
Baggergoud 
 
Het verhaal gaat over de goudschat aan boord van het stoomloodsvaartuig nr. 
19. Dit schip werd op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, van Hoek van 
Holland naar Rotterdam gezonden om een grote hoeveelheid goudstaven van 
de Nederlandse Bank op te halen. Het goud, 937 staven van 12,5 kilo elk, 
moest in Hoek van Holland afgeleverd worden aan boord van de Engelse 
destroyer HMS Wild Swan. Op de terugweg naar Hoek van Holland werd het 
schip echter tussen Vlaardingen en Maassluis opgeblazen door een 
magnetische mijn. Van de bemanning, bestaande uit 18 mensen van het 
Loodswezen, een Nederlandse marineofficier en drie Engelse militairen, 
overleefden maar 6 man, allen van de loodsdienst. 
De schrijver, Daniel van den Bos heeft het boek in twee delen gesplitst. Het 
eerste deel verhaalt de lotgevallen van het stoomloodsvaartuig en de berging 
van het wrak, het tweede deel gaat over het bergen van de resterende 
goudstaven na de oorlog en de verduistering van enkele van die staven. 
Het boek is goed geschreven en je hebt ook het idee dat je aan boord bent 
van het schip.  
Een maand na het vergaan van het schip werd het geborgen en dan komt ook 
de rare mentaliteit van het toenmalige Loodswezen naar boven. De loodsen 
namelijk, die de ontploffing hadden overleefd, kregen van de dienstleiding de 
opdracht het wrak te betreden om hun kameraden te bergen. Te gruwelijk 
voor woorden. 
Het omgekomen loodsdienstpersoneel is later bij elkaar begraven in 
Maassluis. 
Merkwaardig is ook dat de Duitsers aanvankelijk niet op de hoogte waren van 
het feit dat men goudstaven aan het bergen was, totdat iemand vond dat er 
toch wel erg veel mensen bij de berging waren betrokken. 
Voor hen die in de geschiedenis van het Loodswezen zijn geïnteresseerd  
zeer aanbevolen.  ISBN nummer 979-90-484-1731-5  , kosten € 18,95  via de 
boekhandel of rechtstreeks te bestellen via www.freemusketeers.nl , maar 
dan komt er nog € 3,20 verzendkosten bij. 
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Op 11 mei wordt er in het 
Sleepvaartmuseum in Maassluis een 
tentoonstelling geopend over het vergaan 
van de stoomloodsboot nr. 19. 


