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Thans practiseert men over die dingen niet meer en dat is maar goed ook. 

In Mei d.a.v. werd nog een vergadering gehouden, die hierom belangrijk was, omdat 

daar een tractementsregeling werd behandeld, samengesteld door een matroos-schrijver 

Falk, en waarin voor een matroos 1e klasse f 30 per maand tractement werd bepleit. Dit 

idee vond algemeenen bijval en er werd besloten om op een volgende vergadering uit te 

maken aan wien men de verdediging hiervan in de Tweed Kamer zou verzoeken. 

De eerste vergadering echter die werd gehouden, was op 9 december, en daar was dat 

tractementsvoorstel niet aan de orde. Wel werd daar gesproken over de lakschheid van 

den secretaris en penningmeester en werd, op mijn voorstel, weer een commissie 

benoemd om de kas en boeken te controleeren. 

Verder werd de stand van de organisatie, die weer niet bevredigend was, besproken. Men 

weet, de afdeeling Amsterdam was toen dood en Hellevoetsluis lag op apegapen. 

Fut en leiddraad ontbraken, dat was de kwestie; er moest iets gedaan worden waaraan 

houvast zat voor de leden en wat tevens een propaganda-middel was. Wel waren door 

mij, zoveel doenlijk, verschillende brieven die inkwamen, beantwoord, maar altijd 

moesten onbevredigende antwoorden gegeven worden. En men wilde nu toch eindelijk 

wel eens wat zien. Uit Indië was o.a. van K. Derlage een brief gekomen, dat hij bezig 

was om iets voor den Bond te doen en hoe het er “voorstond”. Evenwel, alles was nog 

een vaag en los. 

Er werd op die vergadering besloten om op 16 Januari een Algemeene Vergadering te 

houden, waar de commissie verslag uit zou brengen en waar dan plannen tot actie zouen 

worden besproken, want ook ’99 was weer doorgesukkeld. Alle oorzaken op te sommen, 

die den groei van de organisatie belemmerden, alle misère bekend te maken, is in dit 

bestek gewoon ondoenlijk, want ze zijn vele en velerlei. Maar hoofdzaak was wel een 

punt van houvast, dat ontbrak. 

De 16de Januari 1900 brak aan en daarmee de eerste vergadering, die met den naam 

Algemeene Vergadering werd bestempeld. Op die vergadering trad de alom onder het 

mindere en ook meerdere marine-personeel bekende W.H. Meijer naar voren. Althans wij 

vinden onze sobat als lid van de contrôle-commissie onder het door die commissie 

uitgebrachte rapport prijken. Van toen af aan, kan men dus zeggen, dat Meijer, hoewel 

nog jong lid van de organisatie (Febr. ’99 lid geworden), zich ernstig met den strijd is 

gaan bemoeien. 

Die Algemeene Vergadering was niet bijzonder druk of liever slecht bezocht, maar is een 

bewijs dat als eer een wil is, ook met weinig menschen veel kan worden verricht. 

33 leden waren aanwezig. Afgevaardigden waren er niet, omdat er geen afdeelingen 

waren, of zoo goed als niet. Alle 33 aanwezigen hadden dus het recht over de 

voorstellen, die gedaan zouden worden, te discussiëren. 

De Bond telde toen 491 leden, althans volgens de boeken, maar daar zal nog wel iets 

aan gehaperd hebben, want zij die in den loop van het jaar naar Indië waren vertrokken, 

stonden natuurlijk nog moedig ingeschreven, hoewel er taal noch teeken van werd 

vernomen. 

Het bestuur werd gewijzigd. De voorzitter werd tot secretaris gekozen met algemeene 

stemmen, omdat men noodig oordeelde dat de correspondentie, waar veel van afhing, 

geregeld werd gevoerd, en H.J. Boomsma tot voorzitter gekozen. D. Heukelom werd 

gekozen tot penningmeester, die in den loop van het jaar door J. De Meij vervangen 

werd. J. Hoenselaar en W.G. Pommerel tot commissarissen. Besloten werd op die 

vergadering een deputatie te zenden naar den Minister van Marine, teneinde 

verschillende verbeteringen voor het mindere personeel te bepleiten. Hiervoor werden 



aangewezen Boeks en Aalers, twee matrozen 1e klasse, welke met het Hoofdbestuur de 

zaak verder zouden regelen. 

 

 

Die deputatie had tot taak de volgende verbeteringen te bepleiten: 

 

1e:  Verhoging van tractement. 

(Gevraagd werd het tractement van een matroos 1e klas op f 26 p.m. te brengen 

en dat van 2e en 3e klasse in verhouding daarvan te verhoogen) 

2e:  Herziening der toelage als scherpschutter. 

3e:  Verstrekking van toelage aan matrozen die varen voor toezicht op visscherij, of 

geplaatst zijn bij de opname. 

4e:  Vermindering van kosten, zoo mogelijk vrije verpleging in een hospitaal, met een 

ziekte in den dienst ontstaan en niet door eigen schuld. 

5e:  Bij bevolen overplaatsing, kosteloos vervoer van gezin en huisboedel. 

6e:  Het verleenen van steun aan de weerstandkas. 

7e:  Het schoonmaken van eten in scheepstijd. 

8e:  Gelijkstelling bij verlof, permissie of passagieren voor matrozen met of zonder 

certificaat van goed gedrag, indien zij niet om een of andere reden door straf 

worden uitgesloten. 

9e:  Het verkrijgen van meerdere rechtspersoonlijkheid. 

10e:  Een badgelegenheid aan den wal. 

 

Men bemerkt wel, dat wij naïef genoeg waren om te meenen, dat wanneer het den 

Minister eens goed aan zijn verstand werd gebracht, hij bereid zou zijn heel wat voor het 

mindere personeel te zullen doen. En dat is inderdaad werkelijk de waarheid. 

De meening zat toen voor, indien de Minister zich door ons laat voorlichten, zal hij de 

gevraagde verbeteringen niet weigeren. Wel waren toen de autoriteiten al tegen de 

organisatie gekant, maar de algemeene meening was dat de Minister daarbuiten stond. 

 

  
Jhr. J.A. Roëll, liberaal – partijloos. 

Minister van Marine 12 januari 1898 – 1 augustus 1901; 

 

Jacob Alexander Roëll was een Nederlandse militair en politicus. Roëll was een zeeofficier 

uit het regentengeslacht Roëll. Hij was minister in het kabinet Pierson. Hij was de broer 

van de vooraanstaande liberaal Joan Roëll. Hij was oud-commandant van de Zeemacht in 

Nederlands-Indië. 

Geboren op 8 augustus 1838. Overleden op 10 juli 1924. 

 

 


