Stichting Gedenkteken Zr.Ms. ADDER

Op vrijdagavond 10 april 2015 om 18.45 uur stonden voor de ingang van de Oude Kerk op
Scheveningen twaalf leden van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers die
toepasselijke militaire en maritieme marsmuziek ten gehore brachten.
Zo werden genodigden en belangstellenden op passende wijze verwelkomd om de ceremonie
rond de plaatsing van het gedenkteken voor de opvarenden van Zr. Ms. Adder bij te wonen.

Eenmaal in de kerk gaf organist Danny Spaans op het hoofdorgel een improvisatie over het lied ‘Ruwe
stormen mogen woeden’.
Om 19.15 precies gaf de ceremoniemeester Dhr. Thijs van
Leeuwen de voorzitter van de Stichting Gedenkteken Zr.
Ms. Adder het woord voor een kort welkom.

Hierna sprak de burgemeester van Den Haag en ging
hij dieper in op de relatie tussen Den Haag en de
marine, waarbij hij ook enkele persoonlijke
herinneringen ophaalde uit de periode dat hij
minister van Buitenlandse zaken was.
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Vervolgens sprak de vlootpredikant waarbij hij vooral
wees op eigenschappen als kameraadschap, iets wat in
de tijd van de Adder gold maar nu net zo tijdens de
missies in Somalië, West Afrika of de Oostzee.

Hierna volgde een kort muzikaal intermezzo, waarbij
Danny Spaans improvisserde op het lied Eternal Father,
strong to save" (The Navy Hymn)

Vervolgens nam de Plaatsvervangend Commandant
Zeestrijdkrachten het woord: "Het zijn de economie
en de handel die ons naar zee doen gaan. Het is de
marine die die belangen beschermt. Dat deed de
Adder hier op de Noordzee. Dat doen op dit moment
de Johan de Witt, de Zeeland, de Bruinvis, de
Wilemstad, mariniers en vlootpersoneel op vele
plekken in de wereld”, aldus de schout bij nacht.

De een na laatste spreker was de voorzitter van de
Koninklijke vereniging van marineofficieren, de vereniging
die als direct gevolg van de ramp met de Adder in 1883 werd
opgericht. Tijdens de eerste vergadering werden de
doelstellingen van de nieuwe vereniging bepaald. Deze
doelstellingen zijn, hoewel in de loop der tijd
gemoderniseerd, nog steeds leidend voor de KVMO. Naast
deze beroepsverenigingsactiviteiten is de KVMO ook een
vakbond en behartigt ze zowel collectief als individueel de
belangen van haar leden, link invoegen!!)

De laatste spreker was de directeur van de Kustwacht
Nederland, immers de voorganger van de huidige
kustwacht werd in 1885 opgericht. Dit omdat een van
de belangrijkste conclusies van de
onderzoekscommissie die de ramp onderzoeken was
het instellen van een stelsel van kustbewaking.
Het geheel werd op passende wijze afgesloten door de
ceremoniemeester
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Onder de klanken van “Abide with me” op het
hoofdorgel verlieten eerst de leden van het Contact
Oud Mariniers met medeneming van plaquette,
bemanningslijst en bloemenkransen de kerk via de
torenuitgang.

Voorafgegaan door de Tamboers en Pijpers van
het Korps Mariniers gingen genodigden en
belangstellenden kort na acht uur via de
boulevard naar de loopbrug onder de vuurtoren

Als eerste werd de koker met de bemanningslijst door
schout bij nacht Bekkering geplaatst waarna de
voorzitters van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder
en de KVMO gezamenlijk de plaquette plaatsten.

Na de Flypast door het Dornier patrouillevliegtuig en
het afschieten van een lichtkogel van het
noodsleepvaartuig Ievoli Amaranth van de Kustwacht
(welke precies op de positie van het wrak van Zr. Ms.
Adder lag) en lichtseinen vanaf de reddingboot Kitty
Roosmale Nepveu van KNRM-station Scheveningen
werd 1 minuut stilte in acht genomen.
Vervolgens klonk het Wilhelmus waarna er kransen
gelegd werden door het bestuur van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder, de Koninklijke marine, de KVMO
en de gemeente Den Haag, waarna ook het Contact Oud Mariniers een bloemstuk aan de voet van het
gedenkteken legde.
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