
AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET COLLEGE 
“MAATSCHAPPIJ TOT NUT DER ZEEVAART” 

TE ROTTERDAM 
 
Register op de Notulen van de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Rotterdam van 1e mei 
1816 tot Ulto Decmbr 1835 
Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam (1797) 1803 - 1949 (1950) 
 Ingang 72.01, nr. 168 
 
Onder “Zeevaart”wordt het volgende vermeld: 

“Missive Reglement & wegens de alhier opgerigte Maatschappij tot nut der /  & 
Commi deswegens benoemd 18 Nov 1819. Rapport 16 Decr 1819. 
Missive Min. P.O. wegens een verzoek van dive Maatschappen tot nut der Zeevaart 
tot het weren van vreemde schippers & antw. 7 Juny 1821. 
Missive van de Maatsch. tot nut der zeev. om raadshulp 18 Nov. 1824  Antw. daarop 
gearrtd 3 Mr 1825. 
Nadere Missieve wegens het aannemen van honoraire Leden 7 besluit daarop 24 
Maart 1825. 
Missive wegens een nieuwe Presid. & antwd 25 Janr 1827. 
Missive wegens een nieuwe Presid. & antwd 25 Janr 1827. 
Missive over de daarstelling van een raad van toezigt en over de leden derzelven & 
antwoord daarop 21 Febr. 1833. 
Kennisgeving wegens benoemingen van de leden van dien Raad 21 Maart 1833. 

Ook in latere registers zullen verwijzingen naar het Rotterdams zeemanscollege voorkomen. Ik heb die niet verder 
ingezien. Van de hiervóór genoemde stukken heb ik alleen de Notulen van 18 november en 16 december 1819 
bekeken (zie hierna). 
 

*********************************** 
 
Notulen van de vergadering van de Kamer van Koophandel & Fabrieken van Rotterdam dd. 
Donderdag 18 november 1819 
Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam (1797) 1803 - 1949 (1950) 
Gemeentearchief van Rotterdam. Ingang 72.01, nr. 19. 

“Is nog gelezen eene aan den Heer president geadresseerde Missive in dato 10 dezer 
door John Veder als President der Directie van eene op den 14e Septr 1819 door 
onderscheidene zeeschippers alhier opgerigte Maatschappij tot Nut der Zeevaart 
onder de zinspreuk 

Wij dragen zaam blijmoedig blij 
Aan ’t oogmerk dezer Maatschappij 

Voor oude Zeelĩen, moe van’t zwerven 
Voor wĕeuw en weezen, als wij sterven 

Daarbij geleidende een Exemplaar van het Reglement voor dezelve Maatschappij en 
een plan & berekening omtrent de presumptive inkomsten en te geven 
ondersteuningen, en houdende verzoek aan geme Heer president om des goedvinden 
deze Stukken ter approbatie en ten gunstige medewerking in de schoot dezer 
Vergadering neder te leggen of op zoodanige andere wijze daarmede te handelen als 
zijn bestr  oordeelen zal tot voordeel dier maatschappij te kunnen strekken - En is 
deze Missive en Bijlagen (welke gevoegd zullen worden onder de ingekomen 
stukken het No 65) door den Heer President gesteld in handen van de Heeren van 
Hoboken, Blankenheim & Smeer om voor op te dienen van consideratien & advies”. 



In het Jaarverslag van de Maatschappij van het eerste jaar wordt melding gemaakt van het ter kennis brengen van de 
oprichting aan de Rotterdamse KvK alsmede ook aan andere zeemanscolleges en aan de burgemeester van 
Rotterdam. Hiervoor vermelde mededeling in de Notulen bevestigd de ontvangst. 
 

***************************** 
 
Notulen van de vergadering van de Kamer van Koophandel & Fabrieken van Rotterdam dd. 16 
december 1819 
Gemeentearchief van Rotterdam. Ingang 72.01, nr. 19. 
 

“Door de Commissie in wier handen gesteld was de Missive en bijlagen betrekkelijk 
de alhier opgerigte Maatschappij tot nut der Zeevaart (zie de notulen der 
Vergadering van den 18e November) wordt gerapporteerd: 
 Dat het naar haar inzien geenszins tot de attributen dezer Kamer behoort, om als 
zoodanig zich met deze zaak bezigtehouden of aan het plan bevorderlijk te zijn, en 
dat in zoo verre deze communicatie met dankzegging voor notificatie zoude behoren 
te worden aangenomen, doch, dat aan den anderen kant, het loffelijk doel van de 
oprigters waarlijk alle attentie verdient, zoo als dan ook de Leden der Commissie, 
niet alleen gaarne in hun privé, eene ruime bijdrage zullen schenken, maar ook de 
leden dezer vergadering durven verzoeken, om aan het plan, derzelver medewerking 
niet te onttrekken en elk in privé zekere gift aan dat fonds te doen, terwijl al verder 
aan de Heer Veder zoude kunnen worden te kennen gegeven dat, hoewel deze 
Kamer zich niet regtstreeks en als zoodanig met deze zaak kan inlaten, de leden 
derzelve echter gaarne het daarstellen van het plan, ieder afzonderlijk willen 
bevorderen, gelijk het dan ook niet kwaad zoude zijn, indien twee of drie Leden der 
Kamer de goedheid wilden hebben zich te leenen, om als individuele personen de 
ontwerpen van hunnen raad te dienen en de verbeteringen optegeven welke in het 
plan zouden kunnen worden gemaakt ten einde de bewerking van het doel hetwelk 
men zich voorsteld, te beter te verzekeren. 
 De Kamer dit rapport aangehoord en over het zelve gedelibereerd hebbende, 
bedankt de Commissie voor hare genomen moeite en vereenigt zich volkomen met 
derzelve gevoelen, verzoekende derhalve dat de Heeren van Hoboken, Blankenheim 
en Smeer alsmee individuele personen zich willen leenen om ingevolge het rapport 
verder in deze zaak werkzaam te zijn, hetwelk dan ook door de Heeren van Hoboken 
& Smeer wordt aangenomen, welke tevens op zich nemen om de Heer Blankenheim, 
thans niet tegenwoordig, hiervan kennis te geven.  
 En zal van dit een en ander bij Extract dezes aan den Heer John Veder worden 
kennis gegeven.” 

In het eerste Jaarverslag van de Maatschappij wordt melding gemaakt van de ontvangst van een uittreksel uit de 
hiervoor vermelde Notulen, waarbij o.a. werd vermeld dat de Kamer sprak van “eene allezins lofwaardige inrigting” 
en dat de privéleden “een ruime toelage daaraan zullen schenken”. 
 

***************************** 
 
Ingekomen stukken bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam 1818 - 1820. 
Gemeentearchief van Rotterdam. Ingang 72.01 nr. 40. Ingekomen stuk nr. 65. 
 
Dit dossier 65 bevat 4 stukken te weten: 
1. Een brief van Johan Veder aan de KvK gedateerd 10 november 1819. (zie fotokopie) 
In dit stuk vraagt hij aandacht voor de oprichting van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Van 
deze brief is melding gemaakt in de notulen van de Kamer van 18 november 1819 (zie hiervoor). 



In deze brief staan enkele vermeldenswaardige opmerkingen, waarbij het aantal schrijffouten 
opvalt. Kennelijk behoorde schrijven niet tot de dagelijkse bezigheid van deze oud-kapitein: 

 a.  Over zichzelf sprekend zegt Veder “zelvs gelijk UEd bewust is verscheidenen jaaren 
Coopvaardijschipper geweest zijnde …”. 

 b. Hij stelt ten aanzien van oprichting en doelstelling “te moogen veronderstellen dat zulks 
krachtdadig door de kooplieden zoude ondersteund worden …”. 

 c. Kennelijk om de Kamer gunstig te stemmen verwijst hij naar art. 4 van het Reglement en 
zegt zoals “Ued sien sult in het 4e artiele (sic) van het reglement der maatschappij waar bij men 
de kamer van koophandel benoemd om Een Nieuw Lit bij het oopenkoomen van Een der Leden 
van het Bestuur uit drie voorgestelde te benoemen”. 
  Uit de opmerking onder a is te concluderen, dat Veder in 1819 geen gezagvoerder meer was. 
  Uit de opmerking onder b spreekt de veronderstelling dat de oprichting van de Maatschappij ook van 

voordeel kan zijn voor het Rotterdamse (maritieme) bedrijfsleven. 
  Artikel 4 van het Reglement bevat de volgende tekst: 
  “Bij het afsterven of andere vacature van een der rustende Leden van het Bestuur zullen er drie Leden, zoo 

veel doenlijk uit de rustende, door het Bestuur ter goedkeuring aan de presente Leden worden voorgesteld, 
welk Lid, of Leden, in dat geval ter approbatie aan de Kamer van Koophandel dezer Stad zal worden 
voorgesteld, om daaruit een Lid voor dit Bestuur te eligeren.” 

 
2. Een Concept Plan van de Maatschappij met de volgende inhoud: (zie fotokopie) 

 
“Concept plan ter ondersteuning 
van Weduwen der Leden van de 

Maatschappij tot Nut  
der Zeevaart, als mede van de ongeluk- 

kigen door Schipbreuk of 
onvermogend door Ouderdom 

1. 
Het doel dezer Inrichting blijkbaar strekkende tot een nuttig Einde, meent men veilig 
te mogen veronderstellen, dat zulks door de kooplieden kragtdadig zal ondersteund 
worden, en dat alzoo een primitiv fonds van ten minste ƒ 2000.- zal worden 
bijeengebragt om ten grondslag te dienen van deze Inrichting. 

2. 
De Jaarlijkse inkomsten worden geformeerd 

  a) uit de inlaaggelden der contribueerende Leden 
  b) uit derzelver Contributien 
  c) uit de Interessen der aangekogte kapitalen 
  d) uit de Jaarlijksche vrijwillige Giften waartoe de Kooplieden & andere tot de 

Zeevaart betrekking hebbende, zich zouden willen verbinden. 
 

3. 
De revenuen spruitende uit het bij art. 2 bepaalde, strekken zich uitsluitend voor 
onderstand gelden aan de Weden der Leden van deze Maatschappij, of ook tot 
ongelukkigen insgelijks Leden der Maatschappij zijnde. - 
 

4. 
De uitkeering aan de Weduwen bepaald zich als volgt. 
 voor die der Leden welken minder dan 
5 jaren hebben gecontribueerd ƒ 30,- ’s Jaars 
van 5 tot 10 Jaren gecontribueerd hebbende ƒ 50,-      do 

of boven de 10 Jaren hebbende gefournd. ƒ 70,-      do 

 



De Uitkeering aan ongelukkigen bepaald zich in drie Classen, waarvan de 1e strekt 
over persoonen die binnen 6 Maanden na hunnen Schipbreuk nog geen andere 
Scheeps Reize hebben verkregen of ondernomen, en aan deze zal worden uitbetaald. 
voor zoo verre zij slechts een gedeelte hunner plunje & Scheepsgoed verloren 
hebben tot ƒ 50,- 
en voor zoo verre zij alles mogten verloren hebben  ƒ75,-. 
 
de 2e Classe strekt zich over Persoonen, die binnen 6 Maanden wederom in 
Scheepsdienst zijn gesteld en aan dezen zal in ’t bovengenoemde 1e geval 
worden uitbetaald  ƒ 30,- 
en in het 2e geval ƒ 50,- 
 
De 3e Classe strekt zich over Persoonen, die door het verlies hunner Ledematen of 
door gevolgen der Ouderdom buiten staat zijn gesteld Zeereizen te ondernemen, en 
wordt in het geval van verlies hunner Ledematen door Schipbreuk of Ongeluk buiten 
eigen toedoen aan Scheepsboord verkregen, aan deze toegekend eene Jaarlijkse 
onderstand wanneer zij  
minder dan 5 jaren gecontribueerd hebben ƒ 40,- 
van 5 tot 10 Jaren  ƒ 60.- 
boven de 10 Jaren  ƒ 80,- 
 
Terwijl voorts de Contributie aan de door Ouderdom buiten staat gesteld zijnde niet 
wordt uitbetaald dan na dat hij de Ouderdom van volle 60 Jaren bereikt hebben, en 
alsdan 
van de 60 tot 70 Jaren  ƒ  50,- 
  “    “  70 tot 80 Jaren  ƒ  75,- 
  “    “  boven de 80 Jaren  ƒ100,- 
 

5. 
De toepassing van deze toegekende onderstanden geschied volgens het Reglement, 
door het bestuur der Maatschappij & indien eenige differentie deswegen mogt 
ontstaan, zal door de contributie van de Leden daartoe behoorlijk geconvoceerd bij 
meerderheid worden beslist.- 

 
3. Een “Calculatieve Berekening volgens het Plan”. 
In een periode van 6 opeenvolgende jaren wordt een berekening gegeven van de geschatte 
inkomsten en uitgaven per jaar, om de haalbaarheid te illustreren. Het eerste jaar begint met een 
depositie van ƒ 2000,- conform artikel 1 van het Reglement. In de volgende jaren zijn de baten 
de bijdragen van leden, externe ondersteuning en de rente van aangekochte obligaties. De 
uitgaven zijn de “onderstanden” aan weduwen en behoeftigen. 
Ik heb dit stuk niet verder gekopieerd. 
 
4. Het Reglement van de Maatschappij 
Het Reglement is een gedrukt boekje gedateerd “Rotterdam, 14 September 1819”, zijnde de 
formele oprichtingsdatum van de Maatschappij. Het bevat 25 artikelen. Een onderdeel van het 
boekje is een gedrukte lijst van 41 leden. Met de hand zijn 3 namen veranderd en 5 namen 
toegevoegd, zodat de totale lijst van leden in dit Reglements-exemplaar 46 bedraagt. Een 
fotokopie is bij deze aantekeningen gevoegd waarbij ik het volgende commentaar heb: 

Art.01: De doelstelling van het fonds is tweeledig, nl. A.) het ondersteunen van weduwen en wezen 
van kapiteinsleden, en B.) het ondersteunen van kapiteins of leden welke in behoeftige 
omstandigheden zijn komen te verkeren. 



 Bij doelstelling A moeten het dus verwanten van verongelukte of overleden kapiteins zijn. 
Het ongeluk of het overlijden hoeft kennelijk niet bij de uitoefening van het beroep te 
geschieden 

 Bij doelstelling B is sprake van “zoodanige Kapiteins of Leden”, waaruit zou kunnen blijken 
dat ook niet-kapiteins lid van de Maatschappij kunnen worden. (maar zie art. 2). Ook hier is 
geen sprake van een restrictie t.a.v. het geraken in behoeftige omstandigheden. 

Art.02 Dus toch restrictie voor het lidmaatschap: Koopvaardijkapitein (en géén marinemensen). Het 
gezagvoerderschap van Rotterdamse schepen staat vooraan maar ook kapiteins uit andere 
havens mogen lid worden. De restrictie is wèl “binnen dit Koninkrijk”. In 1819 waren 
Ostende en Antwerpen nog Nederlandse havens. Hoe dit Reglement werd toegepast nà de 
onafhankelijkheid van België is me niet bekend. 

Art.03 De president John Veder, ook toen hij allang overleden was, droeg tot het einde het 
vlagnummer 1. 

 Vice president H.J.Netscher droeg vlagnummer 15. 
 Rustend lid/commissaris Johannes de Jong droeg vlagnummer 20. Hij was dus in 1819 geen 

actief kapitein. 
 Rustend lid/commissaris W.Lucas droeg vlagnummer 12. Hij was dus in 1819 geen actief 

kapitein. 
 Varend lid/kommissaris Lambertus de Koning droeg vlagnummer 14. 
 Varend lid/kommissaris Willem van der Plas droeg vlagnummer 23. 
 Secretaris S.C.Holm droeg vlagnummer 33. 
 Volgens het eerste jaarverslag waren de leden met de vlagnummers 2 t/m 12 de eerste 

oprichters. Daarmee zal bedoeld zijn dat deze 11 leden de initiatiefnemers waren. Kennelijk 
hoorde president John Veder daar niet bij. Wanneer het eerste initiatief genomen werd is 
(me) niet bekend. 

Art.04 Hier is sprake van inspraak van de Kamer van Koophandel van Rotterdam op de 
bestuurssamenstelling. 

Art.05 De inkomsten waren kennelijk opgedeeld in: 
 a. een entreegeld voor nieuwe leden. Er is sprake van 10 gulden, maar nà 1 januari 1820 van 

12 gulden (zie art. 13). 
 b. een vaste maandelijkse contributie. 

 c. een bijdrage per reis waarvan de hoogte opliep met de afstand. Te voldoen bij behouden 
thuiskomst. 

 De bestuursleden kregen geen honorarium. 
Art. 06 Hierin is een strikte voldoening van de contributie geregeld, met desnoods vooruitbetaling. 
Art. 07 Bij nalatigheid van contributiebetaling wordt een boete opgelegd of zelfs royering toegepast, 

maar deze sancties gelden niet als men op reis is.Toch lijkt me dat uit art 06 blijkt, dat men 
de maandelijkse contributie ook bij lange reizen maar via volmacht moet regelen. 

Art. 08 Als je in Rotterdam verblijft, dan is er de verplichting de wekenlijkse vergaderingen bij te 
wonen. Absentie zonder opgave van geldige reden wordt beboet. 

Art. 09 Ook door de President verordonneerde extra vergaderingen moeten worden bijgewoond. 
Art. 12 Voor toelating van leden is de instemming van Bestuur en leden nodig, maar hoe deze 

instemming verder is geregeld wordt niet vermeld. Gebeurt dit bv. bij eenvoudige 
meerderheid? 

Art. 14 Uit het gestelde in dit artikel kan men opmaken, dat dit Reglement nog een voorlopig 
karakter draagt. Er worden nadere uitwerkingen ten aanzien van de uitkering in het 
vooruitzicht gesteld. Voorts wordt gesteld dat een uitkering alleen mag optreden als men 
minstens twaalf maanden lid is geweest. 

Art. 15 Maar in noodgevallen wordt om vrijwillige giften gevraagd. 
Art. 17 Tijdens de vergadering mag geen alcoholische drank worden gebruikt! 
Art. 18 Men kan in dit artikel nog een additionele doelstelling lezen: het rapporteren van 

bijzonderheden die voor de collega-kapiteins van nut kunnen zijn tijdens hun reizen. En dit 
in de breedste zin. Van hun bevindingen zal dan het Bestuur melding maken. 

Art. 19 Er wordt een collegiale verstandhouding met andere zeemanscolleges nagestreefd. 
Art. 20 De inkomsten van de Maatschappij moeten direct op een gunstige manier worden belegd en 

wel bij een Rotterdamse instelling. 
Art. 23 Regelt de vlag. Er wordt “aangemaand” (en niet verplichtend opgelegd) de vlag op zee te 

tonen. Hoe dat nu moet als de kapitein van twee colleges lid is , hetgeen toch vrij frekwent 
voorkomt, wordt kennelijk aan de kapitein overgelaten. Of zou hij wel eens twee vlaggen 
tonen?  



Art. 24 Kennelijk is het bevorderen van het “clubgevoel” ook een nevendoel van de Maatschappij. 
Art. 25 Er worden handtekeningen vereist, maar deze ontbreken in dit Reglement. Wèl is er een 

genummerde lijst van 46 gedrukte/ handgeschreven namen toegevoegd. Ik neem aan dat dit 
de leden zijn, die op 14 september 1819 lid waren. 

 
*********************************** 

 
Algemen opmerkingen uit  het  
Jaarverslag1819/1820 uitgebracht op 14 september 1820 en de “Ingekomen Berigten 
Gevoegd achter het Verslag over 1820” en die van 1821 t/m 25 
Archief van het zeemanscollege “M aatschappij tot Nut der Zeevaart”. Gemeentearchief 
van Rotterdam. Archiefnummer J126. 
 
Jaarverslag 1818/1819 
1. De eigenlijke oprichters op 14 september 1819 waren 11 personen met de 

vlagnummers 2 t/m 12 plus de secretaris. De secretaris die dit eerste jaarverslag heeft 
opgesteld was S.C.Holm, die vlagnummer 33 droeg. Ik vraag me af waarom die dan 
geen laag nummer zou hebben gekregen en waarom vlagnummer 1 aanvankelijk 
onbezet is gebleven. Dat vlagnummer is later bezet door John Veder, die al snel 
president werd, maar wellicht in de eerste weken/maanden als secretaris is 
opgetreden. Maar bij de eerste brief aan de Kamer van Koophandel was hij al 
voorzitter. 

2. In de derde vergadering, die in het vierde kwartaal van 1819 moet zijn gehouden 
waren er 18 leden, waaruit de bestuurders zijn gekozen. Bij de vaststelling van het 1e 
Jaarverslag in september 1820 waren er 7 bestuursleden en wel de nummers 1, 4, 14, 
15, 20, 23 en 33, dus drie met een hoger nummer dan 18. Óf bij die zesde 
vergadering was het bestuur nog niet compleet óf er zijn in die korte tijd al mutaties 
opgetreden. Van één is dat zeker, nl. de voorzitter i.c. Hendrik van Duim, die al snel 
werd opgevolgd door voorzitter John Veder. Van Duim staat onder het 1e Jaarverslag 
in september 1820 als “Commissaris uit de zeevarende leden”. 

3. In de zesde vergadering, ook in dat vierde kwartaal van 1819 werd het Reglement 
vastgesteld en besloten het te laten drukken. Dat Reglement werd gevoegd bij de 
missive van 10 november 1819 aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze 
6de vergadering moet dus eind oktober zijn vastgesteld. 

4. De oprichting werd bekend gemaakt bij andere zeemanscolleges. Dat moeten 
geweest zijn “De Blaauwe Vlag” en de colleges uit Antwerpen en Oostende. Van 
geen van deze drie zijn archieven beschikbaar (voor wat betreft België kreeg ik 
informatie van de heer van Coolput). 

5. De 10e vergadering was de eerste in 1820, en dat zal dus begin januari zijn geweest. 
Er waren toen 67 leden, die dus allemaal in 1819 lid zijn geworden. Die met een 
hoger vlagnummer zijn dus uit minimaal 1820.  

6. Een voorstel uit 1819 om stuurlieden toe te laten werd afgewezen. 
7.  Er wordt melding gedaan van diverse voorstellen om de inkomsten te verhogen, 

zoals het heffen van zg “kopgeld” (een bedrag bij de aanmonstering) en het vragen 
van porti voor meegenomen, particuliere brieven. Een voorstel om een “armbus” te 
plaatsen werd afgewezen als zijnde te vernederend voor de ontvanger. 

8. Het bijwonen van vergaderingen is niet vrijblijvend en als zodanig in het Reglement 
vastgelegd. Ze dienen voor het aankweken van “vriendschap en maatschappelijke 
betrekking nut en kunde”. Hieruit blijkt dat met de instelling van de Maatschappij 
niet alleen een ondersteuning van behoeftigen werd beoogd, maar men ook een 
sociaal doel  van samenhorigheid binnen een beroepsgroep nastreefde. Verderop in 



het verslag wordt dit expliciet verwoord, immers een van de oogmerken van het 
College is “om elkander, als vrienden, broeders en leden van een ligchaam … van 
naderbij in onze zamenkomsten te leeren kennen, daardoor 
vriendschapsbetrekkningen aantekweken, en elkander nuttig te zijn, … “ 

9 In de Ingekomen Berigten na dit Jaarverslag is sprake van diverse maritieme 
mededelingen op het gebied van navigatie (melding door leden van nieuwe “vuren”, 
overeenkomstige advertenties in kranten). Vol trots wordt gemeld dat gevoerde 
nummervlaggen al zijn herkend. 

10. De invloed van de godsdienst, ook binnen het College, blijkt uit de benoeming van 
een afdeling van de Bijbelvereeniging teneinde “mede te werken tot verspreiding van 
den Bijbel waarin wij op alle onze reizen den besten leidsman en de veiligste haven 
vinden”. 

11.  Het verslag bevat een met de hand geschreven lijst van 67 vlagleden. Dit moeten dan 
de leden uit 1819 zijn. 

12. In de Ingekomen Berigten uit de jaren 1820 t/m 1825 is steeds sprake van 
geografische navigatie-mededelingen van leden. Ook is er een enkele keer sprake 
van een verhandeling op maritiem gebied, zoals die over tijdmeters, hoogtemeting, 
vlagsignalen. 

 
*************************** 

 
Jaarverslagen van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart 1826 t/m 1834 
Archief van het zeemanscollege in het Gemeentearchief van Rotterdam. Archiefnummer J-
126 
 
Jaarverslag 1826 
 Dit bestaat alleen uit een lijst van effectieve leden op volgorde van vlagnummer en 

een Naamlijst van honoraire leden op alfabet. 
 Bij de Naamlijst zijn soms de maatschappelijke posities vermeld en daaruit blijkt dat 

de bovenlaag van de Rotterdamse bevolking steeun aan de Maatschappij verleent. 
Bv. notaris. president van de Kamer van Koophandel, consul van Denemarken, 
wethouder, ridder van de Nederlandse Leeuw, Schout bij Nacht, etc. 

 
Jaarverslag 1827 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 In het Jaarverslag staat de opmerking dat “wij ons Reglement en Plan van Uitkeering 

in de loop van 1827 zoude herzien, om alle besluiten en verbeteringen, daarin 
gemaakt, in een te smelten en tot een geheel te maken, …”. Dit voornemen is 
inderdaad uitgevoerd. 

 Er zijn 170 honoraire leden en 141 effectieve leden. Er is een discrepantie tussen de 
opgaven in de ledenlijst en die in de tekst van het Verslag. 

 Er wordt melding gemaakt van de oprichting van een college te Sappemeer. 
 Er wordt melding gemaakt van het instellen van nummervlaggen door de 

gezamenlijke reeders te Kopenhagen. 
 
Jaarverslag 1828 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 Enkele mededelingen op het gebied van de navigatie. 
 
Jaarverslag 1829 



 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 Een besluit om de inbrengst van effectieve leden te verhogen en wel de maandelijkse 

contributie, de boete wegens afwezigheid, het kopgeld voor ieder manschap der 
equipage, het reisgeld, afhankelijk van de bestemming. 

 Enkele mededelingen op het gebied van de navigatie. 
 
Jaarverslag 1830 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 Enkele mededelingen op het gebied van de navigatie. 
 
Jaarverslag 1831 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. Er 

staan in dit verslag een aantal drukfouten op het gebied van naamgeving en 
vlagnummering. 

 De gebruikelijke mededelingen over overlijden, opzeggingen, verloren gegane 
schepen en ondersteuningen. 

 Mededeling omtrent een wijziging in de vergoedingsregeling voor weduwen, i.c. een 
wijziging van Art. 32 en dan voor “de leden die na 1 Januarij 1832 Lid zijn 
geworden …”. 

 Oproep aan de leden om “steeds een getrouw gebruik te maken van de 
nommervlaggen”. “Zij gevoelen hoe veel de gelegenheid daar door vermenigvuldigd 
wordt, om tijdingen van hen te bekomen, zoo wel voor hunnen betrekkingen als voor 
de eigenaars en inladers van het schip, mitsgaders voor de assuradeurs.” 

 Zoals uit het reglement blijkt is er geen verplichting tot het voeren van de vlag. 
 Voorts enkele berichten van leden op het gebied van de navigatie. 
 
Jaarverslag 1832 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 De gebruikelijke mededelingen over overlijden, opzeggingen, verloren gegane 

schepen en ondersteuningen. 
 De aankondiging van een Raad van Toezicht, met een lijst van bepalingen. De Raad 

bestaat uit de heren N.M.Vink, W.Suermondt Bz., J.H.van Dam, N.J.de Cock, 
D.Hudig, C.Vlierboom en Mr. A.Veder. 

 Voorts enkele berichten op het gebied van de navigatie. 
 
Jaarverslag 1833 
 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 De mededeling dat de Raad van Toezicht is ingesteld en goed functioneert. 
 Enige spanning in de beschikbare geldmiddelen waardoor, in overeenstemming met 

art 43 van het Reglement, de uitkeringen en toelagen zijn verlaagd. Hopelijk kan dat 
binnenkort weer worden teruggedraaid. 

 De mededeling van een “ampliatie” op het Reglement met twee nieuwe bepalingen. 
 De ontvangst van het Regeringsbesluit, dat de Maatschappij wordt erkend. 
 De gebruikelijke mededelingen over overlijden, opzeggingen, verloren gegane 

schepen en ondersteuningen. 
 De verkiezing van een nieuw bestuur, mede vanwege het overlijden van de heer 

Veder. 
 Een ingekomen bericht op het gebied vande navigatie. 
 
Jaarverslag 1834 



 Bevat een Jaarverslag, lijst van effectieve leden en Naamlijst van honoraire leden. 
 In de laatste maanden van het verslagjaar is, door een bijdrage van enige honoraire 

leden, de uitkering weer op het oude niveau gebracht. 
 De gebruikelijke mededelingen over overlijden, opzeggingen, verloren gegane 

schepen en ondersteuningen. 
 

************************ 
 
Jaarverslagen van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart aanwezig in de 
bibliotheek van het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam onder nummer 13R/1a 
 In de bibliotheek van het Maritiem Museum Prins Hendrik zijn complete 
Jaarverslagen aanwezig van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart en wel de 
jaren: 
a). 1818/1819  Zie hiervoor 
en 
b). 1835 t/m 1841; 1849, 1851, 1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867, 1874, 1877 t/m 1883, 

1885 t/m 1888, 1890 t/m 1902. 
Van de tweede reeks zijn fotokopieën gemaakt van het eigenlijke Jaarverslag en van de 
ledenlijsten van dat jaar. Voorst werden de volgende aantekeningen gemaakt: 
 
Jaarverslag 1835 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. De lijst van honoraire leden 

heb ik niet gekopieerd. 
 Behalve de ledenlijst van het college te Rotterdam zijn er ook ledenlijsten van de 

colleges uit Amsterdam (Blaauwe Vlag en Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam, 
Pekel-A en Delfzijl. 

 Tevens is in dit en volgende jaarverslagen melding van een (niet benoemd) Deens 
college met de vermelding: “De Deensche Nommervlag is wit met in de bovenste 
helft eene letter, aanduidende de Plaats waar het Schip te huis behoort, en in de 
onderste helft een Nommer.” 

 Uitkeringen nog steeds op oude voet, dankzij “edelmoedige volharding der 
Honoraire Leden”. 

 Aankondiging van een aanpassing van de geldelijke inbreng op grote reizen. 
 De gebruikelijke melding van overlijden, vertrek en toetreding. 
 
Jaarverslag 1836 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. De lijst van honoraire leden  

en van “Buitenlandsche honoraire leden”, zijnde vooral Nederlanders woonachtig in 
Nederlands Oost Indië. Heb ik niet gekopieerd. 

 Ledenlijsten van Amsterdam (Blaauwe Vlag, Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam 
Pekel-A, Sappemeer en Delfzijl.  

 Hoewel de inkomsten zijn gestegen, o.a. vanwege een grote toename van honoraire 
leden uit NOI, is de financiële situatie nog steeds wat zorgelijk, vanwege het aantal 
ondersteuningen. Het aantal weduwen is gestegen tot 40 met 30 kinderen, het aantal 
oudere behoeftigen is 11 en er zijn nog 2 kapiteins die vanwege het verlies van hun 
schip een vergoeding kregen. 

 De gebruikelijke melding van overlijden, vertrek en toetreding. 
 
Jaarverslag 1837 



 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. Lijsten van honoraire en 
buitelandse honoraire leden van Rotterdam. Niet gekopieerd. 

 Ledenlijsten van Amsterdam (Blaauwe Vlag, Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam, 
Pekel-A, Sappemeer, Delfzijl en Groningen. 

 Aankondiging van een aanpassing van art. 37 van het Reglement aangaande de gang 
van zaken bij een hernieuwd huwelijk van een weduwe van een kapitein. 

 Bericht omtrent een portret van de voorzitter de Jong, naast dat van oud-president 
Veder. 

 De gebruikelijke melding van overlijden, vertrek en toetreding. 
 
Jaarverslag 1838 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. Lijsten van honoraire leden 

en buitenlandse honoraire leden van Rotterdam. Heb ik niet gekopieerd. 
 Ledenlijsten van Amsterdam (Blaauwe Vlag, Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam, 

Pekel-A, Sappemeer, Delfzijl en Groningen. 
 De gebruikelijke melding van overlijden, vertrek en toetreding. 
 De instelling van een Commissie die tot taak krijgt het onderzoeken “of niet uit de 

instelling van het Genootschap meer partij zou kunnen getrokken worden tot nut en 
uitbreiding der zeevaart … “. In een Bijlage is een brief aan de leden opgenomen 
waarin zij worden opgeroepen, meer dan tot nu toe, mededeling te doen van 
bijzonderheden omtrent “de ligging van landen, stroomen, banken, … de 
weersgesteldheid … in het kort om de zeevaartkunde te bevorderen en uit te 
breiden”. Er wordt daarbij bijzondere aandacht gevraagd voor Java en de Indische 
Archipel. 

 Een verzoek aan B&W van Rotterdam tot het inrichten van een observatorium op het 
eiland Fijenoord, “voornaamlijk tot regeling der tijdmeters”. 

 Een paar navigatiebijzonderheden. 
 
Jaarverslag 1839 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. Lijsten van honoraire leden 

en buitenlandse honoraire leden van Rotterdam. Heb ik niet gekopieerd. 
 Ledenlijsten van Amsterdam (Blaauwe Vlag, Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam, 

Pekel-A, Sappemeer, Delfzijl en Groningen. 
 De gebruikelijke melding van overlijden, vertrek en toetreding. 
 Een aanvulling op het reglement en wel betreffende de contributie, wanneer een 

kapitein aan de wal toezicht houdt op de bouw van een schip 
 De aankondiging van het ophangen van een zwarte lijst van leden die zich “aan 

grove ongeregeldheden hebben schuldig gemaakt”.  
 
Jaarverslag 1840 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. Lijsten van honoraire leden 

en buitenlandse honoraire leden van Rotterdam. Heb ik niet gekopieerd. 
 Ledenlijsten van Amsterdam (Blaauwe Vlag, Zeemanshoop), Dordrecht, Veendam, 

Pekel-A, Sappemeer, Groningen, Delfzijl en Wildervank. 
 Benoeming van kapitein F. van den Bergh tot President i.p.v. de overleden voorzitter 

J.de Jong. 
 Aanpassing van het Reglement. De uitkering aan de ouders van ongehuwde 

kapiteins zal hetzelfde zijn als aan weduwen, mits de ouders boven de 60 jaar zijn. 
Eerder gehuwde leden vallen buiten deze regeling. 



 Toegevoegd “Bekendmakingen aan Zeelieden” met de melding van kapitein 
L.Heykoop aan boord van de “Admiraal Zoutman”, dd. 5 november 1840 over “eene 
koraaldroogte”, 4⅓ mijl van de hoek van Carawang, op weg van Semarang naar 
Batavia. Deze droogte is “zeer klein en steil” en een “scherp koraal”. 

 
Jaarverslag 1841 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van effectieve leden. Lijsten van honoraire leden 

en buitenlandse honoraire leden van Rotterdam. Heb ik niet gekopieerd. 
 Ledenlijsten van Amsterdam (Zeemanshoop, maar niet meer de Blaauwe Vlag), 

Dordrecht, Veendam, Pekel-A, Sappemeer, Groningen, Delfzijl en Wildervank. 
 Overlijden van de pas benoemde president F. van den Bergh. 
 Benoeming van kapitein Th. W. Versluys tot President. 
 Enige aanpassingen op het Reglement, o.a. de verplichting van het overleggen van 

een gezondheidsverklaring bij de aanmelding en het vrijstellen van contributie van 
onvermogende leden. 

 “Scheepskapiteins op Java, of zoogenaamde Kustvaarders, kunnen voortaan de 
Nummervlag der Maatschappij voeren tegen betaling van f25,- ’s jaars; die 
nummervlag zal overeenkomen met die in gebruik bij de Effectieve leden alhier, met 
dat onderscheid echter, dat in het midden der beide groene strepen een derde wit zal 
zijn, en dat de letter R van voor het nummer zal worden weggelaten.” 

 Een mededeling over een vuurschip aan de Cornwall-kust. 
 
Jaarverslag 1849 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van kapiteins in volgorde van vlagnummer met 

gegevens over scheepsnaam en type, last en reeder. 
 Alfabetische lijst van effectieve leden, honoraire leden te Rotterdam, honoraire leden 

buiten Rotterdam, maar wel in Nederland, donateurs, en buitenlandse honoraire 
leden. Niet gekopieerd. 

 Een referentie naar de Europesche cholera-epidemie eind veertiger jaren. 
 Voorts is toegevoegd een ledenlijst van een college in Vlaardingen, dat, gezien de 

schepen, vooral op vissersvaartuigen is gericht, maar ook enkele 
koopvaardijkapiteins.  

 Opgaven van overlijdens, aanmeldingen, bedankjes, e.d. 
 “Ampliatiën op het Reglement”, besloten op de Algemene Vergaderingen van 02 

december 1847 en 20 december 1849; 
 
Jaarverslag 1851 
 Bevat een Jaarverslag en een lijst van kapiteins in volgorde van vlagnummer met 

gegevens over scheepsnaam en type, last en reeder. 
 Alfabetische lijst van effectieve leden, honoraire leden te Rotterdam, honoraire leden 

buiten Rotterdam, maar wel in Nederland, donateurs, en buitenlandse honoraire 
leden. Niet gekopieerd. 

 Opgaven van overlijdens, aanmeldingen, bedankjes, e.d. 
 
Jaarverslag 1855 
 Bevat Jaarverslag en een lijst van kapiteins in volgorde van vlagnummer met 

gegevens over scheepsnaam en type, last en reeder. 
 Alfabetische lijst van effectieve leden, honoraire leden te Rotterdam, ere-leden 

honoraire leden buiten Rotterdam, maar wel in Nederland, donateurs/donatrices, en 
buitenlandse honoraire leden. Niet gekopieerd. 



 Opgaven van overlijdens, aanmeldingen, bedankjes, e.d. 
 Ledenlijsten van Amsterdam, Dordrecht, Veendam, Oude PekelA, PekelA, 

Sappemeer, Groningen, Delfzijl, Wildervank en Vlaardingen. 
 Bericht dat de Kamer van Koophandel geen medewerking verleent tot de benoeming 

van een nieuwe Raad van Toezicht “vanwege de aard van haren werkkring”. 
 Een wat schimmige opmerking dat “Na ontrouw, ruim een jaar geleden, door den 

President-Penningmeester, ten opzigte van het Maatschappelijk fonds gepleegd, …”. 
Wat was de aard van de “ontrouw”? Financiële malversaties? Er is verderop 
sprake van de voorziening in het tekort. 

 
Jaarverslag 1858 
 Jaarverslag; supplement op het Reglement; verslag van het fonds van zeelieden 

beneden de rang van kapitein; namen van donateurs voor dit  fonds (dit is de eerste 
keer dat dit fonds en zijn donateurs wordt genoemd); lijst van effectieve leden, etc. 
(zie 1855) 

 Ledenlijsten van andere zeemanscolleges, zoals in 1855. 
 
Jaarverslag 1859 
 Zie verslag 1858 
 
Jaarverslag 1862 
 Jaarverslag; Veranderingen in het Reglement dd 14 januari 1863; Namen van de 

donateurs van het fonds voor zeelieden onder de rang van kapitein; effectieve 
ledenlijst; idem maar dan alfabetisch; honoraire leden; honoraire leden buiten de 
stad; donateurs en donatrices van de Maatschappij; buitenlandse honoraire leden; 
naamlijsten van de colleges te Amsterdam, Dordrecht, Veendam, Oude Pekel A; 
Pekela A; Sappemeer; Groningen; Delfzijl; Wildervank. Vlaardingen wordt wel 
genoemd maar vanwege het geringe aantal vlagvoerende leden geen ledenlijst meer. 

 Het Jaarverslag maakt melding van het aanmerkelijke negatieve saldo. Derhalve 
werd op een vergadering van 14 januari de contributie aanzienlijk verhoogd. 

 De gebruikelijke lijst van overlijden, bedankjes en royementen. 
 
Jaarververslag 1863 
 Voor de rubrieken zie verslag 1862. 
 Door de oproep en maatregelen voor meer inkomsten is dit jaar het Fonds in staat 

geweest om de uitkeringen op de oude voet voort te zetten. 
 
Jaarverslag 1864 
 Voor de rubrieken zie verslag 1862 
 
Jaarverslag 1865 
 Voor de rubrieken zie verslag 1862. Voorts bevat het Reglementswijzigingen van 14 

januari 1863, december 1864, december 1865. 
 
Jaarverslag 1866 
 Bevat een Reglementswijziging dd december 1866. 
 Voor de overige rubrieken zie 1864. 
 Melding van een fikse achteruitgang in aantal honoraire leden en een stijging van de 

uitkeringen. Het fonds dreigt in moeilijkheden te geraken. 
 



Jaarverslag 1867 
 Bevat o.a. (laatste) Reglementswijzigingen uit december 1867. 
 Voor de overige rubrieken zie 1864 
 Overzicht van een aantal giften. 
 
Jaarverslag 1874 
 Bevat de volgende rubrieken:  
 * Jaarverslag;  
 * Verslag Fonds van Zeelieden beneden de rang van kapitein; 
 * Donateurs van dit Fonds; 
 * Veranderingen in het Reglement dd. 28 december 1871; 
 * Naamlijst van Effectieve leden; Alfabetische naamlijst van honoraire leden; 

Ereleden; Honoraire leden buiten de stad; Donateurs en -trices; Buitenlandse 
honoraire leden; 

 * Naamlijst van de colleges in Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Groningen, 
Harlingen, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Sappemeer, Schiermonnikoog, Veendam, 
Wildervank en Vlaardingen. 

 * Langzamerhand gebruikelijke mededeling dat het aantal honoraire en effectieve 
leden afneemt, het aantal trekkende weduwen toeneemt en daardoor er financiële 
moeilijkheden dreigen. 

 * De uitgebreide mededelingen omtrent het lot van kapiteins en hun weduwen is 
drastisch ingekort. Bv. geen informatie over de hertrouw van weduwen. 

 
Jaarverslag 1877 
 De vrees bestond dat de uitkeringen voor een derde keer in korte tijd verminderd 

moesten worden. Maar een wervingscampagne leverde zoveel nieuwe inkomsten op, 
dat deze maatregel achterwege kon blijven. Maar desondanks blijf de situatie 
zorgelijk. 

 Ook nu alleen nog mededeling over overlijden en nieuwe leden. 
 Ook de ledenlijsten van andere zeemanscolleges zijn niet meer vermeld. 
 
Jaarverslag 1878 
 Voor de rubrieke zie 1877 
 Vermelding van een aantal giften door leden van het Koninklijk Huis plus een aantal 

andere weldoeners. Daardoor kon het tekort van vorig jaar enigszins worden 
verminderd. 

 In dit jaarverslag is voor het eerst een expliciete lijst opgenomen van weduwen en 
oud-gezagvoerders die voor hun jaarlijkse uitkeringen hebben bedankt. Deze lijst 
werd ook opgenomen in de beschikbare jaarverslgen t/m 1888. In die van 1890 en 
later ontbreekt hij weer. 

 
Jaarverslag 1880 
 Voor rubrieken zie 1877. 
 Vermelding van giften, o.a. van de Rotterdamse Vrijmetselaarsloge Frederic Royal. 
 
Jaarverslag 1881 
 Voor rubrieken zie 1877 
 Wederom de overweging gedaan om de uitkeringen te korten, wegens de financiële 

situatie. Vanwege enkele donaties toch nog niet doorgevoerd. 
 



Jaarverslag 1882 
 Voor rubrieken zie 1877 
 Verder de gebruikelijk klaagzang over de slechte financiële positie en de ontvangst 

van een aantal extra donaties. 
 
Jaarverslag 1883 
 Voor de rubrieken zie 1877. 
 Een aanmerkelijk positiever geluid  omtrent de financiën. vanwege een aantal 

substantiële giften, waaronder één van f 2500,-.  
 
Jaarverslag 1885 
 Bevat de volgende rubrieken: 
 * Jaarverslag 
 * Lijst der Weduwen en Oud-Gezagvoerders, die voor de Jaarlijkse Uitkeringen 

hebben bedankt; 
 * Verslag van het Fonds voor Zeelieden beneden de Rang van Kapitein. Opgericht in 

1847; 
 * Namen der donateurs van voormeld Fonds; 
 * Veranderingen in het Reglement; 
 * Rekening van Ontvangst en Uitgaven; 
 * Naamlijst effectieve leden met schepen en vlagnummers; 
 * Alfabetische lijst van effectieve leden en de leden voor de vlag; 
 * Naamlijsten van honoraire leden, ereleden, honoraire leden buiten de stad, 

donateurs plus donatrices, buitenlandse honoraire leden; 
 * Dus geen ledenlijsten van andere zeemanscolleges! 
 Voorts de gebruikelijke klaagzang over de financiële toestand, alhoewel dat nog niet 

heeft geleid tot een verlaging van de uitkeringen 
 
Jaarverslagen 1886, 1887 en 1888 
 Zie 1885 
 
Jaarverslagen 1890 en 1891 
 Gebruikelijke opsomming van de rubrieken zoals in 1885, maar nu weer met de 

ledenlijsten van de andere zeemanscolleges waaronder die van de “Goede 
Bedoeling” uit Den Helder. 

 De klaagzang over de financiële moeilijkheden en de dank voor extra donaties. 
 
Jaarverslag 1892 
 Gebruikelijke rubrieken. 
 Vanwege een aantal genereuze legaten is besloten om de uitkeringen te verhogen, 

een zeer uitzonderlijk besluit gezien de klaagzangen uit de vorige jaren. Een 
kolossaal legaat kwam van Fop Smit Jr ten bedrage van f 10.000,-. 

 
Jaarverslag 1893  
 Gebruikelijke rubrieken 
 Nu weer een nadelig saldo, waardoor overwogen wordt om effecten te verkopen. 

Oproep voor steun, vooral omdat in 1894 de Maatschappij 75 jaar zal bestaan. Tot 
nu toe zijn meer dan duizend weduwen en wezen ondersteund.  

 Geen ledenlijsten van andere colleges. 
 



Jaarverslag 1894 
 Gebruikelijke rubrieken 
 Negatief saldo verder opgelopen. Verwijzing naar diverse krantenartikelen vanwege 

het 75-jarig bestaan van de Maatschappij op 14 september. In de loop van het 
bestaan is 1¼ miljoen gulden uitgekeerd aan weduwen, wezen en oud-
gezagvoerders. 

 Mèt lijsten van de andere zeemanscolleges. 
 
Jaarverslag 1895 
 Gebruikelijke rubrieken en wederom klaagzang over de financiën. 
 Mèt lijsten van de andere zeemanscolleges. 
 
Jaarverslag 1896 
 Gebruikelijke rubrieken en gebruikelijke klaagzang over de financïen. Woord van 

waardering voor een aantal leden die zich beijverden voor het genereren van gelden, 
waaronder 19 nieuwe leden voor de vlag, een enorme aanwas in vergelijking met 
voorgaande jaren. 

 Mèt de lijsten van de andere zeemanscolleges. 
 
Jaarverslag 1897 
 Gebruikelijke rubrieken en gebruikelijke klaagzang over de financiën. 
 Vanaf dit jaarverslag t/m dat in 1902 géén lijsten meer van andere zeemanscolleges. 
 
Jaarverslag 1898 
 Gebruikelijke rubrieken en gebruikelijke klaagzang over de financiën. 
 “De eerste 50 jaren kenmerkte zich door welvaart, doch na dien tijd ging de 

belangstelling meer en meer achteruit. Voor een groot deel moet dit worden 
toegeschreven worden, aan het destijds ontstaan van vele Levensverzekering-
Maatschappijen, waarin ook zeelieden werden opgenomen, maar ook de zeilvaart 
ging gaandeweg achteruit, om voor de stoomvaart plaats te maken”. Door 
verminderde belangstelling voor de zeevaart en nam het aantal honoraire leden af.. 

 Op 31 december 1898 waren er nog 103 trekkende weduwen. Door wijlen de 
echtgenooten dier 103 weduwen is tot hun overlijden gezamenlijk als effectieve 
leden gecontibueerd f 942.64,44½ en aan de weduwen werd tot aan 31 december 
1898 in totaal f 379.954,54½ uitgekeerd. Dus meer uitgekeerd dan ontvangen f 
285.690,10. Dat betekent dat die uitkeringen alleen mogelijk waren door de 
bijdragen van honoraire leden, giften en legaten. Opgenomen is een staatje van de 
leeftijdscategorieën van de weduwen, waaruit blijkt dat ruim 70% boven de 70 jaar 
was en bijn 17% boven de 80. 

 
Jaarverslagen 1899 en 1900. 
 Gebruikelijke aandacht voor de benarde financiële toestand en dank voor de schaarse 

extra bijdragen. 
 
Jaarverslagen 1901 en 1902 (de laatste) 
 Voor het eerst interen op het kapitaal, omdat de opbrengsten uit het kapitaal plus 

donaties en de extra bijdragen niet meer toerijkend zijn. 
 

*********************** 
 



De Reglementen van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart. 
In de bibliotheek van het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam zijn diverse 
Reglementen van dit zeemanscollege aanwezig onder nummer 13 R/1a. 
 
Boekje waarin een serie van Reglementen  van de Maatschappij en van Orde van de 
Societeit uit diverse jaren en wel: 
A. “Reglement voor de Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Herzien en Goedgekeurd in de Algemeene 

Vergaderingen van October, November en December 1855”. 
 Het is ondertekend door D.Keus, president en P.Wap, secretaris, December 1855. 
 Dit Reglement is veel gedetailleerder dan de eerste versie uit 1819. Er is bijvoorbeeld een hoofdstuk 

met Algemeene Bepalingenen waarin artikelen over de plaatsing van zonen van overleden effectieve 
leden, sancties bij schandelijk en schadelijk gedrag, e.d.  

B. “Reglement van Orde voor de Societeit tot Nut der Zeevaart, thans gevestigd in de Boompjes en de 
hoek van de Tarweacker”. 

 De datering is December 1846, 
 Behandelt de gedragsregels bij het bezoek van de Societeit. Voorbeelden van opmerkelijke regels: 
 art. 12 regelt het meenemen van kinderen. Dat is toegestaan “en wel hunne zonen, tot beneden de 15 

jaren, en meisjes zonder bepaalden ouderdom; doch beiden boven de 6 jaren”. 
 art. 13 luidt: “Geene honden worden in de Zaal toegelaten”. 
C. Reglement herzien en goedgekeurd in december 1861 met als ondertekening D.Keus, president en S. 

de Boer, secretaris. 
D. Reglement herzien en goedgekeurd in december 1868 met als ondertekening W. van der Hoeven, 

president en H.F.Planten, secretaris. 
 Toegevoegd is de mededeling:”naar aanleiding van de minder gunstige toestand van het Fonds … is 

besloten, om vanaf 1 Januarij 1869 al de uitkeeringen met één vijfde deel te verminderen”.  
E. Reglement herzien en goedgekeurd december 1877 met als ondertekening D.C.Rietbergen, president 

en Jb. Hus, secretaris. 
 
Boekje bevattende het Reglement “Herzien en goedgekeurd in de Algemene 
Vergaderingen van 16 en 17 November 1905 
 Deze wijziging is ondertekend door J.R.Bijl, president en J.Swart, secretaris in november 1905 
 Ik refereer hier twee artikelen en wel: 
 Art.1 “Het doel der “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” is het bijeenbrengen en onderhouden van een 

geldelijk fonds, om te strekken tot tegemoetkoming in de behoefte van gezagvoerders, hunnen 
weduwen en weezen. 

 Art. 4 “Effectieve Leden kunnen alleen zijn gezagvoerders van schepen, die onder Nederlandsche vlag 
varen; zij moeten voldoen aan de bepalingen van dit reglement.” 
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