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De eerste geregistreerde zeereis van Joseph 
Minne dateert van 14 januari 1846. Hij was kapitein 
van het schip Jean Van Eyck en kreeg het 
stamnummer 1. (Collectie Rijksarchief Antwerpen-
Beveren, Schepenbeheer Antwerpen, nr. 1759).

Bronnen over zeelui van 
de koopvaardij 
Uit de collectie van het Rijksarchief Antwerpen-
Beveren (negentiende en twintigste eeuw)

Bart Willems

Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren bewaart 87 registers waarin ongeveer 
180.000 namen van zeelui voor de periode 1845 tot 2003 geregistreerd staan. 



Het zijn de algemene stamboeken van de zeelui die op koopvaardijschepen 
vaarden. Ze vormen samen met de monsterrollen een sleutelreeks van het 
archiefbestand van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen – de rechtsopvol-
ger van het Waterschoutsambt Antwerpen. Dit archiefbestand is uniek, 
omdat het licht werpt op een beroepsgroep die in andere bronnen zelden 
aan bod komt en omdat de informatie gecentraliseerd bewaard wordt in 
één archiefbestand. 

Stamboeken van de zeelieden van de koopvaardij
Vanaf 1843 werden in de havens van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, 
Leuven, Nieuwpoort en Oostende waterschoutskantoren ingericht.1 Het is 
de Waterschout van Antwerpen die het algemene stamboek van de zee-
lieden die op koopvaardijschepen werkzaam zijn, bijhield.2 Vanaf de eerste 
verbintenis op een Belgisch schip staan de zeelui daarin geregistreerd. 
Zeelieden die in een andere haven dan de Antwerpse of in het buitenland 
voor de eerste maal op een Belgisch schip werkten, werden nadien op 
aangeven van de consuls of de kapiteins in het Antwerpse algemene 
stamboek ingeschreven. 

Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat de oorsprong of de wettelijke 
basis van deze stamboeken is, maar alleszins zijn er gegevens voor de 
periode 1845 tot 2008 bewaard gebleven.3 Wellicht is het geen toeval dat 
vanaf 1845 een Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) is opgericht.4 
Elke persoon die ingeschreven is in het algemene stamboek van de zeelieden 
heeft recht om op basis van zijn vaardagen en gedane afdrachten een 
beroep te doen op deze hulp- en voorzorgskas. De HVKZ kwam er op 
initiatief van de Belgische overheid om deze beroepsgroep – die grote 
risico’s liep – beter te beschermen tegen het verlies van inkomsten wegens 
ziekte, invaliditeit of ouderdom. De zeelui waren verplicht om zich aan te 
sluiten bij deze solidariteitskas voor zeevarenden. De hoofdzetel van de 
HVKZ was – niet toevallig – gevestigd in Antwerpen. De kas werd gespijsd 
met bijdragen afkomstig van een inhouding van de lonen van de zeelui, een 
storting van de reders, schenkingen en legaten en een overheidssubsidie. Er 
werden financiële tegemoetkomingen uitgekeerd aan zeelui bij ziekte, 
ouderdom, werkonbekwaamheid of invaliditeit naar aanleiding van een 
werkongeval. Ook weduwen, wezen of behoeftige familieleden kregen een 
uitkering op basis van de bijdragen van de overleden zeeman. Het was de 
Waterschout van Antwerpen die de inhoudingen op de gages inde en de 
bedragen overmaakte aan de schatbewaarder van de HVKZ. 

De stamboeken zijn interessante bronnen, omdat ze een overzicht bieden 
van de carrière van de zeelui die op Belgische schepen hebben gevaren. De 
oudste registers, die de periode circa 1845 tot 1930 bestrijken, bevatten 
gegevens die geschikt zijn voor stamboomonderzoek of onderzoek naar 
migratiepatronen. Zo worden de namen van de ouders van de zeeman 
vermeld, de geboorteplaats en -datum en de woonplaats. Er is tevens plaats 
voorzien voor de fysieke beschrijving van de persoon (littekens, tatoeages), 
maar die gegevens zijn doorgaans niet ingevuld. Daarnaast staat de graad of 
functie die de zeeman bekleedde, genoteerd. Dat kan gaan van scheepjon-
gen, matroos tot kapitein. Hoe recenter de registers, hoe gedetailleerder de 
omschrijvingen. Zo werden bijvoorbeeld vanaf het begin van de twintigste 
eeuw de muzikanten die aangeworven werden op grote lijnschepen in de 
registers genoteerd. Op basis van deze gegevens is dus het carrièreverloop 
van de zeeman goed te volgen.

1 Wet van 27 september 1842. J. Vynckier, ‘De 
wet op de zeevaartpolitie: 150 jaar oud. De 
zeevaartpolitie: 150 jaar jong’, in: C. Fijnaut,  
L. Tobback en J. Vynckier (red.), De zeevaart
politie. Voordrachten ter gelegenheid van 
haar 150jarig bestaan (Gent 1993) 9-63.

2 In Oostende werd een stamboek van de 
zeevissers bijgehouden.

3 In de wet over de politie van de zeevaart van 
27 september 1842, waarbij de Waterschouten 
de bevoegdheid krijgen over het toezicht en 
de politie van de zeevaart, wordt de 
inschrijving van zeelui in een stamboek niet 
vermeld. Dit gebeurt pas voor de eerste keer 
expliciet in de wet van 5 juni 1928 over de 
regeling van de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst en het inrichtingsreglement 
van de zeevaartpolitie volgens het koninklijk 
besluit van 10 september 1929.

4 Koninklijk Besluit van 19 september 1845.  
G. Devos, ‘De oprichting van de Hulp- en 
Voorzorgskas voor Zeevarenden onder 
Belgische vlag’ in: Van wieg tot zeemansgraf. 
Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden 
18451995 (Antwerpen 1995) 10-22.

89

jaargang 8, nr. 1 | 2018Tijd-Schrift

Kies voor Erfgoed!      # XII Antwerpen



de oudste registers, die de 
 periode circa 1845 tot 1930 
 bestrijken, bevatten gegevens die 
geschikt zijn voor stamboom
onderzoek of onderzoek naar 
migratiepatronen

Vanaf de jaren 1930 staan in de stamboeken de nummers van de monsterrollen waarin de zeeman 
genoteerd staat. (Collectie Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Schepenbeheer Antwerpen, nr. 29)
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Naast de identificatiegegevens van de zeeman, staan er in de stamboeken 
ook gegevens over de zeereizen die de betrokkene heeft gedaan: de datum 
van in- en ontscheping, de naam van het schip, de vlag waaronder dit schip 
voer, wie de kapitein was en wat de haven van bestemming was. Op basis van  
de geregistreerde vaartijd en het loon dat de zeeman per maand verdiende, 
werden de bijdragen berekend die voor de HVZK bestemd waren.
 
Hoe vind je een zeeman terug in deze registers? Voor de stamboeken van 
de periode 1845 tot circa 1930 bestaan er drie alfabetische registers op 
naam van de zeelui. Die indexen werden destijds door de administratie zelf 
opgesteld. Hierin staat de verwijzing naar het stamnummer, dat je makkelijk 
kan terugvinden in de stamboeken zelf, omdat die chronologisch werden 
ingeschreven.

In de jaren 1930 krijgen de stamboeken een andere vorm. Vanaf dan staat in 
de stamboeken naast het stamnummer, de naam van de zeeman en diens 
ouders, de geboortedatum en -plaats en de nationaliteit, enkel nog de 
nummers genoteerd van de monsterrollen waarin de zeeman voorkomt. 
Een alfabetisch steekkaartensysteem dient als toegang voor de stamboeken 
vanaf de jaren 1930.

De vaargegevens van een individuele zeeman werden voortaan op zoge-
naamde loopbaansteekkaarten of vaarstaten bijgehouden. Die loop-
baansteekkaarten zijn bewaard gebleven tot omstreeks het jaar 1987. Op 
deze fiches staan onder andere gegevens betreffende de vaartijden, de 
behaalde diploma’s en brevetten en de toegekende eretekens. 

Vaarstaat van Jozef Olislaeghers. (Collectie Rijksarchief Antwerpen-
Beveren, Schepenbeheer Antwerpen, nr. 143)
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De monsterrollen van de koopvaardij
Om zicht te krijgen op de bestemmingen van de Belgische koopvaardij-
schepen en hun bemanning zijn de monsterrollen de aangewezen bron. 
De monsterrol is een officieel document dat door de Waterschout wordt 
opgesteld voor de aanwerving van zeelieden. 

Monsterrol van het Red Star Line-schip ‘s.s. Samland’. (Collectie Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Schepenbeheer Antwerpen, nr. 299)
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Monsterrol van het Red Star Line-schip ‘s.s. Samland’. (Collectie Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Schepenbeheer Antwerpen, nr. 299)
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De monsterrol is een overeenkomst tussen de rederij van het schip en de 
zeeman en omschrijft de arbeidsvoorwaarden. Per reis wordt een nieuwe 
monsterrol opgemaakt. Het is dus mogelijk dat van één schip in een bepaald 
jaar meer dan één monster rol bestaat. De Waterschout maakt alleen 
monsterrollen op van schepen die onder Belgische vlag varen.

Op dit document worden de namen van de bemanningsleden van het schip 
ingevuld, alsook het loon. Vormelijk is de monsterrol een voorgedrukt 
formulier waarop onder meer de volgende gegevens staan: het nummer van 
de monsterrol, het scheepstype, de naam van het schip, de tonnenmaat, de 
reder(ij), de bestemming, de naam van de kapitein, de overeenkomst tussen 
de reder en de opvarenden, de datering, de handtekeningen van de reder, 
de opvarenden en de Waterschout en een formulier burgerlijke stand met 
akte van overlijden op zee.

Na de reis levert de kapitein zijn monsterrol, met hierop de eventuele 
wijzigingen die zich tijdens de reis hebben voorgedaan, bij de Waterschout 
in. Die wijzigingen kunnen af- en aanmonsteringen, geboorten of overlijdens 
zijn. De monsterrollen zijn per jaar geordend. Het is dus nodig om te weten 
wanneer een bepaald schip uitvaart om de monsterrol terug te vinden. De 
monsterrollen in het bestand van Schepenbeheer Antwerpen dateren van 
1919 tot 1999.

Als toegang tot de monsterrollen en om bijvoorbeeld de Red Starline-
schepen op te sporen, kunnen de registers op naam van de schepen 
worden gebruikt. Deze registers bestrijken de jaren 1907-2008. Je vindt er, 
in chronologische orde, welk(e) rolnummer(s) een schip heeft. 

Stamboeken en 
scheepsregisters vermelden 

monsterrolnummers waardoor 
ze rechtstreeks kunnen worden

gelinkt aan de monsterrollen

Alfabetische registers
vermelden het stamnummer
waardoor ze kunnen worden

gekoppeld aan de stamboeken

Monsterrol:

een overeenkomst tussen de waterschout, de schipper, 
de reder en het scheepsvolk

Stamboeken:

chronologisch overzicht van
de schippers met weergave
van hun naam en voornaam, 
geboorteplaats en datum en 

de nummers van de 
monsterrollen op welke ze 

voorkomen

Alfabetisch register
van zeelieden:

alfabetische klappers van
zeelieden die op Belgische

schepen varen

Registers op naam van het schip:

chronologische ordening van de
schepen met een overzicht van 

het monsterrolnummer, de naam 
van het schip, de bestemming, de

reisdata en het aantal
bemanningsleden

Overzicht van de relaties tussen de bronnen
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Aan de slag
Een handige introductie in de bronnen die in het Rijksarchief bewaard worden over de Belgische koopvaardij voor de 
periode 1830 tot 1980 is te lezen in een door het Rijksarchief gepubliceerde zoekwijzer: S. Heynssens en B. Willems, 
Belgische koopvaardij 18301980, Zoekwijzers 43 (Brussel 2016). Een algemene synthese over de geschiedenis van de 
Belgische scheepvaart is nog steeds: Maritieme geschiedenis der Nederlanden (Bussum 1976-1978). Het werk behandelt 
in vier delen de geschiedenis van de scheepvaart in de Lage Landen vanaf de prehistorie tot de twintigste eeuw. Groten-
deels van dezelfde auteurs is: De maritieme encyclopedie (Bussum 1970-1973), 7 dln. Niet alleen zijn er stukken gewijd 
aan de geschiedenis van de koopvaardij, maar worden er ook meer technische scheepvaarttermen uitgelegd.

De geschiedenis van de Compagnie Maritime Belge (CMB) – een van de belangrijkste Belgische rederijen – is te lezen in 
G. Devos en G. Elewaut, CMB 100, een eeuw maritiem ondernemersschap (Tielt 1995). Over die andere bekende rederij, 
de Red Star Line, verschenen tal van publicaties. Als eerste lectuur kan volgend werk zeker nuttig zijn: B. Beelaert, e.a., Red 
Star Line Antwerpen 18731934 (Leuven 2013). Alhoewel het boek Van wieg tot zeemansgraf. Hulp en Voorzorgskas voor 
Zeevarenden, 18451995 (Antwerpen 1995), vooral de geschiedenis van de Hulp- en Voorzorgskas beschrijft, bevat het 
ook veel interessante gegevens over de geschiedenis van de Belgische koopvaardijvloot. Een overzicht van de 
 geschiedenis van de zeevaartpolitie (Waterschout) is te lezen in C. Fijnaut, L. Tobback en J. Vynckier, De zeevaartpolitie. 
Voordrachten ter gelegenheid van haar 150jarig bestaan (Gent 1993).

De in dit artikel beschreven archiefbronnen zijn terug te vinden in het archiefbestand van het Schepenbeheer Antwerpen 
dat bewaard wordt in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. De inventaris is in zowel gedrukte vorm verschenen, als in 
digitale vorm raadpleegbaar via de zoekrobot van het Rijksarchief (http://search.arch.be/nl): B. Willems, Inventaris van het 
archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers, 18452008 (Brussel 2012).

Biografie
Dr. Bart Willems (1971) is als rijksarchivaris werkzaam bij het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. Hij is onder meer promotor 
voor het Rijksarchief van het IMMIBEL-project, dat tot doel heeft bronnen die betrekking hebben op migraties naar België 
toegankelijker te maken (www.immibel.arch.be).   

95

jaargang 8, nr. 1 | 2018Tijd-Schrift

Kies voor Erfgoed!      # XII Antwerpen


