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Sinds enige jaren werk ik aan een alfabetisch gerangschikt maritiem-biografisch overzicht van 
19e eeuwse koopvaardijkapiteins. De gegevens put ik uit primaire en secundaire bronnen. 
Hiertoe behoren de archieven van 19e eeuwse zeemanscolleges, zoals het Amsterdamse 
College “Zeemanshoop”. 
Het archief van dit College is in te zien op het Stadsarchief van Amsterdam archiefnr 491. 
Een overzicht van de historie van het College wordt gegeven in de publicatie “De 
geschiedenis van het COLLEGE ZEEMANSHOOP 1822-1972” door Mr. J.H. van den Hoek 
Ostende, uitgegeven door het College Amsterdam dd. mei 1872, 112 pp. ter gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan. 
Een bron voor biografische gegevens van koopvaardijkapiteins zijn de notulen van zowel de 
Algemene als de Bestuursvergaderingen van dit College (491-nrs.01-47). Bij het doornemen 
van de Bestuursnotulen uit de 19e eeuw trof ik vele gegevens aan die voor komen in de 
publicatie van van den Hoek Ostende, maar ook opmerkingen die mij een nog beter inzicht 
gaven in de werkwijze en doelstellingen van het College.  
De notulen uit de twintigste eeuw zijn door mij nauwelijks bekeken. 
Aanvankelijk noteerde ik de opmerkingen in chronologische volgorde maar vanwege de 
overzichtelijkheid heb ik ze later samengevoegd binnen diverse categorieën. Bovendien zijn 
enkele fotokopieën als bijlagen opgenomen. 
 
Mijn enige pretentie is dat ze van nut kunnen zijn voor een ieder die zich verdiept in de 
historie van het College “Zeemanshoop” 
 

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

Effectieve leden van “Zeemanshoop” 
 Naam vlagnummer aanvang schip 
 Klaas IJsbrands Parma     178  1826   Nicolaas Johannes 
 Sikke IJsbrands Parma     362  1836   De Drie Gebroeders 
 Oepke Sikkes Parma     829  1851   Caspar de Robles 
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1. ALGEMENE OPMERKINGEN. 
 
Het zeemanscollege “Zeemanshoop” werd opgericht op 01 mei 1822. In het Reglement “Aldus gearresteerd in 
onze Vergadering den 17den December 1823 “ luidt Artikel 1: 
 Het Hoofddoel van het Zeemans-Collegie, genaamd ZEEMANS-HOOP is, in het algemeen, de 

bevordering van den bloei der Nederlandsche Zeevaart, en in het bijzonder, de verzorging van de 
oude en gebrekkige Zeelieden, derzelver Weduwen en Weezen, naar aanleiding van het Reglement, 
voor het Fonds, ten behoeve van dezelven, vastgesteld, de 6den Augustus 1823.  

Het College gaf toegang tot Effectieve Leden en Honoraire Leden. “Effectieve Leden kunnen alleen zijn, 
Zeelieden van den Rang van Koopvaardij-Kapitein. Zij moeten varen onder Nederlandsche Vlag, en de vaste 
woonplaats van hunne Huisgezinnen binnen het Rijk hebben” 
In diverse Reglementswijzigingen in de 19e eeuw bleef de doelstelling ongewijzigd. Pas in 1916 werd artikel 1 
vereenvoudigd, wellicht omdat de zeelieden werknemers waren geworden van rederijen en daardoor de 
arbeidsomstandigheden waren gewijzigd. 

“Het College “Zeemanshoop”, opgericht in 1822, is gevestigd te Amsterdam en heeft tot doel de 
bevordering van den bloei der Nederlandsche zeevaart en het welzijn der Nederlandsche 
zeevarenden” 

De verzorging van oude zeelieden en eventuele weduwen en wezen zullen voortaan zijn behartigd door de 
werkgever. 
 
In de aanvang van de notulenboeken worden de verslagen voorafgegaan door de kop “AANTEKENINGEN”, 
hoewel in de tekst van de verslagen wel de term “Notulen” wordt gebruikt. 
 
Het eerste notulenboek (491-21) begint met verslag van de vergadering van 14 juli 1825 dus ca. 3 jaar na de 
oprichting. Er zullen in vroegere jaren ongetwijfeld vergaderverslagen zijn gemaakt maar deze zijn niet 
aanwezig in het archiefbestand op het Stadsarchief van Amsterdam. 
 
 
2. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
Huishoudelijke zaken betreffen de interne organisatie van het College. Ik heb deze gesplitst in a. de zakelijke 
organistie en b. onderwerpen die zich bezig houden met zorg en uitkeringen aan de leden. 
 

2.a Zakelijke Organisatie 
Mij is opgevallen dat, vooral in de aanvangsdecennia van het College voor alles en nog wat een adviescommissie 
werd ingesteld. Soms is dat begrijpelijk zoals het nagaan van de rechtmatigheid van een ondersteuningsaanvraag 
door een weduwe, maar soms maakt het toch de indruk van een overdreven gedoe. Pagina’s lang worden deze 
commissieadviezen integraal vermeld. Ik geef een voorbeeld: Het Provinciaal Bestuur heeft een rapportage 
uitgebracht naar de watersnoodramp van 1825 waarvan melding wordt gemaakt in de vergadering van 26 
oktober 1826. Een lid meent dat er onnauwkeurigheden en misstellingen zijn vermeld en prompt wordt een 
commissie benoemd die de klacht moet onderzoeken. 
In dit kader past ook een opmerking over de nauwkeurigheid waarmee aanvragen om financiële steun worden 
bekeken en getoetst aan de Reglementen. Een voorbeeld is, dat een effectief lid aankondigt als stuurman te gaan 
varen (kapitein Jansonius) en verzoekt zijn stortingen door zijn vrouw te laten verrichten. Na ampel beraad komt 
het Bestuur erachter dat de huisvrouw geen tekeningsbevoegdheid heeft gekregen van haar man (vermoedelijk 
omdat hij dat niet heeft voorzien) en de conclusie is, dat hij niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. 
Ook speelt daarbij de principiële vraag of een effectief lid bij de overgang van kapitein naar stuurman niet van 
beroep is veranderd, hetgeen reglementair niet is toegestaan. Een commissie buigt zich hierover en concludeert 
dat in zo’n geval geen sprake is van een beroepsverandering, maar van een kwaliteits (zeg functie-)verandering. 
Een andere kwestie die wordt aangekaart betreft de vraag of de overgang van de zeilvaart naar een lijndienst op 
een stoomboot, bv. naar Londen, niet in strijd is met de reglementen. De vraag wordt toegespeeld aan de 
Commissie die een Reglements-aanpassing voorbereid. 
 
In de publicatie van van der Hoek Ostende wordt uitgebreid ingegaan op de huisvesting van het College en de 
regelmatige verhuizingen van de locatie.  
Al vroeg kende het College een huisvestingscommissie. Aanvankelijk bezat men geen eigen kantoor en de 
vergaderingen werden gehouden in de Nieuwe Stadsherberg. In 1826 deed de kastelein Jongkind het aanbod een 
kamer in de herberg te huren voor f 30,- per maand. In de vergadering van 26 oktober 1826 ging het Bestuur 
hiermee akkoord, maar gaf de Commissie de opdracht naar een geschikte huisvesting uit te kijken, mede ook 
vanwege de vraag op 28 september 1826 tot het inrichten van een eigen bibliotheek. Het voorstel wordt 
afgewezen, omdat er geen geschikte ruimte beschikbaar is. Maar aan de gebouwencommissie wordt als suggestie 
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meegegeven het bij het zoeken naar een geschikt nieuw onderkomen voor “Zeemanshoop” te betrekken. Als dat 
gebouw in gebruik is genomen dan is er inderdaad ruimte voor een bibliotheek. 
 In de vergadering dd 28 februari 1828 wordt uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheid van de aankoop van 
een pand “op de buitenkant bij de Kalkmarkt”. Voorstellen dienaangaande worden aangenomen om voor te 
leggen aan de Algemene Vergadering. In dit pand is ruimte voor een bibliotheek en op 03 mei 1830 wordt een 
ingekomen boekwerk in de bibliotheek geplaatst, die wordt beheerd door de heer Jacob Swart. 
In de notulen van 29 december 1830 staat een eindverslag plus rekening en verantwoording van de 
bouwcommissie, waarin behalve de normale uitgaven, ook uitgaven voor de inrichting staan vermeld, waaronder 
de aanschaf van dam- en schaakspelen, courantenstokjes, snoeiwerk in de tuin, e.d. 
Op 25 november 1847  valt op de melding: “Op voorstel van de Huishoudelijke Commissie wordt besloten het 
(toenmalige) lokaal met gaz te verlichten.” 
 
Al vroeg in de historie van het College is sprake van de aanstelling van een goede en representatieve kastelein. 
In de vergadering van 15 december 1828 werd uitvoerig over deze zaak gediscussieerd. Er werd een voorstel 
gedaan over een reglement voor de kastelein, waarin zaken als de kwaliteit van de wijn, de kleding, het recht op 
vrije woonruimte, vuur en lamplicht, e.d..Deze arbeidsvoorwaarden gaven wat strubbelingen. Zo staat in de 
notulen dd 29 juli 1830 dat wordt geknabbeld aan de voorwaarden van de kastelein: Er wordt besloten dat hij 
“voortaan geen vrij genot meer zal hebben van turf … “ Kennelijk is hierover discussie ontstaan of ging de 
kastelein niet akkoord, want in de notulen dd 30 september 1830 wordt voorgesteld de kastelein voortaan de 
winsten op de wijn te gunnen in ruil voor inleveren van het genieten van vrij licht en vuur. Blijkens de notulen 
dd 28 oktober ging de kastelein hiermee akkoord.  
Ook in latere jaren komen die arbeidsvoorwaarden weer terug en In de notulen van de vergadering dd 16 
augustus 1859 is opgenomen de “Instructie van den kastelein.” De behandeling beslaat 7 pagina’s  en beschrijft 
tot in detail de hem opgedragen werkzaamheden. Schoonhouden van het gebouw, tuinonderhoud, witten en 
stucadoren waaronder de twee borstbeelden op de grote zaal, wassen en ophangen van de gordijnen, kloppen van 
de tapijten, enz. enz. Vanwege de curieuze nauwkeurigheid van de Instructie heb ik een fotokopie van de 
behandeling als Bijlage toegevoegd. 
 
Uiteraard zijn financiële zaken een onderwerp, dat iedere Bestuursvergadering terugkomt. Ik vermeld een aantal 
opmerkingen in de notulen. 
In de vergadering dd. 15 april 1830 komt de financiële toestand van het College aan de orde. De uitkeringen 
worden betaald uit de renten van een vast kapitaal. Daar de verwachting is dat de uitkeringen in de toekomst 
zullen toenemen, is een vergroting van het kapitaal wenselijk. Een commissie die zich over deze problematiek 
heeft gebogen, komt met de suggestie om een nieuwe categorie in te stellen, i.c. “honoraire leden donateurs” die 
per jaar een bijdrage zouden moeten leveren van f 10,-. Dergelijke donateurs worden aangenomen zonder 
ballotage, maar ze hebben dan ook geen recht op vrije toegang tot het gebouw. Men acht animo voor een 
dergelijk donateurschap wel aanwezig, temeer omdat het gebleken is dat het ballotagesysteem niet door iedereen 
wordt geapprecieerd. 
Op 27 januari 1842 staat: “De Heer Secretaris Keer rapporteert de ontvangst van een Certificaat 2½ pCt 

werkelijke schuld van f 1000,- van het Collegie van de blaauwe Vlag en stelt de heer van Hasselt (de voorzitter 
van “Zeemanshoop”) voor, hetzelve aan te leggen tot Vast Kapitaal.” Het bestuur besluit een prae-advies te 
vragen aan de penningmeester. In de notulen van de Bestuursvergadering dd 24 februari 1842 “Wordt besloten 
de donatie van de Blaauwe Vlag te kapitaliseren en te stellen op de lijst van giften.” 
De “Blaauwe Vlag” was een zeemanscollege te Amsterdam, dat in 1795 was opgericht, een Collegevlag voerde 
en gelijksoortige doelstellingen had als “Zeemanshoop”. Het bleef bestaan ook na de oprichting van 
“Zeemanshoop” in 1819, vermoedelijk vanwege de plicht tot het doen van uitkeringen. Ledenlijsten werden 
opgenomen in de zeemansalmanakken. Ik stelde in 2003 een rapportage samen van de beschikbare gegevens van 
dit College dat is in te zien op o.a. de bibliotheek van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. 
 
Zo rond de 40-er jaren (en wellicht al eerder?) staat er iedere vergadering een Staat der Casse, waarin een 
overzicht van inkomsten en uitgaven in de afgelopen periode. Het Bestuur heeft derhalve een actueel overzicht 
van de financiële middelen van het College. 
Op  31 juli 1845 besluit het Bestuur vanwege de kritieke situatie in liquide middelen de uitkeringen aan 
trekkenden in de 1e, 2e en 3e klasse met 30% te korten met ingang van aanstaande augustus “tot tijd en wijle dat 
de Staat van het fonds eene verandering zal gedoogen.” 
In de maanden daarna verzoeken enkele leden de korting niet op hen toe te passen, hetgeen het Bestuur weigert. 
In het licht van de penibele finantiële situatie in deze veertiger jaren past ook de mededeling dd 25 september 
1845  dat van de trekkende effectieve leden voorlopig zal worden geïnd “de f 3,- per jaar, voor de Jaarlijksche 
uitlootingen der Negotiatie.”. Ook dit is kennelijk een middel om het hoofd te bieden aan de financiële 
problemen. 
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Op 02 april 1860 staat een verslag van een lange discussie over een groot tekort in financiële middelen. Er wordt 
tenslotte besloten de uitkeringen met 40% te korten voor het boekjaar ingaande 01 maand 1860. Een dergelijke 
korting is reglementair toegestaan. 
Een kwestie van financiële aard is de afhandeling van een legaat.  
Vanaf 10 oktober 1865 start een discussie over het al of niet accepteren van een legaat van mevr. Brasselmann 
geb. Berg te Mainz. Het legaat bevat pecunia maar ook een inboedel, die niet is beschreven. De heer Brugmans 
uit het Bestuur gaat persoonlijk naar Mainz om zich op de hoogte stellen. In een volgende vergadering staat een 
positief advies, maar het Bestuur wil toch meer informatie en vooral ook een boedelbeschrijving. Het wil ook 
gevrijwaard zijn “van later opkomende schuldeisers en legatarissen”. Op 02 november 1865 brengt de heer 
Brugmans verslag uit in de vergadering en daar blijkt dat er inderdaad wel wat haken en hogen zijn. Zo is niet 
goed duidelijke hoe de rechten liggen van de heer Brasselmann in het licht van huwelijkse voorwaarden. Ook 
dan volgt nog geen instemming met acceptatie door het Bestuur. Pas op 28 november 1865 volgt het positieve 
besluit, alhoewel er dan daarbij nog bepaalde voorwaarden worden gesteld. De gehele affaire toont de 
zorgvuldigheid en professionaliteit van het Bestuur. 
En vermeldenswaard is de melding op 01 november 1866 van het voornemen een brandkast aan te schaffen voor 
een bedrag van hoogstens f 300,- . 
 
Bestuursprocedures, lidmaatschap en de daarbij behorende vlagvoering komen herhaaldelijk aan de orde. 
In vergadering van 14 juli 1825 wordt een rooster van aftreden van de bestuursleden afgesproken en 
penningmeesters benoemd. De kas bevatte een bedrag van f 651,67 in contanten. In navolgende vergaderingen 
wordt regelmatig een overzicht gegeven door de penningmeester(s) van de kassituatie. 
In het eerste verslagjaar 1825 regelmatig sprake van ingelaste “Buitengewone Vergaderingen”, terwijl de 
normale regelmaat eens per maand zou moeten zijn. Er is in dit verband een request in de tweede helft van 1825 
van een betaalde medewerker, die voor halve dagen zou moeten werken, maar zegt dat zijn werk voor het 
College hem niet toestaat er in de middag een baan bij te nemen. Het Bestuur stelt beperkingen voor aan zijn 
werktijden en zegt dat de toekomstverwachting zal zijn dat het werk meer regelmatig wordt. 
Er wordt regelmatig bericht omtrent de aanmelding van nieuwe leden in het Weldadig Zeemansfonds. Daarbij 
moeten stukken omtrent de gezinssituatie worden overgelegd, o.a. de leeftijd van de echtgenote. Het 
leeftijdsverschil (jonger dan 10 jaar) is van invloed op de hoogte van de financiële bijdrage door het lid. 
In de notulen van 21 mei 1827 staat een uitgebreide Bestuursvoorbereiding voor een Reglementswijziging. In de 
periode daarvoor zijn een aantal malen voorstellen gedaan om aan bepaalde onvolledige of onjuiste regelingen 
aandacht te schenken. Een aparte commissie zal commentaar leveren op de voorstellen, voordat ze naar de 
Algemene Vergadering gaan. Uit deze voorstellen noteer ik  
* het niet verschikken of verruilen van vlagnummers, maar een toekenning in volgorde van benoeming tot 

effectief lid,  
* het voorstel om ééns in de 5 jaar een opschuiving door te voeren en wel in de maand mei, 
* het toekennen van een uitkering aan vrouwen waarvan de man vermist is en wel na zes maanden in Europa, 

negen maanden in West-Indië en de kusten ten W. van Afrika en 12 maanden in Oost-Azië. 
* de toelating van stoombootkapiteins als effectief lid, die tot nu werden uitgesloten omdat ze als 

beurtschipper werden gezien. Wèl dienen stoombootkapiteins op het IJsselmeer en het IJ te worden 
uitgesloten. Stoom buitengaats dient gelijkgesteld te worden aan zeil buitengaats, behalve pakketvaart op 
Londen, Hamburg “of eenige andere nabij gelegen Haven …”. 

Op 31 maart 1836 wordt het voorstel aangenomen, dat leden ouder dan 40 jaar wèl lid van het College mogen 
worden, maar geen toegang meer hebben tot het Weldadig Zeemans Fonds. 
Op 24 juni 1847 wordt een circulaire aan alle effectieve leden goedgekeurd, waarin wordt herinnerd aan de 
statutaire verplichting de Algemene Vergaderingen bij te wonen. Kennelijk werd dit voorschrift massaal 
genegeerd.  
Op 29 mei 1873 doet de heer D. van Ketwich het voorstel de wekelijkse Algemene Vergadering voortaan om de 
veertien dagen te houden Het voorstel wordt verworpen.  
Overigens nam het aantal vergaderingen aan het einde van de 19e eeuw sterk af tot een paar keer per jaar.  
 
Er is in de beginperiode van de notulen een steeds terugkerende discussie over de invulling van openvallende 
vlagnummers. Uiteraard buigt ook hier weer een Commissie zich over deze problematiek. In de vergadering dd 
26 april 1827 is er het advies om openstaande nummers niet op te vullen, maar om de 5 jaar een hernummering 
door te voeren hetgeen door het Bestuur wordt overgenomen.  
In de notulen dd 25 maart 1830 staat vermeld dat het Bestuur aan de wekelijkse Algemene Vergadering zal 
voorstellen “de opschuiving der nummers van de Signaalvlaggen provisioneel nog twee jaren uit te stellen.” 
De eerste hernummering vond plaats in 1836, gevolgd door een tweede in 1854. 
Op 29 mei 1834 staat: “ … bij de hoofdelijke aanvrage steld de Heer C.Koert voor om eene opschuiving in de no 
vlaggen daar te stellen, waarop na eenige deliberatie wordt besloten eene commissie te benoemen teneinde aan 
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het Bestuur een schriftelijk verslag uit te brengen voor het al of niet oorbaren van het opschuiven van de no 
vlaggen van het collegie en over de beste wijze casuquo, waarop die opschuiving zou kunnen geschieden.” 
 En op 28 augustus 1834. volgt het besluit:  
“Verslag van de Heeren C.Koert, A.Hulsen en A.Huidekoper wegens de opschuiving der Nummer of Signaal 
vlaggen en wordt besloten dat overéénkomstig dit verslag die opschuiving zal plaats hebben op Janij 1836 en dat 
van die opschuiving kennis zal worden gegeven:  
1e . door middel der Wekelijksche Vergadering 
2e  door Circulaere kennisgeving aan de Effective Leden 
3e door middel van den door het Collegie uitgegeven wordende Almanak voor het Jaar 1835 en 
4e  door het plaatsen van een afschrift van dat besluit op het affiche bord van de Collegie Kamer. 
 
Aparte melding betreft de etnische achtergrond van kandidaat-leden als voorwaarde voor toetreding. 
Joden waren kennelijk niet welkom, een standpunt dat paste in de tijdgeest en tot aan de tweede 
wereldoorlog nog een rol speelde bij diverse verenigingen. 
In het verslag van 27 september 1846 staat: “Brief van G.Salomonson verzoekende dat de Wetten van het 
Collegie zoodanig mogen worden gewijzigd dat ook voor Joden het Lidmaatschap verkrijgbaar zij. Wordt 
besloten de brief in overweging te houden en den Schrijver den goeden ontvangst te melden.” 
Op 12 oktober 1846 volgt de: “Missive van den Heer G.Salomonson te Almelo andermaal aandringende dat ook 
Israëlieten tot leden van het Collegie mogen worden aangenomen. Aangenomen voor berigt.”.  
Op 29 april 1847 wordt op deze kwestie weer teruggekomen. “Brief van G.Salomonson opnieuw aandringende 
op de toelating van Joden als Leden van het Collegie. Besloten bij de Besluiten van 24 September 1846 No 9 en 
29 October 1846 No 21 te berusten.” 
Salomonson geeft niet op blijkens een vermelding op 27 juli 1848. “Brief van G.Salomonson opnieuw 
aandringende op de toelating van Israeliten tot leden van het Collegie. De schrijver opnieuw antwoorden dat het 
Bestuur voor als nog niet bij machte is zijn verzoek toe te staan daar hiertoe eene verandering in de Wet 
noodzakelijk zou zijn en deze niet dan door de Algemene Vergadering kan geschieden.” 
En op 26 oktober 1848 blijk Salomonson medestanders te hebben gekregen. 28 december 1848. “Brief van 
eenige leden van het Collegie verzoekende de toelating van Israeliten tot Leden van het Collegie”. Het verzoek 
wordt aangehouden. En op 25 januari 1849 wordt het Bestuur herinnert aan het verzoek van 28 december 1848 
door de heren Mr.H.C.Hoedeman, A.Ahlers, J.A. de Haas, H.G.Mickmershuysen en J.Rahé. 
Op 26 april 1849 wordt teruggekomen op het verzoek tot toelating van Israeliten: “… besloten te kennen te 
geven dat het Bestuur zwarigheid de bedoelde verandering van de Wet als haar voorstel aan de Leden voor te 
dragen maar aan de Heeren Hedeman c.s. over te moeten laten om hun voorstel overeenkomstig Art.39 der Wet 
aan het Bestuur in te leveren als voordragt van verandering in de Wet. – Wijders nog geresolveerd om met 
genoemde Heeren een geheel officieusen bijeenkomst te houden op Donderdag aanstaande ten zeven ure om 
over de doelmatigheid van dat voorstel bij verschillende inzichten en bij verondersteld ongunstig praeadvies van 
het Bestuur in te brengen en wordt de Heer de Haas alsmede teekenaar der voordragt verzocht de verdere 
teekenaren te willen uitnoodigen, hetgeen de Heer de Haas aanneemt.” 
In een Bijlage dd 22 mei 1849 staan de overwegingen van het Bestuur. Daarin wordt vermeld dat er een 
wetsbepaling is, die voorschrijft dat men alleen als effectief lid kan worden aangenomen, wanneer met belijder is 
van de Christelijke Godsdienst. (Ik heb dat wetsartikel in de beschikbare reglementen niet kunnen terugvinden. 
En hoe te handelen wanneer etnische joden de christelijke godsdienst aanhingen?). Op 26 juni 1849 geeft het 
Bestuur een praeadvies aan de Algemene Vergadering en stelt “dat het Bestuur na zijne overtuiging de 
aanneming van het voorstel nadeelig beschouwd voor het College en Weldadig Zeemansfonds en mitsdien de 
Leden niet kan aanraden daarin toe te stemmen.”  
In enkele volgende notulen van de Bestuursvergaderingen wordt melding gemaakt van ingekomen brieven, die 
een reactie op dit advies zijn, maar waarin niet op de inhoud van de brieven wordt ingegaan. 
 
In de latere jaren van het College ben ik niet meer zo accuraat geweest in het noteren van opvallende feiten en 
gebeurtenissen. Maar uit een reeks van donaties en ook uit andere indicaties is af te leiden dat “Zeemanshoop” 
geleidelijk aan was gegroeid tot een welvarend College. 
 

2.a De leden 
Naast het lidmaatschap van kapiteins, die gerechtigd waren om een Collegevlag te voeren bestond er de 
mogelijkheid lid te worden van het Weldadig Zeemansfonds, een soort pensioenvoorziening waaraan behalve de 
kapiteins ook zeelieden in een lagere rang deel konden nemen 
In de notulen komen bijna iedere vergadering aanvragen aan de orde van weduwen van leden om een uitkering. 
Na grondig onderzoek wordt de aanvrage beoordeeld. Ik heb de aanvragen van kapiteinsweduwen in mijn 
kapiteinsbestand opgenomen, maar die van zeelieden in een lagere rang, en die kwamen nogal vaak voor, 
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weggelaten. Voor de genealoog met (lagere) zeelieden onder zijn voorouders, is hier wellicht nog wat informatie 
te halen. 
 
Uitkeringen aan weduwen en wezen werden uit de reguliere gelden verstrekt, zijnde de rente van het vermogen. 
Maar er was ook vaak sprake van zg. gratificaties en om die uitgaven te dekken werd in de vergadering van 26 
oktober 1826 een voorstel aangenomen om “in de Kollegiekamer een Bus te plaatsen ten einde liefdegiften voor 
de behoeftige zieken te ontvangen … “ In latere notulen van de Algemene Vergaderingen worden frekwent de 
gratificaties “uit de Bussen” vermeld. Op 30 januari 1851 wordt de vraag gesteld of er in de bus geen bankbiljet 
van f 1000,- is aangetroffen. Het Bestuur merkt op dat gewoonlijk de bus maar één keer per jaar wordt geopend, 
maar dat voor deze keer een uitzondering is gemaakt en dat het biljet inderdaad is aangetroffen.  
In de Bijlagen van de vergadering van 25 september 1884 is een uitgebreide rapportage met bijlagen over de 
opbrengst van de busgelden van het Weldadig Zeemans Fonds. Deze busgelden betreffen inkomsten uit boeten 
en verbeurdverklaarde gages van gestrafte zeelieden en uit vrijwillige giften vooral uit de zeilvaart. Door de 
opkomst van de stoomvaart lopen deze inkomsten sterk terug omdat diverse maatschappijen dergelijke 
opbrengsten in eigen fondsen laten vloeien. Op 26 maart 1885 wordt een uitvoerig rapport uitgebracht over de 
uitkering van gratificaties uit de bussen en de kasgrootte van deze financiële bron. In navolgende jaren wordt 
besloten jaarlijks f 500,- uit de algemene middelen van “Zeemanshoop” bij te storten en tevens worden de hoogte 
van de vaste uitkeringen sterk verminderd, in sommige gevallen zelfs gehalveerd. 
 
Er waren soms ook extraatjes voor de leden bij bijzondere gelegenheden. Zo was er op 04 mei 1847 sprake van 
enige gratificaties aan medewerkers vanwege het 25-jarig bestaan van het College. Tevens kwam ter gelegenheid 
van deze gebeurtenis giften binnen van Z.M. de Koning en Z.K.H. de Prins der Nederlanden van f 500,- resp. f 
50.-. Op 27 mei 1847 kregen vanwege de gunstige financiële toestand en het 25-jarig bestaan krijgen alle 
trekkenden 1 maand extra uitkering. 
Die financiële situatie kende kennelijk schommelingen want op 31 oktober 1861  wordt het volgende gemeld: 
“De Heer Schippers vraagt of bij de mingunstigen staat van het fonds wel voortduring van onderstand moet 
worden verleend aan hen, die volgens het oude Reglement op grond van Art. 19 steeds getrokken hebben zonder 
echter verminkt te zijn.” Het Bestuur stelde een adviescommissie in. En op 30 januari 1862 maakte het Bestuur 
een lijst van leden die onderstand krijgen met daarbij de aantekening van degenen “wier behoeftigheid buiten 
eenige twijfel is”. Later zou een verdeling worden gemaakt van onderzoek “naar de omstandigheden van hen 
wier behoeftigheid niet bepaaldelijk is gebleken.” 
Op 03 februari 1880 besloot het Bestuur om vanwege de strenge winter aan de trekkende leden een maand extra 
uit te keren. Daarbij werd geen onderscheid in klassen gemaakt en wel f 8,- per persoon  en voorts f 4,- per kind. 
 
Naast de financiële steun schonk het Bestuur ook op andere manieren aandacht aan het welzijn van de leden.  
In de notulen dd 27 april 1826 wordt aandacht geschonken aan het aanstaande van stapel lopen van het fregat 
“Zeemanshoop” van de werf van scheepsbouwmeester H.Booy & Zn voor rekening van rederij M.Udink & Co te 
Amsterdam. Het is de eerste keer dat een schip naar het College is genoemd. Er worden enige vlaggen, 
waaronder die van “Zeemanshoop”, als geschenk aangeboden. 
Op 28 februari 1839 wordt een verzoek om onderstand gemeld van M.A. de Bous “verlaten vrouw van 
J.A.Groenink”, een voorbeeld waarbij ellende in zeemanskringen zichtbaar wordt. 
Op 26 september 1850 een “Missieve van de Heeren N.Trakranen & W.C. van Vollenhoven houdende voorstel 
om eene commissie te benoemen tot het beramen van een plan tot het oprigten van een gesticht tot verpleging 
van Zeelieden.” Het Bestuur benoemt een adviescommissie. 
Eerder memoreerde ik de neiging van het Bestuur commissies in te stellen. Maar zo’n Commissie kon ook 
uitspraken doen, die niet reglementair bepaald, maar wèl een inzicht geven in de maatschappelijke opstelling uit 
die tijd. Een voorbeeld: Het schip “Sapho” onder kapitein Vully, dat door rovers werd overvallen. Een paar 
bemanningsleden vroegen “Zeemanshoop” om een tegemoetkoming in de geleden schade. De commissie merkt 
op dat ze toch niet zo berooid kunnen zijn geweest als ze zeggen, omdat ze immers met hetzelfde schip weer thuis 
zijn gekomen. “Ten andere is het Uwe kommisie gevaarlijk voorgekomen, zeelieden alteid schadeloos te stellen 
voor de gevolgen & verliezen van de avontuuren der zee, immers dan wanneer zij door eigen verliezen worden 
aangespoord de gevaren tegen te gaan, en met geene onverschilligheid die te ondergaan of te ontduiken.” De 
comissie adviseert dan ook geen uitkering te verstrekken. Om toch aandacht te hebben voor het geleden verlies 
suggereert de commissie om bij een volgende reis de gedane stortingen van de “Sapho” terug te geven en te 
gebruiken voor die volgende reis. Het Bestuur verklaart zich akkoord met deze advisering. 
 
Die aandacht voor de leden kreeg ook wel eens het karakter van een doorgeschoten bemoeizucht. Op 30 maart 
1843 berichten de notulen: “Een der Leden van de vergadering berigt dat bij hem klagten zijn ingekomen wegens 
het slecht gedrag van eene der treksters, wordende door een ander nog eene andere weduwe genoemd welke 
mede een zeer onzedelijk leven zou lijden en wordt besloten dat punt tot de volgende vergadering aantehouden, 
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en alsdan te beslissen in hoeverre de vacatures in de commissie van Toevoorzigt over de weduwen behoort te 
worden aangevuld.” 
Wellicht is het onzedelijk gedrag van een “trekkende” weduwe een reden om de uitkering stop te zetten. Of dit 
onzedelijke gedrag mede werd gestimuleerd door de zeer karige uitkering mag geen argument zijn. Terecht want 
“Zeemanshoop” was en is een keurig gezelschap.  
Het onderwerp blijft sommige leden bezighouden want op 26 september 1850 staat in de notulen een: “Brief 
van N.N. zich beklagende over het onzedelijk gedrag van sommige trekkende weduwen met name de Wed. 
Albert Beerends geb. Catrina Snijders. Gehouden buiten deliberatie.”. En op 30 januari 1851 is het weer raak 
maar hield het Bestuur zich op de vlakte. “Ongetekende brief houdende klagten over het onzedig levensgedrag 
van eenige trekkende Weduwen en speciaal van de Wed. Fegen geb. Schram. Besloten te houden buiten 
deliberatie doch in de Wekelijksche Vergadering te kennen te geven dat het Bestuur geen aandacht kan vestigen 
op ongeteekende klagten over trekkenden door zich niet bekend makende personen.” 
En op 30 maart 1852 gaat het Bestuur gaat akkoord met de continuering van de uitkering aan J.F.Fretworst maar 
besluit “hem aan te schrijven dat hij zich zorgvuldig moet onthouden van het gebruik  van sterke drank.” 
 
Zorg voor het zedelijke gedrag kwam ook van buiten het College. In de notulen dd 14 november 1826 wordt de 
ontvangst gemeld van het “Zedenkundig handboek voor den Zeemansstand” samengesteld door de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen. Deze instantie suggereert dat “Zeemanshoop” exemplaren zal afnemen en verspreiden 
onder de leden. Een commisisie brengt advies uit in de vergadering van 29 maart 1827 en heeft vele 
onnauwkeurigheden geconstateerd. Er wordt gesproken van een loffelijk initiatief maar niet geschikt “om den 
eigentlijken en bevaren Zeeman tot handboek te verstrekken.” Wèl zal het Bestuur de verschijning in de 
Algemene Vergadering bekend maken. Op 26 mei 1836 zond het Nederlandsch Bijbelgenootschap 25 bijbels 
met het verzoek deze onder de leden uit te delen. 
 Op 11 oktober 1853 wordt gemeld een brief van K.F. van Setten, predikant te Marken “verzoekende zoo 
spoedig mogelijk te worden onderrigt of hij aan het Collegie mag opdragen een werkje getiteld: Spreuken voor 
Zeelieden, ook nuttig voor die geen Zeelieden zijn, ontleend aan de werken van Neêrlands geliefden dichter 
Jacob Cats”. Het verzoek wordt ingewilligd. 
En op 08 december 1853 is sprake van een “Brief van den Heer Jb. Swart Abrahamsz verzoekende de 
verspreiding van circulaires uitgaande van eenige personen zich noemende Christen Vrienden, aan Reeders en 
Gezagvoerders van Schepen bijzonder op de Groote Vaart, om gebed en bijbellezing op Schepen te bevorderen. 
Besloten te brengen ter kennis der Leden.” 
 
 
3. BETROKKENHEID VAN LEDEN MET HET COLLEGE 
De zorg van het College voor zijn leden is vanzelfsprekend en volgt uit de doelstellingen. Maar er zijn ook 
diverse opmerkingen in de Notulen, waaruit blijkt dat de leden zich nauw betrokken voelden bij HUN College en 
het lidmaatschap op prijs stelden. 
Zo kwamen bij het Bestuur nogal eens berichten binnen van lieden die een bepaalde uitvinding of activiteit 
aankondigden. Als voorbeeld een bericht in de notulen van 27 november 1828 waarin een “brief van A. de 
Bruin van 24 dezer eene uitnodiging inhoudende om kennis te komen neemen van een door hem uitgevonden 
middel tot zuivering van het water.” In die van 28 januari 1830 staat “Eene circulaire van Riou Barthe en Co 
kennisgevende zijlieden eene broodbakkerij hebben opgerigt waarin de kneding door werktuigen en niet door 
handen of voeten geschied, hetwelk voor berigt wordt aangenomen.”.  
Op 02 januari 1834 is er “Een brief van S. de Leeuw do 4 Dec. kennisgevende van een door den schrijver 
uitgevonden vaartuig dat zonder stoom of wind gedreven voorgaat onvergaanbaar en bomvrij is “.  
Van uitvindingen is sprake op 31 oktober 1839. Een brief dd Amsterdam 18 September 1839 van C.J.de Grijs, 
namens R.W.Urling een berigt toezendende van een verbeterd braadspil. Aangenomen voor berigt en besloten ter 
kennisse te brengen van de Leden.” En op 27 februari 1851 “Brief van kapt. R.H.Dekker berigtende een geheel 
nieuw toestel op het compas te hebben uitgevonden en verzoekden hetzelve ter bezigtiging in het collegie te 
mogen stellen.” Op 26 juni 1851 verzoekt de heer W.Zuidhoff “eenige monsters gegalvaniseerd ijzer van 
A.Durant in de Collegekamer te mogen plaatsen”. Dit wordt toegestaan. 
 
Ook zijn er berichten van de ontvangst van geschriften, waaronder vooral ook gedichten. In de notulen dd 29 
december 1829 de ontvangst van “een gedicht door Kuiper getiteld Jemaintendrai” (sic) en op 03 mei 1830 
een”Godsdienstig Handboek voor Zeevarenden” van de predikant C.Meeuse te Middelburg. 
De notulen van de Bestuursvergadering van “Zeemanshoop” berichtten dd 30 juli 1829 dat is ingebracht een 
gedicht van de heer Westerman, getiteld: “Bij het ontladen van ’t Fregatschip Koningin der Nederlanden in het 
Amsterdamsche Entrepot-Dok.” En in de notulen van 29 juli 1830 staat dat het Bestuur heeft besloten “het 
Dichtstuk van den Heer kapitein P. van Vliet getiteld “Zeemanshoop” hetwelk op het Diné van den 24 dezer is 
voorgelezen op kosten van het Collegie gedrukt zal worden.” Op 30 juni 1831 wordt gemeld een “Brief van den 
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Heer G.Engelberts Gerrits … verzoekende aan het Collegie te mogen opdragen een werk onder den titel van 
Gedenkstuk van Neerlandsch Heldendaden ter Zee …” hetgeen het Bestuur toestaat. 
De notulen van 26 juni 1851 de ontvangst van een gedicht over “Zeemanshoop” door ene A.Outshoorn. Het 
werd aangeduid als “kreupel rijmelarij”. Dat lijkt mij geen stimulans voor de heer Outshoorn, die ongetwijfeld 
zijn best heeft gedaan. 
 
Curieus is de melding op 26 maart 1835 een “Brief van den Heer J.B.Moser Consul der Nederlanden te 
Duinkerken, zijn portret ten geschenke aan het College zendende. “Besloten den zender te bedanken”. Zou dat 
portret ook nu nog in de verenigingsruimte bij de Munt hangen? 
 
Op 30 mei 1833 ontving het Bestuur een uitnodiging voor het bijwonen van het tewaterlaten van ZM fregat Jupiter. 
Ook wordt de aanbieding gemeld door de weduwe Hulst van Keulen van het werk “Beschrijving der 
Middelandsche Zee” en is sprake van een uitnodiging door de heer W.Eiser “tot het komen bezichtigen van een 
tentoonstelling van schilderijen waarvan de Prijs der bezichtiging door hem bestemd is voor de gewonden en 
nablijvende betrekkingen der gesneuvelden bij het beleg der Citadel … “. 
 
Een blijk van negatieve betrokkenheid werd gemeld op 29 december 1825. Er werd verslag gedaan van een 
conflict met het effectieve lid kapitein C.Brandligt, kapitein van de “Dido”. Hij zou zijn ongehuwde 
bemanningsleden hebben verboden om lid te worden van het Weldadig Zeemansfonds en dat is in strijd met het 
Reglement. Voorts heeft hij zich in de Collegekamer “onvoegzame en beledigende uitdrukkingen , zoo jegens 
het Bestuur als ten opzichte van bijzondere leden ..” veroorloofd. De kapitein wordt stevig op de vingers getikt. 
 
4. HULP VAN HET COLLEGE AAN DERDEN 
Illustratief voor de sociale opstelling van het College was de hulp aan derden, vrijwel altijd in relatie tot 
scheepvaart of wateroverlast. 
 
Van der Hoek Ostende gaat in op de activiteiten van Collegeleden tijdens de watersnood in Waterland ten 
noorden van Amsterdam. In de notulen van 20 juli 1825 en daarna is er verslag van het aandeel van het College 
in deze hulp. Onder andere het toewijzen van balen hooi aan getroffen veeboeren. Ook in de rest van 1825 en 
begin 1826 wordt voortdurend verslag gedaan van de contacten met gemeenten omtrent de toekenning van 
gelden voor hooi-aankoop. In de notulen van 08 november 1825 staat dat er in totaal een bedrag van f 17.541,46 
is bijeengebracht. Op 10 januari 1826 is sprake van een “… brief van Cap. D.B.Lutjens, de dato Batavia 13 
Augustus 1825 hoofdzakelijk berichtende dat hij zich met onze medeleden kapiteinen C.Schröder & D.J.Bulsing 
had verenigd om liefdegiften in te zamelen ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood in Noord-
Holland … “. Het totale bedrag was f 261,-. En op 23 februari 1826 meldt de huisvrouw van kapitein C.Pakes 
geb. J.Peereboom een gift van f 50,- “door haar uit Batavia ontvangen voor de noodlijdenden door den 
watersnood.” 
 
In 1826 blijkt het “Kollegie” bemoeienis te hebben met het verstrekking van een financiële steun aan de 
“weduwen van Huisduinen”. Uit de aard van de verslaggeving is op te maken dat het hier gaat om nabestaanden 
van reddingswerkers te Huisduinen. Kennelijk zijn er bij een schipbreuk voor de Noord-Hollandse kust 
manschappen van de reddingsboot omgekomen. 
 
In de tweede helft van 1826 wordt er gesproken van steun aan de “Scheveningers” en ook hier lijkt het te gaan 
om gedupeerde reddingswerkers en hun familieleden. Kennelijk trok “Zeemanshoop” zich het lot aan van 
reddingswerkers, die bij het bijstaan van in nood verkerende koopvaardijschepen in materiële moeilijkheden 
waren geraakt. Ik meen dat er nog geen georganiseerd reddingswezen bestond maar later, mede door 
ondersteuning van “Zeemanshoop”, is opgericht. 
 
De charitatieve instelling van het College blijkt ook uit het volgende voorval: 
In de Bestuursvergadering van “Zeemanshoop” dd 10 april 1827 staat een brief van een veerschipper en drie 
sjouwerlieden van het Buiksloter Veer. Daarin wordt gesteld dat op verzoek en aandrang van een hen onbekend 
Collegelid door hen hulp is geboden aan een in nood verkerend tjalkje tijdens zeer barre omstandigheden. In de 
vergadering deelt een lid mede dat het hier ging om ons effectief lid Mannoury. In de vergadering dd 26 april 
1827 komt het Bestuur op dit voorval terug en keert aan de vier briefschrijvers ieder een gratificatie uit van f3,-. 
 
Aandacht voor noodlijdende zeelieden en hun familie werd ook geïllustreerd door de ingezamelde “liefdegiften” 
voor de weduwen van een verongelukte vissersboot te Middelharnis, zoals gemeld in de vergadering van 27 
maart 1828. 
 



9 
 

Op 26 juli 1832 staat vermeld een verzoek om medewerking bij de “inzameling van gelden voor 
hulpbehoevenden door storm in de Provincie Noord Braband.” En op 30 januari 1834 zijn binnengekomen twee 
circulaires “inhoudende uitnodiging tot bijdragen ter leening der rampen die Noord Braband door de watersnood 
getroffen hebben.” 
Eveneen op 26 juli 1832 heeft een commissie advies uitgebracht inzake de nagelaten betrekkingen van de 
equipage van kanonneerboot nr. 2. De commisie wordt gemachtigd “om bij voortduring op den 5 Febr aan elk 
der overgeblevene manschappen van genoemde kannoneerboot een f 5,- stuk te doen toekomen.” 
 
Een serie van berichten is: 
27 november 1834.  
Bemoeienis van het Bestuur met de uitkering aan Martinus van der Ham en vier medehelpers vanwege redding 
van elf man van het engelse schip Tasmania, op 17 oktober bij Den Helder gestrand. 
26 november 1835  
Inzameling “voor de 9 Wed & 35 Kinderen der op 11 October verongelukte Loodsen te Terschelling.” 
03 maart 1836  
Plaatsing van een collectebus ten behoeve van de weduwen en wezen van de verongelukte Vlaardinger hoeker de 
“Lijnbaan”. Op 26 mei 1836  is er de melding van een opbrengst van de bus van f 62,30 Dus ook steun aan de 
nabestaanden van verongelukte visserschepen. 
In de eerste helft van 1837 staan er een aantal keren berichten omtrent het omkomen van een Terschellinger 
loods bij het vergaan van het schip “Vier Gezusters” onder kapitein Middel. In de notulen dd 29 juni 1837 staat 
vermeld dat aan de weduwe Teunis Tymondsz Swart geb. J Stadelaar een uitkering van f 7,- per maand is 
toegekend ingaande januari 1837 en eindigend bij hertrouwen. Alles conform art. 100 van het Reglement van het 
College. 
26 november 1840 
Een bericht over het verongelukken van een binnenloodsschip op de hoogte van Petten, waarbij 4 personen 
omkwamen. Er wordt gevraagd om onderstand en het Bestuur stelt f 150,- ter beschikking. Tevens wordt een bus 
geplaatst in de Collegekamer en advertenties om ondersteuning geplaatst in de Amsterdamsche Courant en het 
Handelsblad. 
25 november 1858 
“Brief van den Heer A.Ruijsch de belangen aanbevelende van den onlangs verongelukte loods Frans Naerebout. 
Besloten een bus in de Collegiekamer te plaatsen met aanbeveling in de eerstk. wekelijksche vergadering.” 30 
juni 1859 In de bus voor de kinderen van Frans Naerebout is een bedrag van f 10,12 gedeponeerd. Het College 
zal dit bedrag verhogen met f 25,- en aan de nabestaanden uitkeren. 
03 mei 1866 
Er wordt door het Bestuur een maand gage toegekend aan enige kwekelingen van het Matrozen Instituut wegens 
schipbreuk. 
 
In de latere jaren van het College ben ik niet meer zo accuraat geweest in het noteren van opvallende feiten en 
gebeurtenissen. 
Zo uit mijn herinnering geef ik nog een paar items. 
* In het begin van de 20ste eeuw waren er steundonaties voor de vereniging Cornelis Douwes van de 

zeevaartschool te Terschelling 
* Idem waren er donaties aan het zeemanscollege “Zeemanstroost” te Ameland. (Dit College voerde geen 

vlagnummers en was alleen een Pensioenfonds. Ik schreef een rapportage over dit College samen met Pieter 
Jan en Tineke Borsch, gedateerd januari 2010 en aanwezig in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum te 
Amsterdam 

 
5. HET COLLEGE EN DE OVERHEID 
Het College speelde een duidelijke maatschappelijke rol in Amsterdam en daarbuiten. Erelidmaatschappen van 
Leden van het Koninklijk Huis waren erelid en bij bezoeken aan Amsterdam van bv. de Koning werden 
vertegenwoordigers van Zeemanshoop uitgenodigd. 
In de tweede helft van 1825 verschenen verslagen over het aandeel dat het College zou gaan hebben in de 
officiële ontvangst van Koning Willem I aan Amsterdam.  
Op 25 oktober 1827 wordt vastgesteld, dat bij de feestelijkheden rond de verjaardag van de Koning en zijn 
vrouw een budget beschikbaar zal zijn van f 300,-, omdat in voorgaande jaren er onduidelijkheid was over de 
toegestane kosten. Een voorbeeld dat het College zuinig probeerde om te gaan met zijn middelen. 
In de vergadering dd 15 april 1830 staat vermeld dat er f 400,- wordt gereserveerd voor het bezoek op 22 april 
van Z.K.H.Prins Frederik der Nederlanden. 
De notulen dd 02 september 1830 melden: “Vervolgens gaat de Vergadering over tot de behandeling der vraag 
of men in dezen tijd ook aan den Koning een adres zoude aanbieden, waarbij men de diensten van het Collegie 
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aan Z.M. aanbood. Na eenige discussie besluit de Vergadering een eerbiedig stilzwijgen desaangaande in acht te 
nemen in de veronderstelling dat elk Nederlander van goede gezondheid voorzeker ten alle tijden bereid is, om 
alle hulp toe te brengen, die Vaderland en Koning van derzelven zullen eischen.” 
Op 01 september 1831 wordt besloten om, wanneer Zijne Majesteit of de Prinsen Amsterdam bezoeken “het 
Gebouw van het Collegie op de gewoone wijze te verlichten.” 
 
Maar het College probeerde ook invloed uit te oefenen op voornemens en besluiten van de overheid op die 
gebieden waar zeevaartbelangen in het geding waren. 
In de notulen van 25 augustus 1825 staat een verslag van een discussie omtrent een request aan de Koning, 
vanwege de vaststelling van sluis- en bruggelden voor het Groot Noord-Hollands Kanaal, “ zedert het bekend 
worden van dat tarief bijna geene Scheepen meer door hetzelve gevaren waren … “. De notulen van 30 augustus 
1825 bevat een tekstvoorstel van het request, maar in latere vergaderingen wordt besloten dit om tactische 
redenen niet in te zenden, omdat de Kamer van Koophandel een overeenkomstig request heeft gestuurd. Op 27 
juli 1826 wordt geconstateerd dat de tollen, bruggelden e.d. zijn verlaagd en dat het indienen van een request is 
achterhaald. 
In de vergadering dd 20 oktober 1825 wordt gemeld dat het College zich bemoeit met de discussies omtrent de 
bedijking van het IJ. Ook in de notulen dd 27 december 1828 werd overwogen om “bij het gouvernement aan te 
wenden om de zoo zeer gevreesde afdamming van het IJ te voorkomen.” Over deze problematiek werd door het 
bestuurslid Biben een rapportage verzorgd, dat door een commissie werd beoordeeld, die het stuk zeer geschikt 
achtte “… om ieder onpartijdig beoordelaar te overtuigen van de heilzame gevolgen, welke de geprojecteerde 
afdamming van het Y zoude hebben voor de Welvaart dezer Stad … “ De Commissie betreurde het dat het stuk 
al niet lang bij de verantwoordelijke autoriteiten was gedeponeerd. 
De maatschappelijke betrokkenheid van het College blijkt uit een request aan de Koning, behandeld in de 
notulen van 08 november 1825 waarin aandacht wordt gevraagd voor de vaak erbarmelijke omstandigheden 
waarin landverhuizers naar Amerika worden verscheept. In dezelfde vergadering komt aan de orde een voorstel 
om de Signaalcode, die in gebruik is in Engeland en Amerika te vertalen en te bevorderen dat deze ook in 
Nederland zal worden ingevoerd. Het Bestuur ondersteunde dit voorstel, maar het strandde omdat de 
vertaalkosten onoverkomelijk hoog bleken te zijn. 
In de vergadering van 21 mei 1827 wordt besloten aandacht te schenken aan een rapportage van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken omtrent de aanwezigheid van reddingsmiddelen aan boord van schepen. 
In de vergadering van 30 augustus 1827 wordt een verzoek gemeld van kapitein Dirk Boes Lutjens “berigtende 
dat hij na opgeroepen te zijn voor de schutterij is ingelijfd”. Hij vraagt “of het niet wenschelijk en doelmatig 
konde geacht worden, dat dit kollegie zich tot Zijne Majesteit wendede, ten einde eene definitieve vrijstelling 
van Schutterijleke diensten voor Zeekapiteins te verlangen”. 
In de notulen dd 12 februari 1828 is sprake van een “Voordragt strekkende om de Loodsschuiten te Egmond 
aan Zee bij westewinden of levende zee beter in zee te kunnen krijgen …”. Op 28 februari 1828 wordt een 
uitgebreide rapportage vermeld omtrent deze problematiek. Op 11 maart 1828 is er vermelding van een 
“Missive van kapitein A.van den Abeele dd 09 maart 1828 behelzende eenige toelichtingen omtrent het plaatsen 
van kat Ankers te Egmond aan Zee benevens eene aanmerking over de vuuren aldaar.” In de vergadering dd 30 
oktober 1828 concludeert het Bestuur dat de voorgestelde verbeteringen zeker noodzakelijk zijn, maar dat er 
voor “Zeemanshoop” in dit opzicht geen verdere initiatieven verwacht mogen worden, daar het hier een zaak van 
het landsbestuur betreft. In de notulen van 21 mei 1829 staat het voornemen van het Bestuur om omtrent deze 
zaak een adres te richten aan de Minister van Marine. Dit request leidde tot overleg met vertegenwoordigers van 
het Ministerie en resulteerde (27 augustus 1829) in een voorstel een hogere toren te Egmond te bouwen en om 
een signaal op Texel te installeren. Aan de kosten van de ijssloepen wil het Ministerie niet tornen omdat bij 
verlaging van de kosten het gevaar dreigt dat deze schepen in de toekomst niet meer beschikbaar zijn 
In de notulen dd 30 december 1830 staat het besluit van het Bestuur om jonge zeelieden bij de koopvaardij hun 
rechten te laten behouden gedurende de periode dat zij in de militie moeten dienen. Op 05 mei 1831 wordt 
gemeld dat de Overheid de Wet op de Schutterijen streng toepast ook op zeelieden. Als deze in de termen vallen 
worden ze verhinderd te monsteren en zo dat reeds is geschied dat ze dan “gestopt worden”. “Dat onder anderen 
Kapt. Reus gereed zijnde om te vertrekken uithoofde der Schutterij is verhinderd geworden uit te zeilen; dat 
alleen door tusschenkomst van den Heer Gouverneur is bewerkt dat gezegde kapit. nu uit zal kunnen zeilen, 
maar dat de Boekhouder van het Schip persoonlijk borg moet staan voor het leveren van eene remplacant.” 
 
In de rest van de 19e eeuw noteerde ik een aantal mededelingen die ook dan weer illustreren dat het College de 
zeevaartbelangen probeerde te behartigen. 
25 november 1841 Het Bestuur besluit “een adres aan Z.M. de Koning (in te dienen ) ten einde aan Z.M. te 
verzoeken de noodzakelijke voorzieningen daar te stellen op de goede politie aan boord der koopvaardijschepen 
en de monsterrol …” 
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28 april 1842. Een zeer uitgebreid epistel plus toelichting aan Z.M. de Koning bepleitende de aanleg van een 
vuurschip dwars van Petten in de Noordzee, waarop ook loodsen kunnen overblijven. 
21 januari 1843. Het Bestuur stelt een Commissie in die zich bezig zal houden met de oprichting van een 
“nationale matrozenstand”. Op 23 februari 1843 staat vermeld dat een adres zal worden opgesteld gericht aan het 
gouvernement en te ondertekenen door een groep van reders, kooplieden, e.d. 
26 oktober 1848. De Staatsraad Gouverneur van Noord Holland vraagt het College advies over de plaatsing van 
seinlichten op zee. 
26 november 1861. Melding van een missive aan de Tweede Kamer met het verzoek te bevorderen dat er een 
vuur wordt opgericht bij de Eyerlandsche Gronden. 
27 januari 1870. Een melding van een adres aan Z.M. de Koning waarin steun wordt betuigd inzake een plan 
een onderzeese telegraafkabel aan te leggen naar de Azoren. In vergadering uit het vorige jaar is steeds ook 
sprake van plannen tot de aanleg van een kabel van de Azoren naar de USA, waarbij Buijs Ballot een rol speelt. 
02 juni 1881. Het Bestuur zendt een adres aan de Minister van Waterstaat, Hendel en Nijverheid, waarin het 
aandringt op een internationale regeling waarbij het verboden is dat houtschepen een deklast voeren. 
04 december 1902. Uitgebreide rapportage over de wens dat er beschikt kan worden over een varend 
schoolschip met daarbij overzicht van de overeenkomstige toestand in andere Europese landen.  
 
6. VOORLICHTING, WETENSCHAP EN ONDERWIJS. 
Al kort na de oprichting van `Zeemanshoop` in 1822 begon een discussie over de uitgave enkele periodieken.. 
In de notulen dd 10 oktober 1825 staat een voorstel om te komen tot de uitgave van een wetenschappelijk 
tijdschrift “vooral bestemt tot bevordering van wetenschappelijke kennis onder dezelven, uit te geven door het 
Kollegie … “. Ook is er een voorstel tot uitgave van een “Almanak ten gebruiken der Zeevarenden …“. Een 
Commissie krijgt de opdracht advies uit te brengen.  
Op 27 oktober 1825 wordt besloten om met ingang van 1826 een Almanak voor Zeevaart en Koophandel uit te 
geven, die vanaf dat jaar verscheen onder de naam “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart.” 
(de termen “Koophandel” en “Zeevaart” zijn omgedraaid. Kennelijk achtte men de zeevaart ten dienste staan 
van de koophandel, en terecht). Deze Almanak werd jaarlijks uitgegeven met ieder jaar o.a. lijsten van leden van 
ook de zeemanscolleges uit andere plaatsen in Holland, Friesland en Groningen. Deze Colleges werden veelal in 
latere jaren opgericht maar stelden prijs op opname van hun ledenlijsten. Op 04 november 1833 wordt gemeld 
“Een Brief van den Heer P.Stratingh do Delfzijl 15 Octob. toezendende een Lijst der Leden van het Zeemans 
College aldaar om in den Almanak van “Zeemanshoop” te plaatsen.” Het stuk is doorverwezen naar de redactie 
van de Almanak. En op 27 maart 1834 staat een bedankbrief vanuit Delfzijl voor de toezending van de 
Almanak. 
De Almanak kwam ieder jaar in bezit van in ieder geval de kapiteinsleden, maar ook van relaties. 
Er werd regelmatig bericht omtrent binnengekomen bedankjes voor de toegezonden Almanak door notabelen 
zoals de Gouverneur van Noord-Holland en leden van het Koninklijk Huis (waaronder de maritiem goedgezinde 
Prins Hendrik). Ik noteerde op 28 februari 1861 bedankjes voor de toezending van de Almanak door ZM de 
Koning, HM de Koningin, ZKH de Prins van Oranje, de Koning-Moeder, ZKH Prins Hendrik en ZKH Prins 
Frederik.  
In de vergadering dd 11 maart 1828 staat een verslag omtrent de financiële konsekwenties. Er was sprake van 
een oplage van 1000 exemplaren van de Almanak 1827, met als totale kosten f 551,30. Er werden aan de 
bestuursleden en een aantal personen buiten “Zeemanshoop” gratis exemplaren verstrekt, terwijl de rest in de 
verkoop kwam. Het nadelig saldo was f 76,-, waarbij de verwachting werd uitgesproken dat er hoop is op een 
voordelig saldo in de toekomst. En de notulen dd 23 juni 1829 wordt een voordelig saldo van f 70,- gemeld. Uit 
de notulen van 05 mei 1831 blijkt er een positief saldo van f 28,30 te zijn. 
De Almanak nu nog steeds een rijke bron van informatie omtrent alles wat met de koopvaardij in de 19e eeuw te 
maken had. 
 
In de vergadering van 26 juni 1826 staat een uitgebreide argumentatie waarom de Adviescommissie afraadt een 
wetenschappelijk tijdschrift te starten. Men acht deze pretentie te hoog gegrepen en denkt ook geen geschikte 
redacteur voor zo’n tijdschrift met zo’n breed vakgebied te kunnen vinden. Het Bestuur ziet daarom af van dit 
voornemen. Het komt mij voor dat de argumentatie van het Bestuur getuigde van een wijs inzicht in de 
mogelijkheden van het “College”. 
Toch speelde een deelname aan wetenschappelijke activiteiten ook in latere jaren nog wel een rol. Zo deden op 
26 februari 1852 enige leden het voorstel “tot het oprigten van een Zeevaartkundige leesinrigting”. Op 30 juni 
1853 ontving het bestuur van een speciale commissie een concept reglement voor de bibliotheek. En op 28 april 
1859 is aan de orde het “Reglement van Orde voor de Lezingen van het Collegie Zeemanshoop”. Er moet 
intensief vóóroverleg zijn van de spreker met de tijdelijke voorzitter van de bijeenkomst. De spreker mag alleen 
spreken over onderwerpen “welke in verband staan met de bevordering en den bloei der Nederlandsche 
Zeevaart.” “De Voorzitter is belast met het handhaven der orde en is bevoegd tot de orde te roepen, het woord te 
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ontnemen of zelfs dadelijk de deliberatiën te sluiten, indien een spreker zich onvoegzaam uitlaat of de wijze van 
beraadslagen dit noodzakelijk maakt.” Al eerder memoreerde ik de regelzucht van het Collegebestuur met de 
daarbij behorende instelling van weer een Commissie. 
 
Rond 1825/1826 is er een discussie of het College een gedenkboek zal uitgeven over de watersnoodramp van 
1825. Er is contact met een uitgever en een samensteller maar in de notulen van 23 februari 1826 wordt het 
project afgeblazen, o.a. vanwege de kosten. In de notulen dd 27 juli 1826 staat de mededeling dat de heer 
M.Westerman het plan heeft opgevat een tijdschrift voor koophandel en zeevaart uit te geven onder de naam 
“Nederlandsche Hermes”. Hij verzoekt “Zeemanshoop” dit plan te ondersteunen. In de vergadering dd 08 
augustus 1826 wordt het verzoek gesteund en de oproep aan de leden gedaan om belangrijke gebeurtenissen te 
melden, die dan een plaats in het tijdschrift kunnen vinden.  
In de notulen dd 24 februari 1831 staat vermeld “Een brief van M.Westerman & Zn kennisgevende dat de 
Hermes ophoudt.” 
 
In de vijftiger jaren was een “Commissie voor de Wetenschappelijke Zeevaart” actief. Deze hield zich vooral 
bezig met vraagstukken van nautische aard. 
Het Bestuur besloot op 29 januari 1857 de “Commissie voor de Stroom en Windkaarten van den Heer Maurij” 
voortaan te noemen de “Commissie ter Bevordering der Wetenschappelijke Zeevaart.” De Commissie krijgt de 
taak “zich onledig te houden met het wetenschappelijk onderzoek van alle aangelegenheden, welke tot de 
werkkring van het Collegie behoorende, hun voorkomen nuttig te zijn in het belang der zeevaart en haren bloei 
in Nederland te kunnen bevorderen, …”.  
Ook in 1861 werden verscheidene opmerkingen van nautische aard gemaakt, zoals bv. bebakening van vreemde 
havens verkregen via de Kamer van Koophandel of op andere wijze. Dit soort mededelingen werden dan nader 
bekeken door de Commissie voor de Wetenschappelijke Zeevaart. Ook vaak overeenkomstige mededelingen van 
Jacob Swart. 
Maar ook in vroegere jaren waren nautische onderwerpen aan de orde. In de notulen van 1837/1838, maar ook in 
vroegere en latere jaren, valt me op dat er vaak mededelingen zijn opgenomen over plaatsing van lichten en 
bakens in buitenlandse gebieden, dus berichten van nautische aard. Dit soort berichten worden dan doorgesluisd 
naar de Almanak. Voorbeelden zijn berichten over een vuurtoren bij Kaap Grinez, een kustlicht bij de haven van 
Cherbourg, diverse meldingen over lichten in Denemarken  en ook bij Archangel in het uiterste noorden. 
 
In een Buitengewone Vergadering  op 11 mei 1880 wordt gediscussieerd over de vestiging van een 
Amsterdamse afdeling van het Meteorologisch Instituut uit Utrecht. Het heeft vooral te maken met de daarbij 
gepaard gaande kosten en de aandelen die Gemeente en Rijk daarin zullen hebben. Ook in navolgende 
vergaderingen komt deze zaak steeds terug. De naam van Buys Ballot valt daarbij frequent en tevens die van de 
directeur van Hasselt. 
 
Het College zocht frekwent naar mogelijkheden om een keuze voor het zeemansvak te stimuleren en het niveau 
van het vak op te schroeven. 
Eind 1825 en begin van 1826 wordt er gediscussieerd over een missive aan de Koning die handelt over de 
teruggang van de belangstelling voor het zeemansvak. Men vindt dat “Zeemanshoop” het initiatief moet nemen 
om de “Nationale Zeemansstand” op te krikken en in de vergadering van 18 februari 1826 wordt een ontwerp-
memorie besproken. Onderdeel van het plan is om leden van “Zeemanshoop” op te roepen om leerlingen 
(“apprentices”) op hun schepen aan te nemen, naar Engels/Amerikaans voorbeeld. In de notulen van 27 juli 1826 
wordt gemeld dat reder P.J.N.Vereul heeft besloten leerlingen op zijn schepen te plaatsen. Op 30 november 
1826 wordt geconstateerd dat er nog steeds geen reactie is gekomen en wordt besloten een tweede brief te sturen. 
Daarin worden voorbeelden genoemd van het aannemen van leerlingen op Amsterdamse schepen. Het aanbod is 
zelfs groter dan de plaatsingsmogelijkheid. Het College dringt er bij Z.M. op aan dat de aanneming van 
leerlingen voor de gehele Nederlandse koopvaardijvloot verplicht zal worden gesteld. Op 05 maart 1827 is er 
een reactie. De Koning heeft kapitein der Zee F.Coertzen aangesteld om in samenwerking met het College te 
komen tot een volledig ontwerp, waarin ook aandacht is geschonken aan op- en aanmerkingen op het 
conceptvoorstel. In de notulen dd 31 mei 1827 wordt gemeld dat een rapport is ingediend, hoewel het rapport 
zelf niet integraal is weergegeven. Zou in het Archief van “Zeemanshoop” zijn gedeponeerd. 
 
In de notulen van 25 september 1828 staat een voorstel van de heer J.Swart om vanuit het College aandacht te 
schenken aan het zeevaartkundig onderwijs. Er zou een lector moeten komen, die in de eerste plaats aan kinderen 
van effectieve leden, het noodzakelijke onderwijs zou moeten aanbieden. In het zeer uitgebreide stuk wordt een 
reglement opgenomen waaraan dit onderwijs en de onderwijzer zouden moeten voldoen. Uiteraard wordt een 
Commissie benoemd om zich over deze materie te buigen. De eerste reactie van 27 november 1828 is weliswaar 
zeer lovend over het voorstel, maar ziet de kosten als de grote belemmering, vooral ook omdat in dezelfde 
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periode “Zeemanshoop” een schuld op zich heeft geladen door de koop van een nieuw Collegegebouw. Swart 
reageert hierop in de notulen van 26 februari 1829 door zichzelf aan te bieden als lector. Het bestuur gaat hierop 
in en in de notulen dd 23 april 1829 wordt de heer Swart als lector aangesteld, waarbij de kosten worden 
bestreden door het heffen van lesgeld door de cursisten. Hij wordt bijgestaan en gecontroleerd door een 
commissie uit het Bestuur. Interessant is de aandacht voor de onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde 
moeten komen. 
Per 26 november 1829 werd gemeld dat de secretaris het Reglement van ’t Zeevaartkundig Onderwijs heeft 
laten drukken. Dit zal gratis aan belanghebbenden worden uitgereikt. 
In de notulen dd 25 februari 1830 een brief van P.Pous te Middelburg, die meedeelt een Kweekschool voor 
Landbouw en Zeevaart in Zeeland te hebben opgericht. Hij hoopt jaarlijks 10-12 jongelingen aan de zeevaart op 
te leveren. Hij hoopt hiermee bij te dragen aan de pogingen tot instand brengen van een Nationale Zeemansstand. 
Het Bestuur reageert instemmend. 
Op 27 januari 1831 wordt melding gemaakt van een bedankbrief van de Directeur en Commandant 
H.W.Lantsheer voor de f 2.000,- die door “Zeemanshoop” is geschonken ter stimulering van de aanwerving van 
marinepersoneel. Het wordt “besteed tot verdere aanwerving van Vrijwilligers en wel van 20 Bevaren en 40 
Onbevaren Matrozen.”. Deze activiteit van “Zeemanshoop” is kennelijk algemeen bekend want op 24 februari 
1831 wordt de ontvangst gemeld van f 50,- van “’t Lees Gezelschap Leest en Denkt zijnde tot aanwerving van 
Matrozen voor ’s Rijks Zeedienst.” Op 30 juni 1831 staat een bericht van de directeur Marine in het Hoofd 
Departement van de Zuiderzee dat hij dankzij de gift van f 12.280,- door “Zeemanshoop” verstrekt 377 
vrijwilligers in ’s Rijks Zeedienst heeft aangenomen. 
 
Op 29 september 1870 wordt een concept-brief behandeld aan de Minister van Binnenlandse Zaken, opgesteld 
door de Commissie tot Verbetering van de Wetenschappelijke Zeevaart. Hierin wordt aangedrongen op een 
verbetering van de scheepsjournalen en “het daarin opnemen van waarnemingen betreffende onderwerpen van 
commercieel belang.” 
In de vergadering dd 31 maart 1871 staat een reactie van de Minister dat er momenteel op de begroting geen 
middelen zijn gereserveerd, maar dat het onderwerp zijn aandacht heeft bij de volgende begroting. 
 
In deze latere jaren van het College ben ik niet meer zo accuraat geweest in het noteren van opvallende feiten en 
gebeurtenissen. 
Zo uit mijn herinnering geef ik: 
* Er waren discussies omtrent de relevantie van het oprichten van een zeevaartschool op Ameland, waarover 

vanuit het eiland advies werd gevraagd. 
* Er werden prijzen uitgereikt aan kapiteins die een goed weerjournaal/kompasjournaal hadden bijgehouden. 

Zowel “Zeemanshoop” als ook het KNMI speelde daarbij een rol. Er was dan sprake van gouden, zilveren 
en bronzen medailles. De uitreiking werd uitbesteed aan Zeemanshoop. Er ontstond een discussie of dit 
prijzensysteem niet moest worden afgeschaft. 

 
7. EXTERNE CONTACTEN OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED 
Het College “Zeemanshoop” heeft in de 19e eeuw vooral in Amsterdam een belangrijke maatschappelijke positie 
opgebouwd met invloed en aanzien. Dat resulteerde in een omvangrijk netwerk, dat tot uiting komt in het 
veelvuldig passeren van externe contacten in de notulen, waarvan de inhoud ook in één van de vorige rubrieken  
zou passen. 
Het Bestuur onderhield al vanaf de oprichting goede contacten met andere maatschappelijke organisaties, zoals 
de “Societeit Verdraagzaamheid” te Willemsoord. het “Vaderlands Fonds ter aanmoediging van ’s Lands 
Zeedienst opgerigt 1781” en de “Maatschappij tot Nut van het Algemeen”. Genoemd Vaderlands Fonds bood 
zelfs een afgietsel aan van het borstbeeld van de Ruyter bedoeld voor een nieuwe behuizing.  
 
“Zeemanshoop” werd intensief betrokken bij het oprichten van een herdenkingsmonument voor van Speijk, de 
commandant die zijn kannonneerboot in 1831 opblies tijdens de strubbelingen met de zuidelijke Nederlanden 
(“Dan liever de lucht in”). 
Op 24 februari 1831 wordt melding gemaakt van een gift voor een op te richten “van Speijktoren”. Op 05 mei 
1831  wordt gemeld een bijdrage voor het monument van van Speijk en voor onderstand voor de weduwen en 
wezen van equipageleden. Kennelijk is “Zeemanshoop” de coördinator/organisator voor dit project. Op 10 mei 
1831 is sprake van de oprichting van een “Vuurtoren ter nagedachtenis van van Speyk” terwijl op 30 juni 1831 
wordt gesproken over een vuurtoren in Egmond aan Zee. In de periode rond 1831/1832 wordt er verscheidene 
malen aandacht geschonken aan een herdenking voor van Speijk en aan steun voor de nabestaanden. 
Herkenbaar ook voor onze tijd wordt er eindeloos vergaderd en onderhandeld over deze zaak. 
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Op 28 augustus 1833 wordt een rapport besproken over de bouw van de van Speijktoren. De rapportage stelt dat 
deze in Egmond kan plaatsvinden, maar dat Schouwen wordt aanbevolen. Het Bestuur stelt echter een beslissing 
uit. 
Op 25 september 1834 wordt een brief vermeld van de Vice-Admiraal Directeur Generaal voor de Marine 
waarin hij om antwoord vraagt op zijn voorstel op Schouwen een van Speijkstoren op te richten. Antwoord laat 
op zich wachten wegens ziekte van één der commissieleden, maar op de extravergadering van 15 oktober a.s. zal 
nader worden besloten. In de vergadering van 15 oktober 1834 wordt besloten aan ZM de Koning voor te stellen 
de ingezamelde gelden aan te wenden tot de oprichting van een Jan van Speijks Toren in Egmond aan Zee. 
Ook in de volgende maanden komt de problematiek herhaaldelijk terug, waarbij duidelijk wordt dat de keuze op 
Egmond aan Zee is gevallen. Daarbij komt nog het probleem, dat er aldaar twee vuurtoren zijn en er moet 
worden besloten welke de kwalificatie “van Speijk toren” zal krijgen. Aan één van deze zullen dan verfraaiingen 
en een inscriptie worden aangebracht.  
Ik vond op internet een stuk over “De geschiedenis van verlichting, bebakening en betonning langs de Hollandse 
kust” door Allex Kussendrager waarin de volgende passage: 
“Het "College Zeemanshoop", in 1822 opgericht te Amsterdam, wil een monument aan hem wijden en 
vastgesteld wordt dat dit een vuurtoren zal zijn, uitgerust met een Frensnel-optiek van de eerste rang. Een nieuw 
te bouwen toren te Egmond aan Zee wordt hier voor aangewezen. De ingezamelde gelden blijken echter bij 
lange na niet toereikend te zijn. A.C. Twent, inmiddels gepromoveerd tot Inspecteur-Generaal over het 
Loodswezen, doet daarom het voorstel om "de overheerlijk daartoe geschikte" Brandaris als Van Speijk-
monument in te richten. Er worden hiertoe zelfs voorziening-en aan de toren getroffen in de vorm van een 
monumentale ingang. Het is er nooit van gekomen. Nadat ook Haamstede als locatie voor het monument nog in 
beeld is geweest, komt men tenslotte toch weer terecht in Egmond aan Zee, maar het is ondertussen wél 1840.” 
Op 26 maart 1835 staat een verslag van de heer van Hasselt, secretaris van de Commissie voor het van 
Speijkmonument inzake verfraaing en inscripties aan de vuurtoren te Egmond. Besloten wordt de Noordelijke 
vuurtoren als monument voor te dragen. Er is tevens weer een brief van de Inspecteur Generaal voor de Marine, 
die vraagt om ingezamelde monumentengelden ook aan te wenden voor een monument op Schouwen (hij drong 
er al eerder op aan het monument niet te Egmond maar op Schouwen te situeren.) De vergadering gaat niet 
accoord. 
 
Het gebouw van het College werd ook soms beschikbaar gesteld  voor vergaderingen van andere organisaties. 
Op 24 november 1831 staat vermeld: “De Voorzitter berigt dat met toestemming van het Bestuur aan de 
Centrale Commissie ter verzorging van Cholera-lijders alhier is toegestaan één of tweemaal gebruik der 
Zijkamer van het Lokaal voor de Vergadering der wijkcommissie en dat de Huishoudelijke Commissie met de 
Uitvoering hiervan belast is.” 
Op 27 december 1832 staat een brief geciteerd “van de centrale Commissie ter verzorging van Cholera Leiders 
(sic) alhier bedankende voor de hulpvaardigheid door het Bestuur van dit Collegie bewezen in het ten gebruik 
afstaan van een vertrek aan de wijk Commissie.” 
 Op 30 december 1847 wordt “besloten aan de nieuw opgerigte Yagt Club voorloopig toe te staan het gebruik 
van de Bestuurders Kamer tot het houden van vergaderingen der Commissiën “ 
Van een wat ander karakter is het verzoek op 29 mei 1866 van de “Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing 
van sterke drank “om het volksblad op de Leestafel te mogen leggen.”. 
 
Verscheidene malen komen contacten met overeenkomstige zeemanscolleges aan de orde. 
In de notulen van 26 januari 1826 wordt vermeld “eene missive aan Zijne Ed. van den Heer P.Rodenhuis, 
Honorair Lid de dato Harlingen den 3e Januarij 1826 hoofdzakelijk inhoudende een voorslag van dien Heer, om 
te Harlingen en op andere plaatsen van ons land eene onder afdeeling van het Kollegie te vestigen … “. Het 
Bestuur acht echter een dergelijke uitbreiding van en versnippering van de College-werkzaamheden ongewenst.  
Wel werd in Harlingen in 1851, dus vele jaren later, een zelfstandig zeemanscollege “Zeemansvoorzorg” 
opgericht. 
Op 29 december 1859 wordt de toezending gemeld van de statuten van de “Onderlinge assurantie Maatschappij 
Voorzorg te Nieuwe Pekela.” Hieruit is af te leiden ook dit veenkoloniale college een Pensioenfonds kende dat 
juridisch gescheiden was van het College zelf. Bij “Zeemanshoop” heette dat  het “Weldadig Zeemansfonds”. 
Er wordt in de vergadering  van 27 juni 1861 een brief behandeld van het Rotterdamse zeemanscollege 
“Maatschappij tot Nut der Zeevaart” waarin een herziening van de wet op de tucht op koopvaardijschepen wordt 
bepleit. Het Bestuur laat het voorstel circuleren. Op 03 september 1861 wordt aan deze materie een 
buitengewone vergadering gewijd. Er blijkt door de Minister van Justitie al aandacht te zijn geschonken en 
daarom vindt “Zeemanshoop” momentane actie niet wenselijk. Maar er wordt wèl een commissie gevormd om 
veranderingen in de tuchtwet te bestuderen. 
Op 03 april 1861 is er een melding van de ontvangst van de zeemansalmanak van het College te Veendam en 
van het Jaarverslag van het College uit Rotterdam. (hieruit blijkt de geregelde contacten). 
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En ook waren er contacten met andere maatschappelijke organisaties.  
Het Bestuur van “Zeemanshoop” kreeg op 29 augustus 1833 een uitnodiging om aanwezig te zijn bij het 25-
jarig jubileum van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen. 
 Per 27 februari 1834 is er een circulaire van “…de Heren Bestuurderen der Noord en Zuid Hollandsche redding 
Maatschappij do 5 Jan. inhoudende uitnodiging om in genoemde Maatschappij deel te nemen … “. 
Op 30 augustus 1849 kreeg het bestuur van het College een uitnodiging van de Marine te Amsterdam tot 
bijwoning van de tewaterlating van het stoomschip Pluto. 
Op 29 december 1861 vraagt ene A.Marty, ouderling en vice-consul te Pillau een bijdrage voor de bouw van de 
Protestantse Kerk. Het verzoek wordt buiten deliberatie gehouden. De Protestante Kerk had bloeiende 
gemeenten in het buitenland waarvan die te St.Petersburg de bekendste was. 
En op 27 maart 1873 een “Brief van Directeuren van het Zeemanscollege Voorzorg wegens oprigting eener 
Instelling als die van Schuttevaer ter bevordering onzer kwijnende Zeevaart.” 
 
In de externe contacten kon het Bestuur ook stevig van zich afbijten getuige een bericht in de notulen van 15 
december 1828 waarin “wordt besloten om de aandacht van de Directie van Lloyds te vestigen op de valsche 
tijding wegens het vergaan van het Schip Cornelis Houtman in de Lloydslijst van 2 dezer No 6382 vervat, ten einde 
H.Ed. opmerkzaam te Maken, hoe het opnemen van dergelijke losse en ongegronde gerugten, de geloofwaardigheid 
en het Crediet van hun bladen doet wankelen.” 
 


