
 
Herdenking Adder 
 
Mijnheer de burgemeester, Schout-bij-nacht, dames en heren, 
 
Ongeveer op dit tijdstip kwamen 132 jaar geleden 189 marineofficieren bijeen. Het was een 
dwarsdoorsnede van de officierenpopulatie van de LTZ2 tot aan de Vice-admiraal. Net zoals 
vandaag de dag was het een bijzondere gebeurtenis: zoveel marineofficieren die 
bijeenkwamen. De bijeenkomst leidde uiteindelijk tot de oprichting van een vereniging. Een 
vereniging die vandaag de dag bekend staat als de Koninklijke Vereniging van 
Marineofficieren afgekort KVMO. 
 
De reden waarom deze marineofficieren bij waren gekomen had alles te maken met het feit 
waarom wij hier vandaag bijeen zijn nl.  de ramp met Zr. Ms. Adder.  
De verzamelde marineofficieren waren teleurgesteld, verontwaardigd of ja, misschien zelfs 
boos, omdat de onderzoekscommissie, onder leiding van vice-admiraal R.L. de Haes,  
commandant LTZ1 Van der AA en zijn onfortuinlijke bemanning de schuld gaf van het ‘met 
man en muis vergaan’ van de rammonitor De Adder. 
In de ogen van de oprichters van onze vereniging was dit een onterechte en eenzijdige 
conclusie. Onderzoek onder commandanten van de zusterschepen had namelijk uitgewezen 
dat de Adder niet zeewaardig was, het schip had zich derhalve nooit op zee mogen 
bevinden. Daarnaast was de bemanning niet voldoende opgeleid, onder meer door een 
tekort aan geschikt personeel, als gevolg van de Atjeh-oorlog.  
 
De leden van het eerste uur hadden zichzelf tot doel gesteld dat een dergelijke ramp zich 
nooit meer mocht voordoen. Tijdens de eerste vergadering werden de doelstellingen van de 
nieuwe vereniging bepaald. Deze doelstellingen zijn, hoewel in de loop der tijd 
gemoderniseerd, nog steeds leidend voor de KVMO. 
.Nog immer staat de KVMO voor een voor haar taak berekende Zeemacht. Hiertoe lobbyt ze 
onder meer in de Tweede Kamer en zet ze zich in voor het vergroten van draagvlak voor de 
KM in de maatschappij. Naast deze beroepsverenigingsactiviteiten is de KVMO ook een 
vakbond en behartigt ze zowel collectief als individueel de belangen van haar leden. 
 
Voor een officiersvereniging is deze combinatie van beroeps- en belangenvereniging best 
bijzonder en soms ook wel lastig. Immers, officieren zijn vaak werkgever maar even zo vaak 
ook werknemer. Hoe ga je daarmee om als vereniging? Deze spagaat kwam al bij de eerste 
bijeenkomsten uitgebreid aan de orde. In het verslag van de eerste vergadering is te lezen 
dat “ als een van de grondslagen [is] aangegeven dat in een dergelijk lichaam (De KVMO) als 
hoofdzaak van het uitoefenen van critiek  geen sprake mocht zijn” . Een groot deel van de 
tweede vergadering betrof een discussie over wat er nu precies onder kritiek werd verstaan. 
Ik citeer uit het verslag: ‘Er werd onderscheid gemaakt tussen de scherpe vorm die niet des 
officiers is omdat dit de grootste vijand van elke kalme en degelijke behandeling van zaken 
betreft en de zachtere vorm. De zachtere vorm scheidt den persoon van de voordracht en 
zal derhalve geen kwaad bloed zetten.’ 
Als huidig voorzitter van de KVMO kan ik vaststellen dat er in 132 jaar  dus niet veel 
veranderd is. Vandaag de dag is de KVMO nog steeds kritisch als dit nodig is maar daarbij is 
ze altijd bedacht op het voorkomen van het beschadigen van personen. 



 
Dames en heren, 
De KVMO is onlosmakelijk verbonden met de Adder. We hebben het monument op 
begraafplaats Huisduinen te Den Helder geadopteerd. Bij elk lustrum van de vereniging 
wordt er een plechtige ceremonie gehouden en indien nodig wordt het monument 
schoongemaakt en gerestaureerd. Op deze wijze gedenken we elke vijf jaar commandant 
Van der AA en zijn bemanning. 
 
Voor het hoofdbestuur van de KVMO, toen ze werd benaderd door het bestuur van de 
Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder, was dan ook niet zozeer de vraag of maar hoe zij zou 
kunnen participeren. Over de vraag van het Stichtingsbestuur om de herinneringsplaquette 
te sponsoren hoefde het hoofdbestuur dus niet lang na te denken. De KVMO ziet het als 
haar plicht jegens de oprichters van onze vereniging en niet in de minste plaats als 
eerbetoon aan commandant Van der Aa en zijn bemanning. 
 
Ik dank u voor uw aandacht.  


