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I
n november 1918 bereikte bovengenoemde angst 
voor ‘rode’ matrozen een hoogtepunt, toen Pieter 
Jelles Troelstra, de voorman van de sdap, de revolutie 
aankondigde. Hij wist zich geïnspireerd door de 

politieke omwentelingen in Duitsland, de spanningen 
in de Nederlandse samenleving en de onlusten op 
verschillende kazernes. In reactie op de maatschappelijke 
spanningen liet schout-bij-nacht J. Albarda de 
stoommachines van alle marineschepen van de Helderse 
vloothaven buiten werking stellen. Ook werden 
bajonetten, geweren en munitie van boord gehaald en 
werden de schepelingen ontwapend. Een groter blijk van 

wantrouwen jegens de manschappen was niet denkbaar. 
Over deze novembergebeurtenissen van 1918 en de 
nasleep ervan hebben historici inmiddels het nodige 
geschreven.3 Aanzienlijk minder aandacht is er voor het 
feit dat de lagere rangen van het marinepersoneel al 
sinds het einde van de negentiende eeuw hun onvrede 
uitten over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 
Waar kwam deze ontevredenheid vandaan en op welke 
wijze kwam deze tot uiting? En hoe moet de angst voor 
een ‘rode vloot’ in dit verband worden geduid? Over die 
vragen en de beantwoording ervan gaat dit artikel.

‘Wat slechts eenige jaren geleden door allen buiten de marine, ja zelfs door het overgroote 
deel der zeeofficieren ook maar in de verste verte niet vermoed werd, is plotseling aan het 
licht gekomen, nl. dat een groot gedeelte onzer mindere schepelingen adepten zijn der 
sociaal-democratische partij.’ Deze alarmerende woorden schreef een anonieme marineof-
ficier in het Algemeen Handelsblad van 5 januari 1904, naar aanleiding van het optreden 
van de Matrozenbond, de belangenorganisatie van Nederlandse marinematrozen, inzake 
het wervings- en opleidingsbeleid.1 Andere marineofficieren deelden deze angst. Volgens 
een andere officier, ene C. fungeerde de Matrozenbond als een ‘propagandaclub der 
s.d.a.p.’ (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), die een slechte invloed zou uitoefenen ‘op 
het moreel, op de militaire karaktereigenschappen en op de Staatsburgerlijke deugden van 
den schepeling’.2

De sociale strijd van de Nederlandse 
marinematroos, 1870-1914
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De metamorfose van de KM 
Tussen grofweg 1820 en 1890 waren de Nederlandse 
zeestrijdkrachten verwikkeld in een ingrijpend moderni-
seringsproces. Gedurende deze periode veranderde de 
marine van een decentrale organisatie in een centraal 
aangestuurd, bureaucratisch apparaat. Ook technisch ge-
zien maakte zij een enorme transformatie door. Zo werd 
onder meer zeil vervangen door stoom en hout door ijzer 
en staal. Verder veranderde er ook wapen-technisch het 
nodige, zo maakten bijvoorbeeld voorladers plaats voor 
achterladers. En waar het vlootpersoneel eeuwenlang 
veelal tijdelijk in dienst was, greep de marine in de loop 
van de negentiende eeuw terug op beroepspersoneel dat 
een loopbaan voor het leven kreeg aangeboden. Door 
de opkomst van nieuwe functies zoals de stoker en de 
machinist werd het personeelbestand steeds diverser. Ge-
leidelijk werden technische kwalificaties belangrijker dan 
het veel geroemde zeemanschap. Tot slot moesten alle 
militairen van hoog tot laag een afgestemde opleiding 
volgen alvorens zij aan boord kwamen. Deze metamor-
fose, die overigens allerminst vlekkeloos of lineair verliep, 
leidde ertoe dat verschillende categorieën schepelingen 

zich omstreeks de eeuwwisseling als beroepsgroep gin-
gen organiseren. Het bestaan van deze belangenvereni-
gingen laat zich dan ook het best verstaan als een reactie 
op de veranderingen die in het voorgaande tijdsbestek 
hadden plaatsgevonden.  

Een belangrijke verandering was de invoering van een 
nieuw werf- en opleidingsbeleid halverwege de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw. De invoering van dit 
beleid kwam niet zozeer voort uit bewogenheid met het 
sociale lot van de matroos en evenmin was zij een reactie 
op de technologische transitie. De opleiding bood vooral 
een praktische oplossing voor het oude vraagstuk hoe de 
marine haar personeelsbestand blijvend op peil kon hou-
den. Door jongens van dertien, veertien en vijftien jaar te 
werven en hen gedurende enige jaren aan wal systema-
tisch op te leiden tot matroos, nam het arbeidspotentieel 
aanzienlijk toe. Tegelijkertijd bood dat de mogelijkheid 
meer te selecteren aan de poort en uniforme eisen te 
stellen. Het belang van een stelselmatige opleiding van 
jongens tot matroos laat zich moeilijk onderschatten. 
Meer dan voorheen kon de marine het perspectief van 

Matrozen verrichten herstelwerkzaamheden aan hun plunje, ook wel ‘lappen en naaien’ genoemd (collectie NIMH)
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een loopbaan voor het leven bieden. Eveneens droeg 
de invoering bij aan de professionalisering van de ma-
rineorganisatie. De nieuwe generatie matrozen kwam 
geleidelijk uit een beter sociaal milieu, beschikte over 
meer theoretische kennis, was fysiek beter geoefend en 
had ruimschoots kennisgemaakt met de militaire orde 
en tucht alvorens zij in actieve dienst kwamen. Daarmee 
stond de moderne marinematroos omstreeks 1900 objec-
tief gezien hoger op de sociale ladder dan zijn voorgan-
ger in het zeiltijdperk. 

Deze stijgende scholingsgraad 
creëerde intussen een ideale 
voedingsbodem voor onvrede. 
Veel schepelingen voelden 
zich miskend omdat het kader, 
ondanks de professionalisering 
van de marineorganisatie en 
veranderingen in de maat-
schappelijke verhoudingen, 
bleef vasthouden aan oude 
gewoonten en gebruiken. De matrozen ontvingen niet 
het vertrouwen en respect die zij op grond van hun ken-
nis en werkzaamheden verdienden, althans, zo ervaarden 
zij het. De houding van veel officieren botste met het 
groeiende zelfbewustzijn van de matrozen. De schepelin-
gen wilden niet langer afhankelijk zijn van de ‘vaderlijke’ 
zorg van de marineleiding, die zij in toenemende mate als 
bevoogdend en ook als ronduit onrechtvaardig ervoeren. 
Uit een gevoel van miskenning wilden zij zelf actief naar 
lotsverbetering gaan streven door een vakorganisatie in 
het leven te roepen. Zodoende werd in januari 1897 de 
Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen 
opgericht – in de volksmond beter bekend als de Matro-
zenbond. De verschillende civiele arbeidersverenigingen 
golden daarbij als lichtend voorbeeld. 

Het optreden van de Matrozenbond 
Na enkele moeizame beginjaren groeide de Matrozen-
bond aan het begin van de twintigste eeuw uit tot een 
krachtige organisatie. Dat de bond een belangrijke rol 
kon spelen, had te maken met verschillende factoren. 
Allereerst maakten de matrozen met vijftig tot zestig 
procent de meerderheid onder de manschappen uit. 
Daarbij kwam dat de organisatiegraad hoog was, gemid-
deld genomen was zestig procent van de matrozen bij 
de bond aangesloten. De Matrozenbond was daardoor 
getalsmatig een factor om rekening mee te houden. In de 
derde plaats kende de bond een strak geleide, efficiënte 
organisatie, die zich bijzonder strijdlustig opstelde en 
confrontaties niet uit de weg ging.

Formeel lag de leiding van de organisatie bij het hoofd-
bestuur, dat uitsluitend uit schepelingen in loondienst bij 
de marine bestond. In werkelijkheid hadden de adminis-
trateur en de redacteur van Het Anker (het bondsorgaan) 
de touwtjes in handen. De administrateur was in feite 
verantwoordelijk voor de taken van de voorzitter, secreta-
ris en penningmeester tegelijk. Hij was degene die intern 
de leiding had. De redacteur – tot halverwege 1903 een 
gecombineerde functie met de administrateur – was 

daarentegen het gezicht naar buiten toe, ook nadat Het 
Anker in de zomer van 1903 formeel los kwam te staan 
van de Matrozenbond. Door deze loskoppeling kon de 
minister het hoofdbestuur niet langer aansprakelijk stellen 
voor de kritische inhoud van het blad. De bond mocht 
zich gelukkig prijzen dat hij gedurende de eerste twee 
decennia van zijn bestaan terug kon grijpen op de dien-
sten van drie energieke en capabele leiders, respectievelijk 
Alex Verstegen, Willem Meijer en vooral Andries Michels. 

Zonder hun arbeidskracht en 
inzet was de impact van de 
bond waarschijnlijk minder 
groot geweest. Als oud-
militairen vielen zij niet langer 
onder de krijgstucht en der-
halve beschikten zij over meer 
handelingsvrijheid dan de 
leden van het hoofdbestuur, 
waardoor zij eenvoudiger mis-
standen aan de kaak konden 
stellen. Bovendien kenden zij 

de marine van binnenuit, waren zij in staat het standpunt 
van de matrozen helder onder woorden te brengen en 
beschikten zij over een netwerk binnen de arbeidersbe-
weging, waarvan zij geregeld handig gebruikmaakten.

In de periode voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) combineerde de Matrozenbond een confron-
terende stijl van optreden met een meer constructieve 
houding, al naar gelang de doelgroep en het te bereiken 
doel. De confronterende stijl was allereerst bedoeld om 
de matrozen binnen de marine te mobiliseren en hun ac-
tiebereidheid te verhogen. Het Anker speelde hierbij een 
belangrijke rol; het fungeerde als de ‘spreektrompet’ naar 
binnen en naar buiten. Op basis van de hem ter beschik-
king gestelde informatie schreef de redacteur wekelijks 
in Het Anker over de misstanden bij de zeestrijdkrachten. 
Lezers werd zo duidelijk gemaakt hoe slecht het met 
Janmaat was gesteld. Dat was ook de inzet bij de actie 
tegen de ‘kinderwerving’ (1903-1905)4 en de verscherpte 
passagiersregeling (1910-1912)5. Bleef het bij de eer-
ste actie bij grote woorden, met de oproep tot passief 
verzet, waarbij deelname aan door de KM georganiseerde 
sportwedstrijden werd geweigerd, ging de bond in 1911 
duidelijk een stap verder door bevelen van hogerhand te 
negeren. Deze protestacties wekten niet alleen ergernis 
bij de autoriteiten, zij schaadden eveneens het imago van 
de KM als geheel. Zowel met hun kritische artikelen en 
publieksacties voerden de schepelingen druk uit op de 
autoriteiten, tegelijkertijd deden zij een moreel appel op 
de samenleving, in de hoop dat deze in beweging zou 
komen en voor verandering zou gaan pleiten. De acties 
waren een middel om de marineleiding (indirect) tot her-
vormingen te dwingen. Zowel Het Anker als losse brochu-
res vonden hun weg naar de pers en waren voor Kamer-
leden nogal eens aanleiding de minister te ondervragen. 
Overigens was Het Anker meer dan een protestblaadje 
waarin matrozen in scherpe bewoordingen hun onvrede 
over allerlei zaken uitten. Het blad bevatte ook wekelijks 
artikelen die moesten bijdragen aan de ‘verheffing’ van 
de marinematroos. De lezers werden eveneens zorgvuldig 

‘Zowel met hun kritische artikelen en 
publieksacties voerden de schepelingen 
druk uit op de autoriteiten, tegelijkertijd 

deden zij een moreel appel op de 
samenleving, in de hoop dat deze in 

beweging zou komen en voor verandering 
zou gaan pleiten’
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geïnformeerd over wat de pers zoal schreef over de sche-
pelingen en hoe het parlement over hen sprak. In die zin 
had Het Anker duidelijk een opvoedkundige rol. 

Confrontaties vonden in het bijzonder plaats tijdens het 
ministerschap van schout-bij-nacht A.G. Ellis (1903-1905). 
In die periode werden verschillende hoofdbestuursleden 
uit dienst ontslagen, moest de Matrozenbond breken met 
Het Anker en werd de bond zijn rechtspersoonlijkheid 
ontnomen. Na het zogeheten ‘Ellis-tijdperk’ hanteerde 
de Matrozenbond ten opzichte van de marineleiding 
een overwegend constructieve opstelling. Het besef 
drong door dat een meer coöperatieve houding tot meer 
resultaten zou leiden. Die kentering was zonder meer 
te danken aan de persoon van administrateur Andries 
Michels. Wanneer de Matrozenbond zijn eisen kenbaar 
wilde maken aan de minister of Tweede Kamer, was hij 
net als voorheen aangewezen op het verzenden van 
verzoekschriften. Waar een groot deel van de artikelen 
in Het Anker niet vrij was van overdrijving of soms holle 
retoriek, waren de verzoekschriften veelal gebaseerd op 
grondig onderzoek. Het hoofdbestuur wilde zijn eisen 
kracht bij zetten door zijn standpunten kwalitatief én 
kwantitatief te onderbouwen. Het valt op dat de leidslie-
den goed op de hoogte waren van hetgeen door enkele 
vooruitstrevende zeeofficieren in de militaire publicistiek 
te berde werd gebracht. Deze werden als autoriteiten op-
gevoerd. Daarnaast maakte de bond met enige regelmaat 
gebruik van vragenlijsten. Zo peilde hij de opinie van de 
leden, onder meer inzake de hoogte van de soldijen en 
de komst van een vlootpredikant. Met het aantreden van 
een vlootpredikant in 1910 ging weliswaar een langge-
koesterde wens van de christelijke partijen in de Tweede 
Kamer in vervulling, maar het gros van de schepelingen 

zat niet op zijn komst te verwachten. Zij kwalificeerden 
zijn komst als paternalisme; liever zagen zij dat regering 
en marineleiding andere prioriteiten stelden. Zeker de 
rapporten over de traktementsregeling getuigden van 
uitvoerig onderzoek. Door vragenlijsten uit te zetten 
onder de eigen leden, trachtte de leiding van de bond het 
verwijt te voorkomen, dat zij niet wist wat er werkelijk 
binnen de marine leefde en dat zij slechts de stem van 
een radicale minderheid vertolkte. De onderzoeken die 
aan de verzoekschriften ten grondslag lagen moesten 
illustreren dat deze op feiten waren gebaseerd en dat de 
bond in staat was zich constructief op te stellen. Anders 
gezegd: het pleidooi voor hervormingen was heel redelijk 
en door concrete voorstellen te doen presenteerde de 
bond zich als een serieuze gesprekspartner.

Een eigen sociale agenda 
Gedurende zijn vooroorlogse bestaan kreeg de bond 
geregeld het verwijt aan politiek te doen. Nu was dit in 
zekere zin onvermijdelijk. De staat fungeerde immers 
als werkgever, terwijl regering en parlement uiteindelijk 
beslisten over zaken als arbeidsvoorwaarden en mili-
taire wetgeving. Wanneer de bond daarin veranderin-
gen wenste, was zij dus rechtstreeks afhankelijk van de 
politiek. Wat dat betreft verkeerden militairen evenals 
ambtenaren in een positie die zich moeilijk liet verge-
lijken met andere werknemers. Desalniettemin voerde 
de Matrozenbond in wezen geen politieke, maar een 
sociaal-culturele strijd. Een pleidooi voor materiële en im-
materiële hervormingen, zoals loonsverhoging, invoering 
van een weduwe- en wezenpensioen, erkenning van het 
verenigingsrecht, meer inspraak in het militaire straf- en 
tuchtproces en de invoering van algemeen kiesrecht, kan 
moeilijk antirevolutionair, liberaal of socialistisch worden 
genoemd. De meeste schepelingen was het om het even 
wie hun grieven en wensen behartigde, als die inzet maar 
tot concrete hervormingen leidde. Om die reden werd 
samengewerkt met elke vereniging die de belangen van 
de schepeling ook maar enigszins wenste te behartigen. 
Aanvankelijk was het vooral de antirevolutionair A.P. 
Staalman, die in de Tweede Kamer voor hen in de bres 
sprong, en later de sociaaldemocraat F.W.N. Hugenholtz. 
Wie echter de onderliggende drijfveren in kaart brengt, 
ontdekt dat Janmaat zijn eigen sociale agenda hanteerde, 
waarbij lotsverbetering, erkenning, waardering en demo-
cratisering als sleutelbegrippen fungeerden. IN tegenstel-
ling tot de sdap stond bij de Matrozenbond het bestaans-
recht van de marine als zodanig niet ter discussie.

Ondanks alle vooruitgang die in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw gerealiseerd was, behield de matroos 
in de publieke beeldvorming intussen nog altijd het al-
oude imago van een onmondig, onbezonnen, rechteloos, 
ruw, zedeloos en drankzuchtig wezen. Met haar wijze 
van optreden leek zowel de marineleiding als een groot 
deel van de Tweede Kamer deze zienswijze eveneens te 
zijn toegedaan. Zelfs billijk geformuleerde verzoekschrif-
ten werden eenvoudig terzijde geschoven. Inbreng van 
onderaf werd duidelijk niet gewaardeerd, of het nu ging 
om goed onderbouwde adviezen ten behoeve van de 
traktementsregeling, medezeggenschap bij tuchtzaken 

Een matroos krijgt zijn soldij uitbetaald aan boord van het pantserdekschip 
Hr.Ms. Gelderland, omstreeks 1907. De meeste matrozen verdienden in 
die tijd ongeveer één gulden per dag (collectie Marinemuseum)
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of de invoering van algemeen kiesrecht. Verder was het 
tekenend dat in 1912 de manschappen niet vertegen-
woordigd waren in soldijcommissie, die door H. Colijn, 
de interim-minister van Marine, was ingesteld. Daarnaast 
hadden ethische maatregelen, zoals het verbod op het 
nachtelijk passagieren en de komst van een vlootpredi-
kant, ontegenzeggelijk iets 
weg van bevoogding. Het was 
begrijpelijk dat de publieke 
beeldvorming én behande-
ling door de marineleiding 
botsten met het zelfbeeld dat 
de schepelingen zich had-
den aangemeten, en dat zij 
zich daartegen verzetten. De bestaande beeldvorming 
omtrent de matrozenstand kon daarom wel wat posi-
tieve inbreng gebruiken, vandaar dat ‘verheffing’ van de 
matroos binnen de Matrozenbond een belangrijke plaats 
innam. Het moest voor vriend en vijand duidelijk zijn dat 
de Jannen eerlijke en respectabele mensen waren, aan 
wie de samenleving zowel wapens als maatschappelijke 
rechten kon toevertrouwen. 

Ten diepste ging het de matrozen om drie nauwverwante 
zaken. Allereerst wilde de marinematroos erkenning 

voor wie hij was en wat hij deed. In de militaire rangorde 
was hij weliswaar de ondergeschikte van de officier en 
onderofficier, maar zijn identiteit omvatte meer dan dat. 
In het maatschappelijke leven was hij behalve militair 
ook echtgenoot, vader en staatsburger, oftewel: mens. 
Met die facetten behoorde de marineleiding rekening te 

houden door deze te vertalen 
in goede arbeidsvoorwaarden 
en humane militaire wet- en 
regelgeving. De strijd voor 
lotsverbetering was vooral 
bedoeld om een menswaardig 
bestaan te verwezenlijken, of 
dat nu een acceptabel inko-

men betrof of een meer democratische invulling van het 
militair recht. In de tweede plaats ging het de matroos om 
waardering en respect. Zoals gezegd omvatte de identiteit 
van de matroos veel meer dan het militair-zijn. Dat schiep 
van de zijde van de schepelingen verplichtingen, maar 
ook rechten die de autoriteiten zouden moeten waarma-
ken. Zo moest de staat zorgdragen dat een matroos als 
echtgenoot en vader over voldoende financiële middelen 
beschikte om een gezin te onderhouden. Dat bleek de 
belangrijkste legitimatie voor meer inkomen. Bijkomend 
voordeel, zo luidde de argumentatie, was dat schepe-

Het pantserdekschip Hr.Ms. Holland, begin twintigste eeuw (collectie Marinemuseum)

‘Het moest voor vriend en vijand duidelijk 
zijn dat de Jannen eerlijke en respectabele 
mensen waren, aan wie de samenleving 

zowel wapens als maatschappelijke 
rechten kon toevertrouwen’
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lingen eerder zouden huwen en waarschijnlijk langer in 
dienst zouden blijven, waarvan de marine op haar beurt 
weer profiteerde. Waardering en respect hadden ook te 
maken met de wijze waarop officieren hun ondergeschik-
ten aanspraken en bejegenden. Ten slotte streefde de ma-
rinematroos omstreeks 1900 naar ontvoogding en meer 
inspraak. Hij was niet langer een onmondig kind, dat zich 
in alles – ook buiten diensttijd – door zijn meerdere de les 
liet lezen. Integendeel, hij had eigen gevoelens en gedach-
ten en was in staat deze zelfstandig onder woorden te 
brengen. Die werkelijkheid moest de marineleiding in zijn 
ogen dan ook verdisconteren in haar beleid en zij behoor-
de de schepeling dienovereenkomstig te behandelen, wat 
betreft zijn inkomen, rechtspositie en politieke rechten.

Conclusie 
Het optreden van het scheepsvolk aan het begin van 
de twintigste eeuw was uiteindelijk geen uitvloeisel van 
sociaaldemocratische infiltratie, zoals veel tijdgenoten 
beweerden, maar veeleer de vrucht van een in de laatste 
kwart van de negentiende eeuw ingezet emancipatie-
proces, dat weer een reactie was op maatschappelijke 
ontwikkelingen en de metamorfose van de marine. Het 
was in de onderzochte periode geen geheim dat de 
leidslieden van de bond contacten onderhielden met de 
sdap. De bronnen bieden evenwel weinig houvast dat de 
sdap daadwerkelijk diep in de marine was doorgedron-
gen. Zonder te willen ontkennen dat er onder het lagere 
marinepersoneel een zekere, maar moeilijk meetbare 
sympathie bestond voor de sdap, toont onderzoek aan 
dat Nederland in de jaren 1890-1914 geenszins een 
louter socialistisch georiënteerde, revolutionaire vloot 
heeft gekend. De ‘roode’ vloot was een begrip dat eerst 
en vooral in de politieke arena werd gebezigd. Het was 
een metafoor die duiding gaf aan bepaalde problemen 
bij de marine, bedoeld om de Matrozenbond en de sdap 
te kunnen bestrijden. Onder de manschappen leefden tal 
van grieven, er was sprake van openlijke ontevredenheid 
en er bestonden geregeld spanningen tussen meerderen 
en minderen. Toch was deze onvrede noch de daaruit 
voortvloeiende confrontatie in debatten, publieke uitin-
gen en acties nimmer politiek-ideologisch geïnspireerd. 
De schepelingen voerden eenvoudigweg een strijd voor 
emancipatie en lotsverbetering, waarbij voor hen niet 
zozeer het bestaansrecht als wel de bestaanswijze van de 
marine onder vuur lag. 

De bestaande onvrede over de arbeidsvoorwaarden werd 
gevoed door de conservatieve en bij tijden autoritaire 
houding van de marineleiding. De daaropvolgende span-
ningen waren grotendeels het gevolg van twee tegenge-
stelde ‘wereldbeelden’. Waar de marineleiding vaak een 
paternalistische houding aannam, streed de Matrozen-
bond ten diepste voor een menswaardige behandeling, 
inspraak en meer egalitaire verhoudingen. Hoewel de 
bond en de autoriteiten deels dezelfde misstanden con-
stateerden, oordeelden zij verschillend over de oorzaken 
die aan de betreffende problemen ten grondslag lagen, 
waardoor zij uiteenlopende oplossingen formuleerden. 
Daarbij nam de marineleiding doorgaans een afwach-
tende houding aan. Feitelijk spraken zij langs elkaar heen 

en dat schiep weer een voedingsbodem voor meer onrust 
én meer angst. In dit klimaat kon het idee van een ‘rode 
vloot’ bijzonder goed gedijen. 

De acties en publicaties van de bonden versterkten bij de 
marineleiding de reeds bestaande angst voor en het wan-
trouwen jegens het eigen marinepersoneel. Tijdgenoten 
stelden de zaak daardoor ten onrechte voor als een keuze 
tussen rood (de sociaaldemocratie) of oranje (de monar-
chie), zeker nadat schepelingen in 1912 versnaperingen in 
ontvangst weigerden te nemen die het kader op verschil-
lende schepen ter gelegenheid van de verjaardagen van 
de leden van het Koninklijke Huis ter beschikking stelde. 
Voor de meeste schepelingen was dat echter geen rele-
vante vraag. Zij voerden geen politieke strijd ten behoeve 
van de sdap, en evenmin streden zij tegen de monarchie, 
het Oranjehuis of het gezag. Zij hadden daarentegen hun 
eigen sociaal-culturele agenda. In die zin was de Neder-
landse marinematroos in de periode voorafgaand aan de 
Eerste Wereldoorlog rood noch oranje. Met hun activitei-
ten legden zij evenwel de basis voor het vakbondswezen 
binnen de Nederlandse krijgsmacht, zoals wij dat tot op 
de dag van vandaag kennen.
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