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Over de auteur 
 
Harry Peer was van 1967 tot 1973 als matroos-schrijver in dienst bij de Koninklijke Marine. Daarna 
studeerde hij personeelswerk aan de Sociale Academie en sociologie en geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van de vakbeweging en 
medezeggenschap. Over de vakorganisatie bij de zeemacht publiceerde hij in 1997 Daar komen de Jantjes. 
Uit de geschiedenis van de Matrozenbond (1897-1933), een uitwerking van artikelen in Tijd & Taak, 
Solidariteit en de Nieuwsbrief van de Vakbondshistorische Vereniging.  

 
Dit derde 'Digiboek' van de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV) is een kind van twee ouders. 
Allereerst is het een pdf-versie van een vijftal artikelen die Harry Peer in 1994 schreef voor het 
tweemaandelijkse blad 'Solidariteit', tegenwoordig een tweewekelijks verschijnend Webzine

1
, indertijd een 

papieren uitgave.  
 
Vervolgens verscheen in 1997 een bundeling van die teksten in boekvorm, uitgegeven door de VHV, toen die 
drie letters nog stonden voor 'Vakbonds Historische Vereniging'. 
Op papier goed voor 88 pagina's. De reeks artikelen in 'Solidariteit' is bij elkaar genomen een stuk korter, en 
loopt ook niet geheel synchroon met het boek. In dit VHV-digiboek zijn de teksten van 'Solidariteit' 
aangehouden. 
 
Nadat Solidariteit van tijdschrift in webzine veranderde, zijn veel artikelen online gezet

2
. Zo ook die van Harry 

Peer. Met dank aan Hans Boot (eindredacteur) hebben we deze online-teksten kunnen benutten voor dit VHV-
digiboek. 
 
Het vierde hoofdstuk, over de revolutiepoging van Troelstra in 1918, is honderd jaar later, op 11 november 
2018, opnieuw in 'Solidariteit' gepubliceerd. Het betreft een gewijzigde, bijgewerkte versie. Omdat dit stuk 
zoveel nieuwe informatie bevat is er voor gekozen het als bijlage toe te voegen. 
Maart 2020 

 
De spelling van de artikelen is aangepast aan de spellingsvoorschriften van 2020. 

 

 
 

 
 
 

 

Reeds eerder uitgebracht als 'VHV Digiboek'  
  

 “100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie in 7 artikelen”(november 2019) 

 “Ella Vogelaar (1949-2019)”(december 2019) 
 

 
  
                                                           
1
 https://www.solidariteit.nl/ 

2
 https://www.solidariteit.nl/nummers/nummers.html 

https://www.vakbondshistorie.nl/wp-content/uploads/100-jaar-ILO_bundel.pdf
https://www.vakbondshistorie.nl/wp-content/uploads/pdf-boek-Ella-Vogelaar.pdf
https://www.solidariteit.nl/
https://www.solidariteit.nl/nummers/nummers.html
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Vooraf dit...  
 
Het optreden van de Jantjes sprak tot de verbeelding van vriend en vijand. De schepelingen bij de 
zeemacht beschouwden zichzelf als arbeiders in uniform. Zij organiseerden zich in de Matrozenbond.  
Deze vakvereniging voegde zich in de sociaaldemocratische beweging. De matrozen zetten zich in 
voor een betere voeding, traktement, geneeskundige verzorging en comfort aan boord. Ze deden 
meer. Ze collecteerden ook voor de verkiezingskas van de SDAP. Zij demonstreerden mee voor het 
algemeen kiesrecht. 
 
De vakbeweging bij de Koninklijke Marine slaagde erin om een groot aantal verbeteringen af te 
dwingen. Het is haar niet in dank afgenomen. Welke werkgever heeft ooit de arbeidslocatie van 
protesterende werknemers gebombardeerd? Met de bom op de muiters van "De Zeven Provinciën" 
op 10 februari 1933 werd eveneens de doodsteek toegebracht aan de strijdbare vakorganisatie bij de 
zeemacht. 
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I Sociaaldemocraten op de vloot: de Matrozenbond3 
 
Op de presentielijst van gedelegeerden van arbeidersorganisaties die op 20 februari 1903 in het 
gebouw van de Diamantbewerkersbond in Amsterdam de politieke toestand na de spoorwegstaking 
bespraken, komen we de namen tegen van Verstegen en Lansink van de Nederlandsche Marine-
Matrozen Bond. Dat is opmerkelijk: beroepsmilitairen in het gezelschap van modernen, anarchisten 
en syndicalisten, die op deze dag het Comité tot Verweer zouden oprichten. Mee discussiërend met 
prominenten uit de arbeidersbeweging zoals Henri Polak, Pieter Jelles Troelstra, Henriette Roland 
Holst en Gerrit van Erkel. Het is bijna een vergeten hoofdstuk. 
 
Maar er is een tijd geweest dat het marinepersoneel tot de uitgesproken vertolkers van het geluid 
van de sociaaldemocratie behoorde. Formeel losstaand van de algemene arbeidersbeweging, maar 
er toch ten nauwste mee verbonden geweest.  
Nadat de eerste spoorwegstaking was uitgebroken werd het onrustig op meerdere oorlogsschepen. 
W.H. Meijer - bestuurder van de Matrozenbond - schrijft in zijn memoires dat de afdeling Amsterdam 
van zijn Bond zelfs zo ver ging om op twee druk bezochte vergaderingen, gehouden op 7 en 8 
februari 1903 in café "De Hoop" aan de Ruyterkade, een motie van solidariteit aan te nemen. Daarin 
werd verklaard dat het marinepersoneel zich bij een eventueel gewelddadig optreden solidair zou 
verklaren met de arbeiders. 

De Hel 
 
Op aandringen van Henriette Roland Holst zette W.H. 
Meijer (1877-1951) zijn levensloop op papier. Hij voltooide 
zijn manuscript in 1950 en gaf het boek de titel mee: 
"Terugblik. Herinneringen van een sociaaldemocraat". Een 
groot deel van zijn herinneringen betreft de periode dat hij 
bij de marine zat. Wat dat betreft had hij zijn boek ook de 
titel: Terugblik. Herinneringen uit de hel kunnen 
meegeven. Of nog toepasselijker: Herinneringen van een 
sociaaldemocraat uit de hel. 
 
Duidelijk wordt dat de opkomende marinebeweging sterk 
op de sociaaldemocratie was georiënteerd. Meijer's 
verhaal is een schokkend relaas over de ellendige toestand 
bij de marine. 
Hij schetst een beeId van een leven vol ontberingen, een 
onvoorstelbaar hard matrozenbestaan. Vrij naar "De Hel" 
van Dante kwam het er weI zo ongeveer op neer dat wie 
hier naar binnenging, alle hoop kon laten varen. De lezer 
raakt vol komen verbijsterd over het onrecht en leed dat 
mensen wordt aangedaan. Het tart elk 
verbeeldingsvermogen. Jongens van dertien en veertien 
jaar worden geronseld voor de marine. Kinderwerving. Ze 
tekenen voor een dienstverband tot hun 28-ste jaar. Ze 

komen in een wereld van ruwheid, grofheid en bandeloosheid terecht. Het systeem is erop gericht 
hun karakters te breken. Velen gaan in die wereld dan ook letterlijk en figuurlijk ten onder: aan 
ondervoeding of vergiftigd voedsel, aan Iijfstraffen, aan de cholera, aan geslachtsziekten, aan akelige 
pesterijen, aan overmatig alcoholgebruik. 

                                                           
3
 Oorspronkelijk gepubliceerd in Solidariteit nr. 61, mei 1994  

https://www.solidariteit.nl/nummers/61/de_matrozenbond.pdf
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Provooststraffen 
 
De matrozen die optreden voor een verbetering van hun lot, stuiten voortdurend op de militaire 
bureaucratie en de domheid, kortzichtigheid en arrogantie van de marineleiding, zowel in Den Haag 
aIs aan boord van schepen en in kazernes hier en in Indië. Op de adressen die zij aan de minister 
verzonden, kwam pas na jaren een antwoord; hun brieven werden nog vaker ongeopend 
teruggestuurd. De meest simpele handelingen voor verbetering werden als een inbreuk op de 
militaire gezagsverhoudingen beschouwd, krijgstuchtelijk ongeoorloofd. 
Matrozen konden er zogeheten provooststraffen voor krijgen. Aan ketenen geboeid werden ze onder 
in het ruim van een schip gesmeten en lagen soms dagen of weken in het eigen vuil, op water en 
brood.  
In 1897 richtte Verstegen met enkele metgezellen in Den Helder de Matrozenbond op. W.H. Meijer 
staat hier vanzelfsprekend ook bij stil: "Aanleiding tot oprichting van de Bond was de volkomen 
verwaarlozing van de geestelijke, materiële en sociale belangen van het personeel, verergerd door 
een volkomen verouderd stelsel van tucht en discipline. Toen in 1896 het fregatschip "Johan Willem 
Friso" - hetzelfde schip, waarmee ik in 1894 mijn eerste reis naar Indië maakte - uit de Oost 
terugkwam met een doodzieke bemanning en meer dan honderd opvarenden direct in het hospitaal 
moesten worden opgenomen, waarvan enkelen zijn overleden, was de maat vol." 

Harde leerschool 
 
In "Spreekpunt 1971", 25 jaar VBZ en wat daaraan 
voorafging, staat matroos 1ste klasse A.G.A. 
Verstegen, oprichter en eerste voorzitter van de 
Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-
Matrozen geportretteerd. VBZ staat voor 
Vereniging van Schepelingen bij de Zeemacht.  
Het grootste deel van dit gedenkboek over de 
belangenvereniging bij de marine gaat over de 
voorlopers van de VBZ. Met het in het begin van 
deze publicatie opgenomen portret van Verstegen 
wordt hij terecht neergezet als de pionier en 
geestelijk vader van de vakorganisatie bij de 
marine.  
Verstegen en zijn maten timmerden op vele 
manieren aan de weg: met artikelen in het 
bondsorgaan Het Anker en met ingezonden 
brieven naar Het Volk, de NRC of het 
Soerabaiasch-Handelsblad. Ze bereikten dat ze 
vele malen een verhit onderwerp van gesprek 
waren in de Tweede Kamer. A.G. Ellis, een 
marineofficier, stelde zich bij zijn aantreden als 
minister van Marine in het ministerie-Kuyper in 
maart 1903 als belangrijkste doeI de 
Matrozenbond te breken. Hij werd de gezworen 
vijand van de matrozen en maakte het zo bont dat 
zijn positie op een gegeven moment onhoudbaar 
werd. Hij liet zich in augustus 1905 op eigen 
verzoek ontslaan als minister en vertrok eervol uit zijn ambt. De meeste matrozen die zich voor 
vakorganisatie inzetten, werden er daarentegen met een rood paspoort uitgeschopt. De marine was 
een harde leerschool. 
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Hoge posten 
 
Gepokt en gemazeld door de vakbondsstrijd komen vele van deze marinematrozen later in hun leven 
op hoge posten in de sociaaldemocratie en de vakbeweging terecht. W.H. Meijer, lid van het 
bondsbestuur van De Algemeene, een NVV-vakorganisatie van kantoor-, winkel- en 
magazijnbedienden en reizigers en meer dan twintig jaar lang een vooraanstaand lid van de 
gemeenteraad van Hilversum. A.W. Michels, de man die in 1903 in Amsterdam die revolutionaire 
motie indiende, was onderbroken door de oorlogsperiode van 1919 tot 1946 lid van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. A.G.A. Verstegen, de oprichter van de Matrozenbond en van de afdeling 
Den Helder van de SDAP, diende ruim tien jaar als wethouder in Den Helder en daarna als 
burgemeester van Koog aan de Zaan (1929-1935). H. van Dugteren, die in 1908 penningmeester 
was van de Matrozenbond, was later penningmeester en tweede voorzitter van de Centrale Bond 
van Transportarbeiders en in 1937 ging hij als penningmeester deel uit maken van het bondsbestuur 
van het NVV. 

Algemeen kiesrecht 
 
De matrozen van de marine namen met honderden deel aan de kiesrechtdemonstraties die in het 
begin van deze eeuw in Den Haag werden gehouden. 
W.H. Meijer geeft in zijn "Terugblik" aan dat de Matrozenbond vanaf het begin deel uitmaakte van 
het Landelijk Comité voor Algemeen Kiesrecht. Meijer: "Aan de vele plaatselijke, provinciale en 
landelijke meetings, die het Comité organiseerde, nam de Bond geregeld deel. Een deputatie in 
kleurig uniform, met de braniekraag, het vaandel van de Bond voorop, liep dan mee in de stoet en 

had door haar uitzonderlijk karakter altijd veel 
bekijks. Natuurlijk werkte deze deelname op de 
autoriteiten en het reactionaire ministerie 
"Kuyper" als de rode lap op een stier. Onder 
allerlei voorwendsels werden de deelnemers 
en bestuurders van de Bond gestraft. Reeds in 
1903 werden drie matrozen gestraft met niet 
minder dan 14 dagen provoost, omdat zij op de 
kiesrechtbetoging te Rotterdam hadden 
gecolporteerd met "Het Anker" en onze 
brochure tegen de kinderwerving." 
 
In zijn Gedenkschriften citeert Troelstra 
uitvoerig een brief die zijn vriend Verstegen 
hem had toegezonden. Deze brief handelde 
over de matrozen die in 1908 tijdens zo'n 
demonstratie een vaandel ontvouwden op het 
Malieveld. Troelstra hierover: "Dit oogenblik 
herinner ik mij levendig; de vreemde 
ontroering die zich van ons allen bij het 
overnemen van het vaandel door de matrozen 
en het naar voren treden van de daarachter 
geschaarden, meester maakte, is mij tot heden 
bijgebleven."  
Tegenwoordig zingen ze bij de marine het 
Wilhelmus, vroeger zongen ze er echter de 
Internationale. 
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II De Burcht4 
 
Voor de BVMMP, in de volksmond Matrozenbond genoemd, is 1914 een bijzonder jaar. Zo verbiedt 
minister J.J. Rambonnet alle activiteiten van de bond aan boord van de schepen. Vanwege het 
uitbreken van de oorlog vaart de bond welbewust een rustiger koers. Rambonnet heeft daar geen 
boodschap aan. De repressie wordt voortgezet. Het Anker is verboden lectuur. Wat niet wil zeggen 
dat het bondsblad niet gelezen wordt. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog organiseerde 
de bond ruim tweederde van alle manschappen, ongeveer drieduizend personen. De korporaals en 
de onderofficieren hadden eigen bonden. Deze waren, gelet op het verleden van de leden, eveneens 
sterk sociaaldemocratisch gezind. 

Niet zomaar een gebouw 
 

Jaren is er voor gespaard. Duizenden marinemensen hebben er centen en dubbeltjes van hun 
traktement voor opzij gelegd. Op een mooie zaterdag in de maand juni van het jaar 1914 is het dan 
zover. Op uitbundige wijze wordt het imposante kantoor van de bond in Den Helder in gebruik 
genomen.  
De pers staat er uitgebreid bij stil. Het Volk, waar de meeste schepelingen op geabonneerd zijn, wijdt 
er een enthousiast artikel aan. De marineleiding schittert door afwezigheid. Wél aanwezig zijn 
kopstukken uit de sociaaldemocratische beweging, onder wie Kamerleden en het bestuur van de 
SDAP.  
 
Het kantoor is niet zomaar een 
gebouw. Het wordt De Burcht 
genoemd. Deze schepping van 
architect Piet Kramer wordt al 
meteen vergeleken met die van 
zijn collega Berlage, het paleis 
aan de Laan van de 
Diamantbewerkersbond in 
Amsterdam. Architectonische 
vakbladen spreken zich 
waarderend uit over Kramers 
eerste grote werk. De Burcht 
groeit uit tot het bolwerk van de 
sociaaldemocratie in Den 
Helder.  
 
De opening is een hoogtepunt in het arbeidsleven van de voorzitter van de Matrozenbond Hilbert 
Toering.  
De marineleiding grijpt de kans om hem en de bond dwars te zitten. Twee jaar later worden Toering 
en de bondssecretaris vanwege een oproep om een handtekening te zetten voor een bepaalde actie 
oneervol ontslagen. Toering stond vier jaar voor zijn pensioen en had er een diensttijd van ruim 25 
jaar opzitten. De verontwaardiging is groot. Het herinnert de leden aan de tijd van minister Ellis 
twaalf, dertien jaar daarvoor; deze potentaat ontsloeg in een tijdsspanne van nog geen twee jaar tot 
driemaal toe het complete hoofdbestuur van de Matrozenbond.  
W.H. Meijer blikt in zijn autobiografie trots terug: "Op 26 October 1913 werd de eerste steen gelegd 
en op Zaterdag 20 en Zondag 21 Juni 1914 vond de feestelijke opening plaats, onder zéér grote, ja 

                                                           
4
 Eerder gepubliceerd in Solidariteit nr. 65, februari 1994  

 

https://www.solidariteit.nl/nummers/65/de_burcht.pdf
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overweldigende belangstelling van geheel de Nederlandse arbeidersbeweging. Namens de oudgasten 
was, voor de monumentale ingang van het gebouw, een door Hildo Krop ontworpen gedenksteen 
ingemetseld van ongeveer één bij twee meter, voorstellende een matroos, die een anker (symbool 
van "Het Anker") door een stormachtige zee in veiligheid brengt. Namens de oud-leden en vrienden 
van de Bond, heb ik deze steen, met een kort toepasselijk woord, overgedragen. Het waren voor ons 
allen een paar onvergetelijke dagen." 

Socialisten 
 

De vakbeweging bij de marine ontwikkelt zich op een vergelijkbare wijze als de vakorganisaties in het 
bedrijfsleven. 
Aanvankelijk organiseerden schepelingen zich naar hun vak (matroos, torpedomaker, stoker, 
monteur, konstabel, marinier), stand (de ongegradueerden van derde tot en met eerste klasse) of 
rang (korporaal/kwartiermeester, sergeant/bootsman, sergeant-majoor/schipper en adjudant-
onderofficier of opperschipper).  
Na de opbouwfase bundelen ze zich in grotere verbanden. Het zijn socialisten die als eersten het 
initiatief tot vakorganisatie nemen. Deze maritieme vakbondspioniers moeten niets hebben van 
collega-schepelingen die, gesteund door kerk en geestelijk adviseur, zich in een wat latere fase gaan 
organiseren. Daar zijn vermakelijke anekdotes van bekend. In 1910 deed de eerste vlootpredikant 
zijn intrede. De bond keek in de kerk en oordeelde. Het aantal schepelingen werd geteld en juichend 
werd verslag gedaan van het geringe aantal bezoekers.  
De eerste vlootaalmoezenier H.A.M. Alink die in november 1914 werd aangesteld, geeft in zijn 
dagboek zijn indrukken van een kerkbezoek: "De grootste narigheid is het, als je de gedwongen 
kerkgangers, mopperend in de kerk ziet zitten, iedereen in de omtrek tot last." De confessionele 
verenigingen blijven klein van omvang, de leden zijn gezagsgetrouw en de minister van marine heeft 
een makkie aan ze. 

Gedenkboek 
 

Ter lering voor de nieuwe leden kwam de bond al bij zijn tienjarig bestaan in 1907 met een 
gedenkboek uit. Het werd door de 
marineleiding meteen op de 
zwarte lijst geplaatst. Naast 
Terugblik, de autobiografie van 
matroos Meijer, en de jaargangen 
van Het Anker is het gedenkboek 
een zeer informatieve en 
lezenswaardige bron over het 
vakbondswerk van een unieke 
beroepsgroep.  

 
Momenteel overweegt een werkgroep sociale geschiedenis in Den Helder in 1997, honderd jaar na 
de oprichting van de bond, tot een herdruk van het gedenkboek te komen. In de archieven van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam liggen bovendien de 
dagboekaantekeningen van een reis die Meijer in het begin van deze eeuw aan boord van Hr.Ms. 
pantserschip "Noord Brabant" naar Batavia maakte. Het is een verslag van en over het leven van een 
zeeman, een beroepsmilitair die tevens sociaal democraat is en zich scherp bewust is van de 
koloniale verhoudingen in Indië.  
Het zijn twee schriften over het leven aan boord, de avonturen onderweg, reisimpressies, intieme 
onthullingen over drankmisbruik en seksualiteit. In zijn beschrijvingen klinken zijn linkse stellingname 
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en openhartige opvattingen over politiek en gezagsverhoudingen door. Hij had ervoor in de boeien 
geslagen kunnen worden.  
Een reis naar Indië betekende dat men jarenlang buiten Nederland zat. Meijer beschrijft op 
humoristische wijze tot in detail hoe moeilijk het was om al je persoonlijke bezittingen in een 
plunjezak te stouwen. Je kon niet erg veel meenemen, maar deze marineman slaagde er toch nog in 
een boek van Marx mee te smokkelen.  
Aan boord waren maar twee plaatsen met elektrische verlichting. In het verblijf van de officieren en 
in de ruimte waar de matrozen 's nachts de aardappels moesten jassen. Overdag had Meijer geen tijd 
om zijn indrukken neer te pennen. Hij moest het bovendien doen buiten het gezichtsveld van de 
officieren.  
Zijn collega’s kon hij vertrouwen. Dus schreef hij 's nachts onder buitengewoon moeilijke 
omstandigheden zijn verhaal, terwijl om hem heen zijn medematrozen aan het werk waren. Het is 
een uniek egodocument dat je niet zonder ontroering vasthoudt en leest. Zeker waard om in 1997 
naast het gedenkboek uitgegeven te worden. 

Een moderne vakbond 
 

De BvMMP had zijn eigen culturele en politieke identificatie- en demonstratiesymbolen. Het mooie 
en stijlvolle bondsgebouw drukte het politieke zelfbewustzijn van de matrozen uit. Zoals Meijer het 
schrijft, "een heerlijk monument van eenheid, offervaardigheid en solidariteit".  
De Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen, vanaf 1908 de Bond voor Minder 
Marine-Personeel, kunnen we beschouwen als een moderne vakbond. Hij behartigt de belangen van 
de schepelingen, een categorie werknemers bij de rijksoverheid. Hij komt op voor zowel een 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden als de politieke, zedelijke en culturele verheffing van de 
matroos. De materiële belangenstrijd wordt geplaatst in een breder maatschappelijk, 
emancipatorisch perspectief.  
Het is een vakorganisatie met vrijgestelde bestuurders (ontslagen schepelingen), eigen bondsblad, 

bondsgedenkboek en een op manifestaties en 
demonstraties trots meegedragen bondsvaandel, 
waarbij de schepelingen hun eigen bondslied 
zongen. 
 
Het lied getuigt van het klassebewustzijn van de 
matrozen. De voortdurende uitingen van 
klassenstrijd - dat was overigens alles wat maar 
naar belangenbehartiging zweemde - zijn een bron 
van irritatie en woede voor de marineautoriteiten. 
Om die reden wordt de bond in 1904 de 
rechtspersoonlijkheid ontnomen. De marineleiding 
hoopte dat het gevoel lid te zijn van een verboden 
vereniging de matrozen zou doen afhaken. 
 

Rode naam 
 

Na de opwindende gebeurtenissen in de maand november 1918 veranderde er veel bij de zeemacht. 
Het revolutionaire tij leidde tot een aantal maatregelen die gunstig waren voor de vakbeweging en 
de positie van het marinepersoneel. Na een reeks van beroepsmilitairen werd H. Bijleveld jr. 
burgerminister van marine in april 1919.  
Een maand na zijn aantreden bracht hij al een werkbezoek aan het bondsgebouw. De bond herkreeg 
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zijn rechtspersoonlijkheid en Het Anker mocht weer aan boord verschijnen. Bovendien kwam er 
overleg over de arbeidsvoorwaarden door de instelling van het Georganiseerd Overleg Zeemacht.  
 
Bij de marine verenigden de drie neutrale bonden zich in 1920 in het Comité tot behartiging van de 
Algemene Belangen van het Marinepersoneel beneden den Rang van Officier, kortweg CAMBO 
genoemd. Voor de vertegenwoordigers van de CAMBO-bonden was het een bron van frustratie dat 
zij op gelijke voet werden behandeld als de vertegenwoordigers van de Christelijke Bond en St. 
Christophorus die veel minder leden telden.  

 
Net als voor andere categorieën 
overheidspersoneel viel er voor de 
marinemensen op arbeidsvoorwaardelijk 
vlak vanaf 1922/1923 niet zoveel meer 
binnen te halen. Soms werden ze zelfs 
overvallen door een forse 
salarisvermindering. Schorsing van het 
Georganiseerd Overleg, soms maanden 
achter elkaar, deelname aan 
protestbetogingen, het hielp allemaal niet 
zoveel.  
Een motie van het SDAP-kamerlid F.W.N. 
Hugenholtz, een paar jaar na de oorlog 
om de liquidatie van de vloot voor te 
bereiden, moet vele SDAP-marinemensen 
in politieke verwarring hebben gebracht. 
De strijd om de Vlootwet in 1923, waar 
nog een kabinet op sneuvelde, zal de 

onzekerheid vergroot hebben. Het neemt niet weg dat het grootste deel van het lagere 
marinepersoneel de SDAP trouw bleef. Versterkt door gebeurtenissen in Indië bleven de CAMBO 
bonden een rode naam houden. Twee van de drie CAMBO-bonden, de BvMMP en de Bond van 
Korporaals verenigden zich in 1931 in de Bond van Marineschepelingen. 

Niet bij het NVV 
 

We krijgen de indruk dat de Matrozenbond zich vooral om tactische 
redenen niet heeft aangesloten bij het NVV. Er zijn duidelijke, politieke 
en ideologische banden tussen bond en centrale. Al voordat het NVV 
werd opgericht, spiegelde de Matrozenbond zich aan de 
Diamantbewerkersbond die de spil zou worden van het NVV.  
Op 12 december 1898 hield Jan van Zutphen voor een groot aantal 
matrozen in Den Helder een inleiding over "Nut en noodzakelijkheid der 
Vakbeweging". Meijer is er zeer over te spreken: "Hij deed het zó goed, 
zó eenvoudig en algemeen menselijk, dat van die tijd af het ledental met 
sprongen omhoog ging."  
 
Bij de opening van De Burcht houdt Jan Oudegeest, voorzitter van het 
NVV, een redevoering waarin hij de Matrozenbond dankt voor de vele 
strijders die hij heeft geleverd voor de arbeidersbeweging. In het 
feestnummer van Het Anker dat ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan in 1927 wordt uitgegeven, zinspeelt Evert Kupers (NVV-
voorzitter) op een mogelijke aansluiting van de Matrozenbond bij het 
NVV. Het is er niet van gekomen.  
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III Indië: Henk Sneevliet en de rode garde5  

 
De autoriteiten zullen de activiteiten in het 
Marinegebouw aan de Oedjoeng te Soerabaja 
met argwaan hebben gevolgd. Dit gebouw was 
het tehuis van de Matrozenbond, sinds een fusie 
met stokers en mariniers officieel Algemene 
Bond van Minder Marine-Personeel geheten.  
Op initiatief van Sneevliet kwamen hier op 9 mei 
1914 een aantal socialisten bij elkaar die de 
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, de 
ISDV, oprichtten. De ISDV was de voorloper van 
de PKI, de Communistische Partij van Indonesië 
(1920). 
In 1909 had een groepje sociaaldemocraten zich 
onder leiding van Wijnkoop, Van Ravesteyn en 
Ceton afgescheiden van de SDAP en de Sociaal-
Democratische Partij (SDP) gevormd. Het aardige 
van de ISDV was dat zowel SDAP-ers als SDP-ers 
zich erbij konden aansluiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Holz uit: “Max Perthus, Henk 
Sneevliet, revolutionairsocialist in Europa  
en Azië” (Sun, 1976) 
 

Verschillende werelden 
 
Meer nog dan in Nederland werd het lagere marinepersoneel naar politiek links gedreven. In de 
hiërarchie van de marine werd minachtend op hen neergekeken. Schepelingen en onderofficieren 
leefden in een volstrekt andere wereld dan de officieren. De standsverschillen en politieke 
opvattingen waren niet te overbruggen.  
In de koloniale context van Indië werd dat nog eens extra aangescherpt. De vader van de beroemde 
historica Annie Romein-Verschoor was marineofficier. In het begin van deze eeuw bracht het gezin 
Verschoor enkele jaren door in Soerabaja. Annie Romein-Verschoor haalt herinneringen aan deze 
periode op in "Omzien in verwondering".  
Zij verhaalt dat hoe dicht marinemannen ook bij de werf van de Oedjoeng woonden, iedere gezellige 
omgang tussen de twee groepen marinepersoneel met inbegrip van hun kinderen onbestaanbaar 
was. Het milieu van marineofficieren kende geen koloniaal probleem, eenvoudigweg omdat men er 
volstrekt geen oog voor had.  
Treffend drukt Annie Romein-Verschoor zich uit: "De koloniale verhouding was een natuurlijke en 
blijvende situatie van onderschikking en min of meer grof geüsurpeerd6 meerderwaardigheidsgevoel." 
 
Het lagere marinepersoneel daarentegen was vanwege haar eigen onderdrukte positie en 
sociaaldemocratisch maatschappijbeeld veel beter in staat de koloniale verhoudingen te 
onderkennen. De ledenlijst van de ISDV geeft ons een indicatie dat politiek bewuste schepelingen 
zich daarmee in het gezelschap bevonden van onder meer journalisten, onderwijzers en leraren. 

                                                           
5
 Eerder verschenen in Solidariteit nr. 62, juli 1994 

6 toegeëigend, HP 

https://www.solidariteit.nl/nummers/62/indie_henk_sneevliet_en_de_rode_garde.pdf
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Ruw geweld 
 
Henriette Roland Holst geeft in "Kapitaal en Arbeid in Nederland" (deel 2) vele voorbeelden van de 
ellendige situatie, waarin zowel matrozen als soldaten in de Oost leefden. Tevens roemt zij de strijd 
die zij ter verbetering van hun lot voerden.  
In mei 1916 demonstreerden honderden matrozen tegen de schandelijke toestanden in het hospitaal 
in Soerabaja. De reactie van 'justitie' was niet mals. Het moet een explosieve situatie zijn geweest. H. 
Roland Holst: "De betooging werd door de politie met ruw geweld uit elkaar geslagen; er werd 
geschoten en met klewangs op de ongewapende matrozen ingehakt; een viertal hunner liepen 
verwondingen op."  
 
Ook J.L Swarte staat in "Spreekpunt 1971, 25 jaar VBZ en wat daaraan voorafging" stil bij deze 
gebeurtenis. Hij vermeldt dat driehonderd man aan deze straatdemonstratie deelnamen. Het waren 
bemanningsleden van Hr.Ms. "De Zeven Provinciën", Hr.Ms. "Koningin-Regentes" en Hr.Ms."Tromp".  
Swarte: "De demonstratie werd door de politie uiteengejaagd waarna de ongeregeldheden pas 
werkelijk ernstige vormen aannamen. De demonstranten weigerden aan boord te gaan en 
verspreidden zich door de stad en de omgeving.  
Patrouillerende soldaten arresteerden velen en brachten hen naar boord terug, maar vooral aan 
boord van Hr.Ms. "De Zeven Provinciën" gingen de demonstraties door." 
 
We vervolgen met Henriette Roland Holst: "De admiraal kwam uit Batavia over; de bemanning werd 
een week aan boord gehouden, de uit het hospitaal ontvluchte schepelingen werden in de provoost 
gesloten en er werden tal van zware straffen uitgedeeld. De leider der demonstratie, de stoker Pors, 
kreeg 8 maanden gevangenisstraf; 47 matrozen werden uit den dienst ontslagen." 
 
Het harde optreden van de marineleiding brak het verzet van de matrozen echter niet. 
Integendeel, de wrok en de bitterheid over de slechte leefomstandigheden, het onrecht en 
de vernederingen namen toe. 
 

 
 Tekening van Albert Hahn, Zondagsblad Het Volk 9 augustus 1903 
  (in: Het beste van Albert Hahn, Elsevier 1984) 
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Middeleeuwse straffen 
 
In "Het Vrije Woord" van 10 januari 1918 vestigde J.A. Brandsteder (secretaris van de hoofdafdeling 
Soerabaja van de Bond van Minder Marine-Personeel en beheerder van het Marinegebouw) de 
aandacht op de strafgevangenis voor soldaten en matrozen te Tjimahi.  
 
Daar werden middeleeuwse straffen uitgedeeld: opsluiting in het cachot; de zogeheten kogelstraf, 
waarbij de gevangene de gehele dag een grote ijzeren kogel met een gewicht van 42 pond moest 
meeslepen; 'kromsluiten', handen en voeten van het slachtoffer werden naar elkaar toegetrokken en 
met een ijzeren ketting vastgebonden; de rotanstraf, de gevangene werd op een brits gelegd, 
vastgehouden en met rotans geslagen. Brandsteder spoorde soldaten en matrozen aan om hier actie 
tegen te ondernemen. Wegens aansporing tot dienstweigering werd Brandsteder vervolgens zelf drie 
maanden gevangen gezet. De zondag na de veroordeling protesteerden honderden matrozen voor 
het huis van de officier van justitie, die in zijn requisitoir olie op het vuur had gegooid door maar 
liefst een jaar gevangenisstraf te eisen. 

Sneevliet, revolutionair-socialist 
 
In zo'n repressief klimaat vond Sneevliet een willig oor bij de matrozen. Max Perthus doet daar 
uitgebreid verslag van in zijn biografie over Henk Sneevliet. Vanaf het moment dat Sneevliet begin 
1913 in Nederlandsch-lndië kwam, sprak hij op uitnodiging van de Bond van Minder Marine-
Personeel vele keren in het Marinegebouw in Soerabaja.  
 
Het lot bracht dus met zich mee dat Henk Sneevliet tijdens de Eerste Wereldoorlog niet in Europa 
zat, maar in Indië. Sneevliet had in Nederland al een veelbewogen politiek en maatschappelijk leven 
achter de rug, voordat hij in Nederlandsch-lndië opnieuw aan de slag ging. Na een korte tijd als 
redacteur bij Het Soerabajaasch Handelsblad gewerkt te hebben, verdiende hij daarna zijn brood als 
secretaris bij de Handelsvereeniging Semarang. In zijn vrije tijd hield hij zich met een groot aantal 
politieke activiteiten bezig. 
 
Zijn betrokkenheid bij de belangenbehartiging van het lagere marinepersoneel vormde daar slechts 
een deel van, al was het wel een spectaculaire, zoals we zullen zien. We volgen hem in het laatste, 
roerige oorlogsjaar.  
 
Eind januari 1918 hield Sneevliet voor een groot gezelschap matrozen, soldaten en burgers een 
verhaal over "De taak van de arbeidersbeweging in het imperialistische tijdperk". Daarbij ging hij ook 
in op de revolutionaire ontwikkelingen in Europa. Sneevliet stelde de daden van de Russische 
matrozen en soldaten ten voorbeeld. De eerste 1 Mei-vergadering in Nederlandsch-lndië werd in het 
Marinegebouw gehouden. Er werd zelfs een speciale afdeling van de ISDV voor de matrozen 
opgericht, Indische Vloot genaamd. Sneevliet hield een gloedvol betoog voor de aanwezige 
schepelingen dat hij begon met: "Partijgenoten, vrienden, roode garde der Indische vloot". 
 
Op 24 oktober 1918 hield hij een toespraak voor honderden matrozen die terug zouden gaan naar 
Nederland. Max Perthus: "Hij gaf een historisch overzicht van de nederlandse arbeidersbeweging, 
sprak over de verschillen tussen de revolutionaire socialisten en reformisten en wees daarbij op het 
duidelijke onderscheid tussen de revolutionaire Karl Liebknecht en de rechtse socialist Philip 
Scheidemann. Sneevliet wilde hen voorbereiden op hun terugkomst in Nederland."  
Sneevliet eindigde met: "Hoog de roode vlag, vrienden! Keert het verderf op de vloot! Houdt hoog het 
revolutionaire verleden!" 
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Collectieve dienstweigering 
 
Enkele maanden daarvoor was er op één van de marineschepen een opstand uitgebroken. 
Henriette Roland Holst: "Op de "Regentes" kwam het door de eindelooze plagerijen, de schending van 
het briefgeheim en door het negeeren van herhaalde klachten over het voedsel, tot een kollektieve 
dienstweigering. De autoriteiten deelden onder 87 manschappen 42 jaar militaire gevangenisstraf uit. 
Toen de fiskaal zijn eisch uitgesproken had, hieven de "beklaagden" staande hun bondslied aan." 
 
In het dubbelnummer van het ISDV-blad van 16 november 1918 werd op de voorpagina mededeling 
gedaan van de oprichting van de eerste Raad van Matrozen en Mariniers in Soerabaja. Soldaten en 
marinemensen elders in de archipel werden opgeroepen dit voorbeeld te volgen. In hetzelfde 
nummer schreef Sneevliet een uitgebreid artikel onder de titel "Honger en Machtsvertoon". 
 
Zijn boodschap voor de lezers kan gelezen worden als een oproep tot verzet: "Geeft U er goed 
rekenschap van dat thans de soldaten van vele Europeesche landen openlijk en met nadruk verklaren: 
dat de zaak des volks, de zaak der onterfden hun eigen zaak is. Moge dit lichtend  voorbeeld in U 
leven, moge het Uw daden richten, wanneer de bevelen klinken, die U tot moordenaars kunnen 
maken van Uw eigen broeders, wier misdaad is, dat zij niet dofzwijgend de hongerdood willen ingaan, 
dat zij begeeren naar wat meer vrijheid, naar wat meer levensgeluk. Kameraden, soldaten, de tijden, 
die wij nu beleven, zijn aan groote verandering rijk. Maakt de zaak der zwakken sterk. Begraaft 
onderlinge geschillen. Zoekt aanraking met het volk. Wendt U, Inlandsche soldaten, tot Sarekat Islam 
en I.S.D.V. om de middelen te beramen, die ook aan U een menschwaardig leven, rechten, vrijheid 
kunnen verzekeren." 
 
Het werd Sneevliet al een tijd lang moeilijk gemaakt om in het openbaar op te treden. Maar de 
autoriteiten kregen nu echt genoeg van hem. De angst voor zijn agitatorisch optreden en zijn invloed 
waren er diep ingeslagen.  
De gouverneur-generaal besloot Henk Sneevliet uit Indië te doen verwijderen. Na een korte 
gevangenisstraf werd Sneevliet op 20 december 1918 op de Noordam gezet. Zijn gezin bleef achter in 
Indië. In het kielzog van de matrozen die hij twee maanden daarvoor had uitgezwaaid, vertrok 
Sneevliet nu zelf richting Nederland. 
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IV November 20187 

Angst voor revolutie 
Op 11 en 12 november 1918 kondigde de leider der sociaal- 
democraten P.J. Troelstra aan dat de arbeidersklasse de macht 
overnam. Na een schets van achtergronden en verloop van de 
revolutie die niet doorging, komen we terecht bij de 
marinematrozen. Juist nu de leeuw sliep, maakte hij 
slachtoffers. Deze keer vielen er ontslagen in de marineleiding. 
 
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog stortten 
eeuwenoude rijken in Europa in. Op zondag 10 november 
1918 vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II Nederland binnen. 
Op 11 november gaf Duitsland zich onvoorwaardelijk over. In 
rooms-katholieke, protestants-christelijke en liberale kringen 
heerste de angst dat de revolutie in Duitsland niet bij Zevenaar 
zou halt houden. 
 
H.J. Scheffer geeft een uitgebreid en gedetailleerd verslag van die befaamde revolutieweek in 
"November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging". Hij geeft voorbeelden van 
bestuurders die met bezorgdheid naar de toekomstige, politieke verhoudingen keken. Op 
zaterdagmiddag 9 november sprak H.P. Nijgh, voorzitter van de Scheepvaartvereniging Zuid in 
Rotterdam, met A. Heykoop en J. Brautigam, de plaatselijke leiders van de sociaaldemocratie. Met 
het oog op voortzetting van zijn bedrijf stelde Nijgh betere arbeidsverhoudingen in het vooruitzicht. 
Dezelfde avond spraken Heykoop en Brautigam met burgemeester A.R. Zimmerman. Zimmerman 
vertelde hun dat hij "van plan was om ook in geval van een revolutionaire beweging in ieder geval 
zijn best te doen voor het behoud der orde".  
"Wat konden zijn gesprekspartners anders concluderen dan dat de burgemeester van 's lands 
tweede stad capituleerde nog voor de revolutie ingezet was?", merkt L. de Jong op (in Voorspel, het 
eerste deel van zijn overzichtswerk over Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog).  
De Jong maakt er tevens melding van dat minister-president Ruys de Beerenbrouck op die 
zaterdagavond liberale en vrijzinnig-democratische leiders voorstelde maar wat toe te geven door 
bijvoorbeeld een paar socialisten in het kabinet op te nemen. Eén van de aanwezige politici had zelfs 
zitten huilen.  
 
Op zondagavond trok een luitenant van de Vrijwillige Landstorm met dertig vrijwilligers en één 
mitrailleur de tuin van het paleis Noordeinde in Den Haag binnen om het koninklijk paleis te 
beschermen. Op maandagavond viel in de NRC te lezen dat ieder er goed aan zou doen traditionele 
denkbeelden te herzien. Het is duidelijk dat er op z'n minst enige bezorgdheid in leidende kringen 
heerste. 

Troelstra's greep naar de macht 
 
Meegesleept door de dramatische gebeurtenissen in binnen- en buitenland verkondigde Troelstra op 
maandagavond 11 november in Rotterdam en de dag daarna nog eens in de Tweede Kamer dat de 
arbeidersklasse de politieke macht zou grijpen. Heeft Troelstra een reële inschatting gemaakt van de 
omvang van de onrust en de bereidheid tot revolutionair verzet in het land? In ieder geval is de 
beoordeling achteraf dat de leider der sociaaldemocraten zich liet meeslepen door zijn emoties.  

                                                           
7
 Eerder verschenen in Solidariteit nr. 63, oktober 1994 

https://www.solidariteit.nl/nummers/63/november_1918.pdf
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Een aantal kopstukken in Troelstra's directe omgeving waren die mening al vanaf het eerste moment 
toegedaan. Medio januari 1919 merkte  SDAP-voorzitter W.H. Vliegen in een vergadering van het 
partijbestuur op dat ze nooit zo dicht bij een scheuring waren geweest als in die week in november.  
 
De eenheidsmotie van enkele maanden daarna redde Troelstra's politieke bestaan. Zijn ‘vergissing' 
heeft hem de rest van zijn leven achtervolgd. Overigens werd hij er des te menselijker en geliefder 
om bij zijn achterban. Het gaf conservatieve groeperingen de gelegenheid om de  sociaaldemocratie 
net als ten tijde van de Spoorwegstakingen in 1903 en later in 1933 bij de muiterij op "De Zeven 
Provinciën" als onbetrouwbaar af te schilderen, als niet gezagsgetrouw. Het was een reden of een 
voorwendsel om de sociaaldemocratie regeringsverantwoordelijkheid te onthouden. Nolens volens. 
Alleen in uiterste noodzaak. 

 
Het is overigens wel ironisch dat de 
twijfels over de democratische 
gezindheid van de SDAP over het 
algemeen werden uitgesproken 
door conservatieven op wie de 
sociaaldemocraten in een strijd van 
tientallen jaren het algemeen 
kiesrecht hadden moeten 
bevechten. De nuchtere 
vakbondsmensen in Troelstra's 
omgeving zoals Vliegen, Schaper, 
Oudegeest en Polak waren zowel 
om principiële als praktische 
redenen tegen zijn bijna 
romantisch aandoende 'greep om 
de macht'. "Zijn oproep was een 

slag in de lucht. Naar zijn parool 
hadden de meesten van zijn 

medebestuurders geen oren, laat staan zijn tegenstanders, en die laatsten waren actiever dan die 
eersten", zo noteert L. de Jong nuchter.  
 
Jan en Annie Romein typeren Troelstra als een weifelende figuur op de momenten dat het er op 
aankwam: "Nooit is duidelijker gebleken dan in die novemberdagen, dat Troelstra ondanks al zijn 
talenten tegen de beslissende momenten in zijn leven en dat zijner partij niet ten volle opgewassen 
was. In 1903 had hij geweifeld, in 1909, in 1913 en nu weer, maar ook nu in 1918 eindigde hij als bij 
al die andere gelegenheden met een capitulatie voor de reformistische vleugel, voor Schaper en 
Vliegen bij wie, in 1918 zeker, de eigenlijke leiding berustte. De aangekondigde revolutie werd 
afgelast, als gold het een parade bij slecht weer" (De lage landen bij de zee).  
 
Uit dit citaat spreekt ook enigszins de suggestie - de gevoelens uitdrukkend zoals die in kringen ter 
linkerzijde van de SDAP leefden - dat Troelstra zijn woorden met daden kracht had moeten bijzetten. 

Gedenkschriften 
 
Bij een beoordeling van Troelstra's houding in die dagen moeten we niet vergeten dat hij sprak op de 
avond dat het Duitse keizerrijk was gevallen en er een eind was gekomen aan de Eerste 
Wereldoorlog. Dat maakte op iedereen een verbijsterende indruk, veroorzaakte een ongelooflijke 
opwinding en gaf een enorm gevoel van bevrijding. Wat vindt Troelstra er zelf van? Hij heeft het 
opgetekend in zijn Gedenkschriften: "De menschheid, eindelijk verlost van den oorlogsdruk, kon 

Troelstra als samenzweerder, rooms-katholiek spotblad 'De Roskam' Troelstra als samenzweerder, rooms-katholiek spotblad 'De Roskam' 
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weer vrij ademen, kon weer hopen op een betere toekomst. En voor den socialist kon dat niet 
beteekenen het streven naar een herstel van de voor-oorlogsche wereld: wij zagen het kapitalisme 
wankelen en één onvergetelijk oogenblik scheen het, dat het uur van verwezenlijking was 
aangebroken van de idealen, waarvoor wij ons leven lang hadden gestreden." 
 
De heftige emotie van die bijeenkomst in Rotterdam is Troelstra zijn hele leven bijgebleven. "De 
massa stond schouder aan schouder en met ongekend vuur klonken onze strijd liederen uit de 
wachtende menigte op." Nooit is de Internationale met meer overtuiging gezongen dan op die 
avond. 
“Toen heb ik het woord gekregen en de redevoering gehouden, die deze menschen van mij 
verwachtten en die recht kwam uit mijn hart, zonder door het nuchtere verstand te zijn 
gekontroleerd." 
 Troelstra realiseert zich dat zijn woorden kritiek van tactische en organisatorische aard verdienen. 
Dat er van de zijde van zijn politieke tegenstanders zo ongekend fel op hem is gereageerd, komt 
vermoedelijk doordat ze zich ervoor geneerden dat ze in die onzekere, spannende revolutiedagen 
zelf al bogen voordat zij geslagen werden. Troelstra zelf heeft dat haarfijn aangevoeld: "De 
heerschende klasse was eerder gereed, om van haar macht afstand te doen, dan de arbeidersklasse, 
om die macht te grijpen." 

Verzet in militaire kringen 
 
In Duitsland hadden de matrozen in Kiel het startsein tot de revolutie gegeven. Ook al was het 
antimilitarisme diep geworteld in de sociaaldemocratie, wellicht verwachtte Troelstra bij zijn 
revolutiepoging toch steun uit de Nederlandse krijgsmacht. Er waren al acties geweest van soldaten 
in de Harskampkazerne en in andere legerplaatsen. De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij had 
nauwe kontakten met de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen. Van oudsher af bestond er bij 
het marinepersoneel onder de rang van officier grote sympathie voor de SDAP.  
 
In de dagen volgend op 11 november is her en der in Nederland onrust te bespeuren waarbij 
militairen betrokken zijn. Voor zover het enige betekenis heeft, beperkt het zich echter voornamelijk 
tot Amsterdam. Op 14 november maakt het communistische dagblad De Tribune melding van een 
vergadering de voorafgaande middag in gebouw Handwerkersvriendenkring. De zaal was al helemaal 
bezet op het moment dat er 200 soldaten, met twee hoornblazers voorop, binnentraden. De mensen 
raakten werkelijk helemaal buiten zinnen toen zij daarachter de oude Domela Nieuwenhuis 
ontwaarden, binnengereden in een rolstoel! 
Het gezelschap schaarde zich om het podium en stelde zich ter beschikking van de revolutie. "De 
indruk is onbeschrijflijk. Mannen en vrouwen barsten in tranen uit, het gehuil van geestdrift doet de 
zaal sidderen! Men besluit meteen te gaan demonstreren. De zaal stroomt leeg, de massa met de 
roode vlag, gedragen door soldaten voorop, trekt de stad in."  
Diezelfde woensdagavond trekken duizenden mensen, onder wie 400 soldaten, op naar de Oranje- 
Nassaukazerne in de Sarphatistraat. Vanaf de poort wordt op de menigte geschoten. Er vallen vier 
doden en tientallen demonstranten worden gewond.  
 
Troelstra was ongetwijfeld bekend met het verschijnsel van de arbeiders- en soldatenraden die in 
Rusland en Duitsland waren gevormd. Troelstra heeft echter nooit een plan opgesteld voor een 
revolutie en dus ook nooit overwogen wat de rol van soldaten en matrozen daarin zou zijn. 
De onrust in Den Helder werd voornamelijk veroorzaakt door een overspannen beeldvorming en de 
daarop gebaseerde maatregelen van de marineleiding. In Alkmaar trok die week een honderdtal 
soldaten en matrozen door de stad. In Friesland werd op een bijeenkomst van 70 mensen een 
Soldaten en Arbeidersraad voor Friesland opgericht. Maar dat was het dan ook wel. 
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Jarenlange onderdrukking 
 
Er is in deze periode geen spoor van georganiseerd revolutionair verzet bij de bonden van lager 
marinepersoneel te ontdekken. Het is echter wel onthullend en vermakelijk om te signaleren hoe 
bevreesd men in regeringskringen en bij de hogere marineleiding was voor een mogelijk 
revolutionair optreden van het eigen personeel. En het was een terechte vrees; mogelijk een vrees 
voor wraakacties, want meer dan twintig jaar lang hadden de autoriteiten de meest voor het 
voetlicht tredende Bond van Minder Marine-Personeel dwars gezeten, zijn bestuurders in rang of 
stand verlaagd, overgeplaatst naar een schip met een verre bestemming of ontslagen, het bondsblad 
Het Anker aan boord verboden, de schepelingen in beroerde omstandigheden hun werk laten 
verrichten en ze bij acties voor lotsverbetering krijgstuchtelijk zwaar gestraft.  
 
De gemeenste vorm van repressie was wel om actieve, oudere vakbondsmensen vlak voor hun 
pensioen te ontslaan. Troelstra typeert het personeelsbeleid bij de marine fijntjes: "Men had het 
marinepersoneel er niet naar behandeld, om trouw door alles heen te kunnen verwachten”. 
 
Wat gebeurde er in deze woelige dagen nu in Den Helder? 

Den Helder 
 
Er speelde zich heel wat af in Den Helder, maar dan vooral in het hoofd van de marinecommandant 
schout bij nacht J. Albarda. In zijn memoires stelt Troelstra vast dat de verhalen die de ronde deden 
over een revolutionaire stemming op de vloot sterk overdreven waren. "Een van de leiders van het 
marine personeel heeft mij later geschreven: als wij het sein hadden gegeven, was de vloot achter 
ons geweest." Troelstra gaat nuchter om met deze bewering: "Doch meer dan een bevestiging van 
het bekende feit, dat de sympathieën van de marinemannen in meerderheid naar de moderne 
arbeidersbeweging gingen, beteekent dat niet." 
 
We proberen de resultaten van Scheffer's onderzoek zo gecomprimeerd mogelijk weer te geven. Het 
was een hectische periode voor Albarda. Met een proclamatie nam hij stelling tegen het gerucht dat 
de marineleiding niets zou ondernemen als er revolutie zou uitbreken. Het gerucht waaide over naar 
Den Haag. Daar vernam men dat matrozen zich van de schepen zouden meester maken.  
Er werd meteen een officier naar Den Helder gestuurd om een onderzoek te verrichten. Deze man 
schreef op 19 november een rapport aan de opperbevelhebber van land en zeemacht met de 
volgende niet mis te verstane passages, namelijk "dat er aanwijzingen waren te vermoeden, dat de 
matrozen, na zich meester gemaakt te hebben van de schepen, zouden trachten hiermede op te 
stomen naar Amsterdam en Rotterdam ten einde in deze grote arbeiderscentra mede te werken aan 
de opstandige beweging.  
 
Alle maatregelen moesten worden getroffen ten einde elke poging daartoe te verijdelen. Mochten 
deze maatregelen het uitloopen van eenig schip niet kunnen beletten, dan hadden de forten te 
IJmuiden en Hoek van Holland opdracht namens de Regeering bij nadering van een Hollandsen 
oorlogsschip met de roode vlag in top, dit schip in de grond te boren." 
 
Albarda moet het helemaal benauwd hebben gekregen toen hem via de commissaris van politie in 
Den Helder een bericht van de procureur-generaal ter hand werd gesteld waarin stond dat rekening 
moest worden gehouden met "mogelijk binnendringen van ongewenschte Russische schepen".  
 
Op dinsdag 12 november liet de schout bij nacht de hoofdbesturen van de bonden van minder 
marinepersoneel, onderofficieren en korporaals bij zich komen. Hij wilde weten in hoeverre onder 
alle omstandigheden op het personeel van de vloot onder de rang van officier viel te rekenen. Het 
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antwoord dat hij op vrijdag kreeg zal hem niet gerustgesteld hebben.  
 
De hoofdbesturen lieten de marinecommandant weten dat diens vraag in haar algemeenheid niet te 
beantwoorden was. "Mocht echter het personeel der marine voor het feit worden gesteld partij te 
moeten kiezen, dan zal de mogelijkheid niet uitgesloten zijn dat een meerderheid althans onder de 
minderen, zich scharen zal aan de zijde die tot doorvoering van door hen wenschelijk geachte 
hervormingen, voor hen altijd streden. Het zal dan in het belang van de goede orde en van het 
personeel zijn, hen niet tot de keuze te dwingen".  
Schout bij nacht Albarda had het antwoord echter niet afgewacht. De dag ervoor had hij een 
opzienbarende maatregel genomen. Op zijn bevel was namelijk besloten de vloot te ontwapenen en 
de schepen onklaar te maken!  
 
De houding van de vlagofficier hield een ernstig gezichtsverlies in voor de regering. Op 29 november 
werd Albarda van zijn functie ontheven. De minister van Marine W. Naudin ten Cate gaf later op 24 
december op Kamervragen te verstaan dat over het opbergen van onderdelen van kanonnen en 
geweren geen voorafgaand overleg met het departement was gevoerd. Het lag voor de hand dat het 
ontwapenen van de vloot "niet kon nalaten een grievenden indruk te maken op het goedgezinde 
gedeelte van het personeel".  
 
De kritiek uit de Kamer leidde ertoe dat minister Naudin ten Cate - vóór Albarda commandant in Den 
Helder - medio februari 1919 zijn ontslag indiende. De officieren waren in hun eigen zwaard gevallen! 
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V De muiterij op "De Zeven Provinciën"8 
 

 

 
Dit artikel gaat over de muiterij op "De Zeven 
Provinciën" in februari 1933, die door de 
regering werd aangegrepen om de doodsteek 
toe te brengen aan de kritische bonden van lager 
marinepersoneel. De overige vakverenigingen bij 
defensie werden in hun functioneren aan 
beperkende bepalingen gebonden. Deze bleven 
gelden tot het jaar 1968. 

 
 

De Zevensprong - Jef Last 
 

Wie wil dansen de zeven, de zeven 
dansen De Zeven Provinciën sprong? 

Ze zeggen dat hij niet dansen kan 
de kleine, vertrapte, bruine man, 

maar hij danst voor en wie volgen kan 
die doet als hij, tot de edelman 
Ruys en Colijn en 't heel span 

meedansen aan de strop. 
Dat is één. 

 

Albert Hahn Jr. in De Notenkraker (18 februari 1933) 

'Inlandse' schepelingen 
 
"Het waren jongens die meegedaan hadden aan de muiterij op "De Zeven Provinciën" in 1933. Ze 
hadden lang vastgezeten, nu waren ze natuurlijk helden", aldus dokter Frans Tutuhatunewa - de 
opvolger van ir Joop Manusama als president van de Zuidmolukse Republiek in ballingschap - over 
enkele van zijn bewakers in Soerabaja in 1945. De verschillende politieke opvattingen stonden niet in 
de weg dat de Molukse muiters van 1933 hun volksgenoot Tutuhatunewa van de executie redden.  
Eén van hen was Thijs Sapija, kanonnier op "De Zeven Provinciën", later oprichter van een 
omvangrijke pro-Indonesische jeugd verzetsgroep.  
We kunnen dit lezen in De laatste inlandse schepelingen, een net uitgegeven, rijk geïllustreerd boek 
over Molukkers die in dienst zijn geweest van de Koninklijke Marine.( 1) De auteur is Herman Keppy, 
zoon van een Molukse ex-marinier en een Nederlandse moeder. Met deze publicatie vestigt Keppy 
de aandacht op een nagenoeg vergeten groep mensen uit het koloniale verleden van Nederland.  
Om financiële redenen en ter aanvulling van de Nederlandse bemanning van schepen in de Oost nam 
de overheid vanaf het begin van deze eeuw Indonesiërs in dienst. Zij vochten voor de Koningin en 
een ver vaderland. Velen van hen sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog, met name tijdens de slag 
in de Javazee eind februari 1942. 
 
Uit Keppy's relaas rijst het beeld op van twee groeperingen Indonesisch marinepersoneel. Zij die 
trouw bleven aan Nederland, en zij die zich oriënteerden op het nationalistisch verzet en na de 

                                                           
8
 Eerder verschenen in Solidariteit nr. 66, april 1995 

https://www.solidariteit.nl/nummers/66/de_muiterij_op_de_zeven_provincien.pdf
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oorlog overliepen naar en soms een vooraanstaande rol vervulden in de strijdkrachten van de 
nieuwe Indonesische Republiek. 

Een bom 
Het staat vast dat zogeheten inlandse schepelingen het initiatief tot de muiterij op "De Zeven 
Provinciën" hebben genomen. Aan boord vormden zij met een aantal van 256 de meerderheid ten 
opzichte van de 141 Nederlanders. Leiders van de muiterij zoals Paradja en Kawilarang sloten aan op 
protestacties op de wal tegen voortdurende salarisverlagingen, de dienstweigeringen, de 
gevangenzetting van honderden matrozen, de discriminatie aan boord.  
 
Op 4 februari 1933 maakten zij zich in Koeta Radja meester van het pantserschip waarop zij geplaatst 
waren. Vervolgens voeren ze als demonstratief protest langs de westkust van Sumatra, richting 
Soerabaja. De Nederlandse bemanningsleden werden gedwongen mee te werken. De kommandant 
en andere hoge officieren die aan de wal een feestje hielden, hadden het nakijken. De dagen erna 
achtervolgden ze hun eigen bodem op gepaste afstand met een schip van de gouvernementsmarine.  
 
Het absurde karakter van dit tafereel wordt weggedrukt door de tragische afloop ervan. De 
Nederlandse overheid handelde in de geest van de stelling van H. Colijn: "De hoofdzaak is, dat er een 
klaar geval van muiterij is en dat men die muiterij moet onderdrukken, zo nodig door het schip met 
een torpedo naar de bodem van de oceaan te zenden." Het werd geen torpedo, maar een bom. 

Moordwerktuig 
De overheid herstelde het gezag op wrede wijze. Op 10 februari 1933 wordt het schip vanuit een 
vliegtuig gebombardeerd. Het maakte een eind aan het leven van 23 bemanningsleden, inlandse en 
Nederlandse. Er was een groot aantal zwaar gewonden.  
De beelden en emoties zullen korporaalmachinist Maud Boshart zijn hele verdere leven hebben 
achtervolgd: "Een ontzettende vuurzuil spoot op en als een vlijming ging het door mij heen dat op de 
plaats waar het moordwerktuig viel een groot aantal mensen naar de vliegtuigen had staan kijken." 
 

 

Hij vervolgt: "Tranen sprongen me in de 
ogen. Daar lagen ze! Jongens, kinderen 
nog met vaneengereten ledematen; enigen 
stonden in brand, anderen wentelden zich 
met afzichtelijke wonden in hun eigen 
ingewanden. Een kameraad van mij, een 
tamboer, had een vuistgroot gat in de 
borst waaruit de overblijfselen puilden van 
wat eens zijn altijd voor een ieder warm 
kloppend hart was. Een ontzettende 
ravage was aangericht; stalen platen 
verbogen, dekbalken aan splinters en om 
en boven dit alles speelden kleine 
vlammetjes van een blauwgele kleur."(2) 
Keppy haalt Dolf Wattimena aan, 
beginnend lichtmatroos. Deze man heeft 
vergelijkbare afschuwelijke herinneringen: 
de paniek, ledematen die in de mast 
hingen, een matroos die gillend rondliep, 
zonder handen. 

Harer Majesteit "De Zeven Provinciën", bij laatste vertrek uit 
Den Helder, 9 november 1921 
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Steun en repressie 
 
Nederland was in rep en roer. Eerst over de muiterij zelf en daarna over de manier waarop er een 
einde aan werd gemaakt. Het hele politieke spectrum van rechts (één langgerekte reactionaire roep 
om herstel van orde en gezag) en alle stromingen van radicaal-links (een intense betrokkenheid met 
de schepelingen) leidde al snel tot mythevorming over revolutionaire muiters), maakte zich meester 
van het gebeuren. Hierdoor was het onmogelijk tot een rustige, betrouwbare weergave van 
achtergronden, oorzaken, verloop en nasleep van de muiterij te komen. 
 
Van de zijde van de Arbeiderspers en uit het gedrag van allerlei sociaaldemocraten viel aanvankelijk 
een grote mate van sympathie met de muiters te beluisteren.  
Hét sociaaldemocratische standpunt is moeilijk te geven. Partijleider J.W. Albarda gaf een bezonnen 
brochure uit over de muiterij. De SDAP werd door de hetze van rechts in het defensief gedrongen. De 
partij durfde het niet op te nemen voor partijgenoot Boshart.  
 
Burgerpersoneel bij defensie werd verboden zich te organiseren bij NVV-bonden. Het NVV had dus 

evenals de SDAP te veel zorgen om de politiek 
verwante marinevakbonden te ondersteunen. 
De revolutionair-socialist Henk Sneevliet, die 
zich in een pamflet tot de marinemensen in 
Den Helder richtte, werd veroordeeld tot vijf 
maanden gevangenisstraf. Sneevliet had een 
persoonlijke betrokkenheid met zowel Indië als 
de marine. Hij kende de verhoudingen in Indië, 
omdat hij er vijf jaar had gewoond en politieke 
strijd had gevoerd. Bovendien had hij er vaak 
gesproken voor het marinepersoneel. Op de 
golven van het protest belandde hij bij de 
verkiezingen in 1933 in de Tweede Kamer.  
 

De CPN kwam met een koplijst van acht kandidaten uit; van de vier Indonesiërs op deze lijst zaten er 
twee gevangen in het concentratiekamp Boven-Digoel. De partij verdubbelde het aantal Kamerleden 
van twee naar vier, onder hen was de Indonesiër Rustam Effendi. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 
kwam echter eveneens versterkt uit de verkiezingen te voorschijn. Colijn loste Ruys de Beerenbrouck 
af als minister-president. 
 
Repressie in Nederland, maar evenzeer in Indië. Nationalistische leiders, zoals Soekarno, werden 
gearresteerd. In februari 1934 werd Dr. Mohammed Hatta gearresteerd en voor zes jaar in Boven-
Digoel en Banda geïnterneerd.  De macht lag bij de autoriteiten in Indië en bij het kabinet en de 
marineleiding in Nederland. Zij slaagden erin om hun beeld van de muiterij in het verre Indië als de 
enige juiste aan het grote publiek op te leggen. 

Intimidatie 
 
Ger Klein, staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl en zoon van een marineman, is 
getraumatiseerd door de overheidsrepressie na de muiterij. Hij geeft een indruk van de effecten op 
het dagelijks leven. "In Den Helder zat vrijwel iedereen bij de marine. Pa was eerst hofmeester, 
vervolgens militair werkman, en na zijn degradatie in 1933 oppasser van adelborsten. Dat jaar begon 
de vervolging van ons gezin. Bemanningsleden van "De Zeven Provinciën" waren vanwege 
salariskortingen gaan muiten, en omdat de regering alles wat links was schuldig achtte, werd de 
SDAP voor marinepersoneel een verboden organisatie. Mijn vader moest diverse keren tegenover een 
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bloedraad-achtige commissie verantwoording afleggen over zijn politieke voorkeur. Wij werden 
doelwit van intimidatie en spionage. Sommige klootzakken zongen mij, een jongen van acht, hatelijk 
toe: "Rooie" komt op je graf te staan". Als je een exemplaar van Het Volk mee naar huis smokkelde, 
moest je moeder uitkijken dat ze die krant niet per ongeluk meegaf aan ophalers van oud papier: 
marinemensen in burger controleerden zo of wij wel zuiver op de graat waren. De narigheid hield pas 
op toen mijn vader met vervroegd pensioen ging. Hij werd broodbezorger bij een coöperatie. Eindelijk 
konden we weer doen en laten wat we wilden. Het was een bevrijding."(3) 
 
De vakbonden van marinepersoneel en de Nederlandse bemanning van "De Zeven Provinciën" 
werden geofferd in wat Henk Hofland "een politiek proces" heeft genoemd, "een rechtszaak die de 
betekenis had van een revanche". (2) 

Tweeslachtigheid 
 
J.C.H. Blom heeft in zijn proefschrift De muiterij op "De Zeven 
Provinciën" (1975, 2e druk 1983) de reacties en gevolgen in 
Nederland van de muiterij zeer uitvoerig uit de doeken gedaan.(4) 
Hij plaatst de muiterij in het beeld van het Nederland van de jaren 
dertig, burgerlijk en verzuild in een  crisisperiode; 44 van de 281 
bladzijden, exclusief de noten, worden besteed aan de muiterij (de 
voorgeschiedenis, het verloop zelf, de aanleidingen en oorzaken).  
 
Wanneer je het gestelde in zijn proefschrift over de gang van 
zaken aan boord van 4 tot 10 februari 1933 vergelijkt met de 
aantekeningen van de kroongetuige korporaalmachinist Maud 
Boshart, dan dringt zich een levensgrote vraag op. Kan Boshart - 
en met hem de rest van de Nederlandse bemanning - deelname 
aan de muiterij worden verweten? Boshart's verhaal is dat hij 
steeds gehandeld heeft om erger te voorkomen. Hij komt naar 
voren als een persoon met een groot natuurlijk gezag, iemand met 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel, als zodanig had hij zich ook al 
in de Bond van Marineschepelingen gemanifesteerd. Het is - zoals 
Blom vermeldt - een oprecht verhaal, er zit een dwingende logica 
in. Blom maakt in zijn proefschrift allerlei afwegingen over de 
positie en het optreden van Boshart. Hij blijkt geen definitief 
oordeel te kunnen of durven vellen. Aan de ene kant acht hij 
Boshart's versie van de gang van zaken de meest waarschijnlijke, 
aan de andere kant acht hij het evenmin uitgesloten dat Boshart 
wel degelijk tevoren bij de muiterij was betrokken. Dezelfde tweeslachtigheid blijkt uit de 
uitweidingen in allerlei voetnoten. 

Manipulatie 
 
De betekenis van de eerste stellingname - Boshart niet vooraf betrokken - is uiteraard verstrekkend. 
Het in augustus 1934 uitgegeven officiële witboek ‘De ongeregeldheden bij de Koninklijke Marine in 
Nederlandsch-lndië in den aanvang van 1933’ is dan onjuist. Blom stelt het niet zo scherp, maar het 
komt wel op hetzelfde neer als hij in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (oktober 1979) in een 
reactie op Hofland's inleiding bij de uitgave van Boshart's manuscript stelt dat Boshart's interpretatie 
der gebeurtenissen, en dus niet die van het witboek, de meest waarschijnlijke is. 
Niettemin maakt Blom vrijelijk gebruik van het witboek. Met het gegeven van een betwistbaar 
witboek dringt de vraag zich des te sterker op of een groot deel van de Nederlandse 
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bemanningsleden tijdens de procesvoering en berechting is beoordeeld en veroordeeld op een 
(bewust) verkeerde uiteenzetting en interpretatie van hun rol. En op basis van een manipulatie met 
gegevens over wat Blom noemt "een zich zelf ontwikkelend, ongestuit proces, waarin daarvoor door 
hun aard geschikte figuren als vanzelfsprekend de leiding namen".  
 

De Burcht, het mooie gebouw van de Bond van Marineschepelingen, werd door de minister tot 
verboden terrein verklaard voor marinemensen. Het NVV deed nog een vergeefse poging het op 
te kopen. In 1937 kwam dit symbool van de sociaaldemocratische beweging van Den Helder in 
handen van de katholieken. Tot woede en verdriet van vele oud-gasten werd het een Katholiek 
Militair Tehuis. In het begin van de oorlog werd het weggebombardeerd. 
Na de muiterij werd P.S. van der Vaart ontslagen als bestuurder van de bond. Kort daarna werd 
hij wethouder in Den Helder. Tevergeefs heeft hij geprobeerd het NVV-bestuur over te halen 
initiatieven te nemen tot de oprichting van een nieuwe vakorganisatie bij de marine. In 1946 
werd de VBZ –de Vereniging van Schepelingen bij de Zeemacht - opgericht. De VBZ (sinds kort 
VBM/LKV geheten) beschouwt zich als de opvolger van de Bond van Marineschepelingen. 

 
Tijdens het voorlopig onderzoek en daarna het gerechtelijk onderzoek werden de schepelingen 
bepaald niet zachtzinnig behandeld, derdegraads verhoren noemt Boshart het. Boshart heeft 
bijvoorbeeld acht maanden lang volstrekt geïsoleerd zonder enige bezigheid moeten doorbrengen in 
een cel van twee passen breed en drie lang. Boshart: "Spreken, zingen, fluiten, ja zelfs fluisteren was 
op straffe van de kogel verboden." "Verhoren van zes, soms zeven uur en dat dagen achtereen met 
het absolute gevoel voor een verloren zaak te strijden, maakten je fysiek en psychisch kapot." 

715 Jaar gevangenisstraf 
 
Er werden draconische straffen aan de lagere bemanningsleden uitgedeeld. Een aantal - onder wie 
Paradja - was al omgekomen bij het bombardement. Kawilarang kreeg de zwaarste straf, 18 jaar in 
hoger beroep. Waar heeft voor de rechters de grens gelegen tussen 'onjuist optreden' (beoordeling 
van de officieren) en 'actieve medewerking' bij de muiterij? Boshart kreeg in hoger beroep 10 jaar. In 
totaal werd aan 165 personen 715 jaar gevangenisstraf uitgedeeld, een gemiddelde van ruim 4 jaar 
per man. 
Over Boshart's rol en optreden zou je eveneens een redenering kunnen opbouwen dat hij een held is 
geweest, een moedig man die zijn gezag bij de Indonesiërs wist te benutten om met gevaar voor 
eigen leven een bloedbad aan boord te voorkomen. Boshart voorzag dat het Hoog Militair 
Gerechtshof de gebeurtenissen van vóór de muiterij zou zien in het licht van de latere muiterij en dat 
bij de beoordeling politieke gevoelens een rol mee zouden spelen. Als vakbondsman had hij in de 
maanden voorafgaand aan de muiterij een vooraanstaande rol gespeeld in protestvergaderingen 
tegen de salariskortingen en in het bij elkaar brengen van inlandse en Europese schepelingen. 
 
Mijn opvatting is dat Boshart - een intelligente, rustige en stabiele persoonlijkheid, een nuchtere, 
realistische vakbondsman en politiek een democraat - de grens tussen legale en illegale actie altijd 
scherp in de gaten heeft gehouden. Boshart had een vooruitziende blik. Hem werd als zeer 
strafverzwarende omstandigheid aangewreven dat hij een anti-gezags-man was, voortdurend 
ontevredenheid had gezaaid, tot onwettige actie had opgeroepen enzovoort. Hij had met andere 
woorden een sfeer gecreëerd waardoor de muiterij kon ontstaan. "Barbertje moest hangen", zo 
drukt Boshart het zelf uit. Naar de buitenwereld moest volstrekt niet de indruk ontstaan dat de 
Indonesiërs zelfstandig een schip konden kapen en een week lang varende houden. Matroos 
Kawilarang bleek een betere navigator te zijn dan welke officier ook. Er mocht geen kras komen op 
het gelaat van de blanke superioriteit. De officiersstand moest worden ontzien. Tijdens de muiterij 
hadden ze het aan boord volstrekt laten afweten. Zes officieren kwamen er met een lichte 
gevangenisstraf van enkele maanden af, gevolgd door ontslag. 
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Boven-Digoel, het Nederlandse concentratiekamp in de Oost, werd de bestemming voor een deel 
van de Indonesische muiters. Zij schaarden zich in het gezelschap van de communisten die daar, na 
een mislukte opstand op Java en Sumatra, in 1926/1927 naar toe waren verbannen. De Nederlandse 
schepelingen werden in Leeuwarden en Breda opgesloten. In 1937 werden zij vanwege het huwelijk 
van Juliana met Bernhard vrijgelaten. 
Maud Boshart heeft vergeefs geprobeerd zijn manuscript gepubliceerd te krijgen. De Arbeiderspers 
durfde het niet aan. In 1978, veertien jaar na zijn dood, werd het uitgegeven. 

Voorteken 
 
De muiterij op "De Zeven Provinciën" in 1933 was een voorteken van wat na de Tweede 
Wereldoorlog in Indonesië zou plaatsvinden. Als zodanig maakt het deel uit van het collectief 
verdringingsproces over de rol van Nederland in de Oost. In augustus 1957 grepen leden van het 
kabinet-Drees in om te voorkomen dat Boshart voor de VPROtelevisie zou verschijnen. In de jaren 
dertig was De Jonge gouverneur-generaal in Indië. Van hem is bekend dat hij elk gesprek met de 
nationalistische voormannen inleidde met: "Wij Nederlanders zijn hier driehonderd jaar geweest; wij 
zullen nog driehonderd jaar blijven. Daarna kunnen wij spreken."(5) 
Marineman Maud Boshart had een scherper politiek inzicht: "Bovendien was het in die dagen van het 
grootste belang om de bevolking van Nederlands Indië niet te doen weten dat de gehele organisatie, 
initiatiefname en uitvoering van de muiterij van "De Zeven Provinciën" uitsluitend inlands geweest 
zijn. Het gevaar zou dan namelijk niet denkbeeldig geweest zijn dat geheel Indië in vuur en vlam had 
komen te staan. Bovendien moet niet uit het oog verloren worden dat er in onze oost altijd nog zoiets 
als rassenhaat bestaat en dat wanneer de bevolking zich ooit hun macht bewust wordt, het leed in de 
loop der eeuwen door ons over hen gebracht, wel met woeker zal worden terugbetaald."(2)  
Ook Nederland heeft dus zijn Dreyfuss-affaire gehad. Alleen is er nooit recht gedaan. 
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Bijlage:  Troelstra’s oproep tot revolutie9 

November 1918, onrust en paniek in Den Helder 
 
Troelstra’s decennialange, uiteindelijk succesvolle, inzet voor het bereiken van het algemeen 
kiesrecht is paradoxaal genoeg één van de redenen die ertoe bijdroeg dat zijn oproep aan de 
arbeidersklasse in november 1918 om de macht over te nemen in de lucht bleef hangen.  
Ongetwijfeld had de toekomst van Nederland er anders uitgezien, wanneer in de zomer van 1918 
geen verkiezingen waren gehouden op grondslag van het algemeen mannenkiesrecht, noteert Cees 
Fasseur in deel één van zijn biografie over koningin Wilhelmina (p. 529). 
 
Op 4 juli 1918 had de SDAP 22 van de 100 Kamerzetels verworven. Veel minder dan de partij had 
verwacht. Nederland was juist op tijd een echte democratie geworden. Geen enkele partij kon na de 
zomer van 1918 het standpunt volhouden dat de samenstelling van de Tweede Kamer niet of niet 
langer strookte met de stemming of de politieke gezindheid van de (mannelijke) bevolking. 
Revolutiepogingen met een beroep op 'het volk achter de kiezers' (dus het volksdeel waaraan het 
kiesrecht ontzegd was) waren na dat tijdstip tot mislukken gedoemd, vervolgt Fasseur. 

Spontaan ontvallen 
 
Heeft de befaamde historicus het wat dit laatste betreft bij het rechte eind? Er was immers een grote 
sociale ellende in Nederland. Armoede, honger, oproeren, onzekerheid en een stroom van 
vluchtelingen. Het begin van een grote, veel slachtoffers eisende, griepgolf (de Spaanse griep) en de 
alles overheersende, zowel wanhopige als woedende, stemming onder het volk als gevolg van de 
wrede oorlog om hen heen met de vele jonge miljoenen dode en gewonde soldaten. 

  
De stelling valt te verdedigen 
dat, wanneer Troelstra het 
'momentum' van de massale 
emoties van die 
maandagavond in Rotterdam 
had gebruikt om bijvoorbeeld 
het stadhuis te bezetten, dit als 
een revolutionaire brand over 
heel Nederland zou kunnen zijn 
uitgewaaid.  
De door Troelstra gewenste 
revolutie is er in Nederland niet 
gekomen. De oproepen 
daartoe spontaan ontvallen, 
tekent hij daarna op. 
Zijn achterban nam het hem 
niet kwalijk. Hij werd er 
menselijker door en zijn 
populariteit nam alleen maar 
toe. 
 

 

                                                           
9
 Eerder verschenen in Solidariteit, november 2018  

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/troelstras_oproep_tot_revolutie.html
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Revolutie in Kiel 
 
Vier maanden na die verkiezingen in Nederland zag Europa (de wereld) er politiek ineens heel anders 
uit. De matrozen in Kiel gaven eind oktober/begin november 1918 de stoot tot een volksopstand, een 
revolutie die een einde maakte aan het Duitse keizerrijk en de Eerste Wereldoorlog.  
Matrozen-, soldaten- en arbeidersraden grepen in Duitsland de macht en riepen de republiek uit. De 
leider van de Duitse sociaaldemocraten Friedrich Ebert kreeg op zaterdag 9 november de hoogste 
macht in de schoot geworpen. Het markeert het begin van de overgang naar de Weimar Republiek.  
 
Keizer Wilhelm II meldde zich op zondagochtend 10 november op het station in Eijsden. 
Tot aan de dag van vandaag is een asielzoeker in ons land nooit meer zo gastvrij ontvangen als de 
gevluchte keizer.  
Dit ondanks de Hang the Kaiser stemming in Groot-Brittannië, België, Frankrijk en de Verenigde 
Staten en oproepen om de oorlogsmisdadiger over te dragen. Wilhelm verbleef eerst korte tijd in 
kasteel Amerongen, vervolgens verkaste hij naar Huis Doorn, waar hij in geriefelijke omstandigheden 
de dagen doorbracht met hout hakken (en loftuitingen aan Hitler) tot zijn dood in 1941. 

De Jantjes 
 
Op donderdag 1 november 2018 maakte ik in de Melkweg in Amsterdam de opvoering mee van het 
theaterstuk dat Robert Habeck en zijn vrouw Andrea Paluch in 2008 schreven over het gevecht van 
de matrozen in Kiel, de arbeiders, de sociaaldemocraten en de gevestigde elite om de macht. 
 
Het interview door moderator Britta Bendieck met Habeck (nu voorzitter van de Bündnis 90/Die 
Grünen en van 2012 tot 2018 minister en vicepresident in Sleeswijk-Holstein) maakte snel duidelijk 
dat de in Kiel geboren en getogen Habeck gefascineerd is door de revolutie van de muitende 
matrozen in zijn stad in 1918. 

 
Dat brengt me op de toestand 
bij de Nederlandse marine in die 
verhitte novemberdagen van 
1918.  
Al eerder schreef ik daarover in 
het in 1997 door de 
Vakbondshistorische Vereniging 
(VHV) uitgegeven boek Daar 
komen de Jantjes. Uit de 
geschiedenis van de 
Matrozenbond (1897-1933).  
 
Het is in november 1997 op een 
bijeenkomst voorgezeten door 
Stan Poppe gepresenteerd in het 
Marinemuseum in Den Helder. 
 
 

De publicatie kort samengevat. Van oudsher steunden de matrozen en hun vakbond de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) De matrozen bij de zeemacht voelden zich arbeiders in 
uniform, solidair met de werkende klasse waaruit ze voortkwamen. Op de schepen werd 
gecollecteerd voor de verkiezingskas van de SDAP. 
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Klucht 
 
Na de zogeheten revolutieoproep van Troelstra ’s avonds 11 november in Rotterdam, de dag erna 
nog eens herhaald in de Tweede Kamer: Uw stelsel, mijne heeren, uw burgerlijk stelsel is vermolmd 
en het zal u moeilijk vallen, wanneer gij geweld wilt gebruiken, iets anders uit te lokken dan een 
geweld dat sterker is dan het uwe.  
De marinecommandant schout-bij-nacht J. Albarda in Willemsoord/Den Helder kreeg het er benauwd 
van. Zelfs zo dat hij op donderdag 14 november besloot de vloot te ontwapenen en de kanonnen op 
schepen onklaar te maken. Bajonetten, grendels van geweren en munitie werden van boord gehaald. 
Personeel werd ontwapend door militairen van de landmacht en adelborsten.  
 
Albarda vreesde kennelijk dat de matrozen in Den Helder het voorbeeld zouden volgen van hun 
revolutionaire kameraden in Sint Petersburg, Kiel en Wilhelmshafen. De angst sloeg hem om het 
hart, hij was bang dat de matrozen vanuit Den Helder naar Amsterdam en Rotterdam zouden 
opvaren om Troelstra bij te staan. 
 
Waarom ging Albarda tot deze vergaande stap over? Het vraagt om een verklaring. In mijn boek ga ik 
er uitgebreid op in. De geïnteresseerde lezer(es) verwijs ik voorts graag naar het voortreffelijke, 
vuistdikke proefschrift van Ron Blom en Theunis Stelling Niet voor God en niet voor het Vaderland. 
Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties, tijdens de mobilisatie van’14-18. Het sleutelmoment 
in dit drama: op dinsdag 12 november riep Albarda de besturen van de vier bonden van 
marinepersoneel op het matje.  
Hij wilde weten in hoeverre onder alle omstandigheden op het personeel van de vloot onder de rang 
van officier viel te rekenen. Het antwoord - enkele dagen later nog eens schriftelijk bevestigd - heeft 
hem duidelijk niet gerustgesteld.  
De vakbondsbestuurders hielden zich tactisch op de vlakte: Mocht echter het personeel der marine 
voor het feit worden gesteld partij te moeten kiezen, dan zal de mogelijkheid niet uitgesloten zijn dat 
een meerderheid althans onder de minderen, zich scharen zal aan de zijde die tot doorvoering van 
door hen wenschelijk geachte hervormingen, voor hen altijd streden. Het zal dan in het belang van de 
goede orde en het personeel zijn, hen niet tot de keuze te dwingen. 
 
De revolutieoproep van Pieter Jelles Troelsta verstilde, maar op het ministerie van Marine en bij de 
top van de zeemacht vielen daarna harde woorden. De houding van de vlagofficier hield natuurlijk 
een ernstig gezichtsverlies in voor de regering. De klucht kostte de verantwoordelijke functionarissen 
de kop. Albarda werd eind november uit zijn functie ontheven, de minister van Marine Naudin ten 
Cate - vóór Albarda commandant in Den Helder - nam in februari 1919 ontslag. 
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Dienstplichtigen 
 

 
Het is opmerkelijk dat marineofficieren zich in die 
tijd tot de minister richtten met het pleidooi voor 
het op veel grotere schaal aanvoeren van 
miliciens, dienstplichtigen, bij de zeemacht. Dat 
zou tot een andere samenstelling van de vloot 
leiden, meer een representatieve afspiegeling 
van de bevolking zijn en waar het hen vooral om 
ging: het neutraliseren van het opstandige 
gedrag en de politieke activiteiten van het 
beroepspersoneel.  
Dat laatste werd later op een andere, 
onverwachte manier bereikt. Na de muiterij op 
"De Zeven Provinciën" in februari 1933 werden 
de rode sociaaldemocratische bonden verboden 
en het rekruteringsbeleid bij de marine 
uitgebreid tot jongens uit gezagsgetrouwe 
rooms-katholieke en gereformeerde gezinnen in 
de provincie. 
 
De inschatting dat dienstplichtigen makkelijk te 
drillen zijn en koest kunnen worden gehouden, is 
eind jaren zestig gelogenstraft door de oprichting 
van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen 
en de Bond van Dienstplichtigen. Maar dan zijn 
we ook in een ander politiek en cultureel 
tijdsgewricht terechtgekomen.  

Wel kunnen we stellen dat de generatie van '1968' net als die van 1918 in de traditie staat van een 
sociale en politieke beweging die opkomt voor democratie, emancipatie en rechtvaardigheid. 

Matroos Peer in Carré 
 
Over dit hele gebeuren bij de marine in de novemberdagen van 1918 zou net als in Duitsland een 
opwindend politiek getint toneelstuk zijn te schrijven. Dat is er niet, maar we kennen al sinds 1920 
wel het muziektoneelstuk De Jantjes van Herman Bouber, met liedjes geschreven door Louis Davids 
en zijn vrouw Margie Morris. 
Het stuk was en is razend populair. De driehonderdste voorstelling werd al op 2 mei 1921 opgevoerd 
in de Plantage Schouwburg. De eerste (stomme) film over de Jantjes stamt uit 1922, met opnieuw 
Louis Davids in de rol van Blauwe Toon. Een tweede (nu gesproken) film is uit 1934 met onder meer 
Heintje Davids, Fien de la Mar en nog een keer Louis Davids. 
Na de oorlog bracht het Amsterdams Volkstheater onder leiding van Beppie Nooij De Jantjes enkele 
malen op de planken.  
 
Bij de première van de tweede versie op 10 februari 1970 in Carré gaf ik acte de présence. Destijds 
zat ik bij de marine. Ik was (met nog enkele kameraden) gezwicht voor het aanbod van een gratis 
toegangskaartje op voorwaarde dat ik in uniform zou verschijnen. Ik voelde me wat opgelaten, 
niettemin ben ik nooit meer zo populair geweest als bij die gelegenheid. Talloze mensen kwamen mij 
in de pauze de hand schudden. Het was in de tijd van Dorus/Tom Manders met het populair 
meezingliedje Zorreg dat je d’r bij komt, bij de marine, bij de marine. 

 

Zo zag de schrijver van dit verhaal er ongeveer uit 
in 1970. 
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Met alle lof voor De Jantjes dat om de zoveel jaren wordt opgevoerd, het bestuur van de 
Matrozenbond was er toch niet onverdeeld gelukkig mee en kapittelde het apolitieke karakter ervan. 
Wat weinig mensen weten, is dat het grootse onthaal van toneelmuziekstuk en musical te danken is 
aan de roemruchte Matrozenbond en de tot de verbeelding sprekende marine-matrozen die tijdens 
verkiezingsdemonstraties trots achter hun vaandel meeliepen, uit volle borst de Internationale 
zingend. Het ontroerde Troelstra, zoals we kunnen lezen in zijn Gedenkschriften. 
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Bronnen 
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