
Overdenking van Vlootpredikant Thijs Oosterhuis bij de herdenking 

van de ramp met de Zr. Ms. Adder op 5 juli 2017 te Scheveningen 

Geachte aanwezigen, 

Waarom herdenken wij rampen? 

Het voelt toch veel beter om je successen en overwinningen te vieren 

en dat doen we ook graag, maar toch is het ook een wijdverbreid 

gebruik om rampen te gedenken. 

Naar mijn overtuiging is het ook een heel goed gebruik. 

Er zijn minstens twee goede redenen voor. 

Allereerst doen we dat uit respect voor de slachtoffers. Als een ramp 

nog vers in het collectieve geheugen ligt, zoals de ramp met de MH 

17 is dat misschien wel de belangrijkste reden. 

Nu zullen er niet veel mensen zijn, die nog direct getroffen zijn door 

de dood van de 65 opvarenden van de Zr. Ms. Adder. Toch maakt het 

menselijke drama van de ramp ook 135 jaar na dato nog steeds 

indruk. Gezinnen werden vaderloos, jonge en veelbelovende levens 

in de kiem gesmoord en zonen kwamen niet meer thuis. Juist 

vanwege die enorme menselijke tragiek laat een rampzalige 

gebeurtenis, ook al is het uit een ver verleden, je niet los. En dat is 

goed. Het laat iets zien van de onderlinge menselijke betrokkenheid 

en verbondenheid, die niet alleen de ruimte overstijgt, maar ook de 

tijd. En daarom is het goed dat wij hier vandaag de 65 opvarenden 

van de Zr. Ms. Adder herdenken. Dat zij mogen rusten in vrede. 

Een andere reden om rampzalige gebeurtenissen te gedenken is dat 

wij willen leren van de fouten uit het verleden.  

Er ging veel fout 4,5 mijl uit de kust vanaf deze plaats 135 jaar 

geleden. Wat er allemaal fout ging en waarom de vredige tocht met 



de Adder zo rampzalig verliep zal wel nooit helemaal 

gereconstrueerd kunnen worden. Maar wat in ieder geval fout ging 

was dat er niet of te laat om hulp werd gevraagd en dat er niet of te 

laat hulp werd aangeboden. In die zin is er uit de ramp die we nu 

gedenken iets goeds voortgekomen; de kustwacht. En er is sinds deze 

ramp een ontwikkeling op gang gekomen, die de hulpverlening aan 

hen die in nood zijn op zee uit de sfeer van de vrijwilligheid getrokken 

heeft. Het geven van hulp aan hen die in nood zijn op zee is geen 

gunst maar een plicht, die wettelijk is vast gelegd en wie zich aan die 

plicht onttrekt verkeert in overtreding en is strafbaar. 

Daarmee is de vraag van Kain: Ben ik mijn broeders hoeder?, voor 

wat betreft het verkeer op zee niet alleen met ‘ja’ beantwoord, maar 

is dat positieve antwoord ook geborgd in wet- en regelgeving. 

De zee kan voor de mens in een oogwenk veranderen in een uiterst 

gevaarlijke omgeving. Zeelieden weten dat uit eigen ervaring en ze 

weten dat ze voor hun overleven meer dan anderen van elkaar 

afhankelijk zijn. 

Nog steeds eist de zee zijn tol. Bijna dagelijks vernemen wij van 

slachtoffers op zee (door stomme pech of door onverantwoord 

gedrag), maar aan de regels voor het geven van hulp en het uiterst 

geavanceerde netwerk voor het signaleren van hen die in nood zijn 

en de middelen om dit kenbaar te maken, hebben sinds de ramp met 

de Adder ook vele duizenden hun leven te danken. 

Het ware te wensen dat de vanzelfsprekendheid die geldt op zee om 

hulp te verlenen aan je naaste in nood, ook op die manier op land in 

praktijk werd gebracht en zou doordringen in alle geledingen en 

verbanden van ons menselijk samenleven, zodat niet alleen de zee, 

maar de hele wereld er een stuk veiliger op zou worden. 

Dank u voor uw aandacht.  


