
Overpeinzing bij de ochtendkrant 
 
Het is een grauwe morgen, maar de kamer is al behaaglijk warm. Als ik de 
rolgordijnen optrek, zie ik een sleepbootje het ijs van de Binnenhaven breken. 
“Is dat nu de ultieme jongensdroom, zo door dat ijs raggen?”, vraagt mijn 
vrouw.  
Ik doe het raam open om het kraken van het ijs te horen.  
“Hè, joh, doe dat raam dicht, we stoken niet voor de kraaien”. 
Jammer, het is zo’ aardig geluid. 
Ik sla de krant open. Leuke foto. Die vent ken ik. 
Ja, zie je, dat is Willem Bentinck, de IJmond voorzitter. 
Daar heb ik vorig jaar nog zaken mee gedaan voor de manifestatie van de 
Reünisten van de Zeevaartschool in de Visafslag tijdens Asiel 2008, met het 
loodsen als onderwerp. 
Nee, alweer twee jaar geleden. De tijd vliegt. 
Uit het artikel bij de foto in de krant blijkt ook dat de tijd vliegt, maar niet de 
zaken die het Loodswezen betreffen. 
Ik ben bijna zeventien jaren met pensioen en ‘Loodswezen heeft een zaak 
tegen…..”. Ja, tegen wie nu weer? Of tegen wie nu nog? 
Toch met graagte gelezen. Ach kijk niets nieuws. 
“De loodsen moeten efficiënter gaan werken door minder loodsen 
beschikbaar te stellen en dan kunnen de tarieven naar beneden”. 
De tijd vliegt, maar dit overheidsgezwam heb ik toch meer gehoord? 
Ik heb mij daar nog tegen verzet. 
Een ochtendkrant in januari 2010 en gelul van vijfentwintig jaar geleden. 
Toen kon het met minder loodsen af, als de wettelijke vrijstellingen maar 
werden verruimd en er meer kapiteins beperkte vrijstelling gingen halen.  
Dan zou de overheid eindelijk verlost zijn van die grote hoeveelheid 
vermaledijde loodsen. 
Maar de schepen bleven om loodsen vragen. Streep door de rekening. 
Op een vergadering naar de privatisering toe, zei iemand in zijn onschuld: 
“Waar maken wij ons druk over, die schepen komen toch wel”. 
Iedereen keek hem aan en zweeg, maar het bleek en blijkt wel een profeet. 
Zalig zijn de eenvoudigen van geest, want zij zullen het koninkrijk beërven; 
maar niet het Loodswezen! 
Wat hij zei klopt, maar dan vinden ambtenaren uit, dat, wil je efficiënter gaan 
werken, je minder loodsen moet leveren. Ook dat klopt. En dan is de logische 
stap, in 1983 reeds beoogd, als je helemaal efficiënt werkt, je helemaal geen 
loodsen moet leveren. Opheffen die zaak, liquideren. 
Radarbeloodsing, het grote geschenk, bood ook al geen oplossing, want 
loods bleek een apart vak. Anders dan van achter radio’s, in veilige stoelen 
gezeten, dingen roepen naar schepen. 
‘Ipanema” versus “British Ask”, wat een fik zeg op de rede van Vlissingen. 
In en rond de Eerste Wereldoorlog, toen de scheepvaart dramatisch terug 
liep, heeft de overheid, een andere overheid dan nu, ook al geprobeerd van 
de loodsen, met die specifieke bevoegdheden af te komen. 
Het lukte niet, bijna honderd jaar geleden. 
De tijd vliegt, maar het gedonder rond de loodsen blijft. 
Privatiseren leek vijfentwintig jaar geleden de oplossing voor weer een andere 
overheid. 



“Het Boek”, rond het honderdvijfentwintig jarig bestaan van de Soos te 
Vlissingen, zegt: “Dissidenten verzetten zich”. 
Dissidenten, mijn zolen! Je moet je niet zo maar van alles aan laten naaien. 
Zoals de kreet, “ Het Traktaat is een dode letter”. 
Ik hoor het goedwillende collega’s nog nawauwelen :” Het Scheidingsverdrag 
tussen Nederland en België uit 1839 en de daarbij horende reglementen voor 
de Schelde zijn dode letters”. 
Nu, dat hebben we gezien, zeer recentelijk, bij het ontpolderen van de 
Hedwigpolder in Zeeuws Vlaanderen. Dode letter, mijn zolen. 
Ja, ja, dissidenten. 
Zouden wij, als mijn vriend net zo oud wordt als zijn moeder en ik net zo oud 
als mijn vader, na het privatiseren wellicht ook nog het liquideren mee moeten 
maken? Ik hoop het niet, maar de tijd vliegt. 
Je bent zo vijfennegentig jaar en de aversie tegen loodsen blijft. 
 
Hoe kom je op zo’n overdenking op een grauwe morgen in januari 2010 aan 
de Binnenhaven in Den Helder? 
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