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R O D E MATROZEN O P DE VLOOT

De personele samenstelling van de zeemacht was wezenlijk anders dan die
van de landmacht. Was daar sprake van een kader-militieleger, de marine
kende met name beroepsmilitairen, aangevuld met een klein aantal dienstplichtigen. Wat betreft soldatenorganisaties had dit krijgsmachtdeel dan
ook een geheel andere geschiedenis. Zoals we in hoofdstuk vijf vaststelden
bestond er bij de vloot al langere tijd een eigen matrozenbond. Deze organisatie van beroepsmatrozen stond onder grote invloed van de sociaaldemocratie, alhoewel van een formele band geen sprake was. Zij zette zich
met ondersteuning van de Kamerfractie van de SDAP sterk in voor verbetering van levensomstandigheden. De bond had hierdoor een moeizame
relatie met de autoriteiten en vormde een bron van onrust. Hieruit volgen
belangrijke vragen. Leidden het uitbreken van de oorlog en het sluiten
van de 'godsvrede' tot een verandering van het socialistische legerwerk bij
de marine? Hoe groot was de invloed van de bond en nam deze tijdens de
mobilisatie toe? Gaf de verslechterende economische situatie aanleiding
voor een ander beleid? In hoeverre veranderde de verhouding tussen de
BvMMP en de SDAP? Losstaand van het vorige, maar wel cruciaal, is of de
matrozen en de bond een rol bij de novembergebeurtenissen in Nederland
speelden. Ten slotte willen we in gaan op de vraag of er onder invloed van
de rode week en de demobilisatie een verandering van het legerwerk op de
vloot plaatsvond.

w.i. Organisatiegraad van de bonden
Het marinepersoneel in Nederland en Indië bestond voor de mobilisatie
'n juli 1914 uit ruim 10.000 man. Daarvan behoorden 347 tot de Koninklijke Marine Reserve (KMR) en 2212 tot de zeemilitie.' In de loop van de
oorlogstijd zou het totale aantal marinemensen groeien tot bijna 15.000
man in 1918.
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xxv. Sterkte van de zeemacht
Jaar
Zeeofficieren
Officieren Koninklijke Marine Reserve
Officieren mariniers
Officieren gezondheid

1917

1918

1919

454

456

398

153

152

145

20

20

16

70

72

63

81

85

77
151

Officieren administrarie
Officierenmachinist
Scheepsonderofficieren

124

266

1802

1902

1851

Manschappen op de schepen

2648

2801

2029

144

301

VJ]

1416

1219

96:

145

Onderofficieren mariniers
Manschappen mariniers
Machinisten
Onderofficieren Stoomvaartdienst

576

7
573

7
536

Manschappen machinisten

862

800

32.

29

10

10

599
V
S

Machinisten Marine Reserve
Onderofficieren Marine Reserve
Manschappen Marine Reserve

157

125

29

Onderofficieren zeemilitie
Onderofficieren landstorm

180

248

'54

2

48

58

3376

4449

3486

1138

1124

1116

Adelborsten
Aspirant-administrateurs

57
6

66
5

5é
8

Aspirant-machinisten
Studenten geneeskunde

58

51

49

22

28

32

7

11

16

13540

14848

1224]

Manschappen militie
Manschappen landstorm

Aspirant-adelborsten

Totaal

Jaarboeken Koninklijke Marine 1916-1917, 1917-1918 en 1918-1919. Voor het jaar 1917 moeten
er eigenlijk nog 4 hoofdmachinisten bijgeteld worden. Volgens het sterkteoverzicht over 1919
bevonden zich ook vier officierenvlieger onder het personeel. De in 1913 opgerichte Militaire
Luchtvaartafdeling beschikte tijdens de Eerste Wereldoorlog over negen vliegtuigen, waarbij een van de marine. Onduidelijk is of het overigens kleine aantal inlandse schepelingen
meegenomen is in de cijfers.
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Pas in juli 1917 geeft het Jaarboek van de Koninklijke Marine overzichten
van het personeelsbestand. De cijfers zijn steeds vastgesteld op 1 juli. De
londerjofncieren en manschappen van de 1894 opgerichte KMR waren
voormalige beroepsmilitairen voor wie de verplichting bestond om in tijd
van oorlog op te komen. De reserveofficieren waren hoofdzakelijk van de
koopvaardijvloot afkomstig.2 De dienstplichtigen bij de marine verkeerden
in een bijzondere positie. De miliciens werden onder meer ingezet bij de
kustwacht, als matroos, stoker, ziekenverzorger en als kok. Goedgekeurde
dienstplichtigen met een band met de zeevaart kwamen vanzelfsprekend
terecht bij de marine. Na hun diensttijd van 8,5 maand gingen ze na 1913
meteen over naar de landstorm. Een zeemilicien ging nooit over naar de
landweer.1 Aan het begin van de mobilisatie werd het Kort Dienstverband
(KD) geïntroduceerd. Met deze nieuwe categorie vrijwilligers wilde de marine het tekort aan personeel aanvullen.
Zeer veel marinemannen waren lid van een vakbond of personeelsvereniging. Onder de minderen was de onder sociaal-democratische invloed
staande BVMMP populair. Dat was op zich bijzonder, daar het beroepsmilitairen betrof, terwijl de SDAP het hier niet zo op voorzien had. Er zijn een
aantal verklaringen voor dit verschijnsel. Het waren in eerste instantie de
ellendige omstandigheden (onder andere het langdurig van huis weg zijn)
waaronder het lagere beroepspersoneel bij de marine moest werken, die er
voor zorgden dat deze 'economische dienstplichtigen' in de armen van de
sociaal-democratie gedreven werden. ' Een aanvullende verklaring kan gevonden worden in de grotere gevoeligheid voor het internationalisme van
Je matrozen (ze troffen elkaar in de verschillende havenplaatsen) en daarmee het doorgeven van strijdervaringen. s Wellicht speelde ook het bijzondere karakter van de marine een rol. In tegenstelling tot de landmacht, die
veel meer op van bovenaf opgelegde massadiscipline gebaseerd was, moesten de matrozen als een hecht collectief hun schip in de vaart houden. 6
Zeeoffkier S.P. l'Honoré Naber zocht de verklaring voor wat hij noemde
de slechte geest onder het mindere marinepersoneel' in de evolutie van
'dieepsbouw (het verdwijnen van het zeilschip) en nieuwe ontwikkelingen in de wapen techniek (artillerie). Gecombineerd met de toename van
de scholingsgraad van de schepelingen hadden die een situatie gecreëerd,
waarin het onmogelijk was om aan de meeste matrozen voldoende werk
te verschaffen dat zij als nuttig en zinvol ervoeren. Na aanvankelijk vooral
uit de allerarmsten gerekruteerd te hebben, ging de marineleiding na de
eeuwwisseling over tot werving uit de kring van geschoolde werklieden,
kleine winkeliers en lagere ambtenarij. De betere scholing van deze nieuwe
wg en het voorbeeld van de zich ontwikkelende vakbeweging in de burgermaatschappij droegen bij aan het ontstaan van matrozenbonden." De
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voormalig radicale soldatenactivist en onderzoeker Ben Dankbaar kwam
tot een vergelijkbare conclusie. De eisen die de marine als resultaat van
industriële productietechnieken stelde aan de bevelvoering en de aard van
de werkzaamheden moesten wel botsen met de traditionele discipline.
Maar misschien wel de doorslaggevende factor was de burger die de
BVMMP sinds 1904 als administrateur in dienst had. Dat was de ex-matroos
Andries Wilhelmus (Andries) Michels die, vanwege antimilitair optreden
tijdens de spoorwegstakingen, met een rood paspoort (oneervol) uit de
marine ontslagen werd. Door het intensieve contact met SDAP TweedeKamerleden P.J. Troelstra en F.W.N. Hugenholtz, van wie vooral de laatste
als marinespecialist gold, kwamen de klachten en de eisen van de matrozenbond in de Kamer aan de orde. 9 Matrozen zagen zo dat de sociaal-democratie iets voor hen betekende.
Factoren als slechte arbeidsomstandigheden, de groepssolidariteit, internationalisme, het toetreden van nieuwe lagen geschoolde werklieden,
de opkomst van de vakbeweging in de burgermaatschappij, de ontwikkelingen in de scheepsbouw en veranderende vormen van bevelvoering
die botsen met de traditionele discipline droegen allemaal bij aan de hoge
organisatiegraad van de BVMMP. Enkele van de leidende kaders waren
SDAP-lid, waardoor de sociaal-democratie een vacuüm vulde, omdat andere politieke stromingen zich niet of nauwelijks in wilden zetten voor
deze beroepsgroep. De opvatting van het volksleger vormde hierbij geen
beletsel. Het ging in eerste instantie om elementaire belangenbehartiging
en emancipatie van deze zeelieden. Dat de SDAP eigenlijk streefde naar een
dienstplichtig volksleger en zelfs opkwam voor ontwapening zag zij niet als
een probleem.
In tegenstelling tot het hoofdafdelingsbestuur in Indië was de landelijke
leiding van de matrozenbond in Den Helder trouw aan de SDAP en het
NW. Van georganiseerd syndicalisme en tribunisme was geen sprake. Ongetwijfeld waren er enige leden die meer voelden voor de strijdmethodes
van het NAS of de SDP. Zeker was dat het geval onder de dienstplichtigen.
Een plaatselijke vergadering uitgeschreven om te praten over fusie tussen
de BVMMP en de in 1915 gevormde en eveneens sociaal-democratische Bond
van Militie- en Landstormplichtigen te Hellevoetsluis op 22 en 23 april 1918
nam de volgende motie aan:
gehoord de besprekingen over de meening van enkele anarchistische elementen in at
vergadering; van oordeel dat de theorieën dezer leden absoluut schadelijk zijn voor
de normale ontwikkeling van den Bond; besluit zich tegen het eventueel drijven dezer elementen krachtig te verzetten en eventueelepropaganda van dien kant krachtig
te bestrijden.'0
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Het waren waarschijnlijk uitzonderingen. Onder de dienstplichtigen hadden NAS en SDP zoals bij de landmacht weinig aanhang. Onder beroepsmilitairen maakte het NAS geen propaganda voor een organisatie, simpelweg
omdat de syndicaJisten deze categorie niet wensten te organiseren.
De BVMMP organiseerde als de grootste van de zeven bonden in 1912, dus
vlak voor de oorlog zo'n tweederde (ongeveer 3.000) van de manschappen.
Dat hield in 92% van de matrozen, 64% van de mariniers en 40% van de
stokers." Op grond van de opgegeven ledenaantallen van de matrozenbond
en de Bond van Zeemiliciens/Bond voor Militie- en Landstormplichtigen
bij de Zeemacht volgt hieronder een overzicht voor de oorlogsperiode. Met
betrekking tot 1918 dient opgemerkt te worden dat in dat jaar, na een conflict in de BVZ/BVML, meer dan 200 miliciens zich aansloten bij de nieuwe
vakgroep Miliciens, opgericht door de BVMMP.'2 In 1919 daalde het ledental
onder andere als gevolg van de demobilisatie. De BVMMP telde gedurende
de oorlog zo'n 15 tot 20 afdelingen, waarvan de helft in Indië.
De matrozenbond organiseerde tevens de al eerder genoemde genoemde
Kort Dienstverbanders. De bond beschouwde de introductie ervan als een
overgangsmaatregel tot een militiemarine. Direct gaf de bond een propagandaschrift uit waarmee hij de ledenwerving startte onder deze nieuwe
categorie. Volgens de Jaarverslagen over ipió van de BVMMP lukte het om
84% van de matrozen Kort Dienstverband te organiseren.'3
xxvi. Ledenaantallen marinebonden
BVZM14

BVMMP

1914

1665 matrozen

757 mariniers

440 stokers

totaal 2862

1915

1617 matrozen

627 mariniers

312 stokers

totaal 2556

1200 leden

1916

1780 matrozen

636 mariniers

417 stokers

totaal 2833

1309 leden

1917

1720 matrozen

581 mariniers

387 stokers

totaai 2688

786 leden

'918

1536 matrozen

629 mariniers

351 stokers

totaal 2516

700 leden

I I

705 matrozen

421 mariniers

220 stokers

totaal 1346

99

Gebaseerd op Jaarverslagen over 1914, 191S, 1917, 1918 en 1919 van den BvMMP. Voor de (afgeronde) ledenaantallen van de Bond van Zeemiliciens (en Landstormplichtigen) is, naast de
bovengenoemde jaarverslagen, gebruik gemaakt van het Jaarverslag 1915-1916 van de Bond
van Zeemiliciens, het Correspondentieblad Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij de
Zeemacht, 16 juli en 16 oktober 1918 en Het Anker, 26-10-1917.
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Een organisatie die eveneens nauw verwant was aan de sociaal-democratie
was de Bond van Korporaals der Koninklijke Marine (BVK). Deze was in
1911 opgericht door ontevreden korporaals die uit de 'Algemeene Bond
van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps Mariniers' stapten. De positie van zijn leden lag ingeklemd tussen de 'ongegradueerden'
en de onderofficieren. Daarnaast hadden korporaals werkzaam bij de torpedomakers of machinedrijvers weer hun eigen organisatie. Het ledental
van de BVK bewoog zich rond de 600. In de nieuwe situatie lag een grotere
samenwerking met de militantere BVMMP voor de hand. Regelmatig voerden zij dan ook gezamenlijk actie voor zaken als duurtetoeslag, bestrijding
van geslachtsziekten en het kiesrecht. Bovendien schreven de korporaals
ook in Het Anker. Maar de BVK was niet helemaal tevreden met zijn samenwerking met de BVMMP en de Bond van Zeemiliciens/Bond voor Militie- en Landstormplichtigen, omdat deze relatie met minderen nogal wat
korporaals afschrok. Er bestond namelijk de in 1908 opgerichte Bond van
Actief dienende onderofficieren machinedrijver en stoker 'Voorwaarts'
voor onderofficieren-machinedrijver en stoker, waar ook korporaals lid
van waren. De BVK wilde 'Voorwaarts' betrekken bij de onderlinge samenwerking.1'
Tot 1916 waren het vooral de sociaal-democraten die het mindere personeel organiseerden. Dat was een doorn in het oog van sommige confessionelen, die de BVMMP als atheïstisch bestempelden. Dit was de reden voorde
latere vlootaalmoezenier, kapelaan H.J.M.M. Alink om op 25 oktober 1916
de 'Nederlandsche R.K. Vereeniging van Marinepersoneel St.-Christophorus' op te richten. Hij wilde de katholieke marinemannen door middel
van cursussen uit laten groeien tot 'strijdbare christenen'. De activiteiten
van deze propagandisten waren dan ook vooral gericht tegen de invloed
van de BVMMP. Andere kartrekkers van St. Christophorus waren de milicien sergeant der Artillerie G.W. Moester, de matroostimmerman A.W.P.
('Ap') Angenent en de marinier J. Cornelissen. Verder dient genoemd te
worden het katholieke Tweede Kamerlid mr. J.B. Bomans (de vader van
Godfried Bomans), die tijdens de beginjaren van de mobilisatie als reserveluitenant diende bij de kustbewaking te Huisduinen: 'zandgraverijen en
kipkarren' zoals hij het zelf noemde. Het was geen vakorganisatie, maar
eerder een standsorganisatie waarvan zowel minderen als onderofficieren
lid konden worden, gericht op het godsdienstig en zedelijk welzijn."' St.
Christophorus telde in 1917 250 leden, maar had er daar in 1919 nog maar
81 van over.'" Zo nu en dan kwam het tot een confrontatie met de BVMMI'.
In Vlissingen deelde aalmoezenier P. Kemper een pamflet uit waarin hij
de 'Katholieke Marine-mannen' waarschuwde voor de BVMMP. Vanzelfsprekend was Het Anker niet erg ingenomen met deze wervingsactie voor
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St. Christophorus. In plaats van een verbetering van de positie van de marinemannen, beoogde de pamflettenactie vooral het in diskrediet brengen
van de rode bond.' 8
Overige organisaties van neutrale of confessionele huize richtten zich
met name op onderofficieren en officieren. Het mindere personeel vonden
zij vaak te ruw. Bovendien wensten de meeste katholieke en protestantse
leidinggevenden geen zelforganisatie van mindere militairen. Dat was in
een periode waarin er nog een grote scheiding bestond tussen de manschappen en de onderofficieren enerzijds en tussen de onderofficieren en
de officieren anderzijds. Bovendien vormden rangen en specialismen vaak
weer reden een eigen bond op te richten. De namen van die andere bonden
waren: de 'Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine
en het Korps Mariniers', de 'Torpedomakersvereniging 'Ons Vakbelang"
(1902) en de 'Bond van Monteurs der Koninklijke Marine' (1912). De neutrale 'Konstabel-vereniging der Zeemacht Bellona' organiseerde onderofficieren, maar zou in 1918 ontbonden worden toen ze nog slechts 51 leden
had.'9 Verder was er nog de protestantse 'Nationale Christen Officieren
Vereeniging' (NCOV), die een vlootpredikant aanstelde voor Den Helder. 20
De 'Nationale Christen Onder-Officieren Vereeniging' organiseerde de
onderofficieren, zowel voor vloot als landmacht.
Van alle voornoemde organisaties sprong de 'Algemeene Bond van
Onderofficieren' het meest in het oog. O p 1 juni 1915 zou deze bond de
naam van haar blad wijzigen van Ons Belang in Het Midden. De nieuwe
naam zagen de onderofficieren als een adequate uitdrukking van de
plaats - letterlijk aan boord - 'tusschen voor- en achteruit, tusschen
meerderen en minderen'. Gedurende de oorlogsperiode waren de meest
opvallende activiteiten van de bond het bouwen van woningen door de
Marine-Woningbouwvereniging en het oprichten van een levensmiddelencoöperatie. Deze activiteiten sloten aan op een behoefte bestaand bij
de leden. Bovendien had de 'Algemeene Bond' net als de andere bonden
besloten om tijdens de oorlog haar acties op te schorten. De onderofficieren kenden een vrij hoge organisatiegraad. 2 ' Net zoals het mindere
marinepersoneel stuurden ook de onderofficieren aan op verbetering van
de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Ondanks hun rang voelden
de onderofficieren dat hun positie vele overeenkomsten had met die van
werknemers in de burgermaatschappij. De neerbuigende houding van
veel officieren zal hier zeker aan bijgedragen hebben. Bovendien waren de
onderofficieren zich bewust van hun onmisbare rol tussen de officieren en
het mindere personeel.
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10.2. Optreden van de sociaal-democratische bonden
tijdens de mobilisatie
Als voor de mobilisatie bleef de BVMMP actief op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De 'godsvrede' matigde de bond in het verwezenlijken van
verbeteringen, nog meer dan voor de oorlog. Radicale acties ondersteunde
de organisatie daarom niet. Tijdens de oorlog zette de bond zich met name
in voor verbetering van soldij, voedsel, straf- en tuchtrecht, medische zorg
en hygiëne. De werkwijze leek sterk op die van de soldatenorganisaties bij
de landmacht: de matrozenbond verstuurde petities en adressen aan minister en Kamer, alwaar de SDAP-fractie de belangen verder behartigde.
Soldij
De soldij die de matrozen ontvingen, was laag en door de duurte merkten
zij dat de koopkracht daar onder leed. Zij konden er nauwelijks een gezin
van onderhouden. De vrouwen van op Indië varende marinemannen stuurden brieven naar de minister waarin ze hem verzochten hun echtgenoten
niet zolang in de kolonie te houden." Voorjaar 1915 stuurde de BVMMP een
adres aan de minister van Marine met het verzoek om verlening van een
duurtetoeslag. De prijzen van de eerste levensbehoeften waren inmiddels
al met ongeveer 20% gestegen.23 In 1918 kwam er uiteindelijk als gevolg
van een gezamenlijke actie van de bonden in het hierna te behandelen
Salariscomité een verhoging, hoewel die gezien de prijsstijgingen onvoldoende moet zijn geweest om de onvrede weg te nemen. (Zie tabel op
pagina 661)
Dienstplichtigen bij de marine ontvingen meer soldij dan hun collegas
bij de landmacht. Dat hing samen met de grotere ongemakken die dienen
bij de zeemacht met zich meebracht. Eerder zagen we reeds dat de soldij
van de miliciens geen onderwerp van de klachtbrieven. Daar deze dus hoger lag dan bij de landmacht, zullen de meeste zeemiliciens hierover ook
niet ontevreden zijn geweest. (Zie tabel op pagina 662)
Voedsel
Een regelmatig terugkerende bron van klachten betrof de kwaliteit en
bereiding van het voedsel aan boord van de schepen en in militaire inrichtingen. Het Anker en het Correspondentieblad Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij de Zeemacht berichtten hier regelmatig over. Het eten
was soms bedorven en veelal smakeloos, zeker als de schepen voor langere
tijd onderweg waren.' 1 Een enkele maal werd afgekeurd vlees de volgende
dag tot gehakt verwerkt weer in de maaltijd aangetroffen.2' Ook waren er
klachten over eten dat veel te lang op het vuur stond, omdat er pas later
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xxvil Salarisontwikkeling
Dagloon in centen

Juli 1913

Sept. 1918

Matroos en Marinier 3 de klasse

SO

50

Idem 2 de klasse

65

80
90

Idem na 2 jaar
Idem na 3 jaar

75

Idem ie klasse

85

Idem na 2 jaar
Idem na 3 jaar

95
170

Idem na 4 jaar
Idem na 6 jaar

105

Idem na 8 jaar
Idem na 9 jaar

115
245
12.5

Idem na 14 jaar
Idem na 15 jaar

260
275

135

Hulpstoker

75

Stoker 2de klasse

90

Idem na 1 jaar

195
220

Idem na 10 jaar
Idem na 12 jaar

125
140

65
90

100

Idem na 2 jaar

IIO

Idem na 5 jaar

110

Idem ie klasse

130

145

140

160

Idem na 2 jaar
Idem na 3 jaar
Idem na 4 jaar
Idem na 6 jaar

150

190

Idem na 8 jaar

215

Idem na 10 jaar

240

Idem na 12 jaar

265

Idem na 14 jaar

280
295

Het Anker, 16 augustus 1918

geschaft mocht worden. 16 Het kwam dan ook dikwijls tot acties, die de
BV'MMP echter niet apprecieerde. O p de 'Ternate' die op weg was naar Indië
wak zelfs een muiterij uit tegen de slechte voedselsituatie.27 In november
'9i6 protesteerde de bemanning van de 'Jacob van Heemskerck' dat aan
de kade lag van Vlissingen tegen oude en bedorven kapucijners en erwten.
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xxviii. Soldij per dag (centen) voor de dienstplichtigen bij de zeemacht
in içi8

Zeemilicien matroos
Zeem.stoker eerste opleiding
Idem na de opleiding
Idem voldaan aan gestelde eisen
Idem stoker olieman
Idem machine drijver na ie opleiding
Idem na voortgezette opleiding
Korporaal zeemilicien
Sergeant zeemilicien
Zeemilicien machinedrijver majoor
Hulpmonteur
Korporaal monteur
Zeemilicien hulptelegrafist
Korporaal telegrafist
Torpedist in ie opleiding
Torpedist na ie opleiding
Mijnenlegger
Kok/hofmeester ie opleiding
Idem na ie opleiding
Ziekenverpleger
Kustwachter
Korporaal kustwachter
Scherpschutter
Zeuntje (jongste matroos die zorgt
voor het eetgerei en de rantsoenen)

Buiten
keerkring

Binnen
keerkring

50

63

Toeslagen

50

65
83
83
65

98
1160
123

33

98

116

156

130

186

180
225

2-75
350

65

98

105

138

50
105

138

63

10

10

50
50

63

8

50
50
50
50
50

63
63
63

93
5
7

De tropentoelage van 4 gulden per maand werd aan alle mi iciens verstrekt.
Het Anker, 8 februari 1918

Het schip was ingedeeld als eenheid van de scheepsmacht op de Westerschelde en was steeds op post bij de mijnversperring. Dat leidde tot weinig
passagieren, zodat een verzoek van een stoker 'om zijn vrouw bij daglicht
te mogen zien' alleen maar niet tot een strafleidde, omdat de man pas een
week getrouwd was.2S De onvrede nam toe en het slechte voedsel vormde
de aanleiding om in actie te komen. De matrozen bleven demonstratie!
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zitten. De commandant reageerde door het passagieren nu helemaal te
verbieden en de 144 matrozen kregen zware straffen als tijdelijke terugstellingen in rang (hetgeen gevolgen had voor het salaris) en Strafdiensten van
acht dagen. Allen beklaagden zich voor het Hoog Militair Gerechtshof
over deze disciplinaire straffen.19 Het kader verdacht de BVMMP ervan
achter 'de collectieve dienstweigering' te zitten, maar deze had juist alles
ondernomen om de manschappen rustig te houden. 10 Overigens zou de
bond wel een financiële campagne starten voor de gehuwde gestraften van
het schip.
De voorzitter van de BVMMP Johannes Hermanus Smith poogde via het
Correspondentieblad van de bond zijn leden uit te leggen dat de voedselvoorziening van de militairen beter was dan die van de burgers:
Allen, die bewust zijn van den ernst dezer tijden, zij dienen toe te zien, dat alles
geregeld geschiedt. Werkt mede, om de fictie te bestrijden, als zouden wij verhongeren
en aanvaardt dezen toestand als een noodzakelijk kwaad, geboren uit dezen oorlog,
waaraan ook voor ons niet te ontkomen isJ'

Om niet de steun van de bevolking te verliezen, riep de bond zijn leden
op geen actie meer te voeren voor vermeerdering van de rantsoenen. Een
voorwaarde was wel een strenger toezicht op de bereiding en uitgifte van
het voedsel.32 De bond volgde hierin de SDAP en bovendien kon hiermee de
onderhandelingspositie met de marineleiding versterkt worden. De BVMMP
gaf aan zijn verantwoordelijkheid te kennen.
Straf- en tuchtrecht
Zoals bij de landmacht was het systeem van straffen ook bij de marine
een probleem. Het matrozenblad schreef regelmatig over incidenten. Een
patiënt in het hospitaal in Hellevoetsluis liet een mok water vallen. O p de
vraag van de wachtdoende majoor wie er met water gegooid had, verklaarde een andere patiënt dat hij het water had laten vallen. Resultaat: beiden
kregen twee dagen zaalarrest." Tien minuten te laat van passagieren terug
leverde acht dagen provoost op. Ontbreken op appèl voor de wacht was
voldoende voor 14 dagen Strafdienst met inhouding. Roken en praten en te
laat uit de kooi werd bestraft met 1 dag provoost en 4 dagen Strafdienst met
inhouding van soldij. De BVMMP, geen voorstander van het bestaande strafen tuchtrecht, praatte het gedrag van de militairen niet goed en poogde
met het voorbeeld van de nauwelijks georganiseerde Vlielandse matrozen
aan te tonen, dat juist de bond door zijn invloed op vooral de jongeren de
volgende toestand kon voorkomen:
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Een bende, den een den ander aanstekende kwajongens, die vechten en zuipen aan
wal, van hun post afloopen, om in een café te gaan zitten, die aan boord brutaal
zijn en lui, zich onttrekken aan de werkzaamheden, onbeschoftheden debiteeren, bij
voortduring te laat aan boord komen, niet op tijd uit hun kooi komen. '4

De BvMMP wilde zich ook op dit punt verantwoordelijk opstellen. Ongetwijfeld hoopte de organisatie hiermee de marineleiding te overtuigen,
dat van haar optreden geen gevaar te duchten viel. Sterker nog, de bond
kon een stimulerende rol spelen ten aanzien van het moreel van de troepen. Vooral in het begin van de oorlog wees de BVMMP erop dat niet alle
klachten gerechtvaardigd waren: 'We leven in een tijd, dat van tucht en
discipline veel gevorderd wordt en wij kunnen aanmanen om vooral aan
de eischen van tucht en discipline, welke in deze tijden gesteld moeten
worden, getrouw te voldoen.'' 5 Dat was niet altijd even gemakkelijk. Zo
maakte Het Anker op 12 december 1914 melding van een zeer gespannen
situatie tussen minderen en korporaals op de 'Gelderland'. Veel matrozen
moesten gedwongen nadienen, waarbij de motivatie sterk afgenomen
was. Aan de andere kant bleken de korporaals bezig de minderen het
leven zuur te maken. Het Anker riep hen op daarmee te stoppen. De
mindere schepelingen kregen het advies om 'pal te staan en hun plicht te
doen'. 16
Het volgens de sociaal-democraten matig functionerende straf- en
tuchtrecht openbaarde zich vooral bij de miliciens van landmacht en
marine.' 7 Dit leidde tot discussies binnen de sociaal-democratie. De
SDAP-afdeling Amsterdam 11 bracht voor het Paascongres van de SDAP in
1917 een motie in om de herziening van het militair straf- en tuchtrecht
in de Kamer te bespreken.'* Naar aanleiding hiervan schreef Andries Michels een artikel voor de Socialistische Gids. Volgens hem kon de partij
niet onverschillig zijn over hoe de soldaten werden behandeld, berecht
en bestraft.
Vanuit de opvattingen van het volksleger kon de SDAP natuurlijk niet
akkoord gaan met één van de uitgangspunten van het militaire straf- en
tuchtrecht, namelijk dat leger en vloot eigenlijk een aparte maatschappij
vormden, een soort kaste:
Maar wanneer het geheele volk dient, het leger dus is een volksleger, waarbij de
plicht om het land te verdedigen, dus als militair dienen, niemand ontgaat, is 'dienert' een gewone maatschappelijke plicht geworden, welks schending een misdrijf
oplevert, dat best berecht kan worden door den gewonen rechter.
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Dit hoeft vooral bij een defensief ingesteld leger, dat opereert binnen de
eigen landsgrenzen, geen problemen op te leveren.'9 Michels formuleerde
de te stellen eisen als volgt:
1) Een wettelijk geregelde rechtspositie van alle militairen;
2) afschaffing van militaire krijgsraden in tijd van vrede en strafbaarstelling van
militaire delicten in het gewone Wetboek van Strafrecht;
f) Naast de bevelvoerende officieren, strafopleggers, komt een tuchtraad, bestaande
uit vertegenwoordigers van alle rangen, om eventuele vergrijpen tegen de tucht te
onderzoeken;
4) Evenals bij het strafrecht, gaat ook de tuchtstraf niet in, vóór in laatste instantie
is beslist.

Dematrozenbondvoorman zag dit niet gerealiseerd worden binnen het leger zoals dat op dat moment bestond, maar daarvoor diende dan ook een
volksleger in de plaats te komen. Hij bekritiseerde daarbij Jaurès, omdat
hij in zijn l'Armée nouvelle geen schets had gegeven van hoe het straf- en
tuchtrecht in zo'n volksleger vormgegeven zou moeten worden. Maar
omdat volgens Michels in Frankrijk geen aparte militaire rechtspraak
bestond, was daar ook minder noodzaak toe. Bovendien zou het tuchtrecht in een democratisch opgezet leger, zoals Jaurès dat voorzag, vanzelf
veranderen, omdat de basis voor het oude militaire tuchtrecht zou komen
te vervallen.40
Was dit artikel op de toekomst gericht, andere publicaties gingen in op
de dagelijkse gang van zaken. O p het einde van de oorlog gaf de BVMMP een
brochure over de provooststraf, één over de tuchtraden en een propagandaschrift over deze kwestie uit.4' Mede had dat van doen met de toenemende
criminaliteit. De zeekrijgsraad kreeg steeds meer zaken te behandelen. (Zie
de tabel op pagina 666)
Het totaal aantal zaken steeg met bijna 150%. Zoals bij de landmacht
waren slechte levensomstandigheden en tuchteloosheid hiervan de oorzaken. Met name vermogensdelicten, maar ook typisch militaire vergrijpen
als desertie en dienstweigering vormden het leeuwendeel van de zaken waar
de rechters zich over bogen.
De toename van de criminaliteit was niet bijzonder. Eerder zagen we
dat ook bij de landmacht en in de burgermaatschappij de cijfers explosief
stijgen. Niemand had hier een antwoord op.
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xxix. Overzicht van zeekrijgsraadzaken
(vanaf i augustus)

1914

1915

1916

1918

Desertie

21

59

107

134

Dienstweigering

2

26

21

62

Diefstal

9
5

32

75

150

Verduistering

7

12

16

Heling (zoals verkoop van staatsgoederen)

2

2

Bedreiging en/of belediging (van een meerdere),

13

33

Openbare geweldpleging en mishandeling

19

Wederspannigheid en ordeverstoring

H
8

2

1

2

186

197

ié

36

25

2-7

38

18

13

24

16

12

3

9

2

6

3

7

4

2

insubordinarie

Valsheid in geschrifte, opgeven van valse naam,
vervalsing passen bij vervoer en verlof, het
gebruikmaken hiervan, oplichting.
Vernieling
Zedendelicten
Verboden uitvoer, smokkelen
Overige: (poging tot) moord en doodslag,

6
3

omkoping, opruiing, muiterij, meineed,
afpersing, vrijheidsberoving
Totaal aantal zaken

294

457

NA, Inventaris van de archieven van Zeekrijgsraden in Nederland, 2.09.41.18. Parketreyisa-r^
waarin opgenomen klappers op de dossiers, inv. nr. 52 (jaren 1914,1915 en 1916), 53 (1916,1917
en 1918). Omdat 1917 bij verre niet compleet is, hebben we hier geen gebruik van kunnen
maken. Van de zeekrijgsraad in Nederlands-Indië hebben we helaas geen archief kunnen
raadplegen.

Medische zorg en hygiëne
Evenals bij de landmacht vormde ook de geneeskundige dienst bij de
marine een mikpunt van kritiek. Het Anker publiceerde nogal eens wal
klachten. Een militaire arts achtte een soldaat met platvoeten in staat om
gewoon mee te exerceren bij een militaire oefening. Na 20 minuten kon
hij niet meer. De commandant slingerde hem op rapport vanwege ongehoorzaamheid. De krijgsraad veroordeelde de ongelukkige soldaat tot vier
maanden militaire gevangenisstraf.42 Tussen de soldaten die op ziekenrapport moesten, waren ook vaak mensen met een besmettelijke aandoening.
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Ze moesten wachten op een tochtige gang en iedere meerdere salueren, om
uiteindelijk geholpen te worden door een onverschillige dokter. 4 ' In het militair hospitaal te Willemsoord was een soldaat opgenomen die zwaar ziek
was. De dokter vertelde hem volgens Het Anker, 'kruip er maar goed onder,
je zal er niet dood van gaan.' Later kwam de arts nog een keer langs en zei
zonder de patiënt opnieuw te onderzoeken tegen een majoorziekenverpleger: 'Daar ligt hij nu, die mij wou te pakken nemen.' Uiteindelijk bleek de
patiënt overleden door medische nalatigheid. 44 De bond publiceerde de
klachten omdat deze niet wilde blijven toekijken als zich wantoestanden
voordeden. Waarschijnlijk hoopte de organisatie dat de in hoofdstuk twee
genoemde in 1916 ingestelde commissie voor aanbevelingen zou zorgen.
Zelfwas de BVMMP niet altijd een tegenstander van de dienst. Er was ook
reden voor een zekere samenwerking. Dienst en bond stonden zij aan zij
in de strijd tegen de venerische ziekten. Geslachtsziekten vormden een belangrijk probleem onder het marinepersoneel. Bij de marine was het aantal
nieuwe venerische besmettingen per 1.000 man traditioneel hoger dan in
het leger. Het lag in Nederland tussen 1914 en 1918 gemiddeld op ruim 40
per 1.000 per jaar. Een toename zoals bij de landmacht viel echter niet te
constateren. Sterker nog er trad verbetering in.
De marineleiding voelde de noodzaak van gezonde en krachtige manschappen en probeerde hier dan ook aan het begin van de twintigste eeuw
iets aan te doen door het invoeren van waslokaaltjes op de schepen. De
BVMMP stelde met hetzelfde doel tegen geringe betaling 'phallokosbuisjes'
(reinigingsmiddelen voor het mannelijke geslachtsdeel) beschikbaar. Tot
halverwege 1917 was de profylaxis vrijwillig. Matrozen werden later verplicht op straffe van een overtreding van de krijgstucht om zich te laten
behandelen bij een infectie. Hierbij was ook een actievere rol weggelegd
voor de officier van gezondheid. 41 De matrozenbond besteedde in Het Anker regelmatig aandacht aan het probleem. Voor sommigen was dit teveel
van het goede. Zij waren bevreesd dat door het blad een 'bepaalde indruk
gegeven werd van het leven der schepelingen'. Toch zou het bondsblad op
aandringen van het hoofdbestuur doorgaan met het geven van informatie
over geslachtsziekten.46 De bond bleef ook actief in de 'Vereeniging tot
bestrijding der Geslachtsziekten'.47
Bestrijding van de ziektes was een probleem vooral vanwege het taboe
rond het onderwerp. Het condoom bestond al wel, maar openlijke aanprijzing daarvan was na de inwerkingtreding van de zedelijkheidswetten van
1911 niet langer mogelijk. Het zou losbandigheid aanmoedigen. Daarnaast
was het condoom ook om andere redenen weinig populair, zo bleek uit de
woorden van marinearts Van Deinse:
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Tegen het gebruik van het condoom bestaan echter bij velen bezwaren, deels berustend op hunne de libido belemmerende

werking, deels op de vrij hooge onkosten,

aan een geregeld gebruik van Condomen verbonden.
gevoeld heeft aan middelen,

Vandaar dat men de behoefte

die in staat zouden zijn, de gevolgen van een zonder

condoom uitgevoerden coitus impurus te neutraliseeren.

De middelen waar Van Deinse op doelde, waren de zogenaamde chemische
profylactica. In de waslokaaltjes bevond zich een sublimaatoplossing (verbinding van kwik met chloor met een sterke antiseptische werking), in een
fles die voorzien was van een leiding met een kraantje, uitkomend boven
een bak met afvoerbuis, en een bakje met sublimaatoplossing waarin de
nodige wattenproppen gedrenkt waren. Zeep werd niet verschaft, omdat
dit een schaars artikel was en daarom nogal eens werd ontvreemd. In plaats
daarvan hing er een tweede fles met zeepspiritus. Verder was er aanwezig
een leiding voor zoet water en tenslotte een emmer om gebruikte wattenproppen in weg te werpen. Een korte gebruiksaanwijzing completeerde de
inventaris van het waslokaaltje. Gezien de daling van de cijfers vooral na
1913 was het beleid van de marine en de matrozenbond redelijk succesvol.
XXX.

Percentage infecties met verschillende venerische ziekten bij de marine
Europeanen in Nederland

1911
1912

Inlanders

Syphilis

Gonorroe

Syphilis

Gonorroe

5,80

2,90

I7>50

0,75

12,70

3.96

9.50

17,40

3,00

14.30

Syphilis

Gonorroe

0,61
0.57

Europeanen in O.I.

191 3

1,20

4.70

9,io

22,20

1,83

11,80

1914

o,74

3,60

5,30

10,50

1,00

6,10

1915

0,63

3,10

5,60

12,40

2,24

8,50

0,74

2,30

5,80

11,90

2,58

11,70

1916

F.J.H, van Deinse, Het vraagstuk der venerische ziekten bij de marine, p. 105

XXXI. Het totaal aantal venerische infecties per 1000 man
1911

19,022 %

1912

19,807 %

1913

22,008 %

1914

11,873%

1915

11,128 %

1916

10,573

%

F.J.H, van Deinse, Het vraagstuk der venerische ziekten bij de marine, p. 105
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Wat betreft de verschillen tussen Nederland en Indië mag aangenomen
worden, dat vele schepelingen in de havens, of in de plaats waarheen zij
zich gedurende hun periodiek verlof begaven, een vaste 'verkering' hadden,
die zorgde dat zij, wat de infectiemogelijkheden betreft, in betere conditie
verkeerden dan hun collega's in Indië. Bovendien werd in Indië de 'hygiëne
der genitaliën' later ingevoerd dan op de vloot in Nederland. Verder vertonen de cijfers in Indië achteruitgang in 1915, omdat er in die periode veel
meer gepassagierd werd dan in de tweede helft van 1914.
Syndikalistische acties

Hardere acties tegen matige of slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden kon de BVMMP zoals we zagen niet waarderen. Uiteraard was er
helemaal geen respect voor meer politieke acties. Deze vonden toch plaats.
Waarschijnlijk hadden deze veelal een syndicalistische achtergrond. Het
geeft aan dat radicale socialisten toch enige invloed bij de marine hadden.
Een enkeling koos voor de dienstweigering, bijvoorbeeld de antimilitarist
Jo(han) de Haas die als veertienjarige jongen door zijn familie naar de marine gestuurd werd. Nadat de matroos derde klasse van alles ondernomen
had om uit dienst te komen, besloot hij in november 1917 dienst te weigeren. Dit leverde hem uiteindelijk tien maanden gevangenisstraf op. De
Haas zou in 1921 bekend worden als één van de plegers (naast Leendert van
der Linde, Piet Kooijman en Cornelis Eekhof) van de bomaanslag op het
huis van een lid van de krijgsraad die de dienstweigeraar Herman Groenendaal veroordeelde.48
Soms was er sprake van sabotage. Aan boord van de 'Zeeland' werden
twee klemschroeven van rustpallen voor twee kanonnen vermist. De bond
sprak er zijn afkeuring over uit en riep iedereen op de dader op te sporen.
De motieven van de saboteur waren overigens niet duidelijk. Evengoed
kon de sabotage veroorzaakt zijn door een kwajongensstreek van één van
de vele dronken passagierende schepelingen. 49
Aan boord van de 'Noord Brabant' was in een sloeptakel gesneden. Het
bijbehorende commentaar in Het Anker luidde 'dat wij georganiseerden
een dergelijke daad tot in het diepst van het hart verfoeien'. Onder het
motto 'daarom dus op je post' riep het blad de lezers op waakzaam te zijn.50
Uter in de oorlog zou Het Anker iets meer begrip tonen voor sabotageacuö, zonder deze overigens goed te praten. O p de 'Rotterdam' waren de
looden van S.B. en B.B. doorgesneden en meegenomen, het peilkompas
waszoek en de seinvlaggen waren verdwenen. Al langere tijd broeide er iets
onder de bemanning. Oorzaak: te weinig verlof, terwijl het optreden van
een commandant katalyserend werkte. s '
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10.3. De eerste jaren: de relatie met de minister blijft
gespannen
Zoals veel organisaties bracht de mobilisatie ook de BVMMP in de problemen. Veel bondsleden werden over verschillende inrichtingen en schepen
verplaatst. Tezamen met de zichzelf opgelegde opschorting van vakbondsactiviteiten en de afnemende koopkracht resulteerde dit in een afnemend
ledenaantal. ,; De contributie voor de bond bedroeg 15 cent per week voor
leden in Indië en 10 cent per week voor de in Nederland verblijvende leden" Het bleek voor velen een te grote uitgave. Ook de SDAP-afdeling in
Den Helder kende problemen. Zo verbood de plaatselijke commandant
verschillende openbare vergaderingen vanwege de 'staat van beleg'. Een positief punt was de samenwerking met soldaten van de Landmacht. Met de
sociaal-democratische mobilisatieclub organiseerde de afdeling regelmatig
discussie- en ontspanningsavonden, bijvoorbeeld over de 'volkslegereisch'
met Jacob van Gelderen als spreker.54 De mobilisatieclubavonden waren
ook toegankelijk voor zeemiliciens en reservisten van de zeemacht." Diverse malen verzorgde Michels een inleiding. Mede hierdoor herstelde het
ledental zich.
De BVMMP hoopte door zijn matigende politiek erkenning van de marineautoriteiten te verkrijgen. Die was in augustus 1914 nog ver te zoeken.
O p 1 februari van dat jaar verbood minister van Marine J J . Rambonnet
alle activiteiten van de Bond voor Minder Marine Personeel aan boord van
de schepen. Hij was van mening dat er in de krijgsmacht geen plaats was
voor een strijdvereniging. Dat was een zware slag voor het georganiseerde
marinepersoneel. Bij het begin van de mobilisatie bleef het verbod van
kracht, ondanks de gesloten godsvrede. In navolging van de SDAP verklaarde ook de BVMMP uitdrukkelijk om alle kritiek achterwege te zullen laten
gedurende de mobilisatie en niets te ondernemen dat de eenheid in het
land of de neutraliteit zou kunnen schaden. Dit had zoals we zagen gevolgen voor het actievoeren ten behoeve van de verbetering van de positie der
matrozen.s(' De propagandavereniging 'Onze Vloot', een vurig bestrijder
van de 'roode bond', bedankte de matrozen door hen sigaren aan te bieden.
Volgens het Jaarverslag adviseerde het bestuur van de BVMMP zijn leden 'die
gaven niet aan te pakken, omdat dit beneden de waardigheid van georganiseerde schepelingen is'. Hoewel niet algemeen, schijnen de matrozen dit
advies goed te hebben opgevolgd.57
De minister van Marine zag in de matigende houding van de bondsleiding nog geen reden voor een soepeler beleid. Integendeel. Op 9 januari
1915 verbood hij het bondsblad Het Anker niet alleen aan boord, maar ook
aan de wal.58 Mogelijk twijfelde de bewindsman aan welke richting de
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bond echt op zou gaan. Er was namelijk een zich radicaliserende hoofdafdeling in Indië en in Nederland zelf negeerden zelfs leidinggevenden het
verbod op vakbondsacties. Eind 1914 verstuurden twee bestuursleden een
circulaire die opriep tot het opstellen van een petitie gericht aan de minister
van Marine. Deze moest tevens dienen als ondersteuning van Troelstra's
interpellatie betreffende de marinebegroting. Door middel van deze petitie
verzocht de organisatie om teruggave van haar oude rechten." Vanwege
het verbod werden de twee initiatiefnemers op 25 januari 1915 ontslagen.
Het ging om de bondsvoorzitter Hilbert Toering en de secretaris G. Muller. Toering was 36 jaar en hoefde nog maar vier jaar te dienen voor zijn
pensionering. Bovendien was hij het juist geweest die had opgeroepen tot
de politiek van de godsvrede. Ook Muller had een uitstekende staat van
dienst.60 De contacten tussen de BVMMP en de 'Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps Mariniers', die tot 1915
weliswaar niet innig, doch wel regelmatig hadden plaatsgevonden, vielen
door dit incident vrijwel weg/1'
Bovendien waren er meer acties. Een 180-tal soldaten had het gewaagd
om een verzoek aan de admiraal van Hellevoetsluis te richten, waarin overweging van een verbetering in de zogeheten passagiersregeling (met verlof
aan wal gaan) werd gevraagd. Het gevolg was dat alle 180 schepelingen
gestraft werden. Ze zouden later worden vrijgesproken door het Hoog Militair Gerechtshof. De bond stuurde petities aan de minister waarin deze
pleitte voor een verhoging van de duurtetoeslag en voor het intrekken van
het verbod op bondsactiviteiten aan boord. Hiervoor verzamelde de organisatie 1950 handtekeningen. Bovendien nam de bond deel aan acties tegen
de ontwerp-landstormwet en sloot deze zich aan bij een actiecomité, dat
verder bestond uit de korporaalsbond, de zeemiliciensbond en de sociaaldemocratische mobilisatieclub Den Helder. Dit kwam op voor algemeen
kiesrecht voor militairen/' 2
Michels rekende ondanks genoemde acties op een verzoenende houding
van de minister. Toen deze aanvankelijk uitbleef, schreef hij een eerste 'particuliere brief' aanTroelstra om de SDAP-fractie aan te zetten tot activiteiten
tegen de uitzonderingsmaatregelen' van minister Rambonnet en tegen het
ontslag van de twee bondsbestuurders. 6 ' Het zou nog jaren duren eer minister en bond elkaar vonden.
Ook de dienstplichtigen die zich wilden organiseren kenden obstakels.
Wat in West-Indië aan boord van de 'Heemskerck' zeemiliciens zich voor
het eerst spontaan organiseerden, richtten anderen later op 17 juni 1915 met
nulp van de BVMMP de Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij de
Zeemacht, oftewel de 'Bond van Zeemiliciens' op. Het was voor de dienstplichtigen verboden om de oprichtingsvergadering bij te wonen. Maar dat
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weerhield hen er niet van hun plannen door te zetten.64 De nieuwe bond,
die binnen een halfjaar al 1.400 leden telde, hield kantoor in het bondsgebouw van de BVMMP. Desalniettemin zou deze formeel steeds blijven
benadrukken los te staan van de 'roode bond'. 6 ' Dat zou de miliciensbond
niet vrijwaren van enige tegenwerking door de militaire autoriteiten. Zo
belette de commandant van 'de Ruyter' de vereniging een manifest te verspreiden.66 Toch zou de tegenwerking niet leiden tot een verbod. In mei
1916 schreef Vice-admiraal W. Naudin ten Cate in een brief aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht het volgende:
Toch zou het mij om doelmatigheidsoverwegingen niet wenschelijk voorkomen om
- zoolang de nieuwe Bond [van Zeemiliciens] zich nog eenigszins binnen de perken
weet te houden — reeds thans over te gaan om zijn Correspondentieblad onder de aan
boord verboden lectuur op te nemen en in 't algemeen dien Bond op denzelfden voet
te behandelen als dien van Minder Marine-personeel.
Niet alleen zou hierdoor weer veel stof worden opgejaagd en een zekere propaganda in de hand worden gewerkt, maar bovendien is die Bond van Zeemiliciens
toch bestemd om bij demobilisatie - althans voorloopig— te verdwijnen.'''

Vooralsnog ging de marineleiding er vanuit dat de bond niet verder zou radicaliseren en dat de aankomende demobilisatie, waar velen in de militaire
top van uitgingen, zou leiden tot opheffing van de organisatie. Toch zou de
bond de minister voor problemen stellen. De miliciensbond verzette zich
tegen het gedwongen meezenden van dienstplichtigen met de 'Kortenaer
naar West-Indië. 6S Met de BVMMP protesteerden de miliciens heftig tegen
de uitzending naar Oost-Indië. Daartoe bracht de Bond van Zeemiliciens
een brochure uit met de titel Verzameling van Stukken betreffende de Uitzending van Zee-Miliciens naar de Tropen!^ Artikel 183 van de Grondwet
bepaalde dat de dienstplichtigen ter zee tot de dienstplicht in de koloniën
verplicht konden worden. Artikel 184 limiteerde dit door de bepaling dat
dienstplichtigen alleen met hun toestemming daarheen konden worden
gezonden. De praktijk was dat miliciens van dienst in de koloniën waren
gevrijwaard; toch zou het hier in 1916 van komen." 0 Hoewel de sociaal-democraten een voorkeur hadden voor een volksleger, waren de bonden bans
dat er een poging gedaan werd om de 'rode beroeps' van de vloot te vervangen door dienstplichtigen en dat het met een verwijzing naar de bijzondere
oorlogsomstandigheden niet bij deze uitzondering zou blijven. Troelstra
raadde Michels aan met het partijbestuur van de SDAP en met het NWte
praten."' Dat leverde uiteindelijk niets op. De NW-bestuurders hadden een
soort plan van actie verwacht, maar dat was volgens Michels onmogelijk.
Hij ontwikkelde een theorie dat de autoriteiten de moeilijkheden uitlokten
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om vóór de vrede de marinebonden uit te schakelen."' Voor dit doel maakten zij dan gebruik van de ontwikkelingen in Indië, waar de hoofdafdeling
van de BVMMP radicaliseerde. Uiteraard was de matrozenbondvoorman,
voorstander van de 'godsvredepolitiek', ook niet ingenomen met de gang
van zaken in de kolonie.
De autoriteiten maakten geen onderscheid tussen het Indische en Hollandse deel van de bond. Het protest tegen het zenden van dienstplichtigen
door de BVZM en BVMMP konden zij niet erg waarderen. Al snel verscheen
in augustus 1916 een nieuwe circulaire van de opperbevelhebber van Landen Zeemacht die stelde dat het niet langer toegestaan was pamfletten,
brochures of blaadjes van de Bond van Zeemiliciens in bezit te hebben, te
lezen en te verspreiden aan boord van marineschepen en bij inrichtingen of
onderdelen van de marine aan wal.74

10.4. De latere jaren: de verhoudingen worden toch
beter
De acties tegen het uitzenden van dienstplichtigen waren in principe uitzonderingen. In het algemeen stelden de rode bonden zich ten opzichte
van de regering en de marineleiding coöperatief op. Dat bleek eens te meer
toen eind maart 1916 de periodieke verloven werden ingetrokken en er bij
de landmacht problemen rezen. In verschillende steden en kampementen
kwam het tot oproer onder de soldaten van de landmacht. De ontevreden
militairen waren volgens de BVMMP
soldaten naar het hart van den Marine-minister, want zij hadden geen bond en
stonden dus ook niet onder een bondsbestuur [...] Dan zou hij moeten erkennen, dat
ie Bond niet is een specifiek anti-militair tuchtondermijnendstel booswichten. Dan
zou bij tot de logische gevolgtrekking moeten komen, dat de Bond zijn leden plichtsbesefleert en dat het daaraan te wijten is, dat de schepelingen op de vloot een andere
houding aannamen ten opzichte van de verlofregeling dan de landmacht.'^

De matrozenbond nam genoegen met de argumentatie van de regering
oor het intrekken van de verloven. Vervolgens meldde het hoofdbestuur
àjn afdelingen via Het Anker 'dat van actie tegen de verlofsbeperking geen
>prake kan zijn en verzocht alles te doen, om te zorgen, dat overal de kalmte
M nuchterheid worde bewaard, noodig om in deze dagen een dergelijke
opoffering te dragen'.76 Dit kon natuurlijk op de nodige kritiek rekenen
'•anuit de hoek van het revolutionair-socialistische blad De Tribune. Dat
Mad vond de matrozenbond veel te goed van vertrouwen en waarschuwde
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dat de ontevreden stemmen die opklonken uit verschillende BvMMP-afdelingen binnenkort wellicht geen genoegen meer zouden nemen met de
gematigde standpunten van het bondsbestuur/" Ook na het optreden van
mariniers tijdens de onlusten op fort Kijkduin bij Den Helder in april 1916
(reeds besproken in hoofdstuk drie) was het commentaar van De Tribune
niet vleiend voor de BVMMP:
Er dient nog opgemerkt te worden, dat leden van den Bond van Minder Marinepersoneel zulke knechtendiensten het best bleken te kunnen opknappen. Dit zijn nu de
resultaten van Hugenholtz, den vader van de BvMMP.7"

Het Anker deed dit af als 'gekkepraat'. ~'> Later zou Wijnkoop in De Tribune
opnieuw de 'godsvredepolitiek van het hoofdbestuur van de matrozenbond aanvallen, ditmaal onder verwijzing naar de verder in het volgend
hoofdstuk te bespreken matrozenbetoging tegen de wantoestanden in hei
hospitaal te Soerabaja, die juist buiten de bondsleiding om plaats vond.
Het Anker reageerde hier vervolgens op met een stukje getiteld 'Rrrevolutionair'. Daarin stelde het blad dat duidelijk bleek dat deze 'kwasterige
beunhaas van organisatie geen benul heeft en van de heele marinebeweging
niets afweet'.8' Duidelijk was dat de BVMMP de onrust bij de landmacht

aangreep om aan te tonen dat juist het bestaan van een bond als de BVMMP
in moeilijke tijden voor rust zorgde.
Dat bleek ook in de zomer van hetzelfde jaar bij de nasleep van de hospitaaldemonstratie in Soerabaja. De autoriteiten breidden naar aanleiding
hiervan het Crimineel Wetboek van het Krijgsvolk te Water met een nieuw
artikel tegen 'samenrotten'. Het oorspronkelijk artikel 92 luidde als volgt:
Indien een medepligtige aan eenige muiterij of Complot, dezelve openbaart vóór
en aleer die op eenigerhande wijze zijn ontdekt geworden, zal aan den zoodanigen
slechts eene ligte straffe worden opgelegd naar mate van de omstandigheden; hij zal
zelfs, redenen daartoe dienende van alle straffe mogen vrijgesteld worden; inzonderheid zoo een of meer der overige medeplichtigen in handen van de Justitie geraken
en van de misdaad overtuigd worden. (C. W.L. 80)

Daar werd nu aan toegevoegd artikel 92a:
Wanneer, buiten de gevallen in de voorafgaande artikelen van dezen Titel bedoeld.
vijf of meer schepelingen samenrotten om in vereeniging hun plicht te verzaken,
ivorden zij, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere door hem
bedreven feiten gestraf met militaire gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren.
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De BVMMP zag dit vooral als een verdere aantasting van het recht van vereniging en vergadering en zond daarom een petitie naar de Tweede Kamer
om hiertegen te protesteren. 83 Het zou geen effect hebben. De bond had
natuurlijk zelf nog actie kunnen ondernemen, maar de rolverdeling was
steeds zo dat belangenbehartiging via de politieke partijen in de Tweede
Kamer liep. Eigen acties op dit gebied zouden de geloofwaardigheid van de
bond bij de marineautoriteiten aangetast hebben. Dat diende ten koste van
alles voorkomen te worden.
Sympathie voor vanwege acties gestrafte en gearresteerde zeelieden was
er ook niet. De 50 matrozen van de hospitaaldemonstratie in Soerabaja
werden vastgehouden aan boord van het schip 'De Buffel', dat voor anker
lag in Hellevoetsluis. In juli 1916 waren dertien zeelieden van boord gegaan. Al snel werd hun ontsnapping ontdekt. Sommige van de militairen
die de achtervolging inzetten, kregen het bevel hun geweren met scherp
te laden. Ternauwernood kon bij de aanhouding van de voorrvluchtigen
een bloedbad voorkomen worden. 84 De sociaal-democratische soldaten- en
matrozenorganisaties meldden het voorval, maar namen het niet voor de
gevangenen op.
De Bond van Zeemiliciens functioneerde in wezen op een zelfde manier
als de BvMMP. De Algemene Ledenvergadering van 19 en 20 april 1916,
die als bestuursleden G. Seijgers (voorzitter), V.d. Wal (eerste secretaris),
CA. Wessels (tweede secretaris) en als commissarissen Jansen en Kuperus
koos, besloot een aantal rekesten te verzenden. Zo kreeg de minister van
Marine het verzoek om ook de op opleidingsschepen geplaatste miliciens
een mobilisatietoeslag te verlenen, die andere marinemannen wel kregen.85
De toeslagen bedroegen in dat jaar:
XXXII. Mobilisatietoeslag per dag
Officieren
(Hoofd)Machinisten

IOo

cent

70 cent

Adjudant onderofficieren

50 cent

Sergeant-majoor

40 cent

Korporaals

25 cent

Schepeling ie klasse (3 jaar>)

20 cent

Schepeling ie klasse (<3 jaar)

15 cent

Schepeling 2de klasse

12,5 cent

Schepeling 3de klasse

10 cent

wief Koningin Wilhelmina aan ministervan Marine J.J. Rambonnetvan 25 september 1917.
•.staf, NA, 2.12.18, inv.nr. 220
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Tevens verzocht de bond dat
voor het opruimen van mijnen zooveel mogelijk zij worden gebruikt, die zich
daarvoor vrijwillig opgeven en dat hun, ter aansporing daarvoor, een premie wordt
toegekend; dat aan hen, die op mijnenleggers varen een toelage voor gevaarlijk werk
wordt gegeven; dat wanneer Uwe Excellentie dit zou bepalen, gevallen van dienstweigering door vrees in de toekomst zeer waarschijnlijk zijn uitgesloten.

Kenmerkend was dat de vergadering een motie die protesteerde tegen het intrekken van de verloven wel aannam, maar daar verder geen vervolg aan gaf.86
De activiteiten rond het algemeen kiesrecht kenden eveneens een gematigd karakter. De BVMMP volgde daarin de SDAP. In de tweede helft van 1916
voerden de sociaal-democraten diverse acties voor het algemeen kiesrecht,
daarbij inbegrepen dat voor militairen. De BVMMP was bij betogingen
aanwezig met afgevaardigden en vaandel. Dat gebeurde bijvoorbeeld op
zondag 17 september. O p deze grote door de SDAP georganiseerde kiesrechtmanifestatie colporteerden de matrozen ook met Het Anker. De bond
verzond samen met de Bond van Korporaals, de Bond van Zeemiliciens/
Bond voor Militie- en Landstorm-plichtigen en de sociaal-democratische
mobilisatieclub van Den Helder, een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken, dat aandrong op een aantal maatregelen. Een van die
eisen was dat voorkomen moest worden, dat militairen van de kiezerslijst
werden afgevoerd vanwege hun detachering buiten de woonplaats.'" In de
Tweede Kamer was de discussie over het algemeen kiesrecht inmiddels in
volle gang. Ook de positie van militairen kwam ter sprake. Het kiesrecht
voor de gewone soldaat of matroos bleek een moeilijk punt, de wetgever
wilde in eerste instantie de mogelijkheid open laten om dit recht voor hem
binnen de kazerne of op een oorlogsbodem te kunnen schorsen. Er rustte
een taboe op het bedrijven van politiek op de kazerne en op de vloot. De
BVMMP was er niet gerust op: 'Niets belet dus den Wetgever, het kiesrecht
onder zekere omstandigheden te schorsen voor den soldaat en het door de
officieren te doen behouden.' 88 In Het Anker van 2 december 1916 verweet
Michels de SDAP zich niet voldoende ingezet te hebben voor het kiesrecht
van militairen: 'Het was noodig, dat de afdeling Den Helder dier partij
op het Congres een amendement indiende, dat zelfs niet eens geestdriftig
werd ontvangen.' 89 Later zou het kiesrecht voor militairen toch geregeld
worden. In juli 1918 konden in principe alle militairen en matrozen zonder
voorbehoud het recht om te stemmen uitoefenen.
Terwijl de economische situatie voor veel matrozen niet beter werd en
de godsvredepolitiek van de SDAP steeds meer onder druk kwam te staan,
dacht de BVMMP niet aan een ander beleid. Ook in 1916 en 1917 verzonden
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de bonden weer verschillende verzoekschriften aan de minister van Marine.
Zo vroeg de bond onder meer om verbetering van de bepalingen van het
weduwen- en wezenfonds en om een mobilisatietoelage voor schepelingen
die op de opleidingen en in Indië dienden. Andere petities handelden over
traktementverhogingen en om verhoging van de keerkringstoelage (net zoals de officieren die kregen). 90 Andere onderwerpen waren onder andere de
duurtetoeslag, het verstrekte brood in IJmuiden en de wasgelegenheid bij
de torpedodienst.9' Het jaar 1917 was ook het jubileumjaar voor de BVMMP.
Deze vierde op 22 januari zijn twintigjarig bestaan. O p een bijeenkomst in
Den Helder van 700 mensen spraken het SDAP-Kamerlid A.B. Kleerekoper
en Jan van Zutphen namens het N W . 9 2
Begin 1917 was er een aanleiding om verbetering van de salarissen op de
politieke agenda te krijgen. De overheid stelde een Staatscommissie in om
de salarissen van rijksambtenaren te herzien. Het behoorde echter niet tot
de taak van de commissie om zich ook over de salarissen van het marine- en
landmachtpersoneel te buigen. Daarom nam de Bond van Korporaals het
initiatief om samen met Voorwaarts, de 'Algemeene Bond' en de BVMMP
op 1 mei het zogeheten Salariscomité op te richten." Het ging overigens
niet alleen om de achterstelling van militairen bij de overige ambtenaren,
maar ook om de omstreden soldijwet van 1913.94 De duurtetoeslagen waren
volstrekt onvoldoende. Voor het eerst traden de vier bonden gezamenlijk
op. Ze vroegen de minister van Financiën om de lonen van het marinepersoneel te herzien en daarvoor een commissie in te stellen bestaande uit
vertegenwoordigers van de bonden. Het Salariscomité mocht één vertegenwoordiger aanwijzen. De BVMMP had naast verbetering van de salarissen
een ander doel: erkenning door de minister van Marine. De bond vroeg de
minister van Marine in een aanvankelijk geheim gehouden telegram om
een eigen vertegenwoordiger.95 De andere bonden waren het hier niet mee
eens. De minister besloot echter op het verzoek van de BVMMP in te gaan.
Het resultaat was een breuk in het Salariscomité.
Op 5 december stelde de regering de commissie Idenburg in die aanbevelingen moest doen met betrekking tot de salarissen, ook van minderen,
bij de Land- en Zeemacht. 96 Namens de BVMMP nam de voorzitter, matroos
•e klasse J.H. Smith zitting. Het was de onderofficieren en minderen overigens niet toegestaan zich te bemoeien met de salarissen van de officieren.9^
De soldijwet van 1913 zou niet tot tevredenheid van de bonden herzien
worden. Nadat de commissie Idenburg haar eindrapport had ingediend,
kwamen er enkele kleine verbeteringen bij de Marine. De marinebegroting
werd met ƒ164.000 verhoogd om de salarissen te verbeteren. 98 In 1917 en
'9'8 zou de soldij van de dienstplichtigen bij de Marine, zoals we in een
ordere paragraaf zagen, verhoogd worden en konden ze een hogere rang
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bereiken." De lonen van de arbeiders op de Rijkswerven gingen met 2 cc
per uur omhoog.' 00 De vergoeding voor het verblijf binnen de keerkring
werd verhoogd met 15%, er kwam een duurtetoeslag van ƒ 1,5 miljoen vo
het hele personeel en de pensioenen werden verbeterd.'01 De lonen bij
marine stegen tijdens de oorlog met zon 25%, terwijl de kosten van li
levensonderhoud volgens schattingen met zo'n 80% stegen.1"2

xxxiii. De nieuwe salarisregeling
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De salarisverhoging vormde voor de marinebonden een klein succes, ondanks de geringe effecten voor de matroos. Belangrijker was de deelname
van de BVMMP aan het overleg. De minister beloonde de gematigde en
'verantwoordelijke' houding van het bestuur. De weg naar opheffing van
het verbod op bondsactiviteiten aan boord van de schepen en op de inrichtingen lag open.
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io.j. Verbeterde verhoudingen met marineleiding,
verslechterde verhouding met SDAP
De opstelling van de Bond van Minder Marinepersoneel was de belangrijkste reden voor toenadering tot de minister van Marine J J . Rambonnet.
Michels verklaarde in een rede op de algemene ledenvergadering van 9
december 1917:
De strijd voor lotsverbetering eist, dat wij iets anders, iets beters geven dan uitsluitend het afgeven op dingen die verkeerd zijn. We moeten aangeven hoe het wel moet
zijn. We moeten ons plaatsen op het standpunt dat het niet gaat tegen de dienst en
bet er niet om te doen is de krijgstucht te ondermijnen.m

Harde acties bleef de bond daarom veroordelen. Dat was bijvoorbeeld in
april 1918 het geval. De matrozen van de in IJmuiden gestationeerde torpedoboot Hr.Ms. Z8 organiseerden op 29 april hun eigen voedselactie. Het
brood was zuur en beschimmeld. Hun commandant vond dat er niets aan
mankeerde. Vervolgens vroegen de matrozen toestemming om aan wal vers
brood te kopen. Die kregen zij van de commandant, die al bedacht had
dat ze zonder voedselbonnen niet ver zouden komen. De matrozen trokken vervolgens met de bedorven broodjes in hun zak naar de bakker die
het spul geleverd had. Die kon nadat hij de overmacht aanschouwde niet
anders dan verse exemplaren overhandigen. Een 'getuige' van dit gebeuren
schreef er een stukje over voor De Vrije Socialist. Kennelijk zeer enthousiast
geworden door dit optreden eindigde hij zijn ingezonden brief met 'Organiseert u in Arbeiders en Soldatenraden!'' 04
Naar aanleiding van de onrust onder het marinepersoneel betreffende
onder andere de voedselsituatie schreef het hoofdbestuur van de BVMMP
een brief aan de afdelingsbesturen en correspondenten waarin het uitlegde
dat waar de burger recht had op 2 ons brood per dag, de militair de beschikking had over 4 ons. Bovendien kregen de militairen een dubbele
portie vlees. De bond stelde dan ook dat de zeelieden al met al weinig reden
'ot klagen hadden: 'Toch vrienden is er tot nu toe geen artikel verminderd,
«'aarvan met klem van redenen beweerd kan worden, dat het niet noodig
was.'105 De minister moet dat als muziek in de oren geklonken hebben.
Voor de bewindsman was deze ontwikkeling echter nog niet voldoende.
Er was nog het probleem van de radicale Indische hoofdafdeling die in
zekere zin betrokken was geweest bij acties zoals de hospitaaldemonstratie
in Soerabaja van 7 mei 1916. De Indische BVMMP stond merkbaar onder
'lutionair-socialistische invloed:
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Heeft de bond getoond, dat het hem ernst is met het streven om het bondsleven
te leiden in een door het marinebestuur te aanvaarden richting, dat zal ik mijne
beschikking [...] intrekken en op loyale wijze contact zoeken met het hoofdbestuur
van den bond. Is een andere indruk verkregen, dan zal ik aan de Staten-Generaal
omstandig mededeeling doen van defeiten, die tot het vormen van dien indruk hebben bijgedragen. Mijne evengenoemde beschikking blijf dan van kracht.mh

Het hoofdbestuur van de BVMMP bond de strijd met de militante Indische
hoofdafdeling (waar we in het volgende hoofdstuk uitgebreid op in zullen
gaan) en liet duidelijk zien dat ze al te radicale acties niet zou tolereren.
Zijn informele verbondenheid met de SDAP en dus ook zijn bereidheid om
leger en marine paraat te houden om de neutraliteit te handhaven was in
tegenspraak met de politieke opvattingen en vormen van actievoeren in
Indië. Rambonnet betuigde in de eerdergenoemde brief zijn instemming
met hetgeen door den leider der sociaal-democratische fractie in de Tweede Kamer is
verklaard en waarmede ik mij geheel vereenig, nl:
'Wanneer de Minister wil zeggen, dat het optreden van organisaties aan boord
niet mag zijn gericht op een verspreiding van anti-militaristische begrippen, dat organisaties van militairen nu juist niet de aangewezen lichamen zijn om als prediken
van het anti-militarisme op te treden, dan is dat een waarheid, waartegen niemand
zich zal kunnen verzetten. Prediking van anti-militarististische begrippen zal in ons
volk, in de maatschappij, zeker ook onder den indruk van den oorlog, meer en meer
voorkomen, maar organisaties van militairen, die ten doel hebben hunpositie te verbeteren en de grieven en de behoef en van de militairen in dienst van het land aan ie
autoriteiten te doen kennen en te klagen over een niet voldoende voorziening in die
behoef en enz., kunnen niet zijn de dragers van de anti-militaristische ideeën.'10'

De marineleiding schoof nu toch op. Vanaf 17 juni mocht Het Anker mei
verschijnen aan boord van de schepen en op de inrichtingen, ondanks
bezwaren van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal C.J.
Snijders. Hij had Het Anker aangemerkt als een antimilitaristisch geschrift
en verboden het aan de militairen voor te leggen.,oS Toch zou op 21 juni
1918 officieel het verbod op de organisatie opgeheven worden, hetgeen zij
met een feestelijke vergadering vierde.'°'; Ook Het Anker mocht weer aan
boord gelezen worden. Een uitzondering maakte de minister natuurlijk
voor Indië. In juni 1918 trad Rambonnet na een conflict met de minisrerraad over het niet laten uitvaren van het konvooi naar Nederlands-Indiëat.
Vice-admiraal W. Naudin ten Cate volgde hem op. Hij kon onder nieuwe
omstandigheden met een schone lei aan het overleg met de marinebonden
beginnen.
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Eén van de initiatieven van Rambonnet die de nieuwe minister overnam, was het overleg over de salarissen. Daartoe hadden de bonden
inmiddels het al eerder genoemde Salariscomité opgericht. Binnen deze
organisatie wilden de bonden ondanks hun onderlinge meningsverschillen
nauwer samenwerken. O m in de toekomst effectief te kunnen overleggen
met de minister vond op initiatief van het Salariscomité op 29 juni 1918 een
tusiecongres plaats. Het comité stelde voor dat er één bond moest komen
voor manschappen, één voor korporaals en één voor onderofficieren. Afwezig waren de officieren van de Algemene Vereniging van Marine-officieren
1 waarvan Naudin ten Cate zelf ook lid was), de Bond van Zeemiliciens
en de Torpedomakersvereniging. Het Salariscomité wilde gezamenlijk een
vuist kunnen maken. Tenslotte was in 1918 85% van de korporaals en de
onderofficieren lid van een bond. Van de manschappen was 62% georganiseerd. Van de ongeveer vijfduizend georganiseerden behoorde 60% tot
de BVMMP. Concreet betekenden de fusieplannen echter dat 'Voorwaarts'
:nde bonden van torpedomakers, van monteurs en van miliciens dienden
te verdwijnen. Hun leden zouden moeten overstappen naar de BVMMP, de
3vK en de Algemeene Bond. De drie bonden zouden in federatief verband
moeten samenwerken. Het voorstel kon op instemming rekenen en de
Bond van Korporaals zou de voorzitter leveren van de fusiecommissie,
waaraan elke bond drie leden zou afvaardigen. Heikel punt vormde de
positie van de machtige administrateur Michels. Hij was tenslotte de man
achter de, volgens de Algemeene Bond van Onderofficieren', 'schunnige
Kt' tegen het Salariscomité in december 1917. In oktober 1918 ging de commissie aan het werk."° In het voorjaar van 1919 zou deze met voorstellen
komen.
Het congres in juni vond plaats zonder de Bond van Zeemiliciens/Bond
voor Militie- en Landstormplichtigen bij de Zeemacht. De bond had zich
itgemeld, vanwege interne problemen. Al eerder poogde de organisatie tevergeefs om aansluiting te zoeken bij de Bond van Landstormplichtigen en
Je sociaal-democratische mobilisatieclubs, die actief waren bij de landstrijdkrachten."1 Dat ging zoals we eerder zagen niet door. Liever wilde het bestuur
an de landstormplichtigen aansluiting bij een organisatie bij de zeemacht.
Naast de fusieproblemen speelde dat veel afdelingen geen vertrouwen
nadden in het bestuur. O p een gegeven moment waren alleen de afdelinKn Den Helder en IJmuiden nog loyaal. In de afgelopen tijd had de Bond
van
Zeemiliciens al te kampen gehad met een afnemend ledental vanwege
Kt afzwaaien van vooral oude lichtingen. Nieuwe jonge rekruten toonJen minder interesse zoals bij de landmacht. Een gevolg was een afname
v
an activiteiten. Bijvoorbeeld pleitte de bond samen met de BVMMP bij de
'weede Kamer voor een salarisverbetering en duurtetoeslag. Eerder in 1918
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ondersteunde de dienstplichtigenbond samen met de sociaal-democratische mobilisatieclubs, het 'Verbond tot Democratiseering der Weermacht',
'Ons Belang' (onderofficieren bij de landmacht) en de stokersbond van
onderofficieren, een verzoekschrift van de BVMMP met betrekking tot een
verbetering van het militair straf- en tuchtrecht." 2 O p lange termijn bleek
de organisatie niet levensvatbaar.
Michels wilde ontevreden leden van de BVZM voor de BVMMP winnen.
Hij wenste de nieuwe miliciensleden om te vormen tot een aparte vakgroep
van zijn bond. In oktober begon de BVMMP met het opnemen van miliciens
als lid, bovendien hadden zij nu ook een eigen rubriek in Het Anker. Zon
zoo leden maakten de overstap. Michels riep de dissidente afdelingen op
om geen geld meer aan de Bond voor Zeemiliciens/Bond voor Militie- en
Landstormplichtigen bij de Zeemacht af te dragen. Bovendien zorgde deze
machtige administrateur ervoor dat de zeemiliciensbond niet aan zijn geld
op de Helderse bank kon komen.
Het hoofdbestuur van de Bond voor Zeemiliciens was niet per se tegen
aansluiting bij de BVMMP, maar het wilde een langere voorbereidingstijd
en na de fusie het liefst een federatief verband. Nog liever wilde het, nu de
fusieproblemen bij de landmachtorganisaties voorbij waren, zich met zijn
ongeveer 700 leden aansluiten bij de 'Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen', omdat die opkwam voor de belangen van zowel miliciens als
landstormplichtigen. Bovendien vreesde de bond dat de BVMMP misschien
wel eens zou kunnen instemmen met een driejarige dienstplicht, al was
het maar om zijn ledental op peil te houden na de mobilisatie. De discussie eindigde abrupt. Met de demobilisatie aan het einde van de oorlog
verdween de Bond van Zeemiliciens. De dienstplichtigen die overbleven
zochten grotendeels onderdak bij de bond van Michels. 1 "
De SDAP bemoeide zich nadrukkelijk met fusiepogingen van organisaties van dienstplichtigen bij de landmacht. Bij de marine hielden de sociaal-democraten zich afzijdig. Hiervoor is een aantal verklaringen te geven.
Mogelijk vond de partij dat er bij de grotere landmacht meer stemmen te
winnen waren dan bij de kleinere zeemacht, waar de matrozen traditioneel
toch al rood waren. Het zou ook zo kunnen zijn dat de partij de toenadering tussen bond en marineleiding niet wilde belasten met politieke
betrokkenheid. Het meest waarschijnlijk is nog dat de partij de opvatting
had dat een bond van dienstplichtigen na een komende demobilisatie weer
zou verdwijnen, terwijl een beroepsbond bleef bestaan. Door zich niette
bemoeien met de fusiepogingen voorkwam de SDAP dat een ongewenste
permanente en formele band tussen partij en marinebonden ontstond.
Dat is wellicht ook de verklaring voor de verslechterde verhouding in
de maanden voorafgaand aan de 'roode week' in november 1918 tussen
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enerzijds de miliciensbond en de BVMMP en anderzijds de SDAP. Tekenend
mag genoemd worden dat het socialistische program van eisen van de SDAP
in juli 1918 wel sprak over het inwilligen van alle eisen van de Bond van
Nederlandsche Dienstplichtigen, maar niet over die van de beide marinebonden. De BVMMP protesteerde dan ook tegen het niet betrekken van
de matrozenbond bij het overleg van de partij over de tien punten van de
BVND. Zo stelde Het Anker. 'Indien overleg met de organisaties bij de Zeemacht ware gepleegd, was de malle eisch van minderen in de krijgsraden er
wellicht uitgebleven.'" 1
Later zou Troelstra een ontwerpmanifest schrijven bedoeld voor de gezamenlijke vergadering van de besturen van SDAP, N W en van de Bond van
Arbeiderscoöperaties te houden op zaterdag 2 november. In zijn archief
bevinden zich verschillende versies van dit ontwerpmanifest. In een handgeschreven versie spreekt hij over 'de slachtoffers van den oorlogstoestand'
en wees hij op 'de soldaten van leger en vloot'. De zinsnede 'van leger en
vloot' is er later bij geschreven. Onduidelijk is of dit ook aan de orde is
eest op de desbetreffende vergadering."'
Zeker is dat voor de vergadering van zondagavond 10 november wel de
Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen was uitgenodigd, maar niet de
matrozenbond en de (desintegrerende) miliciensbond. De volgende dag
maakte de partij een 15 puntenprogram bekend. Eén van de verlangens was
inwilliging van alle eischen van het program van den Bond van Dienstplichtigen'. Dit gebeurde weer zonder overleg met de BVMMP. De oorzaak
moet vrijwel zeker gezocht worden in het ontbreken van een organisatorisch verband, zoals de SDAP die met de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen had: de partij was bij de oprichting van deze organisatie direct
betrokken geweest.
Kennelijk zagen Troelstra en zijn medestanders de hechte band tussen
het SDAP-bestuur en de verschillende marinebonden als een gegeven, op
grond waarvan zij konden rekenen op een loyale houding ten opzichte
*an de SDAP bij een eventuele revolutiepoging. Bij een voorbereiding behoefden zij dan ook niet betrokken te worden. De muiterij op de Duitse
Hochseeflotte' en in de marineplaats Kiel, eind oktober/begin november
1918, bevestigen deze redenering. Hier bestond vanaf 1917 een aan radiale socialisten gelieerde illegale organisatie, die de vorming van raden
nastreefde en in oktober 1918 de revolutie zonder een oproep van een politieke partij begon.'"' Maar daarbij ging de sociaal-democratische leiding in
Nederland voorbij aan de grotere afstand die daar bestond tussen de manschappen en de officieren. De sfeer op de Duitse vloot was explosief. De
1 die de Nederlandse marinebonden door de jaren heen stelden, waren
steeds gericht aan de marineleiding, i.e. de regering met wie zij een goede
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verhouding wensten. Verder hielden Troelstra en zijn medestanders, ook al
omdat van enige voorbereiding nauwelijks sprake was, geen rekening met
het grote verschil tussen het leger met een meerderheid van dienstplichtigen en de marine met een meerderheid van beroepspersoneel, dat veel meer
te verliezen had." 7

io. 6. De 'roode week'
Terwijl op de Duitse vloot revolutionaire ontwikkelingen gaande waren,
was er in Nederland de situatie dat de vertegenwoordigers van het personeel een goede relatie met de marineleiding en de minister kenden, terwijl
de verhouding met de partij niet best was. Toch bestond er bij de marineleiding vrees voor het personeel. Dat had zijn redenen. Naarmate het
jaar 1918 vorderde, nam de onvrede bij de zeemacht allengs toe. Het aantal
deserties en gevallen van dienstweigering steeg aan het einde van de oorlog.
Bovendien was het zeer onrustig in de vesting Hellevoetsluis. Een door de
SDP georganiseerde bijeenkomst op 26 september trok honderden soldaten
van Land-en Zeemacht." 8 Daarnaast wisten de autoriteiten dat het niet het
beste volk was dat op de schepen diende. Bijvoorbeeld had het nabij Den
Helder gelegen wachtschip 'Willemsoord' binnen marinekringen al jaren
een slechte naam. Luitenant-ter-zee 2e klasse J.L. Chaillet schreef in Het
Vaderland van 29 november 1918:
Het Wachtschip te Willemsoord herbergt dan ook het uitschot van de marine, waarvan betere afzondering van het overige niet-besmettepersoneel met de meeste kracht
moet geschieden in het belang der gemeenschap."''

Zeeofficier S.P. l'Honoré Naber hield er reeds in 1914 dezelfde mening op na.':
Schout-bij-nacht J. Albarda, commandant der marine te Willemsoord
en tevens commandant van de stelling van Den Helder, was degene die het
meest van allen het personeel niet vertrouwde. Hij was het die de contacten onderhield met de hoofdbesturen van de bonden van onderofficieren,
korporaals en van minder marinepersoneel. In verband met het oplopen
van de revolutionaire spanningen nodigde Albarda op 12 november de
hoofdbesturen van de bonden uit. Hij deed dat op eigen initiatief en op
eigen gezag, dus zonder overleg met zijn superieuren. O p grond van enkele krantenartikelen en afgaande op de beantwoording van schriftelijke
kamervragen kan de inhoud van het gesprek min of meer gereconstrueerd
worden. 1 '' Het Anker van 15 november zei slechts op de laatste pagina heel
kort iets over de gesprekken met de vlootvoogd.' 22
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Volgens K. Prins, majoorschrijver en secretaris van de 'Algemeene Bond
van Onderofficieren', was er op 12 november te Willemsoord nog niets
bekend van een 'roode week'; pas op 13 november drongen de 'roode
geruchten' door.'23 Dit is onwaarschijnlijk, zeker gelet op de moderne
communicatiemiddelen waarover de zeemacht beschikte. O p 11 november
verspreidde zich het nieuws dat de bemanning van post 15 van de militaire
kustwacht bij Egmond aan Zee een soldatenraad opgericht had. De raad
verzocht verschillende groepen om medewerking.' 14 Na enkele dagen hield
de soldatenraad weer op te bestaan. Als reden gaven de zeemiliciens op, de
genomen maatregelen van de regering. De bedoeling van de soldatenraad
was het zich 'onthouden van elke actie en reactionaire handelingen'. Zeer
waarschijnlijk betrof het hier een vorm van soldatenoverleg, die de goedkeuring had van de militaire autoriteiten.125 Dit was echter in algemene zin
niet bekend.
Iedereen moet op maandag de 12de op de hoogte geweest zijn van de
rode geruchten. Alle avondbladen maakten melding van het socialistische
manifest van de SDAP. De vlootvoogd zei in het gesprek van 12 november
echter niets over Troelstra of over een eventuele omverwerping van het
gezag. Dat komt overeen met hetgeen Michels in Het Vaderland schreef:
'Over de mogelijke revolutie is met geen woord gesproken.'126 Hij voegde
daar onmiddellijk aan toe: 'hoewel ieder begreep, dat het de kern der bespreking moest vormen.' Albarda stak zijn kop in het zand, hij wilde uitvinden in hoeverre de bonden een omwenteling zouden ondersteunen.
De schout-bij-nacht sprak als stellingcommandant 'als een soort vader
van het groote gezin', die niet alleen de belangen van de militairen, maar
ook die van de burgerbevolking te behartigen had. Hij opperde de mogelijkheid, dat binnenkomende vluchtelingen en 'losgebroken geïnterneerden' de orde binnen de stelling Den Helder zouden kunnen verstoren en
dat zij de toch al schaarse rantsoenen van de bevolking zouden opeten. Zeer
waarschijnlijk doelde hij met deze opmerking op de in het interneringsdepot Bergen (NH) aanwezige Duitse militairen die dezelfde dag een soldatenraad hadden opgericht.127 De burgerautoriteiten waren hiervan niet op de
hoogte gesteld. De notulen van de op 12 november gehouden vergadering
van Burgemeester en Wethouders vermelden overigens niets wat duidt op
een bespreking van een heersende of naderende onrust. Het belangrijkste
i;«preksonderwerp vormde de verhoging van het kolenrantsoen.128
De schout-bij-nacht deed een beroep op de deelnemers aan het overleg
om mee te helpen aan de handhaving van orde en rust en vroeg aan de
besturen advies, hoe in die omstandigheden te handelen. De bestuursleden
waren hierover verwonderd. Prins merkte op: '[...]'t klonk zoo vreemd in
ren dergelijke zaak om advies te worden gevraagd.'129 Zij gaven dan ook
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geen antwoord en wilden het liever hebben over hun eigen problemen,
zoals de waslijst van klachten en wensen met betrekking tot het personeel.
Ze waren toch al niet tevreden met de behandeling van hun klachten. Prins
schreef: "We deden als ons gevoelen blijken, dat het aanhoudend negeeren
onzer belangen zich zou wreken, hoewel op de goede trouw der onderofficieren tot heden niets viel af te dingen.' Volgens hem waren velen
[...] verbitterd door de lange reeks van weigeringen op hunne verzoeken, van het
niet beantwoorden van andere, teleurgesteld door hetfeit, dat, waar de Minister van
Oorlog allerlei verbeteringen en democratische maatregelen voor het landmachtpersoneel toezegde, de Minister van Marine bleefzwijgen f..J."°
Albarda liet weten dat het onder de gegeven omstandigheden niet het moment was om klachten te uiten. Ten aanzien van de door hem gestelde vraag
verzochten de bestuursleden om beraad. De bonden waren niet onder de
indruk. Michels stuurde op dezelfde dag een brief naar alle afdelingsbesturen
en correspondenten van de BVMMP. In deze brief stond dat het hoofdbestuur
zou deelnemen aan het SDAP-NW-congres van 16 en 17 november. Ook formuleerde hij, onder verwijzing naar de door de minister van Oorlog toegezegde hervormingen, nogmaals de ook bij de SDAP-fractie bekende eisen:
1) De militie wordt niet onvrijwillig naar Indiëgezonden.
2) Invoering van een wettelijk geregelde rechtspositie.
3) Vrijheid van politiek-geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling.
a. Vrijheid van vereniging en vergadering.
b. Vrijheid van lectuur.
c. Opheffing der schorsingsmogelijkheden van de uitoefening kiesrecht en à
verkiesbaarheid.
4) Erkenning der vakorganisatie.
a. Overleg met de besturen.
b. Medezeggenschap in zaken, de belangen der schepelingen direct rakende.
c. Wijziging verzoekrecht, zodat weer namens de schepelingen kan worden opgetreden.
5) Hervorming van het militair straf en tuchtrecht.
a. Afichaffing militaire rechtspraak in tijd van vrede.
b. Uitrekking van de invoeringswetten van de in 1903 aangenomen milittÜK
straf- en tuchtwetten.
c. Hervorming tuchtrecht door invoering voorwaardelijke strafopschorting, invoering van tuchtraden, afichaffing provooststrafen schorsing der straf bij beklag.
d. Afichaffing militair saluut buiten dienst en bevoegdheid buiten dienst m
bürgerte lopen.1'1
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Michels vond het nu tijd voor het binnenhalen van bovenstaande eisen:
'Overal om ons heen schudt het oude militaire stelsel op zijn grondvesten of valt uiteen. Alleen door tijdig de noodige koerswijzigingen aan te
brengen, kan dat hier worden voorkomen.'" 2 Hij was ontevreden over
het niet uitnodigen van de BVMMP op de Rotterdamse bijeenkomst dat
het program van de BVND aannam. Dat was volgens hem de oorzaak
waarom het programma voor de matroos vaag en onvolledig was."'
De brief kenmerkt zich door het steeds weer benadrukken van orde en
organisatie. Het hoofdbestuur voorzag dat met de aankomende demoilisatie een deel van de leden en het bondskader (natuurlijk vooral de
dienstplichtigen) zou vertrekken. Er volgde een oproep tot extra inspanningen om nieuwe leden te rekruteren. Over de soldatenraden schreef
Michels:
De Soldatenraden, die wij in Rusland, Oostenrijk en Duitschland hebben zien
ontstaan, zijn hier onbruikbaar maar ook onnoodig. In die landen bezaten de
militairen geen organisatie, zooals hier, dus verschijnen die raden als uit den nood
geboren organen.'™

1 feite wilde hij geen revolutie, maar de geleidelijke overgang van de macht
1 sociaal-democratische handen. Kennelijk was de voorman van de matrozenbond bang om het initiatief te verliezen en links ingehaald te worden.
Als de raden toch ontstonden diende de bond klaar te zijn 'om niet alleen
tot steun te zijn van de nieuwe beweging, maar ook om te zorgen, dat die
beweging ordelijk verloopt'.'" Michels eindigde zijn brief met:
Gaarne ontvangt het Hoofdbestuur (vóór zaterdag) bericht, of naar Uw meening de
stemming der schepelingen bij U aan boord zoodanig is, dat een eventueele leiding
onder \[)AP en Nvwan 's lands zaken onvoorwaardelijk zal worden aanvaard. Of zij
dus op Uw moreelen steun kunnen rekenen.

in navolging van de BVND wilde Michels dat zijn afdelingen na de machtswrname een politieke functie zouden vervullen. Onduidelijk is hoe Miiels dacht om binnen een paar dagen alle afdelingen, zeker die op de scheen, te kunnen bereiken. Hij vervolgde zijn brief aan de afdelingsbesturen
M correspondenten met een oproep om 'syndicalistische pogingen' onder
«ding van Wijnkoop tot de stichting van soldatenraden door te geven aan
"et hoofdbestuur. Michels wees daarbij in het bijzonder op pogingen om
joor geheime propaganda miliciens tot die malligheid van soldatenraden
-brengen'."6 Dit geeft aan dat er pogingen in die richting werden ondern. Er zijn geen aanwijzingen dat deze slaagden.
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Kennelijk had de BVMMP zelf ook geen idee hoe de eigen politieke organisaties er na een omwenteling uit zouden zien. Raden zoals de BVND wilde
vormen, achtte de bond prematuur. Het Anker stede vast dat deze alleen
maar onrust in de hand zouden kunnen werken:
Zooals men ziet, wij wenschen geen Soldaten- en Matrozenraden, ook al achten wij
die bij de voortschrijdende ontwikkeling op den duur gansch niet onbestaanbaar.
We leven snel [...] Het is wel opvallend, dat nu reeds herhaaldelijk is gebleken, dat
bij de Marine, waarover altijd zoo ontzaglijk is geklaagd naar aanleiding van het
optreden van onzen Bond, die de krijgstucht zou ondermijnen, het minst sprake is
van relletjes en opstootjes."7

Toen op 13 november de 'roode geruchten' verder waren doorgedrongen in
Den Helder, was er sprake van enige verwarring als gevolg van het daags tevoren gevoerde gesprek. Door Den Helder verspreidde zich het gerucht, dat de
commandant van de marine niet daadwerkelijk zou optreden in geval van een
eventuele revolutiepoging - Albarda als de Helderse variant van de Rotterdamse burgemeester A.R. Zimmerman. Die besprak in diezelfde periode de
mogelijkheden om het overdragen van de macht aan de sociaal-democraten
zo soepel mogelijk te laten verlopen. O m die geruchten te ontzenuwen ging
nog diezelfde dag een proclamatie van de schout-bij-nacht uit gericht aan
de onder zijn bevel staande militairen. Daarin kondigde hij onder meer aan
dat hij iedere aantasting van de openbare orde en van het militaire gezag mei
kracht zou onderdrukken. Verder wees hij erop dat 'het gezag... op een groote
meerderheid steunde', zodat er 'geen reden tot ongerustheid' bestond."
Diezelfde dag deed in Den Helder een gerucht de ronde dat op de onderofficieren geen staat te maken zou zijn. Het bestuur van de 'Algemeene
Bond van Onderofficieren' wilde meteen een nieuw gesprek met Albarda.
O p 14 november vond dit plaats. Prins schreef hierover: 'Hoewel niet toegegeven [namelijk door Albarda], meenden we te mogen opmaken, dat
het gevraagde advies [tijdens het gesprek van 12 november] wel met de te
verwachten ongeregeldheden verband hield.'" 9 Volgens Albarda moesten
ze zich niets van de op onderofficieren betrekking hebbende geruchten
aantrekken. Nadat het hoofdbestuur van de onderofficierenvereniging
nogmaals zijn grieven naar voren had gebracht, vroeg het tevens aan de
schout-bij-nacht of de vereniging zich aan moest sluiten bij 'de zich vormende corporaties met betrekking tot handhaving der orde?''40 De commandant vond dat niet nodig. Prins zei hierover dat ze niet voor vol werden
aangezien: 'We waren onderofficieren, dat zeide genoeg.'' 4 '
O p 14 november 's avonds kwamen op uitnodiging van de korporaalsbond de drie besturen weer bij elkaar.'42 Er schoof nog een bestuur
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van een vierde bond aan, namelijk die van 'Voorwaarts'. Ook deze had
ondertussen een gesprek met de schout-bij-nacht gehad. Bedoeling van
de bijeenkomst was het ontwerpen van een schriftelijk antwoord op het
op 12 november gedane verzoek. De vier hoofdbesturen verzonden hun
antwoord op 15 november aan Albarda. Het Midden, het blad van de
'Algemeene Bond van Onderofficieren', publiceerde deze brief op 29 november. De vlootvoogd kreeg een voor de autoriteiten niet gunstig beeld
voorgespiegeld:
De vraag of onder alle omstandigheden in deze spannende dagen ook op het personeel der vloot zou zijn te rekenen, is ook na gepleegd overleg in onze besturen en
met onze leden, voor zover bereikbaar, in zijn algemeenheid niet te beantwoorden.
Welke gevolgen de doorvoering der plannen van de SDAP en het NW zullen hebben,
is niet vooruit te voorzien, al kan niet worden verheeld, dat op de vloot voor deze
lichamen, in 't spraakgebruik de 'moderne arbeidersbeweging'genoemd, vrij groote
sympathie bestaat. [...]
Het is echter niet te ontkennen, dat door de buitenlandsche toestanden, en als
gevolg daarvan de agitatie in ons land, op de vloot een zeer overspannen geestestoestand heerscht, die hoewel onze organisatie tot kalmte en orde steeds aanmanen en
ie besturen van de noodzakelijkheid daarvan ook zijn doordrongen, toch geringe
aanleiding behoeft, om in excessen te verkeeren. [...]
De spoedige invoering van door onze organisaties, apart of gezamenlijk, reeds
jaren gevraagde hervormingen, kan de geest onder het personeel slechts ten goede
komen. [...]
Mocht echter, waar dan ook, het personeel der Marine gesteld worden voor het
feit, in dien strijd (namelijk om de regering) partij te kiezen, dan is o.i. de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een meerderheid, althans onder de minderen (beneden de
korporaalsrang), zich scharen zal aan de zijde, die tot de doorvoering van door hen
wenschelijk geachte hervormingen, voor hen altijd streden.'^

Daarom zou het 'in 't belang van de goede orde en van 't personeel zijn, hen
niet tot die keuze te dwingen'.'4-4 Van de gelegenheid maakten de bonden
gebruik om de vlootvoogd steun te vragen voor het verzoek om invoering van een aantal hervormingen dat zij diezelfde dag per telegram aan
de regering overbrachten. Hoewel de landelijke politiek op de avond van
de 14de november besefte dat 'het' voorbij was, lag dat elders in het land,
w
'aar de acties net op gang begonnen te komen, anders. Zo verkeerden de
vakbonden en dus ook Michels in onzekerheid. De in Den Helder op gang
ramende contrabewegingen zullen de bonden en de SDAP het idee gegeven
nebben dat er nog van alles mogelijk was. In deze verwarrende situatie hebren de bonden zich naar twee kanten toe in willen dekken.
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•* Kwekelingen te Leiden. Panorama, 23-3-1916

•*• Marinegebouw BVMMP. L.A.M Goossens, De Koninklijke Marine en haar
monument te Den Helder, 1^14-1^22, p. 38
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Prins schreef dat het opstellen van deze brief niet eenvoudig was, omdat
het een antwoord namens de vier bonden moest zijn.'45 Wellicht had dat
iets te maken met de opstelling van de BVMMP en zijn invloed onder de
minderen. Hoewel Michels daar zelf niet over rept, valt op dat zijn invloed
onmiskenbaar is geweest. De sympathie ten aanzien van de SDAP en de eenheid van de vier bonden die er uit spreekt, doen wel degelijk de hand van
Michels vermoeden. Ook in zijn reactie in Het Vaderland van 3 december
naar aanleiding van aantijgingen door luitenant ter zee J.L. Chaillet aan
het adres van het marinepersoneel en met name de onderofficieren, liet
de BvMMP-administrateur niet na om het voor de onderofficieren op te
nemen. Ook in zijn toespraak op het SDAP-congres van 16 en 17 november
maakte hij hen een compliment.' 46
De geruchten over de onderofficieren bleven aanhouden. Uiteindelijk
plaatste de Algemeene Bond van Onderofficieren een advertentie in de
Heldersche Courant van 16 november. Hierin stelde het hoofdbestuur:
In verband met de omstandigheid, dat onjuiste berichten ter zake worden verspreid,
brengt het Hoofdbestuur van den Algemeenen Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine en van het Korps Mariniers ter kennis, dat op de conferentie met
den Vlootvoogd door genoemd bestuur is medegedeeld, dat naar hare meening aan
den goeden trouw der Onderofficieren niet behoeft te worden getwijfeld, doch dat
het, ter opheffing van de heerschende verbittering onder het Korps Onderofficieren,
hoogst noodzakelijk is in den vervolge met hunne belangen meer rekening te houden
dan tot dusver het geval was.''*'7

Daarnaast riep de bond via telegrammen zijn afdelingen op om loyaal te
blijven aan het gezag.'48
De geruchtenstroom had echter wel invloed op het optreden van de vlootvoogd. Niet zeker of hij nog op zijn mannen kon vertrouwen nam Albarda
een aantal dramatische maatregelen 'ter tuchthandhaving'. Hij deed het
mede op basis van berichten van het Ministerie van Marine. De minister had
bij geruchte vernomen dat er 'een plan was beraamd om een deel der vloot
te doen opstoomen naar de voornaamste bereikbare steden, ten einde aldaar
de revolutie te doen uitbreken ofte steunen' en dat de autoriteiten met zoo
weinig mogelijk vertoon maatregelen doen nemen, dat de voortstuwingsinrichtingen niet voor onmiddellijk gebruik gereed waren'.'49 Bovendien was
het de autoriteiten via speurwerk in kringen van revolutionairen en soldatenactivisten bekend dat ook zij middels het oprichten van soldatenraden
koortsachtig poogden in te spelen op de nieuw ontstane situatie.
De regering stuurde in de nacht van 13 en 14 november luitenant-ter-zee
ie klasse E.Th. de Veer, van de marinestaf in Den Haag naar Den Helder.
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Op 19 november zond Albarda een schriftelijk rapport aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Hierin stonden de maatregelen vermeld
'in deze dagen in verband met de handhaving der tucht' genomen. Deze
waren vooral gebaseerd op de informatie die stafofficier De Veer aan Albarda had gegeven. Hierin stond
dat er aanwijzingen waren te vermoeden, dat de matrozen, na zich meester gemaakt
te hebben van de schepen, zouden trachten hiermede op te stoomen naar Amsterdam
en Rotterdam ten einde in deze groote arbeiderscentra mede te werken aan de opstandige beweging. Alle maatregelen moesten worden getroffen ten einde elke poging
daartoe te verijdelen. Mochten deze maatregelen onverhoopt het uitloopen van eenig
schip niet kunnen beletten, dan hadden deforten te IJmuiden en Hoek van Holland
opdracht namens de Regeering bij nadering van een Hollandsch oorlogsschip met de
mode vlag in top, dit schip in den grond te boren.'w

Het genoemde rapport van Albarda was tevens gebaseerd op informatie van
de procureur-generaal van Amsterdam, hem toegespeeld via de Helderse
commissaris van politie.'SI Er bestond een kans op het 'binnendringen van
ongewenschte Russische schepen'. O p donderdagmorgen, 14 november
seinde de schout-bij-nacht de H.M. Medusa, die de mijnversperring in het
Schulpengat (een vaargeul aan de Noordzeekant van Den Helder) zou gaan
lichten, terug naar de haven. De aan Albarda 'toegevoegde hoofdofficiermachinist 2de klasse' kreeg opdracht om 'de machines van alle schepen onbruikbaar te maken door het uitnemen van één of meer machinedeelen'.'52
Op 14 november 's middags ontbood Albarda alle commanderende officieren van de schepen en inrichtingen, plus alle commandanten van secties
en onderdelen van de landmacht, om hen gelijktijdig een dertiental orders
door te geven, die de volgende dag moesten ingaan, nadat 'de militaire bezetting door de Landmacht van belangrijke punten langs en rond de haven
heeft plaatsgevonden'.'"
Hoewel de bonden in het algemeen, en de BVMMP in het bijzonder,
niet opriepen tot een revolutionaire opstand en daar bovendien ook geen
voorbereidingen voor troffen, wantrouwde de marineleiding als gevolg van
de tegenstrijdige signalen het personeel. Bajonetten en grendels van geweren, alsmede munitie liet zij van boord halen. Na eerst naar het Russische
voorbeeld in I905'54 de schepen onklaar te hebben gemaakt, liet Albarda het
personeel ontwapenen. Ook het geschut van forten en kustbatterijen werd,
voor zover het landinwaarts kon vuren, tijdelijk onbruikbaar gemaakt; de
seinpost op het dak van het 'Paleis' (Commandementsgebouw aan de Buitenhaven) werd ingetrokken en de luchtnetten van de scheepsradiostations
berden neergehaald. Uit de patrouille- en bewakingsregelingen blijkt een
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voorkeur voor de landmacht, omdat daarop 'kon worden vertrouwd'.'"
Dat bleek voor een deel het geval. De verschillende christelijke kiesverenigingen riepen op voor een spoedvergadering in het Tehuis van Militairen.
Het doel was maatregelen te treffen om zich volledig tegen de revolutie te
verzetten. Volgens een verslag in de Heldersche Courant heerste er grote
geestdrift. Een soldaat meldde dat een aantal dienstplichtigen besloten had
in dienst te blijven tot het gevaar geweken was. Waarschijnlijk doelde hij
op de vrijwillige landstorm. Het was geen raad van arbeiders en soldaten
die in deze spannende tijden van zich deed spreken, maar een Raad van
Burgers en Militairen. Deze had als taak de handhaving van het wettig gezag. Vanzelfsprekend riep deze op tot deelname aan de Burgerwacht."7
O p 14 november 's avonds besloten de onderofficieren van het landmachtgarnizoen tijdens een bijeenkomst in de kazerne in de Langestraat
om de regering op alle mogelijke manieren te steunen.' 58 Voor de handhaving van de orde rekende het gezag naast de soldaten van de Vrijwillige
Landstorm die vooral bestonden uit Friezen en Limburgers, ook op de
adelborsten. Aalmoezenier Alink bevestigde dat in zijn dagboek op 15 november 1918:
Burgerwacht gevormd van $00 man. Alle munitie, sluitstukken en scheepskanons
zijn geborgen in Directiegebouw en adelborsten-Instituut. In Directiegebouw beeft
de Alkmaarsche Infanterie de wacht betrokken; in 't Instituut en tuin schout-bijnacht de adelborsten. Vóór het Directiegebouw staat marine zonder sabel en zonder
patronen. Vanavond spreekt Kleerekoper in Tivoli [Den Helder]. R.K. militairen
zijn gevraagd binnen te blijven om eventueel met vertrouwde mannen te kunnen
optreden. In de prot. kerk is een patrouille ondergebracht. Buiten is nergens machtvertoon, maar alles is zoodoende toch gereed. m

Met de bijeenkomst in Tivoli bedoelde hij een vergadering van de SDAP.
Albarda schreef in zijn rapport dat deze bijeenkomst in de gaten werd
gehouden: 'Gedurende eene sociaal-democratische bijeenkomst werd een
gewapende macht in de nabijheid van het gebouw binnenshuis gereed
gehouden, terwijl een officier de vergadering bijwoonde.' 160 Dit was ook
de matrozenbond niet ontgaan. Kleerekoper zou overigens niet spreken.
Ook zijn vervanger J.E.W. Duys bleek verhinderd. Kleerekoper moest die
ochtend (15 november) in de Tweede Kamer aanwezig zijn, waar J.H.A.
Schaper de revolutiepoging van Troelstra terugdraaide zonder hem at te
vallen, 's Middags en 's avonds waren er werkbesprekingen in verband met
het aanstaande congres. In Tivoli voerde Arend de Vries, SDAP-voorzitter
uit Zaandam het woord. Volgens de Heldersche Courant bracht noch hij.
noch inleider A.G.A. Verstegen de actuele ontwikkelingen in Den Helder
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ter sprake. Het ging vooral over de algemene situatie in binnen- en buitenland. De Vries benadrukte dat de SDAP geen bloedvergieten wilde. De vijftien SDAP-eisen werden door middel van een motie ondersteund. De Vries
gaf het advies vooral het hoofd koel te houden."" Het Volk sprak van een
'groote geestdriftige meeting in Den Helder'. Van de militairen zou driekwart aanwezig zijn. Waarschijnlijk doelde het blad hierbij op het ledental
van de lokale afdelingen van de BVMMP en van de BVND. Het Volk besloot
het verslag met de constatering dat de sfeer 'toch ook kalm was, beslist
trouw aan de leiding'.' 62 De troepen die buiten Tivoli opgesteld stonden,
hoefden niet op te treden. Opmerkelijk genoeg zeiden de aanwezigen op de
SDAP-bijeenkomst niets over de ontwapening van de vloot."'5 Ongetwijfeld
was de leiding van de vergadering bang dat de situatie hierdoor verder uit
de hand zou lopen.
Op 15 november ontving Albarda de brief van de vier marinebonden,
die zij de avond tevoren opgesteld hadden. Rechts, nooit gecharmeerd van
de ruwheid van het mindere personeel en een organisatie van de matrozen
ontberend, zou later nog met veel venijn steeds één zin uit deze brief citeren. De bonden stelden dat bij een revolutie '[...] een meerderheid, althans
onder de minderen, zich scharen zal aan de zijde, die tot doorvoering van
door hen wenschelijke geachte hervormingen, voor hen altijd streden'." 4
Voor rechts was daarmee duidelijk dat de vloot onbetrouwbaar was. De
brief laat echter een aanzienlijk andere indruk na, indien deze in zijn geheel
gelezen wordt. De nadruk ligt vooral op het eindelijk doorvoeren van al
vele jaren geëiste hervormingen. De brief ontkent niet dat de sympathie
van de meerderheid van de matrozen bij de moderne arbeidersbeweging,
de SDAP lag. Duitse en Russische toestanden onder de matrozen achtten
zij voorlopig uitgesloten. Alleen als de revolutie al geslaagd zou zijn in de
grore steden, bestond de mogelijkheid dat een deel van het personeel zich
daarbij zou aansluiten.' 6s De vier bonden stuurden die dag ook een brief
aan de regering waarin zij aandrongen op hervormingen, want: 'Juist de
doorvoering van de volledige democratisering zal het personeel opvoeden
tot verantwoordelijke mannen, aan wien de groote vaderlandsche belangen veilig mogen worden toevertrouwd'.' 66 De bonden verwezen naar de
groote offers' gebracht door de marine tijdens de mobilisatie, en benadrukten nogmaals het belang van overleg tussen personeel en autoriteiten.
van hen zou de marineleiding niets te vrezen hebben.
Was de onwapening van de vloot dan overbodig geweest? We kunnen
stellen van wel, al waren er op de vloot zeker revolutionaire elementen die
in de rode week van zich lieten horen. De minister van Marine verklaarde
'n de Kamer dat een schepeling geprobeerd had een rode vlag te hijsen."
Het ging hier om de stoker 2de klasse Teunis Pieter Jacobus Glaaser, die
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volgens een rapport van de commandant van het in Den Helder gelegen
oorlogsschip 'Holland'
des morgens om ongeveer 8 uur toen de bemanning baksgewijs stond aangetreden,
[gebruik had] gemaakt van het oogenblik, dat er niemand op het tentdek was, om
uit een vlaggekastje aldaar seinvlag B. te nemen, deze aan te slaan aan een lijn van
den voorsten mast en tot een kleine hoogte boven de brug te hijschen. De onder-officier van de wacht ging onmiddelijk naar boven, gelaste Glaaser de vlag neer te
halen, waaraan deze dadelijk gevolg gaf. Glaaser werd in arrest gesteld. Het geheele
incident heeft zich binnen ongeveer 2 minuten afgespeeld.'^

Teun Glaaser verklaarde de vlag te hebben gehesen om propaganda te maken voor het socialisme. De commandant van de 'Holland' had de indruk
dat de 'berispelijke' stoker door 'de veele en groote gebeurtenissen van den
laatsten tijd een beetje in den war was' en liet hem observeren door de officier van gezondheid. Die verklaarde dat Glaaser volkomen normaal was
en ook aan hem had verteld over zijn bedoelingen. Glaaser kreeg veertien
dagen Strafdienst.
Volgens De Tribune dat zich baseerde op de informatie van 'een proletariër in het soldatenpak' zou het hijsen van de rode vlag twee keer gebeurd
zijn.'69 De commandant van de 'Holland' verklaarde niets te weten van
het 'voor een tweede maal hijschen van een roode vlag, anders dan bij munitie laden of lossen'. De Tribune maakte tevens melding van een poging
van de op dit schip ontwapende manschappen om zichzelf van munitie
voorzien. Volgens de soldaat lekte dat plan uit. Een luitenant riep vijftig
manschappen van de genie die op het punt stonden met verlof te gaan,
bijeen. Gewapend met karabijnen kregen zij te horen dat ze nog eens
moesten tonen wat 'het vaderland' hen waard was. De soldaten moesten
de muiters van de 'Holland' wanneer ze zich van munitie wilden voorzien
tegenhouden en neerschieten. Maar de soldaten protesteerden hiertegen,
hetgeen eveneens een vorm van muiterij was. De verontwaardiging was
zeer groot. Ze voelden er niets voor om op kameraden te schieten die in
precies dezelfde situatie zaten als zijzelf. De luitenant die zijn autoriteit
zag afbrokkelen, vertelde toen dat hij ook 'tegen moorden en militarisme
was, dat hij zelf hooger stond dan de soldaten, die voor hem stonden,
want hij had voor zichzelf nog nooit een dier laten dooden, meneer was
vegetariër'. Uiteindelijk moest de luitenant erkennen dat hij de controle
over de manschappen verloren had.'° Volgens de commandant van hei
detachement Vestingpioniers, dat gelegerd was in het torpedomagazijn.
om in te kunnen grijpen bij 'eventueel verzet en in het bijzonder om het
zich begeven van eventueele muiters naar het fort Oostoever en de lv-
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rotechnische werkplaatsen tegen te gaan','~' bestond het grootste deel uit
Friezen en Groningers 'waarvan bekend was dat zij S.D.A.P.-leden telden.
Bij deze soort menschen is het in ernstige omstandigheden steeds gewenscht hen eerst door eenige woorden op de hoogte van de zaak, waarom het
gaat, te brengen en volmachtigde ik den res. ie Luitenant [H.] Sangster
[...] zulks te doen.' Nadat de luitenant zijn toespraak gehouden had, traden twee korporaals naar voren die
als woordvoerders van een kleine groep S.D.A.P.ers - verklaarden bezwaar te hebben tegen het schieten op matrozen. Vele minderen waren van meening, dat de taak
moeilijk was, doch dat eerst op het oogenblik zelf beslist kon worden of men schieten
zou.'~*

Een van de protesterende korporaals bleek echter
' op de hoogte [...] te zijn van de op hetzelfde oogenblik volvoerde en in het
geheim voorbereide ontwapening der schepen en van een, enkele dagen te voren,
mislukte poging om op genoemd schip de roode vlag te hijschen.'7i

De luitenant kreeg later nog een vermaning, omdat hij met zijn toespraak
Je soldaten bijna uitgenodigd had om met bezwaren te komen. Hij had
krachtiger moeten spreken en bovendien de soldaten moeten wijzen op de
consequenties van het niet opvolgen van de bevelen.1'4
Er waren meer incidenten. O p het schip de Emma informeerden sommige officieren bij de matrozen of ze betrouwbaar waren of niet. Zo riep de
commandant een van de hoofdbestuursleden van de Bond van Korporaals
der Koninklijke Marine bij zich. Omdat er reden was om te twijfelen aan
àjn loyale houding werd hij later voorgedragen voor ontslag.'7S
Een ander incident voltrok zich aan boord van de torpedoboot Schorpioen die afgemeerd lag in de haven van Vlissingen. De stemming van de
Bemanning, onder wie zeker communistische matrozen, was zo oproerig
ut de officier van de wacht, luitenant ter zee der 2de klasse W.A. den Tex
Bondt, een krijtstreep dwars over het dek trok en bekend maakte dat 'ieder
-n vooruit die er overheen zou komen' neergeschoten zou worden.' '
De voorvallen, waar geen enkele bond iets mee van doen had, moeten de
wtoriteiten een indruk van het moreel van het personeel hebben gegeven.
Het geeft een iets andere kijk op het optreden van Albarda. Het ontwapeKa van de vloot was niet louter op geruchten gebaseerd, al was de omvang
"n het revolutionaire elan niet groot en was er voor zover bekend geen
rganisatie.
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Congres sDAP
Zoals de revolutiepoging van Troelstra een onbezonnen actie was, gold dat
toch ook voor de ontwapening van de vloot. Het stond niet in verhouding
met de kracht van de radicale elementen op de schepen. Het ontwapenen
van de vloot was als het schieten met een kanon op een mug. De autoriteiten lieten zich meer leiden door paniekverhalen dan door een realistische
inschatting van de situatie. Niet uitgesloten kan worden dat enkele individuele matrozen en mariniers vanuit revolutionair-socialistische hoek het
plan opgevat hadden om op spontane wijze gehoor te geven aan de oproep
van Troelstra. Maar ook hen ontbrak het aan een plan, een organisatie en
aan invloed.
In ieder geval was er van de BVMMP voor de staat geen gevaar te duchten,
Dat bleek nog eens op het gecombineerde congres van SDAP, N W en Bond
van Arbeiderscoöperaties van 16 en 17 november, waarbij de moderne
arbeidersbeweging zich zou uitspreken tegen revolutie en waarbij dus
Troelstra en de BVND in eigen kring bakzeil haalden. De matrozenbond

was er met zeven man vertegenwoordigd. Michels was één van de sprekers
op het congres. Hij ging in op de band tussen de matrozen en de sociaaldemocratie:
Vergadering! Ik kan beginnen met bet congres namens de georganiseerden vân minder marine-personeel mijn groeten over te brengen.
Daarnaast kan ik zonder eenige overdrijving zeggen, dat de sympathie voor de
moderne arbeidersbeweging, de sympathie voor het program van eischen, zooais dat
door de arbeiders is opgesteld, bij de groote meerderheid van het minder marinepersoneel zeer groot is. (Applaus)

Hij maakte duidelijk dat ook wat hem betreft de ontwapening van de vloot
in feite overbodig was geweest. De bij de bond aangesloten matrozen wensten immers geen oproer:
Vergadering! Het marine-personeel wenscht geen onordelijkheden; het personeel
staat geheel en al aan de zijde van de moderne arbeidersbeweging, juist, omdat het
weet, dat die geen wanordelijkheden wil. Toen de heer Wijnkoop na zijn mislukte
oproep in Amsterdam, om daar de straten te veroveren, slechts twintig man op den
Dam vond, toen seinde hij den volgenden dag een lang telegiam naar den bond
van Marinepersoneel, waarin ongeveer stond: De Amsterdamsche revolutionnairen
hebben de straten van Amsterdam veroverd; de militaire landmacht staat aan onze
zijde, richt matrozenraden op; leve de revolutie'
Toen heb ik per keerende post teruggeseind: het personeel van de marine stelt zich
onder de leiding van Wijnkoop nietf
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De SDAP zag voor zichzelf, in tegenstelling tot de SDP, een verantwoordelijke rol weggelegd. De militaire vakverenigingen waren nu als gevolg
van het overleg met Albarda de facto erkend. Niet de revolutie maar hervormingen stonden op de agenda. Het congres besloot met een resolutie
en een eisenprogramma waarvan punt 8 nu luidde: 'Inwilliging van alle
eischen van het program van den Bond van Dienstplichtigen en de Bonden
van Marinepersoneel.'179
Michels was erg onder de indruk van de gebeurtenissen en het optreden
van Troelstra. Hij schreef direct na afloop van het congres een brief aan de
SDAP-leider, waarin hij stelde nooit geloofd te hebben in een revolutie:
En Nederland, dat, als mijn geringe geschiedeniskennis, de eenigste revolutie, die
't ooit kende, nog zag importeeren uit Frankrijk, Nederland en Revolutie zijn m. i.
antipoden [...] Waar is 't noodig voor met Wijnkoop te wedloopen [...] Onze partij
is revolutionair zonder geweld [...]
Het hele proletariaat was door de Rotterdamsche vergadering in geestdrift [...]
voor zoover het geen verantwoording droeg.
Maar ik heb me geërgerd en heb mij den geheelen week gedrukt gevoeld. Ik, die
weinig zin voor romantiek heb, heb mijn tranen niet kunnen weerhouden, toen
't Congres u huldigde, toen u ons weer toespraakt. Dat was een daad van moeden u
is in de harten der partijleden nog grooter geworden.
Maar ik wil u zoo niet meer zien staan. Ik wil u behoeden voor een zoo schrijnend leed, als de afgeloopen week uw deel was. Want ge verdient het niet [...]
En hoewel ik niet zoo mijn mond vol zou durven nemen als Butselaar [die
Troelstra tijdens die spannende periode steunde en van zijn bvnd de opperste raad
van arbeiders en soldaten wilde maken], durf ik u dit zeggen. Als ik vandaag
t sein gegeven had op de vloot, stel dat we gisteren tot de revolutie hadden besloten,
tsein had gegeven, was zij heden ons geweest. Maar wat zouden wij er mee doen

'n Den Helder kwam tijdens een gemeenteraadsvergadering op 26 november nog eenmaal de revolutie ter sprake. Er vond een korte discussie
plaats tussen Michels en enkele andere raadsleden naar aanleiding van een
vorstel tot invoering van de 'Acht-urigen arbeidsdag voor alle gemeentewerklieden':
Micheb: Of dat voorstel nu inderdaad helemaal zonder de revolutie zou zijn gekomen, zoals de heer [W] Biersteker [Vrijzinnig Democratische Bond] het voorstelt,
zou ik niet durven beweren.
[DH.J Grünwald (vim): Er is geen revolutie geweest.
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Michels: Den Helder is Nederland niet en Nederland niet de geheele aarde. In elk geval
komt deze hervormingszin, nadat de arbeidersklasse zich even heeft doen gelden.
Biersteker: Troelstra heeft het natuurlijk toch gedaan.
Michels: Troelstra heef alleen de bescheiden rol van aanvoerder te zijn. Het optreden
van de arbeiders in het buitenland heef gemaakt, dat men ook hier de bakens heef
moeten verzetten. Maar dat is toch geen schande. Regeerders zijn van nature wat
conservatief*'

De notulen maken nogmaals duidelijk dat de partij en de bond in meerderheid slechts hervormingen wilden. De ingrijpende ontwikkelingen in het
buitenland zorgden er tevens in Nederland voor dat die hervormingen er
kwamen. Partijleider Troelstra had dan wel opgeroepen tot een omwenteling, maar had daarbij verzuimd de noodzakelijke voorbereidingen te
treffen voor een revolutionaire opstand. Essentieel hierbij zou natuurlijk
geweest zijn het 'bewerken' van de soldaten en matrozen. Door middel van
agitatie en propaganda onder de troepen zou voorkomen moeten worden
dat zij zich tegen de machtsovername zouden verzetten. Een revolutionaire
organisatie had geheime kernen moeten vormen die verbonden waren met
de arbeiders in het matrozenpak. De BVMMP ZOU hierbij door middel van
een plan voor de machtsovername een rol hebben moeten spelen. Feit is
dat de matrozenbond niet op deze wijze ingeschakeld was.
De marinehistoricus Ph. M. Bosscher acht het ook om andere redenen
onwaarschijnlijk dat de SDAP met behulp van de marine een revolutie had
kunnen beginnen. Hij stelt dat er zich zowel onder de minderen als onder
de onderofficieren bij de marine overtuigde sociaal-democraten bevonden
die meegedaan zouden hebben aan een werkelijke revolutiepoging van de
SDAP. Maar volgens hem richtten ze zich op de sociaal-democratie, omdat
ze daarvan een verbetering van hun levenspeil verwachtten. Ze waren eerst
militair en daarna pas (in geringere mate) sociaal-democraat. Bosscher gaat
er ook vanuit dat de verhouding tussen officieren en ondergeschikten over
het algemeen goed was en dat daarom alleen al een omwenteling op de
vloot onwaarschijnlijk was.'82 Wat betreft dat laatste is dat overigens maar
ten dele waar. Weliswaar waren de contacten tussen de vertegenwoordigers
van het personeel en de marineleiding beter geworden, dit zegt nog niets
over de verhoudingen op de schepen. We constateerden een toenemend
aantal gevallen van dienstweigering en desertie. De scheiding tussen de
vakbondsdimensie en de politieke dimensie van de socialistische beweging
achtten we enigszins kunstmatig. Er zijn gevallen waarbij het tegenovergestelde blijkt. Michels was bijvoorbeeld ook gemeenteraadslid in Den Helder. In het volgende hoofdstuk over Indië zullen we aantonen dat die tw«
zaken in elkaar kunnen overlopen.
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Cor Lammers ging in zijn al in hoofdstuk drie aangehaalde vergelijking
tussen stakingen en muiterijen in op de kans dat de manschappen van
de marine in opstand komen. Lammers stelt dat vooral organisaties van
beroepsmilitairen van het normatieve type zijn. De loyaliteit ten opzicht
van de eigen eenheid, de commandant of zelfs het krijgsmachtdeel kan
zeer groot zijn. Werkonderbrekingen oftewel muiterijen worden met de
militaire discipline onverenigbaar geacht en beschouwd als een ernstige bedreiging voor het functioneren van de eenheid. Over het algemeen identificeren beroepsmilitairen zich met de doelen of de middelen (hun schepen of
regimenten, hun bevelvoerende officieren, hun banen, hun vakbekwaamheden) van hun organisatie.,!f' Maar bij de Nederlandse marine bleek die
loyaliteit gedurende de Eerste Wereldoorlog niet bijster groot te zijn. Kenmerkend hiervoor mag genoemd worden de populariteit van de BVMMP en
de ontevredenheid van het personeel. Onbekend is daarom wat de reactie
geweest zou zijn bij een grootschalige muiterij in het leger resulterend in
een revolutionaire opstand.

10.7. Na november
hervormingen

IçI8:

marine onder vuur, overleg en

Het dramatische ontwapenen van de vloot, een maatregel die Albarda op
19 november introk, omdat hij toen pas overwoog dat de dreigende omwenteling niet meer zou plaatsvinden,' 84 leidde tot veel vragen, discussie
en onenigheid zowel in defensiekringen als in de burgermaatschappij. Was
net beroepspersoneel nog wel te vertrouwen? Hoe moest het verder met het
sinds kort opgestarte overleg met de diverse bonden, dat in de rode week
frequent plaatsvond? Had juist de BVMMP niet in de periode voor november aangetoond zijn verantwoordelijkheid te nemen? Was het middel van
de ontwapening niet te zwaar geweest?
Minister Naudin ten Cate was het eens geweest met het ontwapenen van
de vloot. De manier waarop Albarda dit had gedaan, verwierp hij echter,
»olgens de bewindsman had eerst overleg plaats moeten vinden met het
ministerie. De handelwijze van de vlootvoogd 'kon niet nalaten een grienende indruk te maken op het goedgezinde gedeelte van het personeel .
Ue minister verweet hem het gesprek met de bonden. Dit verklaarde hij in
antwoord op vragen van de kamerleden C. van der Voort van Zijp (antireolutionair) en Hugenholtz over het 'eervolle' ontslag van Albarda, dat op
:
9 november was verleend:
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Zijne Hoogedelgestrenge liet op 12 november jl. tegelijkertijd bij zich komen de
hoofdbesturen der bonden van onderofficieren, van korporaals en van manschappen
met de bedoeling zich op de hoogte te stellen in hoeverre hij bij binnenlandse woelingen op het personeel der vloot, beneden den rang van officier, kon vertrouwen.
In stede van duidelijk en onotnwonden uit te spreken, dat een poging tot revolutie werd overdacht door de SDAP, verloor de schout-bij-nacht Albarda zich in een
onduidelijke en wijdloopige uiteenzetting van zaken die met den toestand van het
oogenblik geen verband hield. En in plaats van de gelegenheid te gebruiken om het
personeel te doen herinneren aan de uit hun afgelegde beloften van trouw aan de Koningin en gehoorzaamheid aan de door meerderen gegeven bevelen, voortspruitende
verplichtingen jegens de wettige Regeering, werd een bespreking gehouden die aan
de bonden de gelegenheid gaf grieven naar voren te brengen, als ware 't denkbaar,
dat trouw aan de Regeering afhankelijk kon zijn van 't al of niet op dit oogenblik te
gemoet komen aan grieven of vermeende grieven.1'6.

Hij meende in feite dat de schout-bij-nacht door zijn weifeling de bonden
niet voldoende afschrok om eventueel een revolutiepoging te ondersteunen. Naudin ten Cate kreeg met betrekking tot het wegzenden van Albarda
veel kritiek van de Kamer, hetgeen er toe leidde dat hij besloot op 18 februari 1919 zijn ontslag aan de koningin aan te bieden. Zij verleende hem dit.
Naar aanleiding van de novembergebeurtenissen kwam een felle discussie in de maatschappij op gang. Zeeofficier J.L. Chaillet noemde in Ht:
Vaderland van 29 november de overgrote meerderheid van het personeel
[...] in den grond bedorven. Bovendien stelde hij vast 'dat de vloot onbetrouwbaar [was] gebleken'.lS" Hij was van mening dat er gebroken diende
te worden met het vrijwilligerssysteem.'ss In dezelfde krant van 7 december
noemde hij de brief die door de diverse bondsbesturen op 15 november
naar Albarda was gestuurd 'een schandvlek voor het lagere marinepersoneel', dat georganiseerd was in die betreffende bonden. Hoewel Chaillet op
zichzelf inwilliging van hun eisen 'voor een groot deel redelijk' achtte, zou
dat pas mogen plaatsvinden wanneer 'dit bewijsstuk van onbetrouwbaarheid [werd] gedesavoueerd'.' 8 '
Het Algemeen Handelsblad hzd een duidelijk oordeel over de vloot: 'Het
is bij onze marine, om een populaire uitdrukking te bezigen, een bende.
En de ergste bende is die der onderofficieren.''90 De Haagsche Post sloot zich
hierbij aan.""
Het christen-democratisch kamerlid A.P. Staalman sprak van een onduldbare toestand' bij de marine, van een onverantwoordelijke, ergerlijke
en laffe houding van de marineleiding ten opzichte van degenen - de
groote meerderheid der marine' - die 'aangevreten' waren door het révolutionnaire gif'-"'2 Wat hem betrof, was voorlopig geen positieverbetering
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voor de matrozen mogelijk 'na de gebeurtenissen van November, toen door
dat personeel deels een absoluut révolutionnaire, andersdeels een weifelende en slechts voor een gering deel een fiere, regeeringsgetrouwe houding
werd aangenomen'.
Er waren ook andere geluiden. Zo schreef luitenant ter zee der ie klasse
D. Vreede een artikel waarin hij juist wees op de prestaties tijdens de mobilisatie onder zeer moeilijke omstandigheden.' 93 Ranggenoot H.J. Hartkamp
noemde met nadruk het personeel beneden de rang van officier 'goed'.'94
De in juni afgetreden minister van Marine Rambonnet nam door middel
van een brief stelling tegen de aanklacht dat het overgrote deel van het marinepersoneel zijn plicht had verzaakt.'91 Hij was het ook niet eens met de
manier waarop de besturen om advies gevraagd was. Ze konden haast niet
anders dan concluderen dat 'de grofste plichtsverzaking door hoogerhand
als een mogelijkheid werd beschouwd'. Verder was hij het oneens met de
beslissing om de vloot te ontwapenen:
Met dergelijke maatregelen komt men lafheid en kleinmoedigheid tegemoet en
beleedigt de mannen, die zich niet voor alles laten gebruiken d. w.z. de persoonlijkheden in alle rangen en standen, waarvan men het hebben moet als er haar aan de
knikker is.

De bonden waren het oneens met het ontslag van Albarda. O p 30 november
stuurden de gezamenlijke bonden een verzoek aan de minister van Marine
om het ontslag van Albarda in te trekken. Een zelfde soort brief zonden zij
aan de Tweede Kamer. De bonden waren bang dat het ontslag van Albarda
een doorkruising vormde van de toegezegde democratische hervormingen
in de krijgsmacht.'96 De BVMMP nam ten aanzien van het ontslag van Albarda een tweeslachtige houding in. Enerzijds was de bond tegen het ontslag,
maar anderzijds stelde de bond achteraf vast dat het Albarda zelf was die
het grootste wantrouwen in de bonden had uitgesproken.' 97
Niet alleen de marineleiding, ook de bonden kwamen onder vuur te liggen. Prins noemde in zijn brief aan Het Vaderland, de ontwapening, maar
vooral ook de manier waarop het gebeurde — met hulp van adelborsten en
soldaten van de landmacht - 'in hooge mate grievend' voor de onderofficieren. Volgens hem was duidelijk dat van de onderofficieren geen obstructie hoefde te worden verwacht. Uit het feit dat de bonden zich niet duidelijker hadden uitgelaten over de vraag wat zij zouden doen bij eventuele
ongeregeldheden, kon volgens hem niet afgeleid worden dat ze 'homogeen
food' waren. Net zoals bij de rest van de bevolking was ook het marinepersoneel 'politiek heterogeen'. Mits er een einde gemaakt zou worden aan het
negeeren hunner billijke verlangens' zou er volgens Prins ook zeker in de
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toekomst op de onderofficieren gerekend kunnen worden.")S Dat zou ook
blijken. De beschuldigingen aan het adres van de onderofficieren waren
nogal overtrokken.
Ook Michels zou in Het Vaderland àe bonden verdedigen. Hij noemde
Albarda's reactie op berichten van de Marinestaf een 'zeer verstandige
daad'. Hij had er goed aan gedaan de schepen 'maar te ontwapenen, omdat
ongetwijfeld in veler hoofden van 't personeel allerlei dwaasheden hadden
rondgespookt'.' 99 Michels zou er met zijn uitlatingen voor zorgen dat de
marine al dan niet terecht een rood imago kreeg. Volgens hem wilden de
socialisten 'om zeer begrijpelijke redenen' geen bond van vrijwillige militairen in de actie betrekken. 200 Maar in een eerder stadium had Michels minder begrip getoond voor het niet betrekken van de BVMMP bij het 'Program
van eischen'. Anderzijds schreef Michels in zijn eigen orgaan Het Anker.
Indien werkelijk op Maandag 18 november besloten zou zijn tot een staatsgreep, en
indien werkelijk de vloot het sein zou hebben moeten geven (maar we zeggen bij
voorbaat dat dan zulk een revolutie niet openbaar zou worden voorbereid en acht
dagen van te voren aangekondigd) dan zou het marinepersoneel beneden den rang
van officier het plan niet verijdeld hebben.1™

Vooral door deze woorden gold de marine voor delen van rechts als 'rood
en 'waardeloos'.201 Het was het begin van een periode van debatten over de
marine, waarbij ministers kwamen en gingen en er een stroming ontstond
die de marine grotendeels wilde afschaffen. De discussie over de zeemilitie
kwam opnieuw op de publieke en politieke agenda te staan. Diverse partijen en belangenorganisaties namen stelling in. De vakbonden meenden
dat de rechtse partijen door het invoeren van een militiemarine eindelijk
korte metten wilden maken met de 'roode' bonden. Vanzelfsprekend waren ze hier fel tegen: 'Wil men goed personeel, dan zal dit toch behoorlijk
bezoldigd en behandeld moeten worden en dit geldt voor militie-personeel
toch eveneens.' 20 '
Ook de officieren roerden zich in deze discussie. O p 26 november besprak de Algemeene Vereeniging van Marine-officieren de toestand bij de
marine. De vergadering bracht een motie naar buiten: het vrijwilligersstelsel voor het Europese militaire personeel is ondeugdelijk gebleken en moet
vervangen worden door een militiestelsel. Verder diende volgens de officieren een staatscommissie te worden ingesteld om, na openbaar onderzoek.
haar oordeel uit te spreken 'over te nemen maatregelen tot reorganisatie
van de marine'. 204 Luitenant-ter-zee ie klasse H.J. Hartkamp zag de oplossing vooral in 'het losmaken van de matrozen van de leiding der SDAP.
Hij keerde zich niet alleen tegen Michels, maar ook stelde hij voor net
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losmaken' te realiseren door ofwel te kiezen voor een militiemarine of door
over te gaan tot het oprichten van één vereniging waarvan zowel officieren,
onderofficieren, korporaals en minderen lid zouden zijn, voor de belangenbehartiging van iedereen zonder partijpolitieke binding. 106
Ook de minister was van mening dat verandering noodzakelijk was.
Uit de memorie van antwoord bij de marinebegroting van 1919 bleek, dat
Naudin ten Cate voorstander was van uitbreiding van het aantal miliciens.
Hij verwachtte hierdoor meer mensen van christelijke huize bij de marine,
waardoor bij dit deel van de bevolking een beter beeld van de zeemacht zou
ontstaan en het vooroordeel tegen het oorlogsschip mogelijk zou worden
weggenomen.207 Het debat duurde een aantal jaren voort zonder dat het tot
essentiële veranderingen leidde. Zoals bij de landmacht werd de roep om
bezuinigingen sterker.

10.8. Revolutionair-links en de matrozen
na november ipi8
Voor tevolutionair-links was het debat over de marine aanleiding om te
draken dat zij iets van het personeel kon verwachten. Zo schreef Van Ravesteyn:
De Marine vormt overal het meest ontwikkelde deel van de gewapende macht. Dit is
het geval geweest in Rusland tijdens de eerste revolutie, toen het de marine is geweest,
die in den strijd tegen het tsarisme de spits heeft afgebeten; tijdens de Duitse revolutie
in November; in Frankrijk, Engeland en andere landen. De zeelieden hebben meer
tijd tot nadenken en ontwikkeling; zij leven in eene kleine gemeenschap dicht bij
elkander vele maanden lang; zij hebben het besef, dat zij volkomen de baas zijn op
elk schip en dat het doode ding, waarop zij leven, niets waard is zonder hen.la*

Het bleef dan ook na november 1918 onrustig, waarbij de revolutionairen
onder de matrozen van zich zouden laten horen. Zo arresteerde in mei
1919 de Vlissingse politie de twee beroepsmatrozen L. Hendriks en Gerard
Hoeksema (KD) van het marineschip Schorpioen. Aan de wal verkochten
K antimilitaristische bladen als De Wapens Neder, De Tribune en het slechts
wrt verschijnende satirische blad De Bolsjewiek. Bovendien verkochten ze
bonnen voor het dienstweigerfonds. Ongetwijfeld waren ze bevriend met
' itter de Paus, die werkzaam was op hetzelfde schip. Deze was betrokken
geweest bij ongeregeldheden op de Regentes in Indië die in het volgende
hoofdstuk besproken zullen worden. Hendriks en Hoeksema waren lid van
^Communistische Partij. Hoeksema had eigenlijk al op weg moeten zijn
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naar West-Indië, maar omdat hij geen afscheid kon nemen van zijn ouders
was hij uit de trein gesprongen. De twee communistische matrozen werden
overgedragen aan de garnizoenscommandant. 209
Aan boord van hetzelfde schip werd op 10 april 1919 een proces-verbaal
opgemaakt van 'vernieling (sabotage)' van kanonnen aan boord van de torpedoboten 05, G6 en G15 door de matroos ie klasse Douwe ten Veen. Eerder
had Ten Veen al vijf dagen provoost gekregen voor het laten circuleren en
tekenen van een lijst ter ondersteuning van dienstweigeraars.210
De communistische partij hield op 2 juni van datzelfde jaar een grote
bijeenkomst in Vlissingen met als thema 'Is bolsjewisme vernietiging of
opbouw'. De partij probeerde een afdeling op te richten, maar ondervond
daarbij concurrentie van de veel sterkere SP. 2 " Volgens het opgemaakte
politierapport woonden zo'n 600 personen de vergadering bij, onder wie
enkele matrozen, mariniers en soldaten.212
Uiteindelijk leidde de onrust tot een scheuring binnen de BVMMP. Uit
onvrede met de 'ultra-reformistische' leiding van de BVMMP richtte een
aantal uit de dienst verwijderde en nog steeds actief dienende marinemannen op 15 juni 1919 een onafhankelijke organisatie van marinepersoneel
op. Het was vooral de Indische hoofdafdeling geweest die uit onvrede mei
de 'Hollandsche leiding' de beslissende stoot gaf tot de oprichting van een
radicalere matrozenbond. Bernard Lansink jr. woonde de bijeenkomst bij
namens het NAS, dat opmerkelijk genoeg onder invloed van de gebeurtenissen nu wel bereid was beroepsmatrozen te organiseren. Volgens Henk
Sneevliet, die als 'vriend van de Indische maats en hun medestrijder gind>
ook aanwezig was, had het NAS 'in zijn bestuursvergadering het grootc
belang ingezien en besloten moreele en materieele hulp te verleenen'. \ ijl
oud-marinemensen, namelijk Nicolaas Arie Henricus Josten, Hendrik
Abraham Kool, Lambertus Petrus Joseph de Bont, Wybren Haanstra en
Johannes Franciscus ('Jan') van Nugteren, vormden een comité om de opbouw van de nieuwe bond ter hand te nemen. 2 "
Het waren de militantere voorlieden van de Indische hoofdafdeling;
die onder aanvoering van matrozenbondsbestuurder Jacob Brandsteder en
revolutionair-socialisten als Henk Sneevliet (leider van de radicale Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV) aan de basis stonden van de
nieuwe bond. De 'Onafhankelijke' gaf een pamflet uit met de aanhef Aan
de thuisvarende vrienden!' dat de uit Indië terugkerende matrozen uitlegde
wat er volgens de oudindische leden ten grondslag lag aan het conflict in
de BVMMP.2'4 Vanzelfsprekend keurde Michels dit initiatief sterk af. Volgenhem waren de 'syndikalistische scheurmakers' er steeds op uit geweest den
bond [BVMMP] in een richting te drijven die, naar zij weten, onvermijdelnk
ten verderve voert'. Volgens Michels was het nu eenmaal zo dat wie actie
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voert voor verbetering van de positie van militairen, rekening heeft te houden met de aparte militaire wetten en verordeningen. Hij beriep zich daarbij op partijgenoot Franc van der Goes die in 1910 geschreven had 'dat de
militaire vakvereeniging van de strijdmiddelen der burgerorganisaties niet
alle kan gebruiken'. Wat in de burgermaatschappij toegestaan is, bijvoorbeeld staken, is voor militairen onkrijgstuchtelijk en dus strafbaar. Vandaar
dat actie voor lotsverbetering van militairen vooral gevoerd zou moeten
worden door middel van petities en publiciteit. Michels viel de nieuwe
bond fel aan vanwege zijn verbondenheid met het antimilitaristische NAS:
bet is bekend en in 'De Arbeid' meer dan eens betoogd, dat lotsverbetering het militairisme versterkt, omdat het daarmee voor de militairen aanlokkelijker wordt. Dus
geen verbetering, eer verslechtering van positie, zoodat de militairen er uit loopen en
het gaan haten, waardoor het vanzelf verdwijnt...1"

Volgens Michels stonden 'Brandsteder en zijn syndicalistische volgers' op
het standpunt dat 'de strijd alles was en de organisatie daaraan ondergeschikt'. "' Onderwijzer en iSDV-lid G.J. (Gijs) van Munster schreef tot ongenoegen van Michels in Het Weekblad, een bijvoegsel van Het Volk:
En wat de bemoeienis van de ISDV met de matrozen aangaat, moet ik mijn partijgenooten waarschuwen niette veel af te gaan op hetgeen pg. [partijgenoot] Hugenholtz
m de Kamer gezegd heef ofpg. Michels in 'Het Anker' ten beste geef.''

De oud-voorzitter van de matrozenbondafdeling op het schip 'Zeven
Provinciën' Jan van Nugteren en tevens oprichter van de nieuwe bond beschuldigde Michels in het pamflet 'Aan de leden van den Bond v.M.M.P.
die eenzijdig worden voorgelicht' van ondemocratisch bestuur. Hij riep de
leden op om te breken met de op overleg met de marineautoriteiten gerichte
aanpak van de SDAP-er Michels en te kiezen voor een meer militante lijn.2'8
Op 1 juli 1919 verscheen onder redactie van Van Nugteren het eerste
nummer van De Onafhankelijke. Halfmaandelijks orgaan ter oprichting van
ten Onafhankelijke Organisatie van Marine Personeel.1"' Volgens een niet
gedateerde aantekening in het Sneevlietarchief telde de bond 506 leden
over 13 afdelingen (schepen?) in Amsterdam en 492 leden over 8 afdelingen
"i Rotterdam."0 De Onafhankelijke Organisatie van Marine Personeel zou
"i 1919 ongeveer 1.000 leden gehad hebben. Daarmee benaderde de nieuwkomer de omvang van de BVMMP.
Josten zou als bondsvertegenwoordiger werken in Vlissingen, en Kool
z
owel in Het Nieuwe Diep bij Amsterdam als in Den Helder. Van Nugteren was in Rotterdam gestationeerd." 1 De schifting in de bond was echter
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van korte duur. De nieuwe organisatie bleek niet levensvatbaar. Wanneer
de bond werd opgeheven, is niet precies te achterhalen, maar waarschijnlijk
was dat aan het einde van 1919. Er zijn maar enkele nummers van het blad
bewaard gebleven en in het jaarverslag van de BVMMP over dat jaar lezen we
de volgende typering: 'een schendblaadje, dat in de 7 verschenen nummer*
alleen op Michels bleek te kunnen schelden'." 1 Tevreden constateerde het
verslag: 'Hun blad moest evenals hun prachtorganisatie door geldgebrek
worden opgeheven'.22'
Met dat laatste had de BVMMP het bij het rechte eind. In november 1919

stuurde Brandsteder een brief aan Sneevliet, waarin hij hem mededeelde
dat 'V. Duchteren' (waarschijnlijk gaat het hier om J.F. van Nugteren) hem
geschreven had dat de onafhankelijke bond in grote financiële problemen
verkeerde. Brandsteder had zo zijn twijfels ten aanzien van de levensvatbaarheid van de nieuwe organisatie naast de BVMMP. Hij zag niet veel mogelijkheden in een aparte organisatie. Toch vroeg hij zich af of Sneevliet en
de CPN niet konden helpen:
Bestaansmogelijkheid heb ik een dergelijke aparte vereeniging bij de Marine nooit
toegekend. Scherpe actie is daar alleen mogelijk indien het eensgezind geschiedt.
Kwamen ze [defivMMv]weer met een voorstel tot arbitrage, dan zou ik als voorwaarde moeten stellen, gesteld dat mijn medewerking daarbij werd gevraagd, onmiddelijke [sic] terugroeping van Smith en een vrije verkiezing van de hoofdadministrateur
[Smith werd door het in Den Helder gevestige hoofdbestuurder naar NederlandsIndïe gestuurd om de controle over de radicale hoofdafdeling te hernemen].
Waar men echter pas nu in Indië bezig is een aparte vereeniging te stichten, de
onafhankelijke dan, bestaat er wel kans dat een apart blaadje kan blijven uitgegeven; het komt mij voor de taak van de CP te zijn te zorgen dat er hoe dan ook socialistische propaganda gemaakt wordt, stelselmatige propaganda onder leger en floot.
Hoe staat het met de Soldaten-Tribune hier, was die niet pasklaar te maken voorde
vloot ook?~*

De BVMMP had ook zelf problemen. Door de demobilisatie in november
en december 1918 verloor de organisatie een groot aantal leden. In de
eerste plaats vertrokken de meeste dienstplichtigen, die gedemobiliseerd
werden en aansluiting zochten bij een organisatie van gedemobiliseerden.
Aannemelijk is dat de BVND hun voorkeur had. Het ledental kelderde var.

ongeveer 3.300 naar 1.350. Bovendien nam volgens het jaarverslag de inzet
van de leden af:
Met de vervorming van het Marinepersoneel zijn de oude liefde en geestdrift voor
den Bond zoekgeraakt. Daar was het de autoriteiten om te doen. Maar wat ztj
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daarbij nooit zullen hebben verwacht, is, dat zij nu een veel ellendiger toestand aan
boord hebben geschapen dan toen de organisatie in haar fleurigste dagen was. Zonder een goede vakorganisatie is een goed Marine-personeel eenvoudig onmogelijk.
Dat de autoriteiten dit nu mogen inzien.11''

Een deel van de oudere leden van de BVMMP had vanwege bevordering
de overstap gemaakt naar andere bonden. Daarbij brachten ze tevens hun
strijdervaring mee126 Verder vertrok een aanzienlijk deel van de leden naar
de concurrerende syndicalistische bond.
Alle gebeurtenissen ten spijt ging het overleg met de bonden over
verbetering van de arbeidsvoorwaarden door. Eind november 1918 ontvingen de bonden uitnodiging om vertegenwoordigers aan te wijzen in
ten commissie tot regeling van de rechtspositie van het militaire personeel
bij de zeemacht, die op 16 december werd geïnstalleerd. De BVMMP zou
Michels afvaardigen. De al eerder genoemde K. Prins vertegenwoordigde
de Algemene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het
Korps Mariniers.22" Ter sprake kwamen onder meer het aannamebeleid,
vakbondsrechten, tuchtrecht, bezoldiging, voeding, kleding, huisvesting,
geneeskundige behandeling en pensioen.228 Pas eind juli 1919 beloofde de
nieuwe minister van Marine, H. Bijleveld een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder salarisverhoging. De BVMMP ZOU ten aanzien van het jaar
1918 concluderen dat 'in dat eene jaar meer bereikt is dan anders in 20 jaar
mogelijk was'.229
Het inmiddels ingevoerde overleg met de minister vereiste en stimuleerde een eensgezind optreden van de bonden. De al eerder genoemde
tusiecommissie van de marinebonden kwam in april 1919 met haar plannen
naar buiten. Onder de naam Verbond van Vereenigingen van Marinepersoneel zou al het personeel onder de rang van officier georganiseerd zijn.2'0
uiteindelijk zouden de samenwerkende marinebonden (BVMMP, Algemene
Bond en de Bond van Korporaals) vanaf maart 1920 samenwerken in het
Comité tot behartiging van de algemene belangen van het Marine-Personeel beneden de rang van Officier', het CAMBO. De huidige Vakbond voor
Defensiepersoneel VBM/NOV (Vakbond voor Burger en Militaire ambtenaren bij defensie/Nederlandse Officieren Vereniging) is via de Vereniging
v
oor Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht (VBZ), hieruit
voortgekomen.23'
Die samenwerking maakte Michels niet meer mee. O p 1 oktober 1919
•erliet hij vrijwillig de bond. Deze ex-matroos, ooit met een rood paspoort
J|
i de marine ontslagen, werd gekozen als gedeputeerde voor de SDAP in de
staten van Noord-Holland. Daarmee kwam voorlopig een einde aan een
roerige periode van de matrozenbond. 212
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De verbeterde samenwerking tussen bonden en marineleiding en de
betere arbeidsvoorwaarden zorgden er echter niet voor dat de marine
populairder werd. Vanaf 1919 zou een groot aantal vrijwilligers de marine
verlaten. Bovendien bleek het aantal matrozen Kort Dienstverband dat
zich meteen na de oorlog aanmeldde voor de opleiding sterk af te nemen.'"
De ontevredenheid onder vooral het hogere marinepersoneel over hun
arbeidssituatie en de gevoelde veronachtzaming door de marineleiding
was door de novembergebeurtenissen duidelijk toegenomen. 234 Het kader
was ontstemd over de 'besmetting' van een aanzienlijk deel van het lagere
personeel met de theorieën van revolutionaire socialisten, ontwapenaars
en antimilitaristen. Tevens was het afkerig van de gevoerde sociale strijd
op de schepen en in de kazernes. Ongeveer 40% van de officieren stapte
na de oorlog aan wal. Zij zagen geen toekomst meer. De teneur van de
beraadslagingen in de Tweede Kamer verergerde dat gevoel. Moties die de
opheffing van de vloot beoogden (F.W.N. Hugenholtz), of een vermindering van de bewapening van de weermacht ter zee (J.B. Bomans), of een
motie waarin de indieners pleitten voor stopzetting van de bouw van nieuw
materieel en het nalaten van ingrijpend herstel van oud marinematerieel
(P.J. Oud), hadden een zeer deprimerende invloed op de marinemensen.
Het plotselinge aftreden van Naudin ten Cate en de korte tijd (april 1919
- eind 1920) dat zijn jonge (burger)opvolger, mr. H. Bijleveld jr., het departement beheerde, deed de marine evenmin goed. Na een periode, waarin
verschillende ministers het departement ad interim beheerden, kwam er
weer enige stabiliteit in september 1922, toen E.P. Westerveld ministervan
Marine werd. Tijdens zijn ministerschap brak echter de maatschappelijke
discussie los rond de vlootwet. 2 "

Conclusies
Het lagere marinepersoneel was in hoge mate georganiseerd in vooral de
BVMMP en de BVZ/BVML, die de dienstplichtige minderheid vertegenwoordigde. Dat had te maken met de (combinatie van de) volgende factoren:
slechte arbeidsomstandigheden, groepssolidariteit, internationalisme, het
toetreden van nieuwe lagen geschoolde werklieden, de opkomst van de
vakbeweging in de burgermaatschappij, de ontwikkelingen in de scheepsbouw en veranderende vormen van bevelvoering die botsten met de traditionele discipline. Voor en tijdens de oorlog organiseerde de BVMMP tweederde van de manschappen. De sociaal-democratische invloed was voorde
mobilisatie al groot en groeide tijdens de oorlog door het ontstaan van een
organisatie voor dienstplichtigen.
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In navolging van de SDAP koos de BVMMP voor de politiek van de godsvrede. De hele oodog, ook toen de economische situatie in Nederland
verslechterde, zou de bond een voorzichtige en verantwoordelijke opstelling kiezen. De bond had hiermee een nevendoel, namelijk het verbeteren
van de betrekkingen met de minister van Marine. In de volgende jaren zou
Je leiding hier stelselmatig aan werken. Toch stemde dat de autoriteiten
aanvankelijk niet mild. Zo bleef het verbod op Het Anker aan boord van
de schepen en in de inrichtingen aan de wal aanvankelijk in stand. Mede
had dit van doen met de radicalere koers die sommigen in de bond voorronden. Individueel verzet in de vorm van sabotage en oppositie tegen de
bondsleiding kwam voor. Veelal ging het dan om syndicalisten en aanhangers van de SDP, die overigens zeer gering in aantal waren.
Het was in het bijzonder de Tweede Kamerfractie van de SDAP die op
tavam voor de eisen van de matrozenbonden. Dat was zowel voor als na
augustus 1914 het geval en in die zin vormde de godsvrede geen breuk. De
Jonden brachten die eisen veelal naar voren door het sturen van petities.
Het ging dan om onderwerpen als voedsel, kiesrecht, militair straf- en
tuchtrecht, medische zorg en de groetplicht. Dit waren allemaal zaken
waar de socialistische beweging in brede zin al langer verbetering van
nastreefde. Ze kwamen soms ook voort uit de ideeën over het volksleger.
Deze strijdwijze paste goed in de tactiek van de bond. De BVMMP wilde
ils verantwoordelijk overkomen en daarbij paste bij uitstek de discussie in
de volksvertegenwoordiging. In het tweede deel van de oorlog vond een
toenadering plaats tussen de BVMMP en de minister van Marine. De bond
vas in de ogen van de minister kennelijk nu overtuigend genoeg, dat er
ten versoepeling van de verhoudingen optrad. In juni 1918 stond hij de verbreiding van het bondsblad weer toe. Een parallel met de landmacht valt
strekken. Ook hier was het de Tweede Kamerfractie die opkwam voor de
wangen van de militair, ook hier had de soldatenorganisatie een gematigd
karakter en werd deze door de minister meer en meer geaccepteerd.
Partij en bond, niet gehinderd door het volkslegeridee, spraken zich
tijdens de oorlog nimmer uit tegen de bijna geheel uit beroepspersoneel
^staande zeemacht. Sterker nog, zij ageerden tegen het vergroten van het
üntal zeemiliciens. Nimmer lieten zij zich ten aanzien van de vloot antimilitaristisch uit. We kunnen vaststellen dat het bondswerk bij de marine
nauwelijks veranderde, behalve dat het een nog meer gematigd karakter
tfœg. Het was in grote lijnen een voortzetting van het werk zoals dat ook
'oor de oorlog bestond. De minister begon hierdoor de bond meer en meer
le
zien als een partner waarmee overlegd kon worden.
Ue bondsleiding bleef onder invloed van de machtige administrateur
tichels daarom loyaal aan de marineleiding en was niet van plan een re-
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volutiepoging te ondernemen ofte ondersteunen. De ontwapening van de
vloot door de autoriteiten was dan ook overdreven. Wel gebruikte de bond
de gespannen situatie en de roep om verandering om zijn al lang gekoesterde wensen nu eindelijk ingewilligd te krijgen. Daarbij speelde deze toch
een beetje met de mogelijkheid dat de organisatie meer had kunnen doen.
Maar evenals bij de partij moet de kans niet groot worden ingeschat dat de
leiding de organisatie op een koers had kunnen zetten die duidelijk afweek
van de gedurende de hele oorlog bedreven politiek van ondersteuning van
de godsvredepolitiek. Ook de andere bonden bij de marine zagen nu mogelijkheden om successen binnen te halen.
Overigens was er wel sprake van onrust op de vloot, maar die was niet
groot. Ook hier was het de onderstroom van syndicalisten en SDP-aanhangers die betrokken was bij de incidenten en het oprichten van raden niet
louter als een theoretisch onderwerp zagen. Deze acties en de stroom rode
geruchten zorgden voor verontrusting bij de sociaal-democratie en vooral
bij de marineleiding die overging tot de ontwapening van de vloot.
Aan het eind van de oorlog was de verhouding tussen matrozenbond en
marineleiding goed. Paradoxaal was dat de relatie van de bond met de SDAP
verslechterde. Tijdens de rode week was de matrozenbond niet betrokken
bij het opstellen van het sociaal-democratische eisenprogramma dat op het
congres van 16 en 17 november voorlag. De bond was daar ontevreden over.
De oorzaak was dat de band tussen de BVMMP en de partij anders en minder
nauw was dan die tussen de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen en
de SDAP. De matrozenbond had een meer zelfstandige positie, terwijl de
BVND door de partij was opgericht. Bovendien betrof het hier een organisatie van beroepsmilitairen, die na de oorlog zou blijven voortbestaan.
Van een formele band kon daarom geen sprake zijn. Michels en de zijnen
hadden hierop wel gehoopt.
November 1918 had voor de marine grote gevolgen. Discussies barstten los
en kopstukken op vloot en ministerie moesten aftreden. Dit alles leidde niet
tot ingrijpende veranderingen. Wel zou de vloot onderwerp worden van een
politiek van bezuinigen. De bonden gingen door met hun strategie van hel
overleg. Een al in de mobilisatie geplande fusie kwam tot stand. De Bond van
Zeemiliciens ging op in de BVMMP. Als gevolg van de demobilisatie verloor de
matrozenbond leden en invloed. Daar kwam nog bij dat de syndicalistischc
onderstroom een andere koers wenste te varen en voor een scheuring zorgde.
'De Onafhankelijke', die opmerkelijk genoeg door NAS en SDP ondersteund
werd, telde iets meer dan tweederde van de leden van sociaal-democratische
bond, maar ging spoedig ten onder als gevolg van financiële problemen.
Het rode karakter van een deel van het personeel vormde een aanleidmc
voor regering en marineleiding om het personeel op de vloot niet te vertrau-
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wen. Sommigen pleitten voor een militiemarine. Een organisatie van sociaaldemocratische signatuur stelde zich hiertegen teweer. Dat was ironisch. Het
waren de voorstanders van een beroepsleger die nu pleitten voor dienstplicht,
terwijl de tegenstanders van het staande leger de beroepsmarine verdedigden.
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30. Het Anker, 9-12-1916.
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Smith zijn conduiteboekje met stamboeknr. 1166. IMH.
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41.
42.
43.
44.
45.

Correspondentieblad BVMMP, november 1918.
Het Anker, 16-10-1915.
Het Anker, 11-3-1916.
Het Anker, 5-7-1918.
F.J.H, van Deinse, Het vraagstuk der venerische ziekten bij de marine, p. 99-107. De
auteur rondde dit onderzoek af voordat feitelijke gegevens over nieuwe maatregelen
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4950.
51.
\%.

Het Anker, 12-9-1914.
Het Anker, 17-10-1914.
Het Anker, 8-7-1916.
W.F. Ruygrok spreekt in De SDAP en het marinebeleid 1894-1924 van een verlies van
zo n 600 leden, p. 74. Zie ook: Het Anker van 26-9-1914, waarin gewezen wordt op de
gevaren van een afnemend ledental en daarmee ook het afnemende aantal abonnees
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43^-457122. Het Anker, 15-11-1918.
123. 'De geest onder de onderofficieren der vloot', in: Het Vaderland, 5-12-1918.
124. Het Anker van 15-11-1918 had dit bericht ovetgenomen uit de Alkmaarsche Courant
van 11 november. Zie ook brief 18-10-918 van K.H. Broekhoff aan Fabius, NA, Collectie De Meijer, 2.04.53.21, inv. nr. 7.
125. Na de rode week werden her en der dit soort organen gesticht. Zie verder hoofdstuk
elf. Alkmaarsche Courant, 15-11-1918.
126. Het Vaderland, 3-12-1918.
127. E. de Roodt, Oorlogsgasten, p. 376
128. GADe, Notulen van de vergaderingen van B&w van Den Helder in 1918. Helaas is hei
Kabinet van de Burgemeester niet meer aanwezig, zodat dit niet verder geraadpleegd
kon worden.
129. Het Vaderland, 5-12-1918.
130.

Het Vaderland, 5-12-1918. De BVMMP vroeg om het intrekken van het verbod op Hel
Anker aan boord van de schepen en om meer democratisering van de weermacht. Hit
Midden, 15-11-1918.
131. Brief Michels aan besturen en correspondenten van de matrozenbond van 12-11-191S
Afgedrukt in: W.F Ruygrok, De SüAP en het marinebeleid 1804-1924, p. 185.
132. Ibid. Opvallend is dat er in tegenstelling tot de soldaten geen eisen opgenomen zijn
met betrekking tot voeding, huisvesting, betaling en geneeskundige verzorging. Toch
was de bond daar steeds voor opgekomen. O o k vond de leiding van de bond de vertegenwoordiging van minderen in de krijgsraden niet nodig.
133.

134.

Ibid. Later zou Michels in Het Vaderland van 3-12-1918 schrijven dat men van socialistische zijde 'om zeer begrijpelijke redenen' geen bond van vrijwillige militairen wil«
betrekken bij de novembergebeurtenissen.
Ibid. Een voorbeeld van een eisenprogramma van zo'n matrozenraad in Duitsland is
dat van de '53er Ausschusses (Zentralrat der Marine)'. Dit slaat op het oorspronkelijk

RODE MATROZEN OP DE VLOOT

719

aantal van 53 leden dat deel uitmaakte van het comité, dat op een in Wilhelmshaven
gehouden conferentie van voorlieden van de soldatenraden gekozen werd. Politiek
gezien stond de raad dicht bij de opvattingen van de Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD). O p 9 december 1918 publiceerde het comité haar programma.
Naast klassiek linkse leuzen als socialisering van de productiemiddelen en scheiding
van kerk en staat eiste het comité de macht in handen van de arbeiders- en soldatenraden, de vorming van een socialistisch-republikeins leger en vloot (volksleger)
en de strenge bestraffing van rechters en officieren die door middel van krijgsraden
verantwoordelijk waren voor schrikaanjagende straffen. Richard Müller, Die Novemberrevolution, deel 2 van Geschichte der Deutschen Revolution, p. 191-192.
135. Brief Michels aan de besturen en correspondentschappen van de matrozenbond van
12-11-1918, in: W F . Ruygrok, De SDAP en het marinebeleid 1894-1924, p. 185. Matrozen
waren in Duitsland wel op de hoogte van de activiteiten van de BVMMP. Vorwärts, het
Duitse sociaal-democratische hoofdorgaan publiceerde in 1915 een overzichtsartikel.
Het Anker, 22-5-1915. Pas vanaf 1917 zouden de matrozen zich in eigen raden organiseren. Zie hiervoor: Het Anker, 9-11-1917 en 15-11-1918. In dat laatste nummer wordt
ook instemmend geciteerd uit een order van 8 november van de Duitse staatssecretaris van Marine die in essentie neerkwam op het niet erkennen van de soldatenraden.
In plaats daarvan stelde hij voor vertrouwensmannen en commissies te kiezen.
136. Brief Michels aan besturen en correspondentschappen van de matrozenbond van
12-11-1918, in: W.F. Ruygrok, De SDAP en het marineheleid 18Ç4-IÇ24, p. 185. Helaas is
er niets bewaard gebleven van de reacties op deze brief. Het is mogelijk dat deze de
plaatsen van bestemming niet heeft bereikt.
- " Het Anker, 15-11-1918.
138. Rapport omtrent de handhaving der tucht gedurende de z.g. revolutieweek in 1918,
november, IMH, Archief VBZ, AA28, 67/1/1, nr. 36/3028 en Het Midden, 13-12-1918.
'39 Het Anker, 5-12-1918.
140 Het Vaderland, 5-12-1918.
141 Het Vaderland, 5-12-1918.
142 Correspondentieblad BVMMP, december 1918.
'43 Het Midden, 29-11-1918.
144. Het Midden,
'45
146
'47
148

29-11-1918. Het Correspondentieblad van de Bond van Korporaals der
Koninklijke Marine van 1-12-1918 drukte deze brief ook af.
Het Vaderland, 5-12-1918.
Het Vaderland, 3-12-1918.
Heldersche Courant, 16-11-1918.
Heldersche Courant, 16-11-1918.

'49 In de Memorie van Antwoord bij de marinebegroting voor 1919, p. 15, deed de mi-

nistervan Marine deze mededeling, Bijlagen tot de Handelingen der Tweede Kamer
1918-1919, A2 vi 29, p. 15.
0. P.J. Oud zei tijdens de behandeling van de marinebegroting in de Tweede Kamer
(Handelingen TK, 1918-19, zitting van n februari, p. 1297) dat De Veer aan de vlootvoogd Albarda had bericht: dat ergespionneerd was zou ik haast zeggen, dat er althans
een afspraak afgeluisterd is tusschen eenige matrozen, en dat men daardoor in den Haag
wist dat er een plan bestond om uit te varen met twee schepen, met de roode vlag in top,
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één naar Amsterdam en één naar Rotterdam. Overigens golden de maatregelen van
Albarda alleen de onder hem ressorterende schepen en niet het deel van de vloot dat
stond onder vice-admiraal W.C.J. Smit, die commandant der Marine te Middelburg
tevens commandant van de Stelling van de Monden van de Maas en de Schelde,
was. De heer F.J. Heeris, die toentertijd als chef-staf onder Smit diende, deelde H.J.
Scheffer mee dat laatstgenoemde in de novemberdagen van 1918 volstond met te
bevelen ervoor te waken dat geen schepen naar zee zouden vertrekken zonder order
van het bevoegde gezag. H.J. Scheffer, November 1918 Journaal van een revolutie du
niet doorging. Amsterdam 1971, tweede druk, p. 8 en 9.
151.

Rapport omtrent de handhaving der tucht gedurende de z.g. revolutieweek in 1918.
november, IMH, Marinestaf, AAI8, 67/1/1, nr. 36/3028. De PG suggereert in een brief van
23-9-1918 aan de minister van Justitie een vertrouwensman in Den Helder te hebben,
die zich bezighoudt met het onderzoek naar soldaten en arbeidersraden. Het ging hit;
waarschijnlijk om rijksveldwachter W.C.J. Wooning. RANH, Archief PG, 31, inv. nr. 37.

152.

Rapport omtrent de handhaving der tucht gedurende de z.g. revolutieweek in 1918.
november, IMH, Marinestaf 1919, AA28 stuk no. 67/1/1.
Ibid.
Een vergelijkbare maatregel nam de Russische marineleiding op een aantal schepen ten
tijde van de muiterij op de Potemkin in 1905. R. Hough, The Potemkin Mutiny, p. 151.
Rapport omtrent de handhaving der tucht gedurende de z.g. revolutieweek in 1918.
november, IMH, Marinestaf 1919, AA28 stuk no. 67/1/1. Hieronder volgen de precieze
tekst en de dertien orders:
Vanaf vrijdagmorgen 91130 is in alle kazernes der Landmacht de helft der troepen geconsigneerd. Aan allen wie vergund wordt uit te gaan, wordt medegedeeld bij éventuelle
ongeregeldheden onverwijld naar de kazernes terug te keeren. De officieren blijven bij en
in nauwe aanraking met den troep. Volledigheids zij hierbij aangeteekend, dat blijkens
bijeenkomsten van officieren met de troepen op de Landmacht kan worden vertrouwd,
extra maatregelen te dien aanzien behoefden niet te worden getroffen.

153.
154.
155.

Wanneer vrijdagmorgen 01130 de militaire bezetting door de Landmacht van belangrijke punten langs en rond de haven heeft plaatsgevonden, zullen outf door alk schepen
en inrichtingen der zeemacht de navolgende maatregelen worden getroffen,
ie. Bajonetten en grendels der geweren alsmede geweer en mitrailleurmunitie van boord
brengen en opbergen in het Koninklijk Instituut voor de Marine.
2e. Sluitstukken der kns., de kns. v.j.y cm. de mitrailleurs en slotdeelen der revolverktmom
als voren.
}e. Sluitstukken der Landmachtkanons welke landwaarts kunnen vuren, kns. v/3.7 cm. de
mitrailleurs en munitie worden geborgen op verzekerde plaatsen ter beoordeeling van hei
Hoofd van Sectie IV.
4e. Bewaking der twee vliegkampen, waarheen een detachement van 10 adelborsten voor
elk wordt gedirigeerd.
$e. Seinpost Directiegebouw in de N.M. intrekken.
6e. Bewaking van telegraaf telefoon en spoorwegstation door de Landmacht,
je. Geen verlof verleenen aan officieren en aan vertrouwde onderofficieren, die officienfuncties vervullen.
8e. PatrouilUering in de stad.
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163.
164.
165.
166.
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ce. Het bewaken van het Kon. Instituut door bewapende adelborsten,
we. Aan boord der schepen en inrichtingen nacht en dageen met geladen revolver gewapend officier aan dek.
ne. Het gereedhouden van mitrailleurs op belangrijke punten.
12e. Bij eventueele poging tot het hijschen aan boord van eenig schip of inrichting van de
roode vlag na sommatie van de vuurwapens gebruik maken.
i$e. D. T.stations neernemen. [Draadloze telegrafie].
Antirevolutionairen hadden de boeren in de Koegras-polder wijsgemaakt dat binnenkort matrozen uit Den Helder hun vee zouden opeisen. Het Anker, 29-11-1918.
Heldersche Courant, 16-11-1918.
Heldersche Courant, 16-11-1918.
BHV, Dagboek kapelaan H.J.J.M. Alink, nr. 189.
Rapport omtrent de handhaving der tucht gedurende de z.g. revolutieweek in 1918,
november, IMH, Marinestaf 1919, AA28, stuk no. 67/1/1.
Heldersche Courant, 16-11-1918. Dezelfde A. de Vries sprak in Zaandam op 13 november.
Zie daarvoor: Het Volk van 14-11-1918. De onderwijzer Arend de Vries werd in 1923 lid
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