
   Gealfabetiseerde opsomming van  
 KAPITEINSNAMEN, SCHEEPSNAMEN en namen van 
 REDERS/EIGENAREN/BOEKHOUDERS 
 uit de lijst van "effectieve leden" van het College Zeemanshoop zoals vermeld in Bijlage 3 
 van de publikatie van Mr. J.H.van den Hoek Ostende uit 1972 
 
De lijst van Mr. J.H. van den Hoek Ostende 
In "De Geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822 - 1972" door Mr. J.H. van den Hoek Ostende 
(Amsterdam - Mei 1972) is als Bijlage 3 een lijst met als titel "Effectieve leden van Zeemanshoop met de 
nummer- of signaalvlaggen" opgenomen. Bijna 1500 kapiteinsnamen zijn geordend volgens opeenvolgende 
jaren van inschrijving in de periode 1822-1915 en binnen deze opeenvolgende jaren naar volgorde van 
inschrijving. Bij het nagaan van scheepsnaam, naam van de kapitein of zijn vlagnummer moet dus gedurende 
een relevante periode alle namen worden nagezocht.  
Om nu het zoeken te vergemakkelijken is de lijst gealfabetiseerd op 
 * naam van de kapitein 
 * naam van het schip 
 * naam van de reder/boekhouder/eigenaar.  
 
Sommige scheepsnamen worden zeer algemeen gebruikt, bv. persoonsnamen (Cornelia, Maria, Wilhelmina, 
etc.), geografische namen (Amsterdam, Amstel, Suriname, etc.). Maar ook namen als de Onderneming, de 
Drie Gebroeders, Zeemanshoop, e.d. waren populair. Daardoor is het niet altijd eenvoudig na te gaan of het 
om dezelfde of om verschillende schepen gaat. De alfabetisering nu geeft de mogelijkheid om uit de 
combinatie van scheepsnaam, scheepstype en reder/eigenaar/boekhouder iets meer informatie te krijgen 
omtrent de geschiedenis van het schip. 
De lijst van reders laat zien welke schepen bij een rederij hebben gevaren, hetgeen iets zegt over haar  
omvang. Het kan dienen als aanvulling op de overzichten van H. Sweijs ("Neerlands vloot en rederijen"). 
De lijst van kapiteinsnamen geeft inzicht in de familietraditie van het zeevarend beroep: vaak komen 
dezelfde familienamen voor maar met andere vóórletters. Het kan een steun zijn bij genealogisch onderzoek 
en dit feit was het belangrijkste motief de lijsten te alfabetiseren. 
 
In de lijsten zijn het jaar van inschrijving en het vlagnummer vermeld. Dat vlagnummer betreft in alle 
gevallen het eerste getal uit de betreffende kolom in de oorspronkelijke Bijlage 3. 
Bijlage 3 is met de hand bijgewerkt en afgedrukt in een zeer klein lettertype waarbij letters soms  zijn 
dichtgevloeid. Namen en vooral vóórletters van de kapiteins zijn dan slecht te lezen. Waar de twijfel te groot 
was is de schrijfwijze gecontroleerd in de lijsten uit de "Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart", een uitgave van het College Zeemanshoop en in te zien op zowel het Nationaal 
Scheepvaartmuseum als Gemeentearchief, beide te Amsterdam. 
De letters y en ij zijn ongewijzigd overgenomen en in de alfabetisering beide beschouwd als de 25ste letter 
van het alfabet. 
Bij de alfabetisering zijn eventuele lidwoorden en voorzetsels in de naam ( DE Boer, DE Vrienden, DE Drie 
Gebroeders, DE Beurs VAN Amsterdam e.d.) niet meegeteld. In deze voorbeelden is de alfabetisering dus op 
Boer, Vrienden, Drie Gebroeders resp. Beurs Amsterdam. 
In de oorspronkelijke Bijlage 3 is in een aanzienlijk aantal gevallen geen informatie gegeven over 
scheepstype, scheepsnaam of de naam van de reder/eigenaar/boekhouder. Derhalve zijn de drie 
gealfabetiseerde lijsten niet even lang. Voor het gemak van de lezer is Bijlage 3 toegevoegd.   
 
Nadere opmerkingen 
Ten aanzien van de toegekende nummervlaggen merkt van den Hoek Ostende het volgende op (p.26/27): 
 "... De nummers werden aan de nieuw aangekomen effectieve leden verleend bij opklimming en naar 

volgorde. Wanneer er op een vergadering meer dan één effectief lid werd aangenomen dan werd aan 
degene, die het eerst was toegelaten, het laagste nummer gegeven. ... Ten einde de opengevallen 
nummers niet altijd onvervuld te laten, zou om de tien jaar een algemene opschuiving plaats hebben. 
Dit is echter alleen per 1 januari 1836 en per 1 mei 1854 gebeurd, toen er respectievelijk 446 en 962 



nummers waren toegekend. De in 1854 begonnen reeks liep op tot nummer 983 in 1915. In de eerste 
jaren van Zeemanshoop zijn enkele nummers dubbel gebruikt. Zo werd nummer 4 van kapitein D. 
Spreeuw, die in 1822 bedankte, nog in hetzelfde jaar gegeven aan kapitein P.Bostyn. Evenzo ging 
nummer 12 van kapitein J.F.Spiegelberg naar kapitein C.F.Jansen. Nummer 20 van de in 1822 
overleden kapitein R.Witzen werd in 1825 toegekend aan kapitein J.Duyff. Tenslotte ging nummer 46 
van de in 1824 overleden kapitein D.C.Martens in 1826 over op kapitein P.Sipkes. Kapitein H.J.Dick 
kreeg in 1826 nummer 182, wat in 1834 vervangen werd door 405. Derhalve komt hij tweemaal voor 
op de als bijlage 3 toegevoegde, grotendeels aan de Almanak voor Koophandel en Zeevaart ontleende, 
lijst der effectieve leden van Zeemanshoop met de nummers van de door hen gevoerde nummer- of 
signaalvlaggen. Bij die lijst moet in aanmerking genomen worden, dat de kapiteins dikwijls wisselden 
van schip en dat ook vaak andere boekhouders of reders optraden. ...". 

Deze opmerkingen geven al aan dat er tussen Bijlage 3 en de lijsten uit de Amsterdamsche Almanak voor 
Koophandel en Zeevaart verschillen kunnen optreden. Om een paar voorbeelden te geven: 
 
Bijlage 3  nr. 01 geen opgave     
Almanak 1827      01  P.Kraay op het fregat "Zeemanshoop" bij M.Udink & Co 
 
Bijlage 3  nr. 07 A.van den Abeele op de "Vrouw Hendrika" bij Soc. van Scheepsbouw 
Almanak 1827      07  A.van den Abeele op de "Onderneming" bij J.Meyes 
 
Bijlage 3  nr. 16 L.F.Heyde op de "Henrietta Klasina" bij de Nederl.Scheepsreederij 
Almanak 1827      16  L.F.Heyde op de "Palembang" bij J.Spengler 
 
Nummer- of signaalvlaggen zijn gebonden aan de kapitein, niet aan het schip. Dat betekent dat bij 
naamgeving aan een schip door middel van de nummervlag uit Bijlage 3 voorzichtigheid geboden is. Het is 
dan beter de opgaven uit de Amsterdamsche Almanak als basis te nemen. 
 
Tot slot kan de genealoog worden aanbevolen ook het archief van het College Zeemanshoop te raadplegen, 
aanwezig in het Gemeentearchief van Amsterdam. Vooral van belang kunnen zijn: 
nr. 491-281: Naamregister der effectieve leden 1825-1878. Vermeldende de oude en nieuwe nummers 

waaronder zij geregistreerd stonden, woonplaatsen, namen der schepen, data van 
aanneming als lid, namen der voorstellers van het lidmaatschap en het overlijden of 
bedanken als lid. 

nr. 491-287 Register van deelnemers in het Zeemansfonds 1841-1853. Vermeldende de naam, rang, gage en 
datum van aanmonsteren. Tevens vermelding der scheeps- en kapiteinsnamen. 

nr. 491-290: Register van aangifte van voortdurende deelneming in het Weldadig Zeemansfonds. 
Vermeldende registratienummer, geboortedatum man, vrouw en kinderen, welke klasse 
van deelneming, entree- en contributiegelden, data van overlijden of bedanken. 
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Opmerkingen bij deze aangepaste uitgave. 
In de periode 1997-heden heb ik mijn raadpleging van het Archief van het College Zeemanshoop 
voortgezet. (Stadsarchief Amsterdam, ingang 491). Op grond daarvan geef ik de volgende informatie. 
1. In de eerste versie staan een aantal foutieve opgaven die ik in deze versie heb gecorrigeerd. 
2. Ik heb inmiddels de notulen van de Algemene Vergaderingen van het College doorgenomen, waarin 

benoemingen van de effectieve leden en later ook van leden voor de vlag zijn vermeld Stadsarchief, 
491/1-19.  

 De procedure voor benoeming als lid van Zeemanshoop was als het volgt: in een vergadering werd 
door een effectief lid een voordracht gedaan. Deze werd in de meeste gevallen vermeld met opgave van 
de volledige vóórnamen van het kandidaat-lid, diens leeftijd, plaats van herkomst, correspondentieadres 



en het schip dat hij tijdens de kandidaatstelling voerde. In de volgende vergadering, gewoonlijk een 
week later, werd over de kandidatuur schriftelijk gestemd en volgde in verreweg de meeste gevallen de 
definitieve benoeming en de toewijzing van zijn vlagnummer. 

 Deze vermeldingen leveren méér informatie dan in de hiernavolgende ledenlijst is opgenomen. 
 In 1836 en 1854 heeft het College een hernummering doorgevoerd. Dat betekent dat als een lid werd 

benoemd vóór 1836 hij daarna nog één of twee andere vlagnummers heeft gevoerd. Voorbeelden zijn: 
 A. van de Abeele, één van de oprichters van het College, kreeg in 1822 nummer 7 en veranderde in 

1836 naar vlagnummer 3. 
 J.F.P.Abbema werd in 1835 benoemd met vlagnummer 439, kreeg in 1836 nummer 326 en in 1854 

nummer 106. 
3. Het is mij gebleken dat de lijst van van den Hoek Ostende is opgesteld op grond van de 

Inschrijfregisters (Stadsarchief, 491/281-282). Daarin zijn ook scheepsnamen vermeld waarover de 
kapitein het gezag voerde, maar uit mijn controle in de notulen van de Algemene vergaderingen blijkt 
dat dit soms een later schip was dan tijdens de notulaire benoeming. 

4. Voorts heb ik de opeenvolgende ledenlijsten van het College uit de “Amsterdamsche Almanak voor 
Koophandel en Zeevaart doorgenomen. Hieruit is af te leiden de duur van het lidmaatschap plus ook de 
lijst van schepen die door het effectieve lid zijn bevaren. Diverse gegevens zijn opgenomen in mijn 
Lexicon van 19-eeuwse koopvaardijkapitein en zijn bij mij opvraagbaar. 
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