
HET REGLEMENT VAN HET DORDTSE ZEEMANSCOLLEGE 
“TOT NUT VAN HANDEL EN ZEEVAART” 

 
In het Gemeentearchief van Dordrecht bevinden zich in archiefnummer 93 drie boekjes, die handelen over het 
Reglement. Alle drie zijn zonder jaartal, maar de conclusie is gewettigd dat: 
Één boekje is uitgegeven in de beginjaren van het College.  
Het tweede bevat wijzigingen die zijn aangebracht in de Bestuursvergadering van 08 november 1860.  
Het derde is uitgegeven door H.R.van Elk te Dordrecht in 1883 en bevat het Reglement, zoals in het eerste 
boekje plus wijzigingen die zijn aangebracht in 1860 en op 29 december 1881 c.q. 10 augustus 1882. 
 

Ik heb de volgende opmerkingen die zijn gebaseerd op het boekje van 1883. 
1. Uit de reeks van artikelen blijkt dat het gaat om een huishoudelijk reglement, waarin de werkwijze van het 

College wordt gepreciseerd. Zo wordt de doelstelling niet expliciet genoemd, zoals dat in Statuten zou 
moeten gebeuren. Maar Statuten zijn niet aanwezig op het Gemeentearchief van Dordrecht. 

2. Op de frontpagina van het Reglement staat dat het betrekking heeft op het  
Zeemans-College opgericht te Dordrecht den 17 October 1818” 

onder de zinspreuk 
TOT NUT VAN HANDEL EN ZEEVAART 

 Hieruit concludeer ik dat het College in feite geen eigen naam heeft, zoals “Zeemanshoop” in Amsterdam, 
“Zeemansvoorzorg” in Harlingen, “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” in Veendam, etc. 

 
Opmerkingen over de Reglementartikelen 

art.1 Hier dus niet een omschrijving van de doelstelling, maar slecht dat het College bestaat uit leden  
 “lust hebbende den Nederlandschen Handel en Zeevaart van nut te zijn en deszelfs luister te 

bevorderen.”  
 Geen opmerking over het vormen van een Fonds waaruit weduwen en wezen permanente ondersteuning 

kunnen krijgen, gebruikelijk bij tal van andere zeemanscolleges. Het lijkt er dus op dat het gaat om een 
soort vakvereniging. 

 Ook is het een kapiteinscollege, waar zeelieden in lagere rangen geen toegang hebben. 
 Behalve de zg effectieve leden. Zg vlagleden lijken niet te bestaan. 
 Er  zijn ook honoraire leden. Uit de ledenlijsten blijkt dat in deze laatste categorie nog verschil wordt 

gemaakt tussen gewone en buitengewone honoraire leden. 
art.3 Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, maar zijn ongelimiteerd herverkiesbaar. 
 Er blijkt een Armenfonds te bestaan. 
art.5 Het lijkt er op dat een Directeur ic. een Bestuurslid verkozen kan worden zonder zijn instemming. Als 

hij derhalve weigert moet hij een boete, zeg een afkoopsom, moeten betalen. 
art.6 De verkiezing tot lid van het College kent een trapsgewijze procedure en wel eerst een voordracht door 

een Collegelid dus kennelijk ook door honoraire leden aan de Voorzitter (i.c. de president). Dan een een 
ballotage waarbij 2/3de van de aanwezigen instemming moeten betuigen (zie ook art. 14). Dat betekent 
(en dat blijkt ook uit de notulen) dat er altijd van twee vergaderingen sprake moet zijn. Uit de 
Bestuursnotulen blijkt dat er soms een snelle procedure wordt gevolgd, waarbij de tweede vergadering 
op dezelfde dag aan de eerste vergadering wordt gekoppeld. Dit bv. wanneer een kapitein op punt staat 
om naar zee te gaan. 

art.7 De jaarcontributie is uiterst laag, nl.f 3,- per jaar. Bij entree moet f 15,- worden betaald. In de wijziging 
uit 1860 wordt de entree voor effectieve leden f 50,--, en dat voor de honoraire leden f 3,-. Tevens wordt 
dan een verschil gemaakt tussen leden binnen en buiten Dordrecht. 

 Uit deze inkomsten blijkt ook dat er onmogelijk een pensioensysteem kan worden onderhouden. 
art.9 Effectieve leden zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen op straffe van een boete bij afwezigheid. 

Honoraire leden hebben kennelijk die verplichting niet. 
art.11 Niemand mag de orde van de vergadering mogen verstoren. Het is me niet duidelijk wat hieronder 

wordt verstaan.. 
art.13 De agenda mag alleen zaken bevatten die slaan op het College zelf en op de handel en de zeevaart. 

Moet ik daaruit concluderen dat bv. een oproep tot het oprichten van een van Speykmonument in feite 
buiten de orde is? 

art 14 Omdat er alleen geldige besluiten genomen mogen worden als er minstens 7 leden aanwezig zijn, kan 
een effectief lid aangenomen worden bij instemming van ninimaal 5 leden. (zie art.6). 

art.16 Royement treedt op bij wanbetaling over maximaal 2 jaar. In de praktijk wordt hier soepel mee 
omgegaan, want ik heb in de notulen wel een periode van 3 jaar aangetroffen. 



art 17 Dit artikel spreekt over een lid die “reeds bij een der Colleges in Nederland lid te zijn geweest.” Het zal 
er wel op neer komen, dat dit ook geldt voor leden die al lid zijn van een ander college en dat ook 
blijven. Het lijkt een anticipatie op eventuele wanbetalers. 

art.20 Vrijstelling van contributie kan worden toegestaan als een lid “door tijdsomstandigheden buiten hun 
eigen toedoen, ongelukkig (is) geworden.” 

 Uit de notulen blijkt dat dit ook kan slaan op kapiteins die hun schip hebben verloren. 
art.21 Uit dit artikel en ook uit de afbeeldingen blijkt dat er in de vlag geen letter D voorkomt. 
art.22 Ook bij andere Colleges is er de regelmentaire verplichting in bepaalde situaties de Collegevlag te 

tonen. Dat zou betekenen dat men dan 2 of soms zelfs drie vlaggen zou moeten tonen.  
art. 27 Ieder lid is verplicht zonodig een ledenlijst aan een Nederlandse consul in het buitenland te 

overhandigen. Een vorm van public relation. 
art 28 Leden moeten dan wel “nauwkeurige aanteekeningen houden van alle merkwaardige ontdekkingen en 

voorvallen die zij mochten ontmoeten.” Maar er wordt niet bijgezegd wat zij dan met die aantekeningen 
moeten doen. Tot nu toe heb ik geen aantekeningen in de notulen aangetroffen, zoals die wèl in die van 
bv. “Zeemanshoop” worden gemeld. 

art.30 De uitkering was oorspronkelijk f 100,- maar werd in 1860 verhoogd tot f 200,-. Overigens vond ik in 
de notulen van de dertiger jaren uitkeringen van f 75,-. 

art.31 De armenkas wordt kennelijk gevuld met boeten en giften. Hoe meer overtredingen hoe meer er kan 
worden uitgekeerd! 

 In 1881 wordt het stelsel Armenkas enigszins gewijzigd. 
art.32 De armenkas helpt kennelijk niet alleen behoeftige leden, maar zeelieden in het algemeen. 
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