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1) Algemeen:
Restauratie naar de vermoedelijke staat als oorlogschip in 1868 en als logementschip in 1920 der Koninklijke
Marine.
Op 3 juni 1864 is bij Koninklijk besluit een commissie in het leven geroepen om de kustverdediging van
Nederland te onderzoeken. Op 22 oktober 1864 bracht deze commissie haar rapport uit waarin de volgende
aanbevelingen werden gedaan om Nederland voor aanvallen vanuit zee te beschermen.
Het bouwen van o.a.:
• 14 Monitors (laag op het water liggende vaartuigen met zwaar geschut) 7 Ramtoren
schepen.
• 3 Stoombatterijen
Uiteindelijk besloot de toenmalige regering om 3 Monitors en 3 Ramtoren schepen te laten bouwen. Deze
schepen konden niet op Nederlandse werven gebouwd worden en werden daarom besteld bij buitenlandse
werven t.w. “de Schorpioen” in Toulon (Frankrijk), “de Buffel” in Govan upon Clyde/Glascow (Schotland) en
de Stier in Birkenhead/Liverpool (Engeland).
In 1867 werd in Amsterdam op s’lands Rijkswerf “de Guinea” op stapel gezet (het schip was bijna identiek aan
“de Buffel”).
In 1867 is “de Buffel” op stapel gezet en ruim 1,5 jaar later op 10 Maart 1868 te water gelaten. Op 4 juli 1868
vond de technische proefvaart plaats waarbij het schip een max. snelheid van 12,82 knopen haalde (dit is +/- 24
km/hr).
Op 23 juli 1868 is het schip officieel overgedragen aan de Nederlandse marine en onder commando gesteld van
Luitenant ter zee J.A.H.Hugenholtz die het schip onder slechte weersomstandigheden naar Den Helder bracht
waar het op 8 augustus 1868 de marine haven van Den Helder binnenliep. Het schip trok veel belangstellenden
die van heinde en verre kwamen reizen om dit wonder der techniek met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Van
1875 tot 1880 heeft het schip in reserve gelegen (buiten dienst) in Willemsoord (Den Helder).

(Technische) gegevens schip:
IJzeren (puddle steel) geklonken schip met dubbele bodem (ballast/trim tanks) en waterdichte schotten.
• Naamsein als oorlogsschip:
HW 12 en als logementschip: A884
• Bouwtijd, ruim 1,5 jaar (1867 – 1868)
• In actieve dienst geweest als varend oorlogschip 26 jaar (1868 – 1894)
• Omgebouwd tot logementschip van 1894 – 1896)
• Stoomketels, Machines en Bepantsering is verkocht als schroot voor 29.284,- gulden.
• Ligplaats in Hellevoetsluis als opleiding,-/logementschip 24 jaar (1896 – 1920)
• Lengte over alles
62,68 m
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Lengte tussen de loodlijnen
59,68 m
Breedte
12,25 m
Holte (afstand bovenkant kiel > onderkant hoofddek)
7,44 m
Tonnage/waterverplaatsing
2198 Ton
2 horizontaal liggende stoommachines
2400 IPK
4 Yarrow kofferketels
2 Schroeven met een diameter van
3,66 m
2 Trotmann stokankers (tijdens een dokbeurt verdwenen?)
Brandstof (kolen) bunker capaciteit
200 Ton
Hoogte seinmasten
18 m
Max. snelheid
12,82 Zeemijl (24 Km/hr)
Kruissnelheid gem.
6 Zeemijl (11 Km/hr)
Actieradius (bij kruissnelheid)
1150 Zeemijl (2130 Km)
Kosten schip 1.117.756 FL (25 % voor rekening van de stoommachines) De stuurinrichting en het
ankerspil werkten van af 1888 op stoom.
Elektrische verlichting is aan gelegd in 1888 bij Smit in Slikkerveer
Bepantsering vervangen door platen van smeedijzer met een stalen oppervlak in 1888
Bemanning als oorlogschip tussen de 100 en 150 opvarenden waarvan 1 commandant en 6 officieren.

Long room

Commandant verblijf.

2) Trotmann anker
In 1808 werd de ijzeren ankerketting geïntroduceerd bij de Engelse Marine, dit was zo succesvol dat van af 1834
alle grotere schepen hiermee werden uitgerust.
John Trotmann verbeterde in 1852 het al bestaande patent van het moderne stokanker door de arm, met daarop de
“klauwen” draaibaar te maken waardoor de ankerklauw zich dieper in de bodem kon graven.
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(Ankers zijn tijdens een dokbeurt in 1995 verdwenen)

3) Bewapening:
Bewapening van het schip bestond uit een ramsteven om vijandige schepen onder de waterlijn te rammen en dus
lek te stoten, 2 x (300 pond) *Armstrong 23cm kanonnen met een gezamenlijk gewicht van 26 Ton opgesteld in
een gepantserde draaibare toren. Het toren pantser bestond uit teakhout met daarop een smeedijzeren plaat met
een totale dikte van 20 tot 28 cm. De bepantsering van de scheepshuid bestond eveneens uit teakhout (61 cm
boven,- en 91 cm onder de waterlijn) met daarop ijzeren platen met een dikte van 7,6 tot 15,2 cm. Op het kuildek
stonde verder aan beide zijden van het schip 2 kanonnen van 30 pond opgesteld welke al in 1880 zijn vervangen.
In 1887 werden de 23 cm kanonnen vervangen voor 28 cm geschut (achterlader) en aan dek werden bovendien
nog 4 x 3.7 cm plus 2 x 7,5 cm kanonnen geplaatst. Ook werden er in 1889 nog 2 z.g.n. revolverkanonnen van
3,7 cm geplaatst.
Voor bediening van het geschut waren permanent 45 bemanningsleden nodig. Bepantserde
geschutstoren weegt in totaal (inclusief bewapening) 150 ton.
Aanvullende opmerkingen:
An Armstrong Gun was a uniquely designed type of rifled breech-loading field and heavy guns designed by Sir
William Armstrong and manufactured in England beginning in 1855 by the Elswick Ordnance Company and the
Royal Arsenal at Woolwich. Such guns involved a built-up gun construction system of a wrought-iron (later of
mild steel) tube surrounded by multiple wrought-iron strengthening coils shrunk over the inner tube to keep it
under compression.

Kardoes(kruit)
Kanon opgesteld in Amerikaans fort tijdens “civil war”
De bepantsering van “de Buffel” bleek al snel na de bouw niet meer genoeg bescherming te bieden tegen
vijandig geschut mede door de snelle innovaties van kanonnen, granaten en minutie.
In 1824 maakte het granaat kanon reeds zijn opwachting (een Franse vinding) waarbij de z.g.n. getrokken loop
met spiralen de trefzekerheid aanzienlijk verhoogde. Door deze spiraal ontstond een draaiende beweging van de
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granaat waardoor een stabielere baan bewerkstelligd werd. Tot 1870 waren dit type kanonnen nog z.g.n.
voorladers.
De restauratie van het schip is gestart in 1974 en in 1995 kreeg het museumschip “de Buffel” een eremedaille
van de Engelse “World Ship Trust” voor de buitengewone wijze waarop het schip is gerestaureerd.
De restauratie van het lofwerk heeft 1,5 jaar geduurd.
In het begin van de 19e eeuw werd de vroeger weelderige versieringen op boeg en hek soberder en 100 jaar later
was het zelfs verboden voor Nederlandse oorlogsschepen.
Kort na de aanschaf van “de Buffel” in 1868 werd reeds geklaagd over het vele onderhoud en daarmee gepaard
gaande kosten van het vergulde lofwerk door de marine leiding.
De bemanning, met uitzondering van de officieren sliep in z.g.n. hangmatten met daarin een strozak, deze
hangmatten werden ook nog gebruikt in de tijd dat het schip was ingericht als logement/opleidingsschip, het
gebruik hiervan is pas in 1964 afgeschaft waarmee de functie van de “klambaaien” (stangen aan de onderkant
van het dek waaraan de hangmatten werden vastgemaakt) verdween.

4) Naval hammocks
Hammock (Engels voor hangmat)
Around 1590, hammocks were adopted for use in sailing ships; the Royal Navy formally adopted the canvas
sling hammock in 1597. Aboard ship, hammocks were regularly employed for sailors sleeping on the gun decks
of warships, where limited space prevented the installation of permanent bunks. Since a slung hammock moves
in concert with the motion of the vessel, the occupant is not at a risk of being thrown onto the deck (which may
be 5 or 6 feet below) during swells or rough seas. Likewise, a hammock provides more comfortable sleep than a
bunk or a berth while at sea since the sleeper always stays well balanced, irrespective on the motion of the
vessel. Prior to the adoption of naval hammocks, sailors would often be injured or even killed as they fell off
their berths or rolled on the decks on heavy seas. The sides of traditional canvas naval hammocks wrap around
the sleeper like a cocoon, making an inadvertent fall virtually impossible. Many sailors in the Royal Navy,
during the 1950s at least, used a spreader - a length of wood with a V cut in each end to engage the second
hammock string on each side. The first string was set up more tightly than the others so that it raised a protective
lip along each side to keep out drafts and prevent the sleeper being thrown out. A narrow mattress was also
issued which protected the user from cold from below. Without this, the use of a hammock in a cold climate
would be most uncomfortable. In addition naval hammocks could be rolled tightly and stowed in an out of the
way place or in nets along the gunwale as additional protection during battle (as was the case during the age of
sail). Many sailors became so accustomed to this way of sleeping that they brought their hammocks ashore with
them on leave. The naval use of hammocks continued into the 20th century. During World War II, troopships
sometimes employed hammocks for both naval ratings and soldiers in order to increase available space and troop
carrying capacity. Many leisure sailors even today prefer hammocks over bunks because of better comfort in
sleep while on the high seas.
Hammocks have also been employed on spacecraft in order to utilize available space when not sleeping or
resting. During the Apollo program, the Lunar Module was equipped with hammocks for the commander and
lunar module pilot to sleep in between moonwalks.

5) Zr. Ms. Schorpioen Technische
gegevens
Bouwwerf:
Op stapel gezet:
Tewatergelaten:
Indienstgesteld:
Grootste lengte:
Grootste breedte:

Société des Forges et Chantiers te Toulon, Frankrijk
augustus 1867
18 januari 1868
1 oktober 1868
62,5 meter
11,58 meter
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Diepgang:
4,85 meter
Waterverplaatsing
2.175 ton
standaard:
Machine-installatie:
2 x 2-cilinder stoommachines, 4 x ketels
Machinevermogen:
2.269 pk
Maximale snelheid:
12,8 knopen
Bemanning:
137 koppen
Bewapening bij oplevering: 2 x 23 cm Armstrong kanonnen
1 x 28cm, 2 x 7,5cm en 4 x 3,7cm kanonnen, 2 x 3,7cm
Bewapening vanaf 1882:
revolverkanonnen

(Ligplaats Marine museum Den Helder)

Ramtorenschip “Prins Hendrik der Nederlanden”

Builder:

Laird & Sons, Birkenhead

Laid down:

August 1865

Launched:

9 October 1866

Completed:

March 1867
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Decommissioned:

5 May 1899

Fate:

Scrapped after 1905

Type:

Ironclad turret ship

Displacement:

3,375 metric tons (3,322 long tons)

Length:

230 ft (70.1 m) (p/p)

Beam:

44 ft (13.4 m)

Draught:

18 ft 8 in (5.7 m)

Installed power:

2,426 ihp (1,809 kW)

Propulsion:
2 shafts, 2 Horizontal return connecting rod compound steam engines
4 square boilers

Sail plan:

Barque-rigged

Speed:

12 knots (22 km/h; 14 mph)

Complement:

230

Armament:
2 × 2 - 9-inch (229 mm) muzzle-loading rifles
4 × 1 - 120 mm (5 in) Krupp breech-loading guns
Armour:
Belt: 4.5 in (114 mm)
Gun turrets: 5.5–11 in (140–279 mm)
Bulkheads: 4.5 in (114 mm)
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HNLMS Prins Hendrik der Nederlanden was ordered from Laird & Son Co. by the Royal Netherlands Navy as
an enlarged version of the Scorpion-class ironclad turret ships originally ordered by the Confederate States Navy.
The gun turrets was normally rotated by two men via a system of gears; 20 seconds were required for a full 360°
rotation if a full crew of 19 men was used. The ship's bow was reinforced to act as a ram and a hurricane deck
connected the forecastle and poop decks. For sea passages the ship's freeboard could be increased to 14 feet (4.3
m) by use of hinged bulwarks 5 feet (1.5 m) high.
The ship had an length between perpendiculars of 230 feet (70.1 m), a beam of 44 feet (13.4 m), and a draught of
18 feet 8 inches (5.69 m). She displaced 3,375 tonnes (3,322 long tons). The iron hull was divided by five
watertight bulkheads and the ship had a double bottom beneath the engine and boiler rooms. Her crew consisted
of 230 officers and men.
Propulsion
Prins Hendrik der Nederlanden had two horizontal return connecting rod compound steam engines, built by
Lairds, each driving a single 15-foot-6-inch (4.7 m) propeller. The engines were powered by four square boilers.
The engines produced a total of 2,426 indicated horsepower (1,809 kW) which gave the ship a maximum speed
of 12.09 knots (22.39 km/h; 13.91 mph) during her sea trials. She carried 380 long tons (390 t) of coal and was
barque-rigged with three masts. Her fore and mainmasts were supported by tripods to reduce interference with
the firing arcs of the gun turrets by the ship's rigging. Prins Hendrik der Nederlanden had a total sail area of
1,554 square meters (16,730 sq ft).
Armament
The ship mounted a pair of Armstrong 9-inch (229 mm) rifled muzzle-loading guns in each gun turret. Each gun
weighed 12.5 long tons (12.7 t). Two 120-millimeter (4.7 in) Krupp breech-loading guns were fitted in the
forecastle and another pair in the poop as chase guns. Six 37-millimeter (1.5 in) Hotchkiss 5-barrel revolving
guns were added shortly after completion. They fired a shell weighing about 1.1 lb (0.50 kg) at a muzzle velocity
of about 2,000 ft/s (610 m/s) to a range about 3,500 yards (3,200 m). They had a rate of fire of about 30 rounds
per minute.
Armor
Prins Hendrik der Nederlanden had a complete waterline belt of wrought iron that was 4.5 inches (114 mm)
thick. Amidships, for a length of 120 feet (36.6 m), the armor belt had a height of 12 feet (3.7 m) of which 3 feet
(0.9 m) below the waterline. At the bow and stern the belt was only 2.5 feet (0.8 m) high above the waterline.
4.5-inch transverse bulkheads were provided to protect the bases of the turrets and the machinery spaces from
raking fire. Each turret was protected by 5.5-inch (140 mm) armor plates, although the total thickness around the
gun ports was 11 inches (279 mm). The deck was unarmored.
Service
Prins Hendrik der Nederlanden was laid down by Laird & Son Co. at Birkenhead in August 1865. She was
launched on 9 October 1866 and completed in March 1867. The ship was transferred to the Dutch East Indies in
1876. The 37-millimeter guns were replaced by two quick-firing, 75-millimeter (3.0 in) guns and four
37millimeter quick-firers by 1890. Prins Hendrik der Nederlanden transported troops during the Dutch
intervention in Lombok and Karangasem in July 1894. The ship decommissioned on 5 May 1899 and became an
ammunition hulk in Surabaya. She was transferred to the Department of Colonies between 1901 and 1905, but
returned to the Navy in 1905. Prins Hendrik der Nederlanden was scrapped in 1925.
Aanvullende opmerkingen:
De toepassing van ijzer en stoom waren zowel voor de koopvaardij als voor de Marine van belang, maar om
verschillende redenen. De koopvaardij profiteerde van de grotere regelmaat die stoomvoortstuwing bood,
waardoor regelmatige lijndiensten mogelijk werden. Voor de Marine lag het belang van stoomvoortstuwing in
doeltreffender maritieme operaties.
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Het voordeel van een ijzeren scheepsconstructie was voor de koopvaardij dat die weinig ruimte en gewicht
vereiste. Dit gaf de mogelijkheid meer lading te vervoeren. Evenzo kon de Marine dankzij de lichte
scheepsconstructie meer bewapening voeren en meer brandstof meenemen, waardoor de schepen een grotere
actieradius verkregen.
De Marine heeft in de periode van 1830 tot 1865 stoomvoortstuwing voor de oceaanvaart ingevoerd en verrichtte
bij deze introductie van de stoomvaart pionierswerk.
Bij de invoering van de stoomvoortstuwing liep de Marine voorop, maar dat was zeker niet het geval bij de
andere innovatie, het gebruik van ijzer om schepen te bouwen. Lange tijd had de Marine uit operationele
overwegingen een aversie tegen het gebruik van oorlogsschepen met een ijzeren in plaats van een houten romp.
Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw bleven de Rijkswerven, waar de meeste schepen voor de Marine
werden gebouwd, in hoofdzaak hout toepassen.
Bij de particuliere scheepsbouw werden wel initiatieven genomen tot het bouwen van ijzeren schepen. Al in de
periode van 1830 tot 1850 toonden particuliere scheepsbouwers in Nederland aan dat ze ijzeren stoomschepen
voor de zeevaart konden bouwen. Toch hebben deze initiatieven niet tot een doorbraak geleid. De traditionele
scheepsbouwers bleven nog tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw in hoofdzaak houten zeilschepen
bouwen, ondanks de genoemde voordelen van een ijzeren constructie.

7) Stoomschepen voor de Marine
Een andere wijze waarop de overheid invloed uitoefende op de stoomvaart, was via de Marine zowel in de
koloniën als in Nederland. Zo bleek de koloniale Marine in Oost-Indië behoefte te hebben aan stoomschepen om
zeerovers te bestrijden en verbindingen te onderhouden tussen de eilanden van de archipel. Roentgen kreeg van
de directeur van de NSBM in 1824 opdracht dergelijke stoomvaartuigen, die bekend zijn geworden als
roversboten, te ontwerpen. Hij kwam met twee projecten. Het ene bestond uit een in Nederland te bouwen type
vaartuig dat op eigen kracht naar Oost-Indië zou varen. Het andere was een veel kleiner schip van ijzer dat
eveneens in Nederland zou worden gebouwd, vervolgens uit elkaar zou worden genomen en per zeilschip naar
Indië kon worden verscheept.
De minister van Koloniën koos voor het eerste project, dat echter op een mislukking uitliep. In 1826 werden twee
schepen bij de NSBM* besteld, maar na de tewaterlating in 1827 kwamen er moeilijkheden met de
machineinstallaties. De afbouw van het ene schip werd gestaakt en het andere schip zonk tijdens de eerste reis in
1834. Het tweede project werd enkele jaren later uitgevoerd, met meer succes. In 1834 ontwierp Roentgen de
rompen en compoundmachines voor twee ijzeren roversboten, de Ternate en Banda, die later de namen Hekla en
Etna hebben gekregen. De NSBM kreeg in 1837 de opdracht de machines en ketels voor de Ternate te bouwen en
een jaar later kwam de Koninklijke Fabriek weer aan de beurt voor de levering van de machines en ketels voor
de Banda. De schepen zelf werden op de Rijkswerf te Vlissingen gebouwd. De scheepjes zijn na aanbouw uit
elkaar genomen en in gedemonteerde staat naar Indië overgebracht.
In 1830, ten tijde van de Belgische crisis, beschikte de Marine dus over twee stoomschepen, de Curaçao en de
Suriname. De minister van Marine had in tegenstelling tot zijn collega van Koloniën weinig nut gezien in het
gebruik van stoomschepen voor de uitvoering van taken door de Marine. Er kwam pas een kentering in de
houding van de minister na het optreden van Britse stoomschepen bij de blokkade van de Nederlandse kusten om
een overgave van de citadel van Antwerpen af te dwingen. De Marine huurde toen een aantal stoomschepen van
de ASM* en de NSBM voor het vervoer van troepen en voor andere diensten Na de met de Curaçao opgedane
ervaringen is de Marine voortgegaan met de aanschaf van stoomschepen voor de zeevaart. De Rijkswerven
bouwden de houten scheepsconstructie en de particuliere machine-nijverheid leverde de stoomwerktuigen. In
1834 werden twee raderschepen op stapel gezet. Op de Rijkswerf te Vlissingen werd begonnen met de bouw van
het raderschip Cerberus en op die te Rotterdam met de Phoenix. De Cerberus kreeg de door Cockerill
vervaardigde machines van de Suriname die in 1836 uit de vaart werd genomen. Het is opmerkelijk dat niet de
NSBM maar de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen opdracht kreeg voor de levering van de
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werktuigen van de Phoenix. Het was de eerste opdracht voor de levering van scheepsstoomwerktuigen die dit
bedrijf van de Marine kreeg. Het bedrijf was in 1827 begonnen met het herstellen van de stoomwerktuigen van
de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij en was geleidelijk overgegaan op de produktie van deze
stoomwerktuigen.
In 1851 waren er van het totale aantal van 94 schepen waarover de Marine beschikte 20 stoomschepen, die alle in
Nederland waren gebouwd, 14 op de Rijkswerven en 6 op particuliere werven. Al deze schepen waren van hout
geconstrueerd en hadden een scheprad voor de aandrijving. De Marine was terughoudend met de invoering van
schroefvoortstuwing, omdat de gangbare scheepsmachines voor schepraderen waren ontworpen en een laag
toerental hadden, dat niet geschikt was voor het aandrijven van een schroef.
*ASM Amsterdamse StoomBoot Maatschappij
*NSBM Nederlandse StoomBoot Maatschappij
In 1852 stelde de minister van Marine een commissie in die tot taak had de toestand van de zeemacht te
onderzoeken. Het advies van die commissie, die onder voorzitterschap stond van Prins Hendrik der Nederlanden,
werd beïnvloed door de ontwikkelingen in Frankrijk en Engeland. De Fransen hadden omstreeks 1850 de
mogelijkheid van de stoomvaart onderkend om landingsoperaties uit te voeren zonder afhankelijk te zijn van
stroom en wind. De Engelsen zagen hierin een bedreiging en gingen ertoe over zeiloorlogsschepen van
hulpvermogen, dat wil zeggen van schroefvoortstuwing, te voorzien.
Evenals de Engelsen zag ook de commissie-Prins-Hendrik het gevaar van landingen op de kust met
stoomschepen. Zij kwam tot de aanbeveling de vloot uit te breiden met een aantal zeilschepen met
hulpschroefvoortstuwing en met een aantal stoomschepen met vol vermogen.
De Marine nam deze aanbeveling over en dit betekende dat het beleid van de Marine in het vervolg op de
verwerving van schroefstoomschepen was gericht. Nog in 1852 werd op de Rijkswerf te Amsterdam begonnen
met de bouw van het eerste schroef-stoomoorlogsschip van de Nederlandse Marine. Het was de Medusa die door
de marine-ingenieur Tromp was ontworpen. Andere schepen volgden enkele maanden later. Het gevolg van de
wijziging in het beleid was dat de marinevloot omstreeks 1870 voor een groot deel uit stoomschepen bestond. De
NSBM en de Koninklijke Fabriek moesten voor deze schepen machines maken voor de directe aandrijving van de
schroefas. Zij hadden tot dan toe machines voor raderschepen gebouwd en waren niet gewend scheepsmachines
te construeren met een hoger toerental. Een nieuw probleem was dat de schroefas onder de waterlijn waterdicht
naar buiten moest worden gevoerd. Daarbij kwam de eis dat de gehele voortstuwingsinstallatie zich onder de
waterspiegel moest bevinden om minder kwetsbaar te zijn voor vijandelijk vuur. Kortom, er was een machine
van een geheel nieuw ontwerp nodig.
In 1853 kreeg de inspecteur van de Rijksstoomvaartdienst Huijgens opdracht van de minister zich naar Londen te
begeven om zich op de hoogte te stellen bij bedrijven die wel ervaring met de constructie en inbouw van
schroefmachines voor oorlogsschepen hadden opgedaan. Elk bedrijf bleek zijn eigen ontwerp uit te voeren.
Huijgens had een voorkeur voor de later te bespreken kokermachine van Penn. De minister van Marine nam het
advies van Huijgens over. De beide Nederlandse bedrijven zagen aan de hand van de verkregen informatie kans
de machines volgens het principe van Penn te vervaardigen en te installeren. Zij leverden ook de machines en
ketels voor de overige schroefschepen van de Marine, die niet alleen in Nederland, maar ook in Oost-Indië dienst
moesten doen. Uit de reisjournalen van de schepen valt op te maken dat de machines voldeden. De Marine
beschikte over eigen Rijkswerven voor het ontwerp en de bouw van marineschepen. Er waren drie
nieuwbouwwerven: in Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam en twee onderhouds-werven: in Hellevoetsluis en
bij Den Helder. Aanvankelijk werden daar houten zeilschepen en enkele rader-schepen gebouwd en later ook
houten schroefschepen. De Rijkswerven beschikten niet over eigen machinewerkplaatsen voor het ontwerp, de
bouw en het onderhoud van machines en ketels. Daarvoor had men het Rijksetablissement, dat was
ondergebracht bij de fabriek van Cockerill. Sinds de Belgische afscheiding beschikte de overheid echter niet
meer over dat Rijksetablissement. Daardoor werd de Marine voor stoominstallaties volledig afhankelijk van de
particuliere nijverheid, in dit geval van de NSBM en de Koninklijke Fabriek. De vraag is dan ook relevant in
hoeverre de Marine op het gebied van de technische ontwikkeling van stoomwerktuigen een rol heeft gespeeld.
De Marine had de beschikking over twee categorieën specialisten die bij de bouw van stoomschepen waren
betrokken:
constructeurs (later ingenieurs genoemd) en stoom-officieren. De ingenieurs hadden de technische leiding op de
Rijkswerven. De komst van de eerste marine-stoomschepen betekende dat een deel van de zee-officieren moest
worden bijgeschoold tot ‘stoom-officier’ door hen te detacheren bij scheepsmachinebedrijven in binnen- en
buitenland. De ingenieurs en stoomofficieren hadden een verschillende taak. Het lag voor de hand dat beide
groepen een belangrijke invloed kregen op de stoomschepen die de Marine aanschafte. De ingenieurs waren
verantwoordelijk voor de vorm en de constructie van de schepen, terwijl de stoomofficieren verantwoordelijk
waren voor de aanschaf van de machine-installatie. Met name bij schroefstoomschepen was het echter van
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belang dat de verantwoordelijkheid voor de aanschaf, het ontwerp en de constructie van stoomschepen in één
hand zou komen te liggen. De vorm van het schip moest namelijk worden aangepast aan de aanwezigheid van
een schroef en er moest onder de waterlijn een schroefas waterdicht door de achtersteven naar buiten worden
gevoerd. De verantwoordelijkheid voor het hele schip bleef echter verdeeld over de twee groepen. De ingenieurs
volgden de ontwikkelingen op scheepsbouwkundig gebied en namen ook zelf aan innovaties deel. Zij konden
deelnemen aan de ontwikkeling van stoomschepen voor zover dit de romp en de opstelling van de voortstuwer
betrof. De stoom-officieren hadden echter weinig gelegenheid aan de ontwikkeling van scheepsmachines deel te
nemen, omdat de Marine niet over eigen machinewerkplaatsen beschikte. Zij bestelden machines en ketels bij
machinefabrikanten. De stoom-officieren en machinisten hebben wel voor veel kennisoverdracht van Engeland
naar Nederland gezorgd. De Nederlandse machinebedrijven hadden namelijk weinig ervaring met moderne
scheepsmachines en bovendien was er tot omstreeks 1870 nauwelijks vraag vanuit de koopvaardij naar
stoommachines. De Marine vervulde bij de overdracht van kennis op het gebied van stoomwerktuigen van
Engeland naar Nederland dus een essentiële rol. Dit was mogelijk, doordat de Marine kon beschikken over
officieren die door hun theoretische kennis en door de omgang met scheepsmachine-installaties in staat waren
ontwikkelingen op het gebied van de machinebouw in het buitenland kritisch te volgen.
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8) De eerste Nederlandse pantserschepen
Twee ontwikkelingen op wapentechnisch gebied vormden de inleiding op een nieuw tijdperk voor
oorlogsschepen. De eerste ontwikkeling betrof het gebruik van ijzer als pantsermateriaal. Al aan het eind van de
achttiende eeuw gebruikte de Franse marine zeilschepen die aan één zijde door een bekleding van dikke lagen
hout en ijzeren staven beschermd waren tegen kanonskogels om de vesting Gibraltar te bombarderen. De aldus
beschermde schepen werden drijvende batterijen genoemd. De schepen konden door hun diepgang echter niet
dicht genoeg bij de kust komen, zodat het experiment mislukte. De tweede ontwikkeling betrof granaatkanonnen.
Granaten zijn holle met springstof gevulde projectielen, die aanvankelijk met mortieren werden geworpen,
waardoor de trefkans gering was. In 1824 ontwikkelde de Franse generaal Henri Paixhans echter een kanon,
waarmee granaten niet werden geworpen, maar horizontaal konden worden afgevuurd.
Hiermee kon men de granaten nauwkeuriger richten, zodat het granaatkanon een machtig wapen werd, dat ook
op schepen werd toegepast. De kracht van het granaatkanon bleek bij de oorlog tussen Rusland en Turkije om de

13

toegang tot de Middellandse Zee, die in 1853 uitbrak. Een met granaatkanonnen bewapend Russisch eskader
boorde in de Zwarte Zee een Turks eskader van houten zeillinieschepen in de grond. Engeland en Frankrijk, die
de Russische expansiezucht naar de Middellandse Zee als een bedreiging beschouwden, steunden Turkije en
verklaarden Rusland de oorlog. Dit leidde tot de Krim-oorlog, die duurde van 1854 tot 1856. De Fransen grepen
terug op het vroegere concept van drijvende batterijen om vestingen vanuit zee te kunnen veroveren. Zij
ontwierpen drijvende batterijen met weinig diepgang. De schepen werden door stoom aangedreven en van een
bescherming tegen granaattreffers voorzien. In plaats van ijzeren staven gebruikten de Fransen nu een
bescherming van ijzeren platen op een zware houten wand.
De Britse marine wilde ook drijvende batterijen inzetten, maar had moeite met de navolging van het Franse
project. Er bestond nog steeds een afkeer van de toepassing van ijzer. Men wilde eerst proefnemingen doen met
ijzeren pantserplaten alvorens te beslissen. De drie Franse drijvende batterijen kwamen op tijd gereed om deel te
nemen aan de aanval op de vesting Kinburn, een versterking aan de toegang tot de Russische rivier de Dnjepr.
Na een bombardement van ruim vijf uur gaven de Russen zich over. De gepantserde drijvende batterijen waren
door talloze Russische granaten getroffen, maar hadden slechts lichte schade opgelopen. Deze slag
symboliseerde het aanbreken van een nieuw tijdperk in de maritieme technologie. De Nederlandse Marine
besloot naar aanleiding van het Franse succes een aantal bestaande linieschepen en fregatten tot drijvende
batterijen te verbouwen. In Nederland zou dit scheepstype kunnen dienen om de ingangen van de zeehavens en
riviermondingen te verdedigen. Er werd omstreeks 1855 een begin gemaakt met het verbouwen van een aantal
houten zeilschepen. De schepen zouden aan de voor- en achterzijde van ijzeren pantserplaten met een dikte van
11 centimeter worden voorzien. Maar in deze verbouwing kwam vertraging, onder meer doordat er bij de
Nederlandse Marine nog twijfels bestonden over de deugdelijkheid van ijzer als pantsermateriaal.

Zeegevecht tussen de Merrimac en Monitor op Hampton Roads aan de Oostkust van Noord Amerika op 9 maart 1862. In het midden
bevindt zich de Merrimac. Dit was een fregat dat was buitgemaakt op de Noordelijken en door de Geconfedereerden was veranderd in een
gepantserde drijvende batterij. Nadat het schip op 8 maart 1862 schrik en verderf veroorzaakte door enkele fregatten van de N oordelijken
aan te vallen en te vernietigen vond op 9 maart een treffen plaats met de Monitor, die rechts op de voorgrond is te zien.
De Monitor was een nieuw type schip dat in 125 dagen was gebouwd. Het was veel kleiner dan de Merrimac, lag laag op het water en was
voorzien van een draaibare gepantserde kanontoren. Ondanks het verschil in afmetingen nam de commandant van de Monitor de strijd
met de Merrimac op. Het treffen eindigde onbeslist en was een bewijs van de doelmatigheid van het concept van de monitor, hetgeen sterk
de publieke aandacht trok.

Het idee schepen te bouwen die zowel met granaatkanonnen waren bewapend als van een beschermende
bekleding waren voorzien, bleef niet beperkt tot schepen van geringe diepgang voor operaties dicht bij de kust.
In 1857 werd de Franse marineingenieur S. Dupuy de Lôme benoemd tot directeur materieel van de Franse
marine. Hij kreeg door deze benoeming de verantwoording voor de aanschafvan de nieuwe schepen. Dupuy de
Lôme was een groot voorstander van ijzeren schepen, maar de Franse industrie was niet in staat ijzeren schepen
te bouwen. Op de werven van de Franse marine te Toulon en Cherbourg liet Dupuy de Lôme een drietal grote
houten oorlogsstoomschepen op stapel zetten, die voorzien werden van een beschermende bekleding van ijzeren
platen met een dikte van 11 centimeter. Hiermee kwam een nieuw scheepstype tot stand, het pantserschip, dat op
volle zee alle bestaande oorlogsschepen kon bedreigen. De Britse marine kwam spoedig met een antwoord. In
1859 werd begonnen met de bouw van een Brits pantserschip, de Warrior. Aangezien de Britse industrie wel in
staat was ijzeren schepen te construeren werd dit schip geheel van ijzer gebouwd. Ook in Amerika vonden
ontwikkelingen plaats op het gebied van pantserschepen. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
blokkeerden de Noordelijken de rivier- en haventoegangen van de Zuidelijke Staten. Om zo dicht mogelijk bij de
kust te kunnen opereren, ontwikkelden ook zij een gepantserd schip. Om de trefkans zo gering mogelijk te
maken ontwierpen zij een schip dat zo laag mogelijk op het water lag. Dit schip, de Monitor, werd voorzien van
een draaibare gepantserde toren waarin de kanonnen waren opgesteld. Ook de geconfedereerde Zuidelijke Staten
bouwden een pantserschip, Virginia genaamd. In maart 1862 vond een gevecht plaats tussen deze twee
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pantserschepen. De strijd eindigde onbeslist, maar de publieke aandacht was gevestigd op de grote veranderingen
op maritiem gebied die zich aan het voltrekken waren. In verband met de ontwikkelingen op het gebied van
pantserschepen liet de minister van Marine een aantal ingenieurs en officieren Engeland bezoeken om zich op de
hoogte te stellen van de pantsertechniek. Vervolgens stelde hij de Tweede Kamer voor de nieuwbouw van houten
schepen te staken en de drijvende batterijen niet alleen aan de voor- en achterzijde, maar helemaal van pantser te
voorzien.
Ook stelde hij voor een bestaand zeilfregat te verbouwen tot een gepantserde stoombatterij.

Schilderij getiteld ‘Birkenhead Ironworks in about 1865’ door A. Mcclure voorstellende de werf van Laird waar in dezelfde tijd het
ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden werd gebouwd. Het schilderij is een weergave van de inrichting van een scheepswer f waar
ijzeren stoomschepen op langshellingen en in gegraven dokken werden gebouwd. Ook in Nederland werden stoomschepen op
langshellingen gebouwd. Gegraven dokken ontbraken op de Nederlandse werven met uitzondering van Vlissingen. De Rijkswerven te
Nieuwe Diep en Hellevoetsluis die wel over gegraven dokken beschikten, waren werven voor de uitrusting en het onderhoud van
marineschepen.

Al deze werkzaamheden zouden op de Rijkswerf te Vlissingen moeten worden uitgevoerd.
De pantserplaten moesten van gewalst smeedijzer zijn. Nederlandse ingenieurs stelden zich op de hoogte van de
wijze waarop bij de buitenlandse particuliere industrie pantserplaten werden gefabriceerd en bewerkt. Daaruit
werd duidelijk dat Nederlandse bedrijven dit materiaal niet konden produceren.
De pantserplaten werden daarom in Engeland besteld. Voor de verdere bewerking van die pantserplaten was het
nodig de smederij van de Rijkswerf te Vlissingen uit te breiden met een pantserinrichting. Daarvoor werden een
aantal bewerkingsmachines en transportwerktuigen in Engeland besteld, onder meer hydraulische persen,
schaafbanken, boormachines en gloeiovens. Zo was het mogelijk het zeilfregat De Ruyter te verbouwen tot een
gepantserde stoombatterij. Die pantserinrichting was geen lang leven beschoren, want in 1866, drie jaar na de
opening, werd besloten de Rijkswerf te sluiten. De werktuigen voor het bewerken van pantserplaten werden naar
de Rijkswerf te Amsterdam overgebracht, waar de eerste pantserschepen in Nederland werden gebouwd. Kort na
1860 waren Britse particuliere scheepswerven, met name Napier te Glasgow en Laird bij Liverpool, begonnen
met het ontwerpen en bouwen van kleine pantserschepen voor buitenlandse rekening. De minister van Marine
ging zelf een aantal gebouwde pantserschepen bekijken, waarna onderhandelingen met Laird zijn begonnen over
de levering van een nieuw pantserschip. In 1864 werd een commissie geïnstalleerd die advies moest uitbrengen
over de herziening van de kustverdediging. In oktober 1864 kwam de commissie al met haar rapport gereed. De
commissie vond dat er in totaal 24 pantserschepen nodig waren voor optreden buitengaats en voor de
verdediging van de kustwateren, haveningangen en binnenwateren.
De commissie adviseerde de pantserschepen voor optreden buitengaats en die voor de bewaking van de
haveningangen, te bewapenen met een ram. De ram bestond uit een onder water naar voren stekende versterkte
steven die bedoeld was om een vijandelijk schip door middel van rammen onder de waterlijn fatale schade toe te
brengen. Het van een ramsteven voorziene schip diende goed wendbaar te zijn en werd daarom van twee
scheepsschroeven voorzien. Het idee was afkomstig van de Franse marine-ingenieur Dupuy de Lôme en was
uitgevoerd op de Taureau die in 1863 door de Franse marine op stapel was gezet.
De commissie zag zoveel in de ram als wapen dat het geschut ondergeschikt moest zijn aan de aanvalskracht van
de ramwerking. Men noemde het scheepstype voor het verdedigen van de haventoegangen rammonitor. Voor de
binnenlandse verdediging van rivierovergangen moesten monitors worden gebouwd naar Amerikaans voorbeeld
en met geringe diepgang. En tenslotte moesten er ook schepen voor operaties op volle zee komen. Dit type schip
noemde de commissie ramstoombatterijen, later ramtorenschepen genoemd. Het waren pantserschepen met
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geschuttorens en een ramsteven. Het laatste type kwam overeen met het pantserschip waarover de minister met
Laird aan het onderhandelen was.
In februari 1865 werd met Laird een contract gesloten voor de levering van het eerste pantserschip voor de
Nederlandse Marine, het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden. Het was een ijzeren gepantserd
schroefstoomschip met een bewapening van 4 kanonnen die in twee draaibare gepantserdetorens waren
opgesteld. Verder was het schip voorzien van een ramsteven en van twee schroeven.
De marine-ingenieur Bruno Joannes Tideman had al in 1862 de aandacht gevestigd op de noodzaak gepantserde
fregatten aan te schaffen voor taken op de oceaan. Pantserschepen waren volgens hem nodig voor het
beschermen van de koopvaardij op de verbindingen met West- en Oost-Indië. De pantserschepen moesten
volgens Tideman in Nederland gebouwd worden, evenals de benodigde bewapening en infrastructurele
voorzieningen zoals dokken, kranen en spoorwegmateriaal. Kortom, Nederland zou zijn kans moeten grijpen om
een zware industrie in het leven te roepen, die de concurrentie met het buitenland aan zou kunnen.
Tideman moet grote invloed op de meningsvorming van de minister hebben uitgeoefend. Het concept van het
ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, dat al was gemaakt, voordat de commissie tot herziening van de
kustverdediging in functie trad, week wat opzet betreft niet veel af van de ideeën van Tideman. Tideman had
groot vertrouwen in de capaciteit van de scheepsbouw in Nederland, die niet alleen de pantserschepen voor de
Marine, maar ook moderne koopvaardijschepen zou moeten leveren. In 1865 diende hij een concessieaanvraag in
voor het inrichten van een modern scheepsbouwbedrijf op de terreinen van de voormalige Rijkswerf te
Vlissingen. De ligging was gunstig door het diepe vaarwater. Hij wilde er een grote industrie vestigen voor de
bouw van stoomschepen voor Marine en koopvaardij, spoorwegmaterieel en al het overige zware materieel dat
Nederland in de komende decennia nodig zou hebben. De minister van Marine steunde de aanvraag, maar Paul
van Vlissingen protesteerde en de minister van Binnenlandse Zaken was dan ook tegen goedkeuring. Hij zag een
bevoordeling ten opzichte van al bestaande industrieën. Dit argument verhinderde de vestiging van een door de
staat gesubsidiëerd modern scheepsbouwbedrijf. Tideman ging naar Engeland om toezicht te houden bij de bouw
van de Prins Hendrik der Nederlanden bij Laird. Hij vertrok in april 1865 en verbleef er tot februari 1867. Hij
besteedde zijn tijd ook aan het bestuderen van de stand van de techniek in Engeland en Schotland op het gebied
van de scheeps- en machinebouw. Hij schreef daarover verhandelingen en boeken. Ook zijn broer Bruno Willem
Tideman, die al eerder bij de fabricage van pantserplaten toezicht had gehouden, schreef een boek over de
constructie van ijzeren schepen. Op deze wijze is kennis overgedragen betreffende het ontwerp en de constructie
van schepen, die niet alleen voor de marinescheepsbouw van belang was, maar ook voor de koopvaardij. In april
1867 gaf de Tweede Kamer goedkeuring voor de uitvoering van de vlootvernieuwing met pantserschepen zoals
door de commissie tot herziening van de kustverdediging was aanbevolen. De Marine plaatste bestellingen bij
particuliere werven in Engeland en Frankrijk. Het was de bedoeling dat die eerste schepen op de Rijkswerf in
Amsterdam zouden worden nagebouwd en de minister stuurde dan ook ingenieurs naar Engeland en Frankrijk
om toezicht te houden op de bouw en tegelijkertijd het vak af te kijken. De eerste schepen die in Nederland
werden gebouwd waren de rammonitors Cerberus en Bloedhond. Daarvoor werden de tekeningen van de door
Laird geleverde Heiligerlee en Krokodil gebruikt. De NSBM leverde de complete machine-installaties voor deze
twee schepen. Het derde schip dat de Rijkswerf te Amsterdam bouwde was het ramtorenschip Guinea, gemaakt
naar het gewijzigd ontwerp van de Buffel die bij Napier in aanbouw was. Dit schip kreeg een machine van de
Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen. De Cerberus was in januari 1869 gereed en was daarmee
het eerste in Nederland gebouwde ijzeren pantserschip.

9) De kwaliteit van de pantserschepen
De Marine gaf uit operationele overwegingen de voorkeur aan lage- of middelbare-druk-machines, omdat
hogedruk-stoom bij een voltreffer van vijandelijk geschut grote risico's opleverde voor het
machinekamerpersoneel. Toen de eerste zeilschepen van schroefhulpvoortstuwing werden voorzien, koos de
Marine voor de horizontale kokermachine van Penn, die weinig ruimte innam en geheel onder de waterlijn was
te plaatsen. De machine bestond uit twee horizontale dwarsgelegen stoomcilinders. De zuigers waren ringvormig
en maakten deel uit van een koker aan de binnenkant van de ring. De zuigerstang was in de koker bevestigd en
was tevens drijfstang en aan de kruk van de krukas verbonden. Door de combinatie van drijf- en zuigerstang kon
de machine korter zijn en was dwarsscheepse plaatsing onder de waterlijn mogelijk. Het bezwaar van de
kokermachine was dat bij het toepassen van hogere stoomdruk dan 20 pound per square inch (afgekort psi; 14,2
psi = 1 at) de pakkingen gingen lekken als gevolg van de grote diameter van de zuigers. Een andere
scheepsmachine, die van Maudslay, had dit bezwaar niet. Hiermee konden middelbare stoomdrukken van 25 tot
30 psi worden toegepast. De Nederlandse pantserschepen werden daarom van dit type machine voorzien. Vanaf
ongeveer 1860 kwamen er compoundmachines beschikbaar voor zeeschepen. De Britse marine toonde interesse
en experimenteerde met kleine schepen. Maar tot de toepassing op kapitale schepen zijn zij niet overgegaan,
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omdat een aantal zeeofficieren het gevaarlijk achtte de strijd in te gaan met stoomdrukken van 60 tot 70 psi (4 tot
5 at.). Het gebruik van de expansie van hoge-druk-stoom is bij de Britse marine pas aanvaard bij de introductie
van de tripleexpansiemachine in de jaren tachtig.

Horizontale kokermachine van Penn waarvan de schroefschepen van de marine sedert 1853 werden voorzien.

Omdat de eerste schroefmachines door het Britse bedrijfsleven werden geleverd, stond het beleid van de
Nederlandse Marine vermoedelijk onder invloed van de Britten. Ook de Nederlandse Marine voerde pas in de
jaren tachtig van de vorige eeuw de compoundmachine in op grotere oorlogsschepen. Dat was niet overdreven
conservatief, maar een uit gebruikersoogpunt weloverwogen keuze. De machines van de Prins Hendrik der
Nederlanden en de overige in Engeland en Schotland voor de Nederlandse Marine gebouwde pantserschepen
kregen middelbare-druk-machines en oppervlakte-condensatie.
Een indruk van de kwaliteit van de in Nederland gebouwde pantserschepen in vergelijking met de door Engeland
geleverde produkten kan worden verkregen door de in Engeland bestelde schepen te vergelijken met de schepen
die daarna in Nederland werden (na)gebouwd. De snelheid van de in Amsterdam gebouwde Guinea bedroeg op
de proeftocht 9,5 knopen bij een vermogen van 2460 ipk (indicateur-paardekrachten). Met de nagenoeg gelijke
door Napier gebouwde Buffel werd tijdens de proeftocht een snelheid bereikt van 12,7 knopen bij een
indicateurvermogen van 2168 ipk. Het grote snelheidsverschil is niet uit het verschil in diepgang of in
waterdiepte te verklaren. Ook de in Amsterdam gebouwde monitors deden tijdens de proeftochten onder voor de
uit Engeland afkomstige schepen. Het is niet bekend wat de oorzaak van die verschillen was. Slechts van de
Bloedhond was bekend dat het schip ‘vuil’ was, dat wil zeggen dat de huid was aangegroeid.
Omdat de eerste in Nederland gebouwde schepen vrijwel nagebouwd waren van de in Engeland gebouwde
schepen, kon het verschil in snelheid niet liggen aan een verschil in afmetingen of vorm van de romp. Eerder
wijst het verschil op een geringer rendement van de Nederlandse machine-installaties in vergelijking met die van
de in Engeland gebouwde schepen. Waarschijnlijk waren de mechanische verliezen relatief groot bij de door de
NSBM en Koninklijke Fabriek geleverde machines, want het vermogen in de stoomcilinder was op zich groot
genoeg. Hierbij dienen we te bedenken dat de schepen voor de kustverdediging waren bestemd en dat er geen
laag brandstof gebruik werd geëist. Het bleef niet bij deze opdrachten aan de beide machinefabrikanten. Er
volgde een hele reeks van opdrachten voor de levering van machines ten behoeve van de overige in Nederland te
bouwen pantserschepen. In 1874 moest de Koninklijke Fabriek de machine voor de eerder genoemde kruiser
Atjeh vervaardigen. De afmetingen van dit schip, 80 meter lang en een waterverplaatsing van 3000 ton, weken
niet veel af van een pakketboot. Het schip was bestemd voor de dienst in Oost-Indië. Het ontwerp van de
machine week af van de machines van de pantserschepen vanwege de bijzondere eisen die de Marine stelde. De
toepassing van een compoundmachine was niet toegestaan, maar met hoge-druk-stoom (64 psi overdruk) hoopte
men toch een laag brandstofverbruik te bereiken. Om minder kwetsbaar te zijn voor vijandelijk vuur moest de
machine ook op atmosferische druk kunnen werken en zich bovendien geheel onder de waterspiegel bevinden.
Deze eisen leidden tot complicaties. Bij de proeftochten van de Atjeh bleek dat het schip weliswaar voldoende
snelheid kon bereiken, maar wel ten koste van een abnormaal hoog kolenverbruik (1,5 kg per ipk per uur). De
mechanische verliezen van de machine voldeden aan de verwachting, maar blijkbaar was de machinefabrikant er
niet in geslaagd de thermische verliezen binnen de perken te houden. Dit feit en de slechte proeftochtresultaten
van de in Nederland gebouwde pantserschepen wijzen erop dat de Nederlandse machinenijverheid geen
machines kon maken die gelijkwaardig waren aan buitenlandse produkten. Mogelijk was deze achterstand het
gevolg van de invloed van de Marine op de machinenijverheid. In navolging van de Britse marine
experimenteerde de Nederlandse Marine ook met machines voor kleine schepen. Van 1876 tot 1879.

1 PK (Paardekracht) = 736 Watt = 0,736 kW. 1 kW = 1,359 PK.
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10 ) De techniek (ijzer en klinknagels)
Na 1780, toen het ‘puddle-proces’ werd uitgevonden, werd de goedkope produktie van smeedijzer mogelijk.
Daardoor werd het mogelijk ijzer te gebruiken voor de scheepsbouw in plaats van hout. Een belangrijk voordeel
van smeedijzer was dat de verbanddelen in elke vorm te smeden en te buigen waren en dat men niet langer
afhankelijk was van datgene wat de natuur bood. Bepaalde soorten hout werden namelijk steeds schaarser, zodat
de scheepsbouwmeesters, die geheel op houten constructies waren ingesteld, met tegenzin hebben moeten
aanvaarden dat houten onderdelen door ijzeren werden vervangen.
IJzer kende verder de volgende voordelen. De ijzeren verbanddelen en beplating namen minder ruimte en
gewicht in beslag dan houten constructies en boden meer laadruimte. Door de mogelijkheid met ijzer sterkere
constructies te maken, was de bouw van grotere schepen mogelijk. Verder was ijzer goedkoper, onbrandbaar en
onder gunstige omstandigheden duurzamer. Maar daar tegenover stond dat ijzer niet gekoperd kon worden, zoals
hout, om aangroeiing te verhinderen. Andere nadelen waren dat het ijzer een nadelige invloed had op de werking
van het kompas en dat een ijzeren schip meer schade opliep bij aanvaringen, strandingen en vijandelijke
beschietingen.
De eerste toepassing van ijzeren constructies betrof de binnenvaart. Eén van de eerste bouwers van ijzeren
stoomschepen was John Laird te Birkenhead. In 1833 bouwde hij het ijzeren raderstoomschip Lady Landsdown.
Hoe geschikt ijzeren vaartuigen op de rivieren en kanalen ook bleken, voor de zee achtte men een ijzeren schip te
gevaarlijk om er ‘het leven van de zeeman en de goederen van de koopman voor op het spel te zetten’. Men
meende dat het zeewater de huid door roest geheel zou doen wegteren en de romp zou vernietigen. Het kompas
zou door het ijzer worden gestoord en het schip zou afdrijven, stabiliteit missen en slecht naar het roer luisteren.
De eerste ijzeren schepen moesten als gevolg van die kompasafwijking langs de kust navigeren en het duurde
nog tot 1855 voordat er een betrouwbare kompascorrectie voor koopvaardijschepen beschikbaar was. Mede
dankzij deze kompascorrectie gingen de voordelen van ijzer na verloop van tijd zwaarder wegen dan de nadelen
en is men overgegaan op de bouw van geheel uit ijzer geconstrueerde zeeschepen. Het construeren bestond
aanvankelijk uit het ‘vertalen’ van houten constructies in die van ijzer. IJzeren spanten werden bijvoorbeeld net
als de houten spanten in delen opgebouwd. Dit vertalen is ook goed te zien aan de evolutie van de constructie
van de kiel, die aan de hand van de bijgaande afbeelding is toegelicht. langzaam maar zeker is men ertoe
overgegaan gebruik te maken van de specifieke eigenschappen van ijzer en ging men geheel op dit materiaal
gerichte constructies toepassen. Al in 1845 leek het pleit ten gunste van ijzeren schepen beslist na de bouw van
de Great Britain, ontworpen door I.K. Brunel en gebouwd door John Scott Russell. Welke mogelijkheden een
ijzeren constructie bood toonde Brunel vervolgens met zijn ontwerp van het reuzenschip Great Eastern. De
tewaterlating in 1858 van de Great Eastern, die zowel van schroef- als van radervoortstuwing was voorzien,
werd echter een debâcle. De bouw van het grote schip werkte meer afschrikwekkend dan aanmoedigend voor de
bouw van ijzeren stoomschepen. Om met ijzer te kunnen construeren, was vakmanschap nodig dat nieuw was
voor de scheepsbouw en dat alleen aanwezig was bij ijzersmeden en ketelmakers. Een verschil met de houtbouw
was dat het ijzer andere voorbewerkingen moest ondergaan en dat er ander gereedschap nodig was, Er moest
worden verhit, gehamerd, gewalsd, geponst, geknipt en geweld. Zolang het om de bouw van een enkel ijzeren
schip ging vonden deze bewerkingen met handkracht plaats. Maar voor het bouwen van meerdere ijzeren
schepen na elkaar waren de werkzaamheden meer routinematig en waren zowel machinale hulpmiddelen als
nieuwe technieken voor de voorbewerking van profiel- en plaatmateriaal vereist. De verschillende ijzeren
onderdelen werden verbonden met klinknagels. Aanvankelijk werd het klinkwerk in de scheepsbouw door
ketelmakers uitgevoerd. Het handwerk van de ketelmakers was voor dit werk evenwel te duur en er verschenen
klinkers op de werven, die op den duur de houten scheepmakers gingen verdringen. Klinkers waren degenen die
de losse ijzeren platen aan elkaar moesten bevestigen op een dusdanige manier dat er geen water meer tussen de
naden van de aan elkaar geklonken platen door kon komen. Met het klinkwerk waren de werkzaamheden om een
waterdichte verbinding tot stand te brengen nog niet beëindigd. Na het klinkwerk moesten de naden van de aan
elkaar verbonden platen met beitels worden afgedicht door de randen van de bovenste plaat met een speciale
beitel tegen de onderste plaat te slaan. Deze bewerking had een gelijke functie als het waterdicht breeuwen of
kalefaten van de huid van een houten schip. De Engelse benaming voor breeuwen is ‘to caulk’, een benaming die
de Britten ook bezigen voor het waterdicht maken van de naden van ijzeren en stalen platen. De Nederlandse
benaming voor deze bewerking is van de Engelse afgeleid en is ‘koken’. De speciale beitel werd kookbeitel
genoemd. Deze naamgeving wijst op de Engelse invloed op de ijzeren scheepsbouw in Nederland.
Er zijn in de negentiende eeuw pogingen gedaan het klinken en koken en ander handwerk te mechaniseren. Zo is
er wel gewerkt met stoomhamers en hydraulische hamers. Maar deze machines waren moeilijk verplaatsbaar en
werden alleen in de scheepsbouwloods, de werkplaats waar de voorbewerkingen plaats vonden, toegepast. Voor
het klinkwerk aan de op stapel staande schepen, waarbij vaak op moeilijk bereikbare plaatsen moest worden
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gewerkt, bleef het handwerk tot in de twintigste eeuw gehandhaafd. De ijzerbouw vereiste ook een andere
manier van transport. De hulpmiddelen voor het verplaatsen van houten constructie-onderdelen waren niet
toereikend voor het transport van het ijzeren materiaal. Hierbij moet opgemerkt worden dat sommige werven,
zoals de NSBM, al eerder beschikten over mechanisch hijsgerei en railvervoer om zware machinedelen en ketels
in te brengen in (houten) stoomschepen. Zo kwamen er langs de hellingen hijskranen te staan die over rails in de
lengterichting verrijdbaar waren. Kortom, de houten scheepsbouwers waren in staat een enkel klein ijzeren schip
te bouwen, wanneer zij de hulp hadden van smeden of ketelmakers.
Maar voor het routinematig bouwen van schepen op grotere schaal waren machines en transportmiddelen nodig
die zwaarder waren dan die voor de houtbouw.

Vertaling’ van houten naar ijzeren kiel. Aanvankelijk smeedde men ijzeren platen in de vorm van een houten kiel. De vorm was afhankelijk
van de wijze van bevestiging aan de huidplaten zoals in de eerste twee figuren is te zien. Om de sterkte te verhogen ma akte men vervolgens
de kiel massief door het aanbrengen van vulstukken. Bij houten schepen liep over de bodemspanten evenwijdig aan de kiel een b alk, zaathout
genaamd. Bij de evolutie van de ijzeren kiel speelde dit zaathout een rol. Dit kwam doordat men de ijzeren kiel uit sterkte-overweging
smaller maakte en zo hoog optrok dat deze de plaats van het houten zaathout innam. In de ijzeren scheepsbouw noemt men dit de el van de
scheepsconstructie niet meer de kiel maar middenzaathout.

11) De rol van de Marine
Het feit dat de Nederlandse scheepsbouwnijverheid voor 1870 niet bij de bouw van ijzeren marineschepen was
betrokken had twee oorzaken. In. de eerste plaats bouwde de Marine de meeste schepen op eigen Rijkswerven.
In de tweede plaats had de Marine tot 1865 geen behoefte aan ijzeren zeeschepen. Dit was geen conservatisme,
maar een weloverwogen keuze. Het beleid ten aanzien van de toepassing van ijzer was vergelijkbaar met dat van
de Britse Marine. De Nederlandse Marine liep wat de bouw van ijzeren schepen betreft dan ook niet ver achter
bij Engeland, want ook de Britse Admiraliteit bleef tot in de jaren zestig houten schepen bouwen. De Britten
hadden eerder een aantal ijzeren oorlogsschepen en voorraadschepen laten bouwen door particuliere werven,
waaronder de Ruby. In 1846 was echter na schietproeven op de Ruby gebleken dat de ijzeren huid door de inslag
van kogels en granaten versplinterde. De projectielen hadden grote verwoestingen in het inwendige van het
schip veroorzaakt. Hierna stopte de Britse Marine voorlopig met de aanbouw van ijzeren oorlogsschepen. Pas in
1860 nam de Admiraliteit met het pantserschip Warrior de bouw van ijzeren schepen weer op. In 1863
bezochten Nederlandse marine-ingenieurs Britse Rijkswerven om de stand van zaken betreffende het pantseren
van oorlogsschepen te onderzoeken en toen zagen zij dat ook op de werven van de Britse Admiraliteit, behalve
op die te Chatham, nog geen ijzeren schepen werden gebouwd. De discussie tussen voorstanders van ijzeren en
houten schepen was er nog niet beslist. In Nederland zijn voor 1860 wel ijzeren schepen en is in 1864 het
genoemde droogdok voor de regering gebouwd, maar dat gebeurde in opdracht van de minister van Koloniën en
niet van de Marine. De Marine ging pas een rol van betekenis spelen bij de introductie van de bouw van ijzeren
schepen in Nederland, toen het pantsertijdperk zijn intrede deed. Dit tijdperk begon omstreeks 1860, naar
aanleiding van buitenlandse gebeurtenissen op maritiem gebied. Geleidelijk is de Marine daarna overgegaan tot
de toepassing van ijzer als constructiemateriaal in de scheepsbouw.
bron: H.W. Lintsen , Geschiedenis van de techniek in Nederland.
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Zr. Ms. Koning der Nederlanden (Ramtoren schip uit 1877)
Technische gegevens

Bouwwerf:
Op stapel gezet:
Te water gelaten:
In dienst gesteld:
Grootste lengte:
Grootste breedte:
Diepgang:
Waterverplaatsing
standaard:
Machine-installatie:
Machinevermogen:
Bunkercapaciteit:
Maximale snelheid:
Bemanning:
Bewapening bij
oplevering:

Rijkswerf te Amsterdam
31 december 1871
28 oktober 1874
16 februari 1877
85 meter
15,14 meter
5,85 meter
5.400 ton
2 x 3-cilinder Penn & Sons compound stoommachines, 7 x
dwarsscheeps gestookte ketels
4.400 pk
630 ton kolen
12 knopen
256 koppen
2 x 2 28cm en 4 x 1 12cm kanonnen, 2 x 3,7cm 5-loops Hotchkiss
revolverkanonnen

De Zr. Ms. Koning der Nederlanden was een ironclad ramtorenschip met een ijzeren romp van de Koninklijke
Marine. Het schip werd gebouwd op de Rijkswerf in Amsterdam in begin jaren zeventig van de negentiende
eeuw en was het grootste schip in Nederlandse dienst tijdens de negentiende eeuw.
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De bewapening van het schip bestond uit twee dubbele 280 mm kanonnen en vier enkele 120 mm kanonnen. Het
pantser langs de zij van de romp was 200 mm dik en het pantser rond de geschuttorens 300 mm dik. Het schip
was 85 meter lang, 15 meter breed en had een diepgang van bijna 6 meter. De waterverplaatsing bedroeg 5400
ton. De stoommachines van het schip leverden 4400 ipk waarmee een snelheid van 12 knopen gehaald kon
worden. Het schip werd bemand door 256 man.
Tijdens de bouw werd het door marine-ingenieur B.J. Tideman ontworpen schip hernoemd van Matador naar
Koning der Nederlanden. Het schip werd op 28 oktober 1874 te water gelaten op de Rijkswerf te Amsterdam. Op
16 februari 1877 werd de Koning der Nederlanden in dienst genomen. In de late jaren negentig van de
negentiende eeuw werd het schip omgebouwd tot wachtschip en gestationeerd in Soerabaja in Nederlands-Indië,
waar het op 1 december 1899 in dienst gesteld werd. Van 1916 tot 1923 was het schip verbonden aan de
onderzeebootdienst. De Koning der Nederlanden werd daarna afgelost door de Pelikaan. Op 2 maart 1942,
tijdens de Slag om Java, werd het schip onklaar gemaakt en afgezonken om te voorkomen dat de Japanners het in
handen zouden krijgen.

13) Marine opleiding en opleidingsfaciliteiten.
Met de komst van de stoomschepen werd de marine ook beter georganiseerd. In de tijd van de zeilschepen
hadden alleen de officieren enige opleiding genoten en kon men de matrozen en andere manschappen bij wijze
van spreken zo van straat plukken. Met de komst van de stoomschepen moesten ook de gewone schepelingen een
vooropleiding hebben om met de moderne middelen zee te kunnen kiezen. Er ontstond een grote behoefte aan
opleidingsfaciliteiten en ook de middelen om personeel langer voor de marine te laten werken en op deze wijze
de opleiding rendabel te maken, werden verbeterd. Betere pensioenregelingen voor officieren en later voor
gewone schepelingen werden langzamerhand ingevoerd. De soldij voor de matrozen werd verhoogd en de
lijfstraffen werden afgeschaft.
Voor het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), het opleidingsinstituut voor marine- en mariniersofficieren,
werd in 1854 een nieuw gebouw in gebruik genomen aan de buitenhaven in Den Helder. Matrozen kregen hun
vooropleiding op de kweekschool voor zeevaart in Leiden. Met de komst van de stoomschepen ontstonden
nieuwe functies aan boord van marineschepen. In de zeiltijd werden alle bijkomstige werkzaamheden, zoals
kanonnier of (hulp)kok, door matrozen uitgevoerd die hier toevallig goed in waren of gewoon aangewezen
werden. De stoomschepen vereisten technische specialisten zoals machinisten en stokers. Met de komst van
nieuwe wapens zoals torpedo`s en mijnen, vanaf ongeveer 1880, waren nog meer specialisten aan boord van de
marineschepen nodig zoals torpedomakers en mijnendeskundigen.

21

Voor de opleidingen van deze verschillende dienstvakken waren faciliteiten nodig. De marine beschikte
nauwelijks over kazernes en gebouwen buiten enkele gebouwen in Den Helder, zoals het KIM en was dus
aangewezen op logementsschepen. Voorheen had de marine ook al gebruik gemaakt van logementsschepen,
maar meestal alleen om tijdelijk de bemanning van een schip in onderhoud of aanbouw te huisvesten. Een groot
deel van de grotere schepen die vanaf het vierde kwart van de negentiende eeuw niet meer geschikt werden
geacht om een actieve rol te spelen in de landsverdediging, kregen een passieve rol toegewezen als logements- of
accommodatieschip. Deze inactieve schepen werden ook wachtschepen genoemd. De verbouwing van de
oorlogsschepen tot logementsschepen bestond meestal uit het verwijderen van de masten, de machines en de
bewapening en aanbrengen van dekhuizen en het uitbreiden van de accommodatie. In sommige gevallen werden
800 marinemensen in opleiding gehuisvest op een schip dat oorspronkelijk ontworpen was voor 250
schepelingen.
Er was nog een tweede reden waarom de marine vanaf 1875 massaal overging op het gebruik van
logementsschepen. De verschillende opleidingen voor de dienstvakken hadden zich verspreid over de traditionele
plaatsen in Nederland waar de marine voor de landsverdediging aanwezig was. In Nederland waren dit
Vlissingen, Hellevoetsluis, Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden en Den Helder en in Nederlands Oost-Indië
Soerabaja op Java en Makassar op Celebes. De logementsschepen konden eenvoudig van de ene plaats naar de
andere overgebracht worden en waren, behalve dat zij goedkoper waren, dus ook veel flexibeler in te zetten.
Zr. Ms. Buffel was samen met drie andere ramtorenschepen bedoeld voor de verdediging van de Nederlandse
kustwateren. Omdat in Nederland de technische kennis ontbrak om een door stoom aangedreven ramtorenschip
te bouwen, werd de aanbouw uitbesteed aan het Schotse Napier & Sons. Tijdens de bouw werd voldoende kennis
opgedaan door Nederlandse ingenieurs om later zelf de ramtorenschepen Zr. Ms. Guinea en Zr. Ms. Stier te
ontwerpen en te bouwen op de Rijkswerf te Amsterdam. In 1894 werd Hr. Ms. Buffel als verouderd beschouwd
en buiten dienst gesteld. Tijdens de daarop volgende jaren werd het schip verbouwd tot logementsschip en in
1896 als zodanig in dienst gesteld voor matrozen van de Mijnendienst in Hellevoetsluis. Vanaf 1920 deed het
logementsschip zes jaar dienst als wachtschip in Vlissingen om vervolgens ingezet te worden als logementsschip
voor zeemiliciëns (marine-dienstplichtingen) ten behoeve van vliegkamp De Kooy bij Den Helder.

Opleiding- en logementschip Hr. Ms. Buffel in 1938.
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Op 14 mei 1940 viel Hr. Ms. Buffel in Duitse handen en de bezetter liet het schip overbrengen naar Amsterdam
waar het wederom als accommodatieschip gebruikt werd. Het schip overleefde de oorlog en werd in 1946 en
1947 gebruikt als logementsschip voor de Onderzeedienst in Rotterdam. Tot 1974 werd het schip
achtereenvolgens als logementsschip gebruikt bij de Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) in
Amsterdam, ten behoeve van de Commandant der Marine te Willemsoord, Den Helder en voor de
aanloopbemanning van Hr. Ms. Karel Doorman in Rotterdam. Daarna deed het schip weer een korte periode
dienst in Den Helder en tenslotte van 1951 tot en met 1973 wederom voor het TOKM in Amsterdam. Op 13 april
1973 namen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam het besluit de Buffel van de marine over te nemen
voor museale doeleinden. Begin april 1974 arriveerde het schip vanuit Amsterdam in Rotterdam en kon de
restauratie beginnen. Aanvankelijk wilde men het schip het aanzien van logementsschip laten behouden, maar
uiteindelijk werd de Buffel hersteld in de vermoedelijke originele staat van 1868. Eind 1976 versleepte men de
Buffel naar de Leuvehaven, waar de restauratie en inrichting werden voortgezet.
Op 1 september 1979 werd het museumschip voor het publiek opengesteld. Vanaf augustus 2007 was
museumschip Buffel voor acht maanden gesloten vanwege een onderhoudsbeurt. Vanaf april 2008 was het schip
weer in al zijn originele pracht te bewonderen bij het Maritiem Museum Rotterdam. Op 5 Oktober 2013
afgemeerd in het droogdok “Jan Blanken” in Hellevoetsluis en 15 December 2013 opgesteld voor publiek.
Zr. Ms. Schorpioen is een Nederlands pantserschip. Gebouwd in 1868 in Toulon vormde het samen met het in
Schotland gebouwde zusterschip Buffel de kern van de vernieuwde Koninklijke Marine. Ze vervingen de
verouderde houten schepen die gebruikmaakten van zowel stoomvoortstuwing als van zeilen en gladloopskanons
voerden. De nieuwe schepen waren uitgerust met zware getrokken 23 cm kanons en een zware bepantsering. De
romp had een gordelpantser van 15 cm en de geschuttoren, met twee kanons, had een bepantsering van bijna 30
cm.
Bij de bouw was het schip uitgerust met twee driepootsmasten en kon het zo'n 600 m² zeil voeren. Omdat het
schip moeilijk te zeilen bleek, werden de masten en de tuigage een aantal jaren later verwijderd. De grote
stoommachines zorgden voor een snelheid van zo'n 13 knopen. Het meest in het oog springende wapen was de
ramsteven, iets anders dan die van de Buffel, maar dit overschatte wapen werd nooit gebruikt.
De staat van dienst is net als die van de Buffel niet erg indrukwekkend. In 1886 werd de Schorpioen in de
achtersteven geraakt door een raderstoomsleper in de haven van Den Helder en zonk in twee uur tijd. Hierna
werd het schip gelicht en gerepareerd. In 1908 werd het schip uit dienst genomen en omgebouwd tot een
logementsschip. Het bood onderdak aan de torpedodienst, de matrozenopleiding en de onderzeebootdienst.
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Het ramtorenschip Hr. Ms. Schorpioen als logementsschip in Den Helder.

Het ramtorenschip Zr. Ms. Schorpioen als museumschip in Den Helder.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog viel het schip in Duitse handen en werd het naar Duitsland gesleept
om daar als logementsschip te dienen. Na de oorlog, in 1947, werd de Schorpioen gevonden in Hamburg en
teruggesleept naar Den Helder, waarna het weer als logementsschip werd gebruikt, eerst in Amsterdam en later
in Den Helder voor de MARVA (1951-1971). Leerlingen van de zeevaartschool in Den Helder, Internaat Prinses
Margriet, hebben er ook nog gebruik van gemaakt. Korte tijd woonden er krakers aan boord, maar in 1982 werd
het ramschip aangekocht door de Stichting Ramschip Schorpioen, met als doel het een museumschip te maken in
Middelburg. Na een lange restauratie kon het op 3 juli 1989 de deuren openen voor het museumpubliek. In
december 1998 kocht de Koninklijke Marine het schip terug van de stichting. Hierna werd het ramschip naar het
Marinemuseum gebracht. In mei 2000, na een restauratie van achttien maanden, werd het schip opengesteld voor
het publiek.

14) Lifejacket History
The history of lifejackets
Lifejackets have been saving lives for generations. Their history is a potted one but can probably be traced back
to the simple blocks of wood or cork used by Norwegian seamen.
The first cork life jacket was patented in 1765 by Dr John Wilkinson. In his book entitled the 'Seaman's
Preservation from Shipwreck, Diseases, and Other Calamities Incident to Mariners' , John Wilkinson described
the benefits of his life cork life preservers.
Being British ourselves, we will credit the invention of the forerunner of the modern lifejacket to Captain Ward,
an RNLI inspector in the UK, who in 1854 created a cork vest to be worn by lifeboat crews for both weather
protection and buoyancy.
Cork was used for many years. Anyone who has seen the film titanic will remember the cork lifejackets,
available to some of the passengers.

Cork lifejackets (in de 19e eeuw bij de Nederlandse zeemacht “drijfgordel”genoemd).
Cork is nice and 'floatatious' but can be a little hard, so kapok, which is a fibrous vegetable material minutely
honeycombed with air cells and a much softer alternative to cork, became the standard stuffing around the turn of
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the century. This was particularly useful on navy ships, because seamen wore their lifejackets even while
sleeping.
Cork and kapok lifejackets were standard for many years. Sadly like most inventions War brought us the
inflatable lifejacket - as worn by sailors and submariners. This military technology was then applied to consumer
lifejackets and these have developed into the many styles that we see today. In the 60's synthetic foams were
developed and the foam lifejacket invented. This new technology brought with it the flexibility to produce all the
variations that we currently see. Each sport could then have its own style of jacket, such as Ski or Angling

Early lifesavers – the cork lifejacket An original cork lifejacket, consisting of cork ‘blocks’ stitched onto a
canvas vest. Today, lifejackets and buoyancy aids have become familiar equipment for anyone using a boat or
venturing near the water. Throughout the last 250 years, the design of standard lifejackets has undergone many
changes, and the modern version now bears little resemblance to some of its earliest predecessors.In 1765, the
first lifejacket design using cork was patented by Dr John Wilkinson. To promote his invention, Wilkinson wrote
a book entitled Tutamen nauticum: or, The Seaman's Preservation from Shipwreck, Diseases, and Other
Calamities Incident to Mariners. In this text, he estimated that the number of British seamen drowned each year
was around 4,200, and that 1,000 of them ‘may be saved from thus perishing with the greatest ease and certainty
at a charge not worth notice’.Another early version buoyancy aid was first tested in Falmouth in 1813. Described
by the West Briton newspaper as ‘a seaman’s bed and a life preserver’, it was essentially a mattress with a hole
in the centre. This hole could be filled with a cushion when sleeping, or the cushion could be removed and a head
put through the hole to transform it into a lifejacket; the removed cushion serving as a cap to protect the wearer.
Though the local journalist deemed it ‘likely to come into general use’, this unusual invention seems to have left
little mark on history.From these beginnings, the next generation cork lifejacket – seen here – was created in
1854 by RNLI inspector Captain John Ward. The vest-style jacket is made of several small blocks of cork, sewn
onto canvas, with the aim of allowing freedom of movement for rowing or swimming. In 1874, a description of
the ‘cork life belt for ships’ crews’ advised that the belts be kept in a chest on the upper deck of a vessel, with the
shoulder strings already tied, so that they might be put on quickly in an emergency.In order to encourage
merchant vessels to carry life belts for crew, the RNLI sold chests of them at low prices, arguing that ‘the value
of these simple and inexpensive instruments has been proved in too many cases to need any argument in their
favour’. The jacket’s worth was proven in 1861, when the Whitby lifeboat capsized during a difficult rescue.
Henry Freeman, the youngest aboard, was the only one of the crew to wear a new style cork lifejacket, which had
been given to the lifeboat station. Subsequently, he was the only one of thirteen men to survive the disaster.Cork
lifejackets such as these remained a popular choice for fifty years. In 1904, a new design using kapok – a soft,
fibrous vegetable material – began to be phased in, though cork continued to be used by some as early kapok
jackets proved to be too bulky. Passengers aboard RMS Titanic in 1912 wore a modified version of Ward’s cork
jacket, though the solidity of the cork actually broke the jaws of some people or rendered them unconscious as
they jumped from a height into the water.Today, RNLI lifejackets are styled to provide the ultimate in security
and comfort, and are a far cry from the inventions of Ward and his predecessors. After a four year redesign, the
latest version, made more buoyant and fitted with emergency lights and flares, is safer than ever.This rare
original cork lifejacket, an example of its later kapok replacement, and a modern example, are on display
courtesy of the RNLI as part of our Search and Rescue exhibition.
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15) Zeemijl
De Engelse wiskundige Richard Norwood besloot in 1635 de lengte van de grootcirkel (evenaar), (gebruikt om
lengtegraden te bepalen), te meten en stelde de waarde van de zeemijl op 1/60e van een booggraad. Zijn meting
stelde de waarde van 1 graad op 110,72 Km waarmee zijn zeemijl op 1,845 Km uit kwam.
Later werd in Frankrijk de grondslag gelegd voor het metrieke stelsel, hierin werd bepaald dat de meter per
definitie 1/10.000.000e deel was van de afstand Evenaar > Noordpool (gemeten over de meridiaan van Parijs) en
de zeemijl kreeg daarmee een waarde van 1,85185 Km.
In 1929 werd tijdens de “International Extraordinary Hydrographic Conference”te Monaco de lengte van de
zeemijl vastgesteld op exact 1852 m.
De schaalverdeling van zeekaarten is in graden en minuten en de zeemijl wordt hierin opgedeeld in 10 stukken
van 185,2 m genaamd kabellengten
1 zeemijl is 1852 m
1 knoop is 1
zeemijl/hr.

16) Knoop (snelheid)
De knoop is een eenheid van snelheid die veel gebruikt wordt in de zeevaart en in de gemotoriseerde luchtvaart.
Een knoop is een zeemijl per uur. Een zeemijl is gedefinieerd als precies 1852 meter. Een knoop is dus een
snelheid van 1,852 km/h of 0,514 44... m/s.
Zeemijl) Delen we 40.000 km (omtrek aarde) door de 360 graden, dan komen we op 111 kilometer. Eén graad is
111 kilometer. Een lengte- of breedtegraad is onderverdeeld in 60 minuten. Delen we 111 km door 60 minuten,
komen we op het eigenaardige getal van 1852 meter. 1 minuut van de staande rand op de zeekaart is gelijk aan 1
zeemijl (nautische mijl). Oftewel 1 knoop.
Vroeger werd op zeilschepen de snelheid gemeten door een houtblok of plankje, "log" genaamd, aan een lijn
overboord te gooien. Het log bleef tamelijk onbeweeglijk in het water liggen terwijl de boot doorvoer en de lijn
afrolde. Door te meten hoeveel lijn in een bepaalde tijd afgerold werd kon de snelheid van het schip bepaald
worden. Aanvankelijk werd de lijn apart opgemeten, later werden er op regelmatige afstand knopen in gelegd
zodat de afgerolde lengte eenvoudiger bepaald kon worden. Uiteindelijk werd de afstand van de knopen
genormaliseerd op 47 voet en 3 inches (14,4 meter), wat met een standaardglas (zandloper) van 28 seconden
rechtstreeks de snelheid in knopen gaf. De telgegevens werden gerapporteerd aan de bootsman die ze noteerde in
het logboek. De stuurman kon dan met deze gegevens navigeren.
Op basis hiervan zou een knoop een lengtemaat zijn van ongeveer 14,4 meter en de snelheid gemeten worden in
knopen per glas, of 14,4 meter per 28 seconden. Dat is inderdaad ongeveer 1,852 km/h. Toch wordt deze eenheid
van snelheid niet 'knopen per glas' maar 'knoop' genoemd.
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17) Log (scheepvaart)
De log is een navigatie-instrument waarmee de vaart of afgelegde weg van een vaartuig kan worden bepaald. Dit
kan de vaart door het water zijn, de vaart over de voorsteven of de vaart over de grond. Het is een belangrijk
instrument om een gegist bestek te kunnen bepalen.
Er zijn dan ook vele methoden beproefd om de vaart te bepalen. Naast het gewone log zijn er onder meer het
sleeplog, het druklog en tegenwoordig vooral het elektromagnetisch log en het dopplerlog. Een methode om een
log te ijken is het gissen buitenboord (Dutchman's log) of het varen van een gemeten afstand (gemeten zeemijl).
Gewone log
Het gewone log wordt al eeuwen gebruikt en bestaat uit een plankje met een koord, dat de vorm had van een
cirkelsector. De boogkant was verzwaard met lood, zodat het verticaal in het water kwam nadat het overboord
werd gegooid. Het log bleef tamelijk onbeweeglijk in het water liggen terwijl het schip doorvoer en de lijn
afrolde. Door te meten hoeveel lijn in een bepaalde tijd afgerold werd, kon de afgelegde afstand omgerekend
worden naar de vaart (snelheid) van het schip. Aanvankelijk werd de lijn apart opgemeten, later werden er op
regelmatige afstand knopen in gelegd zodat de afgerolde lengte eenvoudiger bepaald kon worden. Vandaar dat
snelheid nu nog steeds in knopen wordt uitgedrukt.

18) Positiebepaling op gegist bestek
De positie op zee kon worden bepaald aan de hand van het zgn "gegist bestek". Voor het maken van een bestek
zijn de volgende gegevens nodig:
- de snelheid; te berekenen met een log en een zandloper; met behulp van het log werd de snelheid van het schip
door het water vastgesteld. Het plankje werd overboord gezet en de loglijn liep uit. Door het aantal op vaste
afstand op de loglijn bevestigde merktekens dat in 14 of 28 seconden uitliep, te tellen kon de snelheid van het
schip berekend worden.
- de mate van afdrijven; te berekenen door een boei aan een lijn te laten drijven waarna met een kompas de hoek
van het afdrijven kan worden berekend; het kompas is door de Chinezen uitgevonden en door de Arabieren in
de 12de eeuw naar Europa gebracht; met behulp van een kompas kon men een bepaalde, vaste koers volgen.
- de maat; de gemiddelde afstand die een zeilschip per uur aflegde, werd als maat gehouden (mijl);
- de koers; uitgezet met een passer en een lineaal op een kaart waarop lijnen waren getrokken tussen herkenbare
punten.
Aan de kust en in zee-engtes was de snelheid van de zeestromingen soms redelijk te schatten, zodat deze
meegenomen kon worden in de berekeningen. Met de verschillende snelheden van zeestromingen kon men op
open zee geen rekening houden, zodat de einduitslag soms een flinke afwijking vertoonde ten opzichte van de
werkelijkheid.
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De op grond van gestuurde koers, gemeten snelheid, indien mogelijk de geschatte stroomsnelheid en gevaren
tijdsduur bepaalde positie, het "gegist bestek", werd op de scheepskaart ingetekend. Pas toen John Harrisson in
1762 een nauwkeurige chronometer wist te ontwikkelen, werd nauwkeuriger lengtebepaling mogelijk.

19) Positiebepaling met Navigatie-instrumenten
Om de positie op zee te meten moeten een breedte- en lengtemeting worden uitgevoerd. Een hemelglobe werd
gebruikt om de plaats van de sterren te vinden, die op een bepaald moment boven de horizon staan.
Breedtebepaling aan de hand van het sterrenstelsel was al in de 15e eeuw bij de Portugezen bekend, maar
eeuwen eerder gebruikten de Arabieren al de kamal voor de breedtebepaling. De poolster staat aan de noordpool
recht boven de waarnemer, dus in een waarnemingshoek van 90º t.o.v. de horizon. Aan de evenaar staat hij net
boven de horizon, dus een waarnemingshoek van 0º. Door het meten van de hoek kon dus 's-nachts op het
noordlijk halfrond de breedtegraad worden bepaald met behulp van de poolster omdat de hoogte van de Poolster
vrijwel gelijk is aan de breedtegraad. Op het zuidelijk halfrond, waar de Poolster nooit te zien is, en overdag kon
de hoogte van de zon als zij op haar hoogste punt stond worden gebruikt. Met behulp van tabellen werd de
meting omgerekend naar een breedte-positie. Met hoekmeetinstrumenten als kwadrant, zeeastrolabium,
jakobsstaf of sextant kon overdag de hoogte van de zon of 's-nachts van de Poolster worden gemeten. Op de
instrumenten was af te lezen op hoeveel graden noorder- of zuiderbreedte het schip zich bevond.
Het nauwkeurig bepalen van ooster- en westerlengte was tot ver in de 18e eeuw nog een probleem, want daar
waren aanvankelijk nog geen hulpmiddelen voor. Omdat de aarde draait kon niet van een min of meer vast punt,
zoals de poolster, worden uitgegaan. Er waren verschillende benaderingsmethoden.
De bepaling van de lengtepositie kon worden berekend aan de hand van de kompasvariatie (declinatie). Het
verschil tussen het magnetische noorden en het geografische noorden wordt op verschillende lengteposities als
kompasvariatie waargenomen. Plancius heeft hiervoor tabellen gemaakt. Op volle zee werd de plaatselijke
variatie berekend uit het verschil tussen de ochtendpeiling van de plaats van opkomts van de zon en de
avondpeiling van de plaats van ondergang van de zon. In de loop van de tijd verplaatst de magnetische noordpool
waardoor de methode niet zo betrouwbaar was.
Het tijdverschil per 15º over een breedtecirkel is één uur. Men had de beschikking over tabellen die het tijdstip
van zonsopkomst ten opzichte van de Amsterdamse tijd aangaven. Hiervoor was echter wel een nauwkeurig
uurwerk nodig die gedurende de hele reis goed bleef functioneren.
Tegen het eind van 17e eeuw kwamen er tabellen waarin de veranderde positie van de maan ten opzichte van de
sterrenbeelden, die op elke positie op aarde hetzelfde wordt waargenoemen, was vastgelegd. De hiervoor vereiste
waarnemingen konden vrij moeilijk met de toen gebruikte instrucmenten worden uitgevoerd.

20) Octant en Sextant
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Sextant (navigatie)

18e-eeuwse octant en logboek aan boord van het fregat Grand Turk

Een sextant en octant zijn nautische navigatie instrumenten waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam
en de horizon wordt gemeten. Als de verticale hoek, de datum en het tijdstip van de dag bekend zijn, kan een
hoogtelijn waarop men zich bevindt worden berekend.
De meest nauwkeurige bepaling verkrijgt men door de zon te schieten tijdens zijn culminatie, om 12:00 uur
lokale tijd, wanneer de zon zijn hoogste punt heeft bereikt. Een andere bepaling, de poolshoogte wordt genomen
door de hoogte van de poolster te meten, hiervoor is de exacte tijd niet van belang en wordt (bij benadering)
meteen de breedtegraad van de waarnemer bepaald.
Twee verschillende personen vonden rond 1730 onafhankelijk van elkaar de sextant uit: John Hadley
(16821744), een Engelse wiskundige, en Thomas Godfrey (1704-1749), een Amerikaanse uitvinder.
Vanwege zijn grotere nauwkeurigheid heeft de sextant de jakobsstaf en het astrolabium vervangen.
Een sextant heeft een gradenboog van 1/6 deel van een cirkel, dus van 60°. Een octant dankt zijn naam aan de
1/8 cirkel van 360° = 45° die zijn gradenboog beslaat. De octant was tot 1767 in gebruik en werd daarna snel
vervangen door de sextant.
Omdat er met spiegels gewerkt wordt, is de schaal op de gebogen rand van de octant in 90 graden en bij een
sextant in 120 graden verdeeld. Met behulp van de nonius die op de beweegbare arm is bevestigd kan tot op
tienden nauwkeurig de hoek tussen horizon en (rand van) een hemellichaam bepaald worden.

21) Tijdmeting
Het tijdstip van de dag werd berekend met zandlopers, die aan boord meestal een half uur liepen en dan moesten
worden omgedraaid. De hoogste zonnestand werd aangegeven met acht glazen. Een wacht duurde acht glazen
(vier uur). Het aantal glazen werd aangegeven met een bel. Een voorbeeld:
12:00 uur 4 dubbele slagen
12:30 uur 1 enkele slag
13:30 uur 1 dubbele en 1 enkele slag
14:30 uur 2 dubbele en 1 enkele slag
15:30 uur 3 dubbele en 1 enkele slag

13:00 uur 1 dubbele slag
14:00 uur 2 dubbele slagen
15:00 uur 3 dubbele slagen
16:00 uur 4 dubbele slagen

Om de wacht te bekorten keerden de zeelui soms de glazen te vroeg om, het zogenaamde "zandeten". Op den
duur ontstonden hierdoor grote tijdsverschillen.
De Nederlandse marine gebruikt nu nog steeds de volgende benamingen voor de wachten die ook al in de 17e
eeuw werden gebezigd.
00:00 - 04:00 uur hondenwacht
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04:00 - 08:00 uur
08:00 - 12:00 uur
12:00 - 16:00 uur
16:00 - 20:00 uur
20:00 - 24:00 uur

dagwacht
voormiddagwacht
achtermiddagwacht
platvoetwacht
eerste wacht

Om de stuurlui niet steeds dezelfde wacht te laten lopen werd de platvoetwacht vroeger vaak in tweeën verdeeld
(eerste platvoetwacht van 16:00 tot 18:00 uur en de tweede platvoetwacht van 18:00 tot 20:00 uur).

22) Dieptelood of Peillood
Bepaling van de diepte van het vaarwater werd met het dieptelood gedaan. Evenals de loglijn had ook de dieplijn
op regelmatige afstanden merktekens. De eenheid van de afstand was vadem. Het vele kilo's zware lood was
cilinder-vormig met een uitholling aan de onderkant. Door hier hard vet in te smeren bleef er bodemmateriaal
aan het dieptelood kleven en kon men aan de hand van de diepte van het water en de bodemgesteldheid mede
bepalen waar men zich bevond en of de plaats geschikt was om te ankeren.

Een dieplood bestaat uit een touw met een loden cilinder, die een uitsparing heeft aan de onderzijde. Het touw is
voorzien van merktekens, die de diepte aangeven. In de uitsparing van de cilinder verzamelt zich bij het raken
van de bodem materiaal, dat als grondmonster dient. Schippers met plaatselijke bekendheid kunnen hun positie
bepalen uit de combinatie van deze twee gegevens. De gemeten waterdiepte noemt men een loding.

23) Kompas
Recht door zee : een levensgroot probleem
In een volledig verduisterde kamer is het moeilijk om de uitgang te vinden. De enige mogelijkheid is om de
wanden af te tasten tot de deur gevonden is. Een welbepaalde richting naar dat einddoel aanhouden is
ondenkbaar. Het probleem stelde zich wel niet zo expliciet op de weidse, blauwe oceaan maar kwam in wezen op
hetzelfde neer. De eer om als eersten hieraan te hebben verholpen komt aan de Chinezen toe. Zij ontdekten zeer
vroeg dat magnetietsteen (een magnetische ijzervorm) steeds dezelfde richting aanwees in het sterrenbeeld van
de Grote Beer. Door de steen in een houten vorm te vatten en op het water te laten drijven – nota bene in de
vijfde eeuw na Christus – realiseerden zij het eerste kompas. Tussen de zevende en tiende eeuw na Christus
ontdekten de Chinezen de magnetische afwijking dus het bestaan van aardmagnetisme waardoor een
magneetnaald zich niet naar de geografische maar naar de magneetpool richt. Rond het jaar 900 van onze
jaartelling verschenen de eerste magnetische kompassen aan boord van Chinese schepen.
Europa volgde schoorvoetend. De eerste meldingen van een noordaanwijzende magneetnaald dateren van het
einde van de 12e eeuw. Een inwoner van Amalfi beweerde rond 1320 een scheepskompas op punt gesteld te
hebben wat uit later onderzoek niet juist bleek te zijn. De eerste beschrijvingen van bruikbare kompassen (het
woord kompas dook voor het eerst rond 1390 in het Nederlands op als aanduiding van een cirkel of een passer)
dateren van 1540 – 1550. Een kompasroos werd op een lusvormige naald geplakt. Het geheel kwam op een pen
te rusten en werd in een houten kistje geplaatst. Reeds zeer vroeg werd de buitenrand van de roos van een
onderverdeling voorzien. De Chinezen verdeelden hun kompasroos in 24 gelijke delen, Europa volgde met een
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uiteindelijke verdeling in 32 kompasstreken. De vier hoofdstreken noord, zuid, oost en west werden op hun
beurt onderverdeeld in noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. Een volgende verdeling gaf dan
noordnoordoost, oostnoordoost, oostzuidoost, zuidzuidoost, zuidzuidwest, westzuidwest, westnoordwest en
noordnoordwest. Deze zestien streken werden op hun beurt nog eens in twee onderverdeeld waardoor het totaal
op 32 kwam. Zij kregen allen zeer ingewikkelde benamingen zoals b.v. oostnoordoost ten oosten, noord ten
westen enz. Hoofd- en tussen- streken werden met hun afkorting op de kompas- roos aangeduid, het noorden
kreeg daarbij eeuwenlang een “fleur de lys”, een lelie als symbool.

Het kompas was meestal in een houten kistje geplaatst, probleem hierbij was dat het kompas onderhevig was aan
het rollen en stampen van het schip waardoor een goede aflezing bemoeilijkt werd. De Italiaan Hiëronimus
Cardano (1501 – 1576) droeg hiervoor de oplossing aan met een ophanging die nu nog altijd zijn naam
draagt, de “cardanische ophanging”. Een grote ring wordt in een beugel aan twee recht over elkaar liggende
punten opgehangen. Het instrument wordt dan aan de binnenzijde van deze ring (de cardanusring) op een
gelijkaardige wijze maar loodrecht op de eerste ophangingrichting bevestigd. De ophanging garandeert daardoor
stabiliteit in zowel het horizontale (stampen) vlak als in het verticale (rollen) vlak.
Mits enkele kleine verbeteringen (betere naald, kompas in een afgeschermd kompashuis) bleef het
scheepskompas vrijwel ongewijzigd tot het begin van de 19e eeuw. Ondertussen was wel het besef gegroeid dat
het aardmagnetisme niet overal op aarde gelijk was, met deze “variatie” diende men, bij het uitzetten van een
koers rekening te houden. Daarbij kwam nog het feit dat in de eerste helft van de 19e eeuw de scheepsbouw
langzaam overschakelde van houten constructies naar composietbouw (dwz dat op ijzeren spanten en balken
een houten beplanking werd aangebracht) om tenslotte volledig ijzeren schepen van de werven te laten lopen.
Hierdoor werd het probleem van de moeilijker definieerbare factor “scheepsmagnetisme” dus de afwijking van
het kompas die door het metaal aan boord van het schip veroorzaakt werd, bijzonder acuut. Deze “deviatie”
diende “gecompenseerd” d.i. opgeheven te worden.
De kennis over het magnetisme aan boord van een schip was echter zeer gering. Het was de Engelse kapitein
Flinders (1774 – 1814) die – gedeeltelijk – het probleem verhielp door een weekijzeren, verticale staaf in het
midscheeps vlak aan het kompas te bevestigen waardoor een groot deel van het scheepsmagnetisch veld
opgeheven werd. Rond 1824 kwam - weerom – de Engelse wiskundige Peter Barlow (1776 – 1862) op de
proppen met een eerste systeem van compensatiebollen hierbij ondersteund door de studies van de Franse
mathematicus Denis Poisson (1781- 1840). En als kers op de taart publiceerde de Engelse wiskundige
Archibald Smith (1813 – 1872) in 1862 een min of meer definitieve formule (d= A +
BsinCc + CcosCc + Dsin2Cc + Ecos2Cc) om het scheepsmagnetisme te compenseren. En dan was het de beurt
aan de geniale William Thomson, de latere Lord Kelvin (1824 – 1907). Hij ontwierp een kompashuis voor zowel
een stuur- als een peilkompas. In een hoge houten zuil (het nachthuis) wordt de kompasketel cardanisch
opgehangen. De houten behuizing wordt boven afgedekt met een messing kap. Aan de buitenkant worden de
houders voor de compensatiebollen en de cilinder voor de Flindersstaaf aangebracht. In het nachthuis bevinden
zich op verschillende hoogte uitsparingen om diverse magneten in te steken. Het nachthuis wordt zijdelings door
een kleine petroleumlamp verlicht.
Aan de binnenzijde van de kompasketel geeft de zeilstreep het midscheepsvlak aan. Een gat onder de roos past in
een dop. In deze dop wordt een saffier aangebracht die op zijn beurt op de punt van de kompaspen rust. Op de uit
flinterdun papier vervaardigde roos worden de kompasstreken en de 360-gradige verdeling gedrukt.
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Opmerking:
Het is verwarrend dat de magneetpool die naar het noorden wijst, historisch bepaald met noordpool wordt aangeduid.
Bijgevolg is de magnetische pool bij de Noordpool een magnetische zuidpool, en ligt bij de Zuidpool de magnetische
noordpool van het aardmagnetisch veld. Ter vermijding van deze spraakverwarring gebruikt men tegenwoordig wel de termen
arctische en antarctische magneetpool.

24) Kompasroos

Kompasroos met verdeling in graden
Oorspronkelijk werd de cirkel in vieren, achten, zestienen, 32-en verdeeld waarbij de richting volgens een vast
systeem werd aangeduid: tussen noord en oost kwam noordoost, tussen noord en noordoost noord-noordoost,
tussen noord en noordnoordoost noordnoordoost ten noorden, tussen noord en noordnoordoost ten noorden
kwam noordnoordoost ten noorden noord etc. Op dit punt is de kompasroos in 64 delen verdeeld en daarmee
voldeed hij aan de toenmalige behoefte om de koers te bepalen.
De huidige kompassen zijn voorzien van een indeling in 360 graden (rechtsom, in tegenstelling tot wat in de
wiskunde gebruikelijk is), en algemeen worden de vier hoofdstreken Noord Oost Zuid en West door een letter
aangegeven. Militaire kompassen zijn nog wel eens uitgerust met een roos die verdeeld is in 6400 duizendsten.
De reden hiervoor is dat één zo'n mil vrij goed overeenkomt met een meter op een kilometer afstand. De artillerie
kan hiermee bij inschieten vrij eenvoudig het geschut op het doel richten.

25) Koers uitzetten (navigatie in de 19e eeuw)
Een veilige vaart met passer en kaart.
Voor kaartwerk gebruikte men: een kaart- of steekpasser, een parallelliniaal of pleinschaal, een graadboog, een
proportionaalpasser, een plaatpasser of station pointer en soms de meer exotische (= weinig voorkomende)
reductie- en verdeelpasser. Een buitenbeentje was de Gunter rekenliniaal. aan zichzelf te verplaatsen, vooral om
een koers naar een kompasroos (op de kaart gedrukt) over te brengen of andersom.

Parallel liniaal
De eerste pleinschalen werden in hout uitgevoerd en dateren reeds van de 16e eeuw. Het was de Fransman
Mordante die rond 1584 voor het eerst dit instrument op punt stelde. Het duurde echter nog tot de 19e eeuw
voordat het instrument definitief zijn intrede aan boord deed. Het behoort heden tot de standaarduit-rusting. De
plaatpasser of “station pointer” was een typisch kustnavigatie-instrument. Het bestond uit een cirkel met
graadverdeling. In het middelpunt van deze cirkel werd één vast en twee beweegbare benen aangebracht. Ten
opzichte van het vaste been kon men aan weerszijden hiervan een bepaalde hoek instellen met de beweegbare
benen.
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Met behulp van schroeven werden die benen dan vastgezet. Langs de kust varend kon met behulp van
de sextant in het horizontale vlak de hoek tussen twee of meer landmerken gemeten worden. Deze
landmerken dienden uiteraard op de kaart Vooreerst de kaartpasser: dit zeer eenvoudig instrument
werd reeds in de Oudheid gebruikt om afstandsmeting over te brengen. Met de introductie van
zeekaarten aan boord van schepen ging de kaartpasser ook tot het vaste instrumentarium behoren.
Gewoonlijk uit messing vervaardigd was het tweebenige instrument van stalen punten voorzien.
Het werd (wordt) op de kaart gebruikt om afstanden af te passen en/of te meten. Er bestaat ook een versie met
een gebogen bovenstuk en de mogelijkheid dat de benen over elkaar kunnen schuiven. Door druk met de
handpalm op het gebogen stuk uit te oefenen kan de passer met één hand bediend worden.

Kaartpasser
De graadboog diende om hoeken op de kaart te meten of er op over te brengen. Eerst in hout, later gegraveerd
kwam hij in alle soorten en vormen aan boord voor. De graadboog behoort thans nog altijd tot de standaard
uitrusting van een goede kaartentafel. Met een parallelliniaal of pleinschaal was de navigatieofficier in staat
om een lijn evenwijdig voor te ko-men, meestal vuur-torens, vaste bakens of markante landmerken (schouwen,
windmolens, kerktorens).
Eenmaal de hoeken gemeten werden deze op de plaatpasser ingesteld. Door de plaatpasser op de kaart te leggen
tot de drie benen de waargenomen landmerken bedekte verkreeg men een nauwkeurige positie (in wezen een
driehoekspeiling). Tot de meer exotische passers behoorden de reductiepasser en de verdeelpasser. Met een
reductiepasser kreeg de navigatieverantwoordelijke de mogelijkheid afstanden of tekeningen op een andere
schaal over te brengen. De verdeelpasser was dan weer een instrument dat de mogelijkheid schiep om een
gemeten afstand in gelijke delen te verdelen.
De proportionaalpasser en de Gunterschaal behoorden eerder tot de (letterlijke) buitenbeentjes van het
kaarteninstrumentarium. Het zijn rekeninstrumenten waarop met behulp van een steekpasser allerlei
berekeningen konden uitgevoerd worden. In de tweede helft van de 16e eeuw duikt de proportionaalpasser voor
het eerst op. De uitvinding werd meestal aan Galilei toegeschreven alhoewel daar heden sterke twijfel over
gerezen is. Twee platte linialen werden aan één uiteinde aan elkaar bevestigd zodat de benen in elkaars
verlengde konden openplooien. Beide benen, meestal van metaal of ivoor, waren van allerhande schalen
voorzien. Met behulp van de steekpasser kon men dan vergelijkingen van de eerste tot de derde graad oplossen
of werd het mogelijk om de wassende breedte van een mercatorprojectie te berekenen. De passer bleef nog tot
het begin van de 19e eeuw in gebruik.

Gunterschaal
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De Gunterschaal borduurde verder op de proportionaalpasser. Deze voorloper van de rekenliniaal werd door de
Engelse wiskundige Edmund Gunter rond 1620 uitgevonden. De platte houten, ivoren of messing liniaal van
dertig tot zestig centimeter lang was voorzien van drie, en later meer, schaalverdelingen. Met behulp van de
kaartpasser kon de gebruiker rekenen met gewone logaritmen en de logaritmen van sinus en tangens. Bij latere
uitvoeringen van de schaal kwam het gebruik van de passer te vervallen.

26 ) Meteorologie
Talloze zeelui hebben elke ochtend en avond aan de hand van eigen waarnemingen gepoogd
weersvoorspellingen te formuleren die bij gebrek aan betrouwbare instrumenten vaak waardeloos bleken te zijn.
Rijmende weersvoorspellingen zoals “Red in the morning, sailor’s warning” voor nakende storm of “Red at
night, sailor’s delight” voor een zorgeloze nachtwacht stoelden wel op ervaring maar lieten ook dikwijls verstek
gaan. Met de opkomst van snelzeilende vaartuigen (de clippers) werd de nood aan betere weersvoorspellingen
dan ook nijpend. Een eerste voorzet werd door Francis Beaufort (1774 – 1857) gegeven. Geboren in County
Meath, Ierland, startte hij als 13-jarige een maritieme carrière die bijna zeventig jaar zou overspannen. Twee
jaar later startte hij met het bijhouden van een weerjournaal, opzet dat hij tot in 1812 zou blijven volhouden.
Ondertussen bracht hij de omgeving van de Rio de la Plata en de zuidkust van Klein Azië in kaart. Een kogel in
de heup betekende het einde van zijn zeeloopbaan. In 1829 werd hij tot “Hydrographer of the Navy” benoemd,
in 1846 klom hij op tot de rang van “Rear Admiral” (Schout bij nacht), verliet de Admiraliteit in 1855 en stierf
twee jaar later.
Zijn grote verdienste lag in het feit dat hij als eerste een werkbare schaal van de windsterkte opstelde, dit aan de
hand van het meest gebruikte oorlogsschip van zijn tijd, het fregat, en voor de zeilvoering bij verschillende
windsnelheden. In 1838 werd de Beaufort-schaal voor alle schepen van de Britse vloot ingevoerd. Gaandeweg
begon ook de koopvaardij er gebruik te maken wat in 1874 in internationale erkenning uitmondde. Beaufort
deelde de windkracht in dertien sterktes in. Naarmate stoom zeil verdrong verloor “windkracht” aan
belangrijkheid en kwam “windsnelheid” meer op de voorgrond. In 1927 werd er een grondige aanpassing door
Petersen doorgevoerd. De schattingsmethode baseerde zich nu op de uitwerking van de wind op de golven. In
1946 volgde nogmaals een aanpassing, de Beaufort schaal maakte een sprong van dertien naar zeventien
waarden. De windsnelheid werd voortaan gemeten op een hoogte van minimaal 10 meter boven de grond (of het
water).

27) Barometer
De ontwikkeling van de barometer kan als een tweede voorzet, die nauw samenhing met de vorige, beschouwd
worden. Hier waren echter meerdere actoren bij betrokken.Het startschot kwam vanuit Italië. Het was Torricelli
die lucht in verband met druk bracht en een eerste rudimentaire uitvoering voor het instrument bedacht. Hij
werd door de Fransman Descartes gevolgd die aan de barometer een schaal toevoegde zodat er een waarde van
kon afgelezen worden.
De Nederlander Huyghens realiseerde een grotere uitzetting van de vloeistof in de buis waardoor de aflezing in
belangrijke mate toenam. De Engelsman Hooke voorzag het apparaat voor een eerste keer van een wijzerplaat.
Ondertussen was de barometer voor gebruik aan boord van een schip geschikt geraakt door het instrument op te
hangen in de onvolprezen uitvinding van de Italiaan Cardano.
De Fransman Guy-Lussac maakte de barometer compacter en zijn landgenoot Tonnelot ontwierp een groter
reservoir. En last but not least was het de Fransman Vidie die de vloeistof-barometer door een aneroïde
barometer, d.i met een luchtledig geribbeld doosje, verving.
Op het einde van de 19e eeuw behoorde de barometer tot de standaarduitrusting van een schip. Het instrument
had zijn “profetische” (binnen een kort tijdsbestek althans) voorspellingen voldoende bewezen. Uit de mate van
de luchtdrukveranderingen en de richting kon de zeevarende voor de eerste keer met grote betrouwbaarheid het
weer voor de eerstvolgende uren voorspellen.
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De aneroïde barometer tenslotte opende de weg naar een koppeling aan een wijzerplaat of een registrerende
trommel, de barograaf was hiermee een feit. Niet alleen kon nu de stand maar ook het verloop van de
luchtdrukschommelingen grafisch gevolgd worden. Barometer en barograaf zijn niet meer weg te denken
in de scheepvaart. Restte nog het op punt stellen van een betrouwbaar apparaat dat de windsnelheid kon
meten. De 19e eeuw zou zich hier ook niet onbetuigd in laten.

28) Seinvlaggen
Het gebruik van vlaggen als communicatiemiddel was vooral van belang tijdens zeeconflicten tussen
oorlogvoerende naties. In de 14e eeuw werd op het vlaggenschip de vlag in de mast gehesen om alle
bevelhebbers bijeen te roepen voor overleg (vandaar de betekenis van vlaggenschip, het grootste en
sterkste schip waar de bevelhebber van de vloot aan boord was).
Wat aanvankelijk startte als een bescheiden systeem met slechts enkele seinen, onder andere een Nederlandse
seinbrief uit 1558, groeide uit tot een ingewikkeld systeem van seinvlaggen waarvan de betekenis op voorhand
werd afgesproken. Michiel De Ruyter gebruikte meer dan 44 seinen en liet die alle netjes in seinboekjes noteren.
Met de opkomst van Engeland als dominerende zeemogendheid groeide de nood aan betere communicatie. In
1672 kwam er een verordening met verschillende seinen die aanwijzingen met betrekking tot de vaart van het
schip, manoevers en soort gevecht bevatte. Halfweg de 18e eeuw kwamen de eerste cijfercodes in gebruik. In
1790 stelde lord Howe een seinboek op waarin hij vlaggen introduceerde voor de cijfers 0 en 1 tot en met 9.
Tien jaar later stelde sir Henry Popham een aanvullende seincode samen om met cijfervlaggen waaraan
een speciale “spellingsvlag” werd toegevoegd woorden en zinnen te kunnen coderen. De code 9-5
(vervangingsvlag) -8// 2-2-0// 3-7-0// 4//2-1// 1-9// 2-4// werd wereldberoemd (nu ja) op 21 oktober 1805 toen
Lord Nelson met dit signaal al zijn schepen er op wees dat “England expectsevery man to do his duty” of
Engeland verwacht dat iedereen zijn plicht zal doen” wat tot een verpletterende nederlaag voor de Franse vloot
leidde.
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Communicatie met koopvaardijschepen vormde nog een probleem. Er was nood grote nood aan een uniforme
seincode. In 1817 ontwierp kapitein Frederick Marryatt een eerste editie van een “Code of Signals for the
Merchant Navy”. Met behulp van de cijfervlaggen 1 tot 10 en enkele aanvullende vlaggen konden honderden
woorden en zinnen geseind worden. De code, herzien in 1841, voldeed niet aan alle gestelde verwachtingen. In
1855 werd een speciale commissie belast met het opstellen van een seinboek wat resulteerde in een systeem
waarbij met vier vlaggen per hijs, uit een totaal van achttien vlaggen, meer dan 70.000 seinen gemaakt konden
worden.

Geusje
De code werd in 1909 herzien en vervangen in 1934 door een internationale seincode vervat in het
“Internationaal Seinboek”. Alle schepen die de internationale zeeën bevaren moeten zesentwintig gekleurde
lettervlaggen, tien cijferwimpels, drie vervangingswimpels en een onderscheidingswimpel aan boord hebben
alsook een exemplaar van het “Internationaal Seinboek”. Elke lettervlag, als “éénlettersein” gevoerd, heeft een
welbepaalde betekenis bv de volledig rode lettervlag “B” = ik laad of los ontplofbare stoffen, de verticaal
rood/wit gestreepte lettervlag “H”= ik heb een loods aan boord en de zeer kleurrijke lettervlag “O” = man
overboord enz.. Buiten deze “éénletterseinen” kunnen twee en drie-letterseinen gevoerd worden waardoor er een
heel gamma aan verstuurbare berichten ontstaat. De seinen kunnen betrekking hebben op boordpeilingen,
standaardtijd, medische vragen én antwoorden, quarantaine, aardrijkskunde enz
Schepen hijsen op het achterschip de nationaliteitsvlag. De beleefdheidsvlag (de nationale vlag van het land waar
het schip een haven aanloopt, wordt gevoerd aan de stuurboordzijde van de vlag-genmast. Aan bakboordszijde
van deze mast kan dan eventueel de eigenaars- of rederijvlag gehesen worden. De geus, meestal een kleine
natievlag of de stadsvlag van de thuishaven, wordt op het voorschip gevoerd.
Bij feestelijke aangelegenheden, nationale feestdagen e.a worden de schepen “gepavoiseerd” dit wil zeggen dat
alle vlaggen uit het Internationaal Seinboek achter en aan elkaar gehesen worden ofwel staande langs de masten
(dus verticaal) of over de toppen van de masten (horizontaal).
Een vlag die halfstok gevoerd wordt beduidt ofwel een sterfgeval aan boord of een overlijden van een belangrijk
persoon, al dan niet gerelateerd aan het schip, aan de wal. De lege ruimte die aldus boven de vlag ontstond werd
dan beschouwd als de plaats waar de onzichtbare vlag van de dood wapperde.
Met de vlag wordt ook een ander schip en/of monument gesalueerd door de vlag volledig te strijken (neer te
laten) en terug te hijsen. Het hoorde tot de reguliere gebruiken, zeker in de negentiende eeuw, dat een jongere
kapitein voor een oudere kapitein de vlag liet salueren, dat een koopvaardijschip voor een oorlogsschip salueerde
en dat er voor schepen van éénzelfde rederij de vuistregel gold dat een vrachtschip voor een passagiersschip en
het kleinste vrachtschip voor het grotere salueerde. De negentiende eeuw zag ook de opkomst van de semafoor
d.i. een optische seininstallatie die bij haveningangen geplaatst werd en waarbij door middel van ballen, kegels,
vlaggen en later lichten van verschillende kleuren informatie verstrekt werd over scheepsbewegingen in de
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haven, het getij en de windkracht en –richting. Er werd tevens met vlaggen een seinsysteem ontwikkeld
waarmee, door twee vlaggen in een bepaalde stand met een armseintoestel (de semafoor) of door een seiner te
laten houden een letter voorgesteld werd. Semafoor werd veelvuldig aan boord van oorlogsschepen gebruikt en
dat tot ver in de 20e eeuw omdat het een communicatiesysteem is dat onmogelijk door de vijand kan onderschept
worden. De “vlag” zit heden stevig in het taalgebruik verankerd. Wat te denken van: “de vlag dekt de lading” of
“onder valse vlag varen”, “de vlag voeren”, “de vlag uitsteken”, “de witte vlag tonen” of tenslotte, een beetje
ondeugend “de rode vlag uithangen”?
Bron: “Navigeren in de negentiende eeuw”

29) Jan van Speijk
Jan Carel Josephus van Speijk Geboren in Amsterdam (1802) is na het overlijden van zijn ouders opgegroeid
in het burgerweeshuis, oorspronkelijk opgeleid als kleermaker, werd hij later autodidact zeevaarder. In 1820 trad
hij, na eerder afgewezen te zijn, in dienst bij de Koninklijke Marine. Tussen 1823 en 1825 kreeg hij door zijn
optreden in Nederlands-Indië de bijnaam “Schrik der Roovers”. Tijdens de Belgische opstand was hij
commandant van 's lands kanonneerboot nº 2, een zeilschip, bewapend met 1 kanon. Hij had de opdracht alle
schepen van en naar Antwerpen te controleren sinds die stad vanaf begin oktober 1830 zich bij de opstand had
aangesloten. Van Speijk nam deel aan het bombardement op Antwerpen op 27 oktober 1830, waarvoor hij werd
onderscheiden met het ridderkruis der vierde klasse van de Militaire Willems-Orde.
Koning Willem I had, zoals alle Europese regeringsleiders (van na 1815) een autoritaire regeerstijl. Zo
voortvarend als hij de economie stimuleerde, zo conservatief was zijn politiek. In bestuur en legerleiding waren
de Zuid-Nederlanders zwaar ondervertegenwoordigd, hoewel ze een groter deel van de bevolking en het leger
uitmaakten. De Belgische Opstand van 1830 kent weinig helden. Een uitzondering was Jan van Speijk die liever
zijn kanonneerboot liet ontploffen dan het in handen van de Belgen te laten vallen. De Belgische Opstand tegen
het bewind van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden begon op 25 augustus 1830 in Brussel. De opstand
breidde zich snel uit naar andere delen van België. Antwerpen deed vanaf begin oktober mee. Sindsdien werden
alle schepen die op de Schelde voeren door Hollandse marineschepen gecontroleerd. Vanuit de citadel van
Antwerpen hielden de koninklijke troepen de stad in de gaten. Maar Belgische vrijkorpsen en burgerwachten
hielden hen ook continue in de gaten.
Op 5 februari 1831 kreeg de 29-jarige Luitenant ter Zee 2de klasse van Speijk voor de zoveelste keer die winter
het bevel zich met zijn kanonneerboot no. 2 te begeven naar zijn vaste post voor Austruweel, even ten noorden
van Antwerpen. Hij moest vanuit daar scheepsladingen gaan controleren. Een felle noordwestenwind zorgde er
voor dat Van Speijk er niet in slaagde Austruweel te bereiken. De kanonneerboot raakte stuurloos, en kwam vast
te liggen aan lagerwal. Antwerpse arbeiders stroomden massaal toe, gevolgd door gewapende burgers en
militairen van het vrijkorps.
In de oudejaarsnacht van 1830 had Van Speijk zijn bemanning voorgehouden, dat hij de brand in het kruit zou
steken indien zijn schip aan lager wal zou geraken en door Belgische muiters zou worden bedreigd. Luid gejuich
was toen zijn deel geweest. Het is natuurlijk de vraag of de bemanning wel begreep hoezeer het Van Speijk ernst
was, maar zijn woorden waren in ieder geval goed voor het moreel. Achteraf lijkt het alsof Van Speijk toen al
duidelijk heeft willen maken dat hij een eerder door de commandanten van de kanonneerboten gemaakte
afspraak serieus zou nemen. Zij hadden elkaar gezworen: "de voorkeur te geven aan een wissen dood boven
een smadelijke behandeling, en nooit te dulden dat de geringste inbreuk gemaakt werd op Neêrlands roem of
de eer der vlag."
De dromerige romanticus Van Speijk voegde de daad inderdaad bij het woord. Hierbij zou Van Speijk de
historische laatste woorden hebben gesproken: "...en een infame Brabander worden? Dan liever de lucht in".
Hij gooide een brandende sigaar in de in de kanonneerboot aanwezige kruitvoorraad (5-2-1831, de dag dat Van
Speijk zich opblies). Het schip werd totaal vernield: 28 van de 31 bemanningsleden en een onbekend aantal
Belgen kwam om.
Historici twijfelen aan de juistheid van deze beroemde woorden maar men beweert dat hij zoiets zou hebben
geschreven aan een familielid al een aantal maanden eerder.
Ook de sigaar wordt in twijfel getrokken en de juistheid van de beslissing om een schip met 31 man aan boord op
te offeren door deze op te blazen. Drie bemanningsleden hebben dat overigens overleefd. Een van de drie
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overlevende zou de kreet "Dan liever de lucht in" gehoord hebben en naar dek zijn gevlucht, na het roepen van
een waarschuwing is hij toen over boord gesprongen.
De zelfopoffering van Jan van Speijk zorgde voor grote bewondering in het prille Koninkrijk der Nederlanden.
Nederland had dringend een held nodig in de verloren afscheidingsoorlog en daardoor werd het “Van Speijk
verhaal” erg opgeblazen (let op de leuke woordspeling). Aan het front werd voor alle troepen een dagorder
voorgelezen, waarin de daad van Van Speijk werd geroemd. In het koninkrijk werd een rouwperiode van drie
dagen afgekondigd. Koning Willem I besloot dat er altijd een schip bij de Koninklijke Marine (Koninklijk
Besluit nº 81, den 11den februari 1831) zou varen dat Van Speyk zou heten. De overblijfselen van zijn schip
worden sindsdien gekoesterd en de legende luidt, dat de mast nog altijd bij het Koninklijk Instituut voor de
Marine zou staan.
Van Speijk heeft op 4 mei 1832 een staatsbegrafenis gekregen in de nieuwe kerk in Amsterdam
Na zijn heroïsche dood kwam een ongekende heldenverering op gang. Ontelbare gedichten werden aan hem
opgedragen en schilders kozen zijn heldendaad als onderwerp. Maar de glorietijd van Van Speijk zou niet
eeuwig duren.

Nadat België zich in 1839 definitief had afgescheiden verbleekte de heldhaftige reputatie van Van Speijk snel.
Hij raakte in vergetelheid en werd steeds meer genegeerd door historici. Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw
belandde hij in het rariteitenkabinet van de geschiedenis. Van Speijk werd toen eigenlijk alleen nog beschouwd
als een groteske pias.

.

Gedenkplaat bij de vuurtoren van Egmond aan Zee

Bron: Wikepedia & Frits Rovers ‘Dan liever de lucht in. Jan van Speijk en de Belgische Opstand’
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30) Scheepsjournaal “Buffel”
Uit het scheepsjournaal blijkt dat “de Buffel” betrekkelijk zelden zeereizen maakte. Als het al gebeurde , dan
werden meestal draai,- snelheidsproeven met torpedo’s en schietproeven gehouden. Soms werden “langere
zeereizen” gemaakt naar b.v. Vlissingen of Delfzijl en één keer is een echte buitenlandse zeereis gemaakt
(Augustus 1871) naar Antwerpen met een smaldeel bestaand uit Buffel en Schorpioen, vergezeld van de
Krokodil, Valk, Heiligerlee en Tijger. Bij die gelegenheid werden de stoffelijke resten opgehaald van Jan van
Speijk (of wat daar nog van over was) en de Nederlanders die in 1832 waren gesneuveld bij de verdediging van
de citadel van Antwerpen.

Scheepsjournaal Cerberus (monitor*)
Iedere dag eindigt de commandant (kapt.-luit.t Z. J.A.H. Hugenholtz), in het scheepsjournaal met de opmerking:
“Bij de ronde alles wel” waarna de waterstand op verschillende plaatsen in het schip (bij de lenspompen) wordt
opgegeven.
Aanvullende opmerkingen:
In 1813 eindigde de Franse periode en ontstond het Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. Op 7
december 1813 werd Johan Cornelis van der Hoop benoemd tot commissaris-generaal, later minister, van
Marine en was er weer sprake van een zelfstandige organisatie: eerst de Koninklijke Nederlandse Zeemacht en
vanaf 1905 de Koninklijke Marine. Vóór 1795 werd voor de marine de benaming Admiraliteit gebruikt Het is
het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland en haar motto luidt: “wereldwijd veiligheid op en vanuit zee”

31) Rijkswerf Amsterdam
De Rijkswerf in Amsterdam was een Nederlands marine scheepswerf. Op de werf werden een groot aantal
oorlogsschepen voor de Nederlandse marine gebouwd. In 1867 werd de werf geschikt gemaakt voor de bouw
van gepantserde schepen. In 1915 hield de werf op te bestaan. In het begin kopieerde men gepantserde schepen
die in het buitenland gebouwd waren (o.a. de Schorpioen) en door de marine aangeschaft waren om ervaring op
te doen met de bouw van dit soort schepen. Later bouwde men schepen naar Nederlands ontwerp. Men bouwde
onder ander ramtorenschepen, pantserschepen, pantserdekschepen, kanonneerboten en monitors.
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Buffel in gegraven droogdak Jan Blanken
(Hellevoetsluis)
32) Monitors
*Een monitor was een klasse van verhoudingsgewijs kleine oorlogsschepen. Ze waren snel noch sterk
bepantserd maar waren wel met relatief grote kanonnen uitgerust. Sommige marines, waaronder de Koninklijke
Nederlandse Zeemacht, gebruikten ze vanaf de jaren '60 van de 19e eeuw om Zuiderzee en riviermondingen te
bewaken.
De Amerikaanse Marine gebruikte ze voor het laatst in de Vietnamoorlog. Monitors van de 19e eeuw waren
ironclads met een geschutskoepel, in navolging van de oorpronkelijke USS Monitor. Het woord monitor wordt
ook gebruikt voor de sterkste oorlogsschepen voor gebruik in binnenwater. In het begin van de 20e eeuw werd
de term nieuw leven ingeblazen voor gepantserde vaartuigen met een geringe diepgang voor
kustbombardementen, vooral in de Britse Royal Navy tot 1920.

USS Monitor (1e monitor) 1861 ingezet in de Amerikaanse burgeroorlog.
Monitor “Cerberus” is in 1867 besteld bij de Rijkswerf in Amsterdam. 1869 opgeleverd. 1870 (7 juli)
proefvaart op het IJ.
Lengte: 56.60 m, breed: 13.33, Diepgang: 3.91m, Waterverplaatsing: 1530 Ton . Machine vermogen: 617 IPK,
Bunker capaciteit: 93 Ton, Snelheid 8 Kn. Kosten: Hfl. 757,088. In 1906 van de sterkte afgevoerd en gesloopt.
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Monitor “Adder” In dienst gesteld in 1873) is gezonken op 7 juli 1882 op de Noordzee ca 1 ½ mijl uit de kust
van Scheveningen. (alle 65 opvarenden verdronken hierbij). Het schip was onderweg van Amsterdam naar
Hellevoetsluis en kwam al snel in een aanwakkerende wind uit het Zuid-Westen terecht, wat het schip
uiteindelijk fataal is geworden.
Het ministerie van marine zond de ramtorenschepen Schorpioen en Buffel uit om samen met stoomboten
Hercules en Frans Naerebout naar overlevenden te zoeken.

Monument ter nagedachtenis van de
omgekomen manschappen in Den Haag.

Monitor “Luipaard” gebouwd in 1876 en van de sterkte afgevoerd in 1907. Verder
waren er nog de zusterschepen; Hyena, Panter, Haai en Wesp.
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