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Samen met mijn vrouw heb ik zojuist een krans gelegd bij het maritiem 
monument. Dat doen wij elk jaar in april. Helaas vandaag net als vorig jaar met 
een sobere plechtigheid. 

Hiermee staan wij stil bij alle Maassluizers die op zee zijn gebleven. Wij leven 
mee met familie en nabestaanden. 

Maassluis en de zee zijn voor altijd met elkaar verbonden. Werken op zee was 
en is voor veel Maassluizers het mooiste wat je maar kunt wensen. Ruiken ze 
het zoute water, dan worden hun ogen vochtig. Maar de zee kan ook 
levensgevaarlijk en onbarmhartig zijn. Voor hen staan wij hier bij het maritiem 
monument jaarlijks stil bij hen die niet terugkeerden van zee. 

Helaas gebeurde dat vaak. Te vaak. Maassluise zeelieden en vissers kwamen in 
de zeventiende en achttiende eeuw op zee met grote regelmaat terecht in 
oorlogen die op het water zee werden uitgevochten. 

Maar ook in vredestijd gebeurden er rampen op zee. Zoals de schipbreuk van 
de logger IJM 132 uit IJmuiden, dit jaar precies 90 jaar geleden. Op 28 februari 
1931 verging deze logger, genaamd Noordpool, op de Schotse kust. Zes 
Maassluizers voeren op dit schip. Van de opvarenden werden zeven lichamen 
geborgen, onder wie de zes Maassluizers.  

Zes dagen na de ramp, op 7 maart 1931, werden de zeven lichamen op een 
kerkhof in Schotland begraven. De begrafenis trok veel belangstellenden, 
waaronder bijna de gehele plaatselijke vissersgemeenschap. Zes kisten waren 
bedekt met een Nederlandse vlag en één kist met de Britse vlag. 

Op verzoek van de nabestaanden in Maassluis liet de rederij de stoffelijke 
overschotten terugbrengen naar Maassluis om ze opnieuw te begraven. De 
logger Victoria IJM 327 had het visruim ingericht als rouwkamer. Op 16 april 
1931 bracht dit schip de stoffelijke resten van de zes Maassluizers naar huis. Op 
de Algemene Begraafplaats vonden ze hun laatste rustplaats. 

Om deze herinneringen levend te houden, staan wij jaarlijks in april stil bij de 
gevallenen op zee. Zo benadrukken wij de relatie tussen Maassluis en de zee. 
Die is innig en hecht en dat zal altijd zo blijven. 


