
Geachte dames en heren, jongens en meisjes, 

Ik zou graag een krantenbericht willen voorlezen uit 1898: 

 

 

Dit bericht, dames en heren, is meer dan honderd jaar oud, maar als ik dit lees 

krijg ik gewoon koude rillingen. Wat een klap moet dit zijn geweest voor 

Maassluis, wat vreselijk! Niet alleen verloor je je man, vader of kind, maar je 

moest het vervolgens als vrouw en kind helemaal alleen rooien. 

Maar dergelijke berichten zijn helaas helemaal niet zeldzaam als je de oude 

kranten raadpleegt. Zo kennen veel Maassluizers nog altijd de ramp met de 



Noordpool, het schip dat in 1931 met man en muis is vergaan voor de Schotse 

kust. Aan boord waren zes Maassluizers, ik lees opnieuw een krantenbericht 

voor: 

 

 

In dit geval was er wel meer steun voor de nabestaanden. Zo schonk koningin 

Wilhelmina geld aan het begrafeniscomité. Vijf Maassluizers konden worden 

geborgen, ze kregen eerst een graf in het Schotse Fraserburgh, de plechtigheid 

werd bijgewoond door vierduizend belangstellenden! Maar de Maassluise 



nabestaanden wilden hun geliefden thuis hebben en na een verzoek aan de 

rederij werd  in april 1931 onder grote belangstelling in Maassluis aan land 

gebracht, mijn voorganger burgemeester Domisse wachtte hen op: 

 

 

 

 

 

Daarna werden ze bijgezet op de begraafplaats, hun graven kunt u nog altijd 

bezoeken. 

 



   

 

 

Op dat moment waren nog niet alle slachtoffers gevonden, op 12 mei kon het 

laatste Maassluise slachtoffer worden begraven, een jonge kok van 27: J.W. 

Noordzij. Burgemeester Domisse hield een toespraak bij de begrafenis. Wat 

zou hij hebben gezegd? 

 



 

 

Dames en heren, ik wil graag besluiten met een gedicht van Slauerhoff, die 

zelf ook zeeman is geweest en bij zijn laatste zeereis malaria en tbc had 

opgelopen en vervolgens in Nederland is overleden: 

 

Brieven op zee 

  

Gelezen worden ze ontelbare malen, 

Al was de inhoud haast vooruit geweten, 

Van 't zelfde levensstof in alle talen 

En op den duur tot op het woord versleten. 

 



Toch weer ontvouwd, na 't eenzaam avondeten, 

Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen; 

Voor hen die zooveel eenzaamheid verbeten 

Is uit die letters leeftocht nog te halen. 

 

Tussen lieve en liefhebbende steeds staat er 

Van kroost, huis, dorp en eiland weer 't alleen 

Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas. 

 

Na tal van reizen is het of een waas 

't Bekende aan land omhult, men is alleen 

En hoort bij 't schip en houdt het met het water. 

 

 

 

 


