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Onze Loodskotters. 
Een vrij talrijk en zeer belangstellend ledental kwam gisterenavond in de groote 
bovenzaal van het College  »Zeemanshoop«,  te Amsterdam, bijeen om getuige te 
zijn van de bespreking van een onderwerp, dat ieder Nederlander ter harte behoort 
te gaan.  
De Heer C. van Heemstede Obelt had de inleiding op zich genomen van: «Onze 
Loodskotters en de verbeteringen, die eventueel zouden zijn aan te brengen aan die 
vaartuigen of aan hun tuig, en daarmede in verband staande zaken*. 
 
Naar aanleiding van een hoofdartikel in ons blad, meende de Heer Van Heemstede 
Obelt niet in gebreke te mogen blijven eenige verkeerde voorstellingen te moeten 
tegenspreken, en achtte hij het meer dan tijd dit onderwerp te behandelen, nu reeds 
acht onzer loodskotters met het daarop varend aantal loodsen en manschappen in 
een betrekkelijk kort tijdsverloop door de golven waren verslonden, zonder dat een 
enkele der opvarenden overgebleven was om de oorzaak dier rampen mede te 
deelen. Vooral in een vergadering van het College »Zeemanshoop« beschouwde hij 
dit onderwerp als bij uitstek aan de orde. In het belang van ons loodswezen en onze 
koopvaardijvloot, ja zelfs in het algemeen belang was het noodig, zoo mogelijk, 
middelen te zien aangewezen om de «spaander houts», waarop onze loodsen zoo 
dikwerf hun leven wagen, zoo veilig te maken als dit met behulp der wetenschap en 
der techniek te doen was. Hij wenschte hiertoe de volgende vragen te overwegen :  
1e  Is de vorm der loodskotters in alle opzichten geschikt voor onze kusten ?  
2e  Zijn het tuig en de verdere inrichting van den romp doelmatig, of kan hierdoor 
aanleiding worden gegeven tot ongelukken, welke het verlies van het vaartuig ten 
gevolge hebben ?  
3e . Wordt op bepaalde tijden een onderzoek ingesteld naar den voortdurend goeden 
staat van dat gedeelte van den romp, hetwelk door betimmering of beschieting 
gewoonlijk onzichtbaar is?  
4e  Welke zijn de middelen, die den schipper en den opvarenden ten dienste staan, 
om in den uitersten nood het leven te redden'? 
 
Spr. begon met een historischen terugblik, waaruit bleek, dat het loodswezen tijdens 
onze vereeniging met België door zoogenaamde sloepen: hoekers, bommen en 
rinkelaars bediend werd, terwijl ook visscherlieden dikwerf de schepen 
binnenbrachten.  
Na onze scheiding kwamen de Belgische loodsen, die een eigen kantoor te 
Vlissingen kregen, met eene soort van vaartuigen op, veel beter geschikt in het 
Engelsche kanaal te varen dan de onze, zoodat deze dikwerf bij Wight of Portland de 
terugkomende Belgische kotters reeds te gemoet kwamen en ontevreden moesten 
huiswaarts keeren. Hierdoor ontstond zelfs te Vlissingen een oproer, waarbij de 
meertouwen der Belgische loodskotters werden stuk gehakt en de opvarenden 
mishandelingen ondervonden. Na een onderzoek van hooger hand, kwam het 
loodswezen toen onder het beheer van het Departement van Marine, en werd een 
vaartuig aangekocht, dat licht en dicht gebouwd was, daar het elk oogenblik 
genomen kon worden, aangezien het voor den smokkelhandel op Engeland bestemd 



was. Het stond toen juist te Vlissingen op stapel. Dat was onze eerste loodskolter. 
Later bouwden wij er betere, maar ook de Belgen verbeterden intusschen hunne 
vaartuigen, en de wedstrijd was geopend.  
Toen een dozijn kotters bij ons gereed was, kwam een uitrusting van onze 
oorlogsvloot aan de beurt, en nu werd de particuliere industrie voor het bouwen der 
loodskotters te hulp geroepen. Wel werden er in 1868 nog drie op de Marinewerf te 
Hellevoetsluis gebouwd, waarmede twee jaar verliepen; maar deze poging werd niet 
herhaald. Dat de oorzaak van het vergaan der acht loodskotters daaraan moet 
toegeschreven worden, dat zij door particulieren gebouwd werden, ontkent spr.; van 
die acht vaartuigen waren er vier of vijf van 's Rijks Marinewerf. Zonder in deze te 
willen beslissen of het bouwen by particulieren of op 's lands werven de voorkeur 
verdient, vermeldde spr. toch, dat gedurende de veertig jaren, waarin het 
loodswezen zoowel door Belgen als door Nederlanders te Vlissingen werd bediend, 
op dat station nooit een kotter totaal verloren is gegaan. Overstooming of overzeiling 
moet hierbij natuurlijk buiten rekening blijven. De ongelukken, welke plaats gehad 
hebben, zijn op dat gedeelte onzer kusten voorgevallen, waar geen zeegat was om 
het schip te bergen. Bij eenige ramp aan het tuig, bv. bij het breken van een kluifhout 
of van een zeilboom, blijft een loodskotter op lager wal niets over dan te ankeren, en 
stompt hij dan met zijn scherpe boeg onder de zee, dan — zijn er weer zooveel 
kloeke mannen het slachtoffer van hun plicht geworden en zooveel weduwen en 
hulpelooze weezen meer te verzorgen. Misschien zal een onlangs door den Minister 
van Marine ingesteld onderzoek op dit punt meerder licht verspreiden. 
 
Na nog verschillende aanmerkingen van zeevarenden op de tegenwoordige 
loodskotters te hebben genoemd, kwam spr. tot deze slotsom:  
I°. Houten schooners met twee masten, onderling gelijk, en met fiksche stagfok 
verdienen boven kotters de voorkeur. 
2°. De spiegels, welke, door te veel overhangen, zwaar in de zee neervallen, zijn 
gevaarlijk; verkieslijk is een zooveel mogelijk ronde spiegel.  
3e . De schijnlicbten (lantarens) zijn gevaarlijk wegens hunne grootte en minder 
sterke constructie. In ronden vorm van ijzer of hout met dik glas in den top en 
openslaande lichtraampjes (patrijs-poorten) zouden zij voldoende sterk gemaakt 
kunnen worden.  
4e . Loodsvaartuigen, naar het Kanaal bestemd en meestal met 15 koppen bemand, 
dienen meer dan éen kleine sloep te hebben, zooals thans het geval is, ten einde in 
tijd van nood het leven van alle opvarenden te kunnen redden. 
Ten slotte achtte spr. het best de vaartuigen na eenige jaren, of als groote 
herstellingen noodig waren, van de hand te doen, daar zij dan beter voor de 
visscherij zouden kunnen dienen. Het vertrouwen van de opvarenden in hun schip 
moet onbeperkt zijn!  
 
Van een ouden loodsschipper werd alsnu een schrijven voorgelezen, waarin deze de 
samenstelling van eene Haagsche commissie, om over de zeewaardigheid van 
loodskotters te oordeelen, laakte, omdat hierin inspecteurs zitting hadden, en verder 
verschillende aanmerkingen over loodskotters ten beste gaf. Over het algemeen, en 
vooral bij stormweer, verdienden, volgens hem, stoom-loodsbooten boven 
zeilschepen de voorkeur. Toen onlangs een Noordsch schip met de geheele 
bemanning voor IJmuiden verging, was er geen enkele kotter buitengaats, terwijl een 
stoomboot had kunnen helpen. Bij de hieruit gevolgde discussie, waaraan 
verscheidene leden deelnamen, kwam aan het licht, dat men den bouw der kotters 



over het algemeen afkeurde. De spiegel o. a. moest minder scherp van hoek zijn, en 
vooral het tuig eischte dringend verandering.  
De Heer Hansen raadde ook het gebruik van schooners met twee masten aan, daar 
de verdeeling van het schip dan gemakkelijker is, de groote boegspriet onnoodig 
wordt en het zeil bij slecht weer gemakkelijker kan geborgen worden. Het groote zeil, 
dat men nu heeft, geeft hij het wenden groot gevaar voor het schip. Zeilt men onder 
den wal, dan slaat het zeil om.  
Door den Heer Oort werd het gebruik van een zwaren, ver uitstekenden kluiverboom 
bestreden. Hij raadde zeer het bouwen van stoom-loodskotters aan. Deze zijn niet 
moeilijker te hanteeren dan zeilvaartuigen en zouden zeer goed te maken zijn, dat zij 
aan de vereischten voldoen. Hij geloofde voorts met den oud-loodsschipper, dat de 
loodskotters, zooals zij nu zijn, niet zeewaardig mogen heeten.  
Volgens den Heer Ruiters is het geheele loodswezen overtuigd, dat de 
tegenwoordige loodskotters onzeewaardig zijn: het tuig deugt niet.  
Een der sprekers, die de vaartuigen veel langer zou willen maken, wees hij op het 
blijvende gevaar van het groote zeil. 
Door den Heer Odem werd tot het bestuur de vraag gericht of een schipper, die naar 
zee gaat, vrijheid heeft om te doen wat hij wil, dan of hij door voorschriften gebonden 
is. Hij bestreed het stelsel van stoomschepen en achtte eveneens het zeil van de 
kotters te groot: met opkomend weer zijn er te weinig handen om het te bergen. Oók 
verklaarde hij niet te weten of onze schippers barometers medekregen. Te 
Antwerpen geschiedde dit niet.  
De Heer van Ketwich wenschte alleen te vragen of het waar is, dat een kotter met 
slecht weer niet door den wind gaat, maar voor den wind om moet, en of schoeners 
dat wel kunnen. Daardoor zouden de kotters' voorgoed veroordeeld zijn.  
 
Door den Heer Van Heemstede Obelt werden alsnu de verschillende sprekers 
beantwoord, terwijl deVoorzitter de verwachting uitdrukte, dat deze bespreking ten 
gevolge moge hebben, dat de bevoegde autoriteit, krachtige maatregelen zal nemen, 
om voortaan zooveel mogelijk ongelukken te voorkomen, hetzij door ander tuig voor 
te schrijven, hetzij door andere vaartuigen in de vaart te nemen. 
Met een woord van dank aan den inleider van bet onderwerp, werd hierop de 
vergadering gesloten. 
 


