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Een paar honderd jaar aan historie

Het Nederlands
Loodswezen
Hoek van Holland, Berghaven met tegenwoordig het kantoor van de centraal ondersteunende dienst van het Nederlands Loodswezen.

Hoek van Holland, een dorp aan de zee. Daar waar zeemeeuwen elkaar
overschreeuwen en zee, strand en duinen in elkaar overlopen. Hoek
van Holland, de ingang naar werelds grootste haven, waar per jaar zo’n
70.000 schepen voorbij varen. Van zeilschepen, kleine vrachtschepen
tot mammoettankers en zelfs booreilanden. Hoek van Holland, een
plaats, die zijn bestaansrecht heeft te danken aan de Nieuwe Waterweg,
gegraven in 1866 en gereed in 1872. Waar op 9 maart 1872 het eerste
zeeschip door de Nieuwe Waterweg voer. Hoek van Holland een
gemeenschap waar de oudste huizen ‘de loodswoningen’ zijn gebouwd
rond 1875. Hoek van Holland is onlosmakelijk verbonden met het
Loodswezen. Loodsen horen bij het beeld van Hoek van Holland. Toen en
nu nog steeds. Tijd om in de geschiedenis van het Loodswezen te duiken.
LEYTSAGE
Het beroep van loods is
dus geen verschijnsel van
de laatste tijd. In het Waterrecht werd al in bepaalde artikelen melding
gemaakt van loodsen, die
in de Middeleeuwen vaak
omvangrijke trajecten voor

hun rekening namen. Het
oudste woord voor loods
in onze taal is leytsage. Het
werd al gebruikt in de 14e
eeuw. Leit is verwant met
het werkwoord leiden en sagher heeft te maken met het
Duitse sagen en ons zeggen.
De betekenis van Leitsaghe
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was leidsman, gids, loods of
wegzegger.
Voor 1600 waren de loodsen veelal vissers. Zij loodsten de zeeschepen met hun
plaatselijke kennis naar
binnen. Voor de vissermannen was het een aardige
bijverdienste, waardoor ze
elkaar soms letterlijk de
loodsladder afvochten. Het
loodsloon werd in onderling overleg geregeld. Als
schippers een loods zochten
werd hierover met een Herbergier bemiddeld. Uiteindelijk werd de toestand on-

”Voor de vissermannen was het
een aardige bijverdienste, waardoor
ze elkaar soms
letterlijk de loodsladder afvochten.”
houdbaar en greep de staat
in: met de Loodswet-1859
eiste ze het monopolie op en
plaatste ze het Loodswezen
onder de Marine.
KOPEREN PLAAT
Toen er landelijk bepalingen
gesteld werden aan de loodsdiensten, de betonning en
de bebakening, was het over
met de bonafide praktijken.
Er moest een duidelijk verschil zijn tussen een visser en
een loods. Dit werd kenbaar
gemaakt door het dragen
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De krant met Oud Nieuws is
verschenen!
Oud nieuws! Op dinsdag 1 september verscheen de eerste
editie van WestlandToen! WestlandToen is een niet-alledaags concept. “Van toen naar Nu” is de rode draad in de
Krant met Oud Nieuws. WestlandToen verschijnt iedere
2 weken op een dinsdag in een oplage van 30.000. Aan de
hand van diverse rubrieken belandt de lezer in zijn leukste
herinneringen, nostalgie en historie van het verspreidingsgebied Westland, Midden Delfland, Maassluis en Hoek van
Holland. Vanuit het oogpunt “bewust meegenomen, dus bewust gelezen”, zal WestlandToen vanaf verspreidingspunten
als supermarkten, winkels, horeca, VVV’s, cultuurlocaties,
zorginstellingen vervoerders en gemeentelijke instellingen,
in dit gebied verkrijgbaar zijn. ikwilinfo@westlandtoen.nl

Gratis Krant en goede redenen
om te adverteren!
WestlandToen heeft een veelzijdige inhoud en goed
geschreven artikelen. De krant met Oud Nieuws is
kosteloos mee te nemen, met als uitkomst bewust gelezen. Dus een ideale krant om in te adverteren en
rechtstreeks te communiceren met de snelst groeiende
doelgroep van 72.000 vijftigplussers binnen onze regio.
Wilt u deze actieve en koopkrachtige doelgroep met
uw advertentie bereiken, of wilt aandacht geven aan
uw bedrijf of instelling? Informeer dan naar de mogelijkheden die WestlandToen biedt, bijvoorbeeld een
advertorial, een op maat gemaakt bedrijfsfeuilleton
of een lezersactie, we het doen graag met u en zorgen
dat u als gunner opvalt. Informatie over afmetingen
en tarieven krijgt u via ikwilinfo@westlandtoen.nl en
adverteernu@westlandtoen.nl.

Inhoud en samen
De thema’s in WestlandToen zijn onder andere: historie, sport, cultuur, nostalgie, eten & drinken en zakelijk. We werken samen met professionele journalisten,
tekstschrijvers en interviewers en krijgen inspirerende
artikelen aangeleverd door de verschillende partijen die
zich bezighouden met geschiedenis, kunst, cultuur, muziek en schrijvers binnen onze regio. Een belangrijke,
en niet te onderschatten bron zijn vanzelfsprekend onze
lezers, die iedere 2 weken hun herinneringen delen met
duizenden andere lezers via WestlandToen. Natuurlijk ontbreekt een puzzel en een cartoon niet. Inzendingen van foto’s met je team, klas, bedrijf, straat, gebouw zijn natuurlijk welkom. Een aantal keer per jaar
gaan we werken met wisselende gastredacteuren, die de
kans krijgen om de krant te vullen met hun passie, interesses en herinneringen. Een vijver van columnisten
van markante Westlanders, en een lezerscolumn zijn
twee items waarvoor we nog op zoek zijn naar partijen.
Interesse? Reageren kan via halloredactie@westlandtoen.nl.
Haal dus niet alleen herinneringen op met elkaar, maar
deel ze via WestlandToen. Zodat volgende generaties de
krant met oud nieuws lezen, en weer doorgeven. Al deze
partijen zijn “kompanen” van WestlandToen, Kompanen die samen een collectief zijn, om de krant vorm te
geven en lezers bij elkaar te brengen.
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De Loodswoningen uit 1875, Toen en Nu.

“Want het werk
gaat gewoon
door, dag en
nacht, 24 uur,
weer of geen
weer”.

De Berghaven met op de kade een loods, die een koperen plaat draagt.

van een koperen plaat. Wanneer een loods ging vissen,
was hij verplicht dit weer in
te leveren. In deze tijd werden de loodsen door een
vissersboot naar een binnenkomend schip gebracht,
vandaar dat de huidige
loodsboten soms nog worden aangeduid als kotter.
Maar ook in de scheepvaart en bij het Loodswezen

stonden de ontwikkelingen
niet stil. Rond 1900 werd
bij het Loodswezen het
eerste stoomloodsvaartuig
geïntroduceerd. De zeilen
werden vervangen door
stoom en de koperen plaat
werd vervangen door een
uniform. Het stoom werd
vervangen door een motor,
maar het uniform blijft. En
daar waar het uniform blijft,
blijft het Loodswezen veran-

deren. Van Loodsenvereniging, naar Rijksloodswezen
en Gemeentelijke Havenloodsdienst om uiteindelijk
te komen tot het Nederlands
Loodswezen.
LIBRA & PROCYON
Dankzij de loodsen varen
alle schepen veilig Hoek van
Holland voorbij. Dat veiligheid hoog in het vaandel
staat bij het Loodswezen

wordt aan den lijve ondervonden.
WestlandToen
mag meevaren met de tender Libra om zo een nog
beter beeld te krijgen van
het Loodswezen. Maar niet
voordat er veiligheidsschoenen en een zwemvest zijn
aangetrokken. Mooier dan
dit zal het niet worden. De
lucht is strakblauw, de zee
ziet er kalm uit en de bemanning is heel vriendelijk
en behulpzaam.
We varen volle kracht de
Nieuwe Waterweg uit en
zien in de verte de loodsboot Procyon al liggen.
Het ziet er met deze blauwe
lucht en vlakke zee allemaal
erg idyllisch uit. Maar laten
we niet vergeten, dat wanneer wij ‘s nachts in ons

De Berghaven met tegenwoordig het kantoor van de centraal ondersteunende dienst van het Nederlands Loodswezen.
Op beide foto’s staan ook de reddingboot

De huidige loodsboot de Procyon.

warme bed liggen en het
zwaar weer is, de loodsen
van het loodswezen nog
steeds aan een loodsladder
bungelen of onder aan een
helicopter hangen om te alle
tijde de zeeschepen te voorzien van een gids en dat de
bemanning van de loodsboot dag en nacht klaarstaan om de loodsen naar
de zeeschepen te sturen.
Want het werk gaat gewoon
door, dag en nacht, 24 uur,
weer of geen weer.
Tekst: Yolande
Kleinjan
Foto’s: Joyce Huis
en Historische Genootschap Hoek van Holland
Met dank aan Henk van
der Lugt en het Nederlands Loodswezen

“De zeilen werden vervangen door
stoom en de koperen plaat werd
vervangen door een uniform”.

Weet je nog?
Hoek van Holland 1916

Uitwisseling van Britse en
Duitse krijgsgevangen
In de Eerste Wereldoorlog werden via het neutrale Nederland diverse malen Britse en Duitse
gewonde krijgsgevangen tegen elkaar uitgewisseld. Het ging hier om mannen die zodanig
gewond waren geraakt, dat zij niet meer aan de oorlog deel konden nemen. Dit ging eerst via
Vlissingen en in 1916 ook enkele malen via Hoek van Holland.
EERSTE UITWISSELING
De eerste uitwisseling vond
plaats in februari 1915
in Vlissingen. De Duitse
krijgsgevangenen kwamen
vanuit Engeland met de
Mecklenburg van de Maatschappij Zeeland (dit was

een voorloper van het schip,
dat na de Tweede Wereldoorlog de Harwichdienst
vanuit Hoek van Holland
verzorgde). De Engelsen
kwamen aan in een speciale hospitaaltrein, een zgn.
Vereinslazarettzug. Omdat

De Amerikasteiger (later de Fruitsteiger, tegenwoordig de Hawichsteiger), waar
de loods van de Holland Amerika Lijn in gereedheid was gebracht voor de opvang
en verzorging van de gewonde soldaten.

door de zeebotenoorlog
de verliezen van schepen,
waaronder de Mecklenburg,
voor de Maatschappij Zeeland te groot werden, werd
er vanaf het voorjaar van
1916 gevaren met de tot hospitaalschip omgebouwde St.
Denis. Dit schip was van de
Great Eastern Railway en
had vanaf 1908 tussen Hoek
van Holland en Harwich
gevaren onder de naam Munich.
In Hoek van Holland vond
de eerste uitwisseling plaats
op 7 augustus 1916. Dit nadat men tot de conclusie
was gekomen dat Vlissingen uit militair-strategisch
oogpunt niet geschikt was
voor dit doel. De uitwisseling vond plaats op de
Amerikasteiger (later de
Fruitsteiger, tegenwoordig
de Hawichsteiger), waar de
loods van de Holland Amerika Lijn in gereedheid was

”Ook kregen ze
een ansichtkaart
van Hoek van
Holland.”
gebracht voor de opvang en
verzorging van de gewonde
soldaten. Zo stonden er bedden klaar voor de zwaarst
gewonden.
ANSICHTKAART VAN
HOEK VAN HOLLAND
De, als eerste aangekomen,
Engelse gewonden werden
ontvangen door de medisch
adviseur van het Rode kruis
en door Commissaris Jas
van Hoek van Holland. Tevens waren de dames van
het Rotterdamse damescomité van het Rode Kruis in

Tot hospitaalschip omgebouwde St. Denis. Dit schip was van de Great Eastern
Railway en had vanaf 1908 tussen Hoek van Holland en Harwich gevaren onder
de naam Munich.

de weer, die tafels van bloemen voorzagen en de mannen van eten en drinken,
chocola en sigaretten. Ook
kregen ze een ansichtkaart
van Hoek van Holland.
Het haventerrein was afgezet door militairen van het
fort. Alleen met een speciaal toegangsbewijs kon men
naar binnen. Er was veel
publiek op afgekomen om te
proberen een glimp van de
gewonden op te vangen, in
sommige gevallen met verrekijkers. Enkele journalisten mochten bij de uitwisseling aanwezig zijn, maar de
meesten werd de toegang
ontzegd. De journalisten
beschreven de verschrikkelijke verwondingen die deze
eerste
gemechaniseerde
oorlog voortgebracht had.
Er waren mannen die één of
meerdere ledematen waren
kwijtgeraakt, die blind waren geworden, mannen die
aan shellshock leden en hysterisch lachten en huilden
tegelijk, het kanongebulder
nog hoorden en niet wisten

waar ze waren…
Er waren mannen bij die
hun belevenissen vol verve
aan de journalisten vertelden, blij als ze waren dat
ze naar huis gingen en de
toekomst, ondanks hun
verminkingen, vrolijk tegemoet zagen. Anderen echter
waren erg somber en vertelden stilletjes over de geleden
ontberingen.
Zodra de boot met Duitse
gewonden aankwam, werden deze in de trein gebracht en konden de Engelsen inschepen. Beide
nationaliteiten werden op
deze manier streng gescheiden van elkaar, nadat er in
Vlissingen een vechtpartij
was uitgebroken tussen de
vijanden.
Op 7 oktober en 7 en 8 december 1916 vonden eveneens uitwisselingen plaats.
Daarna werden de uitwisselingen, na enige tijd stilgelegen te hebben, in de zomer
van 1917 voortgezet vanuit
Rotterdam.
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