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Nieuwsbrief 

Koninkl i jk  Col lege Zeemanshoop  

Bevordering van de bloei van de 

Nederlandse Zeevaart 

Sinds de oprichting in 1822 is het 

speelveld van het College Zeemans-

hoop meerdere keren danig op zijn 

kop gezet. Van zeil naar stoom, 

twee wereldoorlogen, opkomst van 

sociale voorzieningen, mondialise-

ring, voor de deur staat onbemand 

varen en wat al niet. In al dat ge-

weld is veel verdwenen, maar niet 

de Nederlandse zeescheepvaart en 

ook het College Zeemanshoop staat 

nog fier overeind.  

Dat de herverkaveling in de wereld 

van de scheepvaart in de voorbije 

decennia een versnipperd speelveld 

heeft achter gelaten, hoeft geen 

betoog. We hebben het allemaal 

van nabij zien gebeuren. En net 

zoals het voor een schip op zee 

noodzakelijk kan zijn om te gaan 

bijliggen als er zware storm over 

heen raast, heeft Zeemanshoop 

zo’n periode meegemaakt. Maar nu 

het stof is neergedaald, is de vraag 

hoe nu verder. 

Kijken we voor het beantwoorden 

van die vraag in de statuten dan 

zien we dat het College vanaf de 

oprichting onder meer wordt gedra-

gen door de doelstelling bevorde-

ring van de bloei van de Nederland-

se Zeevaart. Het bestuur heeft het 

idee dat, inhoud kunnen geven aan 

deze doelstelling in belangrijke ma-

te zal bijdragen aan het voortbe-

staan van het College op de langere 

termijn. In antwoord op de vraag 

wat Zeemanshoop onder de huidige 

omstandigheden kan betekenen 

voor de Nederlandse zeescheep-

vaart, heeft het bestuur zich als  

doel gesteld om in het versnipperde 

speelveld een bijdrage te leveren 

aan het bij elkaar brengen van par-

tijen, kennis uit te dragen en kennis 

te delen.  

Maritiem portal 

In het kader daarvan heeft het Col-

lege zich aangesloten bij het Mari-

tiem Portal dat informatie over de 

maritieme geschiedenis van Neder-

land, digitaal beschikbaar maakt. 

Op maritiemportal.nl is hierover 

meer informatie te vinden. 

Het Maritiem Portal onderzoekt bij 

relevante stichtingen, waaronder 

Zeemanshoop en de Kaap 

Hoornvaarders, of het hulp kan 

bieden bij het ontsluiten van de 

bibliotheken  voor studenten en 

andere belangstellenden.  

 

Ook is besloten is om de Neder-

landse Vereniging van Kapiteins ter 

Koopvaardij (NVKK) financieel te 

ondersteunen bij het maken van 

een digitale uitgave van het Legal 

Handbook for Shipmasters.  

Eveneens is een bijdrage bes-

chikbaar gesteld voor het maken 

van een documentaire onder regie 

van Helge Prinsen, over zeevaar-

tvrouwen in naoorlogs Nederland. 

Over het tijdstip van uitzenden, zal 

nader bericht volgen.   

Een begin is gemaakt met het aan-

halen van externe contacten. Zo 

was de voorzitter van het College 

aanwezig bij een prijsuitreiking op 

de Hogeschool van Amsterdam. 

Tijdens informeel overleg bleek dat 

docenten en studenten graag deel 

willen nemen aan bijeenkomsten 

van het College, maar daar tijdens 

collegetijden geen gelegenheid voor 

hebben. Ook is gesproken over spe-

cifieke onderzoeksopdrachten voor 

studenten met financiële onder-

steuning van en in overleg met Zee-

manshoop. Beide onderwerpen wor-

den nader uitgewerkt.  

 

Tijdens het symposium van het 

Kinsbergenfonds ter gelegenheid 

van hun 200-jarig bestaan, met 

sprekers als maritiem historicus 

Marc van Alphen, Lena de Rouw 

van het TU Solar Team en Els van 

Eijk van Weslinga van het Maritiem 

Portal, was er ook weer gelegenheid 

om de banden aan te halen en 

nieuwe contacten te leggen. 

 

De voorzitter bezocht ook het sym-

posium van de Ned. Ver. voor Zee-

geschiedenis gezamenlijkheid geor-

ganiseerd met het Maritiem Portal 

in het Zuiderzeemuseum. Verschil-

lende sprekers kwamen aan het 

woord, onder andere van de Vereni-
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het Museum Vlaardingen en het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam 

met bijdragen over de slavenhandel, 

het visserijregister, digitalisering van 

museumcollecties en andere interes-

sante onderwerpen.  

Het Platform Bepalingen ter Voorko-

ming van Aanvaringen op Zee kwam in 

Wageningen bijeen bij het MARIN. Aan-

wezig waren onder andere docenten 

van alle zeevaartopleidingen, de water-

politie en de NVKK. Op het uitgebreide 

programma stonden onder meer on-

derwerpen als Autonomous Ships, be-

slisgedrag en vaarstrategieën en dis-

cussie over de mogelijke rol van het 

MARIN in het zeevaartonderwijs en de 

zeescheepvaart.  

Tot slot heeft de voorzitter de bijeen-

komst bijgewoond van de Hydrografic 

Society Benelux in het Teylers Museum 

in Haarlem. Op het programma: Global 

Navigation Satellite System (GNSS), 

interferencie and spoofing met als 

sprekers onder meer de heren Colussi 

van het Agentschap Telecom en Lub-

bers van het KIM.  

Bij elkaar een hele opsomming, maar 

toch pas een begin. Wil Zeemanshoop 

op termijn voort blijven bestaan dan 

zal ze naar het idee van het bestuur 

naar buiten moeten treden en de oor-

spronkelijke doelstelling moeten op-

pakken. Deelnemen aan relevante 

bijeenkomsten biedt volop gelegenheid 

om de buitenwereld te laten weten dat 

College Zeemanshoop springlevend is 

en de ambitie heeft om in de moderne 

tijd een tweehonderd jaar oude doel-

stelling nieuwe inhoud te geven.  

 

Albert Kelder 

De geschiedenis van het schilderij “De 

Vrijheid” van Ludolf Backhuizen herin-

neren we ons vast nog wel. Het heeft 

meer dan honderd jaar in onze sociëteit 

aan de wand gehangen. Een paar jaar 

geleden ontdekte een verzekeringsin-

specteur echter dat het schilderij een 

grote waarde vertegenwoordigde. Het 

kunstwerk, een grisaille van Bakhuizen 

(Emden, 1630-1708), was ooit door een 

lid van Zeemanshoop aan het College 

geschonken. Het bestuur, onder voorzit-

terschap van kapitein Henk Poelenjee, 

gaf de Bakhuizen bijna onmiddellijk in 

bruikleen aan het Amsterdamse 

Scheepvaart Museum, waarvan het Col-

lege trouwens een van de oprichters 

was. Men durfde het niet aan het schil-

derij, getaxeerd op meer dan een mil-

joen euro, te laten hangen in ons toen-

malige onderkomen aan de Nieuwezijds 

Voorburgwal. 

De rest van deze opmerkelijke ge-

schiedenis is bekend. De mooie Bak-

huizen werd, met financiële steun 

van de Vereeniging Rembrandt en de 

Mondriaan Stichting gekocht door 

het Scheepvaart Museum. Daar 

hangt nu op zaal te pronken. Om de 

lege plaats in onze sociëteitsruimte 

op te vullen, heeft het Collegebe-

stuur een replica op canvas laten 

vervaardigen volgens een nieuw foto-

grafisch procedé, dat een werkelijk 

verbluffende gelijkenis heeft met het 

origineel. Voorzien van een mooie, 

strakke zwarte lijst hangt de Bakhui-

zen nu weer in onze sociëteitsruimte. 

Uw correspondent heeft, evenals ons 

lid kapitein Nico Mobach, bij dezelf-

de firma eenzelfde replica laten ma-

ken, ook weer van uitstekende kwali-

teit. Juist een grisaille leent zich bij 

uitstek voor dit procedé. Mobachs 

replica is gemaakt op ware grootte. 

Uw correspondent vond dat te groot 

voor in de huiskamer en bestelde er 

een op halve grootte, 75x52 cm voor 

een bedrag van € 50. De kosten van 

het inlijsten naar eigen keus, komen 

daar nog bij. 

De replica’s zijn te bestellen bij: 

Eyes on Media,  

Basisweg 45,  

1043 AN Amsterdam 

printing@eyesonmedia.nl 

T. 020-5858222 

 

Een Backhuizen aan de wand? 

Kalender 2020 is weer te koop 

De KCZ kalender 2020 is een hommage aan de ons, helaas veel te vroeg ont-

vallen, Amsterdamse autodidact, kunstschilder en tekenaar van scheepsportret-

ten Martin Heere (1947-2011). 

De KCZ/BNRA-leden Ben Scholten (Rijswijk) en Freek de Vries (Amsterdam) 

hebben uit de, door Martin zelf, gemaakte foto’s van zijn werk, aan ons beschik-

baar gesteld, weer een kalender samengesteld. 

De kunstenaar neemt ons mee naar onze havens en naar verre bestemmingen 

en schetst een beeld van een maritiem tijdperk, inmiddels behorend tot de re-

cente geschiedenis. 

Prijs: € 20 bij afhalen 
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Voor specifieke zaken is het dagelijks bestuur bereikbaar op de vol-

gende mailadressen: 

De voorzitter op voorzitter.kcz@gmail.com 

De secretaris op secretaris.zmh@gmail.com 

De penningmeester op penningmeester.kcz@gmail.com 

 

Bij vragen, suggesties en wat al niet, wordt u verzocht om deze adres-

sen te gebruiken. Uw mails komen dan meteen op de juiste plaats te-

recht.   

In het wekeinde van 16 novem-

ber vond in Vlaardingen de jaar-

lijkse “mid term reunion” plaats 

van de Engelse Radio Officers 

Association. Deze vereniging van 

oud (en vooral oude) radio-

officieren is een hechte club die 

twee maal per jaar ergens in het 

VK een bijeenkomst organiseert. 

Omdat wij (Lourens Visser, Johan 

Karels en Tiel Noteboom) een 

paar jaar geleden lid geworden 

zijn van de ROA, en omdat alle 

leden uiteraard veelvuldig in de 

haven van Rotterdam geweest 

zijn, leek het de voorzitter wel 

aardig om de volgende bijeen-

komst in Rotterdam te houden. 

Accommodatie werd gevonden in 

het Delta hotel in Vlaardingen, 

waar de schepen rakelings langs 

varen. Logistiek was het nog een 

hele operatie om 60 Engelsen, 

Schotten en Ieren met een ge-

middelde leeftijd van ver over de 

70 naar Vlaardingen te krijgen. 

Ook waren er nog vertegenwoor-

digers van de Duitse zustervere-

niging uitgenodigd. Het weerzien 

voelde een beetje als een warm 

bad. Alhoewel ieder een andere 

taal sprak, spraken we toch alle-

maal de taal van collega’s die 

over de hele wereld gezworven 

hadden in dezelfde tijd. De zater-

dag werd gebruikt voor een be-

zoek aan Radio Holland. Daar 

stond een collectie opgesteld van 

oude zendapparatuur en ontvan-

gers. Het hoogtepunt van de dag 

was een vaartocht met zeesleper 

Elbe door de havens van de 

Maasvlakte. De dag werd beslo-

ten met een formeel diner (met 

jasje en dasje) en toespraken. 

Besloten werd om de volgende 

bijeenkomst in Hamburg plaats 

te laten vinden. Het beroep mag 

dan uitgestorven zijn, maar de 

Sparksen zelf voorlopig nog niet. 

Op 16 december 2019 is op 79 

jarige leeftijd overleden ons oud 

bestuurslid 

Tjip Gulmans 

Tjip was reeds lange tijd lid van 

onze vereniging en een trouw 

bezoeker van de sociëteit.  

Wij wensen zijn vrouw en kin-

deren veel sterkte 

Contact  

Radio Officers Association      door Johan Karels 

    In memoriam 

AGENDA 

Pollux 

Zaterdag 11 januari 

Nieuwjaars Happy hour 14:00 

VOSMOGA 

Zat. 11 januari 15:00 uur 

ledenvergadering Nieuwjaarsre-

ceptie, Backhuysenzaal 

Societeit  

Dinsdag  14 januari Nieuwjaars-

bijeenkomst 

HZA studenten 

Vrijdag 31 januari Symposium 
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doelstellingen te verwezenlijken. 

Maar we hebben wel alle drie die 

inkomstenbronnen hard nodig. U 

zou ons (de penningmeester) 

bijzonder helpen door in de 

maand januari de contributie 

voor onze vereniging al over te 

maken. Elk jaar kost het weer 

behoorlijk wat moeite én kosten 

om achterstallige contributie te 

innen. En vaak blijkt het alleen 

een kwestie van onachtzaam-

heid. Graag dus uw contributie 

van minimaal € 17,50 overma-

ken op: NL49 INGB 0000 5893 

83 Betaalt u uit het buitenland, 

de Bic code is: INGBNL2A . Een 

Het jaar 

2019 is bijna 

ten einde en 

het volgende 

(boek) jaar staat voor de deur. 

Met de opbrengsten van onze 

beleggingen, de contributie en de 

vrijwillige bijdragen voor de in-

standhouding van de sociëteit, 

lukt het KCZ om onze statutaire 

Eind jaren ‘60 kregen de reders 

wat meer oog voor het welzijn 

van de opvarenden. De termen 

werden korter, de accommoda-

ties werden beter en we kregen 

een abonnement op Walport 

films. Afhankelijk van het con-

tract had een schip recht op 6 of 

13 filmboxen per jaar. In iedere 

box zaten drie films en iedere 

(16 mm) film bestond uit drie 

loeizware reels met honderden 

meters film. In veel havens had 

Walport een depot waar je de box 

om kon ruilen, maar je mocht 

ook met andere schepen ruilen. 

Ik kan uit ervaring zeggen dat dát  

een zeer zware klus was. Soms 

had je geluk en zat er een goede 

film tussen, maar er zat ook veel 

pulp bij. Maar kijken deden we, 

want er was niets anders. Op 

zaal voor op de komst van de 

gasten en ziet toe op een orden-

telijk verloop. 

Ook is er plek voor vrijwilligers 

die als gedelegeerd vertegen-

woordiger van Zeemanshoop het 

College in externe organisaties 

vertegenwoordigen. 

Afhankelijk van het enthousias-

me voor deze taken en het aan-

tal aanmeldingen, vergt de 

Het bestuur is verheugd te kun-

nen melden dat zich een viertal 

vrijwilligers heeft aangemeld. 

Enkele leden hebben hun deel-

name nog in beraad. Het gaat 

onder meer om de bezetting van 

het kantoor en om gastheren 

tijdens bijeenkomsten in de zaal. 

Die bijeenkomsten hebben over 

het algemeen een maritiem ka-

rakter. De gastheer bereid de 

Contributie 

Walport         door Johan Karels 

Vrijwilligers 

veel schepen werd een officiële 

filmavond gehouden, waarbij er 

pas begonnen mocht worden als 

de kapitein zat. Het draaien ge-

beurde op een ratelende Bell & 

Howell projector die bediend 

werd door de Sparks. Sommige 

films waren (inmiddels) van zo’n 

slechte kwaliteit dat ze spontaan 

braken of vast bleven zitten in de 

projector (beeld stond stil, werd 

geel, werd zwart en vervolgens 

rook je een brandlucht; 

SPAARKKS!!) Maar daarvoor had 

Walport ook een plak-set meege-

leverd die dan ook veelvuldig 

gebruikt moest worden. Op één 

van mijn schepen had men de 

projector in de pantry geplaatst 

en had men een gat gezaagd in 

de wand naar de salon. Net een 

echte bioscoop en professioneel 

werkbelasting een paar dagdelen 

per jaar. Op de functie is de rege-

ling en honorering voor vrijwil-

ligers van toepassing. 

Met een team van circa vijftien 

vrijwilligers zal het voor elke vrij-

williger slechts enkele dagdelen 

per jaar vragen. Voelt u ervoor 

om op deze manier het College 

te versterken, schroom dan niet 

om u zich aan te melden. 

totdat  een keer de film van de 

spoel afgelopen was. Ik kan u 

verzekeren dat een paar hon-

derd meter film op de vloer een 

heel raar gezicht is. 

Films ruilen in saaie havens 

werd ook vaak gedaan. Ruilen 

met Schotse schepen (Glen– en 

Ben liners) deed ik altijd zelf 

omdat het daar zo gezellig was. 

Ruilen was trouwens bijzaak, 

want ik ben wel eens ‘s morgens 

om zes uur gewekt, in een hoek-

je van de messroom, door een 

verbaasd kijkende steward.  

Ruilen met Russische schepen 

was nooit zo’n succes. 



Koninklijk College Zeemanshoop 

Opgericht 1 mei 1822 

Muntplein 10 

1012 WE Amsterdam 

020-6253515 

info@zeemanshoop.nl 

Door Wim Grund 

Wij ontvingen onlangs van de Amsterdamse uitgeverij De Bataaf-

sche Leeuw / Van Soeren & Co, waarvan wij een uitgebreid mari-

tiem historisch assortiment beheren, o.a. de lijvige biografieën 

van de SMN en KRL passagiersschepen en de belangwekkende 

reeks ‘Bijdragen tot de Nederlandse Marine Geschiedenis’, dit 

juist verschenen rijk geïllustreerde boek:    

Gerhard Pels Rijcken (1810-1889); zeeofficier en minister in de 

negentiende eeuw 

Een boek ontstaan uit de min of meer toevallige ontmoeting van 

uitgever dr.Walter R. Wybrands Marcussen, (KCZ lid nr 754), 

maritiem publicist Dick Vries (KonMar) en de heer Gerhard Pels 

Rijcken, achterkleinzoon van de zeeofficier.      

Zeeofficier Gerhard Pels Rijcken leefde in een tijd van ongekende technische vooruitgang, 

ingrijpende economische veranderingen, maatschappelijke krachtverschuivingen en internati-

onale krachtmetingen. In de eerste helft van de negentiende eeuw deed Pels Rijcken dienst op 

de nog overwegend zeilende oorlogsvloot. Lange zeereizen boden hem de gelegenheid waar-

devolle contacten te leggen met collega-officieren, onder wie prins Hendrik (De Zeevaarder) 

derde zoon van koning Willem II. Op het wereldtoneel bepaalden stoomschepen inmiddels 

steeds nadrukkelijker de westerse militaire hegemonie. Halverwege de eeuw dwong de Ameri-

kaanse marine het Japanse keizerrijk tot openstelling van haar havens. De Japanse machtheb-

bers ondervonden daarmee de urgentie om de achterstand van hun al 200 jaar in isolement 

verkerende land in te lopen. Koning Willem II, Nederland,  zag in 1855 als tot dan toe vanuit 

de 17e eeuw de enige handelspartner van Japan, om een gidsfunctie te vervullen en besloot 

het raderstoomschip Zr Ms Soembing  te schenken. De commandant van dit schip tijdens de 

overtocht van Indië naar Nagasaki was Gerhard Pels Rijcken. De ‘helse’ kanonneerboot werd 

nieuwsgierig als geschenk aanvaard evenals het aanbod om een door Pels Rijcken geleid de-

tachement enkele jaren nautisch en technisch/bouwkundig onderleg te laten verzorgen. Hilari-

sche toestanden met de wijze Japanners, in hoofdzaak eigenwijs, die zich feitelijk ver verheven 

bleven voelen boven de zich uitslovende ‘inboorlingen’. Een replica(s) was snel gebouwd. Na 

terugkeer in Nederland werd Gerhard Pels Rijcken betrokken bij de politiek beladen moderni-

sering van de marine. Hij werd minister van marine in het conservatieve kabinet van Zuylen 

van Nijevelt. Oplopende spanningen in de Europese politiek bezorgden Pels Rijcken niettemin 

de ruimte en middelen om een radicale omwenteling in de Nederlandse militaire scheepsbouw 

te bewerkstelligen.                  

Een min of meer identiek boek van de Bataafsche Leeuw was verscheen in 2015:   

Op koers naar Nagasaki 

45 jaar marine dienst van Hendrik Timotheus Coops (1773-

1865) 

Geschreven door mr W.J.C. (Willem) Coops, achterkleinzoon 

van de viceadmiraal; een al even prettig lezend boek, met va-

derlandse marine geschiedenis, de Belgische opstand, lange 

reizen en strafexpedities naar en met de koloniën. Contacten 

met Japan, Deshima, vielen vanuit de 17e eeuw onder verant-

woording van de ‘opperkoopman’ van de VOC. Hoofdonderwerp 

in dit boek is de speciale missie naar Deshima vanuit Indië in 

1844. Tien jaar eerder dan de Pels Rijcken missie, met ‘brief 

en geschenken van de Koning’ voor de Keizer (shogun), die ze 

nooit te zien kregen. Hilarisch potsierlijke en lachwekkend ver-

nederende taferelen. Al met al een rijk geïllustreerd boek, net 

als Pels Rijcken, ruimschoots gelardeerd met Japanse prenten, Hollandse zeeschilders en 

relikwieën uit het familiearchief.       
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