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Toespraak bij het monument voor de slachtoffers van de ramp met Zr. Ms. Adder op 5 

juli 1882 

Dames en heren, burgemeester, genodigden en ereleden, 

Vandaag zijn we voor de derde keer, in 10 jaar tijd, bijeen bij het monument voor de 

omgekomen bemanning van Zr. Ms. Adder. Het is voor onze vereniging een bijzondere dag 

want de oudste militaire vakbond bestaat vandaag precies 135 jaar. Het monument en de 

oprichting van onze vereniging zijn, zoals u weet, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij 

het 125-jarig bestaan heeft de toenmalige voorzitter KLTZ b.d. Peter van Maurik namens de 

KVMO voor het eerst sinds lange tijd een krans gelegd bij dit monument. Zijn initiatief is 

omgezet in een traditie waarin we ieder lustrumjaar van de KVMO stilstaan bij de ondergang 

van Zr. Ms. Adder op 5 juli 1882, als gevolg van technisch-operationele en 

veiligheidsgebreken. 

Ondanks het feit dat het 136 jaar geleden is dat de onfortuinlijke bemanning van de Adder het 

leven liet is er misschien wel meer dan ooit aandacht voor de ramp. Sinds 2015 staat er op de 

boulevard van Scheveningen een gedenkteken voor de bemanning. Het initiatief daartoe is 

genomen door de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder. Ook deze Stichting organiseert eens 

in de 5 jaar een herdenking maar dan op de dag, 5 juli, waarop de rammonitor voor de kust 

van Scheveningen verging. Bij deze herdenking is ook de Kustwacht  vertegenwoordigd 

omdat ook deze naar aanleiding van de ramp is opgericht. Het is niet toevallig dat het thema 

van onze jaarvergadering dit jaar gaat over De Kustwacht. Via de Adder zijn wij eveneens 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Dames en heren, ik wil met u 136 jaar teruggaan in de tijd. Op de mooie zomerse ochtend van 

woensdag 5 juli 1882 verliet rammonitor Zr. Ms. Adder de haven van Buitenhuizen, komend 

vanuit Amsterdam. Het was de eerste reis van de nieuwe commandant LTZ1 Ernst Simon van 

der Aa. De reis zou over de Noordzee langs IJmuiden naar Hellevoetsluis gaan alwaar de 

Adder om 17.00 uur had moeten aankomen. Dit zou echter nooit geschieden. Tijdens de tocht 

trok de wind aan waardoor de Adder voor de kust van Scheveningen in de problemen kwam. 

De zee sloeg over het hele schip, tot zelfs over de schoorsteen. Het stuurde slecht en gierde 

veel. Deze problemen werden zowel op de wal als door een passerend vissersschip 

waargenomen. Niemand ondernam echter actie, vreemd genoeg ook de Adder zelf niet. ’s 

Avonds om half negen werden er vanaf rammonitor vuurpijlen afgeschoten. Kort daarna werd 

een vlamvuur waargenomen door een ander vissersschip maar deze kon niets meer doen, 

omdat het met wind en stroom tegen de Adder niet kon naderen. Rond 21.00 uur die avond 

verging de Adder met man en muis. De 66 opvarenden verdronken, omdat het laag 

water/vallend tij was kon geen van hen in het strand bereiken. 

Naar aanleiding van de ramp werd er door Koning Willem III een onderzoekscommissie 

ingesteld. Het oordeel van de commissie was hard: commandant Ernst Simon van der Aa en 

zijn bemanning waren de hoofdschuldigen. Dat de commandant nog nooit op het schip had 

gevaren voordat het uit Buitenhuizen vertrok en het feit dat de Adder niet zeewaardig was, 
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bleken voor de commissie geen reden de schuld elders te beleggen. De hand werd niet in 

eigen boezem gestoken.  

Het oordeel van de commissie was voor een aantal marineofficieren onterecht en eenzijdig en 

de reden om zich te verenigen. Een initiatief dat door een groot aantal officieren, van hoog tot 

laag, werd onderschreven. Tijdens de tweede bijeenkomst in 1883 meldde de president KLTZ 

Joekes dat de vereniging in korte tijd van 35 tot 189 leden was gegroeid. Op 10 april van dat 

jaar werd een nieuwe vereniging geboren.  

 

Na 135 jaar  is de KVMO een vereniging die haar doelstellingen heeft gemoderniseerd aan de 

tijd maar niet wezenlijk heeft veranderd. Onze eerste doelstelling is nog steeds het bijdragen 

aan een voor haar taak berekende zeemacht. En let wel: als ik spreek over de zeemacht dan is 

dit inclusief het Korps Mariniers. Helaas is het vandaag de dag nog steeds hard nodig om voor 

de marine op te komen. De KVMO heeft de afgelopen jaren regelmatig hard aan de bel 

getrokken, zowel in de media als in de politiek, om aandacht te vragen voor de staat van onze 

Koninklijke Marine. Die is nu een maritieme natie en een rijk land als Nederland onwaardig. 

Gelukkig worden, in tegenstelling tot de bemanning van de Zr. Ms. Adder, vandaag de dag 

schepen die niet zeewaardig zijn of niet voldoen aan de veiligheidseisen tijdelijk aan de 

ketting gelegd. 

  

De KVMO is verbonden met het lot van de Adder maar voelt ook een diepe 

lotsverbondenheid  met de Koninklijke Marine. Vaak gaan onze ideeën hand in hand, maar als 

het nodig is wijken we af en zijn we de spreekwoordelijke ‘luis in de pels’ van diezelfde 

marine. Vandaag herdenken we de onfortuinlijke bemanning van Zr. Ms. Adder en eren we de 

grondleggers van onze vereniging. Zij waren, net zoals de huidige marineofficieren, opgeleid 

in de traditie van “De Heeren hebben my niet te verzoeken, maar te gebieden”. Ten opzichte 

van 1882 is er een parallel te trekken: van een groot deel onze schepen is de staat verre van 

optimaal. Het verschil ten opzichte van 1882 is dat de KVMO zowel op materieels gebied als 

op het personele vlak de ‘roer tromt’ op het moment dat het nodig is. Het kan dan óók voor de 

minister en de politiek geen verrassing zijn dat de door de bezuinigingen onze Koninklijke 

Marine op dit moment niet innovatief en toekomstbestendig is. Na 135 jaar is er nog steeds 

genoeg werk aan de winkel voor de KVMO!  

 

Dames en heren ik kom aan het einde van mijn korte toespraak.  

Vandaag herdenken we het feit dat onze vereniging 135 jaar geleden is opgericht. Een voor 

onze vereniging een heugelijke dag maar gezien de reden van oprichting ook een dag met een 

gitzwarte rand.  

Dan ga ik nu over tot het leggen van een krans ter nagedachtenis aan de bemanning van Zr. 

Ms. Adder 

 

 

 


