
Dames en heren, 

Vandaag is het precies 135 jaar geleden dat de rammonitor Zr. Ms. 

Adder hier recht voor de plaats waar wij nu staan, op 4,5 mijl uit de kust 

verging. Niemand heeft deze ramp overleefd en het is daarmee een van 

de grootste – zo niet de grootste – ramp geweest bij de Koninklijke 

Marine in vredestijd. 

Op woensdag 5 juli 1882, vertrok Zr. Ms. Adder uit IJmuiden voor een 

routine oversteek naar Hellevoetsluis. Halverwege de reis draaide de 

wind en deze trok aan tot een stormachtige wind en veranderde 

plotseling de kalme en rustige zee in een ruwe watermassa. 

Het topzware vaartuig, met de twee grote 23 cm kanons was uiteindelijk 

niet opgewassen tegen de grondzeeën en uiteindelijk kwam het 

ondersteboven op de zeebodem terecht. Niemand zag kans het vege lijf 

te redden 

Deze ramp heeft veel vragen opgeroepen en onrust teweeg gebracht.  

Niet alleen op ons dorp Scheveningen maar in het hele land. Immers 

diverse mensen hadden het schip gezien, echter toen het erop aankwam 

nam niemand actie. En als u even omkijkt, ziet u het patrouille vaartuig 

Zeearend van de Kustwacht precies boven het wrak van Zr. Ms. Adder 

liggen, zo dicht heeft deze ramp zich dus voor de kust van Scheveningen 

afgespeeld.  

Kranten meldden uiteindelijk na drie dagen het aanspoelen van 

opvarenden en men eiste opheldering. Uiteindelijk ging Koning Willem III 

zich er persoonlijk mee bemoeien. Hij stelde een onderzoekscommissie 

in, om de onderste steen boven te krijgen. 

De echte oorzaak is nooit achterhaald maar er zijn een aantal mogelijke 

oorzaken in het rapport genoemd, zoals de slechte nautische 

eigenschappen van de Adder, het gebrek aan voldoende communicatie 

en het onderbemand zijn, mede onder invloed van de oorlog in Atjeh. 

Een oorlog die grote personele gevolgen had voor de Koninklijke Marine. 

Wat waren nu de belangrijkste aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport?  

De belangrijkste aanbeveling was ongetwijfeld het instellen van  

een stelsel van kustbewaking, de voorloper van de huidige Kustwacht. 



Onomstotelijk was komen vast te staan dat een gecoördineerde 

kustbewaking essentieel is bij het bestrijden van rampen op zee. Toen, 

…en nu nog. Deze kustbewaking werd in 1885 een feit. 

De plaquette hier aangebracht is een eerbetoon, een gedenkteken om 

de 65 opvarenden van Zr. Ms. Adder (63 bemanningsleden, een 

opstapper en een loods) blijvend te herdenken.  

 

Wij willen op dit moment respect betonen aan deze 65 mannen die hun 

leven lieten tijdens de uitoefening van hun beroep.  

Echter, naar mijn mening niet voor niets omgekomen, immers door deze 

ramp is het besluit genomen een stelsel van kustbewaking in het leven te 

roepen, de huidige Kustwacht. Door deze Kustwacht zijn inmiddels een 

veelvoud van de 65 omgekomen opvarenden nu gered. 

43 lichamen zijn geborgen en begraven in een massagraf op 

Huisduinen. 

22 lichamen zijn echter nooit geborgen en daar, op die plaats, 4,5 mijl uit 

de kust hebben zij dan ook hun laatste rustplaats gevonden.  

Laten wij hen niet vergeten! 

 
Richard Schmull 

 


