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Nieuwsbrief Stichting Gedenkteken Zr.Ms. ADDER

 
 
 

Bestuur:        Comité van aanbeveling:  
 
Richard Schmüll   Voorzitter       Floor de Haan (KTZ bd) Oud chef der Hydrografie 
Henk Grootveld  Secretaris       Prof. dr. Henk den Heijer Em.Hoogleraar zeegeschiedenis UL 
Martin Mos    Penningmeester     SbN bd. Saco van Idsinga Stichting Behoud Maritieme  
Herman Koning  Fondsenwerving        Monumenten 
Thijs van Leeuwen  Ceremoniële aangelegenheden     Paul de Kievit  Directeur Muzee Scheveningen 
          KTZ Peter Kortenoeven Oud-Chef der Hydrografie 

KLTZ Marc de Natris  Voorzitter. KNVMO 
Maarten van der Toorn Bouwkundig ingenieur 
KTZ. Ed H. Veen  Dir. Kustwacht 
Adri van Vliet  NIMH (maritieme zaken) 

 

Nieuwsbrief No. 6 
 

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat de 

vorige Nieuwbrief (No.5) van de Stichting 
Gedenkteken Zr.Ms. Adder u via uw digitale 
brievenbus bereikt heeft. 
Nadat op 14 april 2015 tijdens een indrukwekkende 
ceremonie in de Oude Kerk en vervolgens aan de 
boulevard op Scheveningen de herdenkings- 
plaquette werd geplaatst, heeft het bestuur nog het 
nodige verricht. 
 
De twee belangrijkste feiten die sinds de plaatsing van de plaquette hebben plaatsgevonden 
zijn:  

QR code bij het monument  
Veel toeristen en andere 
beangstellenden kunnen nu via hun 
smartphone op eenvoudige wijze de QR 
code scannen en op deze wijze alle 
digitale informatie vinden rond de ramp 
met de rammonitor Zr.Ms. Adder, het 
schip en haar bemanning. 

 

 
(Links: bestuur bij QR code monument Zr.Ms. Adder,. rechts: QR code) 
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Officiële overdracht van het monument   
Op 7 september 2016 heeft het bestuur van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder 
samen met een vertegenwoordiger van de gemeente bij het monument het document 
ondertekend waarmee de overdracht van het monument in beheer en eigendom aan de 
gemeente Den Haag ook juridisch een feit werd. Hiermee wordt een stuk zekerheid 
geboden inzake onderhoud en continuïteit van het monument.  

 
Herdenking 
Medio 2016 heeft het bestuur van de Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder in samenwerking 
met de Koninklijke Vereniging voor Marine Officieren (KVMO) besloten dat elke vijf jaar een 
officiële (korte) herdenking zal plaatsvinden bij het monument aan de boulevard. 
Op woensdag 5 juli 2017 is het precies 135 jaar geleden dat de rammonitor Zr.Ms. Adder voor 
de kust van Scheveningen verging. Daarom zal er dus dit jaar een officiële herdenking  
plaatsvinden. 

Om 17.00 uur precies zal deze herdenking 
aanvangen, waarbij diverse instanties 
(marine en burgerij) kransen of 
bloemstukken zullen leggen en muzikale 
medewerking verleend zal worden door de 
Tamboers en Pijpers van het Korps 
Mariniers. U bent nu reeds van harte 
uitgenodigd (een persoonlijke uitnodiging zal 
nog volgen). 
 
(Foto Kon.Marine, herdenking 2015) 

De officiële website van de Stichting Gedenkteken Zr.  Ms. Adder met informatie over bestuur 
is hier te vinden, voor informatie en achtergronden over de ramp zelf kunt u hier klikken.  

 

Donaties 

Wie wil bijdragen in de onkosten kan 

een bijdrage overmaken naar 

bankrekeningnr. NL 12 RABO  0194 

3009 27 ten name van Stichting 

Gedenkteken Zr. Ms. Adder te 

Scheveningen. De Stichting is erkend 

als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI), zodat giften fiscaal aftrekbaar 

zijn (zie website Adder). 

 

 

Met vriendelijke groet, Bestuur van de  STICHTING GEDENKTEKEN  ZR.MS. ADDER 

https://www.kvmo.nl/kvmo/adder/stichting-gedenkteken.html
https://www.kvmo.nl/kvmo/adder/zr-ms-adder.html

