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Bijlagen.

Zeeramp van den rammonitor

Tweede Hamer. 15
Adder.

zal hier kortclijk vermelden , welke die ondervinding was.
Nadat In de jaren 1868 — 1873, zoo als uit nevensgaande
chronologische opgave vau reizen van monitors buitengaats.
Aan den h*er Voorzitter
bijlag;! A dezer Memorie, kan blijken, door do dekhuisvan dn Tweede Kamer der Staten Generaal. monitors » Tijger", > Krokodil" en » Heili/erlee" verschil*
lende tochten langs de Nederlandsche k u s t , van zeegat
' s - G R A V E N U A O B , 5 Februari 1883.
tot zeegat of van zeehaven tot zeehaven , zonder eenig
Ten vervolge op mijn schrijven van 2 Januari j l . , bezwaar waren volbracht, werden onder bet bestuur van
lit. B , u". 5 2 , hel) ik 'ie eer Q'Hoogedelgestrengo hier .ij den Interimairen Minister van Marine FRANSEN VAN DE
eene memorie betreffende bet vergun van Zr. vis. ram- PUTTE de eerste ramnionitors » Pantt" en » Hyeita", onder
ïnonitur » Adder" aan te bieden , niet beleef! verzoek die geleide van Zr. Ms. stoomschip • Valk" , van Nieuwediep
te gelegener tijd aan de eventueel door U~ voor deze naar Hellevoetsluis overgevoerd. Bij het vertrek der vaarzaak uit de Kamer te benoemen commissie t : willen ter tuigen was het weder goed, maar 'anachti werd de gelegenheid ongunstig en voornamelijk ten gevolge van slechte
iiand stellen.
waterkeering en minder goeie steenkolen, waardoor het
Be Minister tan Marine,
stoomhouden bezwaar opleverde , geraakt n beide monitors
TAALMAN KIP.
op dien tocht in zorgvolle omstandigheden. Hierijij dient
in aanmerking te wor len genomen . dat toen ter tij.Ie noch
de haven van IJ muiden noch de Nieuwe Sfaasmond voor
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gebruik geschikt w a r e n , zoodat van binnenvallen in eene
MEMORIE.
tusschenliggende haven geen sprake kon zijn.
De reisrapporten van de commandanten van > Panter"
§ 1. Het betel om Zr. Ms. rammonitor » Adder" na
en > Hgeua" gaven aanleiding tot een onderzoek naar de
gereedheid en bij gunstigegtlcgenheid tan Amsterdam
waargenomen gebreken , welk onderzoek tot gevolg heeft
naar Hellevoetsluis te doen vertrekken.
gehad , dat verbeteringen zijn aangebracht. waardoor in
Even als zulks in de jaren 1879, 1880 en 1881 geschied den vervolge nimmermeer zooveel water in de besloten
was, werd in J u n i 1882, bij het bevel tot indienststelling ruimte der rammonitors is gedrongen, dat eenige vrees
van Zr. Ms. rammonitor » Adder", aan deu directeur en voor de veiligheid behoefde te worden gekoesterd , terwijl,
commandant der marine te Amsterdam de last verstrekt door verstrakking van betere kolensoorten, ook nimmer
om genoemd vaartuig, na gereedheid, bij eerste gunstige meer klachten zijn gerezen over lastig stoomhouden.
gelegenheid , r a a r Hellevoetsluis te zenden.
Sedert dien tijd hebben de rammonitors elk jaar (1878
Ia hoeverre is die lastgeving te verantwoorden ?
uitgezonderd), tochten buitengaats gemaakt en in het
Alvorens die vraag op te lossen, eene korte historische geheel, tot en met het jaar 1881, zeven en dertig reizen
herinnering.
buiten-om volbracht, meest bn g u n s t i g e , soms echter ook
Onder het bestuur van den Minister van Marine P E L S bij ongunstige gelegenhei i. Maandelijks wer I door den
RIJCKEN werden de drie eerste Nederlandsche monitors in directeur en commandant omtrent hunne verrichtingen geEngeland en Schotland gebouwd; in Juni en Juli van het rapporteerd en jaarlijks werden, bij de buitendienststelling
jaar 1868, dus in de eerste dagen van het bestuur van door de commandeerende officieren, zeer omstandige rapden Minister BROCX , aanvaardden deze vaartuigen de reis porten ingediend betreffende de vaartuigen waarover zij
naar Nieu wediep; de » Krokodil" en de » Tijger" werden het bevel hadden gevoerd. Al deze rapporten zijn met
door Zr. Ms. stoomschepen » Prins Hendrik der Neder- aandacht gelezen en overwogen; zij hebben aanleiding
landen" en J Valk" begeleid en doorstonden niet goed gegeven tot het geleidelijk aanbrengen van tal van vergevolg ongunstige gelegenheid van wind en zee; de beteringen , waardoor de rammonitors steeds in g.;ede
» Beüigerlee" maakte de reis zonder geleide, doch trof eigenschappen gewonnen hebben, doch zij gaven nimmer
goed weder.
reden om af te zien van kleine reizen buitengaats. Wel
Het is bekend dat deze monitors voorzien zijn van dek- vestigde zich de overtuiging, dat dergelijke reizen behoorden
huizen en dat zij , hoewel geen volmaakte zeeschepen, toch te geschieden bij gunstige gelegenhei 1 van weer en wind,
als vrij zeevaardig zijn aan te merken. Hun overtocht uit doch dit was reeds se lert 187Ó uitdrukkelijk voorgeschreven.
Engeland en Schotland heeft zulks bewezen.
i)e ondervinding leerde tevens '.at, ook al w e r d , nadat
Nadat nog twee monitors van dit type op de Neder- de reis ondernomen w a s , de gelegenheid ongunstig, de
landsche werven in aanbouw waren gebracht, g i n g de ramnionitors daardoor toch niet in onmiddellijk gevaar van
Minister BROCX over tot den bouw van een nieuw t y p e , verongelukken kwamen , dat de reis soms zelfs bij harden
voller van vorm , daardoor minder diepgaande , zonder dek- wind en moeielijke zee werd volbracht en altijd tijdig kon
huizen en voorzien van een ram. Het doel, met deze wij
worden teruggekeerd of eene tusschenliggende haven
zigingen beoogd , was monitors te verkrijgen , die , zoowel worden bereikt.
door minderen diepgang als door krachtiger of- en defensief
Vandaar dan ook dat de Minister steeds is voortgegaan
vermogen, meer geëigend waren voor de verdediging onzer
zeegaten en stroomen dan de monitors met dekhuizen. Tot o m , wanneer zulks in iiet belang van den dienst vereischt
werd , reizen bij gunstige gelegenheid van de eene Nederhet nieuwe type behoorde Zr. Ms. rammonitor »Adder".
landsche zeehaven naar eene ander) voor te schrijven.
Zoo als uit het rapport van de » commissie voor het
Heeft hij gedwaald in de opvatting, dat dit voorschrift
onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zee- volkomen te verantwoorden w a s ? Zoo j a , dan hebban met
ramp van Zr. Ma. rammonitor >Addsr™ moet worden tocge- hem gedwaald:
schreven" (1) blijkt, beschreef de ontwerper, de toenmalige
de Minister van Marino jhr. WICHERS . die in het jaar
directeur vau scheepsbouw TURK , in een aan den Minister
1879 eveneens dergelijk voorschrift heelt uitgevaardigd;
van Marine gericht schrijven van 18 Januari 1869 , die type
de hoofdingenieur, adviseur voor scheepsbouw, wiens
als v o l g t : > ui dit project is het denkbeeld van het zeeplicht
bet voorzeker zou geweest zijn op het gevaar te
schip geheel terzijde gesteld, wordende hiermede bedoeld,
dat hoewel het vaartuig niet geëigend is om tochten in wijzen, dat in dergelijke reisjes gelegen was, indien hij
de Noordzee te maken , het echter bekwaam is om bijv. daar gevaar in zag;
de verschillende vlagofficieren , directeuren en commanop de reede tan Tessel dienst te verrichten".
danten der maritieme directiën, die de door den Minister
De ondergeteekende is verplicht te erkennen dat hij eerst bevolen tochten, zouder eenige bedenking, hebben doen
o n l a n g s , door het verzamelen van de bescheiden die 'Ier uitvoeren, want ook hun plicht bracht mede beswaar te
Addercommissie van dienst konden zijn, van dit oordeel opperen , zoo zij termen daartoe vonden ;
over de ramnionitors heeft kennis gekregen.
eindelijk alle officieren , die het bevel hebben gevoerd
Maar al had hij het bericht van den heer TURK eerder
over rammonitors en daarmede reizen buiten om hebben
g e k e n d , na de ondervinding sedert 1874 ten aanzien van
ondernomen , zonder eenig bezwaar daartegen in te brengen.
de rammonitors opgedaan, zou het geen invloed gehad
En nu voere men niet aan , dat vlag- en commandeehebben op het bevel van J u n i 1882. De ondergeteekende
rende officieren zich wel zullen wachten om bezwaar te
(1) Dit rapport zal voortaan kortheidshalve A</i/<rrapport en be- maken tegen de onmiddellijke uitvoering van beveleuvan
doelde commissie /Wi/rn-oiumissie worden genoemd.
I hoogerhand , aangezien reputatie en carrière daarmede licht
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gemoeid zijn. Voor 't geen onder andere hoofden van liet
Departement van Marine geschied i s , kan de on lergetee»
kende niet aansprakelijk worden gesteld, doch hij zelf
heeft meer Jan eens getoond, dergelijke beswaren niet
alleen niet euvel te duiden , maar ook die ernstig en weiwillend te overwegen.
Ten bewijze daarvan zij het hein vergund twee voorheelden aan te halen :
1°. Onder het bestuur van den Minister Bitocx werd
de » Argus "HÜUT zee gezonden om de reis om de Kaap de
Goede Hoop naar lndie te doen. Na korten tijd in zee te
zijn geweest, keerde de commandant terug en verklaarde
bezwaar te maken om aan zijne opdragt te voldoen , nangezien hij het schip niet zeewaardig achtte. Die handeling
is den commandant toenmaals uog al kwalijk genomen
(hetgeen iutussehen niet belet heeft dat de » A r g u s " ,
in stede van als zeilschip om de Kaap de Goede Hoop,
als stoomschip door het kanaal van Suez is gezonden)
De tegenwoordige Minister heeft bedoelden officier niet
alleen tot hoofdofficier voorgedragen, maar ham zelfs later
voor de meest eervolle commanJementen en plaatsingen
in aanmerking g e b r a c h t , waartoe trouwens diens bekwaamheid alle aanleiding gaf.
2°. Toen iu het jaar 1874, onder het bestuur van den
tegeuwoordigen Minister, Zr. Ms. schroefstoomschip 4de
klasse, tSamlas",
de eerste met een IS e.M. kanon gewapende bodem van dat charter, bevel had ontvangen om
naar lndië te vertrekken, maakte de directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis bedenking tegen
het naar zee zenden van zulk een klein schip met zoo
grooten deklast. Deze bedenking werd door den Minister
overwogen, eene nadere stabiliteitsproef werd bevolen en
toen deze, zooals verwacht was, goede uitkomsten opleverde, het bevel om naar zee te gaan gehandhaafd. Bedoelde directeur en commandant, destijds kapitein ter zee ,
is, op voordracht van den ondergeteekende, gaandeweg
tot sehout-bij-i:acht en vice-admiraal bevorderd.
De Minister vermeent, dat tegenover deze voorbeelden
geen ander uit zijn bijna zevenjarig bestuur kan worden
gesteld, waaruit van eene minder welwillende opvatting
zou kunnen blijken.
Tot dusverre wat liet verledene betreft.
En n u , zelfs nadat de droevige Adderramp is voorgevalleii, welk is het oordeel van deskundigen over het
buiteng ats zenden van een rummonitor?
De Addercom missie verklaart nu nog, bladz. 9 van haar
rapport, dat » in geen geval het naar zee zenden van de
» Adder"
een lichtvaardig of onverantwoordelijk
s t a k is geweekt", en op bladz. 23 van het rapport » tot de
maatregelen die wij zouden wenschea voor te stellen, behoort niet het door sommigen aangeprezen middel om de
rammonitors niet meer reisjes over de Noordzee te laten
doen".
De hoofdingenieur adviseur voor scheepsbouw l e g t , na
het gebeurde met de » Adder'', eene verklaring aan de
commissie af omtrent de zeewaardigheid der rammonitors
(n°. 10, bijlage B van het rapport), waaruit niet anders
valt af te leiden, dan dat hij nog van oordeel is, dat bedoelde vaartuigen bij g u n s t i g weder veilig buiten-om k u n nen gaan en er zelfs, wanneer het weder ongunstig wordt
en de noodige maatregelen getroffen zijn, veal moet g e beuren wil de veiligheid dier vaartuigen in gevaar komen.
En alle commandeerende officieren, die het bevel over
rammonitors Lebben gevoerd, beantwoorden nu nog de
vraag van den voorzitter der commissie: » of zij van oordeel zijn dat een rammonitor bij zomerdag met gunstig
weder en met inachtneming der noodige voorzorgsinaatregeleu, van de eene Xederlandsche haven buiten-om naar
i-ene andere kan gezonden worden", bevestigend. Wel
voeren sommigen daarbij aan dat ook bij zomerdag de
gunstige gelegenheid in eene ongunstige kan veranderen
en het schip dan in een moeielijken toestand kan geraken.
Wie zal dit ontkennen? Doch daar staat tegenover dat bij
zomerdag het ongunstige weder niet plotseling zoo hevig
invalt, de zee (voor den monitor lastiger dan de wind) niet
zóó spoedig toeneemt en de Xederlandsche zeehavens (vooral
na de opening van de haven van IJ muiden en van den
Nieuwen Alaasmond) niet zóó ver van elkander verwijderd
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zijn, of tijdig terugkeeren of binnenvallen is altijd mogelijk.
Op grond van al hot bovenstaande meent de Minister
dus te kunnen volhouden: het bevel aan Zijner Majesteit*
rammonitor » Adder" gegeven o m , bij gunstige gelegenheid, buiten-om, van IJmui len naar Hellevoetsluis te gaan ,
is volkomen te verantwoorden.
Had de Minister echter bij zijn bevel den co:umandeerenden officieren niet het nemen van voorzorgsmaatregelen
en den tijdigen terugkeer bij ongunstig wordende g e l e genheid moeten voorschrijven ?
Uit de hierbij gevoegde bijlage B kan blijken, dat de
rammonitors in bet tijdvak , waarin zij de 37 reizen buitenom volbrachten , tienmaal wegens ongunstige gelegenheid
zijn teruggekeerd, viermaal een of meer dagen op gunstige
gelegenheid hebben gewacht om zee te kiezen, achtniaal
in stede van het zeegat hunner bestemming, een tusschenliggend zeegat zijn binneugeloopen , en zesmaal iu plaats
van buiten-om, binuen-door de reis van JJmuiden naar
Nieuwediep of omgekeerd hebben gemaakt, terwijl uit de
rapporten bleek, dat steeds de noodige voorzorgsmaatregelen werden betracht.
Was er dus geen aanleiding om aan te nemen , dat de
commandeerende officieren , de eigenschappen der monitors
kennende, voorzichtig waren in het omgaan metdievaartuigen , en dat het hun bekend was dat terugkeer , wachten
op gunstige gelegenheid , afwijken van de instructie enz.
hun niet euvel zou worden geduid? Zoo j a , dan was het
voorschrift niet noodig en de Minister, die steeds zooveel
mogelijk het schoon en n u t t i g beginsel: de zelfstandigheid
der commandeerende officieren , heeft gehandhaafd , zou het
inderdaad eene ramp voor de marine achten , indien in den
vervolge dergelijke minutieuse voorschriften , die aan de
zelfstandigheid te kort doen, ook slechts wenschelijk werden
geoordeeld.
§ 2. De plaatsing van commandant en officieren
aan boord van een monitor,
die nog nimmer
op een dergelijk vaartuig hebben gediend.
Tot goed verstand der zaak zij medegedeeld , dat de
bevelhebber van een oorlogsvaartuig, op voordracht van
den Minister, door den Koning wordt benoemd en de
Minister daarna de officieren, machinisten , machinistleerlingen en onderofficieren tot het vaste korps behoorende,
aan boord van dien bodem plaatst.
De ondergeteekende moet beginnen met ten eenen male
te verwerpen de verantwoordelijkheid door sommigen , in
dit opzicht, gelegd op personen, die onder zijue bevelen
aan het Departement van Marine werkzaam zijn. De
Minister en niemand anders is verantwoordelijk voor hetgeen van zijn Departement u i t g a a t , hij moet en hij kan
dat zijn.
In hoeverre is het nu te verantwoorden dat een command a n t e n officieren aan boord van Zr. Ms. rammonitor »Adder'''
werden geplaatst, die nog nimmer aan boord van een
monitor hadden gediend ?
Toen de voordracht voor een bevelhebber van Zr. Ms. rammonitor »Adder" moest worden ingezonden en de plaat ing
van officieren aan boord van dien bodem moest geschieden,
waren er feitelijk geen commandant en geene officieren
van den vereischten rang en de noodige ancienneteit beschikbaar, die vroeger op monitors hadden gediend. Het
was dus niet mogelijk anderen aan te wijzen dan die nog
niet op monitors hadden gevaren, maar al had de g e l e genheid bestaan, dan zou de ondergeteekende toch daarvan
geen gebruik gemaakt hebben. W a t toch is het geval?
Zoowel met het oog op de beperkte financieele krachten
van het l a n d , als op de geringe getalsterkte van het
personeel (vooral officiereu eu onderofficieren) is het sedert
verscheidene jaren , de andere eischen van den zeedienst
in aanmerking genomen , niet mogelijk geweest meer dan
twee monitors, gedurende enkele maanden van het jaar
iu dienst te stellen. Jaarlijks werden dus slechts twee
commandanten , twee eerste officieren en zes luitenantster-zee of adelborsten op monitors geoefend. Üehoeft het
nu wel betoog dat, indien stee Is dezelfde officieren daarvoor
werden aangewezen (hetgeen trouwens in verband met de
bevordering en de diensten buitengaats niet mogelijk zou
zijn), de dertien monitors, die in oorlogstijd bemand moeten
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worden , slechts zeer weinig officieren gouden tellen , die
reeds op genoemde vaartuigen hadden gediend?
's Lands behing vordert dus d a t , bij indienststelling van
monitors, commandanten en officieren daarop worden
geplaatst, die nog niet op monitors hehhen gevaren.
Uit bijlage G dezer Memorie kan blijken , dat sedert 1875
steels in dien freest is gehandeld.
Tegen dit betoog zou kunnen worden aangevoeld , dat
met de aanwezige middelen meer monitors zouden kunnen
worden in dienst gesteld , indien slechts de opleidingen en
de oefeningsdivisie werden ingetrokken , doch de ondergeteekende is steeds van meening geweest, dat beide deze
diensten in de eerste plaats noodig zijn: — de opleidingen
omdat zij het eenige ml'.del zijn tot aankweeking van
personeel, — de oefeningsdivisie, omdat alleen op actieve
zeeschepen het personeel wordt gevormd en die zeemanschap en zeemansdeugden aangeleerd worden , welke ten
gevolge hebben dat de hevelhebbers, officieren en minderen
zich al zeer spoedig op een vaartuig voor binnenlandsche
verdediging bestemd, te huis voelen. Stelde men de
opleidingsschepen en de oefeningsdivisie buiten dienst, men
zou tijdelijk meer monitors voor oefening kunnen bemannen,
doch het zou niet lang duren of de toestand van het personeel
zou weder teruggebracht zijn tot dien van vóór 1874.
Een ander bezwaar, dat tegen de aanwijzing van den
commandant van de »Adder" is aangevoerd , luidt: dat die
officier, door zijne ojarige dienstverrichting als officierinstructeur aan het, Koninklijk Instituut voor de Marine
te Willemsoord, minder geschikt was geworden om dat
bevel te aanvaarden. Het zou inderdaad treurig met het
corps zeeofficieren gesteld zijn, indien dit bezwaar kon
gelden; gelukkig dat er voorbeelden te over zijn om het
tegendeel aan te toonen. De ondergeteekende behoeft daartoe
slechts te wijzen op drie hoofdofficieren, die onder zijn bestuur en onder dat van den Minister jhr. WICHERS g e roepen werden om het bevel over de oefeningsdivisie op
zich te nemen. Een daarvan was gedurende de laatste 14
jaren aan 's Konings Huis geattacheerd geweest, de tweede
gedurende 5 jaren commandant van het Koninklijk Instit u u t \oor de Marine, de derde gedurende 14 jaar (metinterruptie van een j a a r , toen hij een ramschip binnengaats
commandeerde, aan het Departement van Marine w e r k zaam , en alle drie hebben zij hun bevel, van af hetoogenblik, dat zij den voet we Ier aan boord zetten, op uitstekende wijze gevoerd.
Bijgevoegde staat van dienst van den luitenant ter zee
SIMON VAN DER A A , bijlage D dezer Memorie, kan g e tuigen dat genoemde officier veel diensten buitengaats heeft
verricht; toowel op grond hiervan a's van de Condulte-rapporten heeft de ondergeteekende dan ook met vol vertrouwen het oommandement van de » Adder " aan dien officier
gegeven. Buitendien heeft de heer SIMON VAN DEK AA
allen tijd gehad om zich voor die taak voor te bereiden,
aangezien hem 3 maanden van te voren is medegedeeld,
dat het commsmdeinent van de » Adder" voor hem was
weggelegd. Voorts was hij gedurende zijn vijfjarig verblijf
te Willemsoord meer dan menig ander zeeofficier in staat
om op de hoogte te blijven van zijn vak, speciaal wat betreflen de rammonitors, aangezien hij zich (laar in het centrum bevond der maritieme beweging en telken jare rammonltora van reizen baiten-om kon zien binnenkomen of
zich voor dergelijke reizen kon zien gereedmaken, met de
commandanten dier vaartuigen kon aboucheeren e n z . , g e legenheden die hij zeker niet voorbij heeft laten gaan.
W a t betreft de door het Departement van Marine aangewezen machinisten en onderofficieren zij hier aangeteekend:
dat de 1ste machinist niet alleen op den monitor » Krokodil" en de rammonitors » Panter" en » Haai" had g e diend, maar gedurende de zomeroefeningen van 1881 zelfs
als chef van de machinekamer op laatstgenoemden rammonitor, welk feit door de Addercommissie niet is g e i e leveerd. Deze persoon kon dus ten volle vertrouwd worden
geacht met alles wat machines, pompen , sluizen, deuren
en ventilatie op een rammonitor betreft;
dat een der machinisten 2de klasse vroeger als machinist
had dienst gedaan op den rammonitor » aaai" en op het
ramschip » Slier" en de andere eveneens op de ramschepeu
» Schorpioen" en » Stier". Eerstgenoemde was dus ook ten
volle bekend met de werktuigen van een rammonitor,
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laatstgenoemde had gevaren op schepen met gelijksoortige
machines;
dat de schipper, chef d'equipage, in dezelfde qualiteit
had gediend op den rammonitor » IIye.ua'', en gedurende
de zomeroefeningen van 1881 eveneens in dezelfde qualiteit
op Zr. Ms. rammonitor Adder, hetgeen aan de aandacht
der Addercommissie schijnt te zijn ontgaan. Deze was derhalve volkomen vertrouwd met alles wat grondtakel,
schalminrichting, waterkeering enz. van de » Adder " betreft.
Voor zooverre dit personeel aangaat, kan derhalve van
ongeoefendheid geen sprake zijn , en een ie Ier die maar
eenigszins met den dienst aan boord van een schip bekend
is, zal beseffen welke waarde aan bet feit moet worden
toegekend , dat 1ste machinist en schipper volkomen op
de » Adder" te huis waren.
§ 3.

De onvoltallUjheid en onervarenheid
bemanning van Zr. Ms. rammonitor

tan de verdere
»Adder".

Nadat de in paragraaf 2 genoemde personen door den
Koning zijn aangewezen, zorgt de directeur en commandant der marine van de directie waar het schip wordt in
dienst gesteld voor de verdere bemanning van het vaartuig.
Is dit bestemd om naar zee te vertrekken, dan handelt
de directeur en commandant overeenkomstig den inhoud
van art. 7 zijner instructie (lilde hoofdstuk, Ilde deel der
Verordeningen), welk artikel aldus l u i d t :
> Hij (directeur en commandant) inspecteert bovendien
alle bodems die niet tot een afzonderlijk eskader behooren ,
vóór hun vertrek naar zee en bij binnenkomst van eene
buitenlandsche reis. Bij naar zee vertrekkende schepen let hij
vooral op alles wat de zeewaardigheid van den bodem betreft.
» Van deze inspectiën rapporteert hij dadelijk na afloop
aan den Minister van Marine. Bij vertrekkende schepen
legt hij tevens over een beredeneerd geheim rapport, betreöènde de handelingen van den commandant, en diens
ijver bij de gereedmaking en het verblijf van het schip in
de directie aan den dag gelegd.
» Wanneer het hierbe loeld rapport van dien aard is dat
de tijdige wetenschap daarvan voor den Minister wenschelijk
is, zorgt de directeur en commandant dat het vóór het
vertrek van den bodem tijdig wordt ontvangen."
Dit voorschrift is in 1875 alsnog aangevuld als v o l g t :
» Het bij dit artikel bepaalde zal van toepassing zijn op
het gepantserd materieel, zoodra de in dienst gestelde
schenen voor den dienst gereed zijn." (Aanvullingsblad
n° 1 van genoemde instructie.)
Het bevel tot indienststelling, samenstelling en vertrek
naar zee gegeven hebbende, blijft de Minister derhalve
buiten bemoeiing met de uitvoering van dat bevel, tanzij
de directeur en commandant bedenking heeft tegen het
vertrek naar zee . in welk geval hij heeft te zorgen dat
de Minister tijdig daarvan kennis draagt.
Het door den .Minister gegeven schriftelijk bevel betreffende de samenstelling van de bemanning van Zr. M s .
rammonitor » Adder", dd. 9 Juni 1882. luidde a l d u s :
» Omtrent de verdere samenstelling der bemanning (1)
overeenkomstig de lijst voor het charter dier schepen,
vastgesteld in hoofdstuk XVII, 1ste deel der Verordeningen,
gelieve u des vereischt in onderling overleg te treden (2),
ten einde die zooveel mogelijk voltallig te maken."
Zr. Ms. rammonitor » Adder" is daarna cp 1 Juli in
dienst gesteld met eane bemanning, sterk 73 koppen,
verdeeld als v o l g t :
1 luitenant

ter zee der 1ste klasse,

4 luitenants »

>

>

2de

»

Transp. 2
(1) In hetzelfde schrijven waren opgegeven de commandant,
officieren, machinisten, machinist-leerlingen en onderofficieren voor
de nAdder" bestemd.
(2) De missive was gericht aan de drie directeuren en co»imandantcn te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, aangezien de
drie directiën ba de indienststelling van het gepantserd materieel
betrokken waren.
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Per transp. 2
1 officier van gezondheid
1

»

» administratie

l wbipper,
1 bootmansmaat,
2 kwartiermeesters,
1 tweede sluurmau ,

der 2de klasse,
»

»

»

Op 22 Juni had de ondergeteekende een telegram ontvangen van den directeur en commandant der marine te
Amsterdam , luidende : » Bemanning Aruba (') DOOdlg voor
gepantserd materieel; is verlof van veertien dagen voor die
mensclien overeen te brengen met de plannen van Uwe
Excellentie, anders moeten zij reeds primo Juli overal aan
boord zijn, verzoeke draad-antwoord; " waarop dienzelfüen
dag door ondergeteekende por draad is geantwoord «tegen
het vcrleenen van veertien dagen verlof'geen bedenking".
Dientengevolge waren bij de indienststeüing van da » Adder "
met verlof:

1 koustabel,

2 kwartiermeesters,

1 tweede timmerman ,

1 tweede ziekenoppasser,

l botteliersmaat,

2 matrozen 1ste klasse ,

1 tweede ziekenoppasser,

2

»

2de

»

1 tweede schrijver,

3

»

3de

>

1 hofmeester,
1 scheepskok,

totaal 10 koppen,

die zicli den fiden Juli aan boord moesten melden.
Al deze bijzonderheden omtrent de samenstelling der
bemanning , uitgenomen het feit dat mogelijk enkele man1 schoenmaker,
schappen (hoeveel was niet bekend) eerst eenige dagen na
3 miltrozen der 1ste klasse,
de indienststelling aan boord zouden komen, zijn den
Minister eerst bekend geworden nadat de » Adder" reeds
4
»
» 2de T>
was vergaan. De directeur en commandant, die het met
noodig heeft geoordeeld den ondergeteekende daarvan kennis
11
»
» 3de
»
te geven, vóór het vertrek van de » Adder" naar zee, was
3 licbtmatrozen ,
dus blijk; aar van oordeel, dat het schip, op deze wijze
bemand, de reis zonder bezwaar kon aanvaarden.
1 machinist der 1ste klasse
Tu hoeverre heeft bedoelde vlagofficier echter voldaan
2
»
» 2de »
aan het hem gegeven bevel?
Hierboven is reeds gezegd, dat de Minister bevolen had
4 maehinist-leerlingen ,
de bemanning » zooveel mogelijk voltallig te maken". Dit
is niet geschied. Bet voltallig maken van het personeel in
1 vuurstoker der 1ste klasse,
de quuliteiten van konstabelsmaat, hofmeester, scheerder
1
»
» 2de »
en matrozen 3de klasse , lichtmatrozen of jongens was niet
mogelijk , omdat de stof daartoe ontbrak. Daarentegen is
8 milicien-vuurstokers,
het den ondergeteekende gebleken, dat de matrozen 1ste
en 2do kla<se en de vuurstokers 1ste en 2de klasse wel
1 korporaal der mariniers,
voltallig hadden kunnen zijn. Omtrent de matrozen 1ste
1 tamboer,
en 2de klasse meldt de directeur en commandant in zijn
aan den Minister gericht iuspectie-rapporfc (2) over de
12 mariniers.
» Adder": » Ik zou in staat geweest zijn het volle aantal
matrozen 1ste en 2de klasse op de » Adder" te plaatsen,
Totaal 73 koppen.
maar wetende dat elders voor het gepantserde materieel
gebrek aan die qualiteit bestond , meende ik in het belang
Van de voorgeschreven bemanning' van 85 koppen ont- van den dienst te handelen door hier niet stipt aan de bebraken dus:
manningslijst vast te houden."
1 konstabelsmaat,
De Minister moet tot zijn leedwezen verklaren dat hier
niet met voldoend overleg gehandeld is. Genoemde directeur
1 hofmeester,
en commandant wist, dat de » Adder" het eerst van alle
in dienst te stellen gepantserde schepen een tocht buiten1 scheerder,
gaats zou moeten maken , dat uit schip dus in de eerste
1 matroos 1ste klasse,
plaats behoefte had aan voltallige bemanning, dat een deel
van 'net personeel in de eerste dagen niet aan boord zou
2 matrozen 2de
>
zijn, en hij had het in zijn hand om , uit personeel in zijne
eigene directie, aan 's Ministers lastgeving te voldoen om
4
»
3de
»
of lichtmatrozen,
de bemanning zoo voltallig mogelijk te maken, voor zoo4 lichtmatrozen of jongens ,
verre betreft de matrozen 1ste en 2de klasse.
Omtrent het vuurstokerspersoneel komt in genoemd rap4 vuurstokers 1ste klasse,
port de zinsnede voor : «Behalve 8 vuurstokers, die volgens
4
2de »
order van Uwe Excellentie door miliciens waren vervangen , ontbraken 1 konstabelsmaat" enz.
De ondergeteekende, die zich niet bewust was een derTotaal 22 koppen,
gelijk bevel te hebben gegeven , heeft genoemden direcverzocht hem nummer en datum der
terwijl bij gebrek aan een officierskok een scheepskok, teur en commandant
mede tu deelen , waarin de order zou zijn verstrekt
en in stede van een dertien stuurman, een tweede stuur- resolutie
om 8 vuurstokers door miliciens te doen vervangen. Daarop
man was geplaatst.
is het navolgende antwoord ontvangen:
Daarentegen waren overcompleet:
> Het woord vervangen, door mij gebruikt in bet rap2 machinist-leerlingen,
1 koksmaat,

8 milicien-vuurstokers.
Totaal 10 koppen.

(1) Eenige dagen te voren uit West-Indië binnengevallen.
(2) Dit rapport, gedateerd 5 Juli, is eerst 7 Juli 'savond.s aan
het Departement van Marine ontvangen.
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Adder.

port dil. 5 Juli 11. a n ü . 1147, komt niet vior in eenige
ministerieele resolutie, uitgevaardigd met betrokking tot

vuil an, zoodat de ondergetekende, dit lezende , niet anders
dacht, dan dat het onmogelijk was geweest meer vuur-

»In !8S0 werd de bepaling dat, al dadelijk 8 miliciens
als vuurstokers geplaatst moesten worden zoo opgevat, dat
de vaste rol (10) behouden bleef. Van Zr. Ms. wachtschip
en Zr. Ms. schroefstoouiichip »Maruix"
werd van elkeen
vuurstoker overgeplaatst. Aan boord van het laatste schip
bleven toen volgens het wekelijksch rapport over 15 vuur•tokersj aan boord van het wachtschip 4 vuurstokersvoor
buitenlandschen dienst en 23 vuurstokers voor binnenland.
schen dienst.
«Evenals in 1880 werden in 1881 weder op de » Adder"
geplaatst 2 gewone vuurstokers en 8 miliciens. Volgens
het wekelijksch rapport van het wachtschip bleven daar
toen over 23 vuurstokers der 1ste, 2de en 3de klasse, bene»
vens 2ö vuurstokers voor binucnlaudschen dienst.
» In 1882 werd op dezelfde wijze gehandeld."
De Minister moet tot zijn leedwezen verklaren dat ook
deze verantwoording van den directeur en commandant
te Amsterdam hem niet heeft voldaan.
In het jaar 1879 is door den .Minister van Marine jhr.
W.CHBB8 voor het eerst bij de indienststelÜDg van het
gepantserde materieel de order gegeven :
» Reeds dadelijk zullen op de » Stier" alsook op de
» Cfniuea" ieder 16 en op de monitors ieder 8 zeemüiciens
als vuurstokers moeten overgaan". In 1880 luidde het
daarop betrekking hebbende bevel, door den ondergeteekeude uitgevaardigd: » In navolging van vroeger zullen
reeds dadelijk op de » Stier"1 als ook op de » Quinea" ieder
15 en op de monitors ieder 8 zeemüiciens als vuurstokers
moeten overgaan." In 1881 en 1882 werd naar de aanscbrijving van 1880 verwezen.
Üe directeuren en commandanten te Willemsoord en
Hellevoetsluis en ook de ambtsvoorganger van den tegenwoordigen directeur en commandant der marine te Amsterdam in 1871), hebben het bevel steeds opgevat zooals
het bedoeld w a s , namelijk dat de mdieien-vuurstokers,
die niet in de vaste rol werden opgenomen, maar slechts
als gedetacheerd in de rol werden gevoerd, boven liet getal
der vaste bemanning aan boord moesten worden geplaatst.
Ook bij de bemanningalijst voor monitors, vastgesteld in
het XVIIde hoofdstuk, 1ste deel der Verordeningen, zijn
tod bepalingen te vinden omtrent vervanging van gewone
zeemüiciens door matrozen of omgekeerd , maar niet van
milicien-vuurstokers door gewone vuurstokers of o m g c keerd. üe directeur en commandant te Hellevoetsluis heeft
dan ook, zooals uit de wekelijksche rapporten van dien
tijd blijken k a n , zoowel in het jaar 18S0 als in 1881, het
voorgeschreven aantal vuurstokers onmiddellijk na aankomst. van de » Adder" te Hellevoetsluis aangevuld.
Had dit misverstand omtrent liet door den Minister gegeven bevel den ondergeteckende niet vroeger bekend
kunnen zijn ?
Op die vraag kan niet anders geantwoord worden dan :
het hnd den Minister bekend kunnen zijn, dat de •Adder"
in 1880 en 1881 slechts met twee vuurstokers in dienst
was gesteld, terwijl er meerdere vuurstokers op het wachtschip en de vMarwix" voorhanden waren , want de wekelijksclie rapporten worden aan het Departement toegezonden.
Aangezien de rol echter telkenmale, bij aankomst te
Hellevoetsluis, onmiddellijk werd aangevuld, en het aanwij/.eu der bemanningen van oorlogsvaartuigen , ingevolge
de gegeven voorschriften geheel behoort tot de bevoegdheid
van de directeuren en commandanten, is het licht te verklaren , dat 's Ministers aandacht niet op deze zaak gevestigd is. Uit de inspectie-rapporten van 1880 en 1881
bleek het misverstand n i e t , want in dat van 1880 werd
met geen woord over de vuurstokers gespreken en in dat
van 1?S81 werden de 8 ontbrekende vuurstokers begrepen
onder het Q-etal manschappen , waarvan de directeur en
commandant z e g t , dat hij er tot zijn leedwezen niet in
geslaagd i s , ook niet door de medewerking in te roepen
van do directeuren en commandanten der marine te Wil—
lomsoord en Hellevoetsluis, om het ontbrekende aan +e

stokers in de rol van de » Adder" te plaat-en.
De bemanning van de » Adder" is dus niet samengesteld
zooals de Minister het gewenscht en bevolen had. Moest
nu dit verzuim onvermijdelijk leidon tot het ongeluk dat
aan do »Adder" is overkomen?
Us Minister antwoordt op die vru
ui a • even goed als
de > Adder" in 1880 m 1881 . mei ;. lijk onvoltallige of
nog onvoltalliger bemanning Hellevoetsluis zonder bezwaar
heeft bereikt, even goed was zulks in '.ÜS2 mogelijk.
Men zie toch niet over bet hoofd, du de bemanning
van een oorlogsschip is samengesteld n. ' hel oog op do
bezetting van alle posten in de batterij, bij depompenen
spuiten , als scherp» en kardoesmanners , in < en woord voor
t i j ! van gevecht, doch dat een deel daarvan , boogstensde
helft, voldoende moet zijn om het schip over zee te brengen,
te meer wanneer het een reisje van en.-.el- uren betreft.
Noch commandant, noch Istemachinist — laatstgenoemde
zooals reeds gezegd is, ten volle vertrouwd met de eischen
van het stoken van de ketels van een rammonitor — hebben
dan ook het minste bezwaar gemaakt om met het hun
verstrekte personeel de reis te aanvaarden.
Is echter de onvoltalligheid en onervarenheid der vuurstokers fei'elijk een der oorzaken geweest van de ramp?
Op ilie vraag is geen positief antwoord te geven, doch
het blijkt uit de verklaringen van getuigen voor de Addercommissie afgelegd, dat de »Adder" tot het laatste toe
stoomende is geweest. De onderstelling is niet zeer g e waagd, dat dit sfoomen in de laatste uren, in verband
met den toestand der zee (waardoor de schroeven waar
schijnlijk telkens uit het water lichtten en de werktuigen
elk oog'-nblik wild doorsloegen) met niet meer dan 80 a
90 slagen der machine heeft kunnen plaats vinden. Neemt
men daarbij in aanmerking dan tegenstroom dien de » Adder"
ondervond en de verklaring van vorige commandanten ,
dat het schip bij woelige zee lastig te sturen was, zoodat
de machines telkens tegen elkander te werk moesten w o r den gesteld, dan verklaart dit alles geheel dat de monitor
op het laatste deel van zijne reis weinig of geen voortgang
maaWte en valt uit dit feit volstrekt niet at' te leiden, dat
de monitor geen stoom kon houden.
Hetgeen de Addercommissie op blz. 20 van haar rapport
zegt, nl. dat de ketels van een monitor eigenaardige bez waren opleveren bij het stoken, kan de Minister niet toegeven. De stookplaats op die schepen is r u i m , de vuren
liggen allen op bekwame hoogte, de lage vorm der ketels
en de daaruit voortvloeiende plaatsing eer vla in pij pen
achter de vuren , heeft op het stoken weinig of geen invloe i. Het eenige bezwaar dat (üe lage vorm oplevert is
dat de ketels soms last geven van opkooken, ingeval het.
aantal slagen der werktuigen boven 120 wordt opgevoerd,
hetgeen op deze reis van de * Adder" zeker niet geschied
is. Om de maximum stoomspanning bij tolle kracht stoomen te kunnen behouden, zijn gunstige omstandigheden
noo.lig, doen bij welke ketels en werktuigen is zulks
niet het geval? In geen d<»r eind rapporten over de » Adder"
uitgebracht, wordt over moei lijk stoonhouden g e k l a a g d ,
en alle commandanten getuigen dat de » Adder'
gemak*
keiijk 100 a 110 slagen der machine kon volhouden.
De uülicien-vuurstokers die aan boord geplaatst waren,
kunnen ook niet allen als zoo gansch onervaren worden
beschouwd. Vijf hunner waren practisch gevormde stokers, dio, hoewel nog j o n g , toch ree is et-nigen tijd bij
het vak waren en die, in den tijd op particuliere schepen
doorgebracht, wellicht tamelijk veel ondervinding van stoken hadden opgedaan. Van deze vijf halden er vier op
zeeschepen gevaren. De drie overbüjvenden waren wel geen
werkelijke stokers en nimmer aan boord geweest, doch
allen halden min of meer in machines gewerkt en daar*
mede omgegaan , zoodat het oliën en andere werk/.aamheden in de machines aan hen kon worden ti evertrouwd.
Bij volle ruimen , zooals op de »Adder " het geval was ,
vallen de kolen uit de schuiven voor de vuren op de vuurp l a a t , zoodat er geen stokers voor het verwerkender kolen
benoodigd zijn. ü e »Adder" had dus minstens zes bruikj bare vuurstokers voor de vuren.
Het schip was voorzien van South-Torkshire-kolen, juist
: uit Engeland ontvangen , eene kobnsoort die wel mindere
I warmte geeft en meer roet vormt dan Cardiff-kolen, doch

liet indianstttellen en tot liet bijeenbrengen der bemanningvn voor het gepunteerd materieel. Het woord is taalkundig
waarschijnlijk niet jui.st, in zooverre bet meer aangeeft eene
verwisseling van het reeds bestaande, en de acht vuursto*
kers waren van den beginne af niet in de rol geplaatst,
evenals dit niet geschied was in de jaren 1880 eti 18*1.
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die hij belemmerden luchtaanvoer, looala op een ge» I cler van de wacht bezig zouden zijn , van dat zeeklanr maken ,
schalmden monitor liet geval k:in zijn , gemakkelijker
brandt dan laatstgenoemde soort, terwijl toch daiirbij vlam
pijpen regen in de eerste wachten «toornen» niet noodig is.
Ten slotte zij bet den ondergeteekende vergund hierbij
aan te teekenen , dat de uitdrukking van den commandant
VAN DER A A , dal; hij baast maakte » om van Amsterdam
weg te komen , dewijl bij vreesde, indien hij zijne bemanning liet pawagieren, hij wel eens gebrek aan volk kon
heblien en daardoor verhinderd weg te k o m e n " , hem tot
geen andere conclusie kan doen komen , dan dat de commandant dus meende op dat oogenhlik volk genoeg te
hebben voor de reis.

onder behoorlijk toezicht, misschien niet veel zou komen. Te
gelijk wilde ik niet, dat met den nacht tusschenbeile, bij
zeer vroegtijdig vertrek uit IJmuiden, het vaartuig misschien
niet volkomen klaar zou zijn als het de hoofden uitliep.
» Dit waren de redenen , waarom ik , toen de commau-

dant bet plan bekend maakte om tot IJmuiden door te varen

(niet in het verslag der Commissie vermeld , maar wel door
mij gezegd) en zeer vroeg naar zee te gaan , antwoordde » doe
dat niet, wnnt gij zijt nog niet zeeklaar" , enz.
» Het zij mij om bijzondere redenen vergund nog hierbij
te voegen, dat in 1880 de »Adder", na het vertrek van
Amsterdam ook te Buitenhuizen bleef overnachten , den
daarop volgenden ochtend naar IJmuiden stoomde en reeds
ton half zeven uur 'svoormiddags in zee was. In 1881
§ 4. Bijzonderheden omtrent de indienststelling
vertrok de » Adder" des morgens ten 7 1 /, u u r van Buitenvan de » Adder".
huizen en werd ten 10'/, voormiddag te IJmuiden geschut."
Overeet.komstig den wenk van den directeur en commanTen einde zich te overtuigen , dat hij de indienststelling
en gereedmaking van Zr. Ms rammonitor » Adder " geen dant (de commandant van de » Adder" , die alleen te beafkeurenswaardige overijling heeft plaat* g e h a d , zijn slissen had omtrent het uur van vertrek, heeft dien wenk
door den ondergeteekende berichten ingewonnen bij den ongetwijfeld als zoodanig opgevat en dien niet als een bevel
onderdirecteur der marine te Amsterdam en bij den com- beschouwd), is de » Adder" 4 Juli naar Buitenhuizen gemandant van Zr. Ms. wachtschip aldaar. Deze berichten , stoomd en 5 Juli van daar naar IJmuiden en verder Gaar zee.
De Addercommissie keurt het af dat de monitor met
waarvan de inhoud hoogst belangrijk i s , worden als bijlagen E en F bij deze Memorie gevoegd. Daaruit blijkt, een ongeoefenden commandant en etat-major naar zee is
dat vóór het vertrek van de » Adder" uit Amster- gegaan zonder oefening vooraf, misschien gedurende eenige
dam zelfs tijd te over w a s , terwijl tevens licht verspreid weken, op binnenwateren. Zij maakt van dit ieit eene grief
wordt over den gemoedstoestand, waarin de luite nant tegen den commandant.
De ondergeteekende kan in dit opzicht niet met de
ter zee SIMON VAN DER A A zijn commandement en zijne
commissie instemmen. Had de commandant het noodig
reis aanvaardde.
geacht zich , zijne officieren en zijne bemanning vóór de
reis, gedurende eenige dagen in het omgaan met het
§. 5. Voorbereidende oefeningen alvorens een rammonitor
vaartuig te oefenen, hij zou daartoe ongetwijfeld vergunbuitengaats te zenden. Convooi.
ning hebben kunnen vragen , en de ondergeteekende zou
die gaarne hebben verleend. Doch, indien het waar i s ,
Nadat Zr. Ms. rammonitor * Adder" gereed was voor den dat oefening gedurende eenige weken noodzakelijk w a s ,
dienst en door den directeur en commandant der marine dan treft de aanmerking den Minister, die dergelijke
te Amsterdam was geïnspecteerd , werd den commandant oefening niet heeft bevolen.
door genoemden vlagofficier op 4 Juli eene instructie
In hoeverre is het nu voor dev.en te verantwoorden ,
verstrekt van den navolgenden inhoud:
dat hij den rammoni+or *Adder'*, bemand met commandant
»In verband met mijn schrijven van 30 Juni jl. n°. 1112, en officieren die voor het eerst op een dergelijk vaartuig
heb ik c!eeer U Weledelgestr. uit te noodigen om, zoodra diendeu , zonder voorafgaande oefening naar zee zond?
u w onderi:ebbei:de bodem tot vertrek gereed is en weder
De rammonitors hebbeu zoogenaamd eigenaardigheden.
en wind gunstig zijn tot vertrek naar Hellevoetsluis, U Leest rr.en de rapporten over deze vaartuigen uitgebracht,
derwaarts te begeven en U , bij aankomst aldaar, on- dan lossen die eigenaardigheden zich op in drie feiten :
middellijk te stellen onder de bevelen van den directeur
en commandant der marine, in die directie."
1°. De nunmanitofl waren vroeger bij kalm en vooral
Uit het door de Addercommissie Ingestelde onderzoek op ondiep water moeiel'rjk te besturen. Zij gierden dan
is gebleken, dat bedoelde vlagofficier en commandant, tot 8 streken over en weer.
tijdens de inspectie, reeds mondeling over de aanstaande
reis van gedachten hadden gewisseld, dat de commandant
2°. Bij harden wind en onstuimige zee schieten de
reeds toen zijn voornemen had medegedeeld om 5 Juli rammonitors telkens in den wind op, zoodat de machines
vroeg in den morgen naar zee te g a a n , waarop de dikwijls tegen elkander te werk moeten worden gesteld ,
schout-bij-nacht hem bad gezegd:
waardoor de vaart grootendeels verloren gaat.
»dat moet gij niet doen, want gij zijt nog niet zeek l a a r ; gaat dus heden niet verder dan Buitenhuizen, dan
3°. Voor een tccht buitengaats behooren altijd voork u n t ge daar alles klaarmaken en morgenochtend naar zorgsmaatregelen te worden genomen , als het sjorren en
IJmuiden gaan".
zeevast zetten van alles wat levendig kan geraken en het
De ondergeteekende heeft genoemden directeur en com- dichtschalmen van luiken , koekoeken enz.
mandant gevraagd , wat door hem bedoeld was met de
u i t d r u k k i n g : » u a n t gij zijt nog niet zeeklaar" en daarop
De eerste eigenaardigheid is door het aanbrengen van
bet navolgende antwoord ontvangen:
een centraalkiel en van eene stoom-stuuriniiehting be»Met de uitdrukking: »want gij zijt nog niet zeeklnar " dwongen. De commandant die in 1881 het, bevel over de
wilde ik te kennen geven , d a t , in den toestand waiirin »Adder" heeft gevoerd , rapporteerde over het sturen : » het
Zr. Ms. rammonitor »Adder" zich bij de inspectie bevond , » schip stuurt met de band beweging van het roer bij
dat vaartuig ongeschikt was om in zee te steken ; alles > goede gelegenheid redelijk goed, met de sti.om-stuurmoest nog worden gesjord, zeevast gezet, schalmluiken » inrichting over het algemeen uitstekend. In kanalen en
en kappen opgehaald enz.; om kort te g a a n , het vaartuig » smalle vaarwaters behtet't men , met handzaam weder,
was, zooals ik bet in mijne besprekingen met den com- > bij de noodige oplettendheid, slechts zelden de hulp der
mandant uitdrukte, keurig netjes voor eene inspectie, » machines in te roepen".
maar deugJe zóó niet voor ze.?.
De tweede eigenaardigheid is niet geheel weg te nemen,
• Daarom (de commandant SIMON VAN DER A A wil ie aangezien zij een gevolg is van den weinigen diepgang en
dien middag nog doorstoomen tot IJmuiden om den vol- den vorm der rammonitors. Wel sturen deze vaartuigen
genden ochtend zeer vroeg zee te kiezen), raadde ik hem sedert zij een centraalkiel en eene stoom-stuurinriebting
a a n , slechts tot Buitenhuizen te gaan en zich daar, kalm bezitten, ook in zee beter dan vroeger, (getuige de reis
en bedaard, geheel voor zee gereed te maken. Ik vreesde dat den 28steu Juli lt<80 gezamenlijk door de *huai"
en de
bij , met het oog op hetgene nog aan den axiometer moest »Adder" ondernomen, toen de »IIaai",
die de centraalworden gedaan , te laat te IJmuiden zou aankomen om alles kiel nog niet had, moest terugkeeren , terwijl de »Adder"
nog in orde te brengen Lij daglicht, en tevens dat er onder de reis kon vervolgen) doch bij onstuimige zee zal altijd
het varen , waarbij zeker commandant, eerste officier en offi- het gebrek blijven bestaan, dat de twee schroeven, doordat
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zij uit liet water licht n , ongelijk werken. Aangezien de
loef.scliroef liet eerst en het meest uit het water licht, ver-

klaart 't zich gemakkelijk dat het vaartuig, hij aanaohietende
zee, in den wind oploopt. Het eenlge correctief' tegen den
eigenaardigheid is dan ook, dat do monitors hij ongunstige
gelegenheid niet buitengaat! worden gezonden.
Kn wat de derde eigenaardigheid betreft, daarin kan niet
het minste hezwaar zijn gelegen, sedert, door het aan*
brengen van «exhausters " voor behoorlijke luchtverversching in het benedenschip is gezorgd.
In welk opzicht is nu voorafgaande oefening noodig?
Voor de oefening in het sturen van een rechten k o e n ,
bij Inlni water en weinig of geen w i n d , is de Noordzee
even geschikt als de Zuiderzee en meer geschikt dan eenig
ander nauw binnenwater.
Voor liet tweede geval, het besturen van een rammonitor,
bij ongunstige gelegenheid van wind en zee, isgeen voorafgaande oefening mogelijk, want daarvoor zou men den
monitor bij dergelijke gelegenheid buitengaats moeten
zenden, hetgeen onverantwoordelijk zou zijn; oefening
binnengaata leert in dit opzicht niets.
Eindelijk het derde punt. Er is beweerd dat wel twee
of drie Jay/'ii noodig zouden zijn om de equipage van een
rammonitor te leeren hoe het vaartuig moet worden dichtgeschaltnd. Gesteld het ware zoo, dan zou de commandant,
die geheel vrij was in 't bepalen van het tijdstip van vertrek,
dien tijd daarvoor hebben kunnen nemen; doch de ondergeteekende wil gaarne alle gewezen bevelhebbers van
rammonitors gevraagd hebben of twee a drie uren niet
ruim voldoende kunnen worden geacht voor deze oefening,
daargelaten n o g , dat de » Adder" een schipper h a d , die
het jaar te voren in dezelfde qualiteit op het vaartuig had
gediend en dus volkomen wist hoe dat schalmen moest
geschieden. Een rammonitor, die over zee g a a t , behoort
trouwens, al is het nog zulk goed weder, geschalmd te
worden vóór, of althans onmiddellijk na het vertrek uit
de haven.
De ondergeteekende kan d u s , niettegenstaande het oordeel door de Addercommissie uitgebracht, nog niet inzien
dat voor eene reis , bij zomerdag en gunstige gelegenheid ,
van de eene Nederlandsche zeehaven naar eene andere,
voorafgaande oefening noodig is en acht zich nog volkomen verantwoord het bevel daartoe niet te hebben gegeven.
Ware het echter niet wenschelijk of noodig geweest om
de » Addi'r " door een ander vaartuig te doen convoyeeren ?
Kerstens bestond daartoe voor den ondergeteekende , die
in de reis aan de > Adder" voorgeschreven geen gevaar
z a g , niet de minste aanleiding; voorts zou de onderga»
teekende vreezen dat het verstrekken van een convoni
den commandant van den rammonitor licht er toe zou
leiden , om , gedreven door overmoed of wel door valsche
schaamte, de reis te doen of voort te zetten in gevallen
van ongunstige gelegenheid , waarin hij , ware hij alleen
geweest, van de reis zou hebben afgezien of zou zijn teruggekeerd ; eindelijk is op de reizen van monitors , waarbij co.ivooi is verleend (het is viermaal geschied en drieiimal werd de gelegenheid cp reis ongunstig) gebleken, dat
het b'geleidend schip weinig of niets kon doen om den in
moeielijke omstandigheden verkeerenden monitor te hulp te
komen. Van daar dat ook geen convooi meer werd verleend.

Adder.

1°. dat de commandant verplicht was een loods van
IJmuiden te nemen bij het verlaten dier haven;
2°. dut hij bevoegd was te IJmuiden tevens een loods te
n e m e n , geadiuitteerd voor de zuidelijke vaarwaters;
3°. dat hij , ingeval hij van die bevoegdheid wensehte
gebruik te m a k e n , wederom verplicht waadien loods tij lig
aan te vragen bij den inspecteur over liet loodswezen te
Hellevoetsluis.
In hoeverre nu do commandant naar die voorschriften
gehandeld heeft, kan blijken uit de nota van den inspec*
teur over het loodswezen in het Me district , als bijlage G
bij deze Memorie gevoegd.
In 't kort samengevat blijkt daaruit, dat de cominandant vol laan heeft aan zijne verplichting sub 1 ornschreven , dat hij gewenscht heeft gebruik te maken van de
bevoegdl.eid sub 2 , doch daartoe niet heeft gevolgd den
weg die sub 3 is aangewezen. Dit laatste is dan ook het
eeuigo w a t , naar het oordeel van o n d e r g e t e k e n d e , ten
dezen opzichte aan den commandant kan worden ten laste
gelegd. Men kau hoogstens zeggen dat de commandant
lieter had gedaan , door alsnog te IJmuiden een loods uit
Hellevoetsluis te ontbieden en zijn vertrek van daar tot
na aankomst van den gewenschten loods uit te stellen ;
verplicht was hij daartoe n i e t , en de ondergeteekende kan
er zeer goed in treden dat die officier, gunstig weder verwachtende en van den IJmuider loods vernemende, dat
deze bekend was in de Noordzee , de reis zonder Hellevoetsluiss. hen loods heeft aanvaard.
Omtrent der. loods , die de » Adder" van IJmuiden naar
zee heeft g e b r a c h t , zegt de Addercommissie verder op
bladz 14 van haar r a p p o r t : » Ofschoon daarvan uit de rapporten van het loodswezen niets blijkt, was de loods iemand ,
die , althans naar het algemeen g e r u c h t , als loods minder
geschikt was geworden". De commissie erkent echter, dat
de verantwoordelijkheid vau den loods buiten IJmuiden
ophield. Gesteld dus dat het algemeen gerucht, waarvan
de commissie spreekt, waarheid bevatte, dan nog zou de
ongeschiktheid van den loods, bij het oordeel over de
Adderramp buiten beschouwing moeten blijven , want de
loods heeft zijne taak : het uitloodsen uit I J m u i d e n , naar
behooren volbracht.
Afgescheiden daarvan zou echter te recht aan het marinebestuur eene grief kunnen worden gemaakt van het feit,
dat het loodsen in dienst h o u d t , die ongeschikt zijn voor
hunne betrekking. De ondergeteekende ontkent dat feit
evenwel ten stelligste en kan zijne meening niet t e r u g houden , dat de commissie de ongeschikt! eid van den loods
op Mei wat losse gronden heeft aangenomen.
Tegenover de geruchten toch, door geen enkel bewijs
gestaafd, en de verklaringen n°. 31 en 3 2 , 'Ijl. B en 1 ,
staan de verklaringen, bijl. H van het rapport, van drie
verschillende chefs van den loods DUINKKK , d i e , al hechtte
de commissie daaraan naar het schijnt niet de waarde
welke zij naar 's Ministers inzien verdienen, haar, althans
naar het oordeelvan den ondergeteekende, wel aanleiding
hadden mogen geven om naar meer afdoende bewijzen
voor de waarheid van het algemeene gerucht en van de
verklaringen in 't nadeel vanden loods te zoeken, alvorens
zij de hooger aangehaalde zinsnede boekstaafde.

§ fi. De loods.
§ 7.
Op hladz. 14 van haar rapport geeft de Addercommissie
als haar oordeel te kennen:
» Ten derde heeft de commandant geen loods aangevraagd , die bevoegd was voor het loodsrnansvaarwaler der
zuidelijke gaten , en met monitors vertrouwd was. De commandant heeft het niet noodig geacht een loods te ontbieden uit Hellevoetsluis, waartoe hij bevoegd en verplicht was''.
Wanneer het de bedoeling der commissie is geweest
den commandant hier ulicht\erzuim toe te schrijven, moet
de ondergeteekende dien officier daarvan vrijspreken.
Leest men namelijk de voorschriften voor commandeerentle officieren betrekkelijk het nemen van loodsen (artt. 149
en 151 , IVde hoofdstuk, 11de deel der Verordeningen, en
ministerieele resolutie van 16 Juni 1881, n°. 4 2 , allen te
vinden op bladz. 24 van het Adderrapport), dan moet
men tot het besluit komen:

Het niet lenden van bericht van het vertrek
van de Adder uit
IJmuiden.

De Addercommissie heeft op bladz. 11 —13 van haar rapport duide ijk uiteengezet, waaraan het te wijten is d a t ,
noch aan het Departement van Marine noch bij de directie
der marine te Hellevoetsluis, iets bekend werd van het
vertrek van den monitor uit IJmuiden, alvorens de eerste
berichten van de ramp inkwamen. De ondergeteekende
neemt de vrijheid daarnaar te verwijzen.
Hier is voorzeker een noodlottige samenloop van omstandigheden oorzaak van het verzuim. De directeur en
commandant der marine te Amsterdam , die meende dat
de »Adder" van Amsterdam vertrokken zijnde , niet meer
onder zijne bevelen stond , zoodat hij omtrent het vertrek
uit IJmuiden niet nader aan den Minister te berichten had ,
die voorts aan zijn ambtgenoot te Hellevoetsluis een bericht
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zond omtrent bet vertrek v u de •Adder" , waaruit deze niet
kon afleiden <lat daarmede ook bedoeld was vertrek van
IJmuiilen , die eindelijk, ditmaal TOOT bet eerst, afweek
van de tof, nu toe gevolgde gewoonte om ook per brief
van het voorgenomen vertrek van den monitor naar Helle*
voettluia te berichten, — da commandant van de » Adder",
die, door den directeur en commandant der marine te
Amsterdam er speciaal aan herinnerd ia, dat h i j , van
Amsterdam vertrokken . zjju vaartuig moest beschouwen
als alleen staand schip en dus zelf van zijne bewegingen
tclegraphitcb bericht aan den Minister moest zenden , — de
beambte van den semaphore te IJ muiden, die, sedert
1°. Juli in die betrekking werkzaam , niet begrepen lia !
dat hij ook de uitgaande oorlogsschepen aan ae:. .Minister
van Marine moest rapporteeren , — zij zijn allen min of meer
in dil verzuim betrokken.
Voor zooverre den directeur en commandant der marine
te Amsterdam betreft, behoort te worden erkend, dat do
voorschriften nopens liet al of niet staan van de •Adder''
onder zijne bevelen, na bet verdek van dat vaartuig van
Amsterdam naar IJ muiden, in duidelijkheid to weuschen

overlaten en dat verschil van opvatting in dit opzicht
mogelijk was.

Die voorschriften vereisohen herziening.
W a t den commandant van de •Adder"" betref) , is hef niet

mogelijk eene verklaring te geven, waarom hij, nadat
zulks hem door den directeur en commandant was a a n bevolen . zijn \ertrek uit Umuidou niet aan den Minister
lieci't bericht.
Eindelijk wat den beambte van den semaphore aangaat,
de persoon die vervangen is, beweert de verplichting om
ook van vertrekkende schepen bericht te Eenden, te hebben
medegedeeld, terwijl de vervanger volhoudt dat alleen gesproken is van binnenvallende schepen.
Al deze omstandigheden moesten samenkomen om liet
gebeurde te doen plaats hebben, en dit treft te meer, aangezien het sedert de aanbieding van de Ainsterdamsche
Kanaalinaatsehappij omtrent het zenden van bericht (in
1877 gedaan), ditmaal d'' eerste keer w a s , dat van den
kustpost te IJmuiden geen bericht aan het Departement
van Marine werd ontvangen, niet alleen van vertrek of
binnenvallen, maar zell's van ' t i n zicht zijn van oorlogs*
vaartuigen. In 1^80 zijn achttien, .in 188.1 veertien tclegraphische berichten van dien aard ontvangen, z>>nderdat
er één verzuimd is. Ue ondergeteekeude heeft dus niet
anders kunnen denken dan dat deze zaak goed geregeld was.
§ S.

De reis en het verbaan van Zr. Als.
rammonitor Adder.

Op den 5den .Juli, des voormiddagsom 10 u u r , stoomde
de » Adder"
uit de haven van IJmuiden naar zee. De
IJmuider loods werd buiten de haven niet afgezet, maar
verderop reis medegenomen.
Hetgcm daarna vermoedelijk met dien rammonitor voorviel i s , V'or zooverre uit uit de later bekend geworden
feiten valt af te leiden op hlz. 14-10 vau het Adderrapport
zoo omstandig beschreven, dat de ondergeteekendeslechts
in h rbaling zou vervallen, indien hij van zijn kant eene
voorstelling van het gebeurde traditie te geven. Het zij
hem dus vergund naar dat relaas te verwyxeu ; hij heeft
daar niets lij te voegen.
In <:e daarop volgende bladzijden geeft de commissie
den indruk t e r u g , dien zij ontvangen heeft omtrent de
oorzaken, waaraan de Adderramp is toe te schrijven. Zij
heeft ilieu indruk geresumeerd in de navolgonde uewoordingm.
> uwe commissie heeft de overtuiging niet erlangd, dat
de laatste reis van den rammonitor •Adder" opgerat is met
al den ernst waarop zij aanspraak mocht maken.''
Zij grondt dat oordeel op de navolgende beschouwingen:
• i),- commandant die zelf den dag kon bepalen , waarop
dereis moest worden volbracht, beeft het blijkbaar niet
noodig geacht zicii zelven en zijne officieren en bemanning
eerst met den monitor op de Zidderttt of elders t e oefenen,
voordat de reis over de Aoordzee werd ondernomen. Reeds
den vorigen dag bad hij kennelijk het plan opgevat om den

Adder.

; oden de reis te doen en den Oden verlofgang-rs te llellevoetsluis op te nemen.

» De bemanning was niet compleet. Van de 10 vuuritoker* waren er twee
boord en dat tekort kon niet
geheel aangevuld worden door 8 milicien-vuurstokers,
waaronder er 4 waren , die vroeger op zeeschepen hadden
gediend, want het is immers met hetzelfde op welk zeeschip men diens 1 heeft gedaan , en een monitor heeft bij het
stoken eigenaardige bezwaren , in verband staande vooral
i met den vorm der ketels, die wederom het gevolg zijn
van w'.\ vorm van dei: monitor.
» [Ie commandant stak in zea met een lood.; waaraan
| hij weii.ig steun zou hebben, onbekend met het vaarwater
; buiten IJmuiden en onbevoegd o;) de zuidelijke g a t e n ,
wer vaartl koers weid gesteld. De commandant koos zee
; op een rijd, dat de eb reeds eenige uren geloopen harten
met de wetenschap dat hij omstreeks :i uur den vloed tegen
1
zou krijgen, terwijl hij dan toch redelijkerwijze den Hoek
van Holland niet kon hebben bereikt."
De meeste dezer punten zijn in het voorafgaande betoog
j (§ 2 , '.i. 5 en (i dezer .Memorie) uitvoerig bdiandeld.
• Het zij den ondergeteekende dus vergund daarnaar te
! v rwijzeu; slechts een p u n t : het naar zee gaan op het
ver gevorderd voormiddaguur behoort hier nog te worden
toegelicht. De ondergeteekende is te dien opzichte van
oordeel dat, hoewel het zeker heter en voorzichtiger ware
geweest, inden de commandant VAN DEK AA zijn vertrek
uit IJmuiden op een vroeger u u r had gesteld, hetgeen
hem zelven niet ontgaan is, getuige zijn onderhoud met
den commandant, van het wachtschip, bijlage F dezer
Memorie, waar hij deze antwoordt: » n e e n , het komt
juist goed u i t , het is morgen ochtend omstreeks 6 uur stil
waler te IJmuiden en al ga ik nu zelfs om 7 u u r u i t , dan
heb ik nog een mooien n'jd d e e b u i e è " , 't g u m bovendien
; zeer wel mogelijk zou zijn geweest, ook al ging hij 4 Juli
i niet verder dan Buitenhuizen (in 1880 was de •Adder"
; eveneens op den eersten dag niet verder dan Buitenhuizen
I gegaan en den volgenden morgen reeds om half zeven in
I .'.cej, dit alles nog geen reden behoeft, ie zijn om genoemden
i commandant een verwijt, te maken, omdat hij er geen be! zwaar in zag, alsnog om 10 u u r in zee te steken.
Alen moet natuurlijk aannemen dat de commandant geen
slecht weer verwachtte, want anders zou hij niet i.aar zee
zijn gegaan. Bij iiem kan dus deze overweging hebben
gegolden: d a t , ook al was de eb eenige uren loopende,
zoi dat hij den Nieuwen Maasmond niet voor het invallen
van den vloed zou kunnen berpiken , toch , bij gunstig
weer en kalme zee, de gelegenheid zou bestaan om de
• Adder" vóór den avond in dien Maasmond binnen te
brengen. En dit zou ongetwijfeld, in gunstige omstandigheden , ook mogelijk zijn geweest, niettegenstaande het.
v]m- itij. Up al deze punten spreekt de Minister den commaudant dus vrij van blaam.
Alles wel i esehouwd en nauwge/.et overwogen kan de
ondergeteekende slechts twee oorzaken aannemen , waaraan
het vergaan van de •Adder", kan worden toegeschreven,
te weten: de verandering in de weersgesteldheid en den niet
tvjdigen terugkeer van het vaartuig naar IJmuiden. Lieide
oorzaken heboen aanleiding gegeven tot de eene of andere
gebeurtenis, d i e , belaas, wal immer onbekend zal blijven,
doch die den ondergang van den rammonitor ten gevolge
heeft gehad.
Hit hetgeen bekend is geworden weet men nat de commandan! beproefd heeft om 0 ure 's namiddags terug te gaan.
Al ware dit g e l u k t , dan zou h e t , naar het oordeel van
den ondergeteekende, tor,i waarschijnlijk toch reeds te laat
zijn geweest om weder te IJmuiden binnen te vallei: ; hij
is van meening dat de commandant reeds om 2 uur over
terugkeer had moeten denken en zeker om 'S of 4 uur terug
had moeten gaan. Volgens verklaring van getuigen begon
er toch om twee uur reeds lastige zee te staan, terwijl de
wind meer en meer in kracht toenam ; het vloedtij zou
spoedig doorkomen en kon, in verband met de heerschende
weersgesteldheid, krachtiger worden verwacht dan bijv. bij
noordelijken wind of stilte; het liet zich dus aanzien, dat
de rammonitor ten gevolge van al deze omstandigheden
weinig voortgang zou maken , hetgeen blijkbaar ook het
geval is geweest, want zet men de peilingen waarin de
• Adder" na 2 uur 's middags is gezien, op de kaart af,
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dan verkrijgt men voor dat vaartuig" van 2—4% u. slechts
een behoud van l*/* Duitsche mijlen per wacht van vier
uren, en van 4'/ s —6 u. slechts een hehoud van i'/« mijl
per wacht.
Waarom is de commandant niet teruggegaan ? Waarschijnlijk omdat hij, zoolang er nog eenige vooruitgang te
bespeuren was, hoop heelt gehad dan Nieuwen Maasmond
te bereiken. Zekerheid is ook hieromtrent niet te verkrijgen, want de doode kan zich niet meer verantwoorden.
Daarom en ook omdat er radenen kunnen bestaan hebben,
die de ondergeteekende niet bevroedt, doch den lui: mant
ter zee VAN DEK AA. bewogen hebben om zijne reis te vervolgen , wil de Minister hier geen oordeel uitspreken. Hij
kan te minder daartoe besluiten , aangezien bij , go MÜI
reeds bij de openbare discussie <ioor hem werd t" kennen
gegeven , den lieer SIMON VAN DER AA als •/.< euilicier
hoogschatte, zoodat hij gaarne wil aannemen dat die
officier , ware 't hem mogelijk , zich ook op dit punt zou
kunnen verantwoorden.
§ 9. De door ds Addercommissie noodig g••'oordeelde
maatregelen tan verbetering.
Aan het slot van haar rapport heeft de Addercommissie
den verdienstelijken arbeid verricht van de maatregelen aan
te geven , die naar hare overtuiging kunnen strekken om
voor het vervolg een ongeluk als de » Adder" heeft getroffen . te voorkomen.
De ondergeteekende wenscht te kennen te geven in hoeverre hij dh maatregelen in toepassing meent te moeten
brengen.
1°. De aan commandanten van rammonitors op te leggen verplichting om , alvorens buitengaats te gaan , zich
zoo lang binnengaats te oefenen, tot zij de overtuiging
hebben verkregen , dat zij het vaartuig kunnen bestureu en
dat het ook , wat het personeel betreft, volkomen zeewaardig is.
De ondergeteekende heeft reeds in § 5 uiteengezet,
waarom hij dergelijke oefening nuttig noch noo lig acht.
Hij wil echter gaarne de verzekering geven dat, mochten
de commandanten van rammonitors voortaan voorafgaande
oefening binnengaats wenschelijk of noodig achten , zij het
verlangen daartoe slechts zullen behoeven kenbaar te maken
om de toestemming daartoe te verkrijgen.
2°. Het loodsen van monitors over zee moet worden
toevertrouwd aan eenige speciale loodsen, bekend met bet
eigenaardige dier vaartuigen.
De ondergeteekende wenscht gedeeltelijk aan dit verlangen te voldoen , in zooverre hij met rammonitors ver-
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trouwde loodsen aan die vaartuigen zal doen geven, zoolang
de commandanten bun onderhebbendeu bodem nog niet
ten volle hebben leeren kennen.
Voor de loodsen gebit echter hetzelfde als voorde officieren,
namel|Jk: boe meer verschillende loodsen aan boord van
monitors dienst doen , hoe meer bruikbare loodsen men in
oorlogstijd voor deze vaartuigen beschikbaar zal bobben.
Zoodra de commandant zien 'lus met hel vaartuig vertrouwd voelt, zal de loods worden verwisseld.
3°. Voor reizen in de Noordzee moeten de monitors
steenkolen gebruiken, bijzonder geschikt tot het voortbrengen van stoom en tot het voorkomen van de noodsakeujkheid om, gedurende die reizen, de vlampypender
ketels ie vegen.
Dit geschiedt steeds.
4°. Monitors behoaren voorzien te zijn van bet iuternationaal seinboek en de daarbij behoorende seinmiddelen.
Hoezeer hiermede eene uitgaaf gepaard gaat, die slechts
in zeer buitengewone
gevallen nut zal kunnen opleveren,
zal aan *:it verlangen worden voldaan.
5°. De voorschriften nopens kennisgeving bij vertrek
van oorlogsvaartuigen uit maritieme directiën of uit voorhavens moeten worden verduidelijkt.
Ook dit zal geschieden.
G°. De organisatie van een geheel stelsel van kustbe waking.
Do voorbereidende maatregelen hiervoor zijn reeds genomen ; de noodige gegevens worden verzameld om te weten
te komen , hoe deze zaak in andere lauden geregeld is.
7°. De binnenweg tusschen IJmuiden en den Nieuwen
waterweg mag niet langer ontbreken.
De Regering doet al wat in haar vermogeu is om dit
werk tot stand te brengen.
8°. Het vaststellen van een sein voor marine- en koopvaardijschepen , voor het geval zij eene sleepboot behoeven.
Dit zal bij internationale regeling, die in behandeling
is, geschieden.
De ondergeteekende vermeent hiermede alle inlichtingen
te hebben verstrekt, die van zijn kant te geven zijn.
Mochten echter nopens een of ander punt nadere opgaven,
of mochten meer stukken dan de reeds overgelegde verlangd worden, dan is hij teu volle bereid om zooveel
mogelijk aan zoodanig verlangen te voldoen.
De 2I'mister van Marine,
TAALMAN KIP.

