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1. MOTIVERING VOOR DIT RAPPORT 
 
 Sedert enige tijd ben ik doende een Lexicon samen te stellen van 19e eeuwse Nederlandse 
koopvaardijkapiteins voorzien van zo veel mogelijk maritiem-biografische bijzonderheden. 
Eerder schreef ik01: 

“In studies omtrent zeegeschiedenis wordt over het algemeen de aandacht eerder 
gericht op de historie van schepen dan op die van de bemanningsleden. Het bekende 
werk van van Sluijs bevat ettelijke delen over de schepen uit de 18e en 19e eeuw en 
maar enkele omtrent de gezagvoerders. Bouma02 heeft monnikenwerk verricht met 
zijn lijst van 19e eeuwse zeil-en stoomschepen. De lijst is echter gealfabetiseerd op 
scheepsnamen en niet op gezagvoerders. 
In de genealogische litteratuur bestaan diverse overzichten binnen een bepaalde 
beroepsgroep03. Van gezagvoerders in de koopvaardij zijn er enkele regionaal 
georiënteerde publicaties zoals die van Terschelling04 en  Katwijk05 (en ook 
Schiermonnikoog06). Een breder overzicht van koopvaardijkapiteins in Nederlandse 
dienst is voor zover mij bekend niet beschikbaar. Ik ben derhalve begonnen met het 
samenstellen van een dergelijke lijst met daaraan toegevoegd zoveel mogelijk 
bijzonderheden uit het maritieme leven van de gezagvoerders. Mijn motivering is 
dus meer genealogisch dan maritiem-historisch geïnspireerd.” 
 

 De basis voor de Lexicon zijn de ledenlijsten van zeemanscolleges met daarnaast het 
overzicht van van Sluijs07. De toegankelijkheid van deze lijsten is moeilijk, omdat deze zijn 
opgesteld naar volgorde van aanmelding en de daarbij behorende collegevlag en niet in 
alfabetische volgorde. Ik ben derhalve begonnen met het alfabetiseren van deze lijsten met als 
maritiem-biografisch resultaat de lidmaatschapsperiode van de vlagdragende leden van het 
betreffende college. Inmiddels zijn gereed gekomen de lijsten van de zeemanscolleges “Blaauwe 
Vlag” te Amsterdam08, “Zeemanshoop” te Amsterdam09 en “Zeemansvoorzorg” te Harlingen01. 
In vergevorderde staat van voltooiing is een lijst van “De Herkenning” te Schiermonnikoog”. 
 Het hier voorliggende rapport handelt over het Rotterdamse college “Maatschappij tot Nut 
der Zeevaart” en bevat: 
 a. een gealfabetiseerde lijst van vlagvoerende leden; 
 b. een lijst van vlagnummers met de daarbij behorende kapiteins; 
 c. een lijst van Bestuursleden van de Maatschappij. 
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2. METHODIEK BIJ HET OPSTELLEN VAN DE LEDEN- EN 
NUMMERLIJSTEN 

 De bronnen voor het opstellen van de alfabetische ledenlijst van de Maatschappij met de 
daarbij behorende lidmaatschapsperioden waren de volgende: 
a. De ledenlijsten die gevoegd waren bij de Jaarverslagen van de Maatschappij. Het aantal 

beschikbaren Jaarverslagen en dus de ledenlijsten is zeer onvolledig. Een groot deel van het 
archief van de Maatschappij schijnt verloren te zijn gegaan tijdens het bombardement in 
1940 op Rotterdam. Schamele overblijfselen zijn te vinden in het: 

 * Gemeentearchief van Rotterdam met Jaarverslagen uit 1820 en de periode 1826 t/m 
1834. 

 * Maritiem Museum “Prins Hendrik” te Rotterdam en wel de verslagen uit 1835 t/m 1841, 
1849, 1851, 1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867, 1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 
t/m 1888, 1890 t/m 1902. Vanaf 1849 werden in de ledenlijsten het type, naam, lastage 
en reeder/boekhouder van het schip van de betreffende kapitein vermeld. 

b. De ledenlijsten zoals jaarlijks gepubliceerd in de Amsterdamschen Almanak voor 
Koophandel en Zeevaart10 in de periode 1830 t/m 1919 en in de Almanakken van Sweijs11 in 
de periode 1859 t/m 1906. De Maatschappij werd in 1918 0f 1919 geliquideerd. 

 
 Bij het gebruik van deze bronnen dienen een fors aantal voorbehouden te worden gemaakt 
die de betrouwbaarheid van mijn opgaven beïnvloeden: 
a. De spelling van de familienamen in de verschillende bronnen is vaak onzorgvuldig en 

vertoont onderlinge verschillen. Voor de hand liggende verschillen zijn de IJ en de Y. Maar 
er komen ook een aanzienlijk aantal andere schrijf- of zetfouten voor. Een voorbeeld van een 
groot verschil in de schrijfwijze van familienamen is Houtsheuvel La Brand resp. 
Vorstheuvel la Brand. Maar ook binnen dezelfde bron is sprake van verwarring. Zo wordt lid 
R27 in Jaarverslag 1834 opgevoerd als kapitein Klok en in 1835 als kapitein Blok. De juiste 
spelling zal alleen met nader bronnenonderzoek, zoals de Burgerlijke Stand gegevens, zijn 
vast te stellen. Maar ik heb mij bij het maken van een keuze in schrijfwijze ook gebaseerd op 
de gegevens uit van Sluijs07, zo mogelijk Bouma02, en vooral ook Rimkus12. En tenslotte 
bevat mijn Lexicon soms gegevens uit andere bronnen, zoals de inschrijfregisters van het 
Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”. Desondanks geef ik in de ledenlijst vaak 
dubbele naamsopgaven (Poots/Poodts, Metz/Mets, Josen(s)/Joosen/Joossen/Joosten), e.d. 
Aan de lezer om de juiste keus te maken. 

b. De initialen bij de familienamen leveren soms verwarring op. Een vaak voorkomend 
probleem is de verwisseling van de T en de F, die in handgeschreven teksten tot 
onduidelijkheid leidt. Een keuze kon soms gemaakt worden als de volledige vóórnamen 
bekend zijn, zoals gegeven in Rimkus12, van der Plas en Meijles 05 en mijn eigen Lexicon. In 
dat laatste geval kan een dubbellidmaatschap met een ander zeemanscollege uitsluitsel 
geven, vooral als er ook sprake is van het lidmaatschap van het Amsterdamse college 
“Zeemanshoop”. Van dit college is een uitgebreid archief voorhanden, waarbij in de notulen 
van de Algemene Vergaderingen een aangemeld lid met de volledige vóórnamen wordt 
genoemd. Overeenkomst in naam en type van het gevoerde schip levert dan het bewijs dat 
het om dezelfde kapitein gaat. 

 Een apart probleem kan ontstaan binnen een familie van kapiteins, waar het moeilijk kan zijn 
om te beslissen of het om één persoon gaat of om naaste familieleden. Ook daar is nader 
genealogisch onderzoek noodzakelijk.  

c. De Jaarverslagen van de Maatschappij zijn vrijwel altijd gedateerd in januari van het volgend 
jaar en ook de bijbehorende ledenlijsten slaan dan op het betreffende verslagjaar. De 
ledenlijsten uit de Almanakken daarentegen zijn gepubliceerd in jaar 18xx maar moeten 
slaan op het voorgaande jaar. De juistheid van deze veronderstelling blijkt uit vergelijking 
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van ledenlijsten uit deze bronnen, althans in de meeste gevallen. De veronderstelling is van 
belang voor het dateren van ledenlijsten uit de Almanakken, daar waar er geen uit de 
Jaarverslagen beschikbaar zijn. Maar een strikte toepassing van deze regel blijkt niet altijd op 
te gaan. Ik denk dat bij het corrigeren van de proefdrukken van de Almanak soms nog 
recente mutaties zijn ingevoegd en dan zou een dergelijke opgave wèl slaan op het 
verschijningsjaar van de Almanak en niet op het jaar daarvóór. Ook in de Jaarverslagen van 
de Maatschappij zal er een tijdsverschil zijn opgetreden tussen de datering van het 
Jaarverslag en het drukken van de tekst. Zo noteerde ik, dat in het Jaarverslag van 1827 nog 
een voorval uit 1828 is opgenomen (noot 3 van dat Jaarverslag). De vraag is dan of ook in de 
ledenlijsten recente lidmaatschappen uit de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn 
ingevuld. 

d. In de Jaarverslagen worden in het tekstuele gedeelte altijd de aanmeldingen en de 
beëindigingen van het lidmaatschap vermeld. Bij vergelijking van deze gegevens met de 
bijgevoegde ledenlijst blijkt dat bij vertrek in een bepaald jaar (overlijden, bedanken of 
royement) het lid in de betreffende ledenlijst werd weggelaten of al was vervangen door een 
nieuw lid. Bij wijze van voorbeeld: in de tekst van het Jaarverslag 1840 staat vermeld dat de 
kapiteins H.M.Heyens (R4), D.Rooderkerk (R26), A.Schaap Mz (R36) en H.Bedger (R92) 
zijn overleden. In de ledenlijst bij dit Jaarverslag uit 1840 worden onder deze nummers 
genoemd de kapiteins J.J.Day, M. van Schouten, C.Keus en J.Teijgeler. Kennelijk vond een 
nieuwe benoeming op een opengevallen nummer plaats in hetzelfde jaar van overlijden van 
de voorganger. Deze constatering heeft echter wèl konsekwenties voor de ledenlijsten uit de 
Almanakken als van dat jaar de ledenlijsten uit de Jaarverslagen ontbreken. Als ik alleen 
moest afgaan op de ledenlijsten uit de Almanakken, dan heb ik beëindiging van het 
lidmaatschap een jaar later gedateerd dan de opgave uit dat Almanakjaar. Soms had ik steun 
aan de veronderstelling dat beëindiging van lidmaatschap en overlijden wel in hetzelfde jaar 
plaats gevonden zal hebben. Maar ook hier kan er verwarring ontstaan: zo meldt het 
Jaarverslag 1849 het overlijden van kapitein D.Steur, terwijl Rimkus12 zijn opgeeft dat hij 
eind 1848 is overleden. 

 
CONCLUSIE 

De onzekerheden in mijn veronderstellingen betekenen dat er in de periode van 
lidmaatschap fouten kunnen zitten. Begin- en eindjaar van de 
lidmaatschapsperiode kunnen een jaar eerder of later vallen dan ik heb 
opgegeven. Dit heeft ook konsekwenties voor de opgaven in de nummerlijsten. 
Mijn werkwijze vormt tevens de verklaring voor frekwente verschillen tussen 
mijn opgaven en die van Rimkus12 wat betreft de lidmaatschapsperiode. 

 
 
3. TOELICHTING OP DE LEDEN- EN NUMMERLIJSTEN 
 Bij de bespreking van de leden- en nummerlijsten verwijs ik ook naar mijn rapportage Het 
Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Een opstap voor verder 
onderzoek.14. 
 
 De Maatschappij kende 2 typen van leden met een nummervlag en wel de effectieve leden 
en de leden voor de vlag. Effectieve leden waren volwaardig lid en hadden, na een zekere 
periode van lidmaatschap, recht op een ondersteuning uit het Fonds van de Maatschappij voor 
hem en zijn weduwe en kinderen. Leden voor de vlag hadden wèl het recht om een nummervlag 
te voeren maar konden geen rechten op financiële steun doen gelden. Zij zijn in de ledenlijst met 
een v aangeduid. In de loop van zijn lidmaatschapsperiode verwisselde een kapitein soms zijn 
effectieve lidmaatschap voor een lidmaatschap voor de vlag. Een voorbeeld is kapitein 
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A.M.C.den Exter van den Brink met vlagnummer R118. Maar ook het omgekeerde kwam voor 
bv. kapitein J.N.Lützow met vlagnummer R273. 
 
 De Maatschappij volgde de strategie om opengevallen vlagnummers vanwege overlijden, 
opzegging of royement weer opnieuw uit te geven, soms reeds in hetzelfde jaar, soms na verloop 
van een aantal jaren. Omdat de openvallende plaatsen vooral bij de lagere nummers vielen, 
werden deze weer snel uitgegeven. Het gevolg is dat deze lage nummers door een reeks van 
kapiteins zijn gevoerd, terwijl de hogere nummers veelal niet meer dan één kapitein hebben 
gekend. Van de vlagnummers 1 t/m 150 heeft slechts 3% één kapitein gehad, van de nummers 
400 t/m 483 was dat c.80%. 
 De gewoonte van het opvullen van een openvallend vlagnummer verschilde van die van het 
Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”. Daar werd in 1836 en 1854 een hernummering 
ingevoerd toen de nummervlag een te hoog cijfer dreigde te krijgen. De konsekwentie was, dat 
Rotterdamse kapiteins gewoonlijk gedurende hun gehele lidmaatschapsperiode een zelfde 
vlagnummer droegen, terwijl een Amsterdamse kapitein zelfs drie nummers kon hebben 
gedragen als hij in de periode vóór 1836 tot nà 1854 lid was geweest. Maar ook van de regel van 
één vlagnummer per Rotterdamse kapitein werd soms afgeweken en er zijn voorbeelden waarbij 
de kapitein van vlagnummer veranderde, bv. E.P.J. van Emmerik, Broder Paul Martens, e.a. Wat 
de reden voor een verandering van vlagnummer was, is mij niet duidelijk. 
 Het gevolg van deze nummerstrategie is dat een Rotterdams nummer in het maximale geval 
door 8 kapiteins is gevoerd, bv. de nummers R12, R22, e.a. Wil men dus een scheepsportret met 
nummervlag van een Rotterdams schip identificeren dan is het cruciaal te weten in welk jaar het 
portret werd vervaardigd. Overigens geldt deze overweging ook voor Amsterdamse 
scheepsportretten! 
 Zoals vermeld in paragraaf 2 zijn er vanaf 1849 ledenlijsten bij de Jaarverslagen met 
vermelding van het schip. Maar het kwam zeer frekwent voor dat er gedurende een periode geen 
schip en reeder/boekhouder werd vermeld. Kennelijk verbleef de gezagvoerder voor enige tijd 
aan de wal of had zijn beroep als zeeman voorgoed vaarwel gezegd. Daardoor komen er 
lidmaatschappen voor van c.50 jaar, zoals bv. Bonifacius van der Tak (R37), Pieter Landberg 
(R109), A.A.Schaap (R113) en F.D.Fokkens (R280). H.H.Scholtens (R142) was zelfs meer dan 
60 jaar effectief lid. 
 
 In de ledenlijsten van Jaarverslagen en Almanakken ontbreken soms de namen van kapiteins, 
die wèl lid moeten zijn geweest. Ik heb voor deze conclusie twee argumenten: 
a. Het komt voor dat in de tekst van een Jaarverslag de benoeming van een lid wordt vermeld, 

terwijl zijn naam in de ledenlijsten ontbreekt. Kennelijk is dat lid in hetzelfde jaar van 
aanmelding overleden en niet meer in de ledenlijst opgenomen (zie ook onder paragraaf 2d). 
In dat geval is het vlagnummer bekend vanwege de vermelding in de tekst van het 
Jaarverslag. Voorbeelden zijn de kapiteins Schmidt Kley (R436) en Lutzow (R429). 

b. De Jaarverslagen vanaf 1832 vermelden een “Rekening-Courant” resp. “Rekening van 
Ontvangst en Uitgaaf” waarin is opgenomen welke personen in dat verslagjaar een uitkering 
hebben gekregen. In de meeste gevallen betreft dat weduwen en wezen. Deze moeten dus 
echtgenote of kind van een overleden kapitein zijn geweest, maar soms komt deze niet voor 
in de beschikbare ledenlijsten. Vanwege het ontbreken van de ledenlijsten uit de periode 
1820 t/m 1825 moet deze kapitein tussen 1820 en 1826 lid geworden zijn en ook weer zijn 
overleden. In deze gevallen kan ik het vlagnummer niet achterhalen. Voorbeelden zijn de 
kapiteins Bornet, Haverbult, Kerkstra, e.a. Het bestaan van deze kapiteins zijn veelal te 
achterhalen in de lijsten van van Sluijs07. 
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 De groei in aantal leden vond vooral plaats in de eerste 35-40 jaar. In 1820 waren er 67 
effectieve leden en in de eerstvolgende ledenlijst van 1826 waren 145 vlagnummers uitgegeven. 
Het aantal aanmeldingen in de periode 1820-1826 is groter geweest omdat in de tussentijd 
opengevallen vlagnummers zijn opgevuld. Tot c.1838 was R155 het maximale vlagnummer 
maar in de jaren daarna trad een geleidelijke stijging op met R200 in 1846. Maxima van R300 en 
R400 werden bereikt in 1850 resp. 1853. Het hoogste vlagnummer was R483 dat werd uitgereikt 
in 1858. Uit de beschikbare Jaarverslagen is af te lezen dat van de aangemelde leden steeds een 
deel een opengevallen vlagnummer kreeg. Om voorbeelden te geven: in 1849 werden 28 leden 
ingeschreven waarvan 5 op opengevallen plaatsen en de overige 23 met een nieuw nummer. In 
1851 waren deze getallen 9 resp. 41 en in 1855 20 resp 11. Vanaf eind vijftiger jaren nam de 
aanwas in effectieve leden sterk af en kwam niet meer uit boven de 10 per jaar. Het aantal 
aanmeldingen bleef onder het aantal openvallende plaatsen waardoor er geen nieuwe 
vlagnummers meer werden uitgegeven. In de zestiger jaren was er nog wel een substantieel 
aantal aanmeldingen voor de vlag van soms méér dan 10 per jaar, maar ook daar vond een 
teruggang plaats in de zeventiger jaren. Een pregnante uitzondering was 1881 toen er 15 
vlagaanmeldingen waren, wellicht het resultaat van een ledenwerf actie. Maar daarna kwam was 
de bloei van de Maatschappij voorbij. 
 
 Uit de ledenlijst blijkt dat er hele families van zeelieden lid van de Maatschappij zijn 
geweest. Voorbeelden zijn b.v de families Boomgaard (waarvan het lid Geert Adriaans 
Boomgaard tot de leeftijd van 110 jaar het nummer R-103 voerde), Verschuur, Bouten, Ruhaak, 
Rijn van Alkemade, Ouwehand, Glazener, e.a. 
 Veel gezagvoerders-leden zullen afkomstig zijn geweest uit Rotterdam en omgeving. 
Rimkus12 geeft daarover veel informatie omdat hij korte genealogische gegevens heeft vermeld. 
Maar uit vergelijking van de ledenlijst van de Maatschappij met mijn Lexicon blijkt dat er ook 
nogal wat kapiteins met een andere regionale achtergrond vanuit Rotterdam hebben gevaren. Het 
meest duidelijk is dat voor de regio Katwijk-Noordwijk, vanwege de publicatie van van der Plas 
en Meijles05, waarbij typische Katwijkse namen als van der Plas, van Duivenboden, Ouwehand, 
Schaap, e.a. Maar ook zijn er nogal wat gezagvoerders afkomstig uit de Noordelijke 
veenkoloniën. Diverse familienamen uit de publicatie van van Koldam c.s.13 (zie p.191 e.v.) 
komen terug in de ledenlijst van de Maatschappij en waren tevens lid van één van de noordelijke 
zeemanscolleges. 
 Vanwege mijn rapport over het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”09 kon ik de 
dubbellidmaatschappen van de colleges in Amsterdam en Rotterdam in de ledenlijst opnemen. 
Daaruit blijkt dat c.10% van de Rotterdammers ook lid waren van “Zeemanshoop”. Uit een 
oppervlakkige vergelijking krijg ik de indruk dat er ook een substantieel aantal kapiteins lid was 
van de colleges in Rotterdam en Dordrecht. Maar systematisch onderzoek naar 
dubbellidmaatschappen heb ik niet verricht. 
 
 Een opvallend verschijnsel in de ledenlijsten is de bezetting van een nummer door overleden 
kapiteins. Voorbeelden zijn de nummers John Veder (R1), Johannes de Jong (R20) en S.C.Holm. 
(R33). Het gaat hier om leden, die een belangrijke bestuursfunktie hebben vervuld. Zo waren 
Veder en de Jong president van de Maatschappij en Holm voor lange tijd secretaris. Ik neem aan 
dat de reservering van een vlagnummer een eerbewijs was waarvoor denkelijk geen contributie 
betaald behoefde te worden. 
 Maar ook Hessel Andriesz Glazener (R34), H.E.Hinrichs (R94) en Cornelis van der Hoek 
(R107) droegen na hun overlijden nog enige tijd een vlagnummer. Wat betreft het lid H.Glazener 
vermeldt Jaarverslag 1835 dat zijn weduwe het nummer graag wilde reserveren voor haar zoon, 
zodra die gerechtigd zou zijn het effectieve lidmaatschap aan te vragen. 
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