; ankerden des avonds ten 10 u. 30 m. bij de uiterton van het

Schulpengat.

Wind Noordoostelijk. M. K. met harde vlagen. Sneeuwbuien. Onder

de kust geen hoóge zee. Vorst.

Op zee houdende begon er reeds spoedig zeer veel zee te staan en

werd daarom onder de kust geloopen.

27 November. Hielden des voormiddags op zee; 4 a 5 mijlen van de

kust stond er veel zee; door den damp op het water was er weinig
zicht. Liepen des namiddags weder onder den wal en ankerden ten 4u.

bij de uiterton van het Schulpengat, daar er door sneeuwbuien geen

zicht meer was.

Zagen slechts enkele kustvisschers.

Wind Oostelijk; stijve koelte; ongestadig; harde vlagen en veel

sneeuwbuien. Vorst. Zee onder de kust niet hoog.

28 November. Kruisten
op het kustgedeelte Calandsoog—lJmuiden.

Hielden wegens het zeer slechte zicht, door sneeuwbuien, niet op zee.

Zagen enkele Nederlandsche viasohera en bij de Haaksgronden 19

Volendammers. Des avonds kwamen eenige Heldersche visschers naar

buiten. Ankerden ten 4 u. 30 minuten bij den ingang van het Schul-

pengat.
Wind 0.Z.0. Ongestadige stijve koelte, ’s morgens sneeuwbuien, later

opklarend. Vorst.

29 November. Stoomden des morgens het Schulpengat in en kwamen

ten 10 u. in de haven van het Nieuwediep.

De Heldersche visschersvloot was gedeeltelijk buiten.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen, hoewel wij
eenige dagen achtereen te midden der Nederlandsche haringvisschers
vertoefden.

De weersgesteldheid was gedurende de eerste 5 dagen vrij gunstig,
hoewel mist en motregen alles aan dek vochtig hielden. Later werd het

weder zeer ongunstig.

De gezondheidstoestand liet weinig te wenschen over; of dit bij aan-
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houdende vorst zoo zal blijven is te betwijfelen, daar de kleeding en

bet schoeisel daar niet op
berekend zijn.

Het schip is gereed voor den dienst.

Van nabij gepasseerde visschersvaartuigen.

De met * gemerkte nummers zijn die der vaartuigen,waarmede com-

municatie is gehouden. Verscheidene werden meermalen gezien.

Nederlandsche.

SCH.; 79*, 62, I*, 162, 39,94, 185*, 103, 132, 106*, 1 15*, 2*, 116*,

114*, 134*, 205, 180, 10, 44, 177, 195, 142, 57, 195, 4, 139, 42, 13, 188,

23, 48, 87*, 76, 196, 181*, 20*, 112*, 117*, 172, 153, 38, 158, 193,94,183,

86, 101*, 80, 7, 25, 160; K.W. 48*, 71, 16, 76, 23, 34, 51, 15, 36, 64, 29,

56*, 54*, 38*, 22, 23, 67, 24, 46, 68*, 58, 35*, 8, 45; N.W. 18*, 8, 27,

24, 26; M.A. 102*, 49*, 96, 35, 86, 26*, 41, 97, 23; V.L. 72, 118, 84,108,

87, 81, 69, 88* 40, 41*, 9, 96*, 72, 103, 110, 106, 44*, 89, 26*, 25*, 109;

Z.W. 12; P.R. 8; H.D. 32.

Vreemde.

o. 20, 25, 76; L.J. 347, 119, 181; L.H. 2; IJ.H. 134, 852, 783,921,1066,

922 ;
P.D. 40; K.IJ. 82, 402; I N.S. 18; R. 411; C.K. 3.

Willemsoord, 21 Februari 1891.

Ingevolge UH.E.G.’s lastgeving werd des namiddags van den 9den

de haven van het Nieuwediep verlaten, zoowel tot het uitoefenen van

politie-toezicht in de territoriale wateren, als het bezoeken der diepzee-

visschers.

Stoomden door het Schulpengat naar zee.

Bij de uiterton werd de loods afgezet en koers gesteld naar het licht-

schip van de Haaks.

De hooge barometer en gunstige gelegenheid, het was wel wat heiig,

maar de mist, ’s morgen nog dik, was nu geheel opgetrokken, deden

mij besluiten over ’t Witte water en de Amelandsohe vlakte naar de

Doggersbank te loepen, in welke streken, volgens ingewonnen bericht,

evenals ten vorige jare beugers zouden visschen.

Op de H.W. van den lOden liepen wij eene vloot in ’t zicht, waarbij

tot den dag werd op en neêr gehouden, die toen bleek uit een 40-tal

Engelsche visschersvaartuigen te bestaan. Vervolgden met den dag den

koers in N-Westelijke richting.

In de V.M. liep ik om de Zuid, ten einde zoodoende van de Doggers-

bank af te komen en hopende in dieper water eene meer gemakkelijke

zee te vinden.
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De barometer waa op de E.W. 13 m.M. gedaald sedert wij in zee

waren, doch stond niet laag (756.8).

Op de H-W. van den 12den liep de wind langzaam rond naar het

N.W. met een rijzonden barometer.

Met den dag kou worden aangezet tot 80 slagen en werd gekoerst

om de Z.Z.O.

Passeerden op de A.M. van den 12den bet lichtschip van de Ter-

schellingerbank, met het voornemen te ankeren in het Ylie. Toen ik

den loods van den kotter aan boord had genomen, maakte deze echter

bezwaar tegen den donker bet Stortemelk in te loepen, waarop ik koers

stelde naar het lichtschip van de Haaks.

’s Nachts liet ik bij dat schip op en neer houden en kwam Vrijdag
den ISden, na den loods overgenomen te hebben, door het Schulpeiigat

tegen 11 uur in de haven het Nieuwediep.
Van af het lichtschip van de Haaks was Kijkduin niet te zien, ver-

moedelijk door heiigheid boven ’t land.

Na verwisseling van den Officier van Gezondheid en den 3den Officier

verliet Hr. Ms. Dolfijn op de V.M. van Maandag den 16den j.l. de

haven het Nieuwediep.

Vanwege den mist moest ter reede beter zicht worden afgewacht en

werd de uiterton van het Schulpengat eerst op de AM. gepasseerd,

aldaar de loods afgegeven en vervolgens koers gesteld naar het licht-

schip van de Haaks.

Van daar om de Noord over ’t Witte water naar de Amelandsohe vlakte.

Zagen op de D.W. van den ITden 8 Engelsche visschers.

Zouden eene sloep om te informeeren waar de Hollandsche beugerg
zich bevonden.

Deze waren door hen echter niet gezien in de laatste dagen.
Vernamen op de V.M. van een Nederlandschen visseher, die uit den

mist te voorschijn kwam, dat in N.W. richting meer beugers waren.

Bepaalden koers derwaarts.

Loodden op de A.M. de Doggersbank aan; veranderden koers tot

N.t.O. (r. w.).

Kruisten op deze bank (Maandag den 18den).

Liepen volgens gegist bestek en looding op de P.V. daarvan af, koer-

sende om de Z.O.VsO. en steeds loodende.

Ankerden op de P.V. van den 19den wegens mist in 15 vaam.

Geen verbetering in het zicht bespeurende, lichtten en bezorgden
het anker.

Stuurden naar gissing en op ’tlood rond de Haaksgronden.

Vrijdag den 20sten
op de D.W., 16 vaam loodende, liepen in den wal;

zagen in een blinkert Zandvoort.

Stuurden aan op IJmuiden.

Namon loods aan boord, stuurden aan op ’t Schulpengat en ankerden

aldaar in 9 vaam.

21
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Gingen Zaterdag den 21 sten V.M. onder stoom en meerden in de haven.

Gedurende deze reis was het steeds heiig, dikwyls dik van mist,

zoodat ’t zicht zeer slecht was on geen enkele observatie kon worden

gedaan.
De gezondheidstoestand was over ’.t algemeen gunstig.

Gepasseerde visschers.

Y.H. 6(0, 728, 204, 255, 258, 756, 1051, 934, 604, 639; L.O. 291, 239,

361; H. 89, 917, 884, 1234, 1235, 1236, 339, 1123, 1180, 1058, 781, 1380,

65, 26, 860; G.Y. 734; D.H. 822; H.D. 32; U.K. 56, 104; N.W. 8; K.W.

9; T.X. 75, 31, 171; Y.M. 19.

Willemsoord, den 7den Maart 1891.

Ino'evolge U.H.E.G.’s bevelen, werd des voormiddags van den 3den

Maart de haven het Nieuwediep verlaten, zoowel tot uitoefenen van po-

litietoezicht in de territoriale wateren als tot het bezoeken der diepzee-

visschers.

Langs de kust werd naar IJmuiden geloopen en aldaar op
de duc-

dalven gemeerd.
De Koordwestelijke wind, die evenals de zee nog was toegenomen

deden ’t mij raadzaam voorkomen eene betere gelegenheidaf te wachten.

Bij het hevige slingeren kwamen soms de sloepen in de takels

te water. Daar de onderkant der kiel 95 cM. boven de verschansing

hangt, is ’t licht te begrijpen, dat bij die slingeringen zeer veel water

óverkwam.

Zoolang echter de zee niet in de sloep slaat, steunt deze het schip

tegen ’t doorslingeren.

Binnenloopende te IJmuiden was een gevulde oliezak aan den kraan-

balk verbonden, welk middel, naar ik geloof, goed werkte.

Toen Zaterdag den 7den wind en zee waren verminderd, werd ont-

meerd, de loods aan boord genomen, naar het Nieuwediep gekoerst en

ten 12 u. 30 m. op
de haven gemeerd.

Zagen geene
vissohers.

Het schip is voor onmiddellijken dienst gereed.

Vliereede, den Isten April 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat op de V.M. van den

17den Maart de haven van het ïiieuwediep word verlaten en door Texel-

stroom, Soheurrak, Oude Vlie , Inschot en ’Vliestroom naar de Vliereede

werd gestoomd, alwaar ik op de P.V. in 6 vaam ankerde.
__ » -»T .rx /-X .. . A AT /->vvlrloi«ATvrl

18 Maart. Wind N.O.—Oost, stijve koelte, mist. A.M. opklarend.

19 Maart. Wind N.—N.O.—N.W. ongestadig, mist en sneeuw.

Lichtten met den dag het anker en stoomden door het Stortemelk

naar de uiterton. Keerden, wegens de hooge en lastige zee, terug naar

de Vliereede.
*
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20 Maart. Wind N.W.—N.O.—Z.W.—K.W. br./z. koelte, deining af-

nemend.

Lichtten met den dag het anker.

Stoomden door het Stortemelk naar zee.

Liepen in ’t zicht van de tonnen langs de kust naar de Eems.

Zagen slechts een 13tal visschers bij het Friesche gat.
Ankerden op de P.V. in de bocht van Watum.

21 Maart. Wind N.W. —W.N.W. van fl. koelte dubb. ger. m./z_
koelte met vlagen. Hagel en sneeuw.

Stoomden naar Delfzijl en meerden in ’t kanaal.

Vulden steenkolenvoorraad aan.

22 Maart (Zondag). Wind N.W.; dubb. ger. m./z. koelte; sneeuw en

hagel afbuiend tot N.0., stijve br.yz. koelte, goed weer.

23 Maart. “Wind N.N.0.—0.N.0.—Z.Z.0. br./z. koelte, goed weer.

Ontmeerden en stoomden, na den loods aanboord te hebben genomen,

naar zee.

Kruisten tusscben Eemsroond en Friesche gat en ankerden op de P.V.

in het Ranselgat.

24 Maart. Wind Z.Z.O.—Z.—Z.W.; br./z.—m./z. koelte ; bew. met sneenw-

buien op de V.M.

Gingen om 5 u. D.W. onder stoom.

Kruisten tusscben Eemsmond en Ameland en ankerden op de P.V.

bij de ton van de Meeuwenstaart.

25 Maart. W'nd Z.W.—W.—Z.Z.W.; stijve br./z. koelte dicht ger.

m./z. koelte met stormvlagen.

Bleven, wegens toestand van weder en wind, ten anker.

26 Maart. Wind Z.AV.—West. Dicht ger. m./z. koelte met stormvla-

gen m.'z. koelte met hagel en regenbuien.

Lichtten met den dag het anker en stoomden naar de bocht van Watum

om eene meer veilige ligplaats te zoeken, ingeval de wind mocht uit-

schieten van het N.W.

27 Maart. Wind Z.W.—West; m./z. koelte stijve br./z. koelte, ha-

gel en sneeuwbuien.

Lichtten met den dag het anker. Stoomden naar buiten.

Keerden, wegens de hooge zee, terug en ankerden in de bocht van

Watnm.

28 Maart. AVind Z.AV.—N.N.AV.; m./z. koelte stijve br./z. koelte,

sneeuw en regenbuien.

Lichtten ’t anker. Stoomden naar Delfzijl en meerden in het kanaal.

Vulden den steenkolenvoorraad aan.

29 Maart (Iste Paaschdag). Wind N.W.—Z.AV. Dicht ger. m./z. koelte

met stormvlagen, hagel, sneeuw en regen.

30 Maart (2de Paaschdag). Wind N.W.—Noord, stijve br./z. koelte

m./z. koelte met buien van dicht ger. m./z. koelte, sneeuw en hagel.

31 Maart. Wind Noord; br./z. koelte stijve br./z. koelte.
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Ontmeerden; stoomden de haven uit en ankerden bij de ton van de

buiten Eemshorn.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen; overtredin-

gen niet geconstateerd.

Niettegenstaande de zeer ongunstige weêrsgesteldheid was de ge-

zondheidstoestand voldoende.

Van nabij gepasseerde visschers.

W.L. 11, 17 en 16 en 11 andere visschers, te ver af om te kunnen

verkennen; Z.K. 15 en een 5 tal andere visschers, te ver af om te kun-

nen verkennen. A. IJ. 8.

In zee, den Isten Mei 1891

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat op
den Isten April’s mor-

gens 5 uur het anker werd gelicht en de Eems uitgestoomd, verder

langs de kust tot Terschelling.
Hielden op en neer wegens slecht zicht.

Stoomden, toen ’t opklaarde, door het Stortemelk naar de Vliereede;

ankerden aldaar op de P.V.

2 April. Wind K.O.—Z.O.—Zuid-Oost—O.K.o. Br./z. koelte—m./z.

koelte, met sneeuw- en hagelbuitjes op de V.M.
KUtiilt;, IUOL Oliccuw-üll .

5 uur D.W. lichtten het anker en stoomden langs de tonnen naar

de Eems.

Kwamen op de P.V. ten anker bij het Iste geleidelicht van den Ransel

in de nabijheid van de Duitsche gepantserde stoomkanonneerbootiJremse,

zpnde dit het eenige vaartuig van die natie, bestemd voor ’t toezicht

op de visscherij tot 1 Nov. a. s.

De Commandant zond een Officier om te complimenteeren, terwijl

door mij een bezoek aan boord van gemelden bodem werd afgelegd.

3 April. Wind Oost—O.N.o. stijve br./z. koelte—ger. m./z. koelte.

Gingen met den dag onder stoom en liepen langs de kust naar de

Vliereede, alwaar op de P.V. werd geankerd.

Zagen, waarschijnlijk wegens de hooge zee, geen enkelen vissoher.

Stoomden on de D.W. even terug in de zee op,
doch vorderden toen

bijna niets over den grond, waarbij het schip zwaar werkte en veel

water overnam.

4 April. Wind 0.N.0—Z.0. Dicht ger. m./z. koelte— stijve hr/z. koelte.

Stoomden op de A.M. naar Harlingen en meerden op de haven.

5 April (Zondag). Wind 0.—Z.0. Flauwe koelte, regenachtig.

6 April. Wind O.—Z.W—Z.O. Br./z. koelte, heiig en mistig.

D.W. 6 uur ontmeerden. Liepen door Blauwe Slenk, Vliestroora en

Stortemelk, langs Vlieland tot bij het Engelschmansgat en, wegens

opkomenden mist, op het lood terug naar de uiterton vanhet Stortemelk.

Ankerden ’s namiddags op de Vliereede.
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7 April. Wind Z.Z.0.—0.N.0.—Z.0—N.0. Flauwe br./z. koelte—m./z.

koelte, heiig en mistig.

Lichtten ’t anker ten 5 uur D.W.; stoomden door Stortemelk over

Terschellingerbank naar de ton van ’t Bornrif.

Hadden 11 u. 20 m. toren van de Nes dwars.

Volgden op de A.M. wegens dikken mist naar gissing en lood de kust

langs ’tFriesche gat. Waren tegen 4 uur bij de Pikkert ton.

Ankerden op de P.V. bij de Meeuwenstaart.

8 April. Wind Oost—Ö.N.O.—N.0—Oost. Flauwe koelte. Mist en

regenachtig.
Bleven wegens mist ten anker.

9 April. Wind Oost—N.o.—O.N.o. Flauwe br./z. koelte; mist, heiig.

Gingen om 5 uur D.W. onder stoom, doch moesten voor toenemenden

mist weder ten anker gaan.

10 April. Wind 0.—N.N.0.—0.N.0. Stijve br./z. koelte.

Lichtten met den dag het anker.

Liepen langs Schiermonnikoog en Ameland en kwamen op de P.V.

ten anker in het Ranselgat.
11 April. Oostelijke wind. Stijve br./z. koelte.

Stoomden naar Delfzijl en meerden in ’t kanaal.

Vulden steenkolenvoorraad aan.

12 April (Zondag). Wind N.0.—N.N.0. Stijve br./z. koelte.

13 April. Wind N.N.W.—N.O. Br./z. koelte.

Ontmeerden; stoomden de haven uit, door ’t vaarwater benoorden de

Eemshorn; ankerden bij ton W. 8.

14 April. Wind N.O.—N.N.W. Br./z. koelte.

Liepen met den dag langs Schiermonnikoog, het Friesche gat, in het

zicht van de ton van het Bornrif naar het Stortemelk en ankerden op

de P.V. op de Vliereede.

15 April. Wind N.N.W.—W.—Z.Z.W. Br./z. koelte.

Gingen op de D.W. 5 u. 30. m. door ’t Stortemelk naar zee.

Kruisten langs Vlieland tot even voorbij het Engelachmansgat, terug

tot Amelandsche gat en van daar naar de Vliereede.

16 April. AVind West—Z.Z.W. Br./z. koelte.

Stoomden door Vliestroom, Oude Vlie en Scheurrak naar het Nieuwe-

diep en meerden in de haven.

Vulden steenkolen, water, victualie aan en namen versch geprepareerd

water in den stoomketel, na dezen schoon gemaakt te hebben.

23 April. Verlieten de haven; liepen door Texelstroom, Scheurrak,
Oude Vlie en Stortemelk langs Vlieland tot voorbij bet Engelschmans-

gat en terug naar de Vlieree, alwaar op
de P.V. werd geankerd.

24 April. Wind 0.N.0.—N.N.0. Br./z. koelte.

Stoomden door Stortemelk, langs de kust naar de Eems; ankerden

aldaar op de P.V.

25 April. Wind N.—N.O. Flauwe koelte.
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Liepen naar Delfzijl; meerden in ’t kanaal.

26 April (Zondag). Wind N.O.—N.W. Flauwe koelte.

27 April. Wind N.O.—Oost. Br./z. koelte.

Ontmeerden; stoomden de haven uit en ankerden bij ton W. 8.

28 April. Wind Z.O.—O.—W.—N.W. Flauwe koelte.

Lichtten met den dag hel anker; stuurden langs Uitergronden, Friesche-

gat, Ameland, Terschelling naar de "Vliereede.

29 April. Wind W.—Z.O.—Z.W.—N.W. Flauwe koelte.

Liepen tot voor het Engelschmansgat en terug langs do kust naar

de Eems.

30 April. Wind Z.W.—Z.Z.W. Ger. m./z. koelte—st. br./z. koelte—dicht

ger. m./z. koelte; buiig, bij afwisseling dik.

Stoomden naar de bocht van Watum, ten einde eene veilige ligplaats

te hebben, vooral wanneer de wind mocht uitschieteii van ’t N.W.

Gepasseerde visschersvaartuigen.

1 April. 18 Hollandsche visschers, waaronder Z.K. 14 en 15 voor het

Friesche gat; 22 Hollandsche visschers voor het N.O. gat Terschelling,

M.D. 11.

2 April. 11 Hollandsche visschers, waaronder T.S. 6, 7,13, 21 en 32 en

H.A. 4, benoorden Terschellinger gronden; 8 Hollandschevisschers voor

het Friesche gat._
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7 April. 6 Hollandsche visschers voor het N.O. gat van Terschelling;

6 Hollandsche visschers voor het Friesche gat... , . »
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10 April. 20 Hollandsche visschers voor het N.O. gat van Terschelling;

20 Hollandsche visschers voor het Friesche gat; 3 Duitsche visschers,

H.F. 11, 17 en 152.

14 April. 26 Hollandsche visschers, waaronder Z.K. 1, 3 en 15, voor

het Friesche gat en benoorden Schiermonnikoog;9 Hollandsche visschers

voor het N.O. gat van Terschelling.
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15 April. 12 Hollandsche visschers, waaronder i.b. 4,5,

46 HA 4 en T.X. 15, benoorden Terschelling.
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23 April. 10 Hollandsche visschers, waaronder T.X. 31, 65, 171 en 177,

Terschellinfforbank en voor het Engelschmansgat.
° - . . , _
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24 April. 47 Hollandsche visschers, waaronder T.X. 2, 19 en 141, T.S.

15, benoorden Terschellinger gronden en N.O. gat; 13 Hollandsche

visschers, waaronder W.L. 17 en 18, voor het Friesche gat; 10 Holland-

Bche visschers. waaronder U.K. 102, benoorden ’thriesche gat.
_ „ , •« . 1

'\\T T 01
09

on
vrmr

28 April. 18 Hollandache visschers, waaronder W.L. 21, 22 en 4d, voor

het Friesche gal; 32 Hollandsche visschers, benoorden ’t Amelandsche

gat; 24 Hollandsche visschers, waaronder Ï.X. 11, voor ’tN.O. gat, van

Terschelling en Terschellinger gronden; 2 Engelsche visschers, G.Y.

234 en 297.

29 April. pl. m. 20 Hollandsohe visschers, waaronder W.R. 87 en 1.A..
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59, benoorden Vlieland; pl. m. 50 Hollandsche visschers voor het N.O.

gat van Terschelling en Terschellinger gronden;3 Hollandsche visschers,

waaronder Z.K. 26, benoorden ’tFriesche gat.

Harlingen, den Isten Juni 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat op den laten Mei, des

morgens ten 5 u. 30 m. bet anker werd gelicht. Liepen door Huibert-

gat langs ’t Friescbe gat, de kust en terug.

Kwamen op de E.W. op zicht van de nieuw ontstoken vuren in de

Eems ten anker.

2 Mei. Wind Z.W., stijve hr./z. koelte tot m./z. koelte. Stoomden naar

Delfzijl en meerden in het kanaal. Vulden steenkolenvoorraad aan.

3 Mei (Zondag). Wind Westelijk, stijve hr./z. koelte.

4 Mei. Wind Z.W.—W.—W.N.W.—N.—N.O. hr./z. koelte.

Ontmeerden en stoomden naar buiten langs Friesche-, Pinke- en

Wierumergat.
Kwamen op de P.V. ten anker in de mond van de Eems.

5 Mei. Wind N.0.—Ü.N.0. br./z. koelte tot dicht ger. m./z. koelte.

Lichtten met den dag het anker. Stuurden langs Schiermonnikoog en

Ameland. Zagen even buiten de territoriale wateren eene groote vloot

Engelsche visschers pl. m. 90, Hielden deze, welke zich visschende

Noordwaarts verplaatste, een gedeelte van de V.M. en A.M. in het zicht

en vervolgden koers naar ’t Vlie.

Bij het N.O. gat van Terschelling waren pl. m. 64 Hollanders

visschende.

6 Mei. Wind 0.N.0. ger. m./z. koelte tot stijve br./z. koelte.

Gingen op de D.W. door Stortemelk naar zee, stuurden langs Ter-

scbellingergronden, Ameland en Schiermonnikoog en ankerden in de

Eems.

7 Mei. Wind 0.Z.0.—N.0.—0. stijve hr./z. koelte tot hr./z. koelte.

Liepen met den dag langs de kust tot hij het Engelschmansgat en

terug naar de Vliereede.

8 Mei. Wind Z.O.—Z.W. flauw en windstilte; heiig en mist. Gingen

om 5 uur D.W. onder stoom, doch keerden wegens ’t slechte zicht

spoedig terug.

9 Mei. Wind Oostelijk, flauw, met dikken mist, later opklarend. Lichtten

6 uur ’t anker en stoomden op
lood en zicht naar Harlingen. Meerden

in de Zuiderhaven.

10 Mei (Zondag). Wind Oostelijk, onweêr en regen.

11 Mei. Wind N.0.—0. ger. m./z. koelte tot br./z. koelte. Ontmeerden;

stoomden door Blauwe Slenk, Vliestroom en N.O. gat van Terschelling

naar zee. Kruisten tusschen Amelandsche gat en Stortemelk. Kwamen

op de P.V. ten anker in het Vlie.

12 Mei. Wind 0.—0.N.0. fl. koelte tot stijve br./z. koelte.

Gingen 4 u. 30 m. D.W. onder atoom, door het Stortemelk tot bij
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het Engelsehmansgat, terug langs Ameland op de grens van de terri-

toriale wateren. Zagen aan 8.8. een stoomtrawler, die naar gissing

achtereenvolgens om de AY.N.W., N. en W. koerste. Liepen op dezen

(S. D. 327) toe en bevonden hem visscliende, echter buiten de territoriale

wateren. Vervolgden de route langs de kust en kwamen ten anker in

den mond van de Eems.

13 Mei. Wind flauw en stil; rondloopende zuchtjes.

Lichtten 4 u. 30 m. D.W. ’t anker en liepen door het Huibertgat lang»

de ton van het Friesche gat over het geheele kruisterrein tot bij het

Engelschmansgat en terug naar de Vliereê.

14 Mei. Wind N.—W.—Z.W.—W. br./z. koelte tot ger. m./z. koelte,

heiig, later opklarend.

Liepen op de D.W., zoodra ’t zicht dit toeliet, door’t Stortemelk naar

buiten; langs Terschellingergronden, Ameland, Schiermonnikoog. Bij

het N.O. gat van Terschelling waren pl. m. 68 Hollandsche visschers ;

benoorden ’t Bornrif pl. m. 96 Engelsche visschers, waaronder 3 stoom-

trawlers. Ankerden op de P.V. in het Kanselgat.

15 Mei. Wind W.—W.K.W.—Z.W. stijve br./z. koelte tot ger. m./z.

koelte, heiig met hagel en regen. Gingen om 5 uur D.W. onder stoom,

door Huibertgat, langs ’t Friesche gat en een gedeelte van Ameland.

Keerden op de V.M., wegens den toestand van het weder, toenemende

zee, en dalenden haromcter (14 mM. sedert gisteren) terug en ankerden

op de P.V. in de bocht van Watum.

Namen, in den wind opstoomende, veel water over op
den hak. Voor

den wind terugkeerende, schepte de verschansing meermalen bij ’t

slingeren.

Hr. Ms. Guinea passeerde, met bestemming naar Delfzijl.

16 Mei. Wind W.N.W.—K.W. ger. m./z. koelte.

Liepen naar Delfzijl en meerden in het kanaal. Vulden kolenvoor-

raad aan.

17 en 18 Mei (Pinksteren). Wind W.N.W. —Z.—Z.Z.O. stijve br./z.

koelte tot dicht ger. m./z. koelte.

19 Mei. Wind W.—Z. br./z. koelte tot ger. m./z. koelte.

Gingen op de D.W. onder stoom. Kruisten benoorden Schiermonnikoog,

’t Friesche- en Pinkegat. Ankerden op de P.V. in het Kanselgat.

20 Mei. Wind W.Z.W.—Z.W.—O. ger. m./z. koelte tot dicht ger.

m./z. koelte, afnemende tot br./z. koelte.

Lichtten op de H.W. het anker, met het voornemen naar de Vlie-

reede te loopen. Keerden vanwege de lastige zee terug.

21 Mei. Wind 0.Z.0.—0.—Z.—W.; flauw en stil, heiig en dik; weinig

zicht.

Stoomden met den dag langs de tonnen naar het Vlie.

22 Mei. Wind Z.Z.W.—W.-N. stijve br./z. koelte tot m./z. koelte,

mist en regen, later opklarend.

Gingen op de D.W. onder stoom door het Stortemelk, langs "Vlieland,
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tot voorbij het Engelschmansgat, op welke hoogte eenige Engelsche
visschera waren. Hielden daar op aan. Kruisten tusschen Texel en Ter-

schelling. Ankerden op de P.V. in het Vlie.

23 Mei. AVind Z.W. tot flauwe koelte; heiig.
Lichtten en bezorgden 5 uur D.W. het anker; stoomden buitenom naar

Nieuwediep. Vulden kolen, victualie en watervoorraad aan.

26 Mei. Wind Z.W.; flauwe koelte tot br./z. koelte.

Stoomden door Schulpengat langs de Haakagronden en Texel naar

de Vliereede.

27 Mei. Wind Z.Z.W.—Z.—O. flauwe koelte.

Liepen op de D.W. door Stortemelk langs Noorder-gronden, Ameland

en ankerden op de P.V, in den mond van de Eem.s.

28 Mei. Wind Z.Z.W.—Z.—Z.O. stijve br./z. koelte tot fl. br./z. koelte.

4 uur D.W. lichtten ’t anker en stuurden langs de kust. Zagen eenige
Engelsche visschers ter hoogte van het Friesche gat. Hielden er op aan.

Verleenden geneeskundige hulp aan een schepeling van de Engelsche
smak Young Albert G. Y. 574. Ankerden tegen zonsondergang op de

Vliereede.

29 Mei. AVind Z.O.—Z.W. br./z. koelte.

Gingen op de D.AV. onder stoom. Kruisten benoorden Vlieland en de

Eijerlandsche gronden.

30 Mei. AVind Z.O.—N.W. fl. koelte.

Lichtten en bezorgden op de D.W. het anker. Liepen door Stortemelk

benoorden Vlieland in het zicht van den lichttoren van Eijerland en

terug naar Ilarlingen. Meerden te dier plaatse op de A.M. in de haven.

31 Mei (Zondag). Wind N.O.lijk, fl. koelte.

Klachten, de visscherij betreftende, werden niet vernomen. Overtredin-

gen niet geconstateerd.

De gezondheidstoestand mag voldoende genoemd worden

Het schip is voor onmiddellijken dienst gereed.

Gepasseerde visschersvaartuigen:

1 Mei. 2 Duitsche visschers H. F. 143 en 154, benoorden’t Friesche gat.
4 Mei. 25 Hollandsche visschers, waaronder AV.L. 47, 18, 15 en 2,

benoorden Pinke- en Wierurhergaten; 1 Engelsche visscher IJ.H. 491.

5 Mei. 1 Hollandsche visscher W.L. 17, benoorden Friesche gat; 14

Hollandsche visschers, buiten Plaatgat; Engelsche visschersvloot van

ruim 90 schepen, waaronder L.O. 270; Y.H. 967, 983, 477, 1047, 657,
556 en kotter Ashton (L.O. 406) van de Mission to deep-sea fishermen,
alsmede een Yacht; Hollandsche visschersvloot van pl. m. 64 schepen,
waaronder U.K. 96, 258; H.D. 41; 75 en 286, voor het N.O. gat
van Terschelling.

6 Mei. Hollandsche visschersvloot van 67 schepen, Noordelpke kust

van Terschelling; 4 Engelsche visschers, waaronder L.O. 43, 44 en 390,
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benoorden Oostgat Ameland; 16 Hollandsche visschers voor de Pinke-

en AVierumergaten.

7 Mei. 2 Duitsche visschers H.F. 143 en 154 voor het Amelandache gat;

3 Hollandsche visschers, waaronder V.L.L. 2. benoorden Vlieland.

11 Mei. 32 Hollandsche visschers, waaronder V.D. 103, 163, 197,202;

U.K. 43, 253, benoorden Terschelling; 16 Hollandsche visschers bij de

Westergronden Terschelling; 10 Hollandsche visschers, waaronder T.S.

8, 15, 46, 47 en 83 bij de Westergronden Terschelling.

12 Mei. 9 Hollandsche visschers, waaronder H.D. 8 voor het Engelsch-

mansgat; 10 Hollandsche visschers, waaronder T.S. 3,4, 6, 15 en 35

Westergronden Terschelling; 87 Hollandsche visschers, waaronder U.K.

100; V.U. 98, 25, 57, 157, 16, 117, 228, 122, 275, 108, 248, 138, 239, 246,

204, on 46, benoorden Terschelling; 2 Duitsche visschers, waaronder

H.F. 138, benoorden ’t Bornrif; 1 Engelsche stoomtrawler S.D. 327, be-

noorden Ameland; 8 Hollandsche visschers voor ’t Oostgat Friesche gat.

13 Mei. 24 Hollandsche visschers, waaronder W.L. 2
,

benoorden

Schiermonnikoog; 14 Hollandsche visschers, waaronder W.L. 40, 41, 15,

36, 29, 39 en 28, benoorden Ameland; 2 Duitsche visschers H.F. 152 en

131; 36 Hollandsche visschers, waaronder T.S. 12; U.K. 22, 73, 128, 92,

102, 35, 81, 100, 120; Y.D. 228, 143, 57, 108, 233, 101, 236, 275, 242,198,

221, 168, 98, 70, 64, 224 en 62, benoorden Terschelling; 2 Hollandsche

visschers V.L.L. 2 en 3, Noordergronden Terschelling; 12 Hollandsche

visschers bij de Westergronden Terschelling; 9 Hollandsche visschers

op de kust van Vlieland; 9 Hollandsche visschers voor het Engelschmansgat.

14 Mei. 61 Hollandsche visschers, waaronder U.K. 1, 82, 73, 261, 23,

161; V.D. 242, 64, 262, 132, buiten N O. gat van Terschelling; Engelsche

visschersvloot van 96 vaartuigen, waaronder 3 stoomtrawlers, benoorden

’tBornrif.

15 Mei. 11 Hollandsche visschers, benoorden ’t Friesche gat; 4 Hol-

landsche visschers, benoorden Ameland; 4 Hollandsche visschers bij

’tPinkegat; pl. m. 12 Hollandsche visschers, benoorden Ameland.

21 Mei. 14 Hollandsche visschers, waaronder Z.K. 8, 19,9 en 5,

benoorden Schiermonnikoog.

22 Mei. 8 Engelsche visschers, waaronder Y.H. 347, 346,781,957,876,

870 en 2 stoomtrawlers , Westelijk van vuurtoren Eijerland; 7 Hollandsche

visschers, waaronder T.S. 15 en 50, Westergronden Terschelling;4 Hol-

landsche visschers, Noordergronden Terschelling.

23 Mei. 1 Engelsche visscher, dwars van Texel.

26 Mei. Hollandsche visschersvloot, Zuiderhaaks; 7 Engelsche visschers,

waaronder Y.H. 270, Westelijk toren Eijerland; 2 Engelsche visschers,

waaronder Y.H. 979 voor het Stortemelk; 6 Hollandsche visschers, waar-

onder T.S. 1 en 14 voor het Stortemelk.

27 Mei. 6 Hollandscho visschers, waaronder T.S. 192 en 28, Noorder-

gronden Terschelling; 7 Hollandsche visschers, voor de Friesche gaten.

28 Mei. 12 Hollandscho visschers, benoorden ’t Friesche gat; 7 Engel.sche
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visßchers, waaronder G.Y. 574, benoorden ’t Friesche gat; 5 Engelsche
visschers, benoorden Ameland.

29 Mei. 2 Engelsche visschers, dwars van Vlieland; 2 Hollandsche

visschers, op de kust van Vlieland.

30 Mei. 5 Hollandsche visschers bij het Stortemelk.

Willemsoord, den SOsten Juni 1891.

Ik heb de eer U.H.E.O. te rapporteeren, dat op Maandag den Isten

Juni de haven van Harlingen werd verlaten, en door Blauwe Slenk,

Vliestroom en Stortemelk naar zee werd gestoomd, verder langs de

gronden van Terschelling.
Waren op den middag bij de roode ton met witten band van het Ak-

kepollegat.

Liepen voorbij Ameland, de Friesche gaten en stelden koers op de

Wester Eems.

Ankerden 7 u. 30 m. in het Ranselgat.
2 Juni. Wind 0.Z.0.—0. stijve br./z.—m./z. koelte.

Lichtten en bezorgden op de D.W. ’t anker.

Stoomden door Wester Eems, waar het Duitsch Keizerlijk dekpant-
servaartuig, belast met het politietoezicht op de visscherij, Bremse ons

passeerde, langs de kust, om de West.

Zagen bij het Friesche gat en ten Noorden van Schiermonnikoog
Hollandsche visschers en buiten de territoriale wateren een 10 tal En-

gelsohe van Grimsby, waarop werd aangehouden.
Namen op de A.M., door toenemenden wind en vooral zee, veel wa-

ter over.

Liepen op de P.V. door ’t Stortemelk naar de Vliereede.

3 Juni. Wind 0.—Z.0. stijve br./z.—m./z. koelte.

Gingen door ’t N.O. gat naar zee; stuurden langs de kust om de Oost.

Zagen benoorden Ameland dezelfde Engelsche visschers als gisteren.
Ankerden in de Eems.

4 Juni. Wind Z.0.—0.—0.N.0. br./z. koelte—ger. m./z. koelte.

Lichtten op de D.W. het anker, stoomden door Wester Eems naar

buiten langs de eilanden.

Stelden
op de A.M. koers naar het Engelschmansgat. Keerden, we-

gens opkomende dikte, waardoor het zicht verloren ging, terug naar

•de Vliereede.

5 Juni. Wind 0.—0.Z.0.—0. ger. m./z. koelte—br./z. koelte, zee.

Gingen op de D W. door ’t N.O. gat naar zee, ten einde te beproeven
of het mogelijk was om de Oost te koersen.

Behielden met 100 slagen, de fokkera was aan dek genomen en

voorsteng gestreken pl. m. 4 mijl in de wacht.

Op de N.M. minderden wind en zee, zoodat op de P.V. in het Ran-

selgat kon worden geankerd.
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6 Juni. Wind Z.0.—0.—N.O. br./z. koelte.

Stoomden naar Delfzijl, meerden in het kanaal.

Vulden den kolenvoorraad aan.

7 Juni (Zondag). Wind K.O —N.N.O. stijve br./z. koelte.

8 Juni. Wind 0.—0.N.0. br./z. koelte—ger. m./z. koelte.

Ontmeerden. Verlieten de haven, zoodra de stand van het water dit

toeliet.

Stoomden door Wester Eems naar buiten.

Kruisten benoorden Schiermonnikoog.
Ankerden op de P.V. hij het I'ste geleidelicht.

9 Juni. Wind 0.—0.K.0. m./z. koelte—dicht ger. m./z. koelte, regen.

Lichtten en bezorgden 4 u. 30 m. D.W. het anker, gingen onder stoom-

Wegens den toestand van weer en wind werd het raadzaam geacht terug

te keeren, ten einde cene gunstiger gelegenheid af te wachten.

10 Juni. AVind N.N.O.—N.N.AV.—W.N.W. m./z. koelte—br./z. koelte.

Verstoomden op de P.V. bezuiden den Ransel om eene veiliger lig-

plaats te hebben voor N.W.lijken wind en zee.

11 Juni. AAMnd AV.N.W.—Z.AA^.—N. stijve br./z. koelte, zee toenemend.

Gingen om 4 u. D.AV. onder stoom.

Passeerden een Duitsch eskader van vijf schepen, waaronder de

Deutschland, Preussen en Friedrich Karl, dat geankerd lag even be-

noorden het Iste geleidelicht.

Liepen door Huibertgat, langs ’tFriesche gat en de tonnen naar de

Vliereede, alwaar op de P.V. werd geankerd.

Slingerden tot 38°, niettegenstaande de fokkera gestreken was op de

verschansing.

Namen veel water over.

12 Juni. Wind N.W.—W.N.W. br./z. koelte.

Lichtten en bezorgden op de D.W. het anker.

Stoomden door Stortemelk langs Terschellingergronden, Ameland en

Schiermonnikoog naar de Eems. Ankerden op
de P. V. bezuiden den

Ransel.

Namen veel water over door ’t hevige werken van het schip.

13 Juni. Wind N.AA’’. br./z. koelte.

Stoomden naar Delfzijl.

Liepen in den mond van de haven aan den grond, bij het mijden voor

een baggermolen, die het vaarwater grootendeels versperde.

Kwamen achteruitslaande weder vlot.

Aleerden in ’t kanaal.

A’ulden den kolenvoorraad aan.

14 Juni (Zondag). AVind W.N.AV. m./z. koelte.

15 Juni. AA’ind AA’.—Z. fl. koelte.

5 u. D.AV. ontmeerden en gingen door AVester Eems naar buiten.

Kruisten benoorden Schiermonnikoog en Ameland. Ankerden op do

P.V. bij het Iste geleidelicht in de Eems.
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MoGston hGt naiitAl tot 80 mindGrGn, wegGns doorslaan der
machine.

Kregen weder veel water aan dek.

16 Juni. Wind Z.—O.—K. fl. koelte.

Lichtten op de D.W. het anker. Stoomden door Wester Eems naar

zee, langs Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling.
Ankerden op de P.V. op de Vliereede.

17 Juni. Wind N.N.W.—W.—Z W. fl. koelte.

Liepen op de D.W. tot bij ’t Engelschmansgat en terug langs het ge-
lieele kruisterrein naar de Eems, alwaar op de P.V. werd geankerd.

Het Duitsche pantsersohip Bremae kwam in de nabijheid ten anker.

18 Juni. Wind Westelijk tl. koelte, heiig en mistig.

Gringen 5 u. D.W. onder stoom, buiten zijnde op lood en gissing
langs den wal.

Zagen tegen den middag de ton van het Bornrif.

Ankerden op de P.V. op de Vliereede.

19 Juni. Wind Westelijk fl. dik en heiig.
Lichtten en bezorgden op de D.W. het anker, kruisten in de nabij-

heid van eene Engelsche vloot, die bij het lichtschip van Terschelling
vischte.

Ankerden P.V. op de Vliereede.

20 Juni. Wind N.N.0.—0.N.0. stijve br./z. koelte.

Gingen op de D.W. onder stoom.

Liepen door Stortemelk buitenom naar ’t Nieuwediep, ten einde aldaar

den kolenvoorraad aan te vullen , met het oog op de slechte qualiteit
vooral van de laatste in Delfzijl aangekochte steenkolen. Meerden inde
haven.

23 Juni. Wind K.0.—Z.0. br./z. koelte tot stijve br./z. koelte, dik,
slecht ziclit.

Stoomden door Texelstroom, Scheurrak, Oude Vlie en Inschot naar

de Vlierêe.

24 Juni. Wind Oostelijk fl. koelte, heiig.
Lichtten op de D.W. het anker.

Liepen door Stortemelk langs de Terschellingergronden.
Zagen op de V.M. een Engelschen viasoher onder den wal. Hielden op

dezen aan.

Vervolgden nadat gebleken was, dat hij niet vischte, de route om

de Oost.

Ankerden ten 8 u. P.V. in de Eems.

25 Juni. Wind Oostelijk flauw.

Lichtten om 5 u. D.W. het anker.

Stoomden door het Rifgat naar buiten.

Liepen langs de kust, het Friesche (N.0.) gat in.

Keerden bij witte ton 9 terug en gingen door ’t Plaatgat naarbuiten,
verder langs de kust,
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Ankerden op de P.Y. in het Vlie.

20 Juni. \Yind O —W.Z.\Y. fi. koelte, heiig en mist.

Kruisten tussohen Engelschmansgat en Storteinelk.

Moesten op de V.M. benoorden Texel en op de P.V. in ’t Stortemelk

ankeren, vanwege den mist. Liepen, toen’t opklaarde, naar de Vliereede.

27 Juni. Wind Z.\Y.—Z. fl. koelte.

Stoomden naar Harlingen. Meerden in de Zuiderhaven.

28 Juni (Zondag). Wind Z.W. br. 'z. koelte.

29 Juni. Wind Westelijk. Ontmeerden ’s morgens
ten 3 u. 30 m.

Liepen door Blauwe Slenk, Inschot, Oude Vlie,Scheurrak naar Nieu-

wediep. Kwamen ten 9 u. 30 m. op de haven.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen.

Overtredingen niet geconstateerd.

Gepasseerde visschersvaartuigen.

1 Juni. 16 Hollandsche visachers, waaronder T.S. 1,4, 14, 15, Wester-

gronden Terschelling; 10 Hollandsche visschera, onder de Amelandsche

kust; 6 Hollandsche visachers, Westgat Frieache gat; 12 Heil. visachers,

mond Huibertgat; 8 Engelsche viaschers, benoorden Ameland.

2 Juni. 16 Hollandsche visschera, benoorden Schiermonnikoog; 16 Hol-

landsche viaschers, waaronder W.L. 50, benoorden Frieache zeegat; 10

Engelsche visschera, waaronder G.Y. 574, 532, 932, 895, 621, benoorden

Ameland; 5 Hollandache vi.sschers, benoorden Ameland; 80 Holland-

sche visachers, waaronder V.L.L. 4 en F.X. 18, Noordergronden Ter-

schelling.
3 Juni. 17 Hollandsche visschers, waaronder W.L. 41, 40, 28, 17, 34,

31, 39 en 45, benoorden Ameland; 8 Engelsche visschers, waaronder

G.Y. 621, 932, 532, 412, 479 en 449. benoorden Ameland; 3 Engelsche

visschers, benoorden Nes op Ameland ; 16 Hollandsche visschers, waar-

onder Z.K. 5,8, benoorden Friesche gat.

4 Juni. 7 Hollandsche visschers, waaronder W.L. 13. voor den Eems-

mond; 2 Engelsche visschers, voor den Eemsmond; 13 Hollandsche vis-

schers, benoorden Friesche zeegat; 7 Engelsche visschers, waaronder

G.Y. 574, 532, 621, 412, 932, benoorden Ameland ; 16 Hollandsche vis-

schers, waaronder W L. 38, 29. 40, benoorden Ameland; 36 Hollandsche

visschers, waaronder T.X. 3, T.X. 59, T.X. 108, Westergronden Ter-

schelling en Stortemelk; 1 Engelsche visscher, L.ï. 334, N.W. v. toren

Ylieland.

5 Juni. 2 Hollandsche visschera, kust van Ameland; 7 Engelache vis-

schers, benoorden Ameland; 7 Hollandache visachers, Pinke- en Wie-

rumergaten.

11 Juni. 4 Ilollandache visscliers, benoorden Frieache zeegat; 12 En-

gelsehe visschera, benoorden Terschelling; 32 Hollandsche visachers,

waaronder T.X. 13, 14, benoorden Terschelling.

12 Juni. 4 Hollandsche visschera, bewesten Terschelling; G En-
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gelsche visschers, bewesten Terschelling; 8 Engelsche visschers, be-

noorden Terschelling.

15 Juni. 1 Hollandsche visscher, A..L. 1, N.O. gat Friesche gat;
3 Hollandsche visschers, waaronder W.L. 1, Pinke- en “Wierumer

gaten.

16 Juni. 27 Hollandsche visschers, benoorden Friesche gat; 1 Engelsche
visscher, G.Y. 282, benoorden Friesche gat; 4 Hollandsche visschers,
benoorden ’tßornrif; 1 Hollandsche visscher, T.S. 47, N.O. gat Terschel-

ling; 2 Engelsche visschers, Y.H. 756 en 676, benoorden Noordergronden
van Terschelling; 40 Hollandsche visschers, Terschellingerbank.

17 Juni. T.X. 27, 118, 65, 176, 170 en 9 andere, Westergronden van

Terschelling; 2 Hollandsche visschers, A.L. 1 en2, benoorden Amcdand ;
1 Engelsche visscher, Y.H. 693, benoorden Ameland; 8 Hollandsche

visschers, onder Amelandschen wal; 20 Hollandsche visschers, benoorden

Friesche gat.

18 Juni. 5 Hollandsche visschers, monding Huibertgat; 3 Hollandsche

visschers, benoorden Friesche gat; 2 Hollandsche visschers, waaron-

der W.L. 29, benoorden Ameland; 24 Hollandsche visschers, Koorder-

gronden Terschelling.
19 Juni. 6 Hollandsche visschers, waaronder T.S. 2, T.X. 75, '\Yester-

gronden Terschelling; 23 Engelsche visschers, waaronder Y.H. 564,640,

740, 733, 932, 884, 783, 1044, 726, 789, 766, 953, 992, 1007, 791, 885, 273

en 11.1152,bij het lichtschip Terschellingerbank ; 13 Hollandsche visschers,
benoorden Westergronden Terschelling; 5 Hollandsche visschers, dwars

van Vlieland; 1 Engelsche visscher, bij het Engelschmansgat; 7 Holland-

sche visschers, waaronder W.R. 175 en H.D. 52, bij het Engelschmansgat;
4 Hollandsche visschers, waaronder T.X. 111, vóór ’t Stortemelk; 24

Hollandsche visschers, waaronder T.X. 170, Noorder- en Westergronden
Terschelling.

24 Juni. 6 Hollandsche visschers, vóór ’t Stortemelk; 5 Hollandsche

visschers, waaronder V.L.L. 4, Westergronden Terschelling; 2 Holland-

sche visschers, U.K. 80 en 102, Noordergronden Terschelling; 6 Holland-

sche visschers, waaronder T.S. 15, 8, 6 en 4, N.O. gat Terschelling; 11

Hollandsche visschers, waaronder H.D. 16 H.A. 4, benoorden Westgat
Amelandsche gat; 24 Hollandsche visschers, benoorden kaapßallum;
1 Duitsche visscher, benoorden Ameland.

25 Juni. 14 Hollandsche visschers, in Pinkegat; 7 Hollandsche vis-

schers, benoorden Plaatgat; 1 Engelsche visscher, G.Y. 589, benoorden

Plaatgat; 2 Engelsche visschers, benoorden Boschplaat; 10 Hollandsche
visschers, benoorden Boschplaat; 30 Hollandsche visschers, waaronder
T.X. 65, 69, 175 en H.D. 52, benoorden Tersehellingergronden.

26 Juni. 2 ilollandsche visschers, T.X. 19 en 75 voor het Stortemelk;
9 Hollandsche visschers, waaronder Ï.X. 2, 161, 134, westelijk van Vlie-

land; 1 Hollandsche visscher, Ï.X. 18, bewesten Eijerlandsche gat; 24

Hollandsche visschers, benoorden Vlieland.
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"VV illemsoord, den 30sten Juli 1891.

Ik heb de eer U.H.B.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. Dof/i/n den 2den

Juli j.l. de haven verliet,-ter uitoefening van het politietoezicht op
de

zeevisscherij en door het Westgat zee koos.

Liepen langs de Haaksgronden, Texel, Vlieland en bepaalden tegen

zonsondergang koers rechtwijzend Noord, naar de Amelandsche vlakte.

Passeerden op de H.W. van den 4den eene vloot van pl. m. 90 visschers.

Zagen op de D.W, (4den) een Hollandschen visscher. Hielden op dezen

aan en vernamen, dat er meerdere waren op de Groote Visschersbank.

Bepaalden koers in die richting.

Volgens hem zoude de haringvloot zich tusschen Aberdeen en de

Shetlandsche eilanden bevinden.

Hielden A.M. aan op een Hollandschen visscher, die de ’s morgens

ingewonnen berichten bevestigde.

Zondag 5 Juli. Zagen nog enkele Hollandsche visschers op de Groote

Visschersbank.

Bepaalden op de P.V. koers in N.W.lijke richting om meer in den

trek van de haringvisschers te komen.

Stuurden op de V.M. (6den) hoog aan den wind onder stagfok en bezaan,

om ’t schip minder te doen werken.

Hadden slecht zicht door regen en dikte.

Op de A.M. kon weder gekoerst worden om de N.W. Zagen omstreeks

6 uur den eersten haringvisscher, een Katwijker.

Verleenden aan 3 opvarenden geneeskundige hulp en verstrekten op-

gave van het gebeterd bestek. Spoedig kwameti er meer in ’t zicht,

waaronder ook vreemde.

Praaiden zoo veel mogelpk de in de nabijheid komende visschers.

Op de P.V. van den 7den verzocht V. L. 100 een eind te worden op-

gesleept om klaar te liggen, ten einde ’s nachts te kunnen visschen.

Voldeden aan het verzoek.

Verleenden geneeskundige hulp aan 2 opvarenden van V.L. 43 en op

de E.W. aan een schepeling van V.L. 56, evenals opgave van bestek

aan hen, die dit vroegen.

Op de H.W. van den Bsten werd geneeskundige hulp verleend aan

den gezaghebber van SCH. 246.

Op de D.W. aan schepelingen van V.L. 28 en 118.

Moesten den stoom afwerken, wijl aan de flens, die de hulpvoedings-

klepkast aan den ketel verbindt, een zwaar waterlek ontstond, zoodat

de vuurplaats vol stoom kwam te staan. De stoomdruk in den ketel

bedroeg 130 pond.

Probeerden te wenden,hetgeenmislukte. Verhalsden (in 30 m.) om de Oost.

Nadat de stoom was afgewerkt, werd de kleppenkast op nieuw aan-

gebracht.

Hielden hoog aan den wind. Kwamen op de E.W. gereed met de
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ketelreparatie. Zetten aan tot 30 omwentelingen; trachtten het schip
zooveel mogelijk op de zee te houden, tegen ’t werken.

Zagen vele visschers.

Het iniddagbestek van den lOden bracht ons op 59° N.B.

Geen visschers meer ziende om de Xoord, word gewend om de Zuid.

Moesten op de E.W., wegens het vele en aanhoudende water over-

nemen, gaan bijliggen om de Noord.

Toen den volgenden dag zee en wind afnamen, kon weder om de Zuid

tot Z.W. gestuurd worden.

Bepaalden op de P.V. van den 12den met W.t.Z. (magnetisch) koers

op het vuur van May Island. Peilden afgaande wacht Bell-rock N.W.‘AW.

Kregen op de E.W., bij het ontsteken van de vuren, zicht van May
Island en St. Abbs Head. Stuurden de Firth of Eorth in, op zicht van

deze lichten en later op dat van Fiddra-point.

Namen bij de Bass-rock den loods aan boord en ankerden op de

H.W. ter reede van Leith.

Stoomden 13 Juli naar de Old Decks.

Officieele bezoeken werden gewisseld met den Vice-Consul (de Consul-

Generaal was afwezig), den Lord Provost van Edinburgh, den Provost

van Leith en afgelegd bij den Generaal, die afwezig was.

Verstrekten verversching; vulden steenkolen en watervoorraad aan.

Bij het uitgaan van de Old Decks op den ISden liep het schip tegen
den kaaimuur, zoodat het anker, dat aan S.B. zijde voor den boeg hing,
tegen het schip stootte, waardoor een lek in het kabelgat ontstond.

Zetten lenspomp te werk, brachten reddingmat aan.

Stoomden, na conferentie met den dokmeester, naardeOuter Harbour

en meerden het schip aan de East Pier. Haalden kabelgat en zeilkooi leeg.
Toen het lek boven kwam bij het wegvallen van het water, stopten

dit door eene ijzeren plaat aan den buitenkant daartegen te leggen,
welke plaat door middel van een bout tegen boord werd getrokken.

Bevonden daarna het gat volkomen dicht.

Stoomden op de E.W. naar de Old Docks, in de nabijheid van het

droge dok.

Verhaalden in den nacht van Zondag op Maandag (den 20sten) in

het droge dok.

Brachten eene plaat aan op de buitenhuid, gesteund door strippen en

klinknagels.
Verhaalden ’s nachts het schip uit het droge dok, den volgenden dag

(den 21sten) voor de sluis van de haven, stoomden op de H.W. (den
22sten) naar de reede en verder naar zee.

Zetten den loods bij de Bass-rock af.

Stuurden om de N.O.t.N. Zagen vele Engelscho visschers en op de

V.M. twee Kat wijkers.

Later werd ’t zicht, evenals op de D.W., weder slecht door mist en

heiigheid.

22
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Den 23sten bleef ’t heiig.

Kruisten voor de Firth of Moray.

Liepen den 24sten om de Oost om uit de Engelsche visschers te raken

en vermoedelijk Hollandsche te vinden.

Moesten op de E.W. gaan bijliggen, wegens toenemen van wind en

vooral van zee.

Namen veel water over, de verschansingen schepten meermalen en

kwamen daarbij soms de sloepen in ’t water.

Konden op de E.W. koers om de Zuid vervolgen.

Zagen eenige bommen en loggers, ook vreemde visschers.

Verleenden op de Y.M. van den 26sten geneeskundige hulp aan Y.L.

10 en op de P.Y. aan een schepeling van K.W. 19.

Bepaalden op de E.W. koers Z.Z.O.

Moesten op de E.W. gaan bijliggen voor toenemende zee.

Zagen op de H.W. van den 28sten vermoedelijk Hr. Ms. Emma. Hesohen

naamsein.

Konden op de A.M. wederom koersen om de Z.0.t.0.

Kregen op de P.V. van den 29sten den toren van Eijerland in’t zicht.

Hielden wegens ’t doorslaan der machine af naar ’t Stortemelk. Namen

loods aan boord.

Hielden wegens
onvoldoend zicht op en neer bij het lichtschip van

de Terschellingerbank.

Liepen op de H.W. van den 30sten naar de Vliereede en op loods-

mansaanwijzing naar de haven van ’t Kieuwediep, alwaar ten 9 u. 30m.

Y.M. werd gemeerd.

De gezondheidstoestand was voldoende.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen

Overtredingen niet geconstateerd.

Gepasseerde visschersvaartuigeH.

2 Juli. 14 Engelsche visschers, lichtschip Terschellingerbank; 12

Engelsche visschers, waaronder Y.H. 766, Noordergronden Terschelling.

3 Juli. 2 Engelsche visschers G.Y. 316 en 701; 3 Engelsche visschers,

waaronder H. 1460.

4 Juli. Pl.m. 90 Engelsche visschers; 1 Hollandsche visscher M.D. 8;

1 Hollandsche visscher P.R. 48; 1 Hollandsche visscher M.D. 18; en

1 Engelsche visscher.

5 Juli. 7 Engelsoho vissoliers; 2 Hollandsche visschers, waaronder

P.R. 6.

6 Juli. 7 Hollandsche visschers, waaronder K.SV. 43, 39 en 16; SCH.

226; M.A. 19 en 16; 1 FranSbhe vissoher F. 1303.

7*Juli. 6 Fransche visschers, waaronder B. 1631 en 1492; F. 1106; 1

Belgische vissoher O. 54; Hollandsche visschers V.L. 186, 55, 64, 133,

16, 44, 100, 4, 43, 60, 2 en 56; A.M. 16 en 11; SCH. 176, 76, 153, 165,
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157, 160, 245, 75 on 167; 2 Duitsche vissohers A.E. 17 en 6;lEngelßche
Tisscher D E. 453.

8 Juli. Hollandsche vissohers SCH. 246, 230, 245 en 75; V.L. 29, 28,
64 en 118; Engelsche vissohers G. 246; P.D. 52; B.D. 70; M.E. 605 en 607.

9 Juli. PI. m. 50 ïlollandsche vissohers, waaronder V.L. 136; pl. m.

37 Hollandsche vissohers, V.L. 49 en M.A. 31; 1 Duitsche vissoher, A.E. 8.

11 Juli. 16 Hollandsche vissohers.

12 Juli. 7 Engelsohe vissohers; 4 Hollandsche vissohers, waaronder

V.L. 45; 2 Fransche vissohers., waaronder D. 592; 3 Engelsohe stoom-

trawlers, waaronder C.F. 60 en S.N. 1093.

22 Juli. G.N. 17 en 33 en 7 andere stoomtrawlers; M.E. 614 en 529;
A.H. 43 en 25 andere vissohers; 3 Hollandsche vissohers, K.IV. 5, 31 en

42; 1 Engelsohe vissoher M.E. 475; 5 Engelsohe vissohers, waaronder

M.E. 37, 345, 566; 5 Engelsohe vissohers, waaronder D. 800; 2 Engelsche
vissohers A. 102; Y.H. 276.

23 Juli. 30 Engelsche vissohers, waaronder L.H. 1099; B.F. 799; P.D.

58, 92, 356 en 538; K.Y. 236, 2024, 305, 20, 1144, 326 en 377.

24 Juli. Pl. ni. 60 Engelsohe vissohers, waaronder P.D. 20; pl. m. 100

Engelsohe vissohers, waaronder P.D. 659; L.H. 931; B.F. 1028; K.Y.

103, 393, 176, 1939 en 1656; 1 Hollandsche vissoher M.A. 80 ; 6 Engelsche
vissohers, waaronder K.Y. 2050; B.F. 750; S.S. 628 en 30.

25 Juli. 1 vissoher.

26 Juli. Hollandsche vissohers, waaronder V.L. 39, 141, 28, 101, 12,
35, 10 en 3; M.A. 114 en 27; SCH. 93, 84, 21, 12, 27, 33 en 50, 75, 247,
53, 168, 106 en 15; K.W. 30 en 19; 2 Duitsche vissohers A.E. 10 en 11;
2 Fransche vissohers, B. 1694, 2012.

27 Juli. 6 Hollandsche vissohers, waaronder SCH. 235 en M.A. 21.

28 Juli Eena vloot van minstens 50 Engelsohe vissohers, waaronder

1 stoomtrawler.

yV illemsoord, den 4den September 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat, ingevolge Uwe missive

d.d. 14 Augustus j.1., Hr. Ms. stoomschoener Dolfijn dienzelfden achter-

middag de haven van Willemsoord verliet, tegen donker ankerde op de

Vliereede, en den volgenden morgen door ’t Stortemelk zee koos.

Liepen langs de kust, in het zicht van de tonnen en van de monden

der Eems, naar het lichtschip van Borkum. Passeerden dit op de P.Y.

van den 15den. Beantwoordden het saluut met de vlag.

Liepen van het lichtschip met 17.N.W.lijken koers naar en over de

Amelandsohe vlakte.

Moesten, wegens de moeilijke zee en ’t daardoor zwaar werken van

’t schip, de machine tot 30 slagen minderen.

Wendden op de P.V. van den 16den voor schralenden wind om de

West en vervolgden koers in die richting.
Zagen op de D.W. van den 17den eene vloot van meer dan 110 Engel-
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sche visschers, waarbij L.O. 406 (van de Mission to deep-sea fishermen).
Verkenden ’s namiddags eene Hollandsche bom, die ons mededeelde,

dat de haringvisschers in het N.W.t.W. te vinden waren.

Bepaalden koers in die richting.
Brachten het aantal slagen op 90.

Gingen op de H.W. van den ISden bijliggen om de Oost met 30

omwentelingen der machine. Namen veel water over.

Toen op de D.W. van den 19den de zee was overgegaan in deining,

kon weder koers gestuurd worden om de We.st, waarbij het schip echter

zwaar slingerde.

’s Namiddags de Noordeljjke grens der haringvisschers voor deze maand

bereikt hebbende, werd om de Zuid gekoerst.
De lucht was heiig; af en toe mist.

Kwamen op de P.V. te midden van de Hollandsche haringvloot.

Over ’t algemeen was de vangst bevredigend.
Hielden ’s nachts op en neer.

Bleven den 20sten bij de vloot.

De helderheid van de lucht liet te wensohen over.

Verleenden op verzoek aan eenige schepelingen geneeskundigehulp.

Bepaalden op de koers op May Island. De heiigheid van de

lucht werd mist.

Hielden H.W.—D.W. van den 21sten gedeeltelijk op enneer voor dikken

mist en loodden van tijd tot tijd, ter verificatie van het bestek.

Kregen op de V.M. May Island in ’t zicht.

Namen bij Bass roek den loods aan boord.

Liepen naar de reede van Leitli en meerden op de H.W. van den

-22sten in de Old Docks.

Vulden steenkolen en watervoorraad aan.

Verstrekten verversching.
Wisselden bezoeken met den Provost en den Consul-Generaal te Leith.

Brachten een bezoek bij den Generaal, die afwezig was.

Ontvingen bezoek van den Commandant van het Engelsche opleidings-

vaartuig Durham en van twee artillerie-officieren, welke bezoeken door

mij werden gereciproceerd.
In mijn voornemen, om Woensdag den 26sten te vertrekken, kwam

wijziging door het weerbericht, dat storm uit het Zuiden voorspelde en

wijl de barometer tot 731 mM. daalde.

Den volgenden morgen, 27sten, stond de lucht mij beter aan,
alhoewel

de barometer nog maar 747 toekende en zeer snel was gerezen, waarom

ik besloot naar zee te gaan.

Bij Bass rock werd de loods afgezet en koers gesteld naar de haring-

visschers.

De barometer bleef dalen tot 742,5 mM. (E.W.), de heiigheid ging

over in dikken mist.

Op de D.W. nog geen vissohers ziende, liet ik om de Zuid sturen,
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doch moest spoedig weder het aantal slagen der machine doen minderen,
wegens het werken van het schip.

Tegen zonsondergang van den 28sten werden eenige Hollandsche

haringvisschers gezien.

Hielden ’s nachts hoog aan den wind en met den dag van den 29sten

op de visschers aan.

Vernamen van hen, dat de vloot Zuidelijker was.

Bepaalden koers in die richting.
Verstrekten geneeskundige hulp aan Sch. 230 en V.L. 19.
Door het stormachtige weder was de vloot zeer verspreid geraakt.
Zagen Zondag den 30sten vele Hollandsche visschers om de West.

Koersten in die richting; op de A.M. om de Noord en P.Y. weder om

de Oost.

Ontdekten den 31sten met den dag de visschers in het Zuiden.
Hielden er op aan, doch moesten later voor toenemende zeegaan bijliggen.
Gaven bestek aan hen, die het verlangden.
De barometer daalde tot 740 mM. (H.W. 1 September) en de wind

wakkerde aan tot dichtgereefde m./z. koelte met stormvlagen.
De hooge zee deed het schip veel werken en water overnemen.

Konden 2 September op de V.M. met Z.O. naar en over de Doggers-
bank koersen.

Zagen op dit traject nog
vele visschers, waaruit dus wel bleek, dat

de vloot zeer verspreid en Zuidelijk was voor den tijd van het jaar.
H.W. van den 3den bepaalden koers Z.O.t.Z.

Zagen op de A.M. van den 4den het lichtschip van de Terschellinger
bank.

Namen tusschen Haaksgronden en ’t lichtschip van de Haaks een loods

aan boord. Liepen door T Schulpengat naar de reede van Nieuwediep;
ankerden aldaar op de H.W. van den 4den en meerden

op de D.W. in
de haven.

Door mist en heiigheid was deze reis ’t zicht meermalen slecht.

Niettegenstaande het zeer ongunstige weder was de gezondheids-
toestand van Officieren en equipage bevredigend, uitgezonderd eenige
zeezieken.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen.

Overtredingen niet geconstateerd.

Gepasseerde visschersvaartuigen

15 Augustus. 5 Hollandsche visschers, in Pinke- en Wierumergaten;
1 Hollandsche visscher, T.X. 32, voor Wester-Eems.

17 Augustus. Eene vloot Engelsche visschers, pl. m. 110 in getal, waar-

onder G.Y. 626, 1042, 723, 478, 1060 en 573 en L.O. 406 (Mission to

deep-sea fishermen); pl. m. 10 Hollandsche visschers, waaronder Sch. 149,
125 en K.~W. 64; 3 Engelsche visschers, waaronder G.Y. 152.

19 Augustus. 1 Noorsohe visscher (geen merken); 1 Fransohe visscher;
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2 Duitsche visschers, A.E. 6 en 14; pl. m. 30 Hollandsche visschers,

waaronder M.A. 25, 22, 44; Y.L. 18 en 65, K.W. 1.

20 Augustus. Pl. m. 150 Hollandsche visschers, waaronder M.A. 76,

69, 44, 25, 35, 51, 47 en 21; V.L. 124, 19, 68, 65, 135, 32, 124, 18 en 19;

Sch. 87, 209, 113, 182 en 160, en K.W. 25; 1 Engelsche visscher, B.S.S. 5.
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28 Augustus. Pl. m. 6 Hollandsche visschers, waaronder V .L. 4 en 4b,

en Sch. 67.

29 Augustus. Pl. m. 13 Hollandsche visschers, waaronder V.L. 4, 46,

23 33 68 en 9; pl. m. 20 Hollandsche visschers, waaronder Sch. 67,

54’ 20,’113 en 229; M.A. 58, 76, 19 en 16; Sch. 243, 52 en 230; 12 Fran-

sche visschers, waaronder B. 2193, 1922 en 2005, en F. 1166 en 2091.

30 Augustus. Pl. m. 20 Hollandsche visschers, waaronder V.L. 55,

139, 28, 137 en 123; Sch. 222, 196, 100 en 137, en K.W. 55; 1 Fransche

visscher, St. V.C. 26.
1 ICjDV'IIvJ kyb- V •I—'.

31 Augustus. 6 Hollandsche visschers, waaronder V.L. 16 en Sch. 11.

2 September. Pl. m. 40 Hollandsche visschers, waaronder Sch. 18,195

en 153- K.W. 21 en M.A. 20; 3 Engelsche visschers, waaronder U.Y. 1032.
tJII Jt/U, XV.

TT
.

V./*!

3 September. 5 Engelsche visschers.

Willemsoord, den 26sten September 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat ingevolge Uwe bevelen

Hr. Ms. stoomschoener Dolfijn in de A.M. van den 14den September

de haven het Nieuwediep verliet en door het Schulpengat zee koos. Bij

de uiterton werd de loods afgezet en bij het lichtschip van de Haaks

koers gesteld Noord (r. w.)

stoomden op de E.W. door eene
visschersvloot. Kregen 8 u. 5 m. aan

8.8., op pl. m. 2 streken, een wit licht in ’t zicht, hielden dit aan 8.8.

Zagen 8 u. 15 m., zeer nabij aan 8.8., vermoedelijk een Hollandschen

visscher dwars voor den boeg oversturen. Stopten en lagen ’t roer 8.8.

Liepen met de officiersslocp, die aan 8.8. hing, tegen ’t tuig van dien

visscher, die tot pl. m. Zuid opgeloefd was. Bleven eenigeoogenblikken

in de nabijheid van hem.
_ V TLV T n M /“Vml Tl

Ir" oTIQ

Vervolgden koers om de Koord, nadat ook de visscher zijn koers

had vervolgd.
.

.
,

Kwamen op
de H.W. van den ISden weder in eene visschersvloot.

. . 1 - .
j VwJï <1rv winfl

£»n vprmin—

Hielden, wegens toenemenden wind en zee, bij den wind en vermin-

derden het aantal slagen. Manoeuvreerden, om vrij te blijven van de

visschers. , „

Op de V.il. werd weder aangezet tot 80 slagen en gekoerst om de N.N.W.

De woelige zee deed het schip nog al werken en veel water over-

nemen. , . .
.1

Op de V.M. van den IGden werden enkele Hollandscheharingvisschers

op de Doggersbank gepraaid.

Koersten in de door hen aangegeven richting, om er meer te

vinden.
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Moesten op de E.W. het aantal slagen tot 60 verminderen, vanwege

de zee.

Stuurden om de N.W.—W.N.W.

Waren D.W. van den ISden op pl. m. 8 mijl van het eiland May.

Bepaalden koers derwaarts, doch konden met 90 slagen niet meer dan

3—4 mijl behouden.

Kregen op de A.M. zicht van genoemd eiland.

Dichter onder den wal komende nam de zee af, zoodat het aantal

slagen tot 120 vermeerderd werd.

Namen een loods bij do Bass rook aan boord en ankerden op de P.V.

ter roede van Leith.

Den 19den werd met hoog water naar de Old Decks gestoomd en

aldaar gemeerd.

Bezoeken werden gewisseld met den Provost van Leith en den Consul

Generaal.

Verstrekten verversching aan de bemanning. Vulden water-en steen-

kolen voorraad aan.

In mijn voornemen, om zoo spoedig mogelijk te vertrekken, werd ik

verhinderd, wijl de kolen, die telegrafisch en met spoed besteld

waren, eerst Dinsdagavond arriveerden.

Trouwens het weder en de reparatie aan den ketel zouden toch op-

onthoud veroorzaakt hebben.

In de A.M. van den 23sten werd de haven van Leith uitgestoomd, bij
de Bass rock de loods afgezet en de reis naar het Nieuwediep vervolgd.

Met 100 slagen kon onder de barkzeilen pl. m. 7 mijlen behouden

worden, waarbij het schip echter voortdurend en veel water overnam.

Zagen op en bij de Doggersbank nog eenige visschers.

Verkenden op de P.V. van den 25sten den toren van Eijerland.
Namen bij Camperduin den loods aan boord.

Liepen door het Schulpengat naar de reede van Texel en ankerden

aldaar in don nacht van den 25sten. Meerden den volgenden morgen

in de haven.

Klachten, de visscherij betreffende, werden niet vernomen.Overtredin-

gen niet geconstateerd.

De gezondheidstoestand van Officieren en bemanning was voldoende.

Gepasseerde visschersvaartiiigen.

14 September. Eene Hollandsche vissohersvloot, pl. m. 26 in getal,bij
Haaks lichtschip en dwars voor Eijerland.

16 September. Pl. m. 50 Hollandsche visschers, waaronder Sch. 167,

62, 119, 73, 5, 205, 110, 126; K.W. 35, 39; M.A. 90 en 8; pl. m.lOFran-

sche visschers, waaronder B 25 en 1772.

18 September. 25 Engelsohe visschers, waaronder L.H. 1000.

24 September. Pl. m. 10 Hollandsche visschers; 1 Engelsche visscher.

25 September. Pl. m. 40 Hollandsche visschers, waaronder Sch. 265.
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12“. Argus.

Commaiulaiit; de Luitenant ter zee der Iste klasse L. C. Uovers.

Noordzee, den isten April 1891.

Ik beb do eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Argus op den voormiddag van den 17den Maart het Nieuwediep verliet.

Hoewel het weder goed was,
achtte ik het, in verband met den baro-

meterstand, niet geraden om benoorden de Haaks te gaan, en werd met

eene br./z. koelte uit het Z.O. het Schulpengat uit en verder langs den

wal om de Zuid geloopen. Op de A.M. en de P.V. werd tot oefening

gemanoeuvreerd. Den volgenden morgen om 4 uur, Scheveningen dwars

hebbende, werd bijgedraaid. Met den dag kwam er mist opzetten en

werd langzaam op het lood den wal ingeloopen, en verkend aan Loos-

duinen. Met eene ongestadige stijve br./z. .koelte uit bet 0.N.0. werd

opgewerkt om de N.O. Met een rif in T. brikzeil en den middelkluiver

wendde de schoener onder den wal, doch op eenige mijlen uit den wal,

waar zee stond, gelukte dit niet en moest verhalsd worden.

Tegen den middag klaarde de mist op. Den 19den liep de wind door

het N. naar het N.W. met hagelbuien, ongestadige m./z. koelte en fl.

br./z. koelte. Met den dag liepen den wal in, verkenden aan Katwijk

en kruisten onder den wal op om de Noord Ter hoogte van IJmuiden

eene visschersvloot in zee ziende, werd daarheen koers gezet. Het wa-

ren Nederlanders, meest Volendammers, visschende met de kor.

Op de E.W. werd het stil, en den 20sten kwam de wind door uit bet

W. met fl. koelte en regen, en liep, toenemende tot stijve br./z. koelte

met buien van sneeuw en regen, naar bet N.W., en op de P.V. naar

het N.O. Waren op den middag ter hoogte van Egmond.

Den 21sten hadden stijve br./z. koelte uit het N.N.O. met buien van

hagel en sneeuw; liejien op de A.M. te IJmuiden binnen met de vis-

schersvloot. Op de V.iM. van den 23sten werd de haven van IJmuiden

verlaten met een flauwen Zuidelijken wind, en van het sehoone weer,

met een barometerstand van 765, besloot ik gebruik te maken om bet

Hoordelpk gedeelte van het kruisgebied te bezoeken. De wind bleef

flauw, liep met zuchtjes van Z. tot W. en N., en daarna b.O. Geholpen

door den vloed, waren op de P.V. ter hoogte van Camperduin, en an-

kerden onder den wal om tij te stoppen. Op de H.W., tegen het doorko-

men van den vloed, werd weder onder zeil gegaan met eeneflauwe Z.O.

koelte. Den volgenden morgen kregen zicht van Eijerland inhetO.’AN.

De wind inmiddels naar het Z.AV. loopende en toenemende en de baro-

meter van 764 gedaald zijnde tot 760, besloot ik niet Noordelijker te

gaan en werd opgewerkt om de Zuid. Tegen 7 u. 45 m. op de D.W.

bewesten de Noorderbaaks zijnde, brak, door het diep doorstampen in

de met de eb en tegen de gronden lastiger wordende zee, stuurboords-

voelhoorn, en de harp van den uitbater van den kluiver sloeg tegelij-
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kertijd de vlet vol en uit de takels, kraakte en spoelde, de broekmat

en vanglijn brekende, weg. Nog werd tevergeefs getracht haar met

een haak te grijpen. De kluiver werd binnen gehaald, en kluiver n°. 3

op den beugel van den boegspriet gezet, een rif in het brikzeil gesto-
ken. Hiermede gereed zijnde, was de vlet niet meer te zien. Bij het ver-

der op kruisen kregen wij haar niet weer in ’t zicht. Ten 10 u. 30 m.

werd afgehouden naar het Westgat, dit binnengeloopen en ten 1 u. ge-
meerd in het Nieuwediep. Den volgenden dag tegen den middag waren

weder gereed om uit te gaan, doch hieven, eerst
wegens harden Z.W.

wind en ongunstigen barometerstand en daarna wegens de Christelijke
feestdagen ,

evenals de visschers binnen.

Den Sisten op de V.M. werd met eene flauwe koelte uit het N.N.O.
Btet Nieuwediep verlaten, en met stil water en de vooreb het Westgat
uitgezeild. Met eene door het Noorden naar het N.W. loopendefl. koelte

werd over 8.8. om de Zuid geloopen.
De gezondheidstoestand is gunstig.
In de territoriale wateren

zagen wij niet, verder in zee welvisschen.
Vreemde visschersvaartuigen werden alleen gezien naar IJmuiden en

het Nieuwediep en van daar naar zee gaande.
In den avond van den ISden zagen een Belgischen stoomer ter hoogte

van Scheveningen (vermoedelijk de Ville d'Anvers) en op de V.M. van

den 19den ten anker ter hoogte van Zandvoort. Voor het houden van

communicatie was de gelegenheid niet gunstig. Nederlanders werden
visschende gezien op ongeveer twee geographische mijlen uit den wal,
den 19den ter hoogte van IJmuiden meest van Volendam; den 24sten
ter hoogte van den Zanddijk, den Sisten bezuiden de Zuideihaaksmeest

van Texel, en ter hoogte van Egmond meest van ITrk.

Klachten werden niet vernomen.

Vijf processen-verhaal werden opgemaakt, wegens het niet voeren van

de voorgeschreven merken in de zeilen. Van nabij werden gepasseerd:
V.D. 105, U.K. 65, Z.V. 14, K.W. 34, V.D. 283, 220, 25, 98, 240, 16,
143, 256, 101, 198, 140, 117, ü.K. 161, V.D. 57, 130, 217, Y.M. 26, V.D.

273, 92, E.G. 7,9, 21, T.X. 157, 80, 20, M.D. 14, U.K. 65, 39, 258, 31,
59, 268 en V.L. 19.

Willemsoord, den 2den Mei 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener
Argus op de H.W. van den Isten April in zee was, ter hoogte van

Egmond, en met flauwe koelte uit het W.Z.W., barometer 762, bij den
wind over 8.8. om de Zuid liep. Op den middag hadden Zandvoort Oost

en waren met den donker dwars van Katwijk. Zagen eenige korrende
bommen van Scheveningen en Noordwijk, en eene huiswaarts keerende

Katwijker vloot.

Van nahij werden gepasseerd; Sch. 19, 177, N.W. 14, 12, K.W. 10,15,
22, 25, 40, 44, 57, 64. Hielden het gedurende den nacht met eene flauwe
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Oostelijke koelte drijvende. Met den dag eene Ilollandsche visschersvloot

ziende, kruisten daardoor heen. Het waren Katwijkers, Scheveningers,

Noordwijkers en Urkers, korrende op de breedte van Zandvoort, op

13 zeemijlen uit den wal.

Liepen den wal in tot op
2 zeemijlen van Katwijk, verder langs de

kust tot den Nieuwen "Waterweg, en terug tot Zandvoort, waar met den

donker .werd geankerd. Zagen eenige zeilende visschers en op 6 zeemijlen

uit den wal van Noordwijk, eene korrende Ilollandsche vloot.

Van nabij werden gepasseerd: K-W. 74, 16, 21, 24, 9, 43, 39, 48, 31,

40, 69, 68, 70, 41, 45, 51, 42, 4, 53, 67, 17, Sch. 38, 51, 120, 144, 174,

N.W. 1,7, 15, 26, 27, U.K. 197, 11, 244, 248, E.H. 10, 49, V.L. 9, 55,

137. Den 3den April gingen met den dag onder zeil, liepen met stijve

m /z. koelte tot br./z. koelte uit het O. tot 0.Z.0. langs de kust t&t

Camperduin en terug tot IJmuiden, waar met den donker werd geankerd.

Waren steeds te midden van visschersvaartuigen van IJmuiden, Egmond,

Helder, Enkhuizen, Urk, Volendam en Huizen, die korden tot in de

territoriale wateren. Van nabij werden gepasseerd: IJ.M. 25, E.GI. 2,16,

17, 38, 59, 35, H.D. 2, 10, 76, E.H. 26, U.K 19, 17, 40, 51, 53, 93, 106,

118, 128, 260, 47, 54, 78, 74, 75, 112, 114, 273, 8, 77, 154, 271, 279, 280,

V.D. 43, 270, 163, 220, 233, 206, 184, 16, 223, 224, 117, 225,263,139,140,

217, 143, 218, 72, 16, 288, 224, 184, 242, 229, 240, 225, 197, 57. Den 4den

April lichtten met den dag het anker, stuurden met eene br./z. koelte

uit het 0.Z.0. langs den wal tot voorbij Katwijk, werkten daarvan op

naar IJmuiden en kruisten op de A.M. naar binnen. Van nabij werden

gepasseerd: N.IV. 15, 26, Z.V. 9, 11, 14, KW. 53, 50.

Den 6den April op de VAL kwam de wind door uit het Z.W., baro-

meter 75T met mist. Toen het opklaarde, werd op de A.M. IJmuiden

verlaten en om de Zuid geloopcn. Het werd flauw en stil. Op de E.AV.

kwam eene flauwe koelte door uit het Z 0., waarmede koers gesteld werd

om de Z.W. Den 7den April liep de wind naar het N. en terug naar

het N.O. en daalde de barometer tot 753. Op de D.W. zagen eeneScheve-

ningsche vloot korren op de breedte van Noordwijk, 10 zeemijlen uit

den wal. Ten 8 u. 30 m. ’s morgens waren op
2 zeemijlen uit den wal

bij Loosduinen en werkten onder den wal op om de Noord. Op de P.V.

nam de wind, naar het N.N.O. loopende, snel toe tot dubbel ger. m./z.

koelte, met regen en dikte. Met den donker waren onder den wal bij

Zandvoort; de lichten van I.Jmuiden niet ziende, en bij het doorkomen

van de eb niet meer om de Noord winnende, hielden onder klein zeil

bij den wind over 8.8. op zee. Van nabij werden gepasseerd: Soh. 3,

39' 52 166, 33, 28, 54, 42, 205, 106, 26, 115, 196, 63, 51, 61, 10, 87, 73,

150, 68, 105, 48, 90, 165, 182, 140, 43, 143, K.W. 18, 22, 28, 49, N.W
.

1 2 14.
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Den Baten met den dag waren op
52‘'28' N.B. en 3°40 0.L., 42 zee-

mijlen uit den wal, tuasehen eenekorrende visacheravloot van Hollanders,

Belgen en Engelschen. Liepen den wal in; de wind afnemende en baro-
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meter rijzende, maakten zeil en waren op de V.M. weder onder den wal

bij Wijk aan Zee.

De wind, naar het N.W. loopende, nam gaandeweg af, en ging tegen
den avond liggen; door de zee den wal ingezet wordende, ankerden

tusschen IJmuiden en Zandvoort. Van nabij werden gepasseerd: H. 453

(Engelsoh), O. 55 (Belgisch), IJ.M. 16, H.D. 50.

Den loden April word met den dag met flauwe koelte uit het N.O.

onder zeil gegaan en opgewerkt om de Noord. Tusschen Egmond en

Wijk aan Zee zagen eene Hollandsche visschersvloot van 173 zeilen,
korrende tot in de territoriale wateren. Op de E.W. niet meer in de eb

winnende, ankerden benoorden Egmond.
Van nabij werden gepasseerd: E.H. 24, 32, 59, 44, E.G. 2, 20, 22, IJ.M.

26, N.W. 15, K.W. 9, 39, 40, Z.V. 5, U.K. 22, 71, 86, 129, 143, 146, 238,
131, 129, 146, 253, 73, 51, 19, 72, 174, 78, 63, 44, V.D. 8, 22, 229, 163,
137, 70, 64, 27, 248, 221, 29, 220, 206, 274, 117, 177, 218, 92, 168, 75,
219, 128, 233, 85, 108.

Den llden April werd bij het afraken van de eb met br./z. koelte uit

het O N.O. onder zeil gegaan, opgewerkt naar en door het Schulpengat
en op de V.M. gemeerd in het Nieuwodiep.

Nadat de voorraad levensmiddelen, brandstoffen en drinkwater was

aangevuld, werd
op de V.M. van den 14den April het Nieuwodiep ver-

laten en met br./z. koelte uit het Noorden het Westgat uitgeloopen. De

barometerstand 765 en de barometer verschillen gering zijnde, werd

opgewerkt om de Noord. De wind verflauwende en niet meer in de eb

winnende, werd
op de P.V. geankerd bij Zanddijk. Eene vloot van 115

zeilen korde bewesten en tot dicht tegen de Haaks. Van nabij werden

gepasseerd: H.D. 6,7, 8,9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 54, 57, 67, 68, 71, 74,
T.X. 2,3, 11, 18, 19, 27, 38, 51, 57, 58, 59, 60, 65, 81, 84, 102, 108, 111,
115, 119, 134, 159, 161, 162, 170, 171, 173, 175, 176, U.K. 10, 12, 24, 29,
32, 34, 66, 73, 80, 97, 98, 100, 106, 126, 145, 232, 237, 238, 253, 288,
E.H. 8, 23, 71, 130, W.R. 32, 173.

Den 15den April werd, bij het afraken van de eb, het anker gelicht,
en met br./z. koelte uit het N.N.W. opgewerkt tot aanhet Eijerlandsche
gat. Bewesten de Haaks was eene vloot van 61 zeilen aan het korren,
tot binnen de tonnen; tusschen de Haaks en het Eijerlandsche gat waren

slechts 4 visschersvaartuigen, bij Zanddijk 20. Tegen den avond werd

het flauw en stil, en werd geankerd bij Zanddijk. Van nabij werden

gepasseerd: H.D. 6,7, 13, 24, 67, 68, T.X. 25, 60, 38, 119, U.K. 172, 77,
37, 164, 149, 38.

Den 16den April werd ’.s morgens om 4 uur onder zeil gegaan en met

eene flauwe Westelijke koelte langs den wal om de Zuid geloopen.
Tusschen Egmond en IJmuiden was eene vloot van ruim 100 zeilen van

Volendam, Urk, Helder, Egmond, IJmuiden, Noordwijk en Huizen aan

bet korren tot in de territoriale wateren. Met toenemonden en naar het

Z.W. loopenden wind, werd verder opgewerkt oin de Zuid. Des namid-



dags 5 uur ter hoogte van Noordwijk zijnde, werd, wegens het dreigende

aanzien van de lucht in het N.AV. en den dalenden barometer, afge-

houden naar IJmuiden, alwaar tegen den avond onder eene harde bui

uit het N.W. werd binnengeloopen. Van nabij werden gepasseerd: E.G-.

9, 22, H.D. 20, 21, 50, 66, U.K. 8, 26, 110, 138, 268. 144, H.Z. 193, 202,

IJ.M. 24, N.W. 15, K.W. 50, Sch. 28, V.D. 250, 243, 259, 220, 16, 253,

137, 102, 114. Den volgenden dag woei het hard uit het N.W. Op de V.M.

van den 20sten werd met Gostelijke br./z. koelte en fraai weder IJmuiden

verlaten, langs den wal naar den Nieuwen Waterweg geloopen, en

daarna opgewerkt om de Noord. Niet meer in de eb winnende, anker-

den op de P.V. bij ’s Gravezande. Met het afraken van het tij werd op

de E.W. onder zeil gegaan en verder opgewerkt met fl. br./z. koelte

van het O. tot N.O. Eene Scheveningsche vloot werd zeilende gezien ter

hoogte van Noordwijk, op vyf zeemijlen uit den wal. Van nabij werden

gepasseerd: Sch. 2,9, 12, 16, 22, 31, 32, 33, 26, 39, 64, 152, 104, 173-,

59, 162, 169, 166, 59, 72, 76, 75, 108, 25, 65, 167, 62, 68, 67, 115, 66,

177, 118, 138, 205, 188, 182, 85, 119; P.R. 4, V.L. 77. Den 21sten April

werd op de D.W. geankerd boven Noordwijk om tij te stoppen. Eene

vloot van 51 bommen, meest van Katwijk en Scheveningen, was aldaar

korrende tot in de territoriale wateren. Met het vloedtij werd weder

opgewerkt tot Wijk aan zee, en daar geankerd. Van nabij werden ge-

passeerd: Sch. 76, 184, 146, K.W. 8, 18, 74, 152, N.W. 2, 20, 24, 27, 42.

-j , , , ,

Den 228ten April met den dag werd onder zeil gegaan en met üos-

telijke br./z. koelte onder den wal opgewerkt om de Noord. Op de P.V.

dwars van Texel zijnde, liep de wind naar het N.0.t.0. en werd de zee

lastig. Den vuurtoren van Eijerland 0.N.0. hebbende, werd teruggekeerd

en voor den nacht geankerd bij Zanddijk. Ter hoogte van Lgmond was

eene vloot van 100 zeilen van Volendam, Urk, Egmond, Zandvoort,

Huizen, Zwartewaal, IJmuiden en Enkhuizen aan het korren tot in de

territoriale wateren. Ter hoogte van Calandsoog oefenden een tiental

visschers van Helder, Texel, Enkhuizen en Vieringen, benoorden de

Haaks slechts enkele visschers hun bedrijf uit. Ter hoogte van Calands-

oog werd een Engelsch oorlogsschip gezien.

Van nabij werden gepasseerd: U.K. 167, 63, 24, 77, 4,1, 263, 174, 45,

26, 139, 60, 119, 5, 92, 90, 12, 173, 141, 97, 100, 108, 269, 279,286 (groot-

zeil gemerkt U.K. 86) U.K. 156 (grootzeil gemerkt U.K. 38), 51, 123,

16, 38, 3, 240, 13, 298, 271, 47, 94, 258, 46, V.D. 102, 25, 101, 8, 16, 64,

198, 165, Z.V. 9, 10, H.Z. 36, 91, 259, 136, Z.W. 3, 20, Y.M. 23,26, E.G.

22, E.H. 2,4, 15, 82, H.D. 12, 24, 67, T.X. 61, W.R. 175.

Den 23sten April werd tegen het aanbreken van den dagmet fl. br./z.

koelte uit bet N.0.t.0. opgewérkt naar het Eijerlandacbe gat, dat op de

P.Y. werd bereikt, en daarna langs den wal van Texel en de Haaka-

gronden teruggeloopen naar Zanddpk, waar op de E.W. word geankerd.

Dwars van Texel waren 33 viescbers van Texel, Urk en Enkbuizen,en

tegen de Zuiderbaaks 15 aan bet korren. Van nabij werden gepasseerd

348
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T.X. 3, 11, 22, 23, 45, 49, 59, 70, 15, 104, 139, 38, 72, U.K. 57, 76, E.H. 8.

Den 24sten April werd met den dag onder zeil gegaan, gekruist tot

aan Egmond, daarna met N.N.O. fl. koelte opgewerkt en met den don-

ker bij Calandsoog geankerd. Tussohen Calandaoog en Egmond werden

slechts enkele visschers gezien, bezuiden Egmond korden er 45 in de

territoriale wateren. Van nabij werd gepasseerd E.G. 27. Den 25sten

April met den dag werd onder zeil gegaan, met fl. koelte van het

N.N.O.—N., langs de kust naar IJmuiden en daar binnengeloopen. Be-

halve enkele ter hoogte van Egmond, waren er geen visschers op de

kust. Van nabij werden gepasseerd E.G. 2, Y.M. 18.

Den 27sten April op de V.M. werd met fl. br./z. koelte uit het 0.Z.0.,
barometer 760, IJmuiden verlaten, langs de kust om de Zuid geloopen
naar den Nieuwen Waterweg, en daarna met eene naar het N.O. ge-

loopen flauwe koelte opgewerkt. Hoewel de barometer gedaald was tot

754, bleef het kalm en werd met den donker voor de eb geankerd bij
Monster. Ter hoogte van Noordwijk, op

twee zeemijlen uit den wal, wa-

ren 72 visschersvaartuigen van Noordwijk, Katwijk, Urk, Soheveningen
aan het korren. Van nabij werden gepasseerd Z.V. 2, N.W. 7, 15, 22,

14, 1, 19, 26, 27, 25, 2, 20,'Sch. 19. 194, K.W. 19, 16, 45, 13, 49, 8, 69,
84, 67, 64, 43, 44, 31, 21, 48, 55, 2, 46, 6, 27, 24, 29, 7, 16, 23, 34, 12,

56, 50, 41, 20, 14, 15, 33, 8, Ü.K. 72, 112, 249.

Den 28sten April werd met den dag onder zeil
gegaan en onder den

wal opgewerkt.

De wind was flauw, naar het Z.0., en daarna door het O. naar het

N.O. loopende, met regen en dikte, barometer 750. Geholpen door den

vloed, waren op de V.M. voor Katwijk, waar tij ge.stopt werd; bij het

afraken van de eb, werd onder zeil gegaan en met fl. koelte uit W.N.W.,
rijzenden barometer en opklarende lucht om de Noord geloopen ; ’s nachts

de wind verflauwende, ankerden voor Wijk aan zee. Vóór Katwijk wa-

ren 47 zeilen van Katwijk, Noordwijk, Urk, Scheveningen aan het

korren tot eene zeemijl uit den wal. Ter hoogte van Wijk aan zee oefen-

den 70 visschers van Urk, Volendam, IJmuiden en Huizen hun bedrijf
uit tot in de territoriale wateren. Van nabij werden gepasseerd: Scb.2l,
K.W. 4, 14, 19, 27, 45, 2, 7, 16, V.L. 54, V.D. 218, 204, 46, 8,
150, 165, 70, 25, 253, U.K. 21, 64, 268, 66, 181, 110, 60, 111, 158, 16,
142, 68, 97, 34, H.Z. 2, Y.M. 23.

Den 29sten April met den dag was het stil; ten 7 u. werd met een

zuchtje uit het Zuiden onder zeil gegaan en langs den wal om de Noord

geloopen met een naar het N.W. loopenden en tot br./z. koelte toene-

menden wind, .barometer rijzende tot 759.

_Mijn voornemen, om bij het doorkomen*van den vloed bij Zanddijkte
ankeren en bij goed weer den volgenden dag naar het Èijerlandsche
gat te werken, moest ik

opgeven, toen ter hoogte van Calandsoog de

wind Z.W. werd en met snel aanschietende zee toenam tot m./z. koelte,
barometer langzaam dalende. In de hoop, dat de gelegenheid den vol-
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genden dag beter zou zijn, besloot ik buiten te blijven. Gedurende den

nacht werd onder gereeMe zeilen opgewerkt, om boven de Zuiderhaaks

te blijven. Bij Egmond werd de ]sgmondervloot en tegen de Zuider-

haaks werden 17 visschers gezien. Van nabij werden gepasseerd:E.G. 4,7,

9, 16, 17, 19, 20, 22, 30, 41, TJ.K. 6, 62, 253, Y.M. 23, H.D. 21, 42, 274,

E.H. 67, T.X. 16, 86. Den 30sten April, barometer 753, waren wind en

zee toegenomen, het zicht was door regen, en dikke lucht zeer klein,

zoodat het niet raadzaam was, langer op de kust te blijven opwerken.

Ten 8 u. V.M. werd land gemaakt bij Camperduin, op het lood langs

den wal het Schulpengat ingeloopen en ten 9 u. 30 ra. in het Nieuwe-

diep geankerd.

Van het visschen van vreemden in onze territoriale wateren werd

niets bespeurd.
Klachten werden niet vernomen.

. . . , , . .
i.i

i i:
—.. .1.,

Acht processen-verbaal werden opgemaakt van overtredingen van de

wet op de zeevisscherij.

De gezondheidstoestand ia gunstig.

Behalve in het looden en sturen, werden bij gunstige gelegenheid

nog oefeningen gehouden in het vlug uitzetten on uitrusten van de sloepen,

en de behandeling van geschut en draagbare wapenen.

Willemsoord, den Isten Juni 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Argus den 4den Mei, bij het afgaan van den vloed, in den namiddag

het Nieuwediep uitzeilde en met eene flauwe Westelijke koelte opwerkte

naar het Schulpengat. De door het Noorden naar het N.O. loopende

wind verflauwende, werd met den donker geankerd bij Zanddijk. Tegen

de Zuiderhaaks lagen 32 visschers aan de kor, waarbij zich nog 54

voegden, die na ons het Nieuwediep hadden verlaten.

T~v J -
J Vi,. Ir, Iz-i-vaUo

Oftn

wflkk-firfiTulfin wind

Den sden Mei werd met een tot br./z. koelte aanwakkerenüen wina

uit het 0.N.0., barometer 770 mM., opgewerkt naar het gat van Eijer-

land, dat ten 3 u. 30 m. werd bereikt. Om een van den lichttoren

waaiend sein te kunnen onderscheiden, werd op het lood de wal ge-

naderd en bijgedraaid over 8.8. in 3 vm., den vuurtoren Z.O. (mag-

netisch) peilende. Spoedig daarop 2 vm. krijgende, hoewel volgens het

lood dwars naar lij gezet werden, hielden, het brikzeil strijkend, af

om de Z.W. Bemerkende, dat het schip over den grondschoof, werd de

breefok gezet, waarop wij spoedig meer water kregen. Daar de wind

aflandig en er weinig zee was, kan ik niet veronderstellen, dat het

schip schade bekomen heeft;‘waarvan ook niets te bespeuren is. Naar

aanleiding van het sein van den lichttoren, „vreemde visschersvaartuigen

in het N.N.0.Va0.”, werd verder opgewerkt tot lichttoren Z.Z.O. zes zee-

mijlen; toen nog niets van vreemde visschers te zien zijnde, werd met

eene stijve br./z. koelte langs den ïexelschen wal en de Ilaaksgrondon
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geloopeu en op de E.W. geankerd bij Zanddijk. Tegen de Zuiderbaaks-

gronden waren ruim 100, tegen de Noorderhaaks 38, daar benoorden

en voor het gat van Eijerland slechts enkele visschers van Helder,
Texel, Wielingen, Enkhuizen cn ürk. Bewesten Texel zagen twee

Engolsche vissohersvaartuigen opwerken, die te loevert uit ’t zicht

werden verloren.

Van nabij werden gepasseerd; H.D. 30, 26, 274, 42, 12, 5,8, 54,
22, 15. U.K. 1, 87, 254, 157, 20, 6, 40, 164, 42, 162, 69, 172, 151, 134,

176, 4, 110, 78, 24, 17, 240, 54, 174, 279, 2, 63, 177, 123, 153, 285,

261, 93, 149, 253, 25, 90, 75, 97, 13, 70, 113, 293, 160, 95, 252, 95, 10;
T.X. 152, 144, 99, 68, 75, 102, 159, 3, 150, 37, 45, 148, 29, 60, 63, 38, 95,

134, 151, 176, 113, 162, 80, 174, 103, 115, 51, 15, 2, 75, 24, 19, 161, 57,

191; E.II. 75, 182, 31, 2, 110, 6; W.R. 127, 95, 124.

Den 6den Hei werd mei eeue fl. koelte tot br./z. koelte van O.—

N.0.t.0., barometer 767, wederom gekruist tot aan het Eijerlandsche
gat en met den donker geankerd bij Zanddijk. Van den lichttoren van

Eijerland, die als naar gewoonte de vlag heesoh, werd niets geseind;
ook werden geene vreemde vissohersvaartuigen gezien. Tegen de

Zuiderhaaks waren ongeveer 20, tegen de Noorderhaaks 20 en voor het

Eijerlandsche gat 17 vissohersvaartuigen.
Van nabij werden gepasseerd: Ü.K. 76, 87, 40, 57, 261, 139, 119, 38,

59, 37, H.D. 33, 5, 15, T.X. 84, 113, 161, 134, 2, 179, 18, 72, 44, 15.

Den 7den Mei werd met den dag onder zeil gegaan en langs de kust

om de Zuid geloopen met 11. koelte van het Z.0., die bij het doorkomen

van den vloed naar het Noorden liep.
Tegen den avond ging de wind liggen en werd geankerd tussohen

Katwijk en Scheveningen. Tussohen Zanddijk en IJmuiden werd
op den

voormiddag door Egmonders gevischt. Eene Engelsche smak zeilde naar

IJmuiden en één zeilde van daar naar zee.

I’er hoogte van Noordwijk waren 60 Katwijkers en Scheveningers
zeilende en visschende. Van nabij werden gepasseerd: E.G. 18, 19, 20,
22, L.T. 384, 208 (Engelsoh), Y.M. 23, H.Z. 91, 96, K.W. 13, 33, 3, 48,
36, 37, 2, 55, 6, 64, 49, 24, 48, 3, 24, 11, 74, 70, 30, 9, 68, 31, 39, 51,42,
Soh. 71, 29, 144, 118, 152, 1, 173, 163, 209, 38, 194, 25, 210, 91, 145, 95,
153, N.W. 24, 25, 15. 18, V.L. 16.

Den Bsten Mei, barometer 756, kwam ’s ochtends met de eb eenkoeltje
uit het Z.W. door, waarmede onder zeil gegaan en tot den Nieuwen

Waterweg werd opgewerkt. Met den vloed kwam eene flauwe koelte uit

het Noorden, waarmee weder werd afgewerkt om de Noord; op de E.W.
werd vóór Noordwijk tij gestopt. Ter hoogte van Ter Heiden, op 5 zee-

mijlen uit den wal, waren 47, en tusschen Katwijk en Noordwijk, op
ruim .3 zeemijlen uit den wal, 97 bommen van Scheveningen en Katwijk
zeilende. Van nabij werden gepasseerd Soh. 112, 195, 174, 61, 105, 191,
32, 80, 103, 92, 75, 34, 188, 16, K.W. 4, 14, 67, 156, 46, 32, 44, 37, 38,
58, 8, 23, 84, 11, 7.
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Den 9den Mei op
de H.W. werd, bij het doorkomen van den vloed,

verder opgewerkt om de Noord. Oostelijke flauwe koelte met regen en

mist, barometer 754, en op de A.M. de haven van IJmuiden ingezeild.

Bij de leidammen komende, zette de sterke spuistroom ons naar den

Zuiderdam, waarop onmiddellijk geankerd werd om niet tegen den wal

gezet te worden, zooals met eene achter onsaankomende Engelsohe smak

gebeurde. Daar de Argus het vaarwater voor binnenkomende stoom-

schepen belemmerde, liet ik mij naar mijne plaats sleepen. Van nabij

werden gepasseerd: U.K. 84, 142, Z.V. 13, 14.

Den lOden Mei op de V.M. werd IJmuiden met eene flauwe Noord-

oostelijke koelte, barometer 764, verlaten en langs den wal om de Zuid

geloopen. Eenige balken, vermoedelijk afkomstig van een bij Zandvoort

vastgeraakten Russischen Schoener, dreven gevaarlijk voor lichte vaar-

tuigen; twee werden er slechts opgehaald, daar ik zag,
dat eenige bom-

men bezig waren het hout op te visschen. Zij werden afgedragen aan

den strandvonder te Nieuwediep. Waren met den donker voor den

Nieuwen Waterweg, en werkten vervolgens op om de Noord. Ter hoogte

van Katwijk, op 3 zeemijlen uit den wal, waren 62 bommen van Katwijk

en Noordwijk korrende.
.
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Van nabij werdAi gepasseerd: N.W. 24, 26; K.W. 20, 7b, 68, 2, db,

6, 30, 67, 69, 27, 5, 82, 53, 42, 29, 49, 33, 13, 17, 64, 58, 37, 16, 71- 1
-

23, 19, 20, 8,9, 11, 44, 41, 38, 34, 12, 3; M.A. 126; V.L. 118; SCH. 42,

22 4.
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Den 12den Mei waren bij het aanbreken van den dag voor Monster.

De wind bleef flauw N.0.; op de V.M. niet meer in de eb winnende,

werd geankerd voor Katwijk. Bij het afraken van het tij werd op
de

A.M. verder opgewerkt, en op de E.W. tij gestopt voor IJmuiden. Bij

Scheveningen liepen door eene thuiskeerende vloot van 50 bommen.

T•.
.1

.
11K «)i lor» J.

111 QO fiO- 27.

Van nabij werden gepasseerd: SCli. 115, 21, 120, 4, 111, by,

162 210, 127, 80, 167, 91, 118, 95, 209, 66, 106, 168, 72, 96, 38, 86, 89,

17,’193, 90, 43, 182; K.W. 29, 13; N.W. 20.

’ ' _ . , 1 .
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Den ISden Mei met den dag werd onder zeil gegaan en opgewerkt

om de Noord. De wind was Noordelijk; flauw en stil. Op de A.M. werden

tot oefening eenige scherpe schoten gedaan op eene drijvende schijf. Ter

hoogte van Camperduin eenige Engelsch getuigde visschersvaartuigen

ziende, werd daarheen koers gezet; zij bleken evenwel te IJmuiden

thuis te behooren. Reeds meermalen heb ik mij in die vaartuigen ver-

gist. Op de E.W. werd geankerd bij de ton van den Pettemerpolder.

Tusschen IJmuiden en Egmond waren ruim 50 vissohersvaartuigen van

Urk Volendam, Enkhuizen en Iluizen. Bij Camperduin, op 2a 3 zee-

mijlen, oefenden 26, en op de ongeveer 5 zeemijlen uit den wal 50 vaar-

tuigen hun bedrijf uit. Van nabij werden gepasseerd ’

U.K. 175, 286, 83, 51, 109, 69, 151, 157, 29, 77, 126, 254; V.D. 168, 240,

259 26, 210; E.H. 25, 28, 93; M.D. 1; U.M. 28, 26, 21; T.X. 179.

J wr .
.1 1. AT \r

n V^r/7 onbewerkt

Den Uden Mei werd met eene N.N.O.lijke br./z. koelte opgewe.Kt
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naar Eijerland, vorderden evenwel weinig door de lastige zee en be-

gonnen, bewesten de Haaks zijnde, waar slechts 4 visschers waren, bg
het doorkomen van de eb te verliezen en dreven, de wind verflauwende,
door eene talrijke visschersvloot van 105 zeilen, die bezuiden de Haaks

aan bet korren waren. Om vrij van een hunner te blijven, moest ik,
daar er weinig stuur in het schip was, even ten anker komen. Met oen

zuchtje uit het N.W. werd koers gezet naar Zanddijk en aldaar’s avonds

geankerd. Van nabij werden gepasseerd: A.M. 17; T.X. 45, 10, 88, 177,
179, 51, 49, 68, 3, 102, 79, 113, 59; H.D. 58,10, 214; W.R. 48 (160, zwarte

letters in een donkerbruin grootzeil) 123, 55, 49, 52, 45, 152; IJ.M. 28,
Ü.K. 25 (zwarte letters in een donkerbruin grootzeil) 238, 52, 48, 29,
149, 158.

Den ISden Mei het weder niet gunstig zijnde om naar Eijerland te

zeilen, werd met een tot stijve br./z. koelte toenemenden en vanW.N.W.

tot W.Z.W. loopenden wind opgewerkt tot aan de ton van den Pettemer-

polder en liet ik toen afhouden naar het Nieuwediep.
Den 19den Mei werd met den achtervloed op de N.M. het Nieuwediep

verlaten en met een tot stijve br./z. koelte aanwakkerenden wind uit

het W.Z.W., barometer 754, door het Schulpengat naar zee en verder

opgewerkt om de Zuid.

Eene vloot van botters en blazers, die na ons het Nieuwediep verliet,
ging bezuiden de Haaks aan de kor.

Den 20sten Mei waren ten 7 uur ’s morgens bij Egmond.
De wind verflauwende, vorderden weinig door de Westelijke deining

en, toen het tegen den avond stil werd, waren weder ter hoogte van

Egmond.

Op de E.W. kwam eene fl. koelte uit het 0.Z.0. door met
regen, waar-

mede wij langs de kust om de Zuid liepen. Op de kust waren slechts

enkele visschers. In zee werd een zeilende Engelsche visscher ge-

passeerd Y.H. 560.

Den 21sten Mei liep de wind van Z.O. tot Z.W. met veel regen, baro-

meter dalende tot 746 mM. Waren met den dag dwars van Katwijk; op
de VM. bij den Hoek van Holland en liepen daarna terug. Op de E.W.

bij Zandvoort zijnde nam de wind snel toe met buien van ger. m./z.
koelte en mist en hielden onder klein zeil op zee. Ter hoogte vanKat-

wijk, van Scheveniugen en van Noordwijk liepen door vloten bommen.

Passeerden van nabij: Soh. 58, 135 en 176 gaande ter haringvisscherij;
Sch. 21, 132, 135, 176, 58; K.W. 26, 64, 25, 76, 28, 20, 30, 68, 67, 32,

23, 34, 8, 16, 55, 39, 42, 29, 70; N.W. 8,1; Z.V. 5.

Den 22sten Mei liep de wind met langzaam rij zenden barometer naar

het Westen, op de V.M. flauw met regen, en daarna wederom terug
naar het Z.W. aanwakkerende. Tegen den middag waren onder den

wal bij Monster en liepen wederom om de Noord, ’s Avonds de wind

toenemende met eene Noordwestelijke deining en opwerkende bank in

het N.W. liepen te IJmuiden binnen. Op de D.W., Zandvoort 0.Z.0.

23



354

14 zeemijlen uit den wal, waren ongeveer 100 bommen meest van

Scheveningen aan het korren. Yernamen van n“. 82, dat vijf bommen

reeds ten haring waren gegaan, en de overigen over 2 a 3 weken zou-

den volgen. Tusschen Noordwijk en Katwijk korden eenige bommen

meest van Katwijk en Scheveningen. Van nabij werden gepasseerd:

SCH. 22, 180, 183, 182, 82, 98, 62, 163, 124, 35, 80, 191, 126, 151, 122,

141, 72, 21; K.W. 46, 28, 45, 3, 31, 71, 27, 7, 32, 5; V.L. 86.

Den 25sten Mei werd met eene br./z. koelte uit het Z.W., barometer

756 mM., IJmuiden verlaten; lieten ons met den spuistroom buiten de

leidammen drijven, vanwaar wij het konden beleggen. Vreemde vaar-

tuigen ziende, werd daarheen koers gezet; het bleek eene Engelsche

vloot van 34 smakken te zijn, korrende op 6 zeemijlen uit den wal.

Bleven bij hen. ïoen het tegen den avond stil werd, dreven zij met den

achtervloed den wal in; de binnenste aan de territoriale grens komende,

lichtte de kor. Op de E.W. kwam eene flauwe koelte door uit het 0.Z.0.,

met regen en buien naar het Westen loopende, waarmede zij den wal

uitliepen. Er waren slechts enkele Hollandsche visschers op de kust,

daar de IJmuider vloot nog
niet was uitgezeild. Van nabij werden ge-

passeerd: IJ.M. 25, 21; V.D. 168; E.G. 7,9,19; M.A.109; (Y.ll. 807,832,

105, 745, 635, 173, 94, 39, 230, 241, 656, 491, 361, 5, 376, 220, 889, 518;

L.T. 208; D.H. 245.)
Den 26sten Mei hadden flauwe koelte tot br./z. koelte van W.—Z.Z.O.,

nu en dan regen en buiig. Hielden bovenwinds van en voeling met de

Engelschen, die met den dag Camperduin Oost, 8 zeemijlen uit den wal,

korrende waren om de Liepen eenige malen door eene vloot van

80 zeilen van IJmuiden en Yolendam, die ’s nachts in de nabijheid van

de Engelschen gevischt hadden, doch vernamen geen klachten. Op de

V.M. zagen de Engelschen met de eb opwerken om de Zuid; bleven

bij hen. Op de N.M., ter hoogte van IJmuiden, gingen zij weder aan

de kor op 4 tot 5 zeemijlen uit den wal. Op de E.W. waren zij 8 zee-

mijlen uit den wal korrende op zee, en liepen wij den wal in. Van

nabij werden gepasseerd; IJ.M. 18; Y.D. 101, 218, 163, 256, 219, 182,20,

249 164, 270, 108, 242, 143, 276, 279, 211, 75, 246, 16, 262, 210, 209,256,

25, 101, 244, 82, 196, 250, 262, 77, 16; M.A.109; E. 19, 49,31; H.D. 63;

U.K. 57, 174, 286; H.Z. 91, 62, 96; (Y.H. 187, 376, 220 Engelsch).
_ WW. WWW ft V ll_

Iw.-v^l4.y-v

Den 27sten Mei wind Z.O.—W.Z.W., flauwe koelte tot br./z. koelte,

met buien van regen en eene met veel wind, liepen den wal in en ver-

kenden aan IJmuiden, liepen langs den wal om de Noord om de Engel-

schen op
te zoeken, en zagen

hen op de “V .M. ter hoogte van Calantsoog

uit zee komen. Werkten met hen
op om de Zuid. Praaiden den loods-

kotter, die meedeelde dat hij den vorigen dag de Engelschen tusschen

het lichtschip de Haaks en de Haaksbanken gezien had. Op de A.M.

werd het stil, dreven langs de kust en kwamen op de E.W. ten anker

voor Egmond, op de territoriale grens, de Engelsche vloot buiten ons.

Bij het doorkomen van eene koelte uit het O.—Z.W. gingen zij aan de
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kor, op zee houdend. Volgden hen onder klein zeil. Van nabij werden

gepasseerd: U.K. 174, 286, H.Z. 62, 91, 96, E.H. 6, V.D. 256, H.D. 63,
IJ.M. 19, 21, (Y.H. 491, 241, 764, 376, 789, 241, 767, 278, L.T. 208,

Engelachen).

Den 28sten Mei, wind Z.W.—Z.O., flauwe koelte tot m./z. koelte hadden

met den dag de Engelachen aan lij op 8 zeemijlen uit den wal korrende

op zee. Zagen nog eenige Engelschen kruisen onder den wal tusschen

Egmond en IJmuiden; liepen den wal in. Op de P.V., ter hoogte van

IJmuiden, was de Engelsohe vloot van 34 smakken korrende
op zee, op

5 zeemijlen uit den wal, en 22 Hollandsche botters en blazers, ter hoogte
van Zandvoort, op 7 zeemijlen uit den wal. Hielden gedurende den nacht

op en neer tusschen Egmond en IJmuiden. Van nabij werden gepasseerd:
IJ.M. 29, 21, 7, 25. N.W. 7, 26, 20, 1, K.W. 19, 21, 53, 1, 14, 48, M.A.

109, U.K. 126, 174, 286, V.D. 27, 62, 270, 108, 206, 42, 256, 102, 25, 163,
59, 68, 160, 153, 81, 176, 273, 61, 82, (P.R. 17, L.T. 69, 201, Y.H. 241,

992, D H. 86, 245 Engelsch).
Den 29sten Mei wind Z.—W.Z.W.; zagen op de D.W. eeneHollandsche

vloot van 53 botters en blazers visschen, op
12 zeemijlen uit den wal,

ter hoogte van Egmond. Op de V.M., 12 zeemijlen uit den wal, kwamen

34 Engelsohe smakken uit zee den wal in, zeilend en korrend. Liepen
voor hen den wal in bij Egmond, waar 50 botters en blazers korden, op
4 zeemijlen uit den wal.

Op de A.M. werd het stil en ankerden tusschen Egmond en IJmuiden

op de territoriale
grens.

Ongeveer eene mijl buiten ons dreven 69 botters en blazers en bom-

men en daar buiten de Engelsche vloot. Op de P.V. bij het doorkomen

van den vloed kwam er een koeltje uit het Oosten, waarmede de En-

gelscben om de Noord liepen, zich van de kust verwijderende en wij
opwerkten onder den wal. Op de E.W., ter hoogte van Camperduin, eene

Engelsch getuigde smak ziende vissohen in de territoriale wateren,
hielden daarop aan; het bleek Y.M. 28 te zijn. ’s Nachts kregen regen

en werd geankerd bij Zanddijk. Van nabij werden gepasseerd: Y.M. 18,

28, U.K. 177 (67 zeer onduidelijk gemerkt op den boeg) N.W. 15, 26,
Z.V. 9, V.D. 168, 153, 81, 176, 270, 273, E.G. 49 (Y.H. 444 Engelsch).

Den 30sten Mei was het ’s morgens stil.

Toen er ten 7 u. een zuchtje doorkwam werd het anker gelicht;
dreven met den vloed door het Schulpengat en ankerden ten 9 uur in

het Nieuwediep.
Geene vreemde vaartuigen werden visschende gevonden in onze ter-

ritoriale wateren.

Klachten werden niet vernomen.

Een proces-verbaal werd opgemaakt van overtreding van de wetten

op de zeevisscherij.

De gezondheidstoestand is gunstig.
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Willemsoord, den Isten Juli 1891.

Ik heb de eer U.H.E.Q-. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Arffus op de V.M. van den Isten Juni het Nieuwediep verliet en met

eene flauwe Oostelijke koelte, barometer 760, door het Westgat naar zee

liep. Er waren slechts 10 Hollandsche visschersvaartuigen benoorden,

8 bewesten en 6 bezuiden de Haaks; een groot deel van de Kieuwedie-

pervloot was nog niet buiten. In het W.Z.W., op 7 tot 9 zeemijlen uit

den wal, zagen 28 Engelsche smakken, die deels den wal uit, deels om

de Zuid den wal in liepen. Stuurden om de Zuid waar nog meer En-

gelschen waren en bleven tusschen ben en den wal. Tusschen Camper-

duin en Egmond telden er 65 , allen op ruim 4 zeemijlen en meer uit

den wal, waarvan de meesten
op zee korden, en enkelen langs den wal

zeilden. Op meer dan 4 zeemijlen uit den wal waren eenige bommen.

Vroegen aan Egmond 21 of de Engelschen dicht onder den wal vischten,

waarop ontkennend werd geantwoord. Dicht bij Egmond 8 Engelsche

smakken ziende, stuurden op hen aan; zij hielden op en neer op
1 zee-

mijl uit den wal, waarmede zij met sloepen communicatie hielden.

Verder om de Zuid komende
zagen steeds Engelsche smakken tot dwars

van IJmuiden, waar er 17 waren op ongeveer
7 zeemijlen uit den wal.

Liepen door de naar buiten gaande IJmuidervloot. Met den donker nog

twee Engelschen dicht bij de kust ziende, liepen daarheen; zij waren op

4 zeemijlea uit den wal, de een korrend en de ander zeilend om de

Noord. Op de E.W. ankerden, op 3 zeemplen uit den wal, bij Wijk aan

zee. Van nabp werden gepasseerd: T.X. 106, 109, U.K. 159, 57, 111, 16,

E.G. 9, 21, V.D. 81, 233, 91, 211, 206, 184, 16, 177, 108, 143, 244, 176,

12, 242, 279, 262, 246, 224, 276, 221, 238, 229, 216, 157, Y.M. 21, 22, 19,

Y.H. 1002, 866, 347, 827, 846, 870, 602, 876.

Den 2den Juni wind 0.Z.0.—0.N.0., fl. koelte tot br./z. koelte, baro-

meter 761, hadden ’s ochtends geen Engelschen in ’t zicht, liepen met

de eb om de Zuid, zagen de IJmuidervloot naar binnen zeilen. Ter

hoogte van Noordwijk en verder om de Zuid geen
vreemde vaartuigen

ziende, liepen om de Noord. Bij Zandvoort waren twee Engelsche smak-

ken opwerkende; dwars van IJmuiden zagen er 11
op

8 zeemijlen uit

den wal. Bij Egmond komende hadden er 58 in ’t zicht op ruim 4 zee-

mijlen en meer uit den wal. Dwars van Petten, op ruim 4 zeemijlen uit

den wal, lagen er 10 bijgedraaid en op en neêr houdend
, op

één zeemijl

buiten de witte Noorderhaakston lagen er 2 korrende om de Z.Z.W.,

verder Noordwaarts zagen er geen en slechts enkele botters. Op de

A.M. waren tusschen Egmond en Calantsoog 45 visschersvaartuigen van

Enkhuizen, Egmond, Helder, IJmuiden, Scheveningen en Zandvoort.

Tegen de Haaksgronden oefenden op de A.M. 51 en ’s avonds 140 botters

en blazers van Urk, Texel, Helder, Enkhuizen, hun bedrijf uit. Voor

den nacht werd geankerd bij Zanddijk. Van nabij werden gepasseerd:
V.D. 218, 9, 163, 51, 43, Z.V. 1, 14, 2, 10, 9, H.Z. 122, 212, Y.M. 26, 16,
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23, E.O. 4, 49, 51, 19, H.D. 50, 10, 3, 77, Sch. 126, U.K. 49, 78, 166, 23,

55, 85, 69, 151, 279, 104, 147, 123, 95, 232, 237, 94, E.H. 41, 28, 82, 110,

70, Ï.X. 41, 61, 14, 23, L.T. 201, 669, 627, Y.H. 444, 644, 682, 39, 20,
94, 32, 361, 180, 696, 805, 779, 941, 835, 1002, 870, 866, 846, 827.

Den 3den Juni wind 0.—0.Z.0., fl. br./z. koelte tot stijve br./z. koelte,

zagen de Xieuwediepervloot naar binnen gaan en liepen met de eb op
de territoriale grens om de zuid tot Noordwijk.

Op de Y.M. zagen, dwars van IJmuiden, 7 smakken op ongeveer 7 zee-

mijlen uit den wal.

Bij Zandvoort waren 3 smakken kruisend, waarvan 1 Hollander. Met

den vloed werd
op de territoriale grens om de Xoord geloopen tot dwars

van Texel; benoorden de Haaks geene visschers ziende werd terugge-
loopen langs de Haaksgronden, en voor den nacht geankerd bij Zanddijk.

Tegen den middag bij IJmuiden waren 14 smakken opwerkend, tusschen

IJmuiden en Egmond 32, op
8 zeemijlen uit den wal; op de P.V. 3 op

3 zeemijlen bewesten de Haakstonnen. Ter hoogte van Camperduin
korden 21 botters en blazers, tegen de Haaksgronden 14, welk getal
’s avonds was aangegroeid tot 85. Van nabij werden gepasseerd; T.X.

85, 41, 135, 46, 8, 25, 83, 119, 115, 49, 70, 165, 14, 61, 109, 72, 14, 2,

114, 53, 44, 43, 99, 105, 113, E.H. 21, 82, 42, 26, Z.V. 9, 11, 10, 1,2, 5,
E.a. 39, 53, H.D. 77, 15, 21, U.K. 158, 164, 81, 117, 123, 14, 173, W.R.

175, L.T. 293.

Den 4den Juni werd ’s ochtends met eene fl. koelte langs de Zuider-

haaks geloopen, passeerden de naar binnen zeilende Xieuwediepervloot,
kregen zicht van Engelschen om de Zuid en liepen op de territoriale

grens Zuidwaarts. Tusschen Camperduin en Egmond waren op de Y.M.

38 smakken, waarvan eene onder den wal, waarmede zij communicatie

hield, twee korrende met de eb om de Z.Z.W. op
4 zeemijlen uit den

wal; de overigen verder in zee in verschillende richtingen. Bleven

eenigen tijd bij hen, liepen toen verder om de Zuid tot IJmuiden en

passeerden 18 Engelsche smakken zeilende om de Xoord. Bij IJmuiden

waren 4 smakken aan de kim, 5 lagen in de haven. Weder om de

Xoord loopend vonden bij Egmond 24 smakken op en neer houdend

dicht onder den wal, waarmee zij communicatie hielden, en 22 smakken

verder in zee. Hielden voor Egmond op en neer. Tegen den avond

hielden de Engelschen op zee.

Op de E.W. kregen stilte met regen en ankerden, op 3 zeemijlen uit

den wal, tusschen Egmond enCamperduin. Van nabij werden gepasseerd:
W.R. 175, 118, 17.3, 127, U.K. 12, 24, 139, 19, 94, 258, 46, 300, 142, 264,
52, 78, 96, 54, 11, 291, 55, 19, 174, 253, 63, T.X. 104, 86, 99, Y.M. 21,
H.D. 8,4, 13, 7, E.H. 82, 42, Z.V. 12, L.T. 617, Y.H. 175, 854, 813, 788,

77, 831, 992, 953, 168, 861, 832, 621.

Den sden Juni ’s nachts de Oostelijke wind toenemende met veel regen,

lichtten anker en liepen onder gereefde zeilen om de Xoord. Zagenmet

den dag eenige smakken
op ongeveer

8 mijlen in zee en de Xieuwe-
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diepervloot met den vloed huiswaarts korrende. Op en neer houdende

bij Calantsoog kregen op de V.M. zicht van 13 Engelsche smakken in

het N.N.W. op zes en meer zeemijlen uit den wal om de Zuid koersende.

Lagen op de territoriale grens met hen mêe; de binnenste ging bij de

Pettemerpolderton, op 3Va zeemijl uit den wal, aan de kor om de N.W.

Egmond passeerende hadden in ’t zicht 29 smakken, waarvan 4 zeilende

dicht onder den wal, de overigen ver in zee. Op de A.M. ter hoogte

van Wijk hadden in ’t zicht 37 smakken uit zee komende. De vloed

doorkomende liepen om de Noord. Bij Camperduin waren in ’t zicht 22

Hollandsche visschersvaartuigen en 42 smakken, die tegen den avond

op 6 en meer zeemijlen uit den wal aan de kor gingen om de Noord.

Ankerden op de E.W. bij Zanddijk. Er waren slechts weinige Holland-

sche visscher op de kust. Van nabij werden gepasseerd: Y.H. 832, 992,

L.T. 809, U.K. 145, 190, 153, T.X. 73, E.G. 1, 39, 4,7, Y.M. 14.

Den 6den Juni werd bij het doorkomen van den vloed onder zeil

gegaan en met eene br./z. koelte uit het 0.Z.0. door het bchulpengat

opgewerkt en op de D.W. in het Nieuwediep gemeerd.

Den Ssten Juni op de V.M. werd met eene br./z. koelte uit het 0.N.0.,

barometer 762, het Ifieuwediep verlaten en door het Westgat naar

buiten gezeild en daarna bij den wind opgestoken om de Noord. Op 4

zeemijlen en meer bewesten de Noorderhaaks waren 8 Engelsche smak-

ken korrende om de Zuid, en 7 Hollandsohe visschers bezuiden de Haaks.

Verder om de Noord niets ziende werd met de Engelsche vloot om de

Zuid geloopen. Dwars van Camperduin, 7 zeemijlen uit den wal, waren

16 smakken om de Noord zeilende en 14 botters. Eveneens om de Noord

loopende hadden tegen den avond in ’t zicht bij de Zuiderhaakston 6

smakken en 17 botters, op
4 zeemijlen buiten de ton, korrende om de

N.N.W.

Voor den nacht werd geankerd bij den Zanddijk.

Van nabij werden gepasseerd: Y.ïl. 941, 835, 955, 805, 902, 957, 602,

781, 627, 846, 876, 866, L.T. 349, Y.D. 164, 153, 245, 271.

Den 9den Juni barometer 762-754 ’s morgens woei het eene ger.

m./z. koelte uit het K.O. met regen.

Wachtten met ankerlichten tot de vloed af en de zee gemakkelijker

was en hielden bezuiden de Haaks met den stagfok tegen op en neer.

Hadden geen visschers in ’t zicht. De wind toenemende tot dicht ger.

m./z. koelte, beproefden op
te kruisen onder stormkliiiver, stagfok,

schoenerzeil met 1 rif en brikzeil met 2 reven; doch zoodra wij vol

lagen ging de schoener met de lij verschansing onder water, bleef zoo

liggen, liep niet veel vaart en luisterde slecht naar het
roer, waarop

ik afhield om de Zuid en op den middag te IJmuiden binnen Dep.

Bij het Schulpengat werkte een loodskotter op
met één rif in t zeil.

Bezuiden Egmond werkten eeneEngelsche en eeneHollandsohe smak op;

de laatste werd den volgenden dag met gebroken mast en open dek te

IJmuiden binnen gebracht. Behalve de IJmuidervloot lagen in de haven
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vele Engelsohe smakken; wij telden er dan volgenden dag 24. De vol-

gende dagen bleef het ruw weêr uit het Noorden, waarom ik binnen

bleef om niet beneden IJmuiden te geraken,

Den 13den Juni de wind Westelijk loopende met goed weêr, liet ik

mij uitsleepen; liep op de territoriale grens om de Noord en ankerde op

de A.M. in het Nieuwediep.
Behalve 5 bommen ter hoogte van Egmond en 2 bij Camperduin

werden geen vissohersvaartuigen gezien.
Den ISden Juni bij het doorkomen van de eb, op de A.M., verlieten

met eene W.Z.W.lijke fl. koelte, barometer 764, het Nieuwediep en

werkten op naar het Schulpengat. Bij de ton „den Zwemmer” het schip

weigerende te wenden, daar de slagboeg te kort was om er voldoende

vaart in te krijgen, liepen over naar hetWestgat, en werkten daar door

naar buiten.

Tegen de Haaks waren 26 botters, en, op meer dan 2 zeemijlen bewes-

ten de tonnen, 2 smakken. Op de E.W. liep de wind met donder enregen

naar het Z.O. en daarna naar het N.W., barometer dalende tot 758. Yan

nabij werden gepasseerd: E.H. 6, H.D. 64, 20, 42; W.R. 1; T.X. 44.

Den 16den Juni wind N.W.—N., toenemende tot ger. m./z. koelte en

daarna afnemende tot tl. br./z. koelte, barometer rijzende tot 770, waren

met den dag ter hoogte van Wijk aan zee, werkten met den vloed op

om de Noord tot bewesten de Haaks, en hielden gedurende den nacht

tusschen de Haaks en het lichtschip op en neer.

Op de D.W. ter hoogte van Wjjk aan zee, op zes zeemijlen uit den

wal, korden eenige botters en bommen. Op de V.M. tusschen Egmond

en de Haaks werd, behalve eene kruisende Engelsche smak, niets ge-

zien. Op de A.M. waren bewesten do Haaks 6 Engelsche smakken,

waarvan één korrende, op 4 zeemijlen buiten de tonnen. Tegen den

avond kwam de Nieuwediepervloot van 51 en die van Texel van 32

zeilen naar buiten.

Gedurende den nacht waren vele visscher.s tusschen de Haaks en het

lichtschip.

Van nabij werden gepasseerd: K.W. 5 ; SCH. 173, 39, 99; L.T. 309; Y.H.

1065; H.D. 29, 42, 2, 40, 15, 21, 57, 67; E.H. 6, 52 ; T.X. 152,86, 73, 88,14, 43.

Den 17den Juni wind W.Z.W.—W.N.W., fl. koelte, werkten van de

Haaks op naar Egmond en hielden tusschen Egmond enCamperduin op

en neêr. Met den dag bij het lichtschip van de Haaks zagen 56 Hol-

landers en 2 Engelschen. Op de Y.M. tusschen Camperduin en Egmond

waren 41 Hollanders korrende op 3 tot 6 zeemijlen uit den wal en 5

Engelschen zeilende op
4 en meer zeemijlen uit den wal. Op de A.M.

zagen tusschen Egmond en Camperduin 32 Hollanders en 3 Engelschen

korrende op meer dan 4 zeemijlen uit den wal. Tegen den avond, op 5

zeemijlen uit den wal, gingen 6 Engelsche smakken aan de kor om de

Noord. Yan nabij werden gepasseerd: T.X. 60, 29, 49, 178; H.D. 15,21,

68; Y.H. 740, 832, 662; Y.D. 44, 32; E.G. 9,7; Y.M. 23.
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Den 18den Juni wind W.Z.W. tot X.W., fl. koelte, klein zicht door

heiige lucht, liepen naar IJmuiden, en verder Zuidwaarts slechts enkele

Hollanders ziende, daarna om de tot bewesten de Haaks.

Op de P.V. werd het stil en hij hot Schulpengat geankerd. Op de

H.W. ter hoogte van Egmond, op
5 zeemijlen uit den wal, passeerden

2 Engelsohen en eenige Hollanders. Op de D.W., tusschen IJmuiden en

Wijk aan zee, waren een 20 tal botters naar binnen gaande. OpdoV.M.
tusschen Egmond en Wijk aan zee 5 Engelsche smakken binnen de ter-

ritoriale grens, om de Zuid zeilende; tusschen Egmond en Camperduin
2 Engelsohen op 5 zeemijlen uit den wal, gaandeom de Zuid. Bij Petten,

op 5 zeemijlen uit den wal, 1 Engelsche smak, korrende den wal in; d

uur later haar weer opzoekende was zij den wal genaderd tot 4 zee-

mijlen , en lag stil door flauwen wind.

Op de A.M. waren tegen de Zuiderhaaks 21 Hollander.s korrende, en

2 Engelsohen zeilende voor het Westgat. Tegen den avond kwam de

Hieuwediepervloot met de eb naar buiten drijven. Van nabij werden

gepasseerd. V.D. 198, IJ.M. 23, H.D. 50, A.M. 26, E.G. 7, T.X. 163, 60,

E.H. 10, E.K. 175, Y.H. 627, 858, 662, 892, L.T. 308.

Den 19den Juni werd met fl. koelte uit het W.N.W. en klein zicht

door heiige lucht langs de Zuider- en Noorderhaaks gekruist; daarna

om de Zuid geloopen, en tegen den avond de wind naar het Is .0. toe-

pende en toenemende, in de eb opgewerkt naar het Schulpengat en

daariir geankerd. Op de V.M. werden gevonden tegen de Zuiderhaaks,

op 4 zeemijlen uit den wal, 2 Engelsche smakken korrende om de Z.Z.W.;

voor het Westgat eene Engelsche smak zeilende en daarna aan de kor

gaande om de Z.Z.W ; twee zeemijlen buiten de ïfoorderhaakston, eene

Engelsche smak zeilende om de Xoord, 20 Hollandscho visschersvaar-

tuigen korrende en voor stilte ten anker tegen de Haaksgronden. Op

de A.M. één Engelsche smak op
1 zeemijl bewesten de Haaks korrende

om de N.W., 6 Hollanders korrende tegen de Haaksgronden. Op de

P.Y. 6 Engelsche smakken ter hoogte van Petten opwerkende, 6 botters

tegen de Zuiderhaaks. Wan nabij werden gepasseerd L.T. 669, 397, 308,

H.D. 44, 53, 18, T.X. 16, 49, 72, 79, 88, U.K. 292, 160.

Den 20sten Juni, wind N.O.t.N. werd langs de Haaksgronden gekruist

tot aan het lichtschip en in de If.M. door het Schulpengat opgewerkt

naar het Nieuwediep. Bij en buiten het lichtschip waren 6 Engelsche

smakken, tusschen het lichtschip en de Haaks 2 botters. Van nabij

werden gepasseerd: T.X. 80, 87, W.R. 95, H.D. 67, 65, 2, 16.

Den 22sten Juni wind N.0., m./z. koelte tot ger. m./z. koelte, werd

het want aangezet, en de voorraad levensmiddelen en brandstoffen aan-

gevuld.
Den 23sten Juni, wind N.0.t.0., br./z. koelte, werden bij het door-

komen Yan de eb op de Y.>l. het Nieuwediepuitgesleept door de i/ercwZes.

Liepen door het Westgat naar zee, waar geen
enkele vissclier te zien

was. De uitkomende Sieuwediepervloot van 53 zeilen ging aan de kor
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op 4 a 5 zeemijlen van den wal bij Calantsoog. Liepen op de territoriale

grens om de Zuid. Waren met den donker bij Scheveningen en staken

bij den wind op om de N.O. Gezien werden, tusschen Egmond en

IJmuiden, 15 botters en 4 smakken, dicht onder de kust zeilende, 2

smakken op 5 zeemijlen uit den wal ter hoogte van IJmuiden, 7 smak-

ken op 7 zeemijlen uit den wal ter hoogte van Noordwijk, 8 bommen

ter haringvangst gaande, 3 bommen zeilende langs de kust en één smak

opwerkende oip de Noord.

Van nabij werden gepasseerd; E.H. 6, H.D. 11, 14, 15, 8, 22, 24, 41;
Ü.K. 11, 57, 74, 299; KW. 8, 16; L.T. 122; R. 301.

Den 24sten Juni wind 0.Z.0.—N.0.t.0., br./z. koelte tot fl. koelte,
barometer 765, stuurden bij den wind om de Noord tot aan de Koog;
toen niet meer in de eb winnende, liepen om de Zuid tot bij Petten

en ankerden op de E.W. bij den Zanddijk. Slechts één Engelsche smak

werd gezien op 3 zeemijlen bewesten de Haaks. Passeerden de togen
de Zuiderhaaks korrende Nieuwediepervloot van 70 zeilen. Praaiden E H. 7,
die meedeelde, dat er buiten zicht van het land W.N.W. van het Westgat
7 Engelschen waren. Tusschen de Haaks en de Koog waren 8 botters

en blazers korrende, bij de Pettemerpolderton 34, terwijl 14 bezuiden

de Haaks zeilende waren om de ZW. Van nabij werden gepasseerd:
T.X. 86, 80, 104, 160, 105; U.K. 7, 76, 155, 26, 142; W.R. 127, 17, 162,
95, 45, 10, 184, 48, 55; H.D. 44, 69, 11, 21, 1,6, 16, 69, 67; E.H. 7,8,
T.X. 152, 45, 9, 23, 29, 109, 82, 13.

Den 25sten Juni wind 0., barometer 765—760, fl. br./z. koelte tot fl.

koelte, heiig, werkten
op naar Eijerland, en zeilden daarna terug;

tegen den avond werd het flauw en stil, en werd geankerd bij den

Zanddpk. Op de D.W. liep de Nieuwediepervloot het Schulpengat in.

Tusschen de Haaks en Eijerland was geen enkele 6n voor het Eijer-
landsche gat één botter. Bewesten de Haaks waren 2 zeilende smakken

en 3 korrende botters.

Van nabij werden gepasseerd: T.X. 41, 99, 42, 110, 25, 8, 85, 12, 133,
153, 39, 37, 176, 178, 45, 156, W.R. 17, 19, 52, 152. Zagen den Franschen

politiekruiser Mouette koersende om de Noord.

Den 26sten Juni barometer 761, ’s ochtends was het stil met dikken

mist. Op de V.M. werd met eenefl. koelte uit het Z.W,opgewerkt; hadden

nu en dan dikken mist.

Op de P.V. werd het stil. Op de E.W. liepen op het lood den wal in

bij Calantsoog. Op de P.V. waren korrende tusschen Egmond en Cam-

perduin, op 12 zeemijlen uit den wal, 7 Engelsche smakken en 13 botters;
op de E.W., op 10 zeemijlen uit den wal van Calantsoog, U Engelschen
en 38 Hollanders. Van nabij werden gepasseerd: H. D. 6, 8,14, T.X. 14.

Den 27sten Juni wind Z.W. fl. koelte, barometer 763, hielden op en

neer bezuiden de Haaks en liepen op de V.M. met den vloed door het

Schulpengat naar het Nieuwediep. Op de H.W. bij Petten zagen, op zes

zeemijlen uit den wal, 2 Engelsche smakken en 21 botters. Van nabij
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werden gepasseerd: U.K. 24, 83, 84, 153; Ï.X. 133,25,39; H.D. 24;L.T.

166; Y.H. 915, 508.

In onze territoriale wateren werden geen vreemde vaartuigenvisschende

gezien.
Klachten werden niet vernomen.

Overtredingen van de wetten op de zeevisscherij werden niet ge-

constateerd.

De gezondheidstoestand is gunstig.

Bij gunstige gelegenheidwerden oefeningen gehoudenin het exerceeren

met de wapenen, looden en sturen.

Willemsoord, den Ssten Augustus 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Argus op de V.M. van den llden Juli het Kieuwediep verliet, ter uit-

oefening van het politietoezicht op de visscherij in de Noordzee. Met

de eb en eene N.W.lijke br./z. koelte werd het Schulpengat uitgeloopen

en daarna opgewerkt om de Noord. Tegen de Ilaaksgronden waren geen

Hollandsche visschers. ’s Nachts ging de wind liggen; hielden stilte met

Oostelijke zuchtjes, die ons den llden op 54° N.B. brachten. Zagen,

behalve twee Vlaardingsche loggers, die ter haringvangst gingen, alleen

Engelsche stoom- en zeilkorders.

Den llden Juli kregen wij eene br /z. koelte uit het N.0., die met

een van 772 tot 758 mM. dalenden barometer naar het N.t.W, liep en

toenam tot
ger. m./z. koelte met veel regen, den IBden Juli eindigde

met stilte, gevolgd door flauwe koelten uit het Z. tot O. met regen en

mist, en daarna opklarend.

Liepen den löden, IGden en 17den over de Doggersbank, zonder Hol-

landsche visschers te zien, behalve eenthuisvarenden beuger. Op de D.W.

van den 18den Juli op de groote visschersbank, op 57° K.B
,

drie Belgi-

sche beugers ziende, hielden daarop aan en zonden de vlet naar A. 9,

om berichten in te winnen omtrent Ilollandsche visschers. De schipper

deelde mede, dat hij tot den 9den Juli doorgaande iu de nabijheid was

geweest van een 30tal Hollandsche beugers, die met den toen doorge-

komen krachtigen Koordenwind allen naar huis waren gegaan. Ver-

scheidene hadden reeds gedurende veertien dagen plan gehad huiswaarts

te keeren, maar waren daarin door flauwen Zuidelijken wind verhinderd.

Zetten daarna koers over de K.W. en Z.W. vlakten en ook daar geen

Hollandsche beugers ziende, naar de haringvissohers, die wij den 19den

■op 57°45' X.B. en o°4s' O.L. aantroffen. De wind was intusschen met

mist en regen naar het X.W. geloopen on toegenomeii tot ger. m./z. koelte.

Kruisten tussohen de haringvissohers tot den 24sten met overloopendo

winden van ger. m./z. koelte tot flauwe koelte, meest helder, soms mist

en regen. De meesten waren op 57°40' tot 57°30' K.8., en over het

algemeen tevreden met de vangst, de meer Koordelijk en Zuidelijk

visschenden minder.
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Troeg om geneeskundige hulp, die, hoewel er voor de vlet nog al zee

stond, verleend werd, ten koste van de Injschdoft van de vlet, die bij
het hijschen brak.

Den 24sten Juli werd met eene stijve bries uit het Westen opgewerkt
naar May-Island, waar op de E.W. de loods aan boord kwam. Werden

op de A.M. van den 25sten de haven van Leith ingesleept en verhaalden

naar het Old Dook.

De Consul-Oeiieraal afwezig zijnde, werden de zaken waargenomen

door zijn zoon. De gewone bezoeken werden afgelegd.
Op de V.M. van den SOsten Juli lieten ons de haven uitsleepen en

werkten met eeneOostelijke koelte, toenemende tot m./z. koelte, op naar

buiten. Zetten op de E.W. bij May-Island den loods af en liepen met

een Noordelijken wind om de 0.N.0., door het Zuidelijk deel van de

haringvloot naar de N.W. vlakte, om de Holland.sche beugers op te zoeken.

Ka eenige wachten stilte kwam den Isten Augustus eenekoelte uit het

Zuiden door, waarmede wij den 2den op do Noordwestvlakte kruisten,
doch slechts Belgische beugers en Fransche haringvisschers zagen. De

wind naar het Z.O. en O. loopende, konden de groote visschersbank niet

halen, en waren den 3den en 4den op de Zuidwestvlakte, waar wij op
de P.V., op 56°34' N.B. en 2°46'0.L

,
5 beugers, vermoedelijk Hollanders,

te loevert
op in het zicht kregen, die wij evenwel niet voor den donker

konden bereiken.

Den 4den Augustus werd het stil en zagen wij alleen Engelsche
smakken.

Den sden Augustus kwam de wind door uit het Noorden, met harde

buien naar het W.Z.W. loopende en met kracht uitschietende naar het

N.N.O. Koersten om de Zuid over de Doggersbank, waar vele Engelsche
smakken en stoomtrawlers hun bedrijf uitoefenden. Liepen den sden

’s avonds van de Doggersbank af, waren den Gden met den middag bij
het lichtschip van de Haaks, en kruisten tegen de Haaksgronden, waar

eenige botters zeilende waren. Daar ik tegen de hooge Noordelijke zee

en harde Noordelijke winden niet kon opkruisen, gaf ik mijn voornemen

op om ook het Zuidelijk deel van het kustgebied te bezoeken en liep,
na een loods aan boord genomen te hebben, op de P.V. het Schulpengat
in en ankerde in het Nieuwediep.

Het wordt aan de vaart merkbaar, dat de bodem is aangegroeid.
De gezondheidstoestand is goed.

Overtredingen werden niet geconstateerd.

Klachten, behalve over slechte vangst, werden niet vernomen.

Aan Hollandsobe, Engelsche en Fi’ansche vissohers werden, desgevraagd,
breedte en lengte meegedeeld.

Den sden Juli werd de verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Frederika

Anna Elisabeth Maria, en den 2den Augustus die van H.M. de Koningin-
Weduwe Regentes op de voorgeschreven wijze gevierd.

Van nabij werden gepasseerd:



364

Den llden Juli op de A.M., dwars van Calantsoog, O. 61 zeilende

om de Zuid.

Den 12den Juli op de P.V. 4° 0.L., 52°16' If.B. V.L. 119 en 142;

zeilende naar 59° N.B. T.H. 279.

Den 13den Juli op de D.W. 3°4o' O.L. 53°25' N.B. Y.H. 797.

Den 14den Juli D.W. 54°7' N.8., 3°35' O.L. Engelsclie stoomkorder

S.D. 327; V.M. 54°51' N.8., 3°6l' O.L. G.H. 477, 116, 419, 672, 1029, en

25 korrende Engelsche smakken; A.M. 54°21' N.B, 30°21' O.L. G.Y. 543

en 2 Engelsche smakken zeilende; P.V. 54°25'42" N.8., 3°4l' O.L. P.R. 7

thuisvarende.

Den 15den Juli D.W. 54°37' N.8., 25°50' O.L. 3 Engelsche smakken;
A.M. 54°48' ÏT.B., 2°32' O.L. 2 Engelsche smakken zeilende, G.Y. 76.

Den 16den Juli P.V. 55°10' N.B
,

3° O.L. G.Y. 543, 592.

Den 18den Juli D.W. 57° N.8., 4°34' O.L. A. 9 en O. 149; P.V.

57°-20' N.8., 3°3' O.L. G.Y. 341.

Den 20sten Juli V.M. 57°42' N.8., o°B' W.L. K.W. 39, Sch. 20, 52, 61,

239, M.A. 36, 120, in ’t zicht 31 bommen en loggers; A.M. 57°45' N.B.

0° O.L. K.W. 76, N.W. 25, Sch. 245, 211, 230, V.L. 118, B. 1687; P.V.

57°46.'5 N.8., o°2s' 0.L., Sch. 135, 125, 152,194, V.L. 16; D.W.57°38'N.8.,

0°36.'5 0.L., M.A. 44, Sch. 67.

Den 21sten Juli H.W. Sch. 245, 158; D.W. 57°46.'5 N.8., 0°18.'5 0.L.,

Sch. 230, K.W. 30, 57; V.M. 58°0' N.8., o°lo' W.L. Sch. 6, 18, 156, 146,

218, 244, V.L. 20, 28, 112 en 1 Eranschman; A.M. 57°53' N.8., 0° O.L.

Sch. 248, 253, 99, M.A. 85, V.L. 54; P.V. 57°54' N.8., o°6s' O.L. A.M. 25,

Sch. 10, 6, 55, 18, 2.

Den 22sten Juli D.W. 57°26' N.8., o°7' O.L. K.W. 4, Sch. 123, 14, 15;

V.M. 57°22' N.8., o°l2' O.L. N.W. 14, Sch. 29, 38, 68, 154; A.M. 57°31'

N.8., o°l4' O.L. Sch. 143 ; P.V. 57°15' N.8., o°ls' O L. Sch. 63, 83, K.W. 74.

Den 23sten Juli 56°58' N.8., o°4l’ W.L. Sch. 191; D.W. 56°52' N.B.

0°44'6" W.L., Sch. 123; P.V. 56°38.'5 N.8., I°49' W.L. K.W. 5, D.E. 439,

A.H. 146.

Den 31sten Juli 56°31' N.8., I°sl' W.L. V.L. 138.

Den Isten Augu.stus A.M. 56°55' N.8., o°ls' O.L. Sch. 174, B. 2091,1689.

Den 2den Augustus 2°3o' 0.L., 57°30' N.B. O. 140; V.M. 2°3o' 0.L.,

57°38' N.B. B. 2076, 2095.

Den 6den Augustus D.W. 53°30' N.8., 3°21.'7 0.L., 15 Engelsche
smakken en 1 Belgische smak, Y.H. 491, O. 42; 53°6'4"N.8., 3°38'4" O.L.

9 Engelsche smakken, L.T. 729, 19, 17; V.M. 53° N.8., 4° O.L. E.K. 82;
bewesten de Haaks H.D. 17, U.K. 21, 65, 93, 115.

Willemsoord, den 15den September 1891.

Ik heb de eer TJ.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Argus, ter opvolging Uwer instructie, op de D.W. van den 17den Augustus

met de eb bet Nieuwediep verliet en met eene fl. koelte uit het W.N.W.

opwerkte naar het "Westgat, waar de wind ons in den steek liet. Na
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met een krabbend anker vrij van het wrak geschoren te zijn, lieten wij
ons over de Zuiderhaaksgronden naar buiten drijven, zetten den loods
van boord en kwamen voor den vloed ten anker bij de Zuiderhaakston.
De Nieuwedieper vloot was nog niet buitengaats. Ten 3 uur in de A.M.
kwam er een briesje door uit het 0.N.0., dat, naar het 0.Z.0. loopende,
in kracht toenam tot ger. m./z. koelte, en ons reeds den volgendendag
bij de Groote Visschersbank bracht.

Kruisten hier met Zuiden- tot Oostenwinden, meest goed zicht, soms

regen en mist, nu en dan een Hollandschen beuger en een Belgischen
plomper ontmoetende, tot den 21sten, toen voor stormweer uit het Oosten,
barometer 748, werd bijgelegen over 8.8. onder stormkluiver te loevert
op en dichtgereefd brikzeil met opgehaalden hals. De extra schalm-

planken werden aangebracht. Het schip nam te loevert weinig water
over, maar schepte bij invallende buien met de lijverschansing. De vlet
werd nu en dan door de zee getroffen, waardoor 8.8. david naar beneden

begon door tp buigen. De aan het Holmes reddinglicht hangende boei
werd ’s nachts weggeslagen. Op de P.V. van den 22sten was de naar het
N.N.O geloopen wind afgenomen tot m./z. koelte; er werd zeil gemaakt
en koers gezet naar de haringvisschers. Dit het astronomisch bestek

bleek, dat wij bijliggende I'A geographische mijlen per wacht om de
West gezet waren. Op de P.V- van den 28sten werd op 56°30' X.B. en

I°l4' O.L. de eerste haringvisscher gevonden, en den volgenden dag
tusßchen de talrijke vloot gekruist; velen werden aangepraaid; zij waren

over het algemeen niet tevreden over de vangst. Tegen den avond begon
de tot 757 gerezen barometer weder te dalen met

regen en buiig weer

uit het Z.W. De wind nam hand over hand toe, zoodat wederom geschalmd
moest worden en over 8.8. werd bijgelegen. De barometer, langzaam
gedaald tot 746, liep nu snel tot 787, terwijl de wind met stormvlagen
kromp tot Zuid. Op de D.W. van den 26sten kwam er vooruit eenezee

over, zonder schade aan te richten. Op de V.M. van dien dag rees de
barometer snel en schoot de wind met steeds toenemende kracht naar
het W.Z.W.; de zee woei glad, zoodat weinig water te loevert werd

overgenomen, maar des te meer aan lij werd geschept. De wind nam nu

met schoonwaaiende lucht spoedig af en de zee toe. De vlet werd her-

haaldelijk door de zee getroffen, waardoor ook achteruit water werd

oveigenomen; de brekende broekmatten en sjorrings werden tijdig ver-

nieuwd; beide davids bogen aanmerkelijk neer, terwijl S.B. loswerkte.
De vlet hing nu zoo laag, dat ik haar bij de eerste gunstige gelegenheid
aan S.B.

op het halfdek wilde inzetten. Aangezien zij hiervoor evenwel
te breed was en alleen aan 8.8. op de loopplank kon geborgenworden,
zag ik er van af, daar ik de equipage, die bij slecht weer toch reeds veel
ontberingen heeft, de gelegenheid niet wilde benemen om zich eens aan
dek te vertreden. Wij hadden verder handzaam weer tot onzeaankomst
te Leith, waar ik de davids weder recht heb doen zetten en tevens het
buiteneinde wat doen opbuigen, zoodat de vlet nu ruim een voet hooger
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hangt dan vroeger en niet zoo licht met de zee in aanraking zal komen.

Op de E.W. van den 26aten werd weder zeil gemaakt en met eene fl.

br./z. koelte uit het Z.W. om de W.N.W. gekoerst. Ook nu was het schip

bijliggende l'A geographische mijlen in de wacht naar lij gezet. Op den

middag van den 27sten werd op 56°33' X.B. en 2“ O.L. de bom Sch. 161

aangetroffen; zij was bezig haar netten te herstellen, die zij gedurende
het slechte weer niet had kunnen lichten; zij had een goed vischwater,

niet alleen voor haring, maar ook voor kabeljauw en makreel, en vroeg

waar de andere haringvisschers waren. Dit werd haar medegedeeld,
onder opmerking, dat zij niet tevreden waren over de vangst. Daar de

wind zuidelijk en westelijk bleef en er nogZ.W.lijke deining liep, waar-

door de haringvloot niet spoedig te bereiken was, begon ik den 28sten

op te werken naar Leith. Namen op de P.V. van den 30sten bij May-
Island den loods aan boord, ankerden op de H.W. van den 31sten op

de reede van Leith en werden op de V.M. van dien dag de haven in-

gesleept. Aldaar werden ontmoet de Fransche politiekjuiser Mouette,

die 3 September binnenkwam, en de kotters Hareng en Sardine. Tan

de Commandanten vernam ik, dat ook volgens hunne ervaring de ver-

standhouding tusschen de visschers van de verschillende nationaliteiten

zeer goed is. De Fransche haringvisschers hadden weinig gevangen.

Blijkens opgaaf van den Fishery-Board van Schotland, was op de Oost-

kust van Schotland in 189! tot 29 Augustus aan land gebracht 604,039

crans, tegen 773,818 crans in 1890 eveneens tot29 Augu.stus. De Consul-

Generaal was zeer voorkomend en hulpvaardig. De werkzaamheden aan

de vletdavids werden in twee uur verricht tegen ƒ4,66*.

Op de A.M. van den sden September werd, zoodra het water voldoende

gerezen was,
de haven verlaten, bij Fiddra de loods afgezet en met eene

stijve koelte uit het Z.Z.W., barometer 759 langzaam dalende, de Firth

uitgezeild. De wind toenemende tot dichtger. m,/z. koelte werd dicht ge-

reefd en geschalmd en halverwinds koers gezet, onder het overnemen

van veel bruiswater en veel scheppen aan lij, naar de haringvisschers,
die wij op de P.V. van den 6den in ’t zicht kregen op het steile zand.

Op de H.W. en D.W. van den Bden werd het schip bij invallende buien

op zij geworpen en duurde het te lang voor het weder rechtte, waarvoor

dan, met de stagfok te loevert, aan den wind gehouden moest worden

en niet geregeld kon worden doorgezeild. Kruisten tusschen do haring-
visschers tot den lOden. Bij de talrijke Hollanders werden enkele Fran-

schen en Duitsohers aangetroffen.

Eene bom (K.W. 76) ziende met eene Hollandsohe vlag en eeneblauwe

vlag daaronder, hielden er op aan. Zij bleek van de Argus geneeskun-

dige hulp te verlangen, die verleend werd. De schipper wist niet welk

sein hij moest hijschen om aan de Argus te kennen te geven, dat hij

hulp noodig had. Het ware ook daarom te wenschon, dat elk visschers-

vaartuig in het bezit was van het seinboekje voor de Nederlandsche vis-

achersschepen, samengestelddoor Albbrt Verueij enHinbert Fillekes.
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Den 7den September liep de wind met langzaam rijzenden barometer
naar het AV.N.W. en daarna flauw wordende naar het W.Z.W. Hadden
verder flauwe Zuidelijke koelten, afgewisseld met stilten, barometer 769,
tot den 12den, toen er een koeltje uit het Oosten doorkwam. Den Ssten
was het mistig, de volgende dagen heiig en warm. Tot den 12den werd

op en bewesten de Doggersbank gekruist en toen over het Witte wa-

ter om de Zuid geloopen. Een paar vloten Engelsche smakken, doch

geen Hollandsche visschers werden gezien. In den avond van den 12den
werd het lichtschip van de Haaks gepasseerd en verder om de Zuid

geloopen tot Scheveningen. Den ISden (Zondag) werd het kustgebied
van Scheveningen tot de Haaks bekruist en op de P.V. geankerd bij
den Zanddijk, waar de loods aan boord kwam; geen enkel visschers-

vaartuig werd gezien.

Den 14den werd ’s
morgens tusscben de uitkomende visschersvloot

gekruist en daarna door het Schulpengat naar het Nieuwediep geloopen.
De verjaardag van H. M. de Koningin werd den Sisten Augustus

op de voorgeschreven wijze gevierd, behalve de groote parade, die

wegens ongunstig weer moest achterwege blijven.

Overtredingen werden niet geconstateerd.
Klachten werden niet vernomen.

De gezondheidstoestand is goed.
Van nabij werden gepasseerd:

Op de V.M. van den 17den Augustus H.D. 15, 274; T.X. 71, 86.

Op de A.M. van den 18den op 56° N.B. en 3°4o' O.L. G.Y. 177.

Op de V.M. van den 19den Augustus op 56°39' N.B. 3°ll' OL MD

16, P.R. 3.

Op de D.W. van den 20sten Augustus op 57° K.B. 3°ls' O.L. P R

42; op de P,V. op 57°9' N.B. 3°3o' O.L. O. 105.

Op de P.V. van den 23sten Augustus op 56°30' N.B. I°l4' O.L. Sch. 61.

Op de D.W. van den 24sten Augustus op 56°15' N.B. o°ls' O.L. Sch!
225, 235, 227, K.W. 22, V.L. 9; op de V.M.

op 56°12' N.8., o°to' O.L
M.A. 90, 67, 69, N.W. 20, Sch. 66, 76, 99, 15.3, V.L. 63, K.W. 46; op de
A.M. op 56°8' N.B. en o°3o' O.L. Sch. 167, 208, 138, 40, 9, 21 V.L. 138,
K.W. 37, 21; op de P.V. op 55°56' N.8., 0«37' 0.L., Sch. 110 101 164’
V.L. 68, 21, 49.

>

>
.

Op de V.M. van den 26sten Augustus op 56°H' NB I°4o 5' OL
G.Y. 329. ’ ’

•

Op de A.M. van den 27sten Augustus op 56“12' N.8., I°42' O.L. Sch.

161; op de P.V. op 56°,26,5' N.B. 1»21' O.L. B. 2080.

Op D.W. van den 30sten Augustus voor de Firth G.N. 13, L.H. 280.

Op de V.M. van den 7den September op 55“22' N.B. en I°2s' O.L.
SCH. 110, 136, 4, 80, V.L. 10, 40, 57, 139, A.M. 19, B. 1492, 2091, f!
1165, G.Y. 912; op de A.M.

op 55°41' N.B. en o°37' 0.L., B. 1922 1718
S.M.D. 6, SCH. 243, 25, 251, 252, 148, V.L. 13, 55, M.A. 15; op

d’e Pv’
op 55°30' N.B. o°so' 0.L., V.L. 57, SCH. 58.
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Op de D.'W. van den Baten September op 55°39' N.8., o°3o' 0.L., V.L.

144; op de V.M.
op 55°5' N.B. en o°4o' O.L. A.E. 5; op de A.M. op

55°27.5' N.B. en 1“29' O.L. V.L. 141, 48; op de P.Y.
op 55°36' N.B. en

I°l9' O.L. V.L. 46.

Op de D.'W. van den 9den September op 55°43,5' N.B. en I°4l' 0.L.,
SCH. 40, 161, 41, V.L. 8; op de V.M. op 55°26'.5 N.B. en o°s6' 0.L.,
SCH. 14, 54, 57, 127, 152, 211; K.’W. 76, N.’W. 2, A.E. 17; op de A.M.

op 55°31,5' N.B. en 1“23' O.L. SCH. 118, 169, G.Y. 793.

Op de D.W. van den lOden September op 55°26,5' N.B. 1°42,5' O.L.

Y.H. 300, 35, 214, 263, 296, 590, 1046, 638, 728, 294, 568, L.O. 299, 275,

58, 409, 43, 11. 1474, 15; op de V.M. op 55=24,5'N.8., I°4B'O.L. G.Y. 966.

Op de D.W. van den 14den September tegen de Zuiderhaaksgronden
U.K. 20. 63, 66, 11, 78, 87, 93, 94, 91, 62, 154, 29; H.D. 33; op de V.M.

U.K. 80, 134, 288, 114, 31, 116, 104, 24, 74, 59, H.D. 40, 10, 21, T.X.

186, 178, 53, 44, 108, 113, 72, 104, 29, 28, 40, 102, 87, 70, W.R. 173,118,
en 123.

Willemsoord, den sden October 1891.

Ik heb de eer U.H.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelschoener

Argus, ter voldoeningaan Uwe instructie, in den namiddag van den 24sten

September het Nieuwediep verliet, met eene flauwe koelte uit het Z.W.

door het Westgat naar buiten werkte en koers zette naar de haring-
visschers. Den volgenden ochtend zagen wij eenige bommen, die in de

nabijheid van Engelsche smakken achter hunne drijfnetten lagen. Aan

K.W. 22, die het dichtst bij de Engelschen was, werd gevraagd of hij
eenigen last van hen had ondervonden, hetgeen ontkennend werd be-

antwoord.

Den zuidkant van de Doggersbanknaderende, nam het aantal Holland-

sehe en Engelsche haringvisschers toe. Verder om de West loopende,

geraakten wij er ’s nachts uit.

Den 26sten nam de wind, terwijl de barometer van 771 tot 755 ge-

daald was, hand over hand toe en liep ik, verwachtende dat bijliggen

noodzakelijk zou worden, door de haringvisschers om de Oost, om aan

lij van hen en van het ondiepe gedeelte van de Doggersbank te komen.

Nadat de halsleuver van den kleinen kluiver en de bout van den klui-

verleider gebroken waren, werd op de V.M. van den 26sten bijgelegen
over 8.8. tot

op de E.W. van den 28sten, toen weder dichtgereefdkon

worden opgewerkt.
Het vergulde lofwerk aan 8.8. op den boeg werd door de zee wegge-

slagen. Tot den 2den October werd verder tusschen de langs den Oost-

kant van de Doggersbank verspreide, meest Hollandsche en enkele En-

gelsche haringvisschers, gekruist. Hoewel de wind nu en dan afnam tot

br./z. koelte, bleef de zee lastig en de gelegenheid om de visschersvaar-

tuigen dicht te naderen ongunstig.
Den 2den October werd om de Zuid geloopen en nog denzelfden dag



369

het lichtschip van de Haaks gepasseerd, de loods aan boord genomen,

en langs de Haaksbanken en de kust gekruist tot Egmond, waar slechts

enkele visschersvaartuigen werden aangetroffen. Toen den 3den October

met langzaam rijzenden barometer de wind Xoordeljjk liep en ver-

flauwde verwachtte ik stilte. Daar een van de Officieren den 6den Oo-

tober voor de rechtbank te Alkmaar ter vervolging eener visscherij

overtreding gedagvaard is, wilde ik niet de kans loopen, dat de Argus
te laat zou komen, en liep in den namiddag het Nieuwediep binnen,
van af Kaaphoofd,wegens windstilte, gesleept door de stoombarkas van

Hr. Ms. wachtschip.
Klachten werden niet vernomen.

Overtredingen werden niet geconstateerd
Van nabij werden gepasseerd:
Op de A.M. van den 24sten September H.D. 7, 13, 18, T.X. 79, 68,

U.K. 268, E.H. 22.

Op de D.W. van den 2östen September op 53“46' X.B. en 2°27' O.L.

G.Y. 549, K.W. 22, Scb. 244, 137, X.W. 2; op de V.M. op 54° N.B. en

2”B' O.L. Y.H. 664, 665, 666, 657, H.D. 69; op de A.M. op 54°25' N.B.

en I°36' 0.L., K. 1447, Sch. 65, 192, 210, 182, G.Y. 1108, Y.H. 885, L.T.

173, 397, 224. Op de D.W. van den 26sten September op 54°14' N.8.,

2°s' 0.L., H. 69.

Op de D.W. van den 29sten September op 54°50' N.B. en 3“20' O.L.

Sch. 228.

Op de D.W. van den 30sten September op 54"50' N.B. on 3°46' 0.L.,
KW. 68, VL. 128, Sch. 147; op de A.M. op 54°46' N.B. en 3°B's" O.L.

Sch. 228, M.A. 40; op de P.V. op 54°42' N.B. en 3°2o' O.L. Sch. 98,
M.A. 48, L.O. 105, K.W. 3.

Op de D.W. van den Isten October op 54°16' N.8., 3°l3' O.L. Sch.

134, 11 ; op de P.V. op 54°8' N.B. en 3-31' 0.L., V.L. 18, Sch. 66, 137;

op de A.M. op 54»8' N.B. en 3°3l' O.L. V.L. 18, Sch. 66, 137.

Op de D.W. van den 2den October op 53°25' N.B. en 3°21'5" 0.L.,
L.T. 290; op de V.M. op 53°8' N.B. en 3°4' 0.L., M.D. 7, G.K. 40, L.T.

7, 59, 233, 224, 436, 798, Y.H. 537, 485, 149, 117, 955, 220; op de A.M.

tusschen het lichtschip en de Haaks H.D. 10, 15, 24, Sch. 91, E.H. 26,

41, 59, LT. 304 ; op de P.V. van den 2den October tegen de Zuiderhaaks

U.K. 47, 62.

Op de D.W. van den 3den October ter hoogte van Camperduin E.G. 1

en 9; op de V.M. tegen de Zuiderhaaksgronden U.K. 84 en 96.

Willemsoord, den 26sten October 1891

Ik heb de eer Üll.E.Gestr. te rapporteeren,dat Hr. Ms. galfelscboener
Argus, ter opvolging Uwer instructie, in den ochtend van den 13den

October met de achtereb de haven van het Nieuwediep verliet en door

het Westgat naar buiten zeilde. De wind Z.Z.W. en de barometer dalende

zijnde, werd met kracht van zeil om de N.W.t.N. geloopen tot op de

24.
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l’.V., toen, wegens het vele water overnemen, voor den inmiddels tot

storm toegenomen wind moest worden bijgelegen over S.B. De wind

bleef Zuidelijk (hoewel de barometer op de V.M. van den Uden October

van 739,5 tot 748 rees) en stormachtig met op en neêrgaandenbarometer,

zoodat wij op
den middag van den 17den October al bijliggende over en

langs den Oostkant van de Doggersbank tot op 55°37' fJ.B. waren ge-

dreven, toen met eene ger. m./z. koelte tot m./z- koelte van
.

tot

N-.W.t.W. in de hoogeZuidelijke deining op , wat Zuid gebaald kon worden.

Den 19den liep de wind weer Zuidelijk, in kracht toenemende tot dicht

ger. m./z. koelte met stormvlagen, en moest opnieuw worden bijgelegen.

Den 20sten en 21sten werd langs den Oostkant van de Doggersbank om

de Zuid opgewerkt en verder langs den Zuidkant van die bank om de

West geloopen, tot het lichtschip van de Haaks Z.O. was, en daarna

over 8.8, bij den wind, die steeds tusschen Z. en Z.W. bleef, gezeild

tot op den middag van den ‘22sten, toon de wind, tot Z.O. krimpende,

toenam tot dicht ger. m./z. koelie en, na over S.B. West gehaald te hebben,

weder eenige wachten moest worden bijgelegen. In den ochtend van den

23sten werd, steeds over 8.8. bij den Z.W.lijken wind-zeilende en het

zware lood gaande houdende , bet land aangeloopenbij Eijerland in plaats

van boven bet lichtschip van de Haaks, zooals het bestek aangaf, dat in

de laatste dagen door het dikke weder niet verbeterd had kunnen worden,

en dus niet vertrouwd was. Met den vloed werd een slag op zee gemaakt,

om op te werken naar de Texelsche gaten, toen toenemende wind en

zee het mij beter deden achten af te houden naar het Stortemelk,

waardoor, na een loods aan boord genomen
te hebben, op den middag

met den achtervloed naar de Vliereede werd geloopen,en geankerd. Den

volgenden morgen begonnen met het afraken van de eb op te werken

door den Vliestroom en het Inschot. Flauwe Zuidelijke wind en het niet

doorkomen van den vloed waren oorzaak dat wij slechts weinig vorderden.

Terwijl het schip in de wending lag en de vaart er nagenoeg geheel

uit was, raakten wij met het voorschip 1 dM. geboeid Op een werp

werd dadelijk af en slaags gehaald, en verder opgewerkt naar het Zuid-

oostrak, toen Hr. Ms. Dolfijn ons op sleeper nam en’s avonds in de haven

van het Nieuwediep bracht.

Daar er zelfs bij het tijdelijk beteren van het weer veel zee bleef en

er dan, om tijdig te Nieuwediep terug te zijn, hard gezeild moest worden,

werd bijna voortdurend water overgenonien, en zijn de extra-schalni-

planken do geheele reis niet weggenomen,
De verstrekking van het dubbel

aantal regenpakjes heeft de equipage voor veel ongemak bewaard. Uit-

gezonderd rheumatisclie aandoeningen was de gezondheidstoestand goed.

De bout van den kluiverleider ia weder gebroken.

Van de vlet, die nu hooger hangt, hadden wij geen last.

Waren van den Uden tot den 21sten üotober tussehen de haring-

visscliers, die wij wederom op 54“0' N.15. en langs de geheele Oostzijde

tot aan den Noordrand van de Doggersbank aantroflen. Wegens het
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stormachtige of ruwe weer konden slechts weinigen aangepraaid worden

Stoomtrawlers en smakken werden niet korrende tusschon de haring-
visschers gezien.

Klachten werden niet vernomen, overtredingen werden niet gecon-
stateerd.

Van nabij werden gepasseerd:

Op de V.M. van den 13den Ootober tegen de Zuiderhaaks H.D. 4, 5

W.R. 49, 55, 84, lüO, 123; op de P.V. op 53°27'8" K.B. en 3“5' OL
Y.H. 44.

Op de D.W. van den loden Ootober
op 54°4G'9" N.B. 3°12'5"0L M A

18, G.r. 516.

Op de D.W. van den 16den Ootober
op 55°]7'8" N.B. en 3°2'6" O.L.

B. 1871; op de V.M. op N.B. en 3°o' O.L. H. 154.

Op de V.M. van den 17den Ootober
op 55“32'5" N.B. en 3“8'5" OL

B.N. 17, H. 16, 134.

Op de V.M. van den ISden October op 54°45' N.B. en 3°4B' O.L. Sch.

40, 221; op de A.M. op 54°38'3" N.B. en 3°ö2'4" O.L. Sch. 156; op de
P.V. op 54°30'6" N.B. en 8°56'4" O.L. Sch. 119, B.N. 10.

Op de V.M. van den 20sten October
op 54°14'5" N.B. en 4°33'5" 0.L.,

M.A. 19, Sch. 228, 245, H. 578; op de A.M. op 54°20'2" N.B. en 3°9'B"'
O.L. N.W. 3, M.A. 102, Sch. 146; op de P.V.

op 54°14'6" N.B. en 2°55'6"
O.L. M.A. 54 en Sch. 239.

Op de D.W. van den 21sten Ootober op ö4°4'3" N.B on 2°4'6" O.L.
G.Y. 972; op de A.M. op 53°48'4" N.B. en I°Ö7'2" O.L. R. 1874.

Willemsoord, den 12den November 1891

Ik heb de eer U.11.E.G. te rapporteeren, dat Hr. Ms. gaffelscboener
Argus, ter opvolging Uwer instructie, op de V.M. van den 3den No-
vember bet Nieuwediep verliet, met eene stijve br./z. koelte uit bet 0.N.0.
door bet Westgat naar zee zeilde en, na tusscben eenige tegen de Zui-
derbaaks korrende Hollandscbe visschers doorgeloopen te zijn, koers
zette om de Noord, ten einde de Noordbaringvisscbers op te zoeken.

egens ernstige ongesteldheid van een der Officieren werd den 4den
weder bet Nieuwediep binnen geloopen. Nadat die Officier

nog denzelfden
dag naar bet hospitaal geëvacueerd en vervangen was, werd op de
V.M. van den sden door het Westgat naar buiten geloopen. N.O Ijjke
deining en de verflauwende Olijke koelte deden mij van mijn voornemen,
om de Noordbaringvisscbers op te zoeken, afzien en koers stellen om’
de West naar de baringvisscbers, die op de Scbouwenscbe vlakte bun

bedrijf uitoefenen. Kwamen met omloopendeflauwe koelten op den avond
van den 6den bij ben, en kruisten tusscben ben tot den 9den, toen, wegens
toenemenden Zuiden wind, koers w.erd gezet naar IJmuiden. Bij mist
werd land gemaakt bij Zandvoort, langs de kust om de Noord geloopen,
en, daar wind en zee met dalenden barometer toenamen, op de A.M.
in het Nieuwediep geankerd.
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Den lOden was het weer wat beter, doch den 11 den stormde het uit

het Zuiden.

Daartoe door U gemachtigd heb ik den loods aan boord gehouden.
Klachten werden niet vernomen, overtredingen niet geconstateerd.

Op den voormiddag van den 7den November bovenswinds eenvisscher

ziende, die de groote Nederlandsche vlag en daaronder eenrooden wimpel
had waaien , werd naar hem opgewerkt. Op den achtermiddag bij hem

komende was het sein neergehaald. De schipper van V.L. 23, die aan

boord kwam om te zien of wij hem helpen konden aan een bout van

den mast, die gebroken was, deelde mij mede, dat het bovenbedoelde

sein niet de Aryus, maar een ander visschersvaartuig gold. V.L. 28

had geen nummer in het driehoekige zeil, dat achter den groeten mast

gevoerd wordt. De schipper deelde mede dat het zeil gerepareerd, en

er nog geen tijd geweest was om het te nummeren. Daar in de wet

van den 7den December 1888, Staatsblad n°. 202, voorgeschreven wordt,
dat het nummer moet geplaatst worden in het grootzeil, en dat drie-

hoekig zeil geen grootzeil is, geloof ik dat het plaatsen van een num-

mer in dit zeil, hoewel gewenscht, niet verplichtend is.

Van nabij werden gepasseerd:

Op de A.JI. van den Bden November, bezuiden de Zuiderhaaks, U.K.

104, 8, 114, 274, 40, 5, 174, 45, 106, T.X. 87, 46, 41, 105, 109, 9. H.D. 50.

Op de A.M. van den eden Ifovember, bewesten do Haaks, U.K. 4ö, 58,

132, 155, 139, 119, 251, lI.D. 68.

Op de V.M. van den Oden November op 52°58' N.B. en 2°4'4" 0.L.,,

L.T. 44, 70, D.H. 74, 175.

Op de D. W. van den 7den November op 52°35' N.B. en 2°39' O.L.

M.A. 20, V.L. 124; op
de V.ll. op 52°32' N.B. en 8° O.L. K.W. 5,24,49,

Sch. 21, 242, V.L. 49, 128, 135, 51, 56, 99, 00, 19, 139, M.A. 28, 78, 88,

112, A.E. 8, 17, K. 72; op de A.M.
op 52°81' N.B. en 2°59' 0.L,, V.L. 22,

78, 45, 100, 181, 119, 46, 48, 28, Sch. 7,3, 76, M.A. 71, 56, D.H. 81.

Op de D.W. van den Bsten November op 52°30' N B. en 3°4' O.L. M.A.

67, 53, 8, 28, 71, 58, 44, V.L. 22, 141, 144, K.W. 89, 84, 12, B.D.M. 8,5,

Sch. 125, 2; op de V.M. op 52°32' N.B. en B°2B' 0.L., Scli. 149, 46. 92,

116, K.W. 1,6, 38, 25, 68, N.W. 8, 12, M. 17, 66, V.L. 28, 89, 16, 84,

11.8, 118, 24, 74, A.E. 1,2; op de A.M. op 52°5.5'8" N.B. en 3°25' O.L.

Sch. 66, L.T. 258.

Op de V.M. van den 9den November onder den wal bij IJmuiden V.D.

266, 85, 206, 16 en 224.

Willemsoord, den 27sten November 1891.

Ik heb de eer Ü.H.E.G. te rapporteeren, dat, ter opvolging Uwer

instructie, Hr. Ms. gaffelschoener Argus, daar den 19den de gelegen-
heid ongunstig was, in den namiddag van den 20sten het Nieuwediep
verliet en 'door de Hercules werd uitgesleept door het Westgat, om bij
de AVMijke zee en wind wat uit den wal te komen. Er stond evenwel
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?eheele voorschip onderstampteen ten slotte de bolder, waarom de sleeptros belegen was afknante
gezet en, eerst zeilende en daarna

VM
i gesleept, naar bet Nieuwediep werd teruggekeerdIn de V.M van den volgenden dag was de wind W.N.W. en liet fk

mij bet

werd tegen de W.hjke deining opgewerkt naar de Sebouwensche vlakte
en daarna, met eene aanwakkerende O.lijke koelte, naar de HolÏnlebe
dijk geankerd bp den Zand-
df f" met Z.O.lijke zuchtjes met de eb om

l®"gs fle kust en ankerden

diep binnen

' Scbulpengat. Liepen den 26sten in het Nieuwe-

Eene groote vloot haringvissohers oefende het bedrnf uit bii dechouwensche vlakte, eene kleinere op 52°43' N.B. en 3°47' o/
penkele verspreide vaartuigen dichter bij de Holland.sVhe kiißt

ï i. vr 1 1

VXC AAUuanuSCne Kust.

pn

Volendammers was heugende op 52°30' N.B. en O L
korrende tegen de Zuiderhaaksgronden. ' ’

werden niet
vernomen, overtreding

den
‘eg- de Zuiderhaake, 0^7;;-M van

Scï 1*63 November op 52=42' N.B. en 4=lo' O.L.

L 333
November op 52°35' N.B. en 3=l7' O L81. 633; op de V.M. op 52=39' N.B. en 2=57' OL M A 3i r t okn

626; op de
op 52=38' N.B. en 3=l6' O.L. R.’

390 Sck sfw
27, 35, op de P.V.

op 52=41' N.B. en 3=,35' 0.L., SCH. 11 en 99

’ ’

ttÏ November op 52°37' N.b'
en 4°l3' O T13M. 21; op de V.M. op 52°30’ N.B. en

/e'
0.L., V D To aS o/o’

277; op de A.M. H.D. 30.
’

7 68
tegen de Zuiderbaaks, UK

L ’’ *®g®“ Zuiderbaaks, U.K. 827 97 237 ifia’

I ■ . 87, 48, op de A.M., tegen de Zuiderbaaks, U.K. 258, 46, 138.’

25
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Windrichting en kracht iot den volgenden middag.

'■ Wiudrichtingenkracht tot

i
den volgenden middag..

Stroomeninhet et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

g stand.
Wind-

Datum. i
UD

a

49

'a
a

o
ej

en

Breedte. Leiigte. Koers.
*s
_a

V

>

12 u.—B u N.M. 8 u.—4 n.
’
8 nachts.

4 u.—l2 n V.M. V

o
ed

Richting. «
bO

0
0

4)

Sj
»
es

Sd
0

0

M

4)

Sj
eS
eS

weersgesteldheid.

Koningfin IHmina. dev Neder- la.udeu (eerste Kriristoclit).

1890. Stoomden den 11den Oct ober ten 2 u. van de reede Texe en passeerden ten 3 u. 15 m. de Uiterton van het Schul pengat.
11 Oct.

- - West 2 3-2
West 1

12 id. 51° N. Peiling op den middag
Folkestone.

Vuurtoren Dungeness.

w-wzw

NO;N (magn.]
ZVViW;W (id.)

1 zw-vv 1
NNO-NO 2 6 773.7 771.6 19 15 3 mooi weer, op den dag heiig, des

nachts mist, (1 wacht m. 4 k.,
4 w. m. 2 k., ; w. m. 3 k., 5;

13 id. 49“58'5" 4°12'6" W. WZVVI.W 33 zozzo 1 OZO-ZO 1-0 NW-Noordelijk 1 6 775.0 773.4 17.4 13.5

w. m. 3 k., 1 w. m. 2 k ).
mooi weer, heiig, des nachts

14 id.

15 id.

47°44'1"

44°41'

B°3'9"

10°6'3"

ZW^AV

ZZW^W
5H
51

WNW-W

WNW.

1-3

3-4

NW-VVZW

WNW

2

4-3

W-WNW

NW-N

3-5

2

H
2

zwtw;w
zzw;w 4

771.6

771.8

769

769

18.2

17.4

13.3

15.9

mist, (m. 2 ketels),
mooi weer, mistig, (m. 2 ketels),
mooi weer, bew., (m. 2 k.).16 id. 42°19'2" 11°11'7" ZtW|VV 371 NO-NOtN 4 N-NOtN 4-5

NNO-NOtiN 6-4 _ ZW 4- 773.3 771.9 18.4 17 0
1 1 id. 39°39' 10°8'3" zto^o 41» NNO 4-3 Noord 4-1

Noord 1 4 WZW’W 6 773.3 771.2 19.0 17.5 mooi
weer, in den avond heiig.

op enn.geh
N»0

openn.geh.

D.W. dikke mist, (m. 2 k. en

18 id. 38°56'9" 9°36' H Noord 1 NO-NNW 1-2
stil 0 6 770.5 768.3 19 0 17.0

zeer vermiud. aantal oraw.).
dikke mist, (alsvoren).

19 id.

Ten

38°56'2^'

) u. 30 m.

9°42'9"

ankeren ter reede Lissa

7

ff

bon.

stil H dikke mist, opklareud, (alsvoren).

o

November ten 9 n. V.M. verlaten de reede van Lissabon. 38°32'6" N.B. Peilins on den
2 u. NM., 1 wacht gestoomd, mooi weer, met 2 ketels.

° ‘

middag. Lichttoren Guia N. 24° 0., NVV.; ld. Bugio N. 63° 0., NW. ; ld. EspichieTN. 145° 0., NW.j

lU JNov.

11 id.

36°37' N.

34°24'9"

11°43'8"W

14°9'4"

zw>z

ZW|Z

40

44 =

NNVV-NW

NW

4

1

NW-

WNW

5-4

1

NNW

VVNW-N W

3-1

j
1
6

zwtvv-W

zo;z
H
1;

771.7

772.6

768

770.5

19

20.4

15.8

18.4

mooi veer (m. 2 ketels).
12 id.

13 id.

31 45 15°54'4" ZZW'W 45; WNW 1-0 Noordel. zuchtje
NO zuchtjes 6 zo 1; 772.6 771.2 19.5 18.1 id. id29°26'6'’' 1 ö'^ zw^z 4B| OostelijkOtZ 1 NO-OIZ 1 OtZ-ONO 1-5 6 NNW|W 3 770.8 768.3 22.4

23

19.4
14 id 26°58' 19°59'1" ZZW’W 43» ONO-O en W z. 5-1 W. eii0. zuchtjes O-NO 2 6 VVN VV;W 3 768.7 767 5 21 115 id.

16 id.

17 id.

18 id.

24°44'9"

22°35'6"

21°5'9"

22°20'7"
ZZWJAT
zzvv^w

36;
3fl-

NO-ONO

ONO

3

5

ONO

Oost

3

5-3

, ONO-OtZ

O-ONO

3

4
U ZW’Z

WtN

Q 3

3|

768 8

769 2

767.4

767.6

26.4

26

21 2

21 C

id. id.

20°23' 23°31'1" ZZVV* VV 37 = ONO 4 ONO 4-3 ONO 3 WZW 768.5 767 28 8 22.4

O-ONO 3-4 ONO 3-4
ONO 3 767 9 767.4 26 23 9 id. id.

Ankeren ten 2 u. 15 m. in de baai van Porto Grande.

Den 19den November des namiddags ten 3 u. verlaten de baai van Porto Grande
20 Nov

21 id.

22 id.

23 id.

24 id.

14°47'0"N.

11°30'5"

9°2'2"

7°14'8"

.aoiQ'j^"

25°38'6" VV

26°r2"

2 5° 15'4"

24°35'2"

23°56'2"

24°2'2"

24°18'3"

ZtW-W

Z|\V

32

49;

ONO-NO

NNO

3-4

6

NO-NNO

NNO-NO

4-3

6-7

NNO-NO

NO-NNO

4-5

7-5

1

I zw;z
ZW

4

n

766.3

765.7

764.1

762.0

26 2

28.1

24-6

25.0

mooi weer, bewolkt, (m. 2 ketels),
mooi weer, bewolkt.

ZtUyU 38; ONO-NO 5-4 ONO-NO 4-5 NO-ONO 4-3 ZZW 763.8 760.9 27.4 26.1 bewolkt, buiig, weerlicht.
Zt0“0

ZI0“0

Zuid

28| rondl. ONO 3 NO-ONO 3 NO-ONO 3-4 Zuid 763.2 760.8 29.0 26.7 wolkdrijveud, goed weer.

25 id.

26 id.

4“8'8"

2°14'3"

30;

in
28;

NO

Zuid

ZZO

3

2-0

1

NO

Z-ZZO

zotz

3-2

0 1

1-2

ONO-ZZO

ZIO-ZZO

ZOtZZO

2

1

1

3

6

ZZO|O
NtW

W;z

8

U

762.8

763.1

762.8

760 7

760.3

761.6

28.8

28.2

28.5

27.4

25.2

26.0

buiig, weerlicht, wolkdrijvend,

buiig, goed weer, (ra. 2 ketels),

bewolkt, goed weer. id.



VIV

Datum.

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
AVindrichting en kracht tot den volgenden middag. !1

Windrichting enkracht tot

den volgenden middag.

1

Wachten

gestoomd.

||

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

en

weersgesteldheid.Breedte. Lengte. Koers. ’S
JS

4»

>

12 n.—B n. N.M. 8 u.—4 u. *8 nachts. 4 u.—l2 u. V.M. Richting.

a

‘s
o

c
cs

t2

o

o

H

d

■J3
bO

se
CS

d

o
o

a

d

cS

CS

1890.

27 Nov. 0°34'8" Z 25°19'6"W Zt-W^W 45 zo 1 zo 1 zoto 3 6 ZW’Z I'i 764.3 760 9 27.2 25.0 wolkd., goed weer (m. 2 ketels).

28 id. 2“22'8" 26°27'2" zzw»w 31' ozo-zoto 4-2 zo-zoto 3-5 zoto-ozo 5 1 WZWJ.W 6f, 764 2 762.0 27.2 25.2 helder, mooi weer (m. 2 ketels).
29 id. 4°50'9" 27°49'5" zzw|w 42 OZO 5 OZO 5 otz OZO 5-4 wzw-w IH 765.8 762.0 27.8 25.4 E.W. regen, helder mooi weer.

30 id. 6°33'1" 28°52'7" zz\V|\v 29^ zo-zoto 4-3 zotz-zoto 3-5 zo-zoto 5-3 West 5» 766.3 764.0 27.3 25.6 wolkdrijvend, helder mooi weer.

1 Dec. B°3's" 29°42'2" zzw‘W 25‘ zoto-zotz 3 zoto-otz 3 otz 3-2 WZW» w 765.3 759.5 27.2 25.4 prachtig weer.

2 id. 9°23'7" 30°22'3" zzw»w 22>. OZO-ZO 2 zo-otz 3 OtN-ONO 8-2 WZW 4^ 764.8 762 8 27.7 24.8 id. id.

3 id. 10°56' 30°47'6" ztw»w 24 O OZO 2 OZO otz 2-3 OtZ-0 2 zw 2; 764.2 763 27.4 24.8 id. id.

4 id. 13°3'9" 31°31' ZfW'W 34 O-OZO 2-3 Oost 3 O-OZO 3 zw^w H 764.6 763.5 28 25.2 bewolkt, mooi weer.

5 id. 15°21'2" 82°34'7" ZZW.^W 38 OZO-ONO 3-4 ONO 4 ONO 4 zw.^z 765.7 763 27.9 23.2 wolkdrijvend, helder, mooi weer.

6 id. 17°16' 33°25'9" zzw" 31 ONO-NNO 3 NO 4 NO-NNO 4-3 ZZW» w 4« 765.2 764.1 27 3 25.4 licht bewolkt, mooi weer.

7 id. 18°54'8" 34“25'8" ZZW»W 28^ NNO 3 NNO 3-2 NtO 3-4 Z‘W 765.7 762.3 28.8 25.4 bewolkt, mooi weer.

8 id. 19°45'4" 34°55' ZZWJW IH NNW-WNW 4-1 NW-N 1-0 N-NW 1-2 z*o 2 767 6 765 28 2 24.6 helder, weerl. in ’tW.

9 id. 20°44' 35°30' zzw'w 16^ WNW 2 NtW-N 2-1 N-NW 1-2 ZJO 2 767.6 764.8 28.9 25 licht bewolkt, mooi weer.

10 id. 22n'7" 36°42'8" ZW|Z 25=^ NW-NNW 2 NNW-N 2-3 NtW-NW 3-4 Z*o 2 767 4 764.3 28.3 25 licht bewolkt, mooi weer.

11 id. 23°26'3" 37°49'3" ZW4Z 26^ NW 3 NWtW-NWtW 3-4 NNW-ZW 4-0 ZtO'O 3; 766 763.2 27.5 24.6 bewolkt, mistig, goed weer.

12 id. 25°26'6" 40°0'8" zw" 42i zuchtjes uit ZO zuchtjes uit 0 zuchtjes uit NO 6 ZWw/zW 768.4 765.2 28.6 24.2 helder, prachtig weer (m. 2 ket.).

13 id. 27°48'6" 42°33'9" zw 40* NtO-.MNW 1-2 NNW-ZW 2-1 NW-ZW 1 6 zw*z H 761.5 758.7 27.5 24.6 dik bewolkt, buiig (m. 2 ket.).

14 id. 29°21'5" 45°0'3" ZWiW 40 ZW 1-2 ZW-ZZO 1-2 Z-ZZW 2-0 6 w*z 4 764 4 761.5 26.0 20.4 wolkd., mooi weer (m. 2 ket).

15 id. 31°23'8" 47°22'1" zw 43| Z-ZO 0-1 ZO-ZZO 1-8 ONO-NNW 1-0 6 766.7 763.7 22.7 17.9 dik bewolkt, veel regen (m. 2 ket.).

16 id. 33°49'4" 5()°26'9" ZWi-W 52> NNW-IV-OZO 1 OZO-0 2-1 NO 1-3 ZW|W 766.3 764.5 22 18.2 opkl., held., goed weer(m. 2. ket.).

17 id. 34°42'2" 53°44'6" \vzw;w 43 NNO-N 3-2 N-WNW 2-0 ZW 2 4 WZWJW 762 8 756 23 19.1 buiig, weerlicht in ’t rond, regen

i).W. opklarend (m. 2 ketels.)
18 id. Ankeren te middernacht nabij Flores, 7 u. in den morgen ouder stoom en ten 10 u. 30 m. geankerd ter reede Monte-Video.

Van Sint-Vincent tot Monte-Video afgelegd 961,25 mijlen in 28.® etmalen, das gemiddeld 33,43 mijlen per etmaal.

Den 4den Januari 1891 des V.M. ten 10 u. stoomden van dereede Monte-Video. Peiling op den middag Flores-eil. N. 43° O. (magii); El Cerro N. 248° O. (mag.); Lichtschip N. 150° 0. (mag.), i waclit

gestoomd , buiig, dik bewolkt; met 2 ketels.

Peiling ten 4 u. 30 m. N.M. geeft 3ö°2'2o" Z B. en 54°57'30'' N.L., begin bestek. 1
5 Jan. 34"45'8"Z. 52°17'9"W OJN 33 w-zzw-ztw 4-8 ZfW 7-6 ZtW-ZZVV 6 4 N’O B,j 762.9 756.2 28 2 17.5,buiig, bew., opkl. (m. 2 ketels).
6 id. 35°3'2" 50°23'4" Otz 23» ZWtZ-ZfVY 4 ZZW 3-2 WZW 3 _ NOtO 1 7 766.8 763.1 22 18.6 helder, mooi weer.

7 id. 34°47'4" 49°37'4" ÜNO 10^. wzw-ozo 3-2 OZO-O-OtN 4-2 otz 2-1 zzo^o 2| 770.5 766 4 23.4 18 helder, mooi weer.

8 id. 35'’4'S" 46°50'2" o;z 34» Oostel. zuchtjes OtN-NO 1-3 NtO 3-5 4 Ntw» W 2J 771.9 769.4 21 18.2 held.,mooiw.,l.lichtbew.(m 2k.)
9 id. 36°19'7" 43°30'9" ZOtO’O 44' NNO-NOtN 4-5 NOtN-NOtO 6 NOtN-NtO 5-4 zto»o 773 5 771 21.2 18.7 wolkdrijvend, mooi weer.

10 id. 37°11' 39°32'7" OZOJO 49» NNO-NOtN 4-6 NOtN-NNO 5-6 NOtN-NNO 4 Zoto|o 6 773 769.8 20 7 18.1 bewolkt, regeiiachtig, helder.

11 id. 37°42'6" 35°48'1" OJZ 45 NOtN-NiO 4 NtO-NOtN 4-5 NtO-NOtN 4 zo»z 768.9 764.9 19.8 18 wolkdrijvend, heiig, goed weer.

12 id. 38°17'1" 32°37'1" otz 38^ NNO-NtO 4 NtO-NNO 4 NtO-NO 3-4 zo^o H 765.1 762 9 19.4 18 hl wülkt, heiig, goed weer.

13 id. 38°25'5" 29°56'2" o;z 31* NO-N 3 N-NNO 3-4 NtO-NtW 2-4 763.4 761.7 18.4 17.4 heiig, dikke mist, l>,VV.en V.M.

slagregen, buiig.
14 id. 38°42'6" 26°30'6' Ow/z Z 39» N-NtO 4 N-NtO 4 N-NtO 4 764.9 763 3 18.4 17 buiig, veel

regen, dik, mistig.



(l) Vao den 20sten tot en met den 28sten Februari gemanoeuvreerd, enz.

VI VII

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting en kracht tot

den volgenden middag. 'O

£

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barometer-

stand.

Thermo-

meter-

stand.

Datum. ,

ó

V
t£i

a
V

en

Breedte. Lengte. Koers. 12 U.—B u N.M. 8 u.—4 u. *8 nachts. 4 u.—l2 n. V.M.
a

V

o

Richting.
0

<a
bn

V

«
bO

u

&

V

weersgesteldheid.

>
eS 0

K
eS 0

X
ei

1891.

15 Jan. 39°5'6" Z 21°39'5"W o-z 56* NtO-NtW 5-6 NtO-NW 7-5 NNW-NWtW 4-5 ZOtO‘o 10| 763.2 759.3 18 16.1 regen, dik, buiig, V,M. opkl..

16 id. 39°5'6" 17“2ü'4" Oost 50* NWtW-W ZW 4-6 ZW-Z 7 Z-WZW 5 762.4 757.3 16.4 14.8

later dik.

mist, dik bew., V.M. opkl., later

17 id. 38°39'8" 14°54'9" OJN 28^ ZZVV-ZtO 5-3 zto-z 3-2 ZW 2-0 1 NNOJO 768.2 763.2 17.4 13.3

dik.

dik, opkl.,licht bew., mist (m. 2k.)
held.,bew.,dik,regen,mist (id.)
regen, bed lucht,IJ. W.opkl.,mist.
mistig, wolkdr., held

, dik, regen.

18 id. 38°31'6" iri9' O^.N 42- NW-WNW 0-1 N-NW 1-2 WNW-NNW 3 4^ NO»N 2» 768.1 765.8 16 8 14.3
19

20

id.

id.

38°35'1"

38°2ü'9"

7°44'4"

•4°2'l"

0-Z 42

43^

NNW-N

NW-WtN

4

3-4

N-NtW

NW-WtN

5

5-6

NtW-NW

W-NW

4

5

zoto H 764.9

760.5

760,5

758.8

18.6

19

15.8

15 4

21

22

id.

id.

37°58'7"

37^35'1"

0“35'

2°10'8"O

OJN

o.|n
41-

33. i

WNW-W

WtZW-WNW-

NNW

WtZ-WNW

5-4

2-3

ZW-WZW-W

NW-W-WZW

6-5

4

ZW-WZW-W

WZW-W

3-2

3

Oost

ONO*O H

764.8

767.3

759.4

763.8

17 6

18.7

15.1

17

buiig.

bewolkt, mistig, opklarend,
helder, mistig, later weder opkl..

23 id. 37°24'5" 3°53'9" 0»N 20» 2-1 W-NtW 1-2 NtW-NW 3 Oost 769.1 766.3 21.5 18.4

licht bewolkt.

24

25

26

27

28

29

id.

id.

id.

id.

id.

id.

37°14'1 "

36°49'5"

30°58'7"

35°ó7'5"

34°2 s'l"

False-baai

7°6'3"

9“44'7"

12“5'5"

16°1'5"

17°49'4"

0“N

OtN

O^Z
ONOjO
NO'N

38*

32J
28|
50

32

20

NtW

N\V-W-\VtZ

ZZW-W

N\VtW-NW

ZW-ZO

zo-otz

3-

3

3

4

4-

6-8

NtW-N

WNW-W-ZW

W-ZW-W

WNW-WZW-Z

ZO-ZZO

OtZ-ZO-Z-ZZW

4

3

3-2

3-4

5-8

7-0

NtW-NW

zwtw

WZW-NWtW

ztw-zto

ZOtZ zo

ZZW-ZW

4

3-

3

4-

8-6

1-3 H

zo^o

ONO^O
zo»o

ONOJO
NNW»W

4

43

768.3

764.7

761.8

767.4

768.9

761.8

765 6

761 6

759.6

760.2

763.3

758.6

20.4

19.6

20 7

22 5

22.2

21

18.6

17.8

17

19.8

18.6

19.6

held
,
licht bew., dik, regen, opkl.

bew. H.W. regen, opkl., 1. bew.

wolkdrijvend, goed weer.

bew., mistig, regen, 1. opkl., held.

helder, bewolkt, heiig (m. 2 ktt.)

heiig,dik bew, mistig. id.
Ankerden leii l 1. 45 in. namiddags lu □ e Simonsbaai.

Van Moiite-Video tot iii de ISimonsbsal afgelegd 929 mijlen in 25* etmalen, dus gemiddeld 38.44 mijlen per etmaal.

Stcomden uit de Simonsbaai

O.

18°29'40"

deii ISden ] ’ebruari des namiddags ten s|. i . Peiling ten 11 u. 30 m.

13 Febr. 34°29' ZW 1-2 WZW-ZW 3-2 z-zzo 2 3 bew., buiig, opkl., held., mooi

14

15

16

17

IS

19

20

21

22

23

24

25

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ld.

id.

id.

id.

33°55'4"

3 2° 15'6"

30°41'8"

29°23'3"

27°37'4"

25°5 5'4"

24°3'4"

22°42'7"

22°13'1"

21°28'5"

21“16'3"

20°13'9"

17“23'

15°23'7"

14°2'8" .

13°1'9"

10°41'7"

B°4'B"

5°22'

5°10'5"

3°25'2"

3°57'5"

2°16'8"

o°ö4'B"

NWtW'VV

NVV

NWjxM
NVVtN

mvjvv
NW=\V

NW|W
N»\V

WN VV^W
NNO>O

\V = N

NWJW

29»

23j.
4(>3

43Ï
46^

20J

24|
13

23»

24»

ztw-zzo

z-zvvtz

W-\UZ

ZWtZ-ZZW

zo-zzo

zotz-zo

ZZO-ZO

ZO-ZOtZ

zo ZOtO

zotz-zzo

zo-zotz

zoto-zo

2-4

2-3

2-3

2-

4

4

4-5

4-3

3-

4-

3-3

2-3

zzo zotz

ZWtZ-ZW

ZWtZ-W

ZZW-ZO

ZZO-ZOtZ

zzo

ZO

zo

ZOtZ-OZO

ZZO

zzo

ZO

4

3-

2-

3 5

4 5

4-

5

4

3-

4-

2-3

3

1

1
l

1

zo-zto

ZW-W

zzw-zwtz

zoto-zotz

zo

zzo-zoto

zo

zoto-zo

ZOtZ-OZO

ZZO-ZO

ZO-OZO

zo-zoto

4-2

1-2

2-

4-3

4-5

4-3

5

3-

4

3

3-2

3-2

NOJW
NW»N

NtO|W
NNW|W
NNW»W

NW»W

NWtW

NW» N

NWtW^W
NW^N

NW^W
WNW

3

S

l|
H
H
7|

S|

5.1

769.4

768.9

765.9

765.7

767.0

769.1

769 1

768.5

768.3

767.2

767.2

766.9

765

764.2

764.5

764 3

764.5

766.5

767 4

767.7

767.3

765,1

765.6

765.4

18.4

20.7

21.4

23.8

22.0

22.0

22.2

22.9

22.9

23 4

23 8

24 2

16.8

17.8

18.5

21

20.4

20.4

20 7

21.2

22.2

22.1

22.8

22.2

weer (m. 2 ketels),

helder, licht bewolkt,

held., licht bew., held.wolkd.E W.

regen, opklarend, mooi weer.

helder, bewolkt,

wolkdrijvend,
dik bewolkt,

wolkdrijvend, buiig. (1)

wolkdr.,buiig,V.M. regen, buiig,
wolkdrijvend, buiig, opklarend,
helder, wolkdrijvend,
wolkdr. zoo nu en dan regenbuien,

buiig, opkl., held., regenb., zoo tm

en dan ouder de buien loopt de



1*

VIII IX

Datum

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichtingenkracht tot

den volgendenmiddag.

Wachten

gestoomd.
Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

en

weersgesteldheid.
Breedte. Lengte. Koers.

Verheid.
12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u. ’suachts. 4 0.—12 u. V.M. Richting. Krachtinmijleu Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste.

1891. 1
26 Febr. 19°22'»"Z. 0°24'3" W. NVVJW 22J ZZO-OZO 2-3 zo 3-4 ZO-O 4-2 W4N 7G7 0 7G8.8 24.8 22.81 buiig,wolkdr.,zoonu en dan regen.

27 i3. 18°52'3" 1°44'4" WNW 20| zto-zo 3-2 zoto-ozo 2-5 OZO 3-2 WtN H 766.11764 B 24 6 23 0 buüg,wolkdr.,zoonuendanregenb.
28 id. 19°4'7" 2°22'8" \VZVV|W pzo otz 3 OZO-ONO 2-1 ZO-O 2-3 WZW4.W 34 766.6 764 24.8 22 8 buiig, wolkdr.,züonueadanregenb.

1 Mrt. 18°1'2" 2°88'3" NNW^W 17^- ;zo-zotz 2 zo ozo 2-1 ZZO-ZO 2 WZW> W 24 766 6 764 B 24.2 21.5 helder, bewolkt, regenachtig.
2 id. 17°)5'5" 4°13'9" NWtW^W 21* zo 2 otz-zotz 2 zo 2 WNW4W 44 766.8i764.8 24.2 21.8 bewolkt, regenbuitjes.
3 id. James-baai 27i'zo 2 Zuid 1 768.9 764.6 24.8 23.2 helder, mooi weer.

Aukereo des uamiddags ten l ure ter reede Jamestowu.

Van uit de Simonsbaai tot de reede Jamestowu afgelegd 470 mijlen in 17.79 etmalen, dus gemiddeld 26,4 mijlen per etmaal.

üeii 7den Maart verlaten de reede Jamestowu des uamiddags ten B 1 ure.

7 Mrt. 15°52' Z. B°4o' W. *8 midd. 5^ uur zoto-ozo 3-2
ZO-OZO 3-2 - dik, regenachtig, licht bewolkt.

8 id. 14°58' G°4B'G" NW^W 2H o-zo 2-1 zo-zoto 2-1
ZO-OZO 2-1 WNW»W 4 766 764.7 23.8 23 2 licht bewolkt, helder.

9 id. 14°14'6" 7°48'2" NVV^W in zo 1-2 zo 1-2 zo-zoto 2 WtN 767.3 764.4 26.1 24.0 licht bewolkt, helder, wolkdr.
10 id 13°5'6" 8°42'9" NWiN 224 zo 2 zoto-zo 1

zo 1 NWtW‘W 4i 768.9 764.9 26.0 24.0 wolkdrijvend.
11 id. 12“1B'4" 9“24'3" NW'N zo 1 ZOIZ-O 1-2

ozo-o z 1-2 NWtWjW 24 768.0 764 1 27.3 24.6 lichtbewolkt, wolkdrijvend.
12 id. 11°19'5" 10'’9' NW|N *74 O-ONO 2-0 ONO-O 1

OtZ-ZO 1-2 NW«N ) 764 5 762.8 27.8 25.2 lichtbewolkt, helder, wolkdr.

l 3id. 10°38'1" 10°B3'8" NW*W O-OZO 2-0 O-ONO 1-3
ZO-OtZ 2 3 West 14 764.7 763.0 27.8 25.8 lichtbewolkt.

14, id. 9°42'8" 12°2'8" NVV-W 22 OZO-ZO 2-3 ZO-OZO 1-3
zoto-ozo O West 4 764.8 763 0 27.8 23.8 id.

15 id. B°34' 12°83'4" NWjN 2H zo-zotz 2 zo 2-1
zoto OZO 1 NWtW 2J 768.8 763.8 27.6 25.4 id

16 id. 7°40'6" 13°31'3" NW’N 164 zo-zotz 1 zo-zoto 1-2
ZO-OZO - 2 NW 24 765 6 763 4 28.2 23.7 id.

17 id. 6°56'5" 14°21'1" N\Vi\V IG» zoto 1-0 ZO.lijk 1-0
OZO-ZZO 0-1 4 NNW 24 768.0 763.7 28.0 26.0 bew. regenb. in *t rond (m. 2 ket.)

18 id. 5°25'7" IB‘ÓB'1" NW 33 ozo 1-0 ozo-o 1-0
OZO-ZO 1-3 WZW|W H 765.0 763.3 29.8 26 0 lichtbewolkt, wolkdr. id.

19 id. 3°37'8" 17°17'2" N\V'W 39 zotz-ozo 2-3 ZO-OZO 2-3
zo-zoto 3 WNW 65 768.1 763.6 30 0 26.3 wolkdrijvend, regenbuitjes.

20 id. 2°10'2" 19°I0'1" NWJX 304 zo-zoto 2-3 ZO-lijk. 1-0 ZO.lijk. 1-0 WNW|W 64 768 3 763.8 28.4 27.3,1.bew.,regenb , later held.(m. 2 k.)
21 id. ü°42'l" 20°4G'B" NVV^W 32‘ 0 lijke zuchtjes 0 ZO-OZO-ZW- -0 ZO.lijk. 1-0 G NWtW4W «4 768.1 763.7 29.0 27.7 licht bewolkt, buiigin N en N.W.

D.W. weerl. in ’t Z.O. (m. 2 k.)
22 id. 1°13'2" N. 22°49' NW-JW 414 NO-NOtN 1-0 N-0. zuchtjes. 0

N-NOtN 2-1 64 NWtW 64 764.2 762.2 30.2 26.4 l.bew.,H ,W. en D.W.buiig,reg..
opkl., weerl. in ’t Z.O (m. 2 k )

23 id. 3°38'1" 23°B8'G" NNVV^VV 40 NOtN-NO 1 NO-NNO 1-3
NtO-NNO 2 4- NNWJW '‘i 764 7 763.1 28.0 26 4 wolkdr., buiig, weerl. in’tZ.O.

(m. 2 ketels).
24 id. 4°48'2" 28°33'9" NW|W 29; NNO-NtO 2-3 NNO-N 2-3

NtO-NOtN 1-3 ZWtW‘W 3 766.2 763 4 28.0 26.2 held., wolkdr., weerl. in ’t Z O.

25 id. B°18'B" 2G°47'2" WNW 194 NOtN-NNO 3 NNO-NO 2-3
NOtN 3 Z‘o 7 766 0 764.6 26.9 23.6 helder, bewolkt, wolkdrijvend.

26 id. G°B'3" 27“60'1" N«'|W 2ü NO 3>4 NOtO-NOtN 4-3 NOt.N 3-4 ZOJO 2 768 3 763.9 27.1 23.6 licht bewolkt, wolkdrijvend.
27 id. 7°13'8" 29°17' NW^W 28» NOtN-NNO 3-4 NOtN-N 4 NOIO-NOtN 3-4 ZWtW’W 4 766 2 763.3 26 8 23.3 wolkdrijvend.
28 id. S°4l 13°13 s^' NWjW 36 NOtN-NO 3-4 NO 4

NO-ONO 4-3 NWtN 64 763.9 763 9 26.3 23 0 helder, wolkdrijvend,regenachtig.
29 id. 10°1B'7" 32°49'3" NW 334 NNO-ONO 4-3 NOtN-NOtO 3-4

N NO-NOtN 3 NW4W 34 766.2 764.0 23.7 24.6 helder, wolkdrijvend.
30 id. 11“38'6" 34°9" NW>N 28» NtO-NO 3 NOtN-NOIO 3

NO ONO 3 NtW»W 24 763.9 764.7 25.3 24.0 wolkdr
,

dikw. betrokken, heiig.
31 id. 12°B8'1" 38°27'4" NW 28 ONO-NOtO 3-4 NO-ONO 4

NO-NOtO 3-4 WNW’W 24 768 6 764 0 25.4 23.6 wolkdr., buiig, licht bew
, heiig.

1 April 14°59'4" 30°37'2" NNW* W 344 NOtO-ONO 3 NO-O 3
NO-OtN 3 NWtN 3 766 8 763.1 23.2 23.2 wolkdrijvend, regeoachtig.

2 id. 16°3G'2" 37°20' NNW 264 NO-O 3-2 OtZ-OtN 2-3
O-NO 2 i\W»N 14 767.2 763.0 24.4 23.4 1. bew., dik, E.W. regenb ,l.opkL



Ankerden ten 7 u. 30 m. N.M. in de baai van Berthaume.

Van de reede Jamestown tot in de baiii van Berthaume afgelegd 1451,25 mijlen in 52,08 etmalen, gemiddeld 27,34 mijlen per etmaal.
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1891.

17°47'4" N 37°40'9'' W NtWjW iSi- OtN-NOtO 2 O-OtN 2

;■

OtN-OtZ 2-1 1 WNV^W 1 766.9 765.4 25.0 22.8 licht bewolkt (met 2 ketels).

4 id. )9°s' 38°4'6" NtW|'\V 20- O-ONO 1 NO-i\'OtN 1 OtN-NOtN 1 6 NW’W H 767.1 765 2 25 5 23.0 licht bewolkt, regenb in ’t rond

(met 2 ketels).

5 id. 21°23'8" 28°29'9" N“W 35 NO-N-NNW 1-0 Noord 3-2 NtO-NNO 3 3 WNW’W 2v 768.3 766.4 27 5 22 5 held., regenb., dik bew., wolkdr.

(met 2 ketels).

8 id 22°37'1" 39°17'6" NNW> W 20“ NtO-NNO 3-4 NNO 4 NNO-NO 4-3 NNWJW 3^ 768.9 766.4 25.3 20.8 bewolkt, buiig.

7 id. 23^20' 4Ü°sB'B" N\Vtvi'“W NO 3-2 NO-ONO 4-2 NOtO-OtN 2-4 WJN 770.1 767.0 22.8 21.6 wolkdrijvend, buiig.

8 id 24°27' 43°15'1" NW 24^ OtN-ONO 3 OtN-NOtO 3-4 NOtO-O 3 .NWtW“W 771.3 768.6 22.8 21.2 wolkdrijvend.

() id 25°57'2^' 42°58'4" NNVV|W 24“ OiN-0 3 O-OZO 3-2 ZOtO-OZO 2-3 NNW 772.3 770 22.7 20.4 licht bewolkt, helder, wolkdr.

10 id 27°22'8" 42°5?'3" .Niw/zd 21i ozo-zzo 2 ZZO-Z 2-3 zzw-ztw 2-3 NW“N 3^ 771.4 770.2 22.7 20.2 bewolkt, wolkdrijvend.

11 28°51'1" 42°20' NtOiO 23' ZZW-ZWtZ 2 ZZW-ZW-W- -1-2 NNW-N 1-3 NNW 770.2 767.8 23.8 21.2 bewolkt, buiig, zoo na en dan

NW-N regen, wolkdrijvend.

12 id. 29°32 41°25'3" NOJO NNVV-NVV 1-2 NNW-NW 2-3 NtW-NWtN 3 770.0 767.3 24.0 18.8 dik, bew., opkl., held (m. 2 ket.)

13 31°21'2" 40°25'1" ,MNÜ‘O 30| NNW-NWtN 3-7 N.\’W-NtO 6-7 NNW-NNO 7-6 3 ONO’O 770 768.3 19.4 17.0 wolkdr., buiig, dik, reg. (id.)

14 id. 31°39'5" 38°33' OtN 24; NNAV-NtW 6-7 NWtN-NtW 7-6
NNW-N 6-7 Zo|o 3 769.5 767.8 19.8 17.0 wolkdr., buien voor dicht g. m.

k., regen.

15 id. 32°9'3" 36°52'9" ONO-0 22^ NtW-NVVtN 7-5 NtW-NNW 7-5 NWtN-NtO 5 NNW^W 5 767.1 766 19 17.1 wolkdr., buien voor dicht g. m.

k., regen.

16 id. 32“32' 35° ONO4O 24* NNAV 4 NW-NtW 4-3 NtW-NW 3-2 NWtW{W 766 8 764.9 19.6 17.4 wolkdr., afnera. buien, goed weer.

17 id. 33“2'8" 33°21’4" OiNO^O 22 NNVV-NW 2 NW 2 WNW-W 2-3 NO'N 1

T
766.7 765 19.2 16.4 licht bewolkt, wolkdr. (m. 2 ket.)

IS id. 34“44'9" 32°8'3" NNO|o 29“ wzw-zvv 4-5 WZ\V-NW- -5-2 NWtW-WNW 2 H OZO 766.8 765.3 20.5 17.2 licht bew., wolkdr., dik, buiig.

NWtW regen (m. 2 ketels)

19 37°3' 30°53'6" NNO^O 374 WNW-W 21 W-ZW 2-4 ZW-WZW 4-5 4J ZOtO'O 763.5 761 20 16.8 wolkdr.,regenb., dik,opkl. (m. 2 k.)

20 39°22'9" 29°20'4" NNO‘O 39“ WZW-ZWtW 5-4 WZW-ZW 5-4 ZW-WZW- -5-4 OZO 761.2 758.6 18 15 held .wolkdr., buiig,dik,reg.,opkl.
*

NWtW

21 41°4'5" 26°44'5" NOJO 38± WtN-W 3-4 W-ZW 3-2 ZWtW-Z 2-1 3 ozo*o n 759.5 757.1 16.8 16 licht bew., regenbuien in't ZW,

mist op de V.M. (m. 2 ket.)

32 id. 41°51' 24°49' NOt0".O 24' W-ZZW 1 zuchtjes "W-N zuchtjes NW-0 6 ozojo 3 763.5 759.7 19 2 15.2 mistig (id.)

23 id. 43‘'14'7" 21°49'5" NOtO‘o 39i zuchtjes ZO-lijk _ zo-z 1 z-zotz 1-3 o;n ■ 2^ 765 762.9 18.0 15.6 mistig, regen V.M. (id.)

24 id. 44°39'(>" 19°3'5" NO’o 36^ ZOtZ-ZO 3 zo-zzw 3-1 ONO-N-NWtW 1-0 NO'N 765 762.3 17.2 14 8 mistig, buiig, regen.

25 id. 45°42'6" 17°40' NO>N 21* NOtN-iNtO 1-0 NNW-N-NO 1-2 NNO-NO-OtN 1 n WtN 2| 760.8 753 0 15 0 12.8 opkl., dik bew., reg. in’t rond (m.
2 ketels).

26 id. 46° 12' 15°34'8" ONOJO 23 ONO-NO-lijk 1 NO-NNO 1 NO-stil-Z-ZZO 0-1 6 N\V“N 1 758 755.4 15.5 13 licht bewolkt, buiig, wolkdr. (id.)

27 id. 46°48'2" 12°37'2" ONO^O 32 zuidel. zachtjes z-zoto 1-0 stil 6 O^N
7

ï
758.4 755.2 15 2 12.2 1 wolkdrijvend, heiig (id.)

28 id. 47°42'9" 9°6' ONO‘O 38*. st l-ZW 1 ZZW-ZW 1-2 zw 3-5 NOtO’O 760.8 754.2 1 5.4 12'.() heiig, dik, regen (id.)

29 id. 48°34'5" 5°23'7" OiMO^O 38 zw 5-2 U 761.1 759 16 2 11.8 mist, dik, regen (id.)

Tot de ankerplaats 12
i 1
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Stoomden den llden Juli ten 11 uur V.M. van de reede Texel naar zee, passeerden ten 12 nnr ■ de Uiterton vaa het Schu Iper gat, begin bej tek.

1891.

n .Tnli NW 3-1 NWtW-NW 1 NNO-O 1-2 3 fl. koelte, stilte, dik bew., heiig..

12 id. 53“58'7"N. 3°16'7" 0. NW‘N 20| ZZO-ZO 1 Zuid 1 z-ztw 1-3 wtz n 765.8 763.1 17.4 14.2 flauwe koelte, bewolkte lucht.

13 id. 54°38' 2°4B' NNW 10.» ZtW-WZW-OZO 3-0 NOtO-NOtN 1-2 N-NO 3 NtW»W 3i 770.1 766.5 18.2 15.0 flauw, stil, bew. lucht, heiig.

14 id. 54°58'9" 1°30'2" NWtWnv 12» NtO-NNO 3-4 NNO-N-NtW 5 NNW-N 5-3 NWtW’W H 773.1 770 18.0 15.0 fi. b.k., s h.k., held.,dik bew., reg.

54°50'4'^ 3“25'6" O|Z 16» NW-NNO 3-1 N-ZOtO 1-0 zoto 1 772.1 760 6 16 5 15.3 8. b.k.,stilte, reg., mist,V.M opkl.

Ifi id. 54“55'2‘' 3°28'6" NtO‘o U zwtz-z 1-0 ZlO-ZWtZ 1 ztw-zwtz 1-3 iNoord n 769 757 17.2 15.4 fl. k
t stilte, mist, opkl, heiig.

17 id. 55°4'8" 2°26'6" WNWjW 9» Z-ZOtZ 3-1 zotz-z 2-3 zotz-zto 3-2 NW 760 3 756.1 18.2 15 4 flauwe h k-, flauwe koelte, heiig.

18 id. 54°59'9" 2°58'7" OZOJÓ 43 ZZO-ZO 3-2 ZZO-ZZW 3-1 ZZW-W-NW 2-0 NOtO^O H 765.3 761.3 19.8 16.2 flauwe koelte, heiig, regen.

19 id. 54°42'4" I'’lB'6" WZW^W 15 ZtO-ZW 1-2 zw-zwtw 1-3 ZWtW 3 764.5 760.2 18.0 15.0 fl. k., fl. b.k., opkl., P.V. reg..

wolkdr., helder.

20 id. 54°16'8' 2°B'9" Zo|O ZW-Z 3-2 Z-ZZW 3-4 ZZW-Z 3-4 zzo n 765.2 760.5 16 3 15.2 b.k., helder, bewolkt, heiig.

21 id 55°31'1" r49'B" N’W 18.» zzw-zto 4-3 Znid 4-3 Zuid. 5-4 NNW 764.8 762.7 17.8 15.9 fi.b.k., 8,b.k., heiig,reg., dik bew.

22 id. 55°34'1" 3°56'6" O^N 18 z-zzw 4-2 ztw-zto 2-1 ZtO-ZOtO 1 760.9 758.7 17.4 15.5 b.k., fl. k
, opkl., licht bewolkt.

23 id. 55°25'7" 2°57' WZW^W ZOONO 1 N-NWtW 1 WtN-WZW 1-3 O’N H 760.9 759.2 20.1 15.4 fl. k
,

helder, wolkdrijvend.

54°58'5' 2°33' ZZW'W wzw-w 3 W-WtN 3-1 WtN-NW 2-5 WZW
ï

762.3 759 3 19.9 16.2 fl. k., 9. b.k., helder,wolkdrijvend,

bniig, regen.

25 id. 55°34’7" 2°33'1" Noord 9 NNW-W 6-3 WtZ-WZW 3-2 WNW-WtN 2 0»N 3 762.3 761.8 17.8 15.6 ra.k, 11. k., buiig» wolkdrijvend.

26 id. 54°19'4" 1“57'9" ZtW|W 19» WtN-ZWtZ 2 Z’WtZ-’WZW 2 ZWtW-WNW 2-4 Z»W 765.2 763.9 17 15 fl. k., bewolkt, regenbuien.

27 id. 54°58' 1°14'8" NWtN NNW-WtN 6-3 WNW-W 7 WtN-WtZ 7 Nw/zW 763.7 754 17.2 15.4 g. m.k., b.k., buiig, reg., dik bew.

28 id. 56°1'7" 2°14'6" NOiO 18 West 8 W-WZW 8-7 wtz-ztw 7-5 iNNW»W 753.6 749.6 16.1 12.4 dicht ger. m.k. met stormvlagen.
8. b.k., wolkdr. regen, buiig.

29 id. 56‘=42'1" 2°43'9" NNO 11 ztw-z-zoto 5-3 O-NOtN 3-4 NOtN-N 4 NtOlO 748.2 745.2 12.4 11 s. b.k., fi. b.k., buiig, reg.,
wolkdr.

30 id. 56°23'6" G°s3'2" W. W>Z 30» Noord 4-7 NtO 7 NtW-N 7-6 WZW-W H 756.8 746.8 15 12.8 8. ra.k., b.k., buig, dik bewolkt.

regen, mist, weerlicht.

31 id. 55°46'2" o°B'6" O. ZO>Z |l2i NtW-N 5-3 N-W 3-1 West 1 WZW'W 761.3 757.8 14 12.2 8- b.k ,fl.k ,bew.,mist,V.M.opkl.

Ankerden den laten Augustas ten 10 u 45 m. ter reede Leith.

stoomden den 7den Augustus ten 4 uur A.M. van de reede Leith. Peiling ten 6 n. 25 m. A.M, geeft 56°5'5" N.B. en 2°36'7" W.L.

7 Aug. "West 3 West 3-0 WNW-W-ZW 1-3 _ fl. b.k., stilte, wolkdrijvend, dik.

regen, mist.

55'’59'5"N. G°s9'B" O. OiZ 13» zw-z 2 wzw-zwtw 2 WZW-ZWIZ 3 762 760.5 16.5 13.9 ü. k., wolkdr.j regen, mistig,V.M.
1 opklarend.

9 id. 55“16'5' 1°34'5" OZOJO 22>. zzw-z 2-4 zzw-wzw 4-5 1 West 4 O^N 758.9 756.4 16.1 14.8 tl. k, s. b.k
,

dik bewolkt, buiig.

1 regen, D.W. opkl., wolkdr.

10 id. 53°57'8" 3°31'9" zo^z 26^ WtN-WNW 5 WNW-NWtW 5-6 1 NWtW-WZW 4 ZOtO^O n 756.9 752 16 15 b.k., m.k, buiig, dik bew., regen.
f D.W. ophlarend, wolkdr.
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1891.

54°34'4"N. 4°16'8" 0. NO»N lU wzw-zzw 3 ZtW-ZZW 3-2 ZZW-ZW 3 _ NtW|W ■ H 761.9 756.4 16 13.8 il. b.k., fi. k., heiig, wolkdr.

12 'uL 55®3'8" WNWJW 20.J zw-z 3-1 W-W'ZW 3-7 WZW-W 8-5 NWtN ‘è 761.6 757.4 16.2 15 2 fl. k., d. ger. m.k., buiig, regen,

dik, opklarend, wolkdrijvend.

13 itl. 54°ë0' 2“27' ZO|Z w-Vtz 4 WNW stil 3-0 stil'Z. zachtjes. 0-1 0»z 2 757.5 752. a15.5 14.5 b. k. stil, wolkdr., bede.kte lucht.

14 id 55°8'2'" 2°39'1" NtO’o 4^ z-zw 1 AVtZ-ZWtW 1 zwtw-WZW 1
-

762 [759 16.4 14.1 stilte, fl k.,reg ,

bew. lucht, mistig.

15 55°20'8" 2°20'3" NW.JN 4 wzw 1-3 WtZ-W 3-5 W-WNW 5 6 NNW'W 760 7 757.8 16.1 15 fl. k
,

8, b. k., buiig, dik bewolkt,
H.W. helder, later dik, regen.

16 id. 54°4r 2°33' ZJO 19' WtN-NW 5-3 NW-NWtW 3-1 stllte-ZOtZ 0-1 760.6 756,6 15.4 13.8 8. b. k
, stilte,buiiï, opkl., 1. bew.

17 53°38' 3°l4'b" ZO^Z 9 zo 1-2 ZO 2-5 OZO-OtZ 5-4 ZOto.iO 6 763.7 762.3 17.7 13.2 fl. k., 8. b. k., helder, P.V. be-

wolkt, dik, buii?, heiig.

18 53°36'8" 3°16'6" ZO ozo-zzo 5-3 ZZO 3-2 WNW.tW 2 762.7 757 17.9 16 oi)kl. 8. b. k., fl. kl. slagreg. ged.
den gansfheu nacht, dik, D.W.

opklaiend.

Ankerden ten 7 uur V.M. van den 19den Augustus ter reede Texel.

ü© üuyter vii ii 'Vlissssing’en. na.a.r* Cu.ra«?ao«

löyi.

25 Mrt. Ten 1 u. 15 m van Vlisaingen vertrokken. Ten 6 u. N.M. bij het Lichtschip de Wandelaar. 7.3 4.7'goed weer, helder, soms heiig.

26 id. Zicht van land en vuren. W m /z. k. buien m.k. WNW m.k. 6 75D.5 6 7 4.8 buiig

27 id. 50°11'2"N. 2°20'3" W. WNW g.m.k. NWtW g m.k. NW a.b.k. 6 760 5 754.5 7 5.7 buiig, 1 u. A.M . z. st. bui, daling.

barometer 3 mM.

28 id. 49°26'3 5°7T" ZWtW'W NNW b.k. NNW fl.h.k. NWtN fl.b.k. 6 ZO'U 761.5 757 9.5 7.6 fraai weer, nn en dan bewolkt.

29 id. 48°21'4" 8°33'2" ZVVtW.jW 37' Ntw h.k. Noord h.k. N oord fl.k. 4 zw^z 765.7 762 9.9 9 goed weer.

30 id. 47°0'8" 10°46' zw 28^ NWtN ü.h.k. NW fl.k. Noord fl.k. 766 764 8 10 5 9 goed weer.

31 id. 4C°2B' 10“49'8" z»w 8- zzw b.k.-g.m.k. NWtW' b.k. NW b.k. n»N H 766 762 11.5 8.8 goed weer, meest helder.

1 April 45°25' 12°57'8" zw^w 27“ NWtW h.k. West h.k.
,

WZW flhk. 1 NO^N H 758.5 753.8 12.9 113 fraai weer.

2 id. 43°10' 13°19'5" z^w 33' 1kom pas rond zwtw b.k. ! zwtw b.k. zo»o H 760.5 758.5 13.2 12.1 buiig, betrokken lucht.

3 id. 40°30' 11‘>21' zzo 43' 'wzw fl.h.k. zwtw fl.hk. West fl.k. 763^5 760 14 8 13 2 goed weer, bewolkt.

4 id. 39°13'3" 11°43' ztvv 19* wzw 11.b.k. wzw [fl.h.k. stilte zwtw 5 V66.5 763 5 17.3 14 1 goed weer, bewolkt.

5 id. 38°29' 11°39'6" z^o 11 Ziw fl.k. stilte Z.fl.k. stilte zw» w 1 766 5 765.5 17.3 13 4 goed weer,
af en toe opkla!end.

6 id. 37°23'5" 13°44' zwtw 29| Oost il.k. ONO fl.h.k. NOtO bk. 6 ZWtW 1 763.9 761 16.5 13 4 firsai weer, later bew. en regen.

7 id. 36“26'3" 15°50' jzvvtwjw 28». NOtO s.h.k. NO h.k. NNO fl.hk. 1 zwtw^w 2^ 763.5 760.5 17.3 14.1 motregens, bewolkt, opklareiid.

8 id. 35°10' 18°19'1" zwtw 34| NNO h.k. NOtO fl.b.k. . NO fl.h.k. W|N 2i 766.5 762.5 18.3 14 3 goed weer, meest bewolkt.

9 id. ‘33°22'8" 20“26' zw 37» ONO fl.hk. NO fl.b.k. NOiO fl h.k. ZW’Z 2i 771 768.5 16.9 14 9 fraai weer,
licht bewolkt.

10 id. 31°55' 22°21'4" ZW'W 32 NO fl.b.k. NO fl.h.k. 1
ONO flk. NNW^W 2 772 768.5 17.9 15.5 fraai w’cer, meest lielder.

11 id. 30°33' 24° 1' zw 29 ONO fl.h.k. Oost fl.b.k. OZO fl.h.k. NNO u 771.5 770 20 2 16.7 goed weer, bew., 0 lijke deining.

12 id. 28°49' 25°41V' ZW'Z 33» OZO fl.h.k. OZO fl.b.k. OZO flb.k. NNW’W 3^ 769 767 19.6 17.5 goed weer, weinig bewolkt.

13 id. 26°48'6" 27°9'3" zzw» w 35^ OZO fl.k. NO fl.k. OtN fl.k. WNW 766 763 20.3 18.5'goed weer,
bewolkt.

14 id. 25°41'7" 27°49'5" zzwjw 19^ Noord z.fl.k. NWtW fl.k.
f NW zflk. ZtW'AV 1

T
762.5 761.5 20.5 18.9'goed weer, licht bewolkt.
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Breedte. Lengte. Koers. 3

(h

>

12 u—B u.
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eS
ei weersgesteldheid.

1891.

24°26' N. 28°29' W.

29°4'5"

29°46'ft"

3Ü°45'2"

32°6'5"

33°28'

35°36'

37°51'

39°31'

41°48'5"

44°13'2"

46°26'

48°51'8"

51°1'2"

53°49'

ZZWJW
zzw

zzw

ZZW|W
zw

2Wttv 1 w

21

01 1

NW

NW

NWtW a.h.k. WNW fl.k. Oost X 764.3 762 5 23 6 20.1 fraai weer, een weinig regen.

15 April
11.h.k. WNW 11 k. NW fl.k. 1 zoto 3 763.5 763 22.6 19.8 goed weer, meest helder.

16 id.

17 id.

23°8'1"

21°29'3" 26t NNW

Motn

z.fl.k.

fl.b.k.

Moord

ONO

z.fl k.

tl.b.k

NO

ONO

fl,k.

fl b.k. 5 zzw»w 3

764

765 5

762.5

764

22.1

22.8

19 8

20.3

fraai weer, helder,

fraai weer, helder.

18 id. 19°32'5"
NO zfl.k. NOtO z.fl.k. NOtO z fl.k. zw^w 5 766,5 764.5 22.9 21.1 fraai weer, licht bew’olkt.

19 id. 18 18 7

17°32'5" 22® ONO ah. k. ONO hk. ONO s.b.k. wzw-w 766 764.5 23.8 21.9 fraai weer, licht bewolkt.

20 id.
zwtw** 3fi ONO fl.k. ONO b.k. ONO s.b.k. w»z H 763 762 24.1 22.9 helder, goed weer.

21 id. 16°1 5

14°55'6"

13°46'7"

12°25'9"

11°9'8"

9°47'9"

B°ss'

7°47'7"
6°48'8"

38 b.k. ONO h.k. NO fl.hk. West 3 764 5 761.5 24.4 23.1 Nvolkdrijvend, regendroppels.
22 id.

23 id.

24 id.

7VVt.\V 29®. NOtO hk. NOtO h.k. ONO Z.s.b.k. ztw^w U 764.2 762 25 24 2 bewolkt, goed weer.

ZWtWi w 39' NO z.s.b.k. NOtO h.k. NOtO h.k. WJZ 762.5 761 25.9 25 bewolkt, goed weer.

40 NO hk. NO hk. NOtO s.h.k. NWtVVjW 3 762.5 761 26.2 25:5 bewolkt, lichte buien.

25 id.

26 id.
/VVtW»w 384 NOtO hk. NOtO h.k. OtN s.b.k.-m.k. zvv.^w 762.5 760.5 26.7 25.6 bewolkt, regenachtige buitjes.

7Wf W 1 VV

88^ NOtO h k. NOtO h.k. ONO hk WNW‘W 5 762 5 760.5 27.2 26.2 bewolkt, goed weer.

27 id.

364 OtN hk. Oost hk. OtZ fl.h.k. West 4 762 760 27.5 25 6 bewolkt, goed weer, regenbuien.
28 id.

29 id. wzw^V 44^ Oost h.k. NOtO fl.k. NOtO fl.k. 1 WNW’W 15^ 761 759.7 27 25.2 bewolkt, regenbuien, weerlicht.

SOsten Anril ten 10 u. 45 m. V.M. geankerd ter reede van Paramaribo.

mijl per
Totaal van Vlissingen tot Suriname 983,5 mijl in 35 etmalen, dus gemiddeld 28

etmaal.

Ten 3 u. N.M. onderzeil v .d.recdeSuiiname'NOlN h.k. NO h.k.
NO h.k. WNW*W _ _

fraai weer, meest helder.

7“47'33"N. 56^36'6"W mv 3(1» iNOtN b.k. NO b.k.
NO h.k. NWpV 13 761.5 759 27.4 25.1 goed weer,

licht bewolkt.

5 id 10°6'30" 59°9'36" 48 ONO fl h k. NO fl.b.k.
Oost fl.k. WNW'W 15 759.9 759 28.4 26.1 goed weer, licht bewolkt.

11°9'3" 61°33'8" NWtW^W 305 ]Oüst fl.h.k. (JtZ fl.b k.
zoto h.k. VVNW.^W 11 766 759.2 27.8 26.3 fraai weer, helder.

7 id. 11°36' 64°20' W^N 30| OtN fl.h k. otz b.k.
OtZ h.k. W^N 6 767 759 26.2 25.4 Igoed weer, meest helder.

8 id. 1 1°22'2" 66°37' W'Z 33» IOtN b k. IONO s.b.k.
ozo fl.h k. 761» 759.5 26 6 25.4 goed weer, licht bew’olkt.

9 id. Ten 10 u. V.M. geankerd in het Seliottegat te Cura9ao. 1 1 761 760.5 28.8 25.5 goed weer, wolkdrijvend.

lil 6 etmalen reis afgelegd 179 mijl, dus gemiddeld 30 mijl per etmaal.

.Tohan Willem Fa-Iso van Cura<?ao
naair de reede van Falmouth.

Stoomden den lOden Mei ten 9 u. 30 in. V.M. uit het Schottegat te Cura9ao en waren ten 1 u.

30 m. N.M. peiling Tafelberg N. 266°5’ 0.; Vuurtoren Klein Cura9ao N. Or. w., NB.

68°38' W.L., als wanneer het bestek begint

1891.

11 Mei la°l2'3" 67°ö5'2 W NtOp 48 o-ozo 4-2 OZO-NO 1-3
0-ZZO 3-4 6* NNW»W 5 765 7 762.8 29 8 27.2 b.k.-fl.k., fraai w'cer.

12 id. 18°17' 67°29' NJO 46, NOtN 2 NOtN-ZOtO 2-4

ZOtO-ZO 4-1 6* NW'N 8 766.5 764 29 4 26.0U.k-h k.-fl.k., regi-iiachtig, later

NtW-NO 4-2

3-1

opklarend. fraai weer.

13 id. ■ 20°11'5" 66°13'5" NNO'O 33 zo-zoto 1-2
OtZ-0 3-2 2» WNW* W U- -767.4 765.2 30.5 27.2 fl.k

,

fraai weer.

14 id. 22°11'4" 64°55'4" NNOjO 35 0 ONO 0-3 NO
NO-O 2-3 2i

*

NW^N u 767 764.9 |28.8 24 S zuclitjes-stilte-ll.k. buiig, g. weer.
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1891.
NtO|o

..1
otz-ozo 2-

4-6

3-

0-3

ZZO-0

zotz-zzw

7,ffl-7ZW

3-2 ONO-OZO 3-4 6 NW> W H 767.3 765 5 27.2 25.0 fl,k., licht bewolkt, goed weer.

15 Mei 24“24'6" N 64*16'3"W
6-1 OZO-ZO 4-0 6* N*W 768.1 766.3 26.7 24.8 fl.k-b k., bew. lucht, fraai weer.

16 id. 26“57'7" 63°20'2" Nto‘O 40* (JtZrOZU
3-2 OZO-Z 4-1 2* N^O Iv 768.7 767.5 24 8 22.4 b.k -s.b k.-stilte, ongestadig, reg.

17

18

id.

id.

29°12'7"

31°34'

61°42'5"

59°27'
NNOJO
NOiN

40

45^ Z-O-N NO-NNO 1-0 NOtN-NOtO 0-4 6* N’o 768 765.6 22.4 20.7 fl.k.-b.k.-stilte, regen, later op-

klarend, goed weer.

NOJN NO-NNO 1-3

3-4

6-5

NO 2-0 NO-NNO 2-3 65 NW^W H 770.4 767 3 22.9 20.6 stilte-fl.k., fraai weer.

19 id. 33°27'5" 57°28'5"
3-4 N-NWtN 3-6 6 NtO'o 775.7 771.4 24.8 21.2 fl. k.,-stilte, fraai weer.

20

21

id.

id.

35°19'3"

35°52'

55°3'5"

52°52'7"

NOiO
ONOiO

41

27>

NNO-N

NNW
NW-W 6 NNW-WNW 5-4

«

ZWtZ H 776.3 774.6 22 17.3 b.k.-fl.k.-h.k., wolkdr., fraai weer.

49°48'9" ONOJO w-wzw WtZ.NNW 5-3 WNW-ZWtW 4-3 w*z H 774 765.7 20.1 17,3 b.k.,-m.k
,

s b.k-, ongest., regenb.
22 id. 36°49'8"

3-4

7-3

2-1

zw

N-NNO

N-Nt\V

6-5 ZW-W 6-7 HO H 765.6 763 21.2 15 s.h.k.-b.k.-fl.k, fraai weer.

23 id. 37°8'3" 47°3'8" 0»N WZW-ZtW
1 Zuid 0-2 West H 766.1 764.3 21.2 19.2 fl.k.-8.b.k.-g m.k., bew. 1., goed w.

24

25

id.

id.

38°7'4"

39°11'4"

43°30'7"

40“54'9"

ONOiO
NOtOjtO

45

34*

WtZ-N

ZW-NtW
1 NtW-N 3-2 2 NtO 771.1 764.4 20.8 16.8 m.k. met vlagen tot g.m.k.-fl. z.,

bew. lucht, reg-, 1. opkl., g. w.

26 id. 40°37'6" 37°4'5" Noto|o 49 NNW-NWtN

NNW

WNW-W

ZZO-WNW

2-

3-

5-7

3-4

NtW-NNVV

N fJW.WNW

3-2

1-4

NNW

WNW

3-4

3-5

5*

6»

NN0»0

ONO

5i
2

774

774.5

770 8

773 2

20.6

19.5

17

16.8

fl.k., goed weer.

fl.k.-b.k
,

wolkdr., goed weer.

27 id. 41°41'1" 33°4'2'’ NOtOjO 48
NWtW 4-fi O-NO 2 3* ozo 773.1 769 5 19.2 16.2 fl.k.-B.b.k. wolkdr., goed weer.

28

29

id.

id.

42°41'

43°32'

30°0'

26°37'

NOtOjO

ONOiO

37^
39* WtN-NWtW 4-9 WNW-NW 3-7 zzo^o 767.9 759.4 18,3 16.6 8 b.k.-m.k.-fl k., natte mist, reg.,

dikke lucht.

30

31

id.

id.

44°49'

45°51'7"

22°46'5"

19° 11'

NOtO’o

ONO

45»

41

NNW-ZtW

NNW-WNW

5-

6-

NNW-NWtN

WNW-NNO

9-7

3-2

NNW-NW

ZZO-WNW

8

1-2

1* ONO

Z'O

u

H

760.8

749

748

744.6

17

16.4

12.5

12.3

fl.k.-s b k.-g.m.k.. regen. g. weer.

m.k.-d g.m.k., fl.k., stormachtig,

wolkdr.. regen. later helder.

16°2'0" ONO NNW-NNO 2-3

4-7

NNW-O 2-1 0-Z 1-4 45 wzw»w H 755.8 749 5 15.2 12 fl.k., regenb., wolkdr,, goed weer.

1 Juni 46°48'
ZZO-ZO

Z-0

7-9 ZO-ZZO 8-5 65 ozo 3 757.8 755 7 15.3 12,1 fl.k.-b.k., fraai weer.

2 id. 48°13'5" 10°49'4" ONO 57* Z-ZZU
7-5 OZOtO-0 3-2 6 755.8 750 14.2 12 s b.k,-g.m.k. met stormvl.. regen.

3 id. 49°27' 7°o" NOtO^O 42 ZZU-ZlUtO
dikke lucht, later opklarend.

4 id. Verschillende koersen
126 4

Ankerdea den 4deii Juni ten 5 uur V.M. ter reede h'almouth
etmaal.

Van 10 Mei tot 4 Juni afgelegd 1004 mijlen in 25 etmalen, dus gemiddeld 40,16 miji per

* Met vierkante zeilen. § Waarvan 1 met vierkante zeilen.
.

Van G-alen maar
• Bata-via em terag.

Stoomden den 11 October ten 5 ure D.W. van de reede Texel en waren ten 7 u. 2C m. dwars van de Uiterto
n,

als wanneer het bestek b -gint

1890. 1» _ _ goed weer.

11 Oct. 52°33'5" I 7 4°o's" D ZWtW^w 7
ï 6 __ goed weer, dikke mist.

12 id. 50°49' I°7' zw^z 35
ï 6 goed weer.

13 id. 49°48' 3°34'4" \V WZVVrW 47

[ ZO-NW

j. NW-WtN

WNW

WNW

2-3

5-6

WNW-NW 3-4 5* zwtw*^w 766.8 766.1 16.3 13.1 goed weer.

14

15

id

id.

48°38'7"

47°6'

7°24'2"

9°58'5"

zvvtvv»\v

Z\V|\V

8y

34

1

1 4-5
WNW 5-6 zw»w 4| 765.5 763.4 16.8 is.e goed weer, later regenacbtig.
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1890. 1
Ifi Oct.

17 id.

44°40' N

43°6'

4104'7"

39°22'3"

3’l°3B'

3C°lo'

34°16'1"

3]o;^R'9."

12°16'7"W

14°15'

t

ZWiZ

ZW|Z
ZZW'W

44

12

34:

NWtW-WtN

NOtN

ONO-0

5-4

3-2

3

WtN-WNW

NNO

O-OZO

4

2-1

3-4

NWtW-N

NNO-OZO

zoto-zotz

3

1-3

2

-

ZOtO’O

ZW^Z 21

770

771.6

769.6

766.1

769.6

766.7

17.3

19.2

18.6

16

17.2

17

fraai veer.

goed weer.

goed weer, weinig regen.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 70^4.'?;" Z\V|Z 32’ ZOtZ-ZO 2-3 zoto-ozo 1 ozo-otz 1 WJZ H 766.5 764.3 21.9 17.6 goed weer, weinig regen.

18°49'1'^

] Qodfi'p;"

zzw-w

ZZW'I-W

29'

25

OZO-OtN

ozo-otz

1

1-2 :

ONO-OZO

OtN-ZO

3-2

2

NO-ÜtZ

NO-OZO

1

2

WZW'W

WZWJW

4'

24.

762.4

763 7

760.6

760.4

21.6

21.2

18.7

19.2

fiaai weer.

regenachfjg, later fraai weer.

P0049'7" zzvv*vv 31| ozo-zo 2 ! ozo-otz 2 OZO-ZOtO 2-5 ZZW-IW '1 764 9 763.2 23.1 20.2 fraai weer.

P.1049/ Zt\V|\V 411 zoto-ozo 5-4 ozo-zoto 4-3 zzo-zto 3-2 766.5 763 21 19.2 buiig, later regen, waterhoos.

30°24'5"

28°1B'

9,6°?,ri"

9.9ofifi'4" ZW'Z 24 ZO-OtN 2-1 iZOtZ-Z 1 otz-zoto 1 4 ZWtW;W 31 762.5 760.9 22.7 18 buiig, kter regen.

9.904^'k," 1 32 zozzw 1 zzw-zw 1-2 ZW-ZWtZ 2-3 4' ozo'd 3 761.5 760.2 23.4 22 3 buiig, later goed weer.

21°55'5'' ZtOjO I 30’ zwtz-wzw 3 wtz 3 WtZ-WtN 3-1 H OZO’O 2 761.8 760 23.5 22.2 goed weer, later regenachtig.

id.

id.

id.

id.

id.

9409.0'?;" 91047'ft" zio 28 WZW-W 1-3 W -stilte 1-0 stilte 0 6 760.5 759.8 ü3 21.6 regen.

22°11'1"
19'’27'

5 R°iin'9"

910fifi'Cf" Z'w ' 84.1 stilte-ZOtZ 0-1 ZZW-stilte 2-0 Z-ZO 1-2 760.4 758.9 24.3 21.6 zware regen, waterhoos.

99P1'^" Z'W ! 4P ZtO-NO 1 ZO-NOtO 3 O-OZO 3 762.3 759.9 24.9 22.4 regenachtig, later goed weer.

22°5'9" 41’ OtZ-O 2-3 Oost 3 O-NO 2-3 Zuid 31 762.1 760.3 29 24.9 fraai weer, zeer warm.

] 401<9.'9" 22°10'4" Z'W 32 NNO-NO 2-3 NO 3-2 NO 0 2 wtz n 759.8 758.8 28.6 25 fraai weer, zeer warm.

1 9°.t9'3" 22°3rS" Ztvv 251 Ino 1-2 NtO 1 NtO 1 zvv^z 21 760.2 758.6 29.4 25.9 goed weer.

2 id.

id.

id.

id.

1 9,-;.°39'7" Z'W 19t NtO-NO 1 ONO-NO 1 NO 1 Z'O 6è 760.9 758.9 30.6 26.2 traai weer.

23°24'2" ZVV'Z 171 NO 1 NO-ONO 1-2 NO 2 West 81 761.2 759.5 31.2 26.8 fraai weer.

8°57’9"

7°15'6"

6° 1 R'3"

93°9.R'9/' Ziw 25iiNO 2 NNO-NO 2 NNO-NO 1 31 zwtz '1 761.5 759 29.9 26 fraai weer, later regen.

23°21'5" zjo 25V
15 i

ZZO-stilte 1-0 stilte-ZZW 0-1 ziichtjes-ZZW 0-1 4 ZZWIW 21 759.9 758.8 28.5 25.3 goed weer, later regenachtig.

6 23®3'7" ZtO^O ZWIZ-ZO 2-0 stilte-Z \V 0-2 zwtz-z 1 761 759 26.6 24.2 regen.

id. 5°43'3 9.9°9fi'7" zo
‘

12' zwtz-ztw 2 NO-W 4-1 zzw-zto 2 Oost 14 761.2 759.5 25.9 24 goed weer, later regen.

8

9

10

r ztw?w 34' ;zzo-zto 2 Zuid 1-2 ZZO-ZO 3-4 6 OtN 3 760.5 758.7 25 24.3 regenachtig, later goed weer.

id. 24°55'1" ZW|VV 351 ZZO-ZO 3-4 ZZO 3-4 zzo 4-3 WZW-IAV 4 760.5 758.7 26.4 25 fraai weer.

97°U'.^" ZW’W 42' zzo 4-5 ZZO 5-4 zotz-zo 4 ZW’W 6 760.3 757.5 26.2 25 fraai weer.

id. 728°53' ZW’Z 39-1 zoto-zo 4 ZO 4 ZO-ZOIO 4 W^N 91 760.7 758.5 27.3 24.6 goed weer, later buiig.

12 id 30°36T' ZWIZ 37 zoto 4-3 zo-zotz 4 ZO-OZO 4 WZWJW «1 760 758.3 27.2 23.8 fraai weer.

id. fion'fi" 32°0'8" ZZVV’W 43, ozo-zoto 4 ozo-zoto 4 zoto-otz 4 WZW'W 41 760.2 758.3 27.4 25 1 id.

14 id. B°S9'7" 32°36'2" Ztw 44 otz 4-3 otz 3-4 Oost 5 AVZW’IW 760.9 758.8 28 24.8 id.

15 id. iQOlfi'.n" 32°34' 51 ‘otz-o 5 o-otz 5-4 otz 0 4-5 ZZWIW 6 762 3 759 9 26.4 24.7 id.

l4.OR5'iS" 32°29'3" Z'O 4 O-OtN 4 1 OtN-O 4 ZW.|W 3 762 6 760.8 26.4 24 goed weer, later regenachtig.

17

IS

id. 32° U'S" Z’o 231 ozotz 32 Z-NOtO 1-3 1 stüte-NO 0-4 Z’AV H 762.9 760.8 25.4 21.5 fraai weer.

id. 17°45' 31°40'L" ZZO'O 21 stilte-NO 0-2 NO 4 1 NOtO 3-4 ZZWIW >1 762.1 760.6 25 4 21.6 regenachtig, later goed weer.

19 id. 19°53' 30°3'5' ZO’Z

zoio
40 KO-NOtN 5 NO 4-5 1 NO 4 ZJW 21 762.3 760,3 26 22.8 fraai weer.

id. 27°47'2" 411 NO 5 NO 5-4 } NO 4 ZJO 41 762 759 9 24 227 goed W'eer.

21 id. 33°46'8" 25°39'2" ZO’Z 391 NOtO-NNO 3-4 NNO 3-1 NNO-OtN 1-3 ZO 21 762.8 760.8 24.5 21.9 fraai weer.

id. 96°99'17" 24°53'3" ZZO’O 30 OtN-ONO 4 NNO 4-5 NNO 4 Zuid 3 762.3 761 23.4 21.8 fraai weer.

ixL 97°30' 23°42' zzo|o 35 NOtO-ONO 3-4 IONO-NOtN 4-3 ONO-NW 4 zwtwiw 31 760.6 i759.7 22.5 20 goed weer,laterbuiigenregenacht

99°.3n'r»" i,21°19'.')" zo 431 NNVV-N 4 NtW-NtO 5-6 NNO-NOtN 6-7 Oost. 1 758 753.9 22 20 buiig, later regen.

59.01 7'H" |17°37'5" iZO.^O 641 N-NN W 8 NNW-ZZW 8-7 ZZW-Z 7-5 ozo 41 756.7 !750.3 20.3 17.8 buiig, later goed weer.

26 id. 33”20' 113°46'1' lozójo Isü-
-7

zwtz-ztw 5 Zuid 5 ZtW-OZO 4 iNtO 41 764.9 756.8 18.2 15.7 regeuachtig, later goed vreer.
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Datum.

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

r

«

Windrichtingenkracht tot

den volgenden middag.

1

Wachten

gestoomd.
Stroomeu in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

en

weersgesteldheid.Breedte. Lengte. Koers.

Verbeid.

|

12 n.—B n. N.M. 8 u.—4 u. ’s nachts. 4 u.—l2 u. V.M. Richting. Krachtiiiroijlen Hoogste. 3)
cS

eO
Hoogste. Laagste.

1890.

27 Nov. 34°34'5" Z 12°38' W ZO4Z 225 otz-zzo 4 ZOtO-OtN 4
1

O-NOtO 3-5 NW u 767.9 764.3 15.9 14.6 regenachtig later goed weer.

28 id. 37°6V' 10°8'3" ZO^Z 49 NO-NOtO 5-6 NO-NOtN 7-8 1 NOtN-NO 7 ZtW^W 767.4 765.7 16.4 14.6 fraai weer.

38°45'3" 5°40'3" ZOtO’O 58^ NO-NOtN 7 NOtN-NtO 7 NtO 7-8 ZO 764.2 761.8 16.1 14.3 goed weer,
later

regen.

30 id. 38°45'3" t)°46'6" Oost 57i N-NIO 8-7 Noord 6-5 N-NtO 5-4 766.6 763.8 14.6 14.1 regen

1 Dec 39°7' 3°s7' O OJZ 55^ NtO 4 NtO-N 4 Noord 4-1 Zo}o B}r 766 5 764.8 15.1 13.6 goed weer.

2 id. 38°57' s°sB'3'' OJN 23» Noord 2-1 Noord 1 Noord 1-2 3 o»z 763.3 760.2 17.2 13.9 fraai weer.

38°4'7" 9°o'3" ONO'O 37» Noord 1-3 N-NNW 3-4 zwtw-zwtz 4-6 1} OZO‘O 761 5 758.3 16.3 14.1 goed weer.

36°52' 1 13°11'5" ONOÏO 52» zzw 6-5 zzw-zwtw 4-5 WZW-ZWtW 4-6 Oost 4} 763.3 761 6 17.9 14 goed weer, later buiig.

5 id. 35°6' i 17°3'8" Noto|o 54 z-zt\v 6-5 ZtO-ZOtO 4-3 ' zo 3-5 NO}N 764 9 761.6 20 16 2 fraai weer.

Ankerden den 6den December ten 8 u. V.M. in de Simonsbaai. i
Van den 14deu October tot en met den sden December afgelegd 1915 mijl in 53 etmalen, dus gemiddeld 36 mijl per etmaal.

Stoomden den 16den December ten 6 u. 15 m. van de reede Simonsstac en waren ten 7 n. 30 m. buiten de baai, als wanneer het bestek begi nt 0p 34°18'5" Z .B, en 18°33'4" O.L.

1890,

36°39'1" Z 19°67'3" 0 ZZO^O 39 wzw-zw 5-6 zw 5-6 zw 5-4 ZO‘o 1 756.9 754.3 19.41176 goed weer.

17 id. 39°5r3' 22°44'1" ZO|Z 59» ZW-NW 4 WtN-W 4-7 West 7 Zo}o 8} 758.1 747.8 20.5 14 8 goed weer, later regen.

18 id. 41°41'4" 28°17' Zoto|o 69' WZW-ZW 7 zwtz-zw 6 zw 7 NOtO'O 6} 754.3 748.7 14.9 11.8 goed weer, later regen, buiig.

19 id. 43°30'9" 32°41'6" ZOtOjO 56 zw 7-5 ZW-WNW 2-4 NW-NNW 5 z»w 758.2 755.1 13 10.2 goed weer.

20 id. 43°34^ 37°57'8" O'Z 57^ NNW-NWtW 5 NWtW-WNW 6-5 WNW 3 NOtO}o 757.7 756.2 15 10 gosd weer, later regen.

21 id. 43°50'8" 41°57' o*z 43 NtW-NtO 4-5 NtO 5-6 NlO-NWtW 6-7 756.6 744.4 10.9 9.5 regeuachtig, later iegen, mist

22 id. 44°2' 47°36' OJZ 61 WNW-NW 7-6 NNW 5-6 NNW 6 OZO 7} 747.6 744 8 9.2 goed weer.

43°44'8" 53°27'4" OJN 63} NW-NNW 5-6 WNW-NW 7 NW-WtZ 7-6 O‘Z 6 741.5 738.4 8 8 6.4'bmig.

43°33'5" 58°52'2" O'.M 59 NW-WtZ 5-6 WZW 5-6 WZW-West 6-5 OZO'O 7 747.3 739.7 10.2 7.2 buiig.

25 id. 43°7'8" 64°2ó'6" O^N 61» wtz-zwtw 5-4 zw-wtz 4-3
West 2 Noto|o 752.9 749.2 124 9.2 goed weer, later regenachtig.

43°8'2" 67°54' Oost 38 iW-VVZW 2-3 w-zoto 2-3
ZZO-OtN 2 OZO'O 4} 756,4 751.8 12.8 10 fraai w^eer.

27 id. 42° 11'3" 69°60'5" NOtO 25» OtN 2 OtN-OtZ 2-6 otz-zotz 6-2 NOtO'O 756.1 749.5 12 6 'lO.l goed weer, later regenachtig.

28 id. 40°33'7" 72°3' NO 35 stilte-WNW 0-5 W-WtN 4-5 WtN-Weat 5 NtW n 754.6 ,749.8 16.4 12.2 goed weer, later buiig.

29 id. 40°10' 76°32' O'N 51} WtN-W 5-4 Wtz-W 3 WZW-ZWtZ 4-5 O}N 5 760 2 ,754.9,15.3,11.5 goed weer.

30 id. 39°35' 80°ir OtN 43^ zw-wzw 4-3 WZW-WtZ 3
NWtN-NW 3-6 ONO}O 3} 762.9 761 14 8 9.7 goed weer.

31 id. 38° 17"3" 85°7'6" ONO^O 61 NW-NWtN 7 NWtN-NNW 7-5
i

NW 5-4 Zo|O 5} 765.1 760.5 ’l7 2 14.7 regenachtig.

1891.
f 1 1

36°40'8" 88°22'3" NOtO'O 45» NWtW-ZWtW 4 ZW-W 3
West-ZWtW 3-1 zo»o 6} 768 i764.7 19 5 15.ö goed weer.

2 id. 34°47' 90° 10' NO|N 36 W-stilte 1-0 W-stilte 1-0
stilte-ZO 0-1 3 NO}o a} 768 6 ;767.3 121.6 16.2 fraai weer.

3 id. 32° 19' 92°8'5" NOtN 44} ZO 2-1 stilte 0
ZO-ZZO 2 6 766.8,765.3 20.5 17.4 fraai weer.

29°44'7" 94°5'6" NNOJO 45} !stille-OZO 0-2 OZO 2-3
ozo-zoto 2 6 NNO‘O 3} 764.6 763.4 '20.7 18 goed weer, later regeuachtig.

27°32'3" 95°32'8" NNO^O 38} stilte-0 0-2 Oost 2 ozo 2 6 ZO 1 1765.3 763 ;22.3 19.9 goed weer.

25°8' 96°55'5" NOtN 41} ,OZO 3-5 ozo 5-4 ozo 5 WNW}W 4} 1765.4 764.1 22.5 20.3 fraai weer, later buiig.

7 id. 22°1'4" 98°10' Nt()»0 49» ozozoto 5 Oost 6-5
ozo 4-5 West 2} i764.8 761.6 ,22.7 20.9 .fraai weer, later buiig.

8 id. 18°48' 99°23'10" Nt0“0 OZO-ONO 5-3 ozo-zo 5 ozo 5 N|o n ,761.5 759.1 124.4 21.9 goed weer, later buiig.

9 id. 15°35'9" 99°55'3' N = 0 48} ;O-ONO 1 5-4 OtN-OZO 3-4
I Oost-Otz 4}-3 WNW»W 2» 759.9 757.1 25.5 23.2 'buiig, latir goed weer.
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Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Wiiidrichtiüg en kracht tot den volgenden middag.

r Windrichtingenkracht tot

den volgenden middag. B
0

Strooraenin het et-

maalondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

Datum.

9)

V
b£

a

0

*S
en

Breedte. Lengte. Koers.
O)

12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u. *8 nachts.
4 u.—l2 n. V.M.

d

v
Richting.

a co
bO

0
Sd S 5

0 bO weersgesteldheid.
u
4)

>

5

6

o
cj =

es

K
eS

18‘Jl. z o 1
10 Jau. 12°57' 100°27'B" NtO 401 OtZ-ZOtO 4 zoto 4 OZO-stilté 5-0 NtW}W 3} 758 6 756.4 27 24.2 fraai weer, later regen.

11 id. 10°44'5" 101°43' NN0»0 38 stilte-OZO 0-1 OZO-NWtW 1-3 WNW 3 3 757.3 755.5 28.2 25.1 regen, later fraai weer.

12 id. 7°64T' 103°19' NNO'O 48^ NVV-NtW 2 Nt\y-NNW 2-4 NW 2-1 6 Nto|o 758.8 757 27.8 26.1 regen, later fraai weer.

13 id. .Ankerden ten 10 ure ’s avonds ter reede Batavia 6 -1

Vau den ISdeu December 1890 tot 13 Januari 1891 afgelegd onder zeil mijl in 23 etmalen. dus gemiddeld 49|- mijl per etmaal.

Den 18den Februari IS9I ten 7 uur D.W. vau Tandjong-Priok vertrokken.

1891.

18 Febr. Volgens jeiling West 1 ZW 1 0 1} 766 763 28 274 fraai weder, helder. Het bestek

rekent van depeiling ten 10 n.

45 m. E. W.

19 id. 7°s2'4'' Z 104°0'2" 0 ZW ZW-ZZO 1 ZW 1 zzw 1 6 ZW 1 765.5 763.4 29.1 27 fraai weder, enkele regenb. Z. D.

20 id. 9“46'8" 101°32'1 ZWjW 461 ZO 1 zo-zzo 0-2 zo 3 6 wzw 4} 765.8 763.3 29.2 27.4 de passaat kwam D. W. 21 door.

ging na eene bui weder liggen

om op de V.M. 21 voorgoed
door te komen, fraai weder,

helder, Z. D., gingen onderzeil.

21 id. 11°28'5" 99°10' zvv^w 43 J ZO 4 zo 4 zo zzo 4 5 W}Z H 767.6 762.1 28 26.5 fraai weder, helder, Z. D., sneden

de 100° 0. L. in 10°50' Z. B.

22 id. 13°8'9" 96°23'5" zwt\v»w 47} OZO-ZZO 5 zzo 5 zzo 5 West 5 767 765.3 27 26 fraai weder, helder, Z. D.

23 id. 1 4°20'3" 93°17' WZWJW 481 OZO-ZZO 5 ozo 5 zzo-zo 4 W}Z 767.7 765 26.5 25.7 id. id.

24 id. 15°34'4" 90°7'8" wzw 49} zotz 4 zotz 4 zzo-ozo 4 W}Z H 767-2 764.8 26.8 25 id. id.

25 id. 16°34'8" 87°32'8" wzw 40} zo 8 zotz 3
!

zo-ozo 3 NOtO H 766.9 764.5 27.2 25.2 id. id.

26 id. 17°26'8" 85°9'2" wzwjw 36} ozo-zo 3 zzo-ozo 3 ZO-OZO 3 WNWJW U 767.1 756.2 27.4 25-5 idem, nu en dan eenigszins buiig.

27 id. 18°22'6" 82°39' 384 OZO-ZZO 3-4 zzoz 4-3 zo-zzo 4 ZW 4 767.1 765.7 27.2 24.8 idem, ongestadig en soms buiig.

28 u}. 19°9'P' 79°49' vvzvvlw 424 zo 4 zo 4 zo 4 W}Z 3 767 765 26.2 24.3 fraai weder,heider,hoogeZ.W.l).

1 Mrt. 19°53' 76°35'6'' \vzw“ w 474 zo 4 zo 4 ZO-OZO 5 WNW 767.3 765 26.2 25.2 fraai weder, beider, Z.U. D.

2 id. 20“46'9" 73°28'5" AVZW|W 45} 6 zo-zzo 6 zzo 6 WZW}W 3} 768.5 767.2 26.6 25.4 fraai weder, wolkdr. toen koelte,
’s nachts weerlicht in hetW.

Suedende7s°o L.tenlu.4om.

H.W. in 20°20' Z B.

8 id. 20°43' 70°7'7" WZVV4.W 49 zo 6 ZO-OZO 6 OZO-ZO 6 Noto}o 1 769.3 767.1 26.6 24.6 fraai weder, helder, hooge Z. 1).

4 id. 22°42'3" 66°51'7" \vz\v|w 47} zo 5 OZO-O 3 Oost 2 Zo}o H 767.5 765.8 26 24.6 fraai weder, afnemeride koelte tot

flauwe koelte, helder, D.

5 id. 23°36'8" 64°38'6" ZVVtWjW 334 0 0 0 ZtW'W 5 765.5 762.9 28 24.8 fraai weder, held-, D. Oingen ten

1 u. A.M. onder stoom. Pas-

seerden den Zuider keerkring.

6 id. 24°20'8" 62°2'7" VVZW^W 37 0-1 0-1 flauw en stil 0-1 6 OtN 2} 765 763.5 27.3 24.2 fraai weder, bewolkt, D.

7 id. 25°2' |39°52'5" WZWjW 31 ‘ ZW 0-1 ZW 0-1 zzo 0-1 6 O}Z 7 766.8 764.5 25.4 23.6 fraai weder, helder, hooge ZW. D.

8 id. 25°39' 157°23'8" WZW|\V 35 zzo 0-1 z-zw 0-1 Zuid 0-2 6 o-}Z 3} 768 765.3 ,25.7 23.6 fraai weder, helder, hooge Z. D.
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Op den middag.
Behuudeu in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting en kracht tot

den volgenden middag. ■d

a
o

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barometer-

stand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

u

a
u

en

Datum. 5

Breedte. Lengte. Koers.

V

>

12 u.— B u. N.M. 8 u.—4 u. *8 nachts. 4 u.—l2 u. V.il. 4)

S

S

Richting.
•«.9
Xi

u
CS
>4

bO

O
O

w

0)

&
O
o

K

V

&
%

weersgesteldheid.

1891.

9 Mrt. 26='14'3" Z 54°49'5" O WZWJW 35“ Z-OZO 2-4 ozo 5 ZO 5 6 ZOJO 767.9 765.6j 26.4 24.3 fraai weder, helder, aanwakke-

rende koelte, 3 u. A.M., werk-

ten stoom af.

10 id. 26°57' 51“52'1" WZWjW 4H Z-OZO 5-6 zzo-zo 6 ZZO 6 3

V ZZW^W 768 5 765.8 25 22.4 fraai weder, wolkdrijvend, zee

en U.

11 id. 28°4'7" 48°5' ■VYZWJW 53| ZZO-OZO 6 zoozo 6 Oost 5 H ZtW H 770.8 768.6 24 22.6 fraai weder, wolkdrijvend, zee

en D. Teil 12 u. 15 m. H.W.

Sneden de 50° O.L. in 27°30'

Z.8..

12 id. 29°22’ 44°12'3" \VZW‘W 54“ O-.W 5 NO 6-5 OONO 3 - zwtz 31 769.3 767.5 25 2 23.8 fraai weder, wolkdr., woelige zee

en ü.

13 id. 29°29'5" 41°42'9" \V>Z 32“ Oost 3 O-NNO 3-0
Zuid 0-2 H ZOtO'O 5 768.7 766.7 27.3 24 fraai weder, helder, afn. koelte.

Gingen ten 5 u. l). W. van den

14n Maart onder stoom.

14 id. 29°58'8" 39“42'9" \VZ\V|W 27* zzo 5 ZZO 6 zzo 8-9 n NO^O H 773.7 767.5 25 20.9 toen. koelte, bniig, bovenl. held..

laag overdr. misiw., een weinig

regen, hoogezce en 1).Werkten

op de A.M.vanden lénMaart

den stoom af; toen koelte, zoo-

dat op de D.W. vandenlsn

moest bijgelegen w'orden.

15 id. 30°44,'8" 36°32'9" WZW|W 42* ZO 9 ZO-0 8-7 ozo-o 6 776.5 773.3 23.2 20.6 idem, daarna opkl. hooge 0. Op

#

de E.W. afn. kit, opkl., zetten

op
de H.W. van den 16n weder

zeil en verv. koers. Kwamen op

de D.W. van denl6n inden

Nvannen stroom.

16 id. 31°45'9" 34°17'8" zwtwjw 32“ ONO 5 NO-ONO 6 ONO-N 7-8 zw*z 10 776 771.6
25 22.6 ongest, weder, wolkdr., D. Sneden

de 35° O.L. in 31°30'Z.8. teii

7 n. D.W.; op de E.W. toen.

koelte.

17 id. 32“49'5" 30“28'8" WZWjW 5H N-NO 7-8 NNO 8 N-NNW 7-1 ZtW» w n 768.6 766.6 25.5 23.5 ongest. weder, bniig, hooge zee en

D. Dicht ger. m./z. kit.; op
de

D.W. van den 18n afn. kit.

tot stilte.

18 id. 34°29'3" 27'^2'7" zwtw^w 49J Noord 0-2 West 0-4 z-o 4-0 ztO;o 7 768.7 756.5 27.7 20.5 fraai weder, helder, des nachts

laag overdr. mistw. Gingenten
12 11. A.M. onder stoom.

19 id. 35°22' 23°26'4" WZWi-W ZO 0-1 Oost 0-1 O-NNO 2 6 ZW“ w 12* 767.7 760.8 24.9 21.2 fraai weder, veel overdr. mistw.

Waren op de D.W. en V.M.

van den 19n eenige nren

onder zeil.
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Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag. 1

Windrichting enkracht tot

den volgenden middag.
a
o

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

Patum.

1 cn

a
to

Krachtiumijlen
en

Breedte. Lengte. Koers. Verheid. 12 n.—B u. N.M. 8 u.—4 u. ’a nachts. 4 u.—l2 u. V.M.
a

«3

a

Richting. Hoogste
Ó

CS

«s Hoogste
&
eS

a weersgesteldheid.

1891.

fraai weder, op de D.W. en V.M*
20 Mrt. 35°1V Z 20°3' O W|N 41 = W-WNAV 0-2 W-NW 2-3 NW-ZW 1-2 6 zzw 764 761 22 17

tot 11 u. snel overdr. mistw.,
daarna opkl. Kregen op

de

V.M. van den 20u zicht van het

land nahlj Kaap Agulhas en

verkenden ten 1 u. A.M. den

vnnrtoren van dien naam.

Den 21sten Maart ten 9 u. 30 m. gemeerd op
de boei ter reede Simonsstad na 30.5 etmalen nahet verlaten van Straat Sunda

Van het verlaten van Straat Sunda tot de reede Simonsstad a 'gelegd 1276.75 D. m. in 30.5 etmalen, dus gemiddeld 41.8 mijl per etmaal.

Vertrokken den SOsten Maart ten 6 n. J).W. van de reede Simonsstad.

1891.

fr. weder, hoogeZ.O.enlaterZ.W.
I). Rekenen bestek van de pei-
ling te 9 u, 30 m. V.M.

30 Mrt. 34“25'9" Z 18°12'6" O WNAV 4 NW-WZAV 1-2 WZW-NW 2-3 NW 3-4 H

31 id. 33°8'6" 16°12'3" NW»W 32 NW-ZW 4-6 zw-wtz 5 ZWtW-ZW 5 6 NtO'O 768 761.2 20.3 16.8 ODgest., P.V. buiig met regen,

wolkdr., ten 7 n. P.V. de wind

uitgesch.naar2. W.jhoogeZ.W.

D. Ten 2u. A.M. werkten stoom

af en gingen onder zeil.

1 April 31°41V' 14°28'8" NWJW 30‘ ZW 6 ZW-Z 6-5 zzo-zo 4-6 1 NOtO 771.6 768.4 19.5 17 ongest klt.jg. weder,wolkdr enzee.

2 id. 29°4r9" 12°8'8" NW 42‘ ZO 6 zzozo 7 zo 7 NtO H 771.2 769.8 20.8 16 ongst. koelte, W’olkdr., hooge zee.

3 id. 27°20'5" B°sB' NW^W 55i ZO 6 zo 6

,

zo 5 NNW'W 4 768.8 766.5 20.8 19.8 afn. koelte, fraai weder, afn. zee en

D., wolkdr., regenachtig.
4 id. 25°18'3" 5°59'9" NWIAV 49^ ZO-ZZO 5 zo-zzo 5

1
zoto-zotz 5-4 NWtW 769.6 766.5 21.1 20 fr. weder, bew. Sneden ten 3 u.

30 m. A.M. de parallel van 25°

Z.B. en 5°25' O.L.

5 id. 23°24'4" 3°29' NW> W 44>. ZOtO-ZOtZ 4 zo-zoto 4 f zo-ozo 4-5 NtW^W 2 770.6 768.4 23.8 20 ongest. koelte, fraai wieder, bew'.,
lichte D. Passeerden op deV.M.

V. d. 5n den Züiderkeerkring.
6 id. 21“41'8" 0°52'1" NW^W 45 OZO-0 4-5 o-ozo 5 ozo-o 4-5 WNW = W

T 3è 770 768.8 25 22.1 ongest. koelte, fraai weder, bew
,

enkele regenb. lichte 1).

7 id. 19°21'3" I°29' AV NW 47 ozo 4 ozo 4 OZO-ONO 4-1 NWtW = W H 769.2 768.5 25 21.7 afn. koelte, fraai weder, bewolkt,
enkele regenbuitjes.

8 id. 17“32'6" 3°23' NW 38‘ zzoozo 1-3 zo-ozo 3 zo 3 NW 3 768.6 767 25.9 23.2 fraai weder, licht bewolkt.

9 id. 16°9'ó" 4°58'4" NW>W 30= zzozo 3 zo 3 zo 3 West H 767.9 766 25 23.4 fraai weder, helder. Kregen ten

9 u. V.M. zicht van St. Helena

en pas?eerden ten 9 u. E.W.

den meridiaan van dat eiland.



XXX
XXXI

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag. 1

Windrichtingenkracht tot

deu volgenden middag.
••é

B
0

Stroomeu in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

'l’herrao-

meter*

stand. Wind-

Datum. V)
Oi
btJ

a
Q)

en

Breedte. Lengte. Koers. *S

fm

<o

>

12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u. ’s nachts. 4 u.—l2 u. V.M.
SS

V

u
co

&

Richting.

s

S
o

g

47

0

0

E

47

Sd
CS

ei

1^

47

0}
hO

0

0

X

47

«
bo

CO

CB

weersgesteldheid.

isai.

10 April
11 ld.

14°53'2" Z

13°12'3"

6°43'6" W

B°3l'

N\V|W
NW

3'è

36|

ZO

ZO-OZO

3

3

ZO-O

zo-o

3-4

3-5
zo-OZO

ZO-O

3

5

West

NWtW»W

3

If

3

768.2

768

765.6

764.9

27.5

27.8

25

24.4

fraai weder, held-,buiigmet regen,

fraai vveder,wolkdr ,bniigraetreg..

12 ld. 11‘=10'3" 10°23'2" NW^N 41 o-otz 5 ozo 5 OZO-0 5 NWtAV 24 766.1 764.7 28.8 25.8

zee en D.

fraai weder, nu en dan wolkdr.

13 id. 9°4'3" 12°33'2" NW 44‘ o-ozo 5 ozo 4-5 ZO 4-5 Zuid 1

T
765 7 763 28.6 26.2

mét lichte buien en regen, Ü.

fraai weder, betr.,nu en dan buiig

14 id. 7°25'8" 14°14' NW 35 ZOtO-0 5 zo 5 ZO 5 ONO n 764 9 763.2 28.4 26.7

met regen,

fraai weder, betr., nu en dan buiig
met regen. Zagen op de I).W.

15 id. 5°34'6" 16°22'3" NW‘W 42* zo zo
ZO West 765

14 April Asceusion.
3 5 762.3 27.7 25 fr.weder, bew.,buiig, D ,D.W. reg.

Sneden ten 8 u. P.V. deparallel

16 id. 4°3'l" 18“30' NW“W 40 NO-O 3 ONO-NW 3-2 w^z 765 763.2 27.7

5“ Z.B. iii 16°56' W.L

25 afn. koelte, buien, 3 w. veel reg..

17 id. 3°4'2" 20°2'5" NWtW» W 27i zuchtjes 0-1 0 ZW-ZO-lijk 0-2 1 West 8 765 2 763.2 28.4 25

stilte.

3 w. reg., bew. Gingen ten 8 u.

n.W.van den I7n onder stoom,
18

19

id.

id.

1°32'8"

0°26'5" N.

21°43'2"

22°55'5''

NW^W

NNVV»W

34

35

stil met N.O.

zuchtjes,
stilte en zuchtjes

0-1

0-1

stil met N.

zuchtjes
stilte

0-1
stil m.Nzuchtjes

stilte en flauw

N.O-lijk.

0-1

0-1

6

6

WZW‘W

WZAV^W 2^

766

766.3

763.8

763.8

28.6

28.6

25.6

26.8

verl.denpassaatoppl.m.3°ZB.

fraai weder,licht bew Schoten
op

de V M. van den 18n schijf,
fraai weder, wolkdr. held. D. Pas-

seerden ten 5 u. 40 m. D.W.19

20 id. 2°23' 24°4'3" NNW|W 34 NOtN-NO 1-3 NNO-NO 4
NNO-NO 4 WNW’W 4 766 764 28.2 26.7

April de Linie in 22°35' W.L.

fraai weder,doork. enaauw.koelte,
NNO-NO betr., buiig met reg.

D Gingen ten 9 u. E W. onder

21 id. 25°48'5" NW 36‘ NNO-NO 4 NNO-J^O 5

!
NO WtN 765.1 763

zeil.

22 id. 5°55'4" 28'"6'8" NAV-W 44* NKO-NO NNO-NO 4
1 5 H 28.5 26.2 fraai weler, betr., wolkdr., I).

23 id. 7°38'3" 29°53'3" NW 37“ aMNO 5 NOtN
t) Ë NNO-WO 4-3 ZWtW|W 765.5 763 26.4 25 fraai weder, betr., wolkdr., D.

24 id. 9°20'8" 3s°24' NWtW NtO-NO 5 NNO-NO ‘1r
NOtN" 5 zw».w U 766.9 763 26 24.8 fraai weder, belr.,wolkdr.Z, en D.

1r NNO-NO 5 wzw^w 5 765.9 763.6 25.4 24.4 fraai weder, betr. en wolkdr,, Z.en

5). Sneden ten 9 u. E.W. depa-

-25 id. 11 °3 1 '2" 34°ó7'8" NAVJW 50 NO-ONO 5 NNO-ONO
NO-ONO 767.8

rallel van 10°N.B. in 33°W.L.

26 id. 13°54'3" 36°44'4" NW^N 44» ONO 5 ONO
5 W>N H 764.4 25.2 23.1 fraai weder, betr. en wolkdr. Z.

ONO 5-6 W|Z 6 769 766.6 25 23.5 fraai weder, zeer ougest., betr. en

wolkdr., buiig met reg. en zee.

8 u. E W. van 26 April sneden

de parallel van 15° N.B. iu 37°

27 id. 37°33'1" NtWjVV 44^ ONO-0 5 ONO-OtN 5-4
ONO-OZO 3-5 w^z 2è 771 769,4 25.3 22.3

W.L.

fraai weder, ougest., koelte, bew..
28 id. 19°13'1" 38°12'6" NtW.^W 38' ONO-O 4 ONO 3 l

ONO ZW|W 771.4 769.5

en soms buiig, i).

3 3 24.5 22.8 fraai weder, afnem. koelte, helder.
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XXXII XXXIII

Op dea middag.
Behouden in

het etmaal. Windrichting en kracht tot den volgenden middag.
Windrichtingen kracht tot

den volgenden middag.
'T3

s
0
0

Stroomen in het et-

maal ondervonden

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

staud. Wind-

Datum.
s

V

en

Breedte, Lengte. Koers.

Verheid.
12 u.—B u . N.M. 8 u.—4 u. s nachts.

4 u.—l2 u. V.M.
V

s
Richting.

Krachtin
r

Hoogste.
<u'

Sï

t Hoogste. Laagste. weersgesteldheid.

1891.

29 Apr. 21°33'8" N 38°39'7" VV NJW 353 NNO-ONO 3 NNO-ONO 3
ONO-O 4 zwtw^w 1 771 770 24 21.9 fraaiweder, ongest.,flauwe koelte.

30 id. 23“30' 39“24'1" NtWjW 31 ONO-OZO 3 ONO-0 3
O-OZO 3 NOtO 1 770.7 769.8 23.4 21.4 fraai weder, flauwe afn. koelte,

helder. Passeerden op de V.M.

Mei 25°30' 39°29'3" O-lijk
den Noorderkeerkring.1 N‘W 30 o*lijke zuchtjes 0-1 NO ONO 1-2 2-0 ZW

T
772 770.1 24.4 20.8 fraai weder,flauwenstil,lichtbew.

Gingen ten 8 u. E.W. onder

2 id. 27°36'5" 39°7'7" N»0 32 Zuchtjes en stil 0-2 Zuchtjes en stil 0-2 •0-lijk en stil 0-2 4 N|W 4 773 770.9 23.9 20.8

stoom.

fraai weder, flauw en stil, bew..

8 id. 29°ör4" 38°31 T' N|o 34 Zuchtjes en stil 0-1 Zuchtjes en stil 0-1 Zuchtjes en stil 0-1 6 W>N 3 772.3 771.5 21.7 19.8

hooge N.W. D.

fraai weder, nu en danbew.,hooge
W.D.Sneden opdeA.M.depa-
rallel v.3o°N.B.in3B°so'W.L.

fiaai weder, nu en dan bewolkt.
4 id. 32°6'4" 38°25' N’o 34^ Stilte en W-lijke 0-1 Stilte 0

stil en ZWfl.k. 0-1 6 Noord 1 773 771 22.4 19.5

id. 34°23'8' 37°52a"
zuchtjes

W-WZW
5

NtO 35 ZW-lijk-W 1 Westelijk 1-3 3-4 6 NNO 1 774.6 772.2 21.9 18.7 fraaiweder, nu en dan bew., heiig.
Snedenten6 u.P.V.de parallel

6 id. 36°42'1' 36“52'2" NtO*o 36» W-lijk en stil 3-0 Stil en Westelijk 0-2 O-lijk 1-2 04Z H 777.5 774.5 21.2 17.8

vau3s°in37°7'W.L.

wind afn. tot stilte, bew. en O.

i
zuchtjes, nu en dan wolkdr., D.

fraai weder. Werkten ten 6 u.

D.W.v.d. 6n stoom afengingen
ten 9 u. 30 ra. E.W. opnieuw

7 id. 38“5'8" 35°48' NNO4O 24» zo 2 zo S

1

ZO-Z 3-5 H Noord 3
T

777 774.3 19.3 17.3

onder stoom,

langz. aauvv. koelte, fraai weder,
wolkdr. I). Gingen ten 4 u.

8

9

id.

id.

39°27'6" 34°1'5" NO 99i ZZO-Z 5 Zuid 5

I
ZZW 5 1 NW IJ 773.5 770.5 21.2 17.6

A.M. onder zeil.

fraai weder, nu en dan bewolkt, Z.

fraai weder, bewolkten mistig, Z.

Passeerenten i2u. iSm.H.W.

de parallel van 40° N.B. in

40“42' Noto|o 45| ZW-ZZW 5 ZW-Z 5

1
Z-ZZO 5-6 NNW K 769.6 766.7 19.9 17.3

10

11

id.

id.

42°28'2" 26“59' NOtO 47.^ ZZO 6 ZZO 6
ZZO 6-5 NO^N n 770 767.1 18.1 16.1

32°r W.L.

fr.weder, bedekt en mist. lucht. Z
.6" 22°36'4" NO’o 58 zzo-zo 5-4 zo 4-3

zo 3-0
~ NO H 775.4 770.5 18 14.9 fraai weder, soms mistige lucht.

12 id. 45=’38'9" 20°30'7" NOtO 26» NOtO 4 NO-NNO 4
NOtN-NO 4 NOtO 1

T
777.4 775.7 17.4 13.6

afn. koelte. D.

joed weder, bew., D. Gingen teu

7u. ]).W. 12 Mei onder stoom,

13 id. 46°48'2" 21°S'6" NtW’W 18» NO 4 NO-NNO 4-3
NO-NNO 3 H NW 777.3 776.2 15 13.3

enten 5 u. P.V. ouder zeil.

goed weder,ongest.,bedekt,mistig

14 id 47°58'2" 21°33'5" NtW^W 184 NNO-ONO NNO-ONO 3-4
NNO-ONO 2-3 NO^N 1

T
777 776.2 14.9 11.9

en regenachtig.

;oed weder, ongest. koelte, soms

helder, zware mistwolken.



XXXIV XXXV

Op den middag.
Bellouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag. •

Windrichting en kracht to'

den volgenden middag.
§

Stroomen in het et-

maal ondervonden

Barometer-

stand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

Uatum .

1
O

<n

bC

a

g
en

Breedte. Lengte. Koers. 3
'53

12 n.—B u. N.M. 8 u.—4 u. ’ê nachts. 1 4 u.—l2 u. V.M. 4)

3 Richting. .S
o 3«3

bo

«3

&

o 3
V)

bO
weersgesteldheid.

<o

>
ai 0

a
cd 0

a
ea

1891. 1

15 Mei. 48°22'2" N 21°4'1" W NO'N NOtO-N 3-4 Noord 5 N-NNW 5-6 3
V zoto^o H 776.6 774 14.3 12.2 aanw.koelte, fraai weder, held. D.

1 Gingen ten 9 n. V.M. Isn on-

der stoom en ten 6 u. P.V.we-
'

WNW-WZW

der onder zeil.

16 id. 48°33'8" 17°0' O|N 40> N-NNW 6 N-NNW 5-4 4-6 H O‘Z 3 772.6 760.5 13.5 11.7 eerst afn., daarna aanw. koelte,
wolkdr.,buiigelncht, nuendau

WNW-NW 9 NW-NO
regen. Z. en D.

17 id. 48°49'8" 13°8'5" O|N 38^ WZW-WNW 6-8 8-1-7 OZO|O H 759 748.2 13 10 toen. koelte, wind gekrompen tot

W.N.W., regen, zwaar bew.,
buiig, zee en hooge D. 7 u.

D.W.afgen. tot stilte en daar-

na terugk. uit N.O. Snedenten

0 u. H.W. 17n Meiden mcrid.

van 15° W.L. in4B°4l'N.B.

Gingenten 4u. A.M. bijliggen

7-5 Noord
over 8.8.

18 id. 48“30'5" 12°9'6" ZOtO‘o 11 NNO-N 3-4 Noord 4 H zw^z 2 758.8 754 10.8 9.8 afn. koelte, wolkdr. D.buiig. Gin-

gen ten 7 n. P.V. IBn Mei

onder stoom,

afn. koelte, fraai weder,, buiig met19 id. 48°50'3" 9°40'7" OtN 23 N-WNW 4 WNW-NNW 4-1 Zuid 1 6 zwtz H 759.6 756 11.6 9.8

20 id. ONOJO 47 Peilden ten 11 u. 50 m. den vuurtoren van Lizard Noord, zijnde 51.25 etmal en na het verlate 1 van de reede v!in Si
1 regen,

monsstad.

Vaii af het verlaten van de reede Siraonsstad tot Lizard Noord afgelegd 1867 D. M. in 51.25 etmalen, gevende gemiddeld 36.4 D. M. in het etmaal.

'van IViea-wediep naar de 'Westlsnst van "4.frilxa en Suriname.

Stoomden den 21u September 1890 ten 6 uur V.M. van de reede Texel en waren ten 8 nur bij de Uiterton, als wanneer iet lestek begint.

1890.

21 Sept. 52°35' N 4°10'6" O zw»z zzo-zo 4 ZO-ZW 4-5 ZW 5 H 762 755 16.5 15.5 licht bewolkt, goed weder,

btw., regen, ouweder, opklarend,

wolkdrijvend, goed weder.

22 id. 50°40’ o°3o' verschillend 391 z-zw 5-4 ZZW-WZW 2-1 W-WNW 2 6 760.5 760 17 16

23 id. 49°59' 3°2l' \V \VZW‘w 42 NWtW-W 1-3-1 West 1-3 West 1-B 6 769 760.5 15
24 id. 48°43'7" 6°52'5" zwtwj w 89 wzw-zw 1 ZZW-WZW 1 WZW-ZW 1-0 6 wzw»w 4 778 769 17 14

25 id. 46°38' 8°47'9" Vi 38i stilte 0 Stilte-O 0-4 O-NO 4-5 6 Zuid H 780 778 18.5 16.4 helder, regen, mist.

wolkdrijvend, fraai weder.
26 id. 44°50'6" 11°13'1" zw-z 365 ONO 6 ONO 6-7 NO-ONO 5 H W^z 6 780 778 17.6 17.2
27 id. 42°2'3" 13°59' ZW’Z 50| ONO-0 6 NO 6 1 NNO-NO 5-4 W'Z 778 769.5 18.5 17.5
28 id. 39°50' 15°31' ZZW'W 37i NNO 3 NNO-O 3-2 NO-OZO 4-3 W4N H 769 765.2 20 19 wolkdrijvend, fraai weder.
29 id. 38°24'5" 16°36'4" zzw^w OZO 3 OZO-NO 2-1 kompas rond 1-0 WZW 6 766 765 20 19
30 id. 37°26' 17“14' zzw^w 16i Oost 1-0 OZO 0-2 OZO 3-1 W>z 3 765.5 764.5 20 18

1 Oct. 37°9'7" 1709.3" zto 4' ozo-zo 0-3 O-OZO 4 Oost 4-0 NOtN 2 765 763.51 20.5 19 wolkdr,fraai weder,weinigregen.



Den 28n October ten 4 ii. 30 m. A.M. aangekomen ter reede Sierra-Leona. I

In 12 etmalen afgelegd 261.| mijl, dus gemiddeld 21.81 mijl per etmaal.

XXXVI XXXVII

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting en

den volgenden

kracht tot

middag. s
0

Stroomen in hetet-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand. Wind-

Datum.

<JO
4)
bc

a
0

en

Breedte. Lengte. Koers.

ja

12 n.—B u. N.M. 8 u.—4 u. ’s nachts. 4 u.—l2 u V.M.
a

«3
Richting. .2 Sd

0
Sd Sd

0

00

b£) weersgesteldheid.

>

03

S:
0

2
Ui

B
cd

E
es

I-?

1890. \
2 Oct. 35°48'7" N 18°2'8" W ZZWiW 224 Z-ZZW Ü-1 ZZW-ZW 3 ZZW 3-4 NW4N 1 767.2 765.5 20.5 19.4 wolkdrijvend, fraai weder.
3 id. 35°24'8" 17=8' zoto|o 12. Z-ZZW 3-1 ZZW 1-0 1 0 NW4N 34 770 766.2 23 20 wolkdr., fraai weder E.W. regen,

wolkdr., helder,fraaiweder.W rak.
4 id. 34°8'3" 18=2'5" zzw»\v 22i Stilte 0 Stilte-Oost 0-1 1 NN 0-stilte 1-2 3 NWtN 1 771 769.5 22 20.5

19°10'3" Oostelijk-stilte
34°21'1" N.8., 17=56'W.L

5 id. 31°47'2" zzw 38 0-1 O-ONO 1-2 UJNU-sfiite 2-0 54 ztw 14 772 770.5 23 20.8

6 ld. 29=28' 20°G'8" ztW4W 36^ ONO-JSiNO 3-2 NNO-NO 2-1 NO-NNO 1 H Z4W 14 769.7 767 23 21.2

7 id. 28°6'7" 20=43'4" ztvv^W 214 NNO 1-2 NNO-0 2-3 O-ONO 5-4 44 ZW4Z 14 768.6 766.5 23 21.5
8 id. 26=24' 21=23'6" ztw»w 224 ONO-NNO 4-3 NO-NNO 3-4 NNO-ONO 4-5 ZiW 2 768.5 767 23 22
9 id. 24=43'5‘' 22°13'1" zzw^w 27‘ NNO-NO 4-5 NO-NNO 5-6 NO 5 NWtWjW 24 768.7 766 23 22

10 id. 22“37'4" 23°9'3" zzw 34 iVNO 4-5 NO 5 NO 5-6 W4N 14 766.8 764 23 22
11 id. 20=36 1" 24°1'9" ZtWjW 34 NO 5-6 NO-ONO 5 ONO 4-5 W4N 24 765.4 762 25 23
12 id. 18=40' 24=31'8" ztwjw 284 NO-ONO 5-4 ONO-NO 4-3 ONO-O 3 W'Z 3 765 762 25 23 idem.
13 id. 22

~

Ankerden den 13n October ten 11 u, 45 m. V.M. ter reede St. Vincent.

Tn 22-J. etmalen afgelegd niijl, dus gemiddeld 29.6 mijl per etmaal.

1890. Stoomden den IGden October ten c u. 30 m. A.M. van de reede yan St. Vincent, peilden ten 6 u. St. Vincent en St. Antonio, vanwaar het bestek bearint.
17 Oct. 15=36'9"N 25=11'3"W z-w 164 Oost 3-2 O-ONO 2-4 O-ONO 3-2-1 WNW>W 14 765 762.5 26 25 wolkdr., fr. weder, heiig. Stroom-

-18 id. 14°17'9" 25=18'6" z-w 20 O-NO 0-1 NO-NNO 1 O-NNO 1-2 wzw 24 765 762.5 27 26

rafelingen, strekking N. en Z.

19 id. 13'^55'5'^ 24=58'1" zo^z 74 NNO 1-0 NNO-ONO 0-3 NO-ONO 3 W4N 34 764.7 762 27 25.6
20 id. 13°2'6" 24=18'2" ZO|Z 16. ONO-NO 3 NNO-ONO 3-2 NNO-NO 3 ZZW4W 34 763 761' 27 26 wolkdr., fraai weder. Stroomrafe-

-21 id. 12=15'3" 23=24'7" zo^o 17 NNO-NO 3-4 ONO-NO 4 ONO-stil-ZW 3-0 W|Z 5 763 759.6 27 26

lingen, strekking N. en Z.

wolkdr.,fraai weder,weinig regen.

22 id. 11=27'5" 22=21'4" Zo|o 20 NNO-0 3 NO-ONO 3 ONO 3 Noord 3 764.5 760 27 26

Stroomrafe]., strekk. N. en Z.

bew., wolkdr., fraai weder. V.M.

23 id. 10=15'7" 21°46'3" ZZO|O 204 O-ZO 2 OZO-ONO 2 O-OZO 2 W4Z 4 764.2 761 28 27

donderbui met
regen,

bew. ,goed weder,regenbuien,don-

-24 id. 9“43'5" 22=5' ZW|Z 10 OZO-NO 1-0 Oostelijk 1-0 ONO-NNO 1 _ WNW4W 64 763.7 759.5 28 26

der, weerlicht,

wolkdr., goed weder, regenbuien,

25 id. 9°30'2" 20=7'7" O|Z 294 NNO-N 1-2 Noordelijk 1-0 Noordelijk 1-0 5 NO4N 34 762.8 759.5 27 25.5

donder, weerlicht,

wolkdr., goed weder,

w'olkdr., goed weder,

wolkdr., goed weder, gedurende
den nacht zware buien metveel

26 id. 8=55'9" 1 B=24' OZO^O 274 Noordelijk 1-4 Noordelijk 4-0 Stil-ZW 0-2 34 Zuid 3 764 761 28 27
27 id. 8°50'6" 16=15'9" o^z 314 Westelijk 2-0 AVestelijk 1-8 Oostelijk 0-2 6 zoto 14 763.6 760 26.2 25

28 id. 45 :
regen.
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Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting enkracht tot

den volgendenmiddag.

Stroomeninhet et-

maalondervonden.
Barome-

Thermo-

meter-

o stand. Wind-
C

Datusï. bC

Breedte. Lengte. Koers. *s 12 u.— 8 n N.M. 8 u.—4 u. ’s nachts. 4 u.—l2 n. V.M.
C 3

V

c

Richting.

B
a «

bo

o

d

&

ó

0

»

bp weersgesteldheid.
ï> ej)

a
a

w

Stoomden den 30ii October ten 2 u. A.M. van de reede Freetown
,

waren ten 4 u. buiten Carpenter Rock, van waar het bestek begint.

1890. 'f

31 Oct. 7°33'1" N 13°36' W ztw 17 Z Westelijk 2 ZW-W 2-1 W-ZZO 1-0 5 NW 763 760 27 25.6 wolkdr., goed weder. Gedurende

verblijf te Freetown en traject
naar Monrovia eiken nacht een

paar uur regen, weerlicht en

1 Nov. 6°42'8" 11°49'5'' ZOtO'o 29| Westelijk 3-1 ZW-Z-ZO 3-1 Oost 1 6 NWtW» W 762 759 27 24.8

donder uit het ONO.

wolkdr., goed weder.
Ankerden ten 8 u. 15 m. E.W. in 10 vaam water ter reede Monrovia.

In etmalen afgelegd 68 mijl (door rondstoomen van de St Ann Shoal) dus gemiddeld 31,4 mijl per etmaal.

Van den 2—4 November ter reede Monrovia, hadden zware regens j 3 —ll November ter reede Sinoe, hadden veel regen, vooral ’s nachts.
Stoomden den 11 n November ten 8 u.

V.M. van de reede van Sinoe, als wanneer het bestek begint.
1890.

11 Nov.

12 id.

13 id.

14 id.

15 id.

4°so' N

3°33'5"

3°45'5"

3°42'3"

3°33'i"

B°ÓB' W

6°50'6"

5°3'5"

3°44'7"

2°31'6"

zo>z

ZOtO'O

Oi-N

OJZ
0“Z,

5^
34

27

19|

18|

ZO-ZZO

Zuid

Zuid

ZZW

Z-ZZO

2-1

2

1-3

1-

2-

ZO-ONO

Z-ZZO

Z-ZZO

ZZW-Z

ZZW

2

2-1

2-

3-

3

ONO-ZO

Z-lijk

Z-iijk
Zuid

ZZW-Z

2-

1

2-1

2-1

3-

1

6

H

ZO

NO4O
NO4O
NO»N

8

4»

54

763

762

762

761

764.2

760

759.5

759.5

759.5

762.2

26

26

27.5

27

27.2

25.6

25.4

25.4

25.5

26

wolkdr., goed weder, D.W.
regen,

wolkdr., goed weder, H .W. regen,
wolkdrijvend, goed weder,

wolkdrijvend, goed weder,

wolkdr., goed weder, enkele lichte

16 id.

17 id.

18 id.

19 id.

20 id.

21 id.

22 id.

3°39'

3°47'5"

3°18'6"

2°45'5"

1°39'3"

0°15'4"

I°4' Z

I°4'7"

o°U'B"

1°31'3" O

3‘’4o'2"

5°3'6"

6“17'8"

7°23'7"

0-N
‘

O’N

OZO'O

OZOJO
ZO'O

ZOiZ
zo-z

2U

131

27

33^
27

28

27|

Z-ZZO

ZZO

Z-ZO

Z-ZZO

Zuid

ZZO-ZZW

ZZO-ZZW

2

2

2-1

2

3

3-2

2-3

zzo-zo-zw

Zuid

ZO-ZZW

zzo-zo

ZZW

Zuid

ZZW

2-0

2

3-1

2-

3-

2

3-4

I

ZW-ZO

Zuid

Zuid

ZO-ZZO

ZZW-Z

zzo-zo

ZZW-Z

1

2

2-1

4-3

3

2

3-2 1

4

5

H
6

6

NO

Oost

OtN

NNO4O
N|o
NW-N

NW‘N

8

34

24

7^

2

4;

764

764

763.6

763.5

762.5

763.3

762.1

762.3

762.5

762

761.7

761.5

761.7,

760 fi'

27.2

27.2

28

28

28

28

28

25.6

26

26.8

26.5

26.8

26.8

96

regenbuien,

wolkdrijvend, goed weder,

wolkdr., goedweder,D.W.regenb.
wolkdrijvend, goed weder,

wolkdrijvend, goed we.ler.

wolkdr., goed weder,E.W. regenb.

wolkdrijvend, goed weder,

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

23 id. 2°22'l'’ 8°51'8" zo-o 29» z-zzw 3 ZZW 3 ZZW-ZZO 3 i 6 NWtW^^W 54 761.2 758 5' 9.7 26
24 id. 3°32'2" 10°11'2" zo^o 26» ZZO-ZZW 3-2 ZZW 2 ZZW-ZZO 2 1 6 NW 'tl 761 6 7.59 1 1 27 26
25 id. s°7' 11°40'4" zo-z 32| zzvv.zw 3 ZW-ZZW 2 ZZW-ZZO 2-1 i 6 NWtN 9* 761.5|7fSB .5^ 26 9?; 9

26 id. voor Bananakreek m ZZW-ZW 2 ZW-ZO 2-3 ZO-ZW 2-1 14» NW 8 I 762.3 7ó8.5j 28 25.4|
Ankerden den 26n November ten 12 u. 15 m. A.M. voor Banana. In etmalen afgelegd 389| mijl, dus gemiddeld 25.5 mijl per etmaal.

1890. Stoomden den 24n December ten 94 u. V.M. uit Bananakreek, waren ten 12 u op:

24 Deo.

25 id.

6°s'B" Z

6°44'

12“3'4" O

9°37' WZW|W 37»

ZZW-ZW

ZZW

2

3

ZW-ZZW

ZZW

2

3 1
ZZW-ZW

ZZW

3

3

3

e’' Noord h\
34!

763 761 1 9K r| 94

Dewolkt, goed weder,

idem.

idem.

volkdr., helder, goed weder. E.W.

26 id. 7°24'8" 6°59'1" vvz\v»w 40» ZZW-Z 3 Z-ZZW 3-2 ] ZZW-ZW 2-1 6 NW»W 762.9| 760 1 ’■) 8'91 1

27 id. B°l7' 4°28'6" WZ\V|W 39- WZVV-ZZW 1-4 Zuid 4-3 I Z-ZZO 4-3 6 West tI 763.91 761.3 25 1 23.6

28 id. 8°33'4" I°4l' VV|Z 41 ZZO 3 ZZO 3 ZZO-Z 3-2 VN0»0 763.8 i761.1125 1 22.81'
weinig regen,

volkdr., helder, goed weder.
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Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting enkracht tot

den volgenden middag.
-d

S
0

Stroomen in hetet-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand.
Wind-

DiTUM.

m

OJ

bD

a

S

en

Breedte. Lengte. Koers. Verheic
12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u. *s nachts. 4 u.—l2 u. V.M.

JS
0

ja

Richting.
S
u
a

w

Hoogst Laagste Hoogst
eS
cS weersgesteldheid.

1890.

29 Dec. z 0‘37'6" W W>N 34i zzo a zzo 4 •zzo-otz 4-3 NW»W 4 764.4 761.8 24 22.8 bewolkt, goed weder.

30 id. 8°10'4" 2°54'1" \V‘N 34 ozo-zo 3 ZO-ZZO 2-0 z-zzw 1-3 ONO 2* 763.2 761.8 23.8 22.6 bew., wolkdr., helder,goedweder.

31 id. 7°sB' 4°5'5" W>N 17^ ZZW-Z 3 Zuid 2 Z-ZZO 1 NWtW^W H 765.5 761.5 24 22.8 idem.

1891.

1 Jan. 7°4l' 5°43’8" W’N 24» ZZü-Z 1-3 Zuid 3-5 Zuid 5-4 NNVV 4' 765.7 762 25 23.5 idem.

2 id. 7°35'6" 8“2'4" W‘N 34J Zuid 5-4 Z-ZZO 3-2 ZZO 2-1 NW.^VV 765.4 763.3 24.8 23.6 idem.

3 id. 7°36'6" 9°sl' West 27 z-zzo 2 ZZO-ZO 2 zo 2 NWtW“W 763.8 762.3 24.8 23.5 idem.

4 id. 7°39'8" 11°6'5" W‘Z m zo-zzo 2-4 ZZO 4-3 zzo 3-2 WN\V»W 764.2 762 25.2 23.5 wolkdr., helder, goed weder.

5 id. 7“44'3" 13°58'6" w*z

ceusioD nog

42- 4 Nt0»0 H 764.3 762 25.2 24.2 wolkdr., helder, goed weder.

tot de reetle As 8 waar ten 3 n. 45 m. achtermiddag werd geankerd. 1 -

In 3 etmalen afgelegd mijl dus gemiddeld per etmaal pl. m. 32.9 mijl.
* Door zeer ongestadige koelte, richting en kracht stroom minder nauwkeurig.

Vertrokken den 7n Januari ten 1 u. 15 m. A.M. van de reede van Ascension.

1891.

7 Jan. OZO-ZO 4 ZO 4 OZO 4

8 id. 7“14'3" Z 16"22'5" VV WNW.JW 30' OZO 4 OZO 4-5 OZO 4 VVNW|W 3 765.2 763.2 25 23.8 helder, goed weder.

9 id. 6°33' 18°25'7" WNW’W 32' OZO-ZO 4-6 zo 5-4 ZO 4-3 West H 765 763.1 24.8 24.2 helder, goed weder.

10 id. 5°46'6" 20°33'6" WNWIW 34 OZO-ZZO 3-4 ZO-ZZO 5-4 zo 4 NWtW|W H 765.1 763.2 25.6 24.2 wolkdrijvend, helder, goed weder.

11 id. s°B's" 22“33'5" WNW^W 31» ZO 4-6 zo 5 zo 4-3 zwtw ■ H 764.6 762.6 25.8 24.8 idem.

12 id. 4°24'5" 24°36'5' WNW^W 32‘ ZO-OZO 3 OZO-O 3-4 o-ozo 4 WNW‘W 763.7 761.7 26.2 24.8 idem.

13 id. 4°o'2" 26°38'2" WtN 31 OZO 4 OZO 4-3 OZO 4 West 6 763.1 761.2 26.4 25.2 wolkdr., helder, goed weder. 1) W

weinigregen. DeininguitNNO.

14 id. 3°37'9" 28°41'3" W’N 3H OZO-ZO 4-5 OZO-ZZO 5 ozo-zo 5 WZW^W 4 763 761.3 26.6 25.6 wolkdr., helder, goed weder. A.M.

weinigregen.DeininguitNNO.

15 id. 2“50'5" 31°8'8" WNWJW 38^ zzo 4-3 ZZO-ZO 4 ZO-OZO 4 WN\T»W H 763.4 760.6 27 25.6 wolkdr., held., goed weder. H.W.

en V.M. regenbui. Deininguit

NNO.

16 id. 2°15'1" 33“20'2" WNW4W 34 ozo-zo 4-3 zo 3 ZO-OZO 3-4 WNW H 763 760.6 27 25.6 wolkdrijvend, helder, goedweder.

OZO-0 OZO
Hoogere deininguit NNO.

17 id. 1°42'2" 35°22'8" WNW|W 31| OZO 4 5 5-4 WNW»W n 762.8 760.7 27 26.2 idem.

18 id. I°7'l" 37°38'3" WNW^W 35 OZO 4 o-ozo 4 o-ozo 4 WNW 2 762.3 760.8 26.8 25.6 wolkdr.,beld.,goed weder. Deining
uit NNO.

19 id. 0°33'6" 39°47'8" WNW»W OZO-0 4-5 Oost 4 Oost 4 WNWJW 3 764.1 761.6 27 25.6 wolkdr., held.,goedweder. Dei ning

uit NNO. P.V, weinigreg'tl.

20 id. o°s'3" N 42°2'4" WNWJW 35 O-OiNO 4 ONO-NO 5-4 NO 4-5 WNW 765.1 762.5 27 25.8 wolkdr., held.,goed weder. D.W.

21 id. I°o' 44°18'7" WN W^W 36> NO 4 NO-NNO 5-3 NNO-NO 3 ZWtW|W n 764.1 761.5 27 26 wolkdr,, held., goedwi der. 11.AV.

NO
weinig regen.

22 id. 1°58'7" 46“25' NWfW» W 34^ NNO-ONO 3-5 NNO 4-3 3 W{Z 111 764.6 761.8 27.4 26 wolkdrijvend, helder, goed weder.
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XLIII

Op den middag.
Behouden in

Windrichting en kracht tot den volgenden middag.
1

Windrichting en kracht tol Stroomen in het et- Barometer-
Thermo-

den volgenden middag. "TS maal ondervonden. stand.
meter-

stand.S Wind-

Datum. O c

Breedte. Lengte. Koers. rH 12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u.
*

s nachts. 1 & 1” en

;h
V

>

4 u.—l2 u. V.M. 0)

ü

Kichting.

CS

0

0

X

49

B)
ca

&
0
0

X

09

w’eersgesteldheid.

)891.

23 Jan. 3°33'7" N 48°41'3"W NWtW 41 NO-0 3-2 O-NNO 2
NO

1 t
2-1 WNW’W 17 763.8 '761.4 27.2 25.8 bew.,wolkdr.,goed weder. Enkele

24 id. 4°38'1" 50°18'6" NWtW 29| NO 1-0 NO 0-1
NO-N-NNW 1-3

1 regenbuien.
NWt\V*W 15 763.4 761.6 27 26 bew., wolkdr.,goedweder. Enkele

25 id. s°3l' 52°31'8" WNW*W 34* NO-N 3-4 NNW-W 3-4-7-S
W-NNW 3-2

buien.

26 id. 6°6'7" 54°47'5" WtN 36* WNW 3 4 NWtW 1764.3 761.3 27.4 24.8 bew., zw’are regenbuien, onweder.
Tot het vuurschip ten 5 u. 15 m. dwars 6 ZW'Z 2 764.4 760.9 25 23.6

regen, V.M. opklarend.
Iq etmalen afgelegd 653| mijl, dus gemiddeld 34 mijl per etmaal.

Bonaire van P*ara-
ma.i*iDo naar* Texel.

Den 7 D Februari 1891 ten 12 u. 30 m. anker gelicht, gemanoeuvreerd; ten 1 u. de rivier afgestoomd
en ten 5 u. 30 m. P.V.1891. iet lichtschip gepasseerd, van waar het bestek begint. 6°2'B" N., 50°18' W.

71'ehr. NO 3 NOtN 3
8 id. 7°24'2" N sG°o' \V NNW’avv NO 3 NO 3

NOtN 3

9 id. B°2s' 57°6'7" NVV^W 22* NO 3 NO 3
NO 3 zwtw*w 765.2 764 26 25 b. k., bew. lacht, buiig, regen.

10 id. 9°39'9" 58°26'8" NVV|W NO 3 NOtO 3
NO 3 ZW‘W n 767.5 766 26 24.5 b. k.-s. b. k., buiig, licht bew'olkt.

1 i id. 11°31'8" 59°18'4" NNVV.JW 30* NOtO 3 NOtO 3
NO 3 4 W4Z 10 768.2 766 26 24.5 b.k.-s.b. k.,bew.lucht,goedweder.

12 id. 13°31'7" 60°39'1"

NOtO 3 6 NWtW*W 768.5 767.5 26 23.5
NWtN 36 NO 3 NO 3

NO
lucht, regen.

18 id. 17 mijl op zicht en peiling langs St. Lucia, waren
3 6 zwtw I 769.5 768 24.5 23 b.k.-s.b.k.jbew. lucht,goedweder.

Larenage 9 u. 55 m. V.M. ten u. H. W. van den 13n ter hoogte van de baai van Fort de France. Ankerden in de

Van lichtschip Suriname tot Fort de France 157J. mijl in 5| etmalen, dus gemiddeld 28 }■ mijl per
etmaal.

Stoomden den 21 n Februari ’s middags ten 12 u. van de reede Fort de France langs de westkust
van het eilandbl ld VV.L., van waar het bestek begint. Martiiiique; ten 4 n. N.M. benoorden het eiland zijnde, uamen peiling, bev. N.B. 14°57'en

1891.

21 Febr. NOtO 3 NOtO-ONO 8
22 id. 16“0' N 60°40'9" W NNO^O 17* ONO 3 ONO-O 3

ONO 3
■

b. k , bewolkte lucht, goed weder.

23 id. 18°34'7" 60°29'1"

O-OIZ 3 6 w*z 771 769 25 23 b.k.,bew. lucht, goed weder, later

NJO 38^ OtN 2 ONO-OtZ 3

O-ZO
helder.

24 id. 20°32'7" 60°26'7"

3-4 wzw* w 4* 771.5 770 25 22.5

Nw/zO 29J O-ONO 3 O-OIZ 4
Oost

Otz

WtN

NWtW*W

later ongestadig, buiig.

25 id. 23°1'5" 60"'8'6" N’o 37è O-OZO 3 O-OZO 4

|1

4

3

3 771.5

774

770

770.5

25

24

22.5

22.5

b.k.-s.b k.,goed weder,laterbuiig,
bewolkte lucht,

b. k., afw. fraai en buiig met reg..

26 id. 25°12' 59°38' NtOiO 33^ otz 3 Otz 3
f

OiZ

P.V. 5 u. N. keerkring gepas-
seerd.

3 VV»Z 5 774.5 773 ; 23 21.5 b. k.-tl. b. k., goed w'eder.
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Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot deii volgenden middag. Windrichting enkracht tot

den volgenden middag.
-O

Stroomeninhet et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

o stand. W'ind-

Datum.

1
•

C 3
te

Breedte. Lengte. Koers.
."3
'v

V

>

12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u.
’

s nachts. 4 u.—l2 11. V.M.
a

i 3

u

Richting.

B

•S

ai

Sd
0
0

V

bO
ca

ei

&
0
0

U

»

bo

es
weersgesteldheid.

f ei 1^ X H-]

i»y i.

27 Kebr. 27°18'1" N 58°öO'8" W NtOjO zoto 3 GZG 3
GZG 3 NW*W 775.5 774.3 22.5 21.5 fl. b.k., goed weder, bew. liiclit

28 id. 28“4fi'2" 57°56'4" NNO^O 25 OZO-ZO 1 ZOIG 1-3 ZG-GtZ 1-3 1
T WNWJW H 775.2 773.2 21.5 19.5

later helder.

Ü. k.-fl b. k., ong( st. weder, bew.

I Mrt. 30'^33'3" 56°4'3" 36' OZO 4 ZOtG-GtZ 3 GZG-ZG 4 41 NWtW 772 767.4 20 18

lucht.

b. k.-s. b. k., ongest., btw. lucht.
2 id. 32°26T' 54°10'5" NOJN 37 ZO 2 ZG-Z 3-6 ZG-ZZW 6-7 Ww/zZ 766.5 762.8 19 18.5

buiig.
b. k., m. k., d. g. m. k., ongest.,

3 id. 33°29'1" 52°59'8" NO>N 22 ZVVtZ-ZVV 5-4 ZW 4 Zuid 2 Ww/zN H 762.8 759.5 19 17.5

later stormachtig, regen,

m. k., s. b. k.-b. k. met vlagen.
4 id. 33°58'3" 52“15' No|o 12 ZZW-WZVV 2 ZVV-NVV 2 NNW 3 NG 762.5 759.2 18 17

wolkdr. lucht, buiig,
fl. k, b. k., bew. lucht, buiig,

5 id. 34°22'3" 50°44'2" ONO‘O 20i NW-WZW 2 WZW-NW 3 NW-WZW 3-4 z»w 4' 763 762.5 18 17

later opkl., mooi weder,

b. k., 8. b. k., bew. lucht, buiig.
C id. 35°4'1" 48°37'7" ONOw/zO 28 vvzw-w 4-5 WNW-WZW 5-7 W-NW 4 - ZtG»G 3 761.2 759.5 17.5 18.2

regen.

8. b. k„ m. k., d. g. m. k., buiig,
stormvlagen, dikke lucht, later

7 id. 35°37'7" 47°19'4" NOtOiO 18 NW-WtZ 2 WNW-NNVV 3
NNW 1 NtW»W 6 761 760 16 15

opklarend,
b. k., s. b. k,, fl. k., btw. lucht.

8 id. 3C°24' 45°35'6" NOtO'o 24i NNW-O 2 NtG-N 2 NNG-NtW 2-3 ZZW‘W 4 760 759.5 15 13.5

buiig, weerlicht in *t ZW.

fl. k., 8. b. k.jin- en uitloopeiide
9 id. 36°2'5'' 43°;i6'3" OZO’O 24* NNW-NO 2-3 NGtG-G 1 NNG-GtZ 3-6 763 758.5 15.5 14

wind, buiig, regen, m. k. vlagen,
b. k.-s. b. k., fl k., bew. lucht,

10 id. 36°11'4" 43°6' ONO GONG 7-9 GNG-NG 9 GNG
- Noord 764.2 760 16 15

buiig weder met vlagen, regen,
d. g. m. k., storm, snel op elkander

volgende buien met regen.
11 id. 36m'4" 43°35'7" West 6 GNG 9 GNG 9 GNG 9 759.5 755.7 16.5 15.5

dikke verstopte lucht,

storm, dikke verstojitelncht. later

opkl., g. m. k.-m. k., buiige
lucht, regen, toenemende wind

12

13

id.

id.

36°11'4"

36“0'

44“5'4"

45°23'

West

vvtz

6

16'

GNG

GZG

9

2-3 O

O

o

o 9-6

3 1
GNG-GZO

GZG-GtN

4-3

3 WZW»W 12-

757.8

763

754.2

758

17-5

17.7

16

17.2

met zware buien,

storm, regenbiiiig weder,lateropk!.
fl.b. k.-s. b.k., goed weder, heldere

14 id. 36°23'4" 45°26'7" N‘W 6 Oost 2 Oost 1 1
GNG l Z’W

lucht.

1 766 765 18 16.5 fl. b. k.-fl. k., goed weder, heldere

15 id. 37°5'1" 44°51'3" NOtN 12J stilte-ZG 0-2 zotz
V

ZZG

Ntw
ZZG|G 3

lucht.

16 id. 38°5' 42°21'5" NOtOJO 31^ Z-NNW 1-6 Ntw 7

2

7-4 '
765.5 763.8 18 17 fl. k.-b. k., buiige lucht, regen.

17

768 761.9 17 11 b. k., g. m. k. met vingen, buiige
id. 3&°26'9" 41“11'6" ONO‘O Ui NNW 4-6 NNW 4-6 NNW 4-6 1 NWJN 4

1
768 766 13.5 11.5

lucht, rcgen.

8. b k.-g. m. k., ongest buiige
18 id. 39°8'9" 38°22' ONOJO 34» NNVV 6-4 NNW 1 NNW

1

1 768.7' 765.5 15
13.5j

lucht, regen,

m. k.-d.*g. m. k., regen, buiig,
later opkl., fl. k.
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Windrichting
Windrichtingen kracht tot Stroomen in het et-

Thermo-

up aen miaaag. het etmaal.
en kracht tot den volgenden middag. den volgenden middag. s

maal ondervonden
meter-

o stand. Wind-

Datum.
<

bCI

a

V

en

Breedte. Lengte. Koers. -"Ö

*5
12 n.—B 11. N.M. 8 u.—4 n. s nachts.

4 u, —l2 u. V.M.

w

Richting. .2

iS 0

V

S)
0

0)

CA

bO weersgesteldheid.

V

>
& g EC

1891. 1
1

19 Mrt. 39°16'2"N 37°20'4"W ONO’O O-NOtN 1 stilte 0
NNO 1

772 768.7 15 13.5
20 ld. 39°4'4" 37°19'7" Z'o 3 N-NO 1 NO 1

NNO 1 1
■5 Z4W 3 773 772 15.2 14 11. k.. stilte.mooiweder,held. lucht,

fl k.-stilte, mooi weder.held.lucht.
21 ld. 39°44'2" 35°45'6" NOtO'O 204 NNO 1 NO-ONO 2

ON O 1 6 ztw 24 774.2 772.2 15 13.5

22 id. 34°23'9" NOtO 19 O-ONO 1 o,\o-otz 2
ONO-OZO 3 6 WZW 24 778.3 773.5 15 13.5

een weinig regen,
fl. k

,8
b. k.,goed weder, heldere

23 id. 41°32'8" 33°33'5" NNOJO 184 ONO-OtZ 3 NO-ZO 2-4
ONO-ZO 3 54 wzw'w 64 778.5 777.8 14 12.8

lucht, weinig regen,
b. k-8. b. k., oiigest. weder, ZO.

2<t id. ONO43‘>5'3" 33°15'2" N»0 234 OZO-NO 3 O-ZO 1-3
3 wtz 14 777.8 773.7 14 13.2

25 ld. 41°11'7" 33°4'5" N|o 164 OtZ-i\o 1-3 OtZ-OtN 3-6
ONO 4-7 WNW 34 773 766 14 12 fl.k., m. k. met buien van d.

g.m

26 id. 4 5° 17'5" 31°22'S" NJW 124 NO 5-7-1 ZW 1
ZZW-ZZO 1-3

765 759.6 14.6 12.5

k., dikke lucht, regen,
m. k., d.

g. m. k., afn. stilte.

27 id. 45°35'J" 32°38'1" NO’o n ZZO-OZO 3 ZO 3-1
ZO-NNW 2-0 N4W 24 764.1 760,2 15 13.9

dikke Iticlit, mist en regen,
b.k.-fl. k., dikkelucht,ong.,regeu.
stilte,b.k.-m k., betrokken lucht

28 id. 46°18'6" 31°22'8" NOJO 17- stilte 0 ZW-ZZO 1-4
zto 3-5

- 766.9 764.5 14.5 13.2

29 id. 46°56'6" 29°26'6" NOt0“O 224 ZZO 6 ZZO-ZW 6
zzw 5-1 NOtN 74 766.5 763.7 14 12.3

goed weder,

g. m k.-fl. k., buiig, later afn., reg.
fl. k.-d.

g. m. k.-fl. b.k., buiig
id. 47°iri" 2 8° 14'3" NotO|O H ZW-NW 1-7 West 2

West 2 763 759.5 13.5 12.2

31 id. 47°17' 26°36'4" O'N 21 West 3 West 3
West 3 Ow/zN 123. 765.7 763.9 14 12.5

later opkl. goed w'eder.
b. k., he'dere lucht, goed weder,

fl. b.k.-b.k., mistig, goed weder.

8. b. k.-m. k.-b. k., goed weder.

8. b. k.-d. g. m. k., buiig weder

1 April 47°20'9" 24°40'3" O'N 194 W-ZW 2 ZW-Z 3
zw-zzw 3 ztw 2 766,3 769.8 14 12

2 id. 47°42'7' 22°13'8" O.NO’O 25- zzw.wzw 4 WZW 4
\\ z \v 5-2 NOtO 4 759.5 757.2 14 12.8

3 id. 47°56'8" 18°32'1" O^N 374 WZW-ZW 4 WZW 4-7
WZW O’N 758 757.2 13.2 9.5

4 id. 48°8' le^U'S" 0»N 224 West 7-6 WIN 5-2
WIN 2 0 H 763 758 11.5 10

met vlagen,
d. g. m. k.-b. k., buiig, later afii..

5

6

id.

id.

47°57'4"

48°28'.i"

14°54'5"

ir29'6" O

O 14

35

Wtz

N-NNO

3

3-6

Wtz

NtW

3

5

W-N

NtW

2

3 6

ZiO

Ztw

H

24

762.2

767

757.7

759

11.5

10.5

10

9

goed weder,

b. k., buiig, goedw'eder,bew. lucht,

ra. k.-b. k., buiig, goed weder,
b. k., 8. b. k., fl. k

,

bew. lucht,
7 ld. 4S°so'2" 8°35'3" OtN 294 NNO 2 NNO 3-1

NO 2 34 ZO|Z >4 771 768 9.5 6.2

8 id. 49°39'8" 6“33' O.MO N-NtW 1-5 Noord 4-2
1 N-NNO 3 6 West 14 771.1 767.5 7 5

goed weder,

b. k., 8. b. k.-m. k.-s. b. k
,

bew.

9 id. 50°19'3" I°9'7" OXO4O 424 NOtO 1 NOtO-N 1
NNO-NO 1 6

772.5 768.8 6.6 5

lucht, vochtig weder,

fi, k., bew. lucht, nevelaohtig.

10 id 51°23'7" 1°46'7" 0

]

N0t0;O
NOw/zO

22

10.

NO 1 NO 2

't

NO 2 6
772.5 771.2 5.5 4.8

goed weder.

1. k , h, k., goed weder, s. h. k.

D.W. teu 5 u. 30 ui. loads aan

boord, stoomden van Diinge-
ness op loodsmans-aanwijzing

11 id. 4 11. N.M. reede Texel,No“o 38 NOtO 2 NO 3
NO 4 6

_
_ I

naar reede Texel.

Van Fort de FAnce tot reede Texel afgelegd 1100 5 mijl in 49 etmalen, dus gemiddeld 22,4 mijl per etmaal
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Datum.

Op den middag.
Behouden in

liet etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag. Windrichtingen kracht tot

den volgendenmiddag.

1

Wachten

gestoomd.
||

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Therrao-

meter-

stand. Wind-

en

weersgesteldheidBreedte. Lengte. Koers.

Verheid.
12 u. 8 u. N.M. 8 u.—4 u. ’s nachts. 1

4 u.—l2 u. V.M. Richting.

Krachtin
mijlen

Hoogste. Laagste.
H

oogste. Laagste.

Siivinanae -van Nieawediep uaar I?ax'amaribo.

Stoomden den In .\ugiistus 1891 op de D.t\ . van de reede Nieuwediep;bepalen bestek bij de Uiterton
van het Schulpengat.

1891.

.>;2°23'B" iV 3°so’ O^ZW 10 tV.N\V-ZW 11. k. ZW b. k.
ZW-W b. k. 6 762 760.5 goed weer, bewolkt.

2 id. Peiliiiffvuurschin Owers ’West 44 WZW m. k. WZW m. k. WZW-W s. b. k. 6 760 753.5 bewolkt, buiig.

3 id. 50° 14“ |2°2V5" 0 WtZ m, k. WtN s. b. k.
4 763.5 753.5 bewolkt, regen.

Kwamen te 6 u. 30 m. ten anker op de reede Falmonth en verlieten die weer des avonds ten 5 u. 30 m.

_

WZW b. k. WNW fl. k. 760 755 bewolkt, fraai weder.

48°13'3" 7°46'5" \y zw 36» NW b. k. NW b. k.
NW fl. k. 5 772 761.7 bewolkt, goed wieder.

45°55'5" 10°51'9" ZVV4.Z 46| NW-NNW fl. k. NW-N fl. k.
NNO-NO fl. k. 6 NW H 775 772 22.5 15 idem.

7 id. 43°4'5" 12°46'5" zzw^w 46^ NO fl. k. NO 8. b. k. NO b. k. 6 WtZ H 773 5 770 23 17.5 idem.

40°2'5'' 13°43 0" ztwjV 47 NO-NNO s. b. k. NNO-N s. b. k. Noord b. k. 5 WNW H 769 766.5 23 17 idem.

36°55'5" 14°30'3" ztw 47 i NtO s. b. k. NNO s. b. k. NO 8. b. k. 4 Z^W 1 768.5 766.5 26 20 helder, fraai weder.

iO id. 33°47'5" 15°42'6" ztwj^w 49| NO b. k. NNO-O b. k. NO 8. b. k. 6 769 767 26 20 idem.

11 id. 30°37'3" IB°Ö4’9" ZtWiW 50 NO-ONO b. k. NO-O-N m. k.
NO-O-NO b. k. 6 WZW.JW i| 767 763 23.4 21 idem.

12 id. 27°34'6" 18°52'8" ZZW|W 52| NO b. k. NO b. k. NO b. k. 6 765 762 5 24.8 21 idem.

13 id. 24°30' 20°43'9" zzw*w 52‘ NO b. k. NO b. k.
NO b. k. 6 zw^w

3 764 762.5 26 21.5 bewolkt, fraai weder.

21°34'9" 22°39'6" ZZW»\Y 51 NO-0 b. k. NO-O fl. k. NO fl. k. 6 NWtW»W H 764 762.5 28 24.5 bewolkt, fraai weder.

15 id. 18°41'7" 24°25'6" zzwivv 50' NO fl. k. ONO ni. k. ONO s.b.k.-fl.k. 4 WNW|W 2 764 760 28 22 bewolkt, goed weder.

16 id. 16°52'ó" 25°1 O'S" Peiling Zuidpunt St. Vincent Punto Columna Ot^
_

Kwamen ten l n. 30 ra. namiddag ten anker te Porto-Grande.

Van Falmouth tot Porto-Grande afgelegd 530 mijl in 12 etmalen. Totaal afgelegd van Falmouth tot Porto-Grande 530 mij iu 12 etmalen, dus gemiddeld 44 mijl per etmaal.

Verlieten den 17n Augustus ten 5 u. namiddag de reede van St. Vincent, bepalen bestek van de
peiling van 6 uur.

1891.

17 Ancr 1 _
_

ZO fl. k.
O fl. k. _ 765 763 28 25 helder, goed weder.

18 id. 14°49'6" N 25°10'1"W z 30 0 fl. k. OZO fl. k.
Z fl. k. 6 ztw 765 2 762.5 27 24,5 bewolkt, goed wa-der.

19 id. 12°2' 24°45'5" zto 42» Z-ZW b. k. fl.k zw-ztw fl. k.
WZW-Z fl. k. 6 zto H 766.5 764.5 28 24.5 bewolkt, buiig.

20 id. 9°ó7'4" 23°28'1" zzo’o 361 iZtVV-W fl. k. W-ZW-ZZO 11. k.
ZZO fl. k. 6 OJ.N 765 27 24.5 idem.

21 id. 7°4B' 23°29'8") z 32i'Z-ZZO fl. k. Zto—Ztw fl. k.
Z fl. k. 6 Noord H 765.5 764 26 24 5 beider, fiaai weder.

22 id. 6°21'4" 25°45'5" zwtw^w 40.^'Z b. k. Zto b. k. ZZO-ZO b. k. 6 WNW^W 2 764.5 763 27 24 idem.

23 id. 4°29'8" 27°50'6" ZWJW
40»1ZO b. k. ZO fl. k.

zo fl. k. 5 NWtW^W 764 763 26 24 idem.

24 id. 2°52'9" 30°5'9" zw^w 42 zo fl. k. zo fl. k.
ZZO fl. k. zwtw 8 764 762.5 27 24 idem.

3°4' 32°18'3" \v;-N 33, Izo b. k. ZZO b. k. Zto fl. k. N WJN 10» 763 5 763 27 24.5 idem.

26 id. 2°42'3" 34°40'5" W|Z 36-
,

zzo fl. k. ZZO-ZO b. k. ZO-ZtO b. k. West 3 76.3.5 762,5 27 25 idem.



L LI

Op den middag.
Behouden in

het etmaal.
Windrichting en kracht tot den volgenden middag.

Windrichting enkracht tot

- den volgenden middag. 'TS

s

Stroomen in het et-

maal ondervonden.

Barome-

terstand.

Thermo-

meter-

stand.

Datum.

o

V
b£>

a

JU

C 9en

Breedte. Lengte. Koers. ’S
_C

S 3

12 u.—B u. N.M. 8 u.—4 u.
’

8 nachts. 4 u.—l2 u V.M.
a
V Richting.

o

Ó
09

SD

V

09

&D
O

*0
eö
c 8weersgesteldheid.

"" eS
cs
u

M

2 B

1891. I

27 .Ang. 2°.15'2" N 37°1'8" VV w>z 35J ZO fl. k. zzo b. k. ZZO b. k. _ NWtW^W 762.5 761.5 27 25
28 id. 2°47'6" 39°29'1" VV3N 36 ZO b. k. zo 'fl. k. ZO fl. k. 1 NNW> W lOi 762.5 760.5 27 24.5
29 id. 2°41'7" 41°24'9" w^z 29 ZO fl. k. zo b. k. OZO-O fl. k. 6' NNW^W 54 764 762 28 25
30 id. 3°10'2" 45°10'4" W'N 561 ozo tt. k. ozo 11. k. OZO fl. k. 6 NW»W 7i 761.5 29 25
31 id. 4°40'8" 48=34'4" xNWtW ’ w ozo fl. k. zzo fl. k. w fl. k. 6 NWtN 11 766 761.5 28 27

1 Sept. 6°24'8" 52=12'2" NWtW»W 160 NO W. 8. fl. k. NO 'fl. k. NO 11. k. 6 NW|N 19 765 760 ;29 26 bewolkt, fraai weder.

Kwamen den 2n Septembei* ten anker
op de Suriname rivier voor Paramaribo des nam ddags ten 1 u. 30 m.

Van Falmouth tot Porto-Grande afgelegd 530 mijl in 12 etmalen; van Porto-Grande tot Para- maribo afgelegd 606 mijl in 15 etmalen.
lotaal afgelegd van Falmouth tot Paramaribo 1136 mijl in 27 etmalen, dus gemiddeld 42 mijl per etmaal.

Sumati-a, van Ainster- (lam naarPlj^nioatl».

Stoomden den In Juni 1891 ten 12 u. s naclits van IJmuiden en waren ten 3 u. 50 m. bi het licht- schip Haaks op 4=lB' O.L. en 52=58' N.B
,

als wanneer hel bestek begint.
1891.

1 Juni. NO 3 ONO-OtN 2-5 3 763 762.3 17 14
2 id. 54""/ 1 5" N 3°49'42" 0 NtW“ VV •n Oost 3-5 NNO-NtO-0 4 ONO-O 3 6 765 763.2 17 12.5
d id.

4 id.

5 id.

6 id.

7 id.

55 6 40'^

54°59'30"

55°7'18"

51°49'30"

50°10'

2=27'54".

3=l2'

3°35'30"

2°2'42"

I=sS' W

NWtX

OZO^O
NOtO‘o

ZtW=W

ZWtW^W

18

4

51-

45

zoto-o

ONO

Oost

O-O.NO

ONO

3

4

3-6

2-5

8-4

NO-ONO

ONO-0

Oost

ON 0-0

ONO

3-5

3-6

5

7

6-7

OtN-ONO

O-O.NO

Z-lijk-O
ONO

ONO-NO

4

3-6

3

7

4

6

6

6

6

6

NtWi W

NWtW|W

n

H

763

761.9

764

761.4

761.1

760.6

759.7

763.2

757.7

759.7

19

15

17

14

19

14

10

10

10

11

goed, helder weder,

bewolkt, buiig, regen,

bewolkt, heiig,

buiig, bewolkt, regen,

bewolkt, goed weder,

bewolkt, mistig, goed weder.
8 id. 49°13' 5°53 w 41 NOtN-NNO-N Noord 5-3 Noord 5-3 6 763 760.5 19 11

9 id. 49°r 6=39'2" vvzvv-w 8 ZZW-N 0-3 N-NOtO 3-5 OtN 5-3

763.2 761.2 14.2 12 goed weder, hevig regen.

Snmatra van I*lynïoutli naar I.Jmuiden.

Stoom

1891.

den den 15n Juni ten 1 ü. van d€ reeIe Plymouth en vblaren ten 2 u. 40 ra. bij 50=11)'5" N.8., 4°18'5" W.L. Sddystone-5!uic (raag.), als w annesr het bestek begil it.

15 Jani.

16 id.

17 id.

18 id.

19 id.

20 id.

21 id.

22 id.

49°6'5" N

49°13'6"

49°26'5"

49°17'5"

49°25'1"

50°38'5"

52=18'

6°29'9" W

6°53'4"

6=sB'

6°18'9"

5°52'5"

0=12'2" O

ZW'W'

NWtVV|W
Nt\V|W
OZO'O

NOtOjO
ONO^O

27|

H

H

H
4-

6H

ZW-W

NVV

ZW-ZZW

O-OZO

OZO-O

O-ONO

ONO-NO

5

3

3

3-5

3-4

2-3

2-3

WNW

WNW

zoto

ozo

OZO

NO

NO

6-4

3

3-4

3

3

2-3

6-4

WNW

ZW

OZO

OZO-O

Oost

ONO

NOtN

3

2

2

3

3

3

4-5

6

6

6

6

6

n

OtN 5

770.1

772.2

772 3

771.3

771.6

771.1

767.6

768.3

770.8

771.1

770.7

770

770.5

765

20.2

19

18.4

22.4

21

24

19

13.5

16

14.8

14.8

15

13

13

goed weder,

goed weder.

goed weder. Geen tijdm. lengte,
mooi, helder weder,

goed weder.

goed weder, bewolkt en heiig,

buiig weder, mist, regenachtig.
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1" Curacao.

Het bevel over het Station werd gevoerd door den Kapitein
ter zee G. Doorman tot den lOden Mei 1891, vervolgens door

den Kapitein ter zee, Adjudant van H. M. de Koningin, W.

baron van Hogendoep, die over de verrichtingen van Hr. Ms.

zeemacht in deze kolonie het navolgende verslag uitbracht:

Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Johan Willem Friso, ouder

bevel van den Kapitein ter zee G. Doorman, was het eenige schip,
dat op den Isten October 1890 in deze wateren was gestationneerd.

Den 9den Mei 1891 kwam Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse De

Buijter, onder bevel van den Kapitein ter zee, Adjudant van H. M. de

Koningin, W. baron van Hogendorp, uit Nederland over Suriname te

aan. Den lOden Mei werd het bevel over het station door den

eerstgenoemden Hoofd-Ofiicier aan den tweeden
overgegeven, waarop

Hr. Ms. Johan liillem Friso dien dag de terugreis naar Nederland

aanvaardde.

Omtrent de verrichtingen van Br. Ms. Johan Willem Friso in dit

station, zij het volgende medegedeeld.
Don Isten Ootober 1890 was dit schip kruisende bezuiden Bonaire,

ten einde te beletten, dat verdachte vaartuigen wapens aan wal zouden

brengen, die dan later weder heimelijk konden worden uitgevoerd, om

revolutionaire bewegingenin Venezuelate ondersteunen. Geene scheepjes
werden ontmoet of gezien en de gelegenheid werd benut om ernst-

exercitiën met geschut te houden. Den 7den op de P.Y. kwam het schip
weder in het Schottegat ten anker.

Op de ontvangst van het bericht van het overlijden van Z. M. den

Koning Willem 111, werd dadelijk de voorgeschreven rouw aange-
nomen en de overige rouwplechtigheden verricht, terwijl door den

Stations-Commandant, namens het personeel der Koninklijke Neder-

landsche Marine, de verzekering werd gegeven van eerbiedige gehecht-
heid en hulde aan H. H. M. M. de Koningin en Koningin-Weduwe
Regentes.

Op de P.V. van den 6den November werd de haven verlaten en des
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avonds de afstand bepaald, waarop het ter beproeving ontstoken nieuwe

havenlicht voor Curajao te zien was, daarna werd gestoomdnaar Bonaire

en aan de hoei voor Kralendijk gemeerd. Hier werden oefeningen met

sloepen en de landingsdivisie gehouden en ook geschoten met de lichte

vuurmonden. Het werd raadzaam geacht stoom op
te houden, met het

oog op de mogelijkheid van Zuidelijken wind. Den lOden werd ontmeerd,

des nachts op en neer gehouden en den volgenden dag op de V.M. in

de St. Anna-baai (Schottegat) geankerd. De opneming van de binnen-

baaien van dit water werd alsnu voortgezet.

Op de A.M. van den 2den December werd de door den Minister van

Marine voorgescbreven reis aanvaard naar Ireland island (Bermuda).

Deze tocht was noodig geworden,
om, onder toezicht van eendeskundige,

eene zeer noodige herstelling aan bet roer te kunnen verrichten, daar

bet gebleken was,
dat de verbinding van klik en koning niet meer

deugde.

Stoomende werd de koers genomen langs Bonaire naar de Mona-

passage. Na bet snijden van de 26° breedte-parallel in de veranderlijke

winden gekomen zijnde, werd wel berbaaldelijk beproefd tezeilen, doch

moest dat telkens worden opgegeven doorfl. koelte of tegenwind. Den llden

’s avonds werd bet vuur van Gibbs-bill in ’t zicht geloopen, daarna op

peiling van ’t vuur van St. Davidsbead tot voor den ingang van bet groot-

scbeepsvaarwater doorgestoomd en met den dag de loods aan boord ge-

nomen, om in de V.M. aan eene boei ter reede Ireland-island te meeren.

Het Engelscbe Gouvernement werd gesalueerd, evenals de vlag van

den Engelscben Vice-Admiraal. De bezoeken met de verschillende Marine-

autoriteiten werden op de gebruikelijke wijze gewisseld, terwijl de

Nederlandscbe Consul, de beer Daerell, bij bet bezoek aan den

Gouverneur-Generaal E. Kewdigate, tegenwoordig was.

Ten einde den Hoofd-Ingenieur der Werf, den beer H. H. Ash, in

staat te stellen de noodig te achten herstelling te kunnen doen op-

nemen en beoordeelen, werd de koning uit den klik vanbet roer gelicht.

Daarna werd besloten, dat bet schip zou dokken, waarom den ISden

het buskruit, bet schietkatoen en de gevulde granaten werden afgegeven

in een magazijn aan den wal, terwijl bet schip den 19den verstoomde

naar de zoogenaamde Camber en dicht bij bet droge dok werd gemeerd.

Van bet aanbod om, tijdens bet schip in bet droge dok zou staan,

over te gaan met de bemanning op een daartoe ingeriobt oud linieschip

Irresistible werd gaarne gebruik gemaakt, welke ontscheping den 20sten

plaats vond, waarna bet schip den 22sten in bet droge dok werd

opgenomen.
i- i

Bij het droog komen werd bevonden, dat, ten gevolge van het afslijten

der halve borsten van de roerhaken en vingerlingen, de klik van het

roer was gezakt, waardoor de bevestigingsbouten en spieën van klik en

koning telkens braken, zoodat de klik loswerkte. De borsten werden

nu geheel weggenomen en in stede daarvan ringen gelegd, de komng
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wat dieper in de muts ingezonken en daarna opnieuw met spie en bout

bevestigd. Wijders werd van de gelegenheidgebruik gemaakt, om kleine

herstellingen aan lekkende kranen en kleppen te bewerkstelligen, het

schip te schilderen en zoo meer.

Na afloop der werkzaamheden werd den lOden Januari 1891 uit het

droge dok gehaald, den 13den de bemanningaan boord gebracht en werden

vervolgens de ontscheepte behoeften ingeladen. Bij het uitstoomen van

de Camber, werd, ten gevolge van het doorslieren van eentros, het schip
door den wind tegen de daar bestaande droogte (modder en steenen)

gedrongen. Op de reede geankerd bleek, bjj onderzoek door een duiker

verricht, dat de huid onbeschadigd was en alleen een klein stukje van

een der schroefbladen was afgeslagen.

De afscheidsbezoeken werden afgelegd en voor de welwillende mede-

werking der Autoriteiten werd de verschuldigde dank betuigd, evenals

aan den Nederlandschen Consul, die zich steeds zeer hulpvaardig had

betoond. De terugreis naar Curagao werd den 21sten aanvaard.

Afwisselend stoomende en zeilende werd de Mona-passage den 27sten

bereikt en hier de wind voorin komende, in de straat van de werk-

tuigen gebruik gemaakt. Buiten de straat stond de passaat flink door,
zoodat de reis verder zeilende werd vervolgd tot den 29sten ’s avonds,
als wanneer voor de haven van Curagao werd op en neer gehouden,om

den SOsten
op de D.W. naar binnen te stoomen en in het Schottegat

te ankeren.

De Proclamatie van H. M. de Koningin ontvangen zijnde werd die,
evenals de Dagorder van Zijne Excellentie den Minister van Marine,
afgekondigd en voorgelezen.

Aangezien het gebleken was, dat er meer dan waarschijnlijk in de

bestaande kaart van Curagao eene fout moest bestaan, doordieu de pei-
lingen en gestoomde koersen nooit goed met die kaart overeenkwamen,
werd er met eene opneming en triangulatie begonnen om, daarbij van

vroegere opnemingen gebruik makende, ook de juiste ligging van den

vuurtoren van Klein-Curagao en Laore-punt, ten opzichte van het vuur

van Curajao, te bepalen. Nadat nu op laastgenoemd eiland de ligging
van verschillende vaste punten was in kaart gebracht, werd den 16den

Maart de haven verlaten en naar den bovengenoemden vuurtoren ge-

stoomd, om daar hoekmetingen te doen; tevens werden ernstexercitiën

gehouden.

Den 22sten werd naar het Schottegat teruggekeerd en de opneming,
zoowel die van het Schottegat als die tijdens de even vermelde reis, in

kaart gebracht. De uitkomsten brachten aan het licht, dat de be-

staande kaart van Ouragao op zich zelf wel juist was, doch er eene

fout in azimuth bestond van pl. m. 10°.

Op den 20sten April verliet de Johan Willem Friso de haven, aan

boord hebbende den Gouverneur der kolonie en eenige hem vergezel-
lende autoriteiten, met bestemming naar Aruba. Z.H.E.G. in de



380

A.M. was ontscheept, hield het schip gedurende den nacht bezuiden het

eiland op en neer, om den volgenden morgen bij den W. hoek te

ankeren.

Deze reis werd benuttigd, om heter te bepalen in welken sector van

den horizon het vuur van Cerito-Colorado niet zichtbaar is, aangezien
het verder te zien was, dan op de lichtenlijst stond beschreven, en

werd bevonden, dat het op
9 zeemijlen over den ganschen horizon, nit-

genomen tusschen het Z.Z.O. en 0.Z.0.'A0. (magn. van uit zee gerekend),

was waar te nemen.

Den 23sten werd, na aan boord komst van den Gouverneur en gevolg,
de terugreis aangenomen en in de A.M. in het Schottegat geankerd.

Met het oog op de aflossing, die nu waarschijnlijk spoedig te ver-

wachten was, werd het tuig geheel nagezien en andere maatregelen

dienovereenkomstig genomen.

Den 9den Mei kwam Hr. Ms. De Euyter binnen en werd de door

dien bodem voor de Johan Willem Friso medegenomen victualie inge-

schcept en eenige overplaatsingen bewerkstelligd, waarna Hr. Ms. Johan

Willem Friso, geheel gereed zijnde voor de reis naar Nederland, en

telegraphisch order ontvangen hebbende, zoodra mogelijk na aankomst

van de De Uuyter, de terugreis aan te nemen en die te bespoedigen,
den lOden Mei in de V.M. de haven verliet om hare bestemming op te

volgen, nadat de Stations dienst was overgegeven.

Terwijl Hr. Ms. De Euyter nu aanving om zich voor het ondernemen

van een oefeningstocht gereed te maken, werden er bijzondere bevelen

ontvangen, zoodat het schip voorloopig ten anker bleef liggen en die

tijd benuttigd werd voor verschillende exercitiën.

Eerst den 7den Juli kon de ankerplaats verlaten en een kruistocht

gemaakt worden, zoo ter oefenig in het manoeuvreeren onder zeil als

tot het honden van ernstexercitiën met de batterij, waarvoor meesten-

tijds ter hoogte van Bonaire werd verbleven. Later werd naar de West-

kust van Aruba afgehouden, om, ten anker liggende, minder geoefende

schutters tot kanonniers te vormen.

De tijd, daar ten anker doorgebracht, werd nog benut om de baai in

kaart te brengen, aangezien die ankerplaats voor groote schepen wel

zoo wat de eenige is, die ruimte aanbiedt, om des noods naar den wal

toe te kunnen zwaaien, waardoor het onnoodig wordt, om steeds met

stoom op tot onmiddellijk vertrek gereed te zijn (met de kans van Zui-

delijke en Westelijkewinden).

Den 20sten Juli des avonds werd het anker gelicht en den volgenden

dag in het Schottegat de oude ligplaats ingenomen.
De verjaardag van H. M. de Koningin-WeduweRegentes werd volgens

de voorschriften en bovendien door bijzondere feesten gevierd, wat ook

geschiedde op het geboortefeest van H. M. do Koningin.

Aangezien het op de laatste reis gebleken was, dat het zink der

buitenhuid sterk was aangegroeid, zoo werd. evenals zulks in 1885 en
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1886 door de stationsschepeu was gedaan, beproefd om met behulp van

het duikertoestel Kouquayrol-Denayrouze de buitenhuidschoon te maken,
welk werk wel gelukte, maar uit den aard der zaak niet vlug ging,
zoodat, toen het stationsschip den Bsten September weder voor een

oefeningstocht naar huiten ging, niet veel meer dan de schroef en één
tiende gedeelte van het schip gereed waren.

Op dezen oefeningstocht werd, evenals gedurende den vorigen, veel
onder zeil gemanoeuvreerd en ook onder stoom naar de drijvendeschijf
geschoten.

Den 21sten op de P.V. werd naar de St. Anna-baai gestoomd en in
het Schottegat geankerd.

Den 22sten werd van den Gouverneur der Kolonie bericht ontvangen,
dat een doortrekkende reiziger van de kust met gele koorts in het
gasthnis was opgenomen, waarop dadelijk den 23sten ’s morgens werd

aangevangen om te victualiëeren en het schip gereed te maken om uit
te gaan. Ten 4 u. 30 m. A.M. werd het anker gelicht en, buiten de
haven gekomen zijnde, koers gesteld, langs de K.kust van Aruba, naar
de W.kust van dat eiland. Den volgenden morgen ten 11 u. viel, ter
hoogte van de vroeger opgezochte plaats, het anker.

Bij het afsluiten van dit verslag op den Isten October 1891 lag het

schip daar
nog in afwachting van nadere berichten omtrent den

ge-
zondheidstoestand te Cura^ao.

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Gevallen
van gele koorts kwamen onder de schepelingen niet voor, waarop waar-

schijnlijk het besluit tot het ontruimen van het oude hospitaal (aan
den Eooden weg) van groeten invloed was.

Gedurende den tijd, waarover dit verslag loopt, werd Curagao bezocht
door het Fransohe adviesvaartuig Bisson van 19—23 October 1890 en

van 14—23 Maart 1891; door de Engelsche oorlogsschepen Pelican van

13—14 Februari en Emerald van 14—18 Februari 1891.

2°. Suriname.

De Zeemacht in de wateren van Suriname bestond uit Hr. Ms.

stoomschip der 4de klasse Bonaire, Commandant Kapitein-Lui-
tenant ter zee H. Schoïborgh; den 27sten Januari 1891 kwam
Hl. Ms. stoomschip der 4de klasse SommelsdijJe, Commandant

Kapitein-Luitenant ter zee G. H. Van Steun, ter reede ter

aflossing, terwijl den 2den September het station werd versterkt
met Hr. Ms. stoomschip der 4de klasse Suriname, Commandant

Kapitein-Luitenant ter zee H. R. J. J. Thoebecke.
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Den ]4den October 1890 verliet Hr. Ms. stoomschip Bonaire de reede

om een oefeningstocht te houden; op deze reis werd Demerara aan-

gedaan. Ter plaatse aangekomen, werden bezoeken gebracht bij den

Nederlandschen Consul, den Heer E. d’Oliveyra, den Gouverneur Lord

Gormanston en den Majoor-Commandant der troepen. De Gouverneur

liet door zijn Private Seoretary bedanken, de beide andere Heeren beant-

woordden persoonlijk het bezoek. Aan eendiner ten Gouvernementshuize

namen Commandant en Iste Officier deel, waarbij ook uitgenoodigdwaren

2 Officieren van de Engelsche gunboat Partridge.

Dagelijks werden ververschingen verstrekt tegen den prijs van:

0,08 dollar per Engelsoh pond versoh brood.

0,16 „ „ „ „ „ vleesch,

5,04
„

voor 320 rantsoenen soepgroenten;

voor de ijsmachine werden 5 liter ammonia aangekocht tegen5,84 dollar.

27 October ankerde het schip ter reede Paramaribo.

Hoewel te Demerara het schip met zorg boven de kimkielen was

gehogd, bleef de vaart onder stoom slechts 4V+ mijl.
Van 15 tot 29 November werd weder een oefeningstocht gemaakt,

waarbij Barbados werd aangedaan; flauwe koelten waren oorzaak, dat

weinig van het zeilvermogen kon geprofiteerd worden, de vaart niet

hooger zijnde onder stoom en zeil dan 4'A mijl.

20 November werd hot roode draailicht van South-point (Barbados)
verkend en den volgenden morgen ter reede Bridgetown geankerd in

9 vaam water peilende:

Toren Town Hill Z.O.'AO.

Lichttoren Xeedham-point Z.Z.O.

Pelioan island K.W.'AW.

De bezoeken aan den Gouverneur Sir Charles J. Sendall en den

Generaal Tongtje werden door een Adjudant, dat aan den Consul

W. R. Man persoonlijk teruggebracht, terwijl van een diner bij den

Gouverneur door den Commandant en een der Officieren gebruik werd

gemaakt.
Van ververschingen, die verstrekt werden, waren de prijzen:

versch brood per Engelsoh pond 0.0.2Va pd. st.

rundvleesch
„ „ „

0.0.6
„

varkensvleesch
„ „ „

0.0.6
„

aardappelen „ „ „ 0.0.17^

gedroogdeuien
„ „ „

0.0.2'A
„

soepgroenten „ „ „
0.0.3

„

steenkolen per ton vrij langs zijde 32,5 shilling.
Door het opnieuw zorgvuldig hoggen was de vaart van het schip op

de terugreis beter dan bij de uitreis.
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Van 17—25 December werden schietoefeningen gehouden hij Braams-
punt en het fort Nieuw-Amsterdam.

27 Januari 1891 arriveerde Hr. Ms. stoomschip der 4de klasse
Sommelsdijk; na het afdoen van twee krijgsraadzaken vertrok Hr. Ms.

stoomschip Bonaire den 7den Februari via Martinique naar' Ne-
derland.

Na het nazien van verschillende machinedeelen, tuig, inventaris en

het sehilderen buiten boord, welke werkzaamheden door de aanhoudende

regens zeer veel oponthoud hadden, vertrok de Sommelsdijk den 4den
Maart naar Braamspunt en fort Amsterdam, om schietoefeningen te
houden; door den zwaren stroom werd de drijvende schijf telkens

onklaar; de oefeningen op de schijf aan den wal hadden met vrucht

plaats, doch het schieten
op de baan te fort Amsterdam moest om de

vele
regens gestaakt worden. Daarna werd een tocht gemaakt naar de

Boven-Cottica, tot voor het bosohnegerkamp van Broko-Hamaka ; met
de stoomsloep werd

nog een uur hooger op een bezoek gebracht aan
een Indianenkamp te Kofflehee. Het bleek dat de rivier ook daar nog
breed

genoeg was om met het schip te zwaaien; de rivier is veel verder
op diep genoeg, maar de gegevens omtrent de breedte zijn zeer vaag,

den volgenden dag de rivier werd afgestoomd tot voor Ephrata!
Hoewel de rivier vele scherpe bochten heeft,kon met eeneB'A mijlsvaart
gestoomd worden, het schip stuurt uitmuntend. 15 Maart werd geankerd
voor Frederiksdorp in de Commewijne; het voornemen om ook de Perica
te bezoeken, moest worden

opgegeven, aangezien dicht bij de monding
een boom naar het midden der rivier is gezakt.

17 Maart werd voor de stad geankerd.
Gedurende deze reis werden Duitsche kolen beproefd, aangevoerd

door den Koninklijken West-Indischen Maildienst; de qualiteit was

slecht en daar die kolen aan broeiing onderhevig zijn, moesten zn

worden afgekeurd.
23 April werden bij Braamspunt en te fort Amsterdam de schietoefe-

ningen voortgezet. 80 April kwam de stoomsloep van Hr. Ms. stoomschip
der Iste klasse De Ruyter de aankomst van dien bodem melden, waarop
naar buiten werd gestoomd. 2 Mei werd Hr. Ms. stoomschip Sommelsdijk
door den Kapitein ter zee W. Baron Van Hogendorp geinspecteerd en

met een veertiental Officieren en Adelborsten aan boord naar de stad

gestoomd, ten einde hen in de gelegenheid te stellen de rivier en de
stad te bezichtigen.

Den volgenden morgen van de reede vertrokken, werden eenige over-

plaatsingen bewerkstelligd en vertrok Hr. Ms. stoomschip De Rmiter
den Sden ’s namiddags naar Curagao.

Na binnenkomst op den 4den werd het schip buitenboord gebreeuwd,
waartoe particuliere hulp werd ingeroepen.

12 Mei zou de herdenking plaats hebben van bet 25 jarig bestaan der
Koloniale Staten; de ernstige ongeregeldheden op 12 en 13 Mei maakten
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de aanwezigheid van het stationsschip ter reede vooreerst noodzakelijk;
daarvan werd gebruik gemaakt om het schip af te tuigen, aangezien
er vervuring was geconstateerd in den top van den bezaanmast; de

bezaansgaffel moest vernieuwd worden.

27 Juni had de overgave van het bestuur plaats aan den nieuw be-

noemden Gouverneur Jhr. Mr. T. A. J. Van Asch van Wijck, terwijl de

afgetreden titularis Jhr. Mr. M. A. De Savoknin Lohjian dienzelfden

dag naar Holland vertrok.

16 Juli verleende de Gouverneur machtiging om voor een tweetal

dagen naar buiten te gaan om de kompassen te verifieeren en schiet-

oefeningen te houden ; na gereedheidwerd te fort Amsterdam met
geweer

geschoten en daarna de gewone ankerplaats weder ingenomen.
De verjaardagen vanH. M. de Koningin-WeduweRegentes op

2 Aug. en

die van H. M. de Koningin op 31 Augustus liepen rustig af, doch waren

de manschappen aan boord geconsigneerd voor mogelijke rustversto-

ringen. Toen op den 17den Augustus wanordelijkheden plaats hadden

op een drietal plantages in de Commewijne, werd Hr. Ms. stoomschip

Sommelsdijk met spoed gereed gemaakt daarheen te gaan; het schip
bleef 2X24 uur onder stoom, doch er behoefde geen hulp verleend te

worden.

2 September kwam alhier aan Hr. Ms. stoomschip der 4de klasse

Suriname, Commandant Kapitein-Luitenant ter zee H. R. J. J. Thorbecke,,
om tijdelijk het Station te versterken; beide schepen bleven tot den

19den ter reede, waarna Hr. Ms. stoomschip S’omMielsdyfc des namiddags
naar zee vertrok tot het houden van een oefeningstocht en om tevens

voor vlagvertoon Demerara aan te doen. Er stond buiten slechts eene

flauwe bries, zoodat er weinig kon gezeild worden. Den 21sten te

Georgetown aangekomen, werden bezoeken gebracht bij den Kederland-

schen Consul, den heer E. d’Oliveyra en den Lieutenant-Governor Sir

Charles Brüce, waarnemend Gouverneur; de troepen zijn sedert April
naar de andere bezittingen gedirigeerd en vervangen door militie. De-

Gouverneur liet bedanken door zijn Private Secretary, den heer De Rune.

Barclay, die vergezeld werd door den waarnemenden Gouvernements-

Secretaris, den heer F. Villiers; ook de Portugeesche Consul, de heer

A. Das Neaco e Mallo, bracht een bezoek.

Aan een diner ten Gouvernementshuize op den 24sten namen alle

Officieren deel, eveneens aan een diner bij den Kederlandschen Consul,

terwijl particulieren zich beijverden om Commandant en Etat-major
beleefdheden te bewijzen.

De ververschingen, die verstrekt werden, waren van goede qualiteit;
het drinkwater is goed, doch wat donker van kleur.

De prijzen waren:

versch brood 0,08 dollar per Engelsch pond.

„
vleesch 0,16 „ „ „ „

„ spek 0,16
„ „ „ „



aardappelen 0,08 dollar per Engelsch pond.
gedroogde uien 0,06 „ „ „ „

Voor 97 rantsoenen kool werd 1,51 dollar en voor 1800 gallons drink-

water 18 dollar betaald.

Den 27sten werd de terugreis aanvaard, den 29sten buiten het vuur-

schip en bij Braamspunt met sloepsgesehut en revolverkanonnen schijf
geschoten en den SOsten September voor de stad geankerd-

De gezondheidstoestand kon, zoowel aan boord der schepen als in de

Kolonie, gunstig genoemd worden.
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d. OO s t-I udi ë.

De Zeemacht in Nederlaiidsch-Indië stond tot 7 Juli 1891

onder bevel van den Vice-Admiraal P. ten Bosch en daarna
onder bevel van den Schout-bij-nacht, adjudant in buitengewonen
dienst van H. M. de Koningin, Jhr. J. A. Röele.

Het aantal schepen op 1 October 1890, zoo in als buiten

dienst, bedroeg 32.

1“. Auxiliair Eskader

Hr. Ms. ramtorenschip Koning der Nederlanden, in dienst,

n u Prins Hendrik derNederlanden, ff ff

ff schroefstoomschip 1® klasse van Speyk, ff ff

n u ff AtjeJi, ff ff

2®. Indische Militaire Marine.

Hr. Ms. korvet Gedek,
„

u ff Soeralaya,
„

ft raderstoomschip 2® kl. Merapi, ff ff

« //
2®

ff Bromo, buiten
ff

H n 4®
ff Soemling, ff ff

u u
4®

ff Sindoro, in
„

// H
4®

ff Oenarang,
ff

n V 4®
ff Onrust, ff

ft schroefstoomschip 4®
„ Banda, buiten

„

n n 4®
!, Pontianak, in

ff

» n 4e
n Bandjermasin, „ „

// //
4®

n Samlas, „

n u
4®

n Batavia,
„ „

n u 4®
„ Macassar,

„ „

n u
4®

„ Samarang, „ „

26
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Hr. Ms. schroefstoomschip 4® kl. Padang, in dienst.

u //
4

n Bali, n

u u 4® u Benlcoelen,
„ „

H u
4®

n Madura, buiten
,/

u u
4®

,/ Java, in
,/

u n
4®

n Ceram, „ „

u tl
4®

,/ Flores, „ „

„ opnemingsvaartuig Uydrograaf,
„ „

// n Blommendal, „ „

H // Melvill van Carnbee, // ,/

tl stoomjacht Satelliet, „ „

H n Koerier, „ „

,/ torpedoboot Cerberus, „ „

Hieronder hadden de volgende veranderingen plaats.
Auxiliair Eskader. De samenstelling bleef dezelfde.

Hr. Ms. ramtorenschip Koning der Nederlanden dokte in de

maanden December 1890 en September 1891 te Singapore en

onderging daarbij de meest noodzakelijke herstellingen.
Hr. Ms. ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlandenonderging

aldaar dezelfde bewerking en verbleef aldaar van 4 Juli—l2

Augustus 1891. De in slechten staat verkeerendeketels werden zoo-

danig voorzien, dat zij nog voor eenige maanden bruikbaar konden

worden geacht, in verband met het plan om dit schip in de

maand December a. s. in timmering bij het Marine-etablissement

te Soerabaya op te nemen
,

ten einde van nieuwe ketels te worden

voorzien en eenige herstellingen te ondergaan aan machines en romp.

Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse dokte in Februari

1891 te Singapore.
Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Van Speyk bleef tot

einde Januari bij het Marine-etablissement te Soerabaya in tim-

mering, tot het ondergaan van reparatiën aan de ketels; opreis
naar Flores brak de achterste Jagedruk zuiger en bij het gebruik
van het gesehut aldaar, met de groote lading, kwam averij aan

3 gevechts pivotbouten van 17 cM. A.
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In April en Mei [werden deze gebreken te Soerabaya weder

hersteld.

Hr. Ms. schroefstoomschip Iste klasse Van Qalen kwam den

13den Januari te Tandjong Priok aan, en aanvaardde, na van

personeel verwisseld te hebben, den ISden Pebruari de terugreis
naar het moederland.

Indische Militaire Marine. De vloot werd met geen enkel

schip versterkt.

De pantserdekkorvet Sumatra werd echter in de maand Sep-
tember uit Nederland naar Indië gedirigeerd.

Het opnemingsvaartuig ïlydrograaf ontviel aan den dienst;
11 November 1890 uit dienst gesteld, werd dit schip vertim-

merd tot loodsuitlegger in het Oostgat van Soerabaya.
Hr. Ms. wachtschip Soerabaya vertoefde van 22 December

1890 6 Januari d.a.v. in het droge dok te Soerabaya, ge-

durende welken tijd de buitenhuid van dit schip zooveel

hersteld werd, dat het weder de oude plaats op de reede kon

innemen.

Hr. Ms. raderstoomsohip éde klasse Onrust dokte in April
en Mei 1891 in het particuliere dok op het eiland Amsterdam.

Hr. Ms. raderstoomschip éde klasse Oenarang dokte in October

en November 1890 te Soerabaya en onderging tevens de noodige
herstellingen. In April 1891 werd dit schip wederom in het

dok opgenomen.

Met het vertimmeren tot wachtsehip van het raderstoomschip
2de klasse Bromo werd doorgegaan, terwijl het raderstoomschip
éde klasse Soembing nog steeds te Soerabaya in conservatie bleef

opgenomen.

Hr. Ms. schroefstoomschip éde klasse Pontianak werd 18

Februari 1891 te Soerabaya uit dienst en Hr. Ms. schroefstoom-

sehip éde klasse Madura
op denzelfden datum in dienst gesteld.

De Pontianak werd daarop voorzien van nieuwe stoomketels

en onderging herstellingen aan romp, machines enz.

Het getrokken kanon van 18 cM. wordt tevens vervangen
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door een getrokken kanon van 16 cM. en het sehip van 2

snelvuurkanonnen van 3.7 cM. voorzien.

Ultimo September was de Pontianak nog in reparatie.

Hr. Ms. schroefstoomschip éde klasse Java werd in October

1890 te Ternate door duikers onder water schoongemaakt eu

in Maart 1891 te Soerabaya gedokt.
Hr. Ms, scbroefstooinsciiip 4de klasse Banda kwam in de

maand October bij bet Marine-etablissement te Soerabaya gereed
en werd den 11den November als opnemingsvaartuig in dienst

gesteld, in plaats van bet bovenvermelde stoomschip
In de maand Juli werd de Banda te Soerabaya gedokt en

voorzien van een stoomankerspil.
Het eonserveeren van bet levend deel van de torpedoboot

Cerberus, op de wijze als in bet vorig jaarverslag werd vermeld,
leverde betrekkelijk gunstige resultaten op, maar, hoewel de

boot om de 2 of 3 maanden werd gedokt, vertoonde zich toch

op enkele plaatsen een begin van achteruitgang van de huid,
zoodat plannen in bewerking zijn om gedurende den tijd, dat

geene oefeningstoebten worden gehouden, de boot op eene der

bestaande sleepbellingen te zetten.

Hr. Ms. opnemingsscboener dokte in Maart 1891

op bet eiland Amsterdam en de Melvill van Carnbee in October

1890 en Mei 1891 te Penang.
O

De overige in de wateren van Atjeb gestationneerde oorlogs-
bodems dokten te Penang en te Singapore en werden dan tevens

aldaar de hoogst noodige reparatiën uitgevoerd.
In het Prye-River dook te Penang dokten:

Hr. Ms. Batavia in Januari 1891.

1 // Bali // Juni 1891.

n n Benhoelenn December 1890 en Augustus 1891

n » Ceram // April 1891.

» » Florês n Februari en Juli 1891.

V n Satelliet // Juni 1891.

n n Koerier // Pebruari 1891.
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Hr. Ms. Sindoro in September 1891.

In het Tandjong Paggar doek te Singapore:
Hr. Ms. Merapi in Mei 1891.

V » Samarang v November 1890.

// // Padmig // October 1890.

n n Satelliet // November 1890.

» » Sindoro // Januari 1891,

Algemeen Overzicht.

Buiten Atjeh bleef geen enkel station voortdurend bezet.

2 raderstoomschepen 4de klasse kruisten, gedurendeeen groot gedeelte
van het jaar, in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en in de

residentiën AVesterafdeeling van Borneo, Riouw en Palembang, terwijl
door de schroeistoomschepen van Speyh en Java zooveel mogelijk de

dienst in het Oostelijk gedeelte van den archipel werd waargenomen.
Wanneer echter de politieke horizon slechts flauw ergens bewolkt

wordt, doet het gebrek aan materieel en personeel zich sterk gevoelen.
De vereenigde scheepsmacht ter Koordkust van Atjeh, belast met

het afsluiten van het kustgebied Diamantpunt tot Atjeh-rivier, bestond uit

10 oorlogsschepen en 1 adviesjacht.
Het bevel was tot 1 Februari opgedragen aan den Kapitein ter zee

J. C. COMMIJS, daarna tijdelijk aan den Kapitein ter zee M. A. Meden-

BACH, die het den 13den d. a. v. aan den Kapitein ter zee F. J. Stok-

HüiJZËN overgaf.
Het station Noordelijk Sumatra werd bezet door 6 oorlogsschepen en

1 adviesjacht en stond onder hevel van den Kapitein-Luitenant ter zee

H. VAN Broekhuijzen, welke den 28sten April opgevolgd werd door

den Kapitein-Luitenant ter zee H. van der Meer, die het op zijne
beurt den 9den September overgaf aan den Kapitein-Luitenant ter zee

Z. J. Cajiisiee.

De Commandant der vereenigde scheepsmacht heesch den 18den Maart

en de Stations Commandant van Noordelijk Sumatra den 12den Maart

1891 den voor hunnen rang bestemden Nederlandschen standaard, aan

boord van het door hen gecommandeerde oorlogsschip.
De overbrenging van de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen

te Soerahaya werd voortgezet. Op 1 October 1891 waren de gieterij,
modelmakerij en modelhergplaats naar het Marine-etahlissement aan den

Oedjong overgehracht, zoodat alleen
nog de ketelmakerij van het terrein

van de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen naar beneden moet

worden verplaatst. De plannen van de nieuwe ketelmakerij en het ijzer-

magazijn zijn gereed, zoodat, wanneer de materialen uit Holland zijn
aangekomen, met den houw onmiddellijk een aanvang kan worden ge-
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maakt Eveneens is dit het geval met de op te richten loodsen tot ber-

ging van den inventaris van buitendienst gestelde schepen.
Te Tandjong Priok kwamen de steenkolenbergplaatsen voor de Ma-

rine den Isten Juli 1891 gereed. Van af dien datum werden de uit

Europa aangevoerde steenkolen in deze loodsen opgeslagen en voorza-

gen de stoombarkassen van Hr. Ms. wachtschip en van den havendienst

zich aldaar van steenkolen. De oorlogsschepen vulden nog steeds den

steenkolenvoorraad op het eiland Kuiper aan; de voorraad aldaar zal

echter verraoedelijk in de maand Februari door verstrekking aan de

schepen en door overbrenging naar Tandjong Priok zijn uitgeput en

wordt het etablissement aldaar dan tevens opgeheven.
Het maken van eene inschietplaats, met annexen, voor vischtorpedo’s,

waartoe in het vorige jaar de noodige voorstellen werden aanhangig
gemaakt, wordt

nog steeds door het Opperbestuur in beraad gehouden.
De gemeten mijl op den Madura-wal wordt van permanente bakens

voorzien en werd reeds meermalen door de schepen tot bepaling van de

snelheid gebezigd.
Het nieuwe schaftingstarief voor de Europeesohe schepelingen, dat

met 1 Januari 1891 in beproeving zoude genomen worden, kon, door

vertraging in de uitzending van volksspijs, niet op den gewenschten
tijd worden ingevoerd.

In de maand Augustus 1891 kwamen echter alle schepen en ook die

van de Oouvernements-Marine in het genot van de nieuwe voeding,

terwijl reeds in hot begin van 1891 een aanvang was gemaakt met het

verstrekken van stokvisch.

De uitzending van hardbrood, azijnzuur, jenever, witte zeep, stokvisch

en volksspijs uit Kederland blijft goed voldoen, hoewel de wijze van

inpakken dikwijls aanleiding geeft tot tekorten, hetzjj door bederf,

hetzij door breken.

De voedingstarieven der Inlandsche schepelingen werden definitief

vastgesteld.
Het rantsoen zeep bij kolenladen werd voor Europeesohe en Inlandsche

schepelingen vastgesteld op 0.05 Kg. per man en per dag.

De bamboehoeden voor de Europeesche schepelingen werden in het

begin van 1891 ingevoerd, terwijl ook voor de Inlandsche schepelingen,
na eene goed geslaagde proef op Hr. Ms. Blommendal, hetzelfde model

zal worden verstrekt.

De hoeden voldeden voorloopig goed, het blijft echter steeds eenlastig

vraagstuk om een hoed te bekomen, die tegen weer en wind en tevens

tegen de primitieve wijze van opbergen aan boord van een schip,
bestand is.

Met het oog op den groeten voorraad schoenen van wit doek, had

de proef met het dragen van zwart lederen schoenen en pompoesjes

nog niet plaats.

Voor onderofficieren en minderen werd de zeer gewenschte bepaling
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in het leven geroepen, dat ook zij hun overgespaarde geldenper wissel

naar Nederland kunnen overmaken.

Gezondheid. De gezondheidstoestand was gedurende het jaar
1890—1891 ongunstiger dan gedurende 1889—1890, hetgeen moet worden

toegoschreven aan de vermoeiende en afmattende diensten op de kusten

van Atjeh. Het sterftecijfer en dat der geëvacueerden was hooger.
Van October 1890—1891 overleden 25 Europeanen en 46 Inlanders.

200 Europeanen werden ter beproeving van genezing naar Nederland

opgezonden, terwijl 381 Inlandsche schepelingen voor den dienst werden

afgekeurd.

Beri-beri kwam op het afsluitings-eskader te Atjeh steeds voor,

terwijl op de Java en de Van Speyk, die geruimen tijd in de Moluk-

ken en in de wateren van Celehes voeren, deze ziekte niet werd waar-

genomen.

Aan beri-heri overleden 3 Europeanen en 43 Inlanders, en 372 Inlan-

ders moesten voor deze ziekte, als ongeschikt, den dienst verlaten.

128 Europeesche schepelingen moesten, ten gevolge van deze ziekte,
naar Nederland worden opgezonden, nadat tevergeefs hunne genezing
op Sindanglaia beproefd was.

De proef om de Inlandsche schepelingen te Soekahoemi te behandelen

en te genezen, kan als volkomen mislukt worden beschouwd.

Aan cholera asiatica overleden in het afgeloopen tjjdvak 3 Europeanen
en één Inlander.

Dysenteria tropica kwam onder de Europeesche bemanning niet voor,
twee Inlandsche schepelingen bezweken aan deze ziekte.

Aan verschillende vormen van pernicieuse koortsen overleden 5

Europeanen.
Door verdrinking verloren 4 Europeesche schepelingeu het leven.

Influenza, evenwel van goedaardigen aard, kwam in het Iste semestor

1891 nog al voor; zoo werden 160 Europeanendaarmede behandeld tegen
15 In het 2de semester. 71 Inlanders kwamen gedurendehet Iste semester

met deze ziekte in behandeling. 7 Europeesche schepelingen overleden

aan verschillende andere ziekten.

Van October 1890—1891 sneuvelden 3 Europeesche schepelingen (aan
boord Hr. Ms. stoomschip Merapi in de Rigashaai).

Hydrographie. De verrichtingen der 3 opnemingsvaartuigen
zullen later worden vermeld.

De Luitenant ter zee 2de klasse R. Posthumus Meijjes, bestemd

voor het verrichten van astronomische plaatsbepalingen, kwam den

25sten April in Indië aan en maakte daarna eene reis met het opne-

mingsvaartuig Banda naar de St, Lucia-baai, ten einde behulpzaam te

zijn bij het bepalen van de grensscheiding tusschen Nederlandsch- en

Engelsch Noord-Borneo.

3 September vertrok genoemde Officier in vereeniging met den Isten

Luitenant der Infanterie L. A. Bakhuis naar Soerabaya, ten einde ge-
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zamenlijk met den telegraaf het lengteverschil te bepalen tusschen

Soerabaya en Maeassar.

De volgende kaarten werden uitgegeven:
Eiland Java, blad 111.

Noordkust eiland Java, blad VIII.

Reede Soemenap.
Plannen van ankerplaatsen op Nieuw Guinea.

Index kaart van den Nederlandscb-Indisoben Archipel.
Riouw en Lingga Archipel, blad 1 en 2.

Plannen en ankerplaatsen op de Z. en Z.O. kust van Celebes.

Mond Langkat-rivier.

Westelijk vaarwater van Soerabaya.
Mond Deli-rivier.

Aroe-baai.

Kust-, haven- en oeververlichting. Het kustlicht-etablis-

sement op Oedjong Soengei Bramei (Z.O. hoek der Koninginne-baai,

Padang) is voltooid en den llden April 1891 ontstoken; het roode licht

op den top van den zeebreker zal worden ontstoken, als de Emma-haven

voor in- en uitvoer kan worden opengesteld, hetgeen tegen het midden

van 1892 kan worden verwacht.

In het Oostervaarwater van Soerabaya is de verlichting vermeerderd

met eene 4de gasboei, terwijl de geprojecteerde gasboei in het Wester-

vaarwater geplaatst en in Juni 1891 ontstoken ia geworden.
Met den bouw van een kustlicht der 2de orde op het Westelijkste der

Nangka-eilanden in straat Banka is een begin gemaakt.
Het oeverlicht aan den ingang der Pareh-Pareh-rivier (Oostkust van

Sumatra) werd weggenomen. Het bovendeel van den vuurtoren op P“.

Besaar in straat Banka werd bruin geschilderd. Op de uiteinden van de ha-

vendammen te Samarang worden betere, gekleurde, oeverlichten geplaatst.

Bebakening. Het ijzeren merk op Poeloe Pasir (voor den ingang
der Koninginne-baai, Padang) is voltooid. De drijvende bebakening der

vaarwaters, leidende naar de reede van Tandjoeng Pandan (Billiton), is

vervangen door eene van paalbakens, behalve eene witte ton, die op te

diep water ligt.
Voor de geul der Deli-rivier binnen het Deli-liehtschip werd eene

Herbertshakenton gelegd om de plaats aan te
geven, waar het vaarwater

van richting verandert.

In straat Banka werd op het bankje met 3‘A vadem water Z.O. van

Lalarie eene roode ton gelegd.
De geul der Balbalan-rivier ter Oostkust van Sumatra werd met paal-

bakens aangegeven.

De Herbertsbakentonnen, die de grens van de reede van Menado aan-

duidden, zijn weggenomen.

De ingang der kleine Koeboe-rivier in de Padang Tikar-baai (Borneo’s

Westkust) werd aangeduid door eene kleine ijzeren ton.
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De witte uiterton der kleine Kapoeas-rivier werd weggenomen.
De bebakening met Herbertsbakentonnen van het Oost- en van het

Westgat te Soerabaya werd, ook in verband met het plaatsen der 2

nieuwe gasboeien, aanmerkelijk vereenvoudigd. De tonnen in het "Wester-

vaarwater van het Westgat werden weggenomen, evenals de rood en

wit gestreepte kegelvormige boei bewesten de Kalimaas en de ton
op

het rif Batoe Lintjing in straat Bali.

In het afgeloopen tijdvak werd de archipel bezocht door 4 Russische

oorlogsschepen, waaronder het stoomjacht Tamara met den Grootvorst

Alexander, die eene reis door de kolonie deed en later door eeneskader

van 3 schepen, begeleidende Z.K.H. den Grootvorst-troonopvolger van

Rusland, welke vorst een bezoek aan Batavia bracht.

Verder deden 9 verschillende Engelsche oorlogsschepen deze gewesten
aan, waaronder het voor het Australische Gouvernement bestemde

eskader, bestaande uit 5 beschermde kruisers en 2 torpedo-gunboats.
1 Franach en 2 Portugeesche oorlogsschepen brachten eveneens een

bezoek aan Rederlandsch-Indië.

Verrichtingen der Oorlogsschepen.

Ten einde bij de vermelding van de verrichtingen der schepen, ge-

stationneerd in de wateren van Atjeh, niet telkens in herhaling te

vervallen, zij hier aangeteekend, dat de van dit gewest ver-

deeld was in 8 stations, te weten:

I. Atjeh-rivier tot Batoe Poetih.

11. Batoe Poetih tot Pedirpunt.
111. Pedirpunt tot Ajer Laboe.

IV. Ajer Laboe tot Hoek Merdoe.

V. Hoek Merdoe tot Oedjong Radja,
VI. Oedjong Radja tot Passangan.

VII. Passangan tot 97° 10' O.L.

VIII. 97° 10' O.L, tot Diamantpunt.
Elk station was zooveel mogelijk bezet door één oorlogsschip, dat

allen in- en uitvoer moest beletten , terwijl ook de visscherij met prauwen
verboden was.

Het visschen met netten door lijnen aan den wal verbonden was toe-

gestaan, terwijl in de maand ]\lei in station VIII op enkele uren van

den dag werd toegestaan, om, onder toezicht van het oorlogsschip, met

prauwen op bepaalde plaatsen in zee te visschen.

Hoewel de schepen zelf zich over dag, zoowel als’s nachts, meermalen

langs het hun ter bewaking aangewezen kustgebied verplaatsten en

daartoe bijna immer de vuren der stoomketels ontstoken waren, kwam

uit den aard der zaak de taak der afsluiting voor het grootste deel ten

laste van de gewapende stoom- en roeisloepen.
Dat stoomschepen de afsluiting trachtten te verbreken, kwam niet voor,
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maar prauwtjes, die dicht onder den wal van het nachtelijk duister ge-

bruik maakten om zeilende of roeiende hunne bestemmingsplaats te be-

reiken, werden af en toe aangehouden.

Spionnen-herichten vermeldden wel nu en dan, dat er een door de

mazen van het net geglipt was en soms kwam het
voor, dat eene prauw

hij het naderen van eene onzer gewapende sloepen den wal opvluchtte,
of in een riviertje of lagune haar heil zocht, maar toch mag gerust
worden aangenomen, dat de afsluiting effectief geweest is.

Meer en meer blijkt: toch, dat de bewoners van de Noordkust zich te

Edi en op de niet gesloten Oostkust van het noodige voorzien, welke

artikelen dan over land door menschen en paarden naar het gedeelte
van Atjeh worden vervoerd, waar alle in en uitvoer verboden is.

Wel is door de Marine getracht, door het opvaren der rivieren, ook

de Oostelijke landgrens van het afgesloten kustgebied te contróleeren,
maar bij verschillende tochten, met gewapende sloepen, vooral op de

Djamboe-Ajer-rivier, werd de ondervinding opgedaan, dat de diepte en

gesteldheid dier waterwegen dit plan niet voor verwezenlijking vatbaar

maakten.

Door de vele licentie’s, die vooral in den laatsten tijd door of van

wege den Givielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en onderhoorig-
heden werden afgegeven, vooral ten dienste van Telok Semaweh en

Kerti, werd de taak van de Marine buitengewoon verzwaard. Zoodra

toch alle scheepvaart in de territoriale wateren verboden is, pleegt elk

vaartuig, dat zich binnen 3 Engelsche mijlen van de kust vertoont, een

strafbaar feit; varen er echter prauwen of schepen met licentie’s, dan

moeten deze gevisiteerd worden om na te gaan of de lading overeen-

komt met hetgeen op den pas vermeld staat, wat veel werk geeft en

het schip in zijne handelingen beperkt.
In het grensstation VIII waren dan ook meestal 2 oorlogsschepen

gestationneerd, ten einde behoorlijk toezicht te kunnen houden.

De Oostkust, die voor allen in- en uitvoer, behalve opium en oorlogs-

contrabande, geopend bleef, werd bewaakt door 2 oorlogsschepen van

het station Noordelijk Sumatra. De levendige handel en de drukke stoom-

en prauwvaart, maakten uit den aard der zaak dit toezicht nog al eens

illusoir.

De Westkust bleef, gedurende het afgeloopen tijdvak, gesloten van

Koningspunt tot aan de Noordelijke grens van Tenom en werd bewaakt

door 2 of 3 oorlogsschepen van het station Noordelijk Sumatra; ook in

dit gedeelte van het afgesloten kustgebied was de vischvangst met

prauwen verboden.

De verschillende te Atjeh gestationneerde oorlogsbodems vertoefden

te Oleh-leh tot aanvulling van den voorraad victualie en steenkolen

als in onderstaanden staat is vermeld; de bemanning kreeg dan tevens

gelegenheidtot passagieren. De getallen geven het aantal etmalen aan

te Oleh-leh doorgebraeht, terwijl tevens in den staat vermeld wordt
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het aantal etmalen te Penang (P), Singapore (S) of Deli (D) doorge-
bracht.

Auxiliair Eskader.

Hr. Ms. schroefstoomsohip Iste klasse Van Speyk, onder bevel van

den Kapitein ter zee O. J. Büijskes, was op den Isten 1890 in timme-

ring bij het Marine-etablissement te Soerabaya opgenomen.
De reparatiën werden in Februari van het volgend jaar beëindigd,

waarna dit schip den Bsten Februari met springtij door het Oostgat naar

Pasoeroean stoomde. Met het oog op den diepgang en den waterstand

in het Oostgat werd te Pasoeroean de victualie en te Banjoewangi de

kolenvoorraad aangevuld.
De Van Speyk stelde daarop koers naar Endeh, ten einde, in ver-

eeniging met Hr. Ms. Java, te trachten de onderwerping van den op-

standeling Baranoeri en zijnen aanhangte verkrijgen. Den 18den Februari

trof men in de baai van Ipih, ter Zuidkust Flores, den Resident van

Timer en onderhoorigheden aan en, nadat den 22sten d.a.v. de Com-

mandant van Hr. Ms. Java zich onder de bevelen van den Commandant
van Hr. Ms. F*n Speyk had gesteld, debarqueerden de landingsdivisiën
van beide schepen meermalen, zoowel als demonstratie tegen de kust-

bewoners, als tot oefening van Officieren en minderen in het marcheeren

in bergachtig terrein.

NAMEN

DER

SCHEPEN.

1890. 1891.

Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug.jsept.
Korting der Nederlanden 6 14 S. 1 6 5 14 S.
Prins Hendrik der

Nederlanden
. . .

6 4 1 4 6 27 S. 12 S.

Atjeh n
4 afw. 5 3 2 7

Merapi 14 6 2 4 1 6 2S. 21 S. 15 8 4 6

Bandjei'masin . . . 4S. 4 2 2 4 2 4 4 5 4

Benkoelen 3 4 15P. 4 4 4 8 4 16 P. 4P.
Flores 5 2 4 3 4 P. 6P. 4 4 13P. 10 P. 4

Padang * 4 5 4 5 4 4 7 6

Madura
n

2 6 6 3

Pontianak 4 4

Samarang 1 24 S. 12 S. 2 2 5 1
H

5
n

2
V

6
n

Batavia 4 4 12 P. 6 5 4 4 5
Samhas 3 1 4 4 5 4 4 7

Macassar 20 S. 1 4 4 5 8 5 5 6
Ceram 4 4 4 14P. 4 3 1 4

Sindoro 3 D. 9P. 4 D. 25 S. 15 S. 3P. 3P. 4P. 4P. 6D. 21P.
Bali Stationsschip n n 1) n

10 P. 6P.
n •n
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Van 28 Februari 5 Maart werden de vijandelijke versterkingen en

kampong Manoe Ngooh door het geschut der schepen beschoten en,

hoewel het richten der kanonnen door de zwelling in de baai zeer veel

geoefendheid vereisohte, schoot men bovengenoemdenkampong in brand

en werden eenige versterkingen op den nabij liggenden heuvelkam door

het geschutvuur vernield; eene dier fortificaties vloog zelfs met eenpaar

verdedigers in de lucht.

Dit succes, dat men voor een groot deel te danken had aan de pro-

jectielen van het 17 cM. A. geschut, had tot gevolg, dat de opstande-

lingen onderhandelingen aanknoopten, welke, door den posthouder van

Endeh met veel beleid gevoerd, de uitlevering van Baranoeri ten ge-

volge hadden.

Aanvankelijk op de Van Speyk gevangen gehouden, werd deze op-

standeling later met het gouvernements-stoomschip Zwaluw naar Koe-

pang
vervoerd.

Nadat de rust ter Zuidkust Flores hersteld was, stevende de Van

Speyk naar Banjoewangi en van daar naar Soerabaya, waar men den

24sten Maart arriveerde. Daar wederom de achterste L.D. zuiger ge-

broken was, moest dit schip nogmaals in reparatie bij het Marine-

etablissement worden opgenomen. Na afloop der herstelling vertrok deze

bodem, in vereeniging met Ilr. Ms. Java, den 26sten Mei d. a. v. naar

Macassar. Het verblijf ter reede aldaar werd benut om de equipages

van beide schepen te oefenen in de verschillende exercitiën aan boord

en aan den wal.

Na tot 24 Juli onder het bereik van den telegraafte Macassar vertoefd

te hebben, werd dit stoomschip aangewezen om de vlag te vertoonen

langs de kusten van Celebes en in de wateren van de Molukken.

Achtereenvolgens werden Paré-Paré, de Palosbaai, Tontoli, Boowool,

Kaidepan, 8010-ang mogondo, Menado, Kema, Gorontalo, Maouton,

Tomini, ïenombo, Mapane, Posso, Todjo, Lompo (eiland Togean),

Ternate, Bangaai, Batjan en Ambon aangedaan. Den 2Gsten September

op deze laatste plaats aangekomen, vertoefde Hr. Ms. Van Speyk ultimo

September nog aldaar.

Op al deze plaatsen werd gedurende korter of langer tijd vertoefd en

werden de hoofden in de gelegenheid gesteld het schip te bezichtigen,

terwijl het verblijf te Ternate tevens benut werd om het schip onder water

door duikers te doen schoonmaken.

Daar het vorige jaar eenige Australische avonturiers met een jacht
de bocht van Tomini (op Celebes) bezocht hadden, ten einde van de

radja’s vergunning te erlangen tot het delven van goud, werkte het

vlagvertoon aldaar zeer gunstig.

Bij het stoomen door straat Lembeh liep de Van Speyk aan den grond

op een rif; na pl. m. 12 uur geboeid geweest te zijn, kwam men echter,

met behulp van werpen, en oogenschijnlijk zonder schade, weder vlot.
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Hr. Ms. Bohroefstoomschip late klasse Atjeh, tot 5 Maart onder bevel

van den Kapitein ter zee J. C. Commijs, daarna onder bevel van den

Kapitein ter zee L. M. L. be Haan, was 1 Ootober 1890 ingedeeld bij
de vereenigde echeepsmacbt ter Noordkust van Atjeh.

Daar aan den Kapitein ter zee J. C. Commijs tevens het opperbevel
over de vereenigde scheepsmacht was opgedragen, vertoefde deze bodem

hoofdzakelijk te Segli en bewaakte station 111. Het beletten van de

visscherij gaf meermalen aanleiding tot vuurgevechten met Atjehers
aan den wal; bij eene dier gelegenhedenwerd de stoomsloep, onder bevel

van den adelborst Iste klasse F. W. J. Groeneboom, 4-maal geraakt;
toen men uit de sloep terugvuurde, sneuvelden 3 Atjehers.

2 Februari 1891 stevende de Atjeb naar Singapore en, na aldaar ge-

dokt, schoongemaakt en geschilderd te zijn, naar Batavia, waar men

den 26sten d. a. v. aankwam.

Ka tegenwoordig geweest te zijn bij de aankomst en het verblijf van

het Kussische eskader, begeleidende Z. K. H. den Grootvorst-troonop-
volger bij Hoogstdezelfs bezoek aan Nederlandscb-Indië, werd dit schip
wederom aangewezen om deel uit te maken van de vereenigdescheeps-
macht ter Noordkust van Atjeh. 15 Maart van Tandjong Priok ver-

trokken, arriveerde men den 20sten d. a, v. te Segli en bewaakte verder

meestal station AHI en eene enkele maal station VIII. De mondingen
der rivieren en de lagune te Telok-Semaweh werden nu en dan door de

gewapende sloepen onderzocht. Op laatstgenoemde plaats was de ver-

houding tot de bevolking van dien aard, dat af en toe aan den wal

geëxerceerd en schijfgeschoten kon worden en de Commandant zelfs een

paar malen den passar bezichtigde.
Ultimo September was Hr. Ms. Atjeh in station VIII geposteerd.

Hr. Ms. ramtorenscbip Koning der Nederlanden, tot 13 Februari 1891

onder tijdelijk bevel van den Kapitein-Luitenant ter zee A. F. J.

Frackebs on daarna onder bevel van den Kapitein ter zee F. J.

Stokhüijzen
, was op

den Isten October 1890ingedeeld bij de vereenigde
scheepsmacht ter Noordkust van Atjeh en belast met het bewaken van

station 11.

14 December vertrok deze bodem naar Singapore, werd aldaar in het

droge dok opgenomen, schoongemaakt en geschilderd en kwam den

6den Januari d. a. v. weder bij de vereenigde scheepsmacht terug. Na

eenigen tijd station II bewaakt te hebben, werd 18 Februari, door het

overgaan van het bevel op den Kapitein ter zee, tevens Commandant

der vereenigde scheepsmacht, F. J. Stokhüijzen, Hr. Ms. Koning der

Nederlanden wederom vlaggeschip en bewaakte daarna meestal station

111. In de maand April bewoog de Divisie-Commandant zich met zijnen
onderhebbenden bodem langs de geheele Noordkust, ten einde de positie
der verschillende schepen in oogenschouw te emen. 1 Mei tuchtigde
men den kampong Ajer Laboe met geschutvuur" omdat aldaar hevig op
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onze gewapende Bloepen geschoten was en niet aan den gestelden eisch

was voldaan om öf de Atjehers, welke geschotenhadden, uit te leveren,

öf 500 dollar boete te betalen.

De Gedei zou bij die gelegenheid door ons vuur zijn vernield.

21 Augustus werd kampong Pakan Baroe door granaatvuurgetuchtigd,

als straf voor het voortdurend beschieten van onze benting te Segli,

terwijl verder deze versterking af en toe door geschutvuur geassisteerd
werd in het verjagen van de moslemin, die nagenoeg eiken dag onze

vestiging beschoten.

De gew'apende stoom- en roeisloepen werden in station 111 meermalen

hevig van den wal beschoten. Bij eene dier gelegenheden bekwam de

matroos 3de klasse A. Vilders eene schotwond in het been. Het be-

letten van de ongeoorloofde visscherij kostte dan ook in station 111 de

meeste moeite.

Hadat echter in den laatsten tijd de snelvarende stoomsloep n“. XXII

ter beschikking van den Commandant van het oorlogsschip, dat dit

gedeelte van de kust bewaakte, was gekomen, kon men die visscherij

beter beteugelen.

Van 11—29 September was Hr. Ms. Korting der Nederlandeti aivrezig,

ten einde te Singapore te worden gedokt en onder water te worden

schoongemaakt en geschilderd.
Ultimo September was dit ramtorenschip voor Segli gestationneerd.

Hr. Ms. ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, onder bevel

van den Kapitein ter zee M. A. Medenbach, was op den Isten Octoher

1890 ingedeeld bij de vereenigde scheepsmacht ter Noordkust vanAtjeh

en belast met het bewaken van station YIII. 29 Januari kwam deze

bodem te Segli ten anker, waarna van I—l3 Februari door den Com-

mandant tijdelijk het bevel over de vereenigde scheepsmacht werd

gevoerd, waarna station I bewaakt werd.

29 Juni 1891 verliet dit ramtorenschip de wateren van Atjeh, onder-

ging te Singapore de reeds hoogergenoemde herstellingen en keerde

15 Augustus d. a. V. te Segli terug, waarna wederom station I bezet werd.

Ten einde de stoomketels te sparen, werden de vurenuitgehaald, wan-

neer men in het station aangekomen was, en slechts 1 ketel gebruikt

om zoetwater te distilleeren.

De sloepen van dezen bodem werden meermalen van den wal be-

schoten en kostte het beletten van de vischvangst vooral bij Gigieng

veel moeite. Den 2den Maart ontspon zich een vrij hevig vuurgevecht

tusschen de van verschillende zijden toesnellende Atjehers en de stoom-

barkas, onder bevel van den Luitenant ter zee 2de klasse C. J. van der

Hegge Spies, die eene op het strand gejaagde prauw had vervolgd.

Genoemde Officier, zich met een 5-tal manschappen uit de barkas be-

geven hebbende om naar de prauw te waden, werd daarbij hevig be-

schoten.
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De barkas, die onderwijl aan den grond geraakt was, kon daardoor

geen gebruik van haar kanon maken, zoodat men moest retireeren, om

niet door den opdringenden vijand afgesneden te worden. Het gelukte
daarop de barkas vlot te krijgen en naar boord terug te keeren. Bij
deze gelegenheid bekwamen de kwartiermeester W. S. Kesterloo en

de matroos C. D. de Planque verwondingen; aan de zijde der Atjehers
sneuvelden 2 man en werden eenigen gekwetst.

Den 26sten April schoot de stoombarkas, nabij Poeloe Boeroe op brand-

wacht liggende, op een vaartuig, dat later ledig en lek werd aange-

troffen, zoodat de granaat vermoedelijk eene groote uitwerking had.

In den laatsten tijd werd in station I minder van verboden visch-

vangst gemerkt.
Ultimo September was Hr. Ms. Prins Hendrik nog in station I

werkzaam.

Indische Militaire Marine.

Hr. Ms. korvet Gedeh stond tot 4 Januari 1891 onder bevel van den

Kapitein ter zee D. J. Weijs, van 4—23 Januari tjjdelijk onder bevel

van den Luitenant ter zee Iste klasse W. J. de Bruijnb, werd daarna

tot 5 Maart gecommandeerd door den Kapitein ter zee L. M. L. de

Haan, welke Hoofdofiicier
op dien datum bet bevel overgaf aan den

Kapitein ter zee J. C. Commijs.

Deze korvet deed voortdurend dienst als wachtschip te TandjongPriok,

Hr. Ms. korvet Soerahaya werd achtereenvolgens gecommandeerd
door den Kapitein ter zee W. A. Arriëns, tot 23 Januari; Luitenant

ter zee Iste klasse J. M. Noordüijn, tot 1 Februari; Kapitein-Luitenant
ter zee H. van den Meer, tot 10 April; Luitenant ter zee Iste klasse

J. M. Noorduijn, tot 10 Mei; Kapitein ter zee H. vanßroekhuijzen,
tot 6 Juni; Luitenant ter zee Iste klasse P. W. Sachse, tot 14 Juni;
Kapitein-Luitenant ter zee J. H. de Broun, tot ultimo September.

Den Oden Juni overleed plotseling de Kapitein ter zee H. van Broek-

hoijzen.

De Soerahaya deed voortdurend dienst als wachtschip ter reede Soe-

rabaya, en werd in de maand Januari weder vertuid, na de reeds honger
genoemde herstellingen te hebben ondergaan.

Den 22sten September werd met de torpedobarkas N» 1 eene spring-
proef genomen onder leiding van den, tot de rolle van dezen bodem

behoorenden. Luitenant ter zee 2de klasse H. T. Hoven.

De torpedo was geladen met 25 Kg. buskruit 2 gebr.; geheel uit-

gevoerd was zij op 6.30 M. voor den voorsteven en 2.70 M. onder den

waterspiegel; waartoe 1475 Kg. ballast voor in de barkas gestuwd was.

De diepgang van dit vaartuig was alsnu 1.14 M. vóór en 1.08 M.
achter.
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De stuurkap van de barkas was zooveel mogelijk neergelaten en aan

den voorkant nog eene plaat met gaten aangebracht, om togenmogelijk

opvliegende stukken van de torpedo beschermd te zijn. De zeildoeksche

bekapping was mede door latten en porsennings beschermd.

De torpedo sprong op het gewilde oogenblik, terwijl de barkas pl.m.

2 mijl vaart liep.
Het achteruit werken van de machines op

den schok, leverde geen

bezwaar op. Er viel water tot achter op
de bedekking, terwijl een stuk

van de torpedo, naar gissing, 20 M. hoog in de lucht geslingerd werd

en daarna voor de barkas te water viel. Ten einde in den vervolge ge-

vrijwaard te zijn tegen ongelukken, indien bij eene nieuwe proef een

stuk van de torpedo op de barkas mocht vallen, wordt het voorste ge-

deelte van dit vaartuig van eene ijzeren kap voorzien, ter vervangingvan

de zeildoeksche.

De lat was geheel naar boven omgebogen en gescheurd, zoodat zij

niet voor herstelling vatbaar was; de spar
vertoonde eene kleine bui-

ging naar boven in do knik; aan de stoommachines mankeerde niets,

terwijl ook de veiligheidskleppen, die mot 130 ffi belast waren, niet

lichtten.

De temperatuur in de dichtgelegde barkas was ondragelijk hoog;

er kon 100 ® stoom in den ketel behouden worden, indien de aanjager

aanhoudend te werk stond; de door eenekap met pootjes gedekteschoor-

steen werd echter zoo warm,
dat de bedekking van het vaartuig daar-

omheen vuur vatte, waarin alsnog voorzien moet worden.

Hr. Ms. raderstoomschip 2de klasse Merapi, tot 13 Mei 1891 onder

bevel van den Kapitein-Luitenant ter zee J. H. de Bruijn, van 13 18

Mei tijdelijk onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse W. P.

CoOLHAAS, daarna tot 14 September onder bevel van den Kapitein-

Luitenant ter zee Z. J. Cambier en van af dien datum onder dat van

den Kapitein-Luitenant ter zee P. Heijning, was op den Isten October

1890 ingedeeld bij het station Koordelijk Sumatra en vertoefde ter roede

Oleh-leh.

Na eene compagnie infanterie geëmbarqueerd te hebben, vertrok dit

raderstoomschip den Bsten October naar Simaloe, alwaar eeneinde moest

gemaakt worden aan de overiieersching van de eilandbewoners door

eene minderheid van Atjehsche onderdrukkers.

Nadat te Telok Raban de Infanterie, in vereeniging met de landings-

divisie, en te Telok Badje, Oema en Sigoelei de Infanterie alleen gede-

barqueerd was, werden de zaken door den Assistent-Resident van de

Westkust, die zich op het Gouvernements-stoomsohip Condor bevond,

in der minne geschikt on stak men over naar Kloewat, waar de zaken

eveneens eene vreedzame wending namen, zoodat men den 23sten Oc-

tober naar Oleh-leh terugkeerde.
Het vele slechte weer en de hooge deining en zee, die men op deze
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reis ondervond, deden de nog niet gescheurde frames eveneens defect

worden, waarin echter spoedig voorzien werd.

De Merapi bekruiste verder de Westkust, assisteerde 26, 27 en 29

December met geschutvuur de ons goed gezinde inwoners van het land-

schap Kloewat tegen de hun vijandige Atjehsche benden, echter zonder

succes, daar de ons bevriende partij niet opgewassen bleek tegen de

Atjehers. 21 November werd door de gewapende sloepen van dezen

bodem bij Poederoet eene bandelsprauw bemachtigd, waarvan de opva-

renden, na eerst bet vaartuig omgekeerd te hebben,over boord sprongen

en gedeeltelijk verdronken.

Den 17den Februari onderzochten de stoomsloep, eene gewapendesloep
en de vlet, onder bet bevel van den Luitenant ter zee 2de klasse M.

H. E. Sachse, de Zuid- en Noord-Rigasbaai.

Terwijl in de laatstgenoemde baai getracht werd eenebij den wal lig-

gende prauw te bemachtigen, ontvingen de sloepen van 3 zijden zulk

een overstelpend vuur van eene bende Atjehers (beboerende tot de vol-

gelingen van Toekoe Oemar), dat men genoodzaakt was naar boord

terug te keeren.

Hierbij sneuvelden de matroos 2de klasse R. J. Zeelenberg, matroos

3de klasse J. J. Wijkhuizen en de marinier 2de klasse C. P. Boer,

terwijl de kwartiermeester J. van Gilst, de matroos 3de klasse A. L.

Douw en de inlandscbe vuurstoker Boedin zwaar, de marinier 2de

klasse S. Duijzbr en de matroos 3de klasse G. van Dalpsen licht ge-

wond werden.

De Merapi koos daarop zee en, na te Oleb-leb de gesneuvelden

begraven en de gewonden geëvacueerd te hebben, vertrok dit rader-

stoomscbip, in vereeniging met Hr. Ms. Bandjermasin, wederom naar

Rigas. De Bandjermasin vatte post in de baai en beide schepen

tuchtigden daarop met geschutvuur den kampong zoolang totdat die

verbrand was.

25 April vertrok de Merapi naar Singapore en keerde, na gedokt te

zijn en eenige herstellingen te hebben ondergaan, den 24sten Mei ter

reede Oleb-leb terug. Gedurende den verderen verslagtijd werd wederom

de Westkust bekruist, behalve van 15 Juni—B Juli, toen,bij afwezigheid

van Hr. Ms. Bali, de stations en veiligheidsdienst ter reede Oleb-leb

werd waargenomen.

Ultimo September 1891 bevond de Merapi zich ter Westkust.

Hr. Ms. raderstoomschip 4de klasse tot 19 Juli 1891 onder

bevel van den Luitenant ter zee der Iste klasse C. Vreedb en daarna

onder bevel van den Luitenant ter zee der Iste klasse W. J. De Bruijne,

was ingedeeld bij het station Noordelpk Sumatra en bevond zich 1

Ootober 1890 te Laboean Deli, ten einde de ruimen aan te vullen.

Gedurende den verslagtijd bekruiste dit raderstoomschip voortdurend

de Oostkust, behalve van 1 Januari —16 Februari 1891, toente Singapore

27
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belangrijke herstellingen aan de ketels verricht werden, terwijl van

5—26 September to Penang het schip gedokt, schoongemaakt en geschil-
derd werd.

Voortdurend werden vele prauwen gevisiteerd, ten einde den invoer

van opium en oorlogscontrabande te beletten.

Den llden October werden 2 gewapende sloepen van dezen bodem,
onder bevel van den Luitenant ter zee der 2de klasse S. Woldeingh

de Telaga Moeka ingezonden, ten einde te trachten 2
prauwen, die

zich aan de visitatie hadden onttrokken, te achterhalen en te onder-

zoeken.

In de nauwe rivier ontvingen de sloepen een hevig vuur van de aan

den begroeiden rechteroever genestelde Atjehers; onder het afgeven
van ettelijke geweersalvo’s werd echter het vaarwater geforceerd, de 2

met peper geladen prauwen van den wal losgemaakt, op sleeper geno-

men en naar boord gebracht.
Hoewel voortdurend van den wal op de sloepen geschoten werd,

bekwam, opmerkelijk genoeg, niemand letsel en werd slechts eensloeps-
riem stukgeschoten.

Daar de meeste Atjehsche prauwen, bij aankomst van sloepen om hen

te visiteeren, een goed heenkomen zochten, werd in de maand December

eene buitgemaakte Atjehsche prauw ingericht om daarmede de visitatie

te bewerkstelligen, waardoor de Atjehsche vaartuigen dan ook meer-

malen in de val liepen.

Bij eene dier gelegenheden, terwijl de prauw bemand was door den

Luitenant ter zee der 2de klasse W. P. Gaijmans, eenkwartiermeester

en 3 matrozen, allen vrijwilligers, die gedeeltelijk vermomd waren,

naderde men eene prauw, die tegen den wal aangeloopenwas en gelastte
genoemde Officier den Atjehers bij hem te komen, waaraan echter niet

voldaan werd. Toen daarop 2 matrozen aan den wal gezonden waren

om de prauw te onderzoeken, greep een der Atjehers een geweer uit

de prauw en schoot dit opgelegd af op den matroos der 3de klasse C. Kok,
die echter daardoor, boven wonder, niet geraakt werd. Een Atjeher
werd daarop doodgeschoten en een verwond, terwijl de overigen het

hazenpad kozen; de inbond van de prauw, waaronder een bal opium,
werd medegenomen naar de Sindoro.

Den 4den Mei werd eene groote driemast haudelstongkan,waarvan de

papieren niet in orde waren, in beslag genomen; terwijl in de maand

Juli in de Langsarbaai eene tongkan achterhaald werd, welke door een

Siamees te Edi met een Atjehsche djoeragan uitgezonden was om hout

te halen, doch door genoemden gezagvoerder in dien tusschentijd aan

een ander verhuurd was.

Vele rivieren werden door de gewapende sloepen onderzocht, terwijl
het schip zelf de Biring-rivier en later ook de Bajang-rivier opstoomde
tot Rantau Pandjang.

Ultimo September 1891 kruiste de Sindoro nog ter Oostkust.
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Hr. Ms. raderstoomschip 4de klasse Oenarang stond tot 24 November

onder bevel van den Luitenanfter zee der Iste klasse H. O Feith,

daarna tot 5 Februari tijdelijk onder dat van den Luitenant ter zee der

2de klasse H. E. Bunnik, deze gaf het bevel op dien. datum over aan

den Luitenant ter zee der Iste klasse H. Van den Pauvert, waarna

het den 23sten April overging op den Luitenant ter zee der Iste klasse

J. M. Steers.

Dit riviervaartuig was op 1 October 1890 aangewezen voor het be-

kruisen van de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en bevond zich

op dien datum te Bandjermasin. Van 5—16 October werd een reisje

gedaan naar Koetei, ten einde vergelijkende proeven te nementusschen

Batoe Panggal en Cardiff-steenkolen.

21 October werd naar Poeloe Laut gestoomd, aldaar eenestoombarkas

van Hr. Ms. Hydrograaf op sleeper genomen en daarmede naar Soe-

rabaya vertrokken, waar het schip in reparatie bij het Marine etablis-

sement werd opgenomen.

27 December d. a. v. met de herstellingen gereed gekomen, bleef deze

bodem verder ter reede Soerabaya beschikbaar voor den dienst.

Na gedokt te zijn, stevende de Oenarang daarop den 6den Mei 1891

wederom naar Bandjermasin, waar zij den 9den d. a. v. aankwam; in

het laatst van deze maand werd de geul der Barito rivier opgenomen

en in kaart gebracht. 18 Juli werd via Passir, waar de Sultan een

bezoek aan boord bracht, naar Koetei gestoomd.

Van 30 Juli- ü September verbleef de Oenarang op de Koetei-rivier

en nam het vaarwater tusschen Poeloe Niobé en Poeloe Kajoe Modjaia

op en ankerde verder beurtelings te Batoe Panggal, Tengarong,Samarinde

en Pelarang.

Beleefdheidsbezoeken werden gewisseld met den Sultan van dit in

welvaart toenemende rijk, terwijl door de equipage van de Oenarang

eene tooneelvoorstelling gegeven werd ten gerieve van bet vrij talrijke

Europeesche publiek, werkzaam bij de Oost-Borneo steenkolenmaat-

schappij.

De steenkolen van deze vennootacbap bleken van goede qualiteit te

zijn, het verbruik ia echter grooter dan van goede Cardiff-kolen, het

atoomhouden gaat gemakkelijk.

6 September vertrok do Oenarang van Koetei naar Boelongan, waar

men den Oden d. a.v. arriveerde.

Met den Sultan werden beleefdheidsbezoeken gewisseld, terwijl de

landingsdivisie eenige malen debarqueerde en met losse patronen vuurde

om eenig machtsvertoon te ontwikkelen.

Eenigen tijd te voren toch was de Controleur door een der rijka-

grooten met een 100-tal met geweer gewapende volgelingen in zijn

huia bedreigd, bij gelegenheid dat een alaaf aldaar eene achuilplaata

had gezocht.- _ ... .....
n .vi.

Nadat de Resident van de Zuider- en Oosterafdeeling vanBorneo met
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het Gouverriements'stoomschip Raaf te Boelong’an was aangekomen en

eenige bestuurszaken had afgedaan, Tertrok men den 23sten September
gezamenlijk naar Berouw en meerde den 26sten September aan het
kolenhoofd te Goenoeng Tabor.

Nadat ook aldaar de vlag vertoond was en eenige bestuurszaken waren

afgedaan, stoomde dit raderschip naar Koetei en ankerde ultimo Sep-
tember voor Samarinde.

In de lijkjes van Goenoeng Tabor, Sambilioen en Boelongan worden

nog steeds slaven gehouden en schijnen zij ook nog van den Solo-archipel
te worden ingevoerd. Van zeeroof werd niets bespeurd, hoewel volgens
ingewonnen berichten zich nog af en toe van die lieden schuil houden

op de talrijke eilandjes ter kuste.

De handel in boschproducten is vrij levendig en -wordt onderhouden

door 2 of 3 geregeld op Singapore varende Engelsche stoomschepen,
terwijl 2 eveneens onder die vlag varende kleine stoombootjes de com-

municatie onderhouden tusschen Boelongan en de Noordelijker gelegen
rivieren.

Hr. Ms. raderstoomschip 4de klasse Onriist tot 24 Augustus 1891

onder bevel van den Luitenant ter zee der Iste klasse M. J. P. AVestveer,
daarna tijdelijk onder dat van den Luitenant ter zee 2de klasse J. A. M.

Brox, bevond zich 1 October 1890 in de AVesterafdeeling vanBorneo en

vertoonde de vlag in het rijk van Sambas.

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het vaarwater ter

hoogte van het wrak van de Borneo opnieuw op te nemen, terwijl men

13 October weder ter hoofdplaats Pontianak terugkeerde. Van 10—15

November stoomde de Onrust de groote Kapoeas-rivier op tot Limbang
en vertoonde verder de vlag op de Mendawa-rivier en in de delta van

de Kapoeas. 29 November werd eene Ned. Ind. brik, die den groetenmast

verloren had en 4 mijl bezuiden de Ivapoeas-rivier aangetrotfen werd,
naar Pontianak gesleept.

23 Januari d. a. v. stoomde de Onrust via Sintang naar de boven

Kapoeas, waarheen ook de Resident van de AVesterafdeeling van Borneo

zich begeven had, ten einde besprekingen te hebben met de Dajaksche
hoofden. 29 Januari even boven Boenoet gekomen, w'as men echter door

den lagen waterstand gedwongen terug te keeren en, na nog gedurende
een paar dagen een gedeelte der Dajaksche meren bezocht te hebben,
keerde men naar Pontianak terug, waar men 6 Februari aankwam.

Van 3—13 Maart werd wederom de vertoond in het rijk van

Sambas, waarna dit raderstoomschip den IBden April Borneo verliet,
naar Batavia stoomde en op het eiland Amsterdam gedokt, schoonge-
maakt en geschilderd werd.

26 Mei verliet de Onrust Java, met bestemming naar Muntok, waar

den 28sten Mei het anker viel.

In de maand Juni werd daarop de vlag vertoond te Toboali, Laboe



409

(op het eiland Lepar), het eiland Liat, Koba, Soengei Liat, het eiland

Penjoesoe en kampong Blinjoe.
25 Juni vertrok men via de Toedjoe eilanden naar Riouw en na op

die hoofdplaats tot 17 Juli vertoefd te hebben, stoomde de Onrust de

Indragirie rivier op. De Resident van Riouw maakte dezen tocht mede

met het Gouvernements-stoomschip Indragirie. Het was echter door den

lagen waterstand niet mogelijk de rivier hooger op te stoomen dan tot

kampong Tjilaka. Na van 28 Juli —l2 Augustus wederom te Riouw ver-

toefd te hebben, werd met den Assistent-Resident van Lingga eenbezoek

gebracht aan het eiland Sebangka. 27 Augustus verliet de o«r«st Riouw,

stevende, na op Singkep de vlag vertoond te hebben, naar Palembang,
vertoefde aldaar tot 14 September en stoomde vervolgens naar Djambi,

waar eveneens de vlag vertoond werd. •

Van het verblijf van een oorlogsschip in deze afdeeling werd tevens

gebruik gemaakt om met den Controleur van Djambi de Tongkal-rivier

op
te stoomen. Bij Doesoen Baong werd door genoemden ambtenaar de

Panghoeloe gearresteerd om zich te verantwoorden over een moord, die

daar eenigen tijd geleden had plaats gehad, waarna de rivier weder

afgezakt en naar Palembang teruggestoomd werd, waar men den 23sten

September arriveerde.

Behalve bij gelegenheid van dezen laatsten politiemaatregel, was de

aanraking met hoofden en bevolking in de residentiën Westerafdeeling

van Borneo, Riouw en Palembang steeds van zeer vriendschappelijken
aard.

Ultimo September was Ilr. Ms. Onrust nog te Palembang.

Hr. Ms. schi'oefstoomschip 4de klasse Pontianak, onder bevel van den

Luitenant ter zee Iste klasse E. Kempe. was den Isten October 1890

ingedeeld bij de vereenigde scheepsmacht ter Noordkust van Atjeh en

bewaakte verschillende stations.

13 October werden bij kwalla Oigieng de gewapende sloepen, onder

bevel van den Luitenant te zee 2de klasse A. J. Loke, bij eenepoging

om eenige visschersprauwen te verjagen en een net te bemachtigen,

hevig van den wal beschoten uit geweren en ook uit eene lillah. Laatst-

genoemde schoten hadden ook het schip ten doel.

Het net werd echter vermeesterd; de marinier 2de klasse D. Tell

bekwam daarbij eene schotwond.

In November werden in station II een 6-tal visschersprauwen in beslag

genomen, waarbij de Atjehers van den wal met steenen naar de sloepen

wierpen.
24 December werd kampong Endjoeng met 9 granaten van 12 cJI.

K. A. beschoten, wegens het herhaaldelijk overtreden van de bepalingen
omtrent de visscherij. 16 Januari verliet de Pontianak de wateren van

Atjeh en stevende via Riouw naar Batavia. Na aldaar hare bemanning
aan Hr. Ms. Van Galen te hebben afgegeven en eene nieuwe equipage
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gekregen te hebben, stelde men koers naar Soerabaya, waar den 3den

Februari het anker viel.

Den ISden d. a. v. werd Hr. Ms. Pontianak bij het Marine-etablissement

uit dienst gesteld.

Hr. Ms. schroefstoomsehip 4de Vl&ise Madura werd den 18den Februari

1891 te Soerabaya in dienst gesteld onder bevel van den Luitenant ter

zee Iste kla'sse E. Kempe, waarop, na geslaagdenproeftocht, den 24sten

d. a. V. de reis naar Batavia aanvaard werd. Van 27 Februari—ls Maart

werd te Tandjong Priok vertoefd, ten einde tegenwoordig te zijn bij de

ontvangst van Z. K. H. den Grootvorst-troonopvolger van Rusland.

Op laatstgenoemden datum stevende de Madura naar Atjeh en stelde

de bevelhebber zich den 23sten Maart onder de bevelen van den Com-

mandant der vereenigde scheepsmacht ter Noordkust, waarna verschil-

lende stations bewaakt werden.

18 Mei werd een vaartuig, waarvan de pas niet in orde was, door de

stoomsloep opgebracht; bij het vuurgevecht, dat daarbij ontstond, werd

een Atjeher gedood.
Ultimo September was Hr. Ms. Madura nog ingedeeld bij de ver-

eenigde scheepsmacht ter Noordkust en vertoefde te Oleh-leh.

Hr. Ms. schroefstoomsehip 4de klasse Bandjermasin, tot 25 Januari

1891 onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse, sinds 21

November 1890 Kapitein-Luitenant ter zee P. D. A. Fkankamp en

daarna onder tijdelijk bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse J.

Bollaan, was den Isten October 1890 te Singapore in reparatie.

4 October d. a. v. weder voor den dienst gereed, werd naar Segli ge-

stoomd en met dezen bodem tijdelijk de vereenigde scheepsmacht ter

Noordkust van Atjeh versterkt.

Na tot 16 November Passangan bewaakt te hebben on aldaar eenStal

visschersprauwen in beslag te hebben genomen, werd kwalla Laoeng
bewaakt. 20 November bespeurde men in dit riviertje eenige geladen

prauwen;
daar echter de waterstand niet toeliet met gewapendesloepen

in de kali te komen, was de poging om die prauwen te gaan onder-

zoeken tevergeefsch. De sloepen werden echter bij die gelegenheid door

eene steeds aangroeiende bende Atjehers met geweren en lilla’s bescho-

ten, zoodat, na terugkeer van de sloepen, de kampong met het scheeps-

geschut in brand werd geschoten.
2 December stelde de Commandant van de Bandjermasin zich wederom

onder de bevelen van den Stationscommandant van Noordelijk Sumatra

en bekruiste verder de Westkust. Oudejaarsnacht werd in de Suratte en

Ceder-passages gekruist, ten einde het oversteken van kwaadwilligen

naar Poeloe Bras te beletten en nadat men den Isten Januari 1891 50

man infanterie naar dit eiland had overgevoerd, werden de beide vol-
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gende nachten nogmaals de bovengenoemde passages bewaakt, echter

zonder dat iets bijzonders bespeurd werd.

De Bandjermasin bekruiste verder de Westkust; 4 en 15 Januari,

11, 16 en 17 Februari werden in de Bigas en Daja-baai respectievelijk

2,6, 2, 1 en 11 visschersvaartuigen in beslag genomen en aan den

magistraat overgeleverd. Den 21sten Februari bad de tuchtiging van

kampong Bigas plaats, zooals reeds onder Hr. Ms. Merapi werd mede-

gedeeld. De Bandjermasin stoomde ten 9'A uur V.M. de Noord Bigas-

baai binnen, bleef ten anker liggende door middel van eenwerp slaags

en opende met baar geschut en met geweren bet vuur op
den kampong

en de versterking van Toekoe Oemar.

Het vuur werd van den wal uit lillab’s en donderbussen beantwoord,

waardoor de romp en de tenten van het schip eenige malen getroffen

werden, zonder echter averij te maken. Nadat de kampong ten 1 uur

in brand was geschoten, stoomde men de baai weder uit en bekruiste

verder de Westkust.

In de maand April werden eenige granaten in kampong Poeloet ge-

worpen als représailles voor het schieten van den wal op de gewa-

pende sloepen.

In deze maand kwam ter Westkust een geval van zeeroof voor, daar

eene prauw van Tripan met 7 opvarenden en 700 dollar contanten aan

boord, even bezuiden Melaboeh, door eene prauw
met 16 man, waarvan

9 met geweren gewapend, werd overvallen en beroofd.

5 Mei werd eene gewapende sloep uit eenebenting in kampong Ritieng

beschoten.

In de maand Juni voerde de vorst van Wailah, in vereeniging met

dien van Tenom, oorlog tegen de benden van Toekoe Oemar, waarin de

eersten de overwinning behaalden.

Daar vriend en vijand te dicht bij elkander waren, kon de Bandjer-

masin de geallieerden niet met haar geschut ondersteunen. In de maanden

Juni, Juli, Augustus en September was de toestand van wind en zee

veelal van dien aard, dat prauwvaart onmogelijk was.

In de maand September brachten de hoofden van Bigas en Kloeang

een bezoek aan boord, terwijl ook te Telok-Kroet, Lambesoi en Laöng

aanraking met de bevolking werd verkregen

Ultimo September kruiste Hr. Ms. Bandjermasin nog ter Westkust.

Hr. Ms. scbroefstoomscbip 4de klasse Sambas tot 28 Maart 1891 onder

bevel van den Luitenant ter zee der Iste klasse C. J. De Vriese, daarna

onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse J. H. Beck, was op

1 October 1890 ingedeeld bg de vereenigde scbeepsmacbt ter Noord-

kust van A,tjeb, bewaakte station VIII en later ook andere gedeelten

van bet afgesloten kustgebied.

Successievelijk werden 7 prauwen, die zich aan verboden vischvangst

hadden schuldig gemaakt, opgebracht en aan den magistraat overge-
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leverd. 25 Februari werden nabij kwalla Djanka en 2 Maart in kampong
Blang Lantjang respectievelijk 3 granaten van 12 cM K.A. geworpen,

wegens het aanhoudend overtreden van het verbod op de visscherij.
Op den 4den April werd, in vereeniging met de sloepen van Hr. Ms.

Macassar en Ceram, benevens 1 stoombarkas van Hr. Ms. Atjeh en 1

stoombarkas van Hr. Ms. Koniny der Nederlanden, een sloepentocht
ondernomen op de rivieren Koessa en Djamboe Ajer (zie verrichtingen
Ceram).

Den 25sten April ’s avonds omstreeks llVs uur zag men uit de, dicht

onder den wal in de lagune van ïelok Semaweh op brandwacht liggende,
barkas en vlet eenige prauwen. De opvarenden begroetten, na te zijn

aangeroepen, de gewapende sloepen met geweervuur en zetten hunne

vaartuigen op den wal.

Aan de bemanning van de gewapende barkas, versterkt door die van

de inmiddels van boord toegezonden jol, gelukte het na een vuurgevecht
eene der prauwen

met eene groote lading manufacturen te bemachtigen,
2

prauwen ontsnapten in de lagune en de 4de wist om de Oost te ont-

komen. Een Atjeber sneuvelde en een werd gewond.
4 Mei onderzocht men met eene sloepen-flotille, samengesteld uit de

sloepen van dezen oorlogsbodem en die van Hr. Ms. Ceram, de Djamboe

Ajer-rivier tot aan de monding van de zich daarmede vereenigende
kwalla Roessa.

Bij de samenkomst van beide rivieren vond men een breeden zijtak,
die Westelijk voert, en, volgens berichten van inlanders, een vaarwater

zou zijn naar Djirit Magang in het Kertische. Na op de rivier te hebben

overnacht, keerde men den volgenden morgen naar boord terug. Gedu-

rende dezen tocht viel overigens niets bijzonders voor.

Van 9—26 Mei versterkte de Sambas tijdelijk het station Noordelijk
Sumatra en bekruiste de Westkust.

14 Juni werd te Oleb-leh het lijk van den aan boord van dozen

bodem overleden machinist Iste klasse v. c. J. OöTZ ter aarde besteld.

26 en 27 Augustus werden door de gewapende sloepen van de Sambas

en Macassar (2 stoom- en 4 roeisloepen), onder bevel van den Comman-

dant van eerstgenoomden bodem, de kwalla Roessa en Djamboe Ajer-
rivier nogmaals onderzocht en in kaart gebracht.

De Djamboe Ajer bleek echter, van af het scheidingspunt met de

Roessa, slechts 4 a 5 voet diepte te hebben.

De bevolking was in het algemeen vredelievend gezind, evenwel

werden 2 schoten op eene der sloepen gelost, hetgeen door een salvo

word beantwoord.

In den morgen van den 26sten vertrokken, werd op de rivier over-

nacht en keerde men ’s avonds van den 27sten aan boord terug.
Ultimo September bewaakte Hr. Ms. Sambas station VIII.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Batavia, tot 22 Mei onder bevel
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van den Luitenant ter zee der Iste klasse L. J. K. A. Jeekel en daarna

onder bevel van den Luitenant ter zee dor Isto klasse G. A. “Van der

Miedek, was ingedeeld bij de vereenigde scheepsmacht ter Noordkust

van Atjeh en bewaakte op 1 October 1890 station 11.

Dit station werd, naarmate van omstandigheden, met andere ver-

wisseld.

In de maand November werden in station VIII 7
prauwen, waarvan

de passen niet in orde waren of geheel ontbraken, in beslag genomen.

Van 12—23 Januari vertoefde de Batavia te Penang ten einde te

dokken en onder water te worden schoongemaakt.
Einde Januari werden de gewapende sloepen van dezen bodem, gedu-

rende 2 achtereenvolgende dagen, op de hoogte van Pedada van den

wal beschoten, waarop de Commandant de uitlevering van de schuldigen
of 450 dollar boete eiscbte, onder bedreiging anders den kampong met

granaatvuur te zullen tuchtigen. De boete werd behoorlijk betaald en

na dien tijd werden de sloepen met rust gelaten.
8 Maart had er op de E.W. eene ontmoeting plaats tusschen eene

voor Djanka op brandwacht liggende sloep en eene van om de Oost

komende, met 12 koppen bemande piauw, welke, op het aanpraaien der

sloep, het antwoord schuldig bleef.

Na een vuurgevecht vluchtte de
prauw

in de kwalla Djanka, doch

nadat de vorst van Passangan door den Commandant van de Batavia

gesommeerd was om de prauw uit te leveren of 250 dollar boete te be-

talen, werd aan den laatsten eisch voldaan. Bericht bekomen hebbende,
dat eene bende Moslemin in bet Djempasche van bunne wapens (40 ge-

weren) en goederen beroofd waren, eischte de Commandant van den

vorst van genoemd rijkje de geroofde wapenen op. Na eenig dralen

leverde daarop de vorst van dit rijkje 25 geweren, waaronder 16 ach-

terladers, uit en de volgende maand ook de 15 overige. In de maand

April werden de kwalla’s Djempa, Djanka en Doi door de gewapende
sloepen onderzocht, welke tochten door Toekoe Maharadja Djempa
werden medegemaakt. De aanraking met de bevolking was vredelievend.

24 Juni werd bij Oedjong Blang een visschersprauwtje in beslag ge-
nomen. Aan de opvarenden gevraagd, waarom ze niettegenstaande het

verbod toch vischten, antwoordden zij, dat ze niet te eten hadden en,
in handen van de Compagnie vallende, behoorlijk voedsel ontvingen.

In station VI werden, gedurende de maand Juli, 55 vischfuiken in be-

slag genomen.

20 September werd kampong Laoeng bestraft met 3 granaten van 12

cM. K. A., wegens het schieten op eene gewapende sloep.
Ultimo September bewaakte Hr. Ms. Batavia station 11.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Macassar stond tot 21 Juli 1891

onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse D. J. Boom, daarna

tijdelijk onder dat van den Luitenant ter zee 2de klasse C. L. Tem-
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MINCK Groll, die het Commando den 6den Augustus overgaf aan den

Luitenant ter zee late klasse M. J. P. Westveer.

1 October 1890 was dit schip te Singapore in reparatie, kwam den

23sten d. a. v. gereed en versterkte daarna wederom de vereenigde

scheepsmacht ter Noordkust van Atjeh.

Aanvankelijk bewaakte men station 11, waar het beletten van de ver-

boden vischvangat meermalen aanleiding tot vuurgevechten gaf. Tot 22

December werd dit station bewaakt en daarna afwisselend venschillende

andere, naarmate van de behoefte.

7 Maart voor kwalla Gfgieng kruisende, werden van den wal 31illah

schoten op het schip gelost, die door een paar granaten beantwoord

werden.

In de maand April werd door de gewapende sloepen van dezen

bodem de geul in de bank voor de Djamboe Ajer rivier opgenomen en

daarna, in gemeenschap met de sloepen van Hr. Ms. Ceram (zie ver-

richtingen van dit schip), een tocht op de rivier ondernomen.

In het laatst dier maand werden 4 visschersprauwen bij Merdoe in

beslag genomen, en in de maand Mei 1 in station 11. Een onderzoek

van de monding der rivier van Lampanas leerde, dat deze geheel on-

bevaarbaar is en dat de prauwtjes uit de rivier over land naar zee

worden gedragen. 28 Juli werden 7 granaten van 12 cM. K.A. in kampong

Kroeng Kaijah geworpen, als straf voor het vuren op de stoomsloep.

26 en 27 Augustus deden de sloepen van dit schip, in vereeniging met

die van Hr. Ms. Sambas, een sloepentocht op de Roessa en Djamboe

Ajer rivieren (zie verrichtingen Sambas).

Ultimo September bewaakte Hr. Ms. Macassar station VI.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Samarang stond tot 15 Mei 1891

onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse F. W. C. Ledeboer,

op welken datum genoemde Officier overleed en in het bevel werd op-

gevolgd door den Luitenant ter zee 2de klasse J. H. COMMUS, die dit

tijdelijk commando den ITden Juli d. a. v. aan den Luitenant ter zee

Iste klasse J. H. Beucker Andreae overgaf.

Dit oorlogsschip was ingedeeld bij de vereenigde scheepsmacht ter

Noordkust, bewaakte op den Isten October 1890 station IV en daarna

verschillende andere kruisposten.
29 October vertrok de Samarang via Oleh leb naar Singapore het

stoomjacht Satelliet onder convooi medenemende. 6 November aldaar

aangekomen, werden beide schepen gedokt, schoongemaakt en gerepa-

reerd en vertrok de Satnayatig daarop den Idden Decembei wederom

naar Segli, waar de taak bij de afsluiting opnieuw aanvaard werd.

24 en 27 December werden in station VIII 2 prauwen aangehouden

en aan het civiel bestuur te Edi afgedragen.
üllMiClll

V
o O

Eene had meer wapenen aan boord dan op den pas
vermeld stond,

terwijl de ander in het geheel geen pas had.
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In de maand Januari werden wederom 2 tongkans, 5 prauwen en 2

sampans in dit station, om dezelfde reden, opgebracht.

13 Januari werd een vaartuig, dat op den wal goloopen was, onder

het vuur der kustbewoners, afgesleept.
In de maand Februari werd een der strandkampongs in station II

met granaatvuur getuchtigd, wegens het schieten op de gewapende

sloepen.

In de maand April werden in station VI 2 visschersprauwen en 80

vischfuiken in beslag genomen.

16 Mei werd het lijk van den Luitenant ter zee Iste klasse F. W. C.

Ledeboer te Kotta Radja ter aarde besteld.

20 Juni werden wederom 2 visschersprauwen bij Panteh Radja en in

de maand September 1
op

de hoogte van Merdoe in beslag genomen.

Gedurende de maand September brak een oorlog uit tusschen Sama-

langan en Merdoe, waarbij Olim zich aan de zijde van eerstgenoemd

rijkje schaarde.

Ultimo September bewaakte Hr. Ms. Samarang station V

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Padang stond tot 18 Januari

onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse J. van Scheers,

daarna tijdelijk onder dat van den Luitenant ter zee 2de klasse P. J.

Serlé, die het commando den SOsten d. a. v. aan den Luitenant ter

zee Iste klasse L. C. Koster overgaf.

l)e Padang was op 1 October 1890 ingedeeldbij de vereenigde scheeps-

macht ter Noordkust van .Atjeh en bekruiste station YI. 16 October

vertrok deze bodem via Oleh-leh naar Singapore, waar van 20 October—-

26 November gedokt werd en de noodige herstellingen werden verricht.

op laatstgenoemden datum keerde men naar de wateren van Atjeh

terug en bewaakte wederom een van de stations van het afgesloten

gebied ter Noordkust.

22 Januari 1891 werd eene Chineesche wankang, die zich, zonder

daartoe vergunning te hebben, in de territoriale wateren bevond, op-

gebracht.
In de maand Maart werd kampong Djanka Boeja met 5 en kampong

Kiran met 6 granaten van 12 cM. K.A. getuchtigd, wegens het niet

tijdig betalen van boeten, hun door het bestuur opgelegd; in den eersten

kampong werden 2 Atjehers gedood en in den laatsten 2 hunner gewond.

De boeten werden daarop betaald.

In Mei werd een visscherövaartuig bij kwalla Tamboer in beslag

genomen.

Ultimo September bewaakte Hr. Ms. Padang station I,

11 r. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Balt stond tot 28 April 1891

onder bevel van den Kapitein-Luitenant ter zee H. Van Broekhüijzen,

daarna tot 9 September onder dat van den Kapitein-Luitenant ter zee
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H. Van der Meer, die het commando den Oden September aan den

Kapitein-Luitenant ter zee Z. J. Cambier overgaf.
De Bali deed van 1 October 1890 —1891 voortdurend dienst als sta-

tionsscliip ter reede Oleh-leh. Af en toe werden eenige kleine reizen

ondernomen, wanneer de Stations-Commandant besprekingen moest

hebben met den Commandant der vereenigde scheepsmacht of zich

persoonlijk van den stand van zaken op de Westkust wilde overtuigen.

üp een der laatstbedoelde tochten van B—lo Maart 1891 werd eene

Chineesche tongkan in beslag genomen en den volgenden dag dicht

bij de Surntte-passage eene Chineesche jonk, die door de Atjehers
beschoten was, zoodat een der opvarenden gewond werd, met de stoom-

sloep geassisteerd.

Geregeld kwamen af en toe berichten in bij den Gouverneur, dat

Atjebers van plan waren naar een der eilanden over te steken, waarop

dan door bet stationsschip af en toe ’s nachts gekruist werd om zulks

te beletten.

18 Juni vertrok de Bali naar Penang en werd aldaar gedokt en schoon-

gemaakt, waarna men den Bsten Juli wederom te Oleh-leh terugkeerde.
28 Juli werden 4 vissohersvaartuigen in de richting van Poeloe Weh

gezien, waarvan er 2 door de stoomsloep werden opgebracht; de beide

andere ontsnapten.

29 September vertrok de Bali naar de Sabang-baai op Poeloe Weh

en stelde de Stations-Commandant een onderzoek in naar den toestand

dier baai, met het oog op eene mogelijke vestiging aldaar.

Ultimo September was men nog aldaar.

In don nacht van 1 op 2 Juli strandde in de peiling:

Missigit Kotta Radja N. 148“ O. en Poeloe Toean N. 252° O. het

Engelsche ijzeren 4 mast zeilschip jfult o/'jEro-ws, geladenmet steenkolen

en bestemd voor Oleh-leh. Het schip was, bij den wind Z.Z.O. sturende,

te ver doorgeloopen, had het anker laten vallen, was op dit anker lek

gestooten en in 4 vaam water gezonken, zoodat het bovendek k fleur

d’eau was. Men tracht het schip door middel van uit Penang ontboden

bergingsmiddelen wederom vlot te krijgen. Het wrak werd eerst door

een oorlogsscbip, later door een Gouvernements-stoomschip bewaakt.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Benkoelen, onder bevel van den

Luitenant ter zee der Iste klasse W. A. Buytendijk, was op 1 October

1890 ingedeeld bij het station Noordelijk-Suraatra en bekruiste de

Westkust.

17 October werd eene met olie en cocosnoten geladen prauw in de

Siddoh-baai door de gewapende sloepen, onder bevel van den Luitenant

ter zee der 2de klasse H. T. Hoven, van den wal gesleept onder het

vuur van de Atjehers.
In dezelfde maand werd het schip, in de Kloempang-baai ten anker

liggende, door eene bende Atjehers (vermoedelijk van Toekoe Oemar),
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beschoten; door het geschut werd dit vuur tot zwijgen gebracht.
Denzelfden dag werden de sloepen, die eene prauw onder den wal

bespeurden, wederom vrij hevig beschoten, waarbij de romp van de

stoomsloep een paar malen geraakt werd. Het vuur was ook nu weder

op het sch'p gericht en werd op dezelfde wijze beantwoord.

Haar het verbod op de visscherij meermalen overtreden werd, werden

nu en dan in een der visscherskampongs eenige granaten geworpen.
Van eene prauw, die van Boeboen naar Melaboeh bestemd was, werden

6 klewangs, die boven het op den pas vermelde aantal aan boord waren,
in beslag genomen.

In de maand November werden op de hoogte van Boeboen één gela-
den prauw, in de Rigasbaai 2, voor de rivier van Lambesoi 2 en in de

Kloeangbaai 2 visschersvaartuigen opgebracht; terwijl bij Poeloeßaijah
eene met rijst geladen prauw in beslag werd genomen.

13 November werd het schip in de Kroeng Raba-baai wederom van

den wal beschoten, waarbij men 2 treiters in den romp kreeg.
5 December vertrok de Benlcoelen naar Penang en, na gedokt te zijn

en de noodige herstellingen te hebben ondergaan, stevende men den

26sten d. a. v. naar Edi en werd weder de Oostkust bewaakt.

Vele prauwen werden aldaar gevisiteerd en een 3 tal, waarvan de

passen niet in orde waren, aangehouden.

6 Februari 1891 stelde de Commandant zich tijdelijk onder de bevelen

van den Commandant der vereenigde scheepsmacht en bewaakte met

zijnen onderhebbenden bodem station IV. 3 visschersprauwen werden

aldaar in beslag genomen en de kampongs, die zich in het geheel niet

stoorden aan het verbod op de vischvangst, met eenige granaten bestraft.

27 Maart keerde dit oorlogsschip weder bij het station Noordelijk-
Sumatra terug, vertrok naar de Oostkust en den 7den April via Oleh-leh

naar de “Westkust, die verder bekruist werd.

Na medio Mei werden ter Westkust bijna geen prauwen meer bespeurd,
ten gevolge van den dóórkomenden West-moesson. 14 Juli stoomde de

Benkoe.len naar de Oostkust, waar vele prauwen werden gevisiteerd.
In deze en de volgende maand werden 3 handelsprauwenen 5 visschers-

vaartuigen, met onvoldoende
passen, aangehouden en aan het civiel

bestuur afgegeven.

12 Augustus vertrok dit oorlogsschip naar Penang, kwam den sden

September d. a. v. met dokken en repareeren gereed en stoomde daarna

via Oleh-leh naar de “Westkust. Ultimo September was Hr. Ms. Benkoelen

nog aldaar werkzaam.

Hr. Ms. schi’oefstoomschip 4de klasse Ceram stond tot 20 November

tijdelijk onder bevel van den Luitenant ter zee 2de klasse O. J. van der

Hout, daarna tot 6 September 1891 onder dat van den Luitenant ter

zee Iste klasse R. C. A. L. Jansen van Afferden, die het commando op

dien datum overgaf aan den Luitenant ter zee Iste klasse J. D. Heijning.
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1 October 1890 waa de Cerani ingedeeld bij de vereenigde scheepa-
macht ter Noordkuat van Atjeh, bewaakte station V en later andere

kruisposten, naarmate van de behoeften.

In het .jaar 1891 was dit schip meestal in station VIII gestationneerd.
In de maanden October, November en December werden respectievelijk

2, 3 en 2 visschersvaartuigen in beslag genomen en werd een groot aantal

vischfuiken vernield.

23 December werden de troepen, die nabij Kotta-Pohama oprukten,
met geschutvuur ondersteund.

In de maand Februari werd door den vorst van Kerti eeneprauw ui|p
geleverd, die aldaar gevlucht was eii bij Diamantpunt eene prauw met

smokkelwaar in beslag genomen. In de maand Maart werden in station

VIII weder 5 prauwen opgebracht.
In den avond van den 2den April namen de gewapende sloepen van

dezen oorlogsbodem eene met smokkelwaren geladen prauw, die uit de

Telaga Batang gekomen was en kwalla Pedada inliep, bij welke ge-

legenheid zich een vuurgevecht ontwikkelde met eenige Atjehers, die

het vermeesteren der prauw wilden beletten, doch tevergeefs.
Ten einde de Djamboe Ajer-rivier en de kwalla Iloessa te onderzoeken,

werd onder leiding van den Commandant van Hr. Ma. Ceram eene sloe-

pen-flotille uitgerust, die uit 2 gedeelten bestond.

Het eerste gedeelte, onder bevel van den Commandant van Ilr. Ms.

Sambas, voer de Djamboe Ajer-rivier in en bestond uit ééne stoombarkas

van Hr. Ms. Atjeh, de stoom- en Officierssloep van Hr. Ms. Ceram, de

Officierssloep van Hr. Ms. Macassar en de .stoom-en Oflicierssloep en vlet

van Hr. Ma. Sambas.

Het tweede gedeelte, onder bevel van den oudsten Luitenant ter zee

2de klasse, voer de kwalla Eoessa in en bestond uit de stoombarkas van

Hr. Ms. Koning der Nederlanden, benevens de stoomsloep en de barkas

van Hr. Ms. Macassar.

Nadat eerst de geul in de bank van de Djamboe Ajer was opgenomen,

nam den 4den April ’s morgens de tocht een aanvang. Op deze rivier

werden 4 prauwen,
met rijst, tabak en gedroogdevisch geladen, in beslag

genomen; overigens viel niets bijzonders voor en dacht de bevolking

oogenschijnlijk niet aan verzet.

Daar nabij de plaats, waar de 2 sloepenafdeelingen elkander ont-

moetten, te weinig water stond voor de stoombarkassen, keerde elke

flotille langs denzelfden weg wederom terug.

Van B—2l8 —21 April dokte de Ceram te Penang en bezette daarna weder-

om station VIII.

Op het einde van de maand werden nog een 4-tal visschersprauwen,
die zich aanongeoorloofde visscherij schuldig maakten , in beslag genomen.

Den 4den Mei werd wederom een tocht met gewapende sloepen op

de Djamboe Ajer gemaakt in vereeniging met Hr. Ms. Sambas (zie
onder de verrichtingen van dit schip).
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In de maand Juni werd aan den Civielen en Militairen Gouverneur

van Atjeh en onderhoorigheden een gewapend geleide verstrekt bij een

bezoek van Z.H.E.G. aan Telok-Semaweh.

In de maand Augustus werden 2 prauwen opgebracht, die zonder

consent voeren.

Ultimo September 1891 kruiste Hr. Ms. Ceram nog in station VIII.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Mores, tot 16 December 1890

onder bevel van den Luitenant ter zee Iste klasse W. M. J. Visser en

daarna onder dat van den Luitenant ter zee Iste klasse H. O. Feith,

was ingedeeld bij het station Noordelijk-Sumatra en bekruiste voort-

durend de Oostkust.

In de maand November werd bij Roekoei een groot vaartuig met smok-

kelwaar in beslag genomen en in de maand December werden eene Ohinee-

sche prauw
met rijst geladen en 4 visschersvaartuigen in beslag genomen.

27 Januari vertrok de Flores naar Penang en na gedokt te zijn, be-

zette men 5 Februari d. a. v. weder den kruispost ter Oostkust. In deze

maand werd wederom eene prauw, zonder behoorlijken pas, opgebracbt.
In de maand Maart was 65°/„ van de equipage vrij van dienst met

influenza, welke epidemie echter spoedig geweken was.

In de maand slei werden de in elkaar loopende Soengei’s Belas en

Roessa door de gewapende sloepen onderzocht en werd eene, volgens

zeggen naar Simpang Olim voerende, troessan ontdekt, die voor
de gewa-

pende sloepen te weinig, maar voor prauwtjes voldoende diepte heeft.

Van 16 Juli—11 Augustus vertoefde de Flores te Penang ten einde

te dokken en eenige noodzakelijke herstellingen te ondergaan.
Gedurende den geheolen verslagtijd werden dagelijks prauwen onder-

zocht, waartoe de levendige scheepvaart en handel ter Oostkust aan-

leiding gaven.

Ultimo September 1891 was Hr. Ms. Flores nog
ter Oostkust van

Atjeh werkzaam.

Hr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse Java werd achtereenvolgens

gecommandeerd door den:

Kapitein-Luitenant ter zee J. A. Snoek, tot 24 April 1891.

„ „ „ „
Z. J. Cambier, tot 12 Mei.

Luitenant ter zee Iste klasse P. A. R. Henneqüin, tot 21 Mei.

Kapitein-Luitenant ter zee J. H. de Brdijn, tot 9 Juni.

Luitenant ter zee Iste klasse P. A. R. Hennequin, tot 18 Juli.

Kapitein-Luitenant ter zee A. F. J. Frackers, tot ultimo September.
1 Óctober 1890 vertoefde de Java ter reede Ambon. 3 October vertrok

deze bodem naar Ternate en, nadat het schip aldaar door duikers onder

water was schoongemaakt, stevende men den lOden October naarKema

en van daar naar Gorontalo. Nadat de Assistent-Resident van dieplaats
den 18den d. a. v. geëmbarqueerd was, werd de bocht van Tominiinge-
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atoomd en achtereenvolgens Togean, Todjo, Mapane, Parigi en Maouton

bezocht. Overal werden de bestuurszaken naar genoegen afgedaan en

was de aanraking met hoofden en bevolking vriendschappelijk,
Nadat de Assistent-Resident van Gorontalo wederom naar zijne stand-

plaats gebracht was, vertrok de Java via Kema naar ïernate enkwam

den Isten November aldaar aan. 9 November stoomde men naar Ambon,
waar de ligplaats voor bet fort Victoria tot 18 December d.a.v. bezet werd.

Op laatstgenoemden datum wendde de Java den steven naar Maoassar,
alwaar den 22sten bet anker viel. Na een gedeelte der equipage ver-

wisseld en eene versterking van 13 mariniers aan boord genomen te

hebben, werd een tocht ondernomen naar Endeb op de Zuidkust van

Flores. Daar echter de Resident van Timor en onderboorigbeden juist
van daar vertrokken was, werd naar Koepang doorgestoomd,waar men

den Isten Januari 1891 aankwam.

Na bespreking met genoemd bestuurshoofd, ging Z.H.E.G. scheep op
den Gouvernements-stoomer Zwahiw en vertrokken beide schepen naar

de Ipibbaai op de Zuidkust van Flores, waar de aanhang van den op-

standeling Baranoeri zich schuil hield.

Daar op eene vreedzame onderwerping niet te rekenen viel en op de

hulptroepen van den Radjah van Endeb geen staat was te maken,
opende de Japa in den vroegen morgen van den Oden Januari haar

vuur op de pl. m. 3500 M. van het strand verwijderde vijandelijke le-

gerplaats Manoe Ngooh, en debarqueerde ten 9 u. de landingsdivisie,
sterk 4 Officieren en 56 manschappen, waaraan een mortier van 12 cM.

was toegevoegd.

Aan den wal werd deze macht versterkt door 44 politiesoldaten, onder

bevel van een adjudant-onderofficier, benevens 25 dwangarbeiders voor

het dragen der munitie en ambulance. Het geheel stond onder bevel

van den Luitenant ter zee Iste klasse P. A. R. Henkeqdin, terwijl de

Resident den tocht te paard medemaakte.

Daar de zoogenaamde hulptroepen ongeneigd waren vooruit te mar-

cheeren en men weinig vertrouwen in hen stelde, bleven zij op behoor-

lijken afstand van den troep en waren dan ook van geen nut.

Na een vermoeienden tocht in bergachtig terrein, kwam de colonne

in de nabijheid van de vijandelijke versterkingen, die 9 in getal en

veel sterker bleken te zijn dan men zich voorgeateld had.

Het plateau van een heuveltje bezet hebbende, alwaar nog eenigszins

dekking gevonden werd, ontwikkelde zich nu een vuurgevecht, waaraan

ook de mortier deel nam.

Het bleek echter, dat de bijna onzichtbare vijand zich uitstekend ver-

dekt had opgesteld, achter steenen-borstweringen, zoodat hij door ons

vuur geen waarneembare schade leed, terwijl daarentegen van onze

zijde de Luitenant ter zee Iste klasse P. A. R. Hennequin licht, de

marinier J. van Büdren, een politiesoldaat en een dwangarbeiderern-

stig gekwetst werden.
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Na nog eene poging gedaan te hebben om een beter terrein op te

zoeken, besloot de Colonne Commandant, wegens het voortdurend zonder

uitwerking blijven onzer salvo’s en in verband met zijne Instructie, den

terugtocht aan te nemen, die in goede orde volbracht, en door den

vijand niet bemoeilijkt werd. Ten 2V( u, was de landingsdivisie aan

boord terug.

Terwijl versterking van Java aangevraagd werd, bleef het schip in

de wateren van Flores vertoeven en oefende men de landingsdivisie in

het marcheeren in bergachtig terrein, terwijl nu en dan de kampong
Manoe Ngooh met een paar granaten bestookt werd, ten einde dien in

onrust te houden. Eenige schetskaarten van de Zuidkust werden tevens

in dien tijd vervaardigd.
Nadat Hr. Ms. Van Speyk in de 2de helft van do maand Februari

gearriveerd was, werd de onderwerpingvan Baranoeri verkregen, zooals

reeds medegedeeld is onder de verrichtingen van dien bodem.

13 Maart verliet de Java Flores en stevende naar Macassar, waar den

ISden d. a. v. het anker viel, terwijl 4 dagenlater de reis naar Soerabaya
aanvaard werd. 21 Maart aldaar aangekomen, werd het schip in hot

droge dok schoongemaakt en geschilderd en bleef daarna ter roede

gereed voor den dienst.

26 Mei stelde de Commandant van Hr. Ms. Java zich onder de be-

velen van den Commandant van Hr. Ms. Fa» en vertrokken beide

schepen naar Macassar (zie voor het verblijf aldaar onder Van Speyk).
21 Juli werd de Java aangewezen voor het bekruisen van de wateren

van Bali en Lombok, ten einde te waken tegen den verboden invoer

van buskruit. 23 Juli te Boeleleng aangekomen, werd den 25sten d, a. v.,

na bespreking met den Resident van dit gewest, de reis vervolgd naar

Ampenan.
De vorst van Lombok zond geschenken aan boord en liet den Com-

mandant mededeelen, dat hij zijnen onderdanen gelast had het oorlogs-

schip overal goed te ontvangen.
28 Juli werd anker gelicht en langs de Zuidkust van het eiland naar

de Pidjoebaai gestoomd, waar men weder veel pluimgedierte en vruchten

ten geschenke ontving. Na eenige dagen in de baai vertoefd te hebben,

werd door straat Alias de reis langs de Noordkust vervolgd en, na weder-

om een paar dagen te Ampenan te zijn geweest, naar Laboeau Amok

in het rijk van Karang Assam overgestoken en daarna naar Boeleleng

gestoomd, waar men den 7den Augustus arriveerde.

Van 13—18 Augustus werd nogmaals een tocht rond Lombok gedaan

en daarna de steven naar Macassar gewond, waar van 22—29 Augustus
de kolenvoorraad werd aangevuld en het water in de stoomketels werd

ververscht. 29 Augustus van laatstgenoemde plaats vertrokken, werd

den 31sten d. a, v. Boeleleng bereikt en na bespreking met den Resident

den volgenden dag doorgestoomd naar Ampenan, waar 2 dagen vertoefd

werd. Daarop w'orden gedurende de maand September wederom 2 tochten

28



rond Lombok gemaakt, waarbij telkens de Pidjoebaai aan de Oostkust

bezocht werd. Nu en dan werden eenige stoomschepen, wankangs en prau-

wen onderzocht, doch van verboden invoer van buskruit werd niets bemerkt.

"Van 16—20 September werd te Boeleleng doorgebracht en 30 Sep-
tember wederom op die plaats geankerd.

Hr. Jls. stoomjacht Sutelliet stond tot 20 September 1891 onder bevel

van den Luitenant ter zee 2de klasse W. van Voss en daarna onder

dat van den Luitenant ter zee 2de klasse C. L. Temminck Groll.

Dit schip was ingedceld bij de vereenigde scheepsmacht ter Noord-

kust van Atjeh en onderhield de communicatie tusschen de verschillende

schepen, benevens die met Oleh Leh en Edi.

29 October vertrok dit jacht naar Singapore, werd aldaar gedokt en

gerepareerd en kwam den 7den December wederom te Segli terug. Van

2-1 Mei—lo Juni werd te Peiiang gedokt en in de maand Juli te Deli

stoomsloep n". XXII afgehaald, die aldaar met het bebakeningsvaartuig
Cheribon van Soerabaya was aangebracht.

Ultimo September maakte Hr. Ms. Satelliet nog deel uit van de ver-

eenigde scheepsmacht.

Ilr. Ms. stoomjacht Koerier, tot 29 December onder bevel van den

Luitenant ter zee P. van den Brokke, daarna tijdelijk onder bevel van

den Luitenant ter zee C. J. B. Kroesen, en van af 19 Februari 1891

onder commando van den Luitenant ter zee 2de klasse W. Th. DE BooiJ,

w'as ingedeeldbij het station Noordehjk-Sumatraenonderhield de communi-

catie tusschen Oleh-leh en de verschillende schepen op Oost-en Westkust.

Van 29 Januari tot 13 Februari was de Koerier afwezig om te Pe-

nang
te dokken.

In de maand September werd in de Balohan-baai op P° Weh een

nieuwe groote mast ingezet, daar het scheepje daarvoor ter reede Oleh-leh

te veel slingerde.
ültimo September 1891 was Hr. Ms. Koerier nog ingodeeld bij het

station Noordelijk Sumatra.

Hr. Ms. torpedoboot Cerberus, onder bevel van den Luitenant ter zee

der Iste klasse P. F. H. Volcke, was voortdurend te Soerabaya gesta-
tionneerd en zette geregeld de oefeningen voort.

In den morgen van 21 September 1891 werd naar de buitenreede

gestoomd, ten einde eene springproef te nemen. De gewone spar was

tegen eene exercitie-spar verwisseld en eeneexercitie-mijn aangehangen,
zoodat de boot vóór 0.525 M. en achter 2 M. diep trad, waarbij het

middenpunt der mijn zich op 6.6 M. voor den voorsteven en op 2.85 M.

onder water bevond.

De boot liep 3 ii 4 mijl tot op het oogenblik, dat de mijn sprong,

toen de telegraaf halve kracht achteruit werd gezet.

422



423

Twee lichte schokken werden waargenomen,
het water viel tot 2 M.

achter de schoorsteenen, stukken der mijn werden niet waargenomen;

de kabel was in de werkbas afgescheurd; de spar voor de knik flauw

benedenwaarts gebogen; de lat beduidend naar boven; de bekuiping

van de cylindertjes der sparmachine een weinig losgesprongen en een

onbeduidend lek ontstaan, aan het S.B.’s slijkgatdeksel achter aan den ketel.

Ka afloop van de proef ter roede stoomende, liepen de achterste kruk-

penmetalen plotseling warm en bleek na onderzoek, dat de magnolia-

voering naar alle zijden was overgedrukt. De waarlooze metalen werden

ingezet en in orde bevonden.

Ilr. Ms. opuemingsvaartuig Hydrograaf, tot 5 üctober tijdelijk onder

bevel van den Luitenant ter zee der 2de klasse H. Herman en daarna

onder dat van den Luitenant ter zee der Iste klasse L. A. T. J. F.

Van Oijen, was op 1 October 1890 op de reede vanSoerabaya geankerd

en bleef aldaar tot 11 November, toen het schip bij het Marine etablis-

sement buiten dienst werd gesteld.

Hr. Ms. opnemingsvaartuig Banda werd den llden November te

Soerabaya in dienst gesteld, onder bevel van den Luitenant ter zee der

Iste klasse L. A. T. J. F. Van Oijen.

Dit schip was gedurende den gebeden verslagtijd bezig met de opneming

van de Z.O. kust van Borneo en deed af en toe Soerabaya aan om te

ververschen.

Van af 20 Mei—ll Juli 189! werd dit opnemingsvaartuig gebezigd

voor de bepaling op de Oostkust van Borneo van het snijpunt van den

breedte cirkel van 4°lo' Noord met de kustlijn, alsmede voor de opneming

in vereeniging met de Engelscben van eenige rivieren aldaar.

1 Juni kwam de Banda bij Broershoek ten anker, terwijl den vorigen

avond de Engelsclie gunboat Rattler gearriveerd was en 2 uur na de

Banda bet Engelsche opnemingsvaartuig Egeria aankwam. 11 Juni

vertrok de Egeria en 19 Juni de Rattler weder, nadat gebleken was,

dat de uitkomsten van de Hollandsche en Engelsche observatiën, onaf-

hankelijk van elkaar gedaan, gelijkluidende uitkomsten gaven.

De omgang tusseben de zeeofficieren van beide natiën was zeer vriend-

scbappelijk.

Van H Juli—2s Augustus vertoefde de Banda in het Bassin te Soe-

rabaya, ten einde te dokken en voorzien te worden van een stoom-

ankerspil.

Ultimo September was Hv. Ms. Banda nog op de Z.O. kust van Borneo

werkzaam.

Hr. Ms. opnemingsschoener Melvill van Carnbee, onder bevel van den

Luitenant ter zee der Iste klasse G. F. Tijdeman, zette de opneming

van de Oostkust van Sumatra in straat Ma'akka voort.



1 Octüber 1890 was dit schip te Penang en werd aldaar gedokt en

onder water schoongemaakt, waarmede men den 14den d.a, v. gereedkwam.

Het schip begaf zich af en toe naar Deli om te ververschen.

13 December in de nabijheid der Aroe-baai werkzaam zijnde, kreeg
men aan boord bericht, dat de kampong Kompeij door eene bende Atjehers
was aangevallen, waarop zoo spoedig mogelijk 2 gewapende sloepen
ter assistentie naar den wal gezonden werden, die den vijand echter

reeds afgetrokken vonden. Een detachement schepelingen bleef evenwel

een paar nachten ter handhaving van de veiligheid aan den wal, tot

na aankomst van versterking uit Langkat.
Van 22—29 Mei werd de Mtlvill wederom te Penang gedokt.

Ultimo September was Ilr. Ms. Melvill van Carnbee bezig aan de

opneming der Assahan-rivier.

Hr. Ms. opnemingsschoener Blommendal, onder bevel van den Luite-

nant ter zee der Iste klasse D. A. Kraijenhoff van de Leür, was op

1 October 1890 bezig met de opneming van de Oo,stkust van Sumatra

bezuiden Banka.

Van 4—19 November werd te Tandjong Priok vertoefd en daarna de

opneming voortgezet.

23 Januari 1891 wederom naar Batavia vertrokken, werd het schip in het

droogdok van het eiland Amsterdam opgenomen, schoongemaakt en

geschilderd. 28 Maart vertrokken, werd den ISden April de opneming van

de Oostkust van Sumatra beëindigd en koerste het schip naar Muntok,

ten einde te ververschen.

Daar 4 Inlandsche schepelingen aan beri-beri overleden waren en een

groot gedeelte van de equipage door die ziekte was aangetast, w'erd

tot den loden Mei aldaar verbleven en daarna een aanvang gemaakt
met de opneming van de Siak-rivier, in verband met den afvoer van de

Ombiliën-steenkolen langs dien waterweg.

Hiermede gereed, werd den 24sten Juni ter reede Bengkalis geankerd
en daarna een aanvang gemaakt met de opneming van de N.O. kust van

Sumatra in aansluiting met die van Hr. Ms. Mellvill van Carnbee.

De Blommendal stak nu en dan naar Malakka over om te ververschen.

Ultimo September was Hr. Ms. Blommendal
nog op de N.O. kust van

Sumatra werkzaam.

424










