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HET PUBLICATIEBORD Nr. 27
5e jaargang – 5 juli 2022
Ons gezellige familie Hotel the Ark is
gelegen in het ‘t Zand in Noord-Holland
nabij Callantsoog.
Bloembollenvelden in het voorjaar. Fort
Kijkduin en Marine museum in Den
Helder (15 min) Winkelen in Alkmaar of
Bergen (half uurtje). Het is Vlak bij het
strand (6km) en met het Noord-Hollands
kanaal voor de deur ideaal voor vissers.
Mooie fietsroutes door de polder of naar
de duinen/strand. Kijk voor meer
informatie op de website
www.hoteltheark.nl
(zet de link in uw browser)
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Vooraankondiging…..
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Niet gelachen niet geleefd…
Moeder en dochter zitten aan het strand. Pa is in een strandkorf ingedut en snurkt
verschrikkelijk.
Waarop de dochter verontwaardigd zegt: "Zeg, mams, ik zal nooit met een man trouwen, die ’s
nachts snurkt."
Waarop de moeder: "Da’s best, kind, maar wees voorzichtig alsjeblieft bij het uitproberen."

Ha Arie en L.S.,
Ik was gisteren even in Rotterdam en heb de A802 Zr.Ms. SNELLIUS, A900
Zr.Ms. MERCUUR, M863 Zr.Ms. VLAARDINGEN en M864 Zr.Ms.
WILLEMSTAD voor je op de foto gezet.

Foto: Freek Koning

Top, Freek bedankt het is een mooie plaat, de marine heeft zich in ieder geval weer eens in
Rotterdam kunnen promoten …..

Geachte Heer Krijgsman en L.S,
Ik heb Uw forum per toeval gevonden.
Ik zou U graag vragen of het mogelijk zou zijn dat de L 9612 ex LT 106 in werkelijkheid niet in
de Verre Oost gebleven is maar in Europa teruggekomen is.
Inderdaad, volgens BV en LR, was de SESAME, een Franse kustvaarder, de ex LCT 106.
Een foto toont duidelijk dat de SESAME een ex LCT (4) was en de anlagen geven in Holland
(ver)gebouwd. Spijtig kan ik de namen van de werf of de plaats waar de verbouwing gebeurt is
niet lezen.
Ik dank U al voor Uw help. Excuseer mij ook voor mijn slechte Nederlands !
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M. Voss
rue St Jean 6
B 4840 Welkenraedt
België

…………………………………………………………………………………………………………..
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Deze reünie wordt mede mogelijk
gemaakt door het Vfonds.

30e Reünie
voor Nieuw-Guineagangers van de Koninklijke marine
en oud-opvarenden van Hr.Ms. De Zeven Provinciën (C802)

Waarde reünist,
Na een periode van bijna 3 jaar mogen we ons eindelijk weer gaan opmaken voor de 30e reünie.
Op dus naar een lustrum waarvan de oorspronkelijke initiatiefnemers – een van hen maakt nog deel uit van
het huidige bestuur – bij de eerste voorzichtige opzet nooit hadden durven dromen.
Heel klein begonnen in het Dorpshuis van Den Dolder met plusminus 90 deelnemers welke zowel in
Nederlands Nieuw-Guinea als aan boord van Hr.Ms. De Zeven Provinciën hadden gediend.
Het succes van deze eerste bijeenkomst smaakte naar meer en allengs moesten er steeds grotere
onderkomens gezocht worden, waarbij het uitgangspunt was dat de gekozen locatie zo centraal mogelijk in
het land moest liggen.
Dorpshuizen, voetbalvereniging, scholen, veemarkthal, alles werd benut tot de reünie tenslotte neerstreek
in de Kumpulan van Bronbeek, weliswaar niet zo heel erg centraal gelegen, maar qua sfeer het best
aansluitend bij het sentiment van de gemiddelde NNG-ganger.
Tijdens al deze “feesten” (zo mag je onze reünies bijna betitelen)
kwam er ook van alles voorbij, behalve onze “huisorkesten”,
Indische en Papoea dansgroepen, Shanty-koren en bijzondere
orkesten, om ons eigen Mariniers-combo niet te vergeten.
Voorwaarde was ook altijd om een zo origineel mogelijke
“blauwe hap” te bieden, zo zeer zelfs dat in het jaar dat we een
onderkomen vonden in Vianen, eigenhandig door “onze” Corrie
–
uiteraard met een aantal rechterhandjes – een fantastische
Indische maaltijd werd bereid.
Het succes van “onze” reünies was dermate groot dat er vele jaren zijn geweest, dat de leuze “wie het eerste
komt, het eerst maalt” al ruim voor de sluiting van de inschrijving onbarmhartig in de praktijk gebracht
moest worden en vele tientallen inschrijvers teleur gesteld moesten worden. Doch de laatste jaren moeten
we tot ons leedwezen vaststellen dat voor veel van onze oud-collega’s de leeftijd – met de onvermijdelijke
ongemakken – een woordje mee gaat spreken. Als bestuur doen we er letterlijk alles aan om de
bijeenkomsten zo aantrekkelijk mogelijk voor u te houden, maar tegen de ijzeren logica van het ouder
worden kunnen we niet op.
Daarbij kwam recentelijk het rampzalige Corona virus, dat veel ouderen terecht angst inboezemde. Meer
woorden hoeven we daaraan niet te besteden.
Het voorgaande heeft meermalen geleid tot ellenlange discussies tijdens onze bestuursvergaderingen,
waarbij zelfs opmerkingen gebezigd zijn als “er met een knal uitgaan”, vertaald betekent dat eindigen met
een grandioze laatste reünie. Maar als verstokte organisatoren kwamen we er niet uit en werd besloten er
maar zo lang mogelijk het beste van te maken zonder dat het een Heintje Davids Show gaat worden.
Met nu de 6e lustrum bijeenkomst in aantocht is het woord aan u. We zijn vastbesloten om er weer een
geweldige reünie van te maken en vanwege de 30e een extra beentje voor te zetten.
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Ter gelegenheid van de 29e reünie – dat is zoals eerder opgemerkt bijna ongemerkt DRIE jaar geleden –
hebben we onze reünie voor het eerst aangemeld bij het Vfonds, voornamelijk omdat dit fonds het mogelijk
maakt dat de partners deel kunnen blijven uitmaken van onze bijeenkomsten. Een en ander is het directe
gevolg van de nieuwe Regeling Reünie Faciliteiten welke 1 januari 2018 van kracht werd, conform welke
regeling voor partners geen vergoeding meer wordt gegeven.
Voluit is de naam Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg en het motto van het Vfonds is; Aan vrede moet
je
werken, elke dag weer. Daarom steunt het fonds talloze
initiatieven en projecten die ons er steeds aan moeten herinneren
hoe
waardevol vrede en vrijheid is (juist dezer dagen !!). De
ondersteuning van al deze activiteiten wordt mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van onder meer de Nationale Postcode
Loterij, de Vrienden Loterij en de Nederlandse Loterij.
Men kan als particulier het Vfonds simpelweg steunen door vriend te worden. Dus – als u het nog niet bent
– wordt een vriend van het Vfonds, zie daarvoor www.vfonds.nl.
Na deze “voorbeschouwing” zullen we ons nu richten op de 30e reünie. Zoals we al voorafgaand aan de 29e
reünie aangaven hebben we ons hoofd gebroken over de redenen die de oorzaak zouden kunnen zijn van
een teruglopende belangstelling. Een er van is dat u op de betreffende datum andere bezighouden zou
kunnen hebben; een belangrijke reden, dachten wij, was vanwege de samenvallende schoolvakanties het
fenomeen “oppas oma/opa”.
De datum die nu uit de bus is gekomen is:
ZONDAG 30 OKTOBER 2022.
Bij dezen nodigen wij u daarom ook van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst om uw “oude” sobats
weer te ontmoeten. Het zal u niet verbazen dat we dat wederom kunnen doen in het inmiddels vertrouwde
en welbekende Congres- en reüniecentrum Kumpulan Bronbeek, steeds weer garant voor een sfeervolle
omgeving. Het adres is Velperweg 147 te Arnhem, telefoonnummer 026 – 364 92 94.
We hopen dat dit jaar het aantal deelnemers, weer een beetje
richting zal gaan naar oude aantallen, hoewel we ons terdege
realiseren dat leeftijden meer en meer een rol gaan spelen. Dit
laatste geldt natuurlijk voor ons allen, probeer er desondanks
wat van te maken. Dus vloot- en MLD-personeel, leden van
het Korps Mariniers en zeemiliciens vindt uw weg naar de
Kumpulan. Als u heeft gediend in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
en/of aan boord van de kruiser De Zeven Provinciën dan zullen we u graag van harte welkom heten.
Hebben we gedurende de afgelopen twee jaar als muzikale
invulling het podium laten bemannen door de Cliff Richard
Tribute Band de REDSTRATS, dit jaar hebben wij vanwege
het bijzondere karakter van deze reünie, het is immers het 6e
lustrum, het combo van de Marinierskapel der Koninklijke
Marine weer bereid gevonden om zijn ‘nootje’ bij te dragen
aan deze 30e reünie zoals het dat ook deed tijdens de 25e.
Dit jaar zult u Jacques Malipaard – inmiddels bewoner van
Bronbeek – met zijn vermaarde toko moeten missen omdat
ook bij hem de leeftijd meespeelt. Mogelijk zal hij nog present zijn met een “tafel met spulletjes”.
Gewoontegetrouw zullen er in de filmzaal van de Kumpulan ook deze keer weer een aantal films vertoond
worden die wij in bruikleen ontvangen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH),
6

gevestigd op de Frederikkazerne, Gebouw 35, Van der Burchlaan 31, 2597 PC Den Haag. Voor een kopie
van een van deze films (of informatie daarover), dan wel voor vragen over andere historische zaken kunt u
zich tot hen wenden; 070-3165836. E-mail adres: nimh@mindef.nl.
De foto’s van diverse momenten op de dag worden gemaakt door
vakfotograaf Arie Cijfer. Dat zal ook dit jaar weer het geval zijn.
Hij
maakt een prachtige serie foto’s die men daags na de reünie kan
bewonderen én bestellen op zijn website https://www.obus.work/
of
voor een directe – iets omslachtigere – toegang
https://www.obus.work/reportages-studio-obus/ .
Over professionele foto’s gesproken, wij pochen graag op het feit
dat
de weergoden ons vaak zeer gunstig gezind zijn en zij die de
reünies gewoontegetrouw bijwonen weten dat dit niet uit de lucht
is
gegrepen. Om dit feit nog eens te staven bijgaand een van de
foto’s uit de serie van de laatstgehouden reünie; het leek weer een
mooie voorjaarsdag.
Verder namen een aantal van de deelnemers bij het mooie weer ook
nog de gelegenheid te baat om even stil te staan bij het monument
ter ere van de Papoea-strijders in de tuin van Bronbeek.
Voor wat betreft de muzikale invulling dit jaar; lees even het stukje
hiervoor.

Hij behoort zo langzamerhand tot het vaste decor, hoewel wij hem zeker niet als decorstuk
beschouwen. Ook dit jaar zal de heer Bas Kleinendorst acte de présence geven met zijn model,
en stelt hij met veel plezier zijn
encyclopedische kennis weer
gratis
ter
beschikking. Mogelijk kan hij u
van feiten
voorzien die u altijd al wilde
weten
en
dan gaat het niet alleen om de
Zeven
Provinciën. Wist u dat hij ook aardige 3D marinefiguurtjes maakt ??
De deelnameprijs voor de 30e reünie is gesteld op € 17,50 per persoon.
Zoals de vaste bezoekers weten vindt er tijdens elke reünie een loterij plaats, waarvoor onze dames zich elk
jaar weer “het vuur uit de sloffen lopen” om loten aan de man of vrouw te brengen, met steeds weer
aantrekkelijke prijzen. Ook dit jaar zult u als hoofdprijs een geheel verzorgde vakantie in de wacht kunnen
slepen, ditmaal in het Sophia Hotel in het Sauerland (de manager heeft er vanwege het lustrum zelfs TWEE
beschikbaar gesteld). Maar natuurlijk is er meer; om tot een aantrekkelijk prijzenpakket te komen laten
Corrie en Ben hun inventieve creativiteit elk jaar weer de vrije loop. Om een kans te maken op de reis dan
wel een van de andere fraaie prijzen worden er setjes van 5 loten verkocht voor de prijs van € 2,00.
Wij hopen dat u weer in groten getale aanwezig zult zijn om oud-collega’s te ontmoeten en eens gezellig
bij te praten. Mocht u in uw naaste – ook minder naaste – omgeving een (oud-)collega kennen die deze
reünie nog niet kent, maar wel tot de doelgroep behoort, wilt u dan zo vriendelijk zijn hem daarop attent te
maken. U kunt natuurlijk ook diens adres bij ons kenbaar maken, dan zenden wij hem per omgaande deze
zelfde convocatie toe.
Uiteraard zijn, zoals u dat bij onze reünies gewend bent, de echtgenotes/partners ook van harte welkom.
Zonder in herhalingen te willen vallen wijzen we u er nogmaals op dat ons tijdens de bijeenkomst drie zalen
ter beschikking staan, namelijk de grote zaal, ofwel de SUMATRA-zaal, het JAVA restaurant (de andere
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zaal) en de BALI serre. Dit met het oog op (sporadische) geluiden dat men de muziek niet kan appreciëren
vanwege het vermeende harde volume. Het staat u dus vrij om zich voor een rustig gesprek terug te trekken
naar het JAVA restaurant of de BALI serre.
Sprekend over de faciliteiten van de Kumpulan willen wij graag nog even benadrukken, dat het prijsbeleid
voor de geboden diensten – waaronder de consumpties en kleine hapjes – volledig bij de Stichting
Kumpulan berust en wij daar dus ten enenmale geen zeggenschap in hebben.
Globaal is de dag als volgt ingedeeld:
11.00 u. * deuren open, ontvangst met koffie en spekkoek, vergezeld van de klanken van het
combo van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. (U kunt rustig nog een 2e kopje koffie nemen maar
dan zonder spekkoek).
12.00 u. officiële aanvang van de reünie, met een welkomstwoord van de vz
tot circa 15.00 u. lunchtijd, u kunt dan Indische snacks kopen
circa
17.00 u. aanvang onvervalste Indische rijsttafel
circa
19.00 u. bijeenkomst wordt afgesloten.
*) Wij verzoeken u uitdrukkelijk niet vóór 11.00 uur binnen te komen, omdat wij organisatorisch de tijd tot
11.00 uur hard nodig hebben om alles voor u in gereedheid te brengen.
Om het vinden van oude “sobats” te vergemakkelijken, zullen wij weer een deelnemerslijst ophangen met
een aantal – bij ons bekende – relevante gegevens. Tevens ontvangt u bij binnenkomst een badge met uw
naam, graag weer inleveren bij vertrek.
Vergeet u vooral uw foto’s en andere memento’s niet, want dat zijn bij uitstek de middelen om het geheugen
weer eens op te frissen.
In het licht van het 6e lustrum hopen wij dat het een exceptioneel gezellige dag wordt en natuurlijk willen
we u gaarne van harte verwelkomen bij de 30e reünie.
Let op, als u wilt inschrijven voor de 30e reünie:

Maak per persoon € 17,50 (zie opmerking aan het eind van de convocatie) over naar bankrekening:
NL18 INGB 0009 3168 37
t.n.v.
Stg Reün 7 Prov & NNG
te Zeist
Opgepast: de sluitingsdatum is vrijdag 22 oktober 2022 !!!
Ondanks veelvuldige verzoeken in die richting gebeurt het nog elk jaar dat men niet duidelijk zijn adres en
woonplaats vermeldt, waardoor men penningmeester en secretaris opzadelt met een hoop onnodig speurwerk om
langs allerlei wegen uit te vinden wie de inschrijver is. Temeer daar de banken in het kader van Privacybescherming
op dit gebied geen enkele medewerking verlenen.
E.e.a. is ook van toepassing als men betaalt vanaf een zakelijke rekening.
U ontvangt na ontvangst van het inschrijfgeld geen toegangsbewijs (dit i.v.m. besparing van portokosten) uw
bijschrijving is tevens het bewijs van deelname.
Denkt u hier a.u.b. aan bij het doen van een betaling !!!!
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Mocht deze convocatie op het informatieve vlak niet toereikend zijn, dan kunt u zich natuurlijk altijd
wenden tot de secretaris van de stichting:
N.G.A.F. Meeuwsen
Lodewijk Napoleonstraat 9
5361 CD Grave
0486 - 42 11 38 / 06 – 47 312 240
ng.meeuwsen@ziggo.nl

HOUDT U VOORAL DE SLUITINGSDATUM IN DE GATEN !!!
Het beste is om maar gelijk in te schrijven.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Jhr Hans Sandberg van Boelens
Nico Meeuwsen
Piet Brinkman
Ben Folmer
Hans Weekenstroo

Uiteraard dragen ook de dames van de bestuursleden een meer dan belangrijk steentje bij aan de organisatie.
ZEER BELANGRIJK !!!!

Voor onze administratie is het belangrijk dat we de verhouding DAME / HEER
kennen. Wilt u daarom bij uw opgave van het aantal personen duidelijk aangeven dat
het bijvoorbeeld om 1 dame en 1 heer gaat of bijvoorbeeld 2 dames en 1 heer of 2
heren.

Uw speciale aandacht
U zult begrijpen dat wij – uit kostenoverwegingen – het liefst onze convocatie per
e-mail willen verzenden.
Van een groot aantal van onze reünisten is het e-mail adres bekend.
Een aantal van u had een account bij Veteranen.nl, deze provider is al geruime tijd
geleden gestopt met het aanbieden van deze service.
We gaan er van dat de gebruikers van zo’n account een nieuw e-mail adres
hebben genomen.
HELAAS hebben zij verzuimd, dit aan ons door te geven, daarom verzoeken we
hen dit alsnog te doen.
e-mail adres secretaris: ng.meeuwsen@ziggo.nl
Bij voorbaat dank.
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Nederland biedt
mijnenjagers aan
Veilige vaarroutes creëren voor graanexport uit Oekraïne
Bijdrage leveren aan het voorkomen van een voedselcrisis
Alexander Bakker
Madrid
Nederland heeft aangeboden om mijnenjagers in te zetten om veilige vaarroutes te creëren
voor graanschepen uit Oekraïne. „Als wij een rol kunnen spelen dan zijn we daartoe graag
bereid”, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) op de NAVO-top in Madrid.
Het Nederlandse aanbod is gedaan in de marge van de NAVO-top. Daar sprak premier Mark
Rutte met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.
Ankara bemiddelt tussen Oekraïne en Rusland om de Zwarte Zee weer toegankelijk te maken
voor graanexport, en zo een voedselcrisis in Afrika en het Midden-Oosten te voorkomen.
Met de inzet van mijnenjagers kan Nederland hier een bijdrage aan leveren, maar of de
marineschepen ook werkelijk koers zetten naar de Zwarte Zee is nog zeer onzeker. Eerst moet
een doorbraak worden bereikt tussen Rusland en Oekraïne.
Vertrouwen
„Hier heb je de agressor Rusland echt voor nodig en ook Oekraïne moet er vertrouwen in
hebben”, zegt Ollongren. De tijd dringt volgens haar: „De oogst komt eraan en de volle silo’s
moeten leeg. Het moet nu gebeuren.”
Oekraïne is een van de belangrijkste exporteurs van graan ter wereld, maar door het
wapengekletter ligt de uitvoer al maandenlang stil. De Russen hebben immers de belangrijkste
havens geblokkeerd en de Zwarte Zee ligt bezaaid met Oekraïense mijnen.
De Koninklijke Marine heeft al jaren een goede reputatie op het gebied van ruimen van
zeemijnen. Nederland heeft vijf mijnenjagers, maar de vloot is in feite groter door een intensieve
samenwerking met de Belgen.
Nederlandse hulp bij het opruimen van zeemijnen is volgens Ollongren alleen mogelijk als het
veilig genoeg is rond de Oekraïense kust. De Russische aftocht van het strategisch gelegen
Slangeneiland lijkt een voorzichtig teken van hoop. Moskou zegt dit te doen om
graantransporten weer mogelijk te maken.
De Europese Unie probeert ondertussen op het vasteland sporen geschikt te maken voor
Europese graantreinen, maar veruit het meeste graan moet over zee het land uit.
Portemonnee
De gevolgen van de exportblokkade voelen we al in onze portemonnee, maar de echte zorgen
in het Westen gaan niet over de prijs van brood. Vooral de dreiging van ongekende honger in
het Midden-Oosten en Afrika maakt iedereen zenuwachtig. Los van het humanitaire drama kan
er grote onrust ontstaan in landen en dreigt een nieuwe migratiegolf op gang te komen. Niet
voor niets is het onderwerp al besproken op de NAVO-top.
Op de historische top kreeg Nederland nog een compliment van de Amerikaanse president Joe
Biden. Hij is vol lof nu Den Haag heeft besloten 2 procent van het bruto binnenlands product te
besteden aan Defensie. Deze NAVO-norm is er gekomen in reactie op de Russische annexatie
van de Krim. De VS klagen al jaren dat Europa te weinig investeert in militaire versterking.
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Den Haag

Containerschepen die ten
noorden langs de
Waddeneilanden varen, kunnen
daar begeleiding bij krijgen.
Minister Mark Harbers
(Infrastructuur) schrijft met de
maatregel te komen na de ramp
met containerschip MSC Zoe.
In 2019 sloegen tijdens een
storm 342 containers van
boord, met grote milieuschade
als gevolg. Verscheidene
partijen in de Tweede Kamer
vroegen om betere begeleiding
voor schepen, bijvoorbeeld
tijdens heftige
weersomstandigheden.
Dan krijgen kapiteins informatie over onder meer andere schepen, manoeuvres die zij moeten
uitvoeren of stromingen en het weer. Deze dienst is 24 uur per dag beschikbaar.
De begeleiding is vrijwillig, maar volgens Harbers maken schepen wereldwijd ’vrijwel zonder
uitzondering’ gebruik van begeleiding als die beschikbaar is. De minister benadrukt dat het
aanbieden van begeleiding geen garantie biedt dat incidenten niet meer voorkomen. Het duurt
minimaal drie jaar voordat het systeem is ingevoerd.
………………………………………………………………………………………………………………
Casper Duin
Het wordt nog altijd gezien
als de grootste
scheepsramp in de
geschiedenis van de
Koninklijke Marine in
vredestijd, het vergaan van
rammonitor Zr. Ms. Adder
op woensdagavond 5 juli
1882 voor de kust van
Scheveningen.
Den Helder ’Ter
nagedachtenis aan de
bemanning van Zr. Ms.
rammonitor Adder, vergaan
in den nacht van 5 op 6 juli
1882 op de hoogte van
Scheveningen in het gezicht
der vaderlandsche kust’, zo
valt er te lezen op het
gedenkteken voor de
opvarenden het schip op de Algemene Begraafplaats in Den Helder.
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Een groot deel van de geborgen marinemensen (28) ligt begraven in
een gemeenschappelijk graf op de Algemene Begraafplaats.
Een jaar later (5 juli 1883) volgt er een gedenksteen ter
nagedachtenis aan de bemanning van Zr. Ms. Adder. Aan alle
kanten van het monument zijn de namen van de overledenen van
deze ramp opgenomen, met daarbij hun functie aan boord van het
schip. Onder hen Commandant LTZ 1 Ernst Simon van der Aa. De
letters, oorspronkelijk ook gezwart, zijn anno 2022 niet aan alle
zijden meer even goed leesbaar.
Vlak voor de Scheveningse kust verdrinken op woensdagavond 5 juli
1882 alle 65 opvarenden van de rammonitor Zr. Ms. Adder. Op de
bewuste ochtend van 5 juli vaart Zr. Ms. Adder met een koele bries
langs de Noordzeekust. Totdat rond twaalf uur de wind plotseling
stevig opsteekt en het tij keert waardoor de rammonitor in problemen
komt.
Hulpverlening
Hoewel het schip bijna niet meer vooruit komt, blijft adequate hulpverlening uit om het in
moeilijkheden verkerende schip te hulp te schieten. De bemanning is aan haar lot overgelaten.
Drie dagen later wordt via diverse kranten gemeld dat er lijken en wrakstukken van Zr. Ms.
Adder aangetroffen worden langs de hele Hollandse kust.
In 1977 begint Richard Schmüll als medewerker van het Bureau Maritieme Historie van de
Marinestaf, de voorloper van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Hij hoort al
snel de verhalen over Zr. Ms. Adder. Als hij enkele jaren later ook nog eens op Scheveningen
gaat wonen, komen er twee dingen samen. ,,Als je het verhaal van de Adder hoort, dan grijpt
het je. Dat hoor ik van iedereen. Het is een ramp en roept tegelijkertijd zoveel vragen op.’’
,,Zo is de oorzaak van het met man en muis vergaan van het marinevaartuig nooit helemaal
vast komen te staan’’, vervolgt de huidige voorzitter van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms.
Adder. ,,Ik denk dat we wel vast kunnen stellen dat de marine destijds wat steken heeft laten
vallen. Dit was geen ramp ver op zee. Je kunt de plek vanaf het strand gewoon zien. Het is zo’n
vierenhalve mijl uit de kust.’’
Lijk
Twee dagen na het zinken van het schip, op vrijdag 8 juli, krijgt men door het aanspoelen van
het eerste lijk - dat van de Helderse loods Duinker - het idee dat er iets mis gegaan zou kunnen
zijn. Uit onvrede over de gang van zaken rondom de ramp, wordt in 1883 door marineofficieren
een belangenvereniging opgericht; de huidige Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren
(KVMO).
Twee jaar later, in 1885, wordt de voorganger van de huidige Kustwacht ingesteld. ,,Die kan nu
natuurlijk elke beweging op het water volgen. De ramp met de Adder heeft vele levens gekost,
maar meer gered door de oprichting van de Kustwacht’’, zo stelt Schmüll.
Ook op de boulevard van Scheveningen, ter hoogte van de vuurtoren, is sinds 2015 een
gedenkteken ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning. Onder de plaquette zit in een
holte een koker met daarin de bemanningslijst van het schip.
Komende dinsdag, precies 140 jaar na dato, wordt ter nagedachtenis van de ramp in de Oude
Kerk op Scheveningen een ceremoniële herdenking gehouden. ,,Opdat wij niet vergeten, dat is
inderdaad het hele idee hierbij. De ramp is lang geleden en heeft niet enorm veel bekendheid.
De tijd van wat er is gebeurd en wie wat fout heeft gedaan, ligt achter ons. Het gaat nu om de
opvarenden. Die willen we een gezicht geven. Er zullen zo’n twintig nabestaanden van de
bemanning aanwezig zijn.’’
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De herdenking wordt onder meer bijgewoond door de burgemeester van Den Haag,
vertegenwoordiger(s) van de Commandant Zeestrijdkrachten en Kustwacht-directeur Nicole
Kuipers.
Krans
Tijdens de herdenking
komende dinsdag zal
Kustwacht Nederland met
patrouilleschip Barend
Biesheuvel op de positie van
het wrak van Zr. Ms. Adder
liggen en vanaf het schip zal
een krans op het wrak
geworpen worden.
Tijdens de kranslegging zal
de Koninklijke Marine op zee
aanwezig zijn met
mijnenjager Zr. Ms. Makkum.
Daarnaast zullen een
patrouillevliegtuig en een
reddingshelikopter van de
Kustwacht een fly-past over
de boulevard van
Scheveningen en zal de
Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij (KNRM) met een vaartuig op de rede een eerbetoon brengen.
Rammonitor
Een rammonitor zoals Zr. Ms. Adder was een vaartuig met een groot kanon erop, dat werd
gebruikt voor de verdediging van havens en de wateren tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden, waar geen verdedigingswerken aanwezig waren. De vaartuigen werden ’monitoren’
genoemd, lagen zeer laag op het water en hadden door hun zware geschut een relatief hoog
zwaartepunt. Dit gekoppeld aan hun relatief geringe diepgang zorgde voor een slechte
zeewaardigheid en moeilijke handelbaarheid. De latere typen werden voorzien van een
ramsteven waardoor de naam rammonitor ontstond.
………………………………………………………………………………………………………..

Over de Russen gesproken… lees in “ten Anker” nr. 28 deze story…
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Antoinette Hofman, zij schreef een Masterscriptie
“de Koninklijke Marine en de handhaving van haar positie binnen de geallieerde
onderzeebootbestrijdingstaak, 1945 – 1968 “
Her- publicatie van deze scriptie volgt binnenkort in uw “ten Anker” (redactie)
………………………………………………………………………………………………………….
Maurice, Voss één van onzer zuiderburen zonder maritiem verleden doch erg geïnteresseerd
in de zeevaart geschiedenis blijkens zijn zoektocht naar Landingsvaartuigen uit Nederlands
Nieuw Guinea…. (zie blz. 3 van deze uitgave)
…………………………………………………………………………………………………………..

Ha Arie en L.S,
Naar aanleiding van het artikel over de HUDSON; Maarten Bezuijen is reeds enige jaren
geleden overleden, om precies te zijn 20 december 2014 stierf hij.
Hij had toen het slepertje ELIZABETH en heeft veel over de scheep en sleepvaart geschreven.
Groeten en het beste, Freek Koning⚓
…………………………………………………………………………………………………………..
Hoi Arie en L.S,
Na ruim 7 dagen ben ik gisteren uit het OLVG ziekenhuis in Amsterdam oost, ontslagen. Mij is
bijna 10 liter vocht, tot zelfs achter mijn longen afgenomen. Ik ben kilo’s afgevallen en ben nu
een kasplantje en voorlopig onzeker en dat zal ik voorlopig zo blijven. Ik was blij verrast met jou
ansichtkaart.
Groetjes van een nog zieke Wim Degen…
Wim, dat is weer effe schrikken… Op die manier afvallen is eigenlijk NO-GO maar zo zie je
maar dat je over je gezondheid geen moer te vertellen hebt.
Ansigtkaart…. zulke kleine zaken vallen in het niets in vergelijking van de ellende die de
ontvanger moet, of heeft ondergaan, maar die ontvanger dit juist als een opstekertje ervaren.
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Wim, het ga je goed, en betreffende jouw inzendingen, ik, maar ook onze lezers waarderen
deze ten zeerste. (redactie)
Wilt u ook een kaartje sturen?... adres is bij de redactie bekend.

Opzegging met goede
redenen

Hierbij wil ik mijn abonnement voor " TEN ANKER" beëindigen. Grote
waardering voor je inzet, echter ik kom niet toe aan het lezen van het blad. Ik ben met mijn
werkzaamheden over de grens gestapt naar Antwerpen, en kom echt niet toe aan het lezen van
het blad, dit zeer ten spijt.
Toon Vissers.
………………………………………………………………………………………………………………
Goedenavond Arie en L.S;
Alles wel?
Kan iemand mij misschien een beetje helpen, ik heb
gezocht en gezocht maar kan het vinden. Welke pet
en embleem is dit precies?
Ik wil een foto zoeken van exact dezelfde om mijn
onscherpe foto te kunnen bewerken
(knippen/plakken).
Waren de emblemen eigenlijk altijd van stof? Of ook
van metaal...
Foto is uit 1937.
Dank en hartelijke groet, Arthur Frijling
Redactie: Het betreft een onderofficier-vlieger ! het
petembleem is een o.off petembleem Koninklijke
Marine.
Of deze petemblemen toen van metaal waren is mij
niet bekend, thans zijn ze allen geborduurd in
gouddraad.
Is er een lezer die er meer over weet te vertellen,
laat het dan even weten bij de redactie!
…………………………………………………………………………………………………………..
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Uw redacteur is vanaf a.s. woensdag even “Out Of
Order!”
Woensdag vertrek ik naar hotel The Ark in ‘t Zand
waar ik een tweetal nachten zal bivakkeren.
Donderdag zal ik me begeven tussen de menigte
bestaande uit oud marinemannen tijdens de Marine
Veteranendag.
Ik ben zeer benieuwd wat ik daar tegenkomt, want ik
heb vernomen dat de kramen in de grote tent pas
vanaf vrijdag opgezet mogen worden, maar we zullen het zien…
Ik zal in het Publicatiebord van volgende week daarvan verslag uitbrengen.
Mocht u foto’s en/of een mooie belevenis hebben over deze dag, stuur die dan naar de redactie
opdat ik deze kan toevoegen.
Door deze dagen kan het zomaar voorkomen dat u uw “ten Anker” niet vrijdag in uw mailbox
ziet verschijnen maar deze komt dan een dagje later aan….
De redactie…
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