
“Gebrek aan communicatie was een van de oorzaken van deze ramp” 

 

Woensdag 5 juli jongstleden om 17.00 uur precies begon de herdenking van de ramp met Zr.Ms. Adder bij 

het monument op de Boulevard, nu precies 135 

jaar geleden. 

Vele genodigden en belangstellenden waren rond 

het monument samengekomen, terwijl de 

Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers 

enkele traditionele muziekstukken ten gehore 

brachten.  

 

Na een welkomstwoord gaf de ceremoniemeester 

Dhr. Thijs van Leeuwen een overzicht van de 

plechtigheid, waarbij hij ook nog speciaal wees op 

de aanwezigheid van het patrouillevaartuig 

Zeearend van de kustwacht, dat 4,5 mijl uit de kust 

precies boven het wrak van Zr.Ms. Adder lag. 

 

(foto links: Zeearend boven het wrak van Zr.Ms. Adder en de 

Kitty-Roosmale-Nepveu van de KNRM in de voorgrond) 

 

 

Als eerste sprak de voorzitter van de Stichting 

Gedenkteken Zr.Ms. Adder Dhr. Richard Schmüll 

een kort woord waarbij vooral het belang van de 

Kustwacht bij rampenbestijding genoemd werd. De 

voorganger van de huidige kustwacht werd immers 

in 1885 opgericht als direct gevolg van de ramp met 

Zr.Ms. Adder.  

Daarna volgde een kort muzikaal intermezzo.  

 

 

 

https://www.kvmo.nl/images/pdf/2017/20170705speechRSchmull.pdf


 

Vervolgens hield de Vlootpredikant Ds. Thijs 

Oosterhuis een overdenking waarbij hij zich afvroeg 

waarom mensen rampen herdenken, je kunt immers 

beter je succesen herdenken.  

 

Na de overdenking werd de Taptoe geblazen en 

volgde een minuut stilte. Na het spelen van het 

Wilhelmus volgde een eerbetoon van de 

kustwacht door een perfect uitgevoerde fly-by in 

formatie van de Dornier kustwachtvliegtuig en 

SAR heli. 

Kransen werden gelegd door de Gemeente Den Haag (door de wethouder Karsten Klein), Chef Hydrografie 

(KTZ Marc van der Donck (foto links)) namens de Commandant der Zee-strijdkrachten, de Koninklijke 

Vereniging van Marine Officieren door de voorzitter 

KLTZ Marc de Natris, het Contact Oud Mariniers door 

Dhr. Jan Draaier, het Leesgezelschasp Vriendschap en 

Oefening door de voorzitter Dhr. Ronny van der 

Maaten en tot slot de Stichting Gedenkteken Zr.Ms. 

Adder door de voorzitter Dhr. Richard Schmüll. 

Na deze kranslegging volgde een slotwoord waarbij 

alvast werd aangekondigd dat de eerstvolgende 
grote herdenking op 5 juli 2022 zal plaatsvinden.  
 
Tevens een dankzegging aan allen die hebben 
meegewerkt onder andere de KNRM 
reddingboot en truck die niet op tijd paraat 
konden zijn bij de aanvang van de herdenking 
omdat zij juist waren uitgerukt voor een 
reddingsactie (!).  
Maar halverwege bracht het 
kusthulpverleningsvoertuig eerbetoon op de boulevard en lag de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu op 
de rede.  
(Foto rechts: Directeur Kustwacht KTZ Ronald Blok in gesprek met Mw T. den Heijer) 
 

(foto’s:MediaCentrumDefensie) 

https://www.kvmo.nl/images/pdf/2017/170705_Overdenking_vlootpredikant.pdf
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