Enkele conclusies en bijzonderheden n.a.v. de Hoedemaker-kinderen

Aantal geboortes van 1 mei 1904 tot en met 2 mei 1906
Geboortes in 1904

Geboortes in 1905

Geboorte in 1906

–
14 meisjes
9 jongens
25 meisjes
11 jongens
–
10 meisjes
5 jongens

23 (1 levenloos)

36 (1 in Bedum)
–
15 (1 in Winsum)

Totaal: 74
49 meisjes
25 jongens
Hoedemaker is aanwezig bij bevallingen in Sauwerd, Adorp, Hekkum, Harssens en Wetsinge.
In Sauwerd doet hij alle bevallingen, in Adorp mist hij er 5, in Harssens 1, in Wierum 3 en in Paddepoel 1.
Verder doet hij 1 bevalling in Bedum en 1 in Winsum (Klein Garnwerd).
Mogelijk was er een afspraak met de huisartsen van Bedum en Winsum om diensten van elkaar over te
nemen. Wierum en Paddepoel lagen misschien te ver weg om snel bereikbaar te zijn vanuit Sauwerd.
Die dokters uit Bedum (Boerma) en Winsum (Brons) waren bekend met de gemeente Adorp. Zelf waren ze
hier ook gemeentearts geweest: dr. Boerma in 1893 en1894) en dr. Reint Pieter Brons van1894 tot 1902.
Beiden waren toen ook geneesheer voor de armen in Winsum. We weten in ieder geval dat dokter Boerma (uit
Bedum (zie onderstaande foto) over een auto beschikte.
Foto van dokter Boerma uit Bedum

Waar werden de kinderen geboren?
Adorp
Sauwerd
Wetsinge

8 (1904)
8 (1904)
4 (1904)

7 (1905)
15(1905)
7 (1905)

3 (1906)
6 (1906)
5 (1906)

–
–
–

18
29
16

Harssens
1 (1904)
2 (1905)
0 (1906)
–
Wierum
0 (1904)
2 (1905)
1 (1906)
–
Paddepoel
1 (1904)
0 (1905)
2 (1906)
–
In Sauwerd en Wetsinge werden in totaal 45 kinderen geboren
In Adorp, Harssens, Wierum en Paddepoel in totaal 27 kinderen.

3
3
3

De aangifte van de geboorte werd in verreweg de meeste gevallen gedaan door de vader van het kind.
Maar ook dr. Hoedemaker zelf deed een aantal keren aangifte:
1x omdat de vader ziek was
4x omdat de moeder ongehuwd was.
Twee van de ongehuwde moeders trouwden ongeveer een maand na de geboorte van hun kind met de
(waarschijnlijke) vader.
Aangifte doen van de geboorte gebeurde tot 1 november 1904 in Adorp (het pand naast Het Witte Hoes) en
daarna in het nieuwe gemeentehuis van Sauwerd.
Uit de geboorteregisters blijkt dat alle KIB (kind in bed)-kinderen (kinderen die al geboren waren op het
moment dat de dokter arriveerde) op een comfortabel tijdstip en dichtbij (makkelijk bereikbaar voor de dokter)
werden geboren. Slechts één van die kinderen werd in Adorp geboren en wel 's morgens om 6.00 uur.

Hoe oud werden de kinderen
Kinderen overleden binnen een jaar: 7
Kinderen overleden tussen 1-5 jaar: 4
Kinderen overleden tussen 5-21 jaar: 8
Overleden tussen 21-50 jaar: 5
Overleden 51 jaar of ouder: 29
Onbekend: 23
Zoals uit de tabel blijkt werden 19 van de 75 kinderen niet volwassen – dat is ongeveer 25%
25% bereikte niet de volwassenheid

Over de moeilijke bevallingen:
Er waren in deze periode 5 stuitbevallingen, waarvan 2 met een slechte afloop.
Wat gebeurde er met de kinderen die de stuit-bevalling en/of moeilijke bevalling overleefden:
het kind dat “geluk” had: werd slechts 4 jaar
een stuitbevalling, maar ook prematuur: het kind overleed binnen 14 dagen
stuitligging, maar goed gegaan: het kind bereikte de leeftijd van 98 jaar
moeilijke bevalling: het kind bereikte uiteindelijk een leeftijd van 95 jaar
De vrouw met een te nauw bekken (Engelse ziekte): haar eerste kind overleefde en werd 96 jaar. Andere
kinderen van deze vrouw heb ik niet kunnen vinden. De vader overleed al in 1907 in Sauwerd. Moeder en
zoon zijn toen met onbekende bestemming vertrokken. Verder niets over hen gevonden.
Er werd in deze periode één gehandicapt kindje geboren, dat na een paar jaar overleed.
Opmerkelijk is dat er binnen deze groep 3 of 4 jongeren van 19-21 jaar overlijden, allemaal tussen 1923 en
1925. (Een uitbraak van tbc misschien?).

Hoeveel kinderen met bekende overlijdensdatum (53) bereiken een zeer hoge
leeftijd:
Jacobus Marten Tjepkema
Jantje Wetsema
Titus Oomkens
Catharina Bolhuis
Anje Oudman
Zwaantje Smit
Anje Wildeboer
Anne Pieterke Sieberdina Brill
Trijntje Kuiper
Willemina Grietje Klaassens
Luitje Raangs
Grietje Landman
Aafke Roelina Dijkhuis

– 96 jaar
– 90 jaar
– 91 jaar
– 95 jaar
-101 jaar
– 91 jaar
– 98 jaar
-100 jaar
– 90 jaar
– 97 jaar
– 92 jaar
– 99 jaar
– 96 jaar

Dat is 13 van de 53! Dat is ongeveer: 25 %!
We weten slechts van 53 kinderen uit de tijd van dr. Hoedema de overlijdensdatum..
Dertien van deze 53 kinderen worden zeer oud. Dat is ruim 25 %
Eén van die kinderen is Anje Wildeboer. Ze werd geboren op 13 september 1905 in Hekkum als dochter van
dagloner Hendrik Wildeboer en zijn vrouw Bouktje Tilstra. en overleed in 2003 als Anna van Stryland in
Amerika. Op de onderstaande foto zien we haar moeder Bouktje met haar ouders, broers en zus. De familie
Tilstra kwam uit Garnwerd en emigreerde ook naar Amerika.

In 1907 emigreerde de familie Wildeboer uit Hekkum naar Amerika met de SS Ryndam. Op 7 mei 1907
kwamen ze aan op Ellis Island. Anje was toen anderhalf jaar oud.

De familie Wildeboer in de jaren 30
In november van datzelfde jaar werd nog een broertje (William Henry)
(Willem Hendrik) geboren.
Hendrik Wildeboer werkte eerst een tijdje in een zijdefabriek, maar later
kocht hij een boerderij in South Dakota.
in 1940 trouwde Anje Wildeboer met Cornelius (Neil) van Stryland. Het
echtpaar kreeg 2 kinderen.
In de jaren '80 is Anna van Stryland met haar zoon en dochter in
Nederland geweest. Ze bezochten ook Sauwerd en Hekkum.

Anje Wildeboer overleed in 2003 in Arizona als Anna van Stryland.
De foto's die hier getoond worden werden speciaal voor deze lezing
vanuit Amerika overgestuurd door Harold van Stryland, de zoon van
Anje Wildeboer.

Ouders geboren in de gemeente Adorp? Of toevallig hier neergestreken?
Beide ouders uit de gem. Adorp
Een van de ouders uit gem. Adorp
Ouders niet uit gem. Adorp

–
–
–

19
27
26

Uit de tabel blijkt dat ruim een derde deel van de ouders “van buiten” de gemeente Adorp is.
Een verklaring hiervoor is het feit dat de vele dagloners onder hen slechts voor een tijdje in de gemeente
woonden waar ze werk gevonden hadden. Als er geen werk meer was vertrokken ze naar een andere boer in
een ander dorp, waar op dat ogenblik wel werk was.

Sociale status ouders/ beroepen vader.
Beroepen vader:
dagloner:
boerenknecht:
boerenarbeider
landgebruiker
landbouwer:
veehouder:
bakker:
sluisknecht:
schoenmaker:
brievengaarder:
slager:
koopman:
stationschef
kleermaker:
klompenmaker:
(pel)molenaar
vetweider:
arts:
ambtenaar:
spoorwegwerker
vrachtrijder
smid
koemelker
zonder beroep

29
1
1
1
15
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

Begrippen dagloner of boerenknecht worden ook afgewisseld.
Beroepen moeder: in alle gevallen: zonder beroep.
De tabel toont aan dat de gemeente Adorp in deze tijd een agrarische gemeenschap was. Slechts enkele
beroepen (bijvoorbeeld brievengaarder) hebben niets met het boerenleven te maken.

Foto van Klaasje Zijlman, dochter van brievengaarder uit Adorp .

Klaasje Zijlman was een van de kinderen uit de periode Hoedemaker. Haar vader had geen agrarisch beroep,
maar was brievengaarder in Adorp.

Waar kwam dokter Hoedemaker 2x
In totaal heb ik 8 gezinnen gevonden waar dokter Hoedemaker in deze twee jaar twee keer een bevalling
begeleidde.
ouders

kinderen

Reinder Vos en Pieterke Schreuder:

Klasien Vos (11 mei 1904)
Reina Vos (3 december 1905)

Drewes Kooistra en Harmke Miske:

Louwina Kooistra (18 juni 1904)
Anna Kooistra (4 oktober 1905)

Lammert Huizinga en Elske Spanninga

Henri Huizinga (15 juli 1904)
Siemen Huizinga (24 februari 1906)

Berend Bolt en Jantje Hoving:

Trientje Bolt (17 augustus 1904)
Evertje Bolt (30 december 1905)

Tonnis Dijksterhuis en Jantje Doff

Jan Dijksterhuis (30 oktober 1904)
Jantina Dijksterhuis (6 maart 1906)

Freerk Veldman en Egberdina Geerdina Wieringa Meindert Egbert Veldman (12 december 1904)
Dieuwertje Andrea Veldman (15 dec. 1905)
Anne van der Laan en Geertje Oldenhuis

Hilje van der Laan (20 januari 1905)
Wilhelmina van der Laan (2 mei 1906)

Jannes Hofman en Pieterke Bolt

Hendrik Hofman (4 maart 1905)
Harmannus Hofman (18 maart 1906)

Hilje en Wilhelmina van der Laan met hun ouders (omstreeks 1912)

Op deze foto staan de twee zusjes Hilje en Wilhelmina van der Laan, beiden geboren onder leiding van dokter
Hoedema. Verder zien we hun ouders: Anne van der Laan en Geertje Oldenhuis, wonende te Sauwerd ('t
Opslag) en hun broertje Jan (geb.1910). Dit zijn de enige overlevende kinderen uit dit huwelijk.
Van dit echtpaar overleden 4 kinderen, 2 werden er levenloos geboren, een dochtertje stierf na 5 dagen en
een zoontje na 4 jaar.
Duidelijk is dat in de meeste gezinnen veel kinderen werden geboren. De gezinnen waren groot, maar er was
ook veel sterfte.
Enkele voorbeelden:
In het gezin van Mattheus Meinardi en Frouwke de Groot overlijden tussen 1890 en 1906 zes kinderen op
jonge leeftijd.
En Jacob Visser en Stientje Lanting uit Adorp krijgen in Adorp 4 kinderen, waarvan er 3 jong overlijden.
Heel erg dramatisch was de situatie van het gezin waarin Martje Goedhuis werd geboren. De bevalling werd
geleid door dr. Hoedema. Ze overlijdt echter op de dag van haar geboorte, slechts 10 uren oud. Haar ouders
zijn Pieter Goedhuis en Aafke Dijkema. In 1914 wordt in dit gezin het vijfde en laatste kind geboren. Alle 5
kinderen overlijden op jonge leeftijd. Dit heeft er misschien toe bijgedragen dat hun huwelijk in 1915 door de
rechtbank te Assen ontbonden werd verklaard. Ze woonden toen in Laaghalerveen.

Waar zijn de kinderen van 1904-1906 terecht gekomen?
Binnen de gem. Adorp (met inbegrip van de 18 vroeg gestorvenen):

21

In provincie Groningen:

19

Buiten de provincie Groningen:

9

Geemigreerd:

6

Onbekend:

15

Zoals we kunnen zien zijn er – behalve de vroeg gestorvenen – maar heel weinig kinderen in de gemeente
Adorp blijven wonen. Wel zijn er vrij veel in de provincie Groningen blijven wonen.
Een kleine 10% van de kinderen emigreerde. Tussen 1900 en 1910 was er massale emigratie naar Amerika,
ook vanuit de dorpen Sauwerd en Wetsinge. Enkele voorbeelden volgen hierna.

Anje Bussema

Het “Hoedemaker-kind” Anje Bussema
emigreerde in mei 1906 met haar ouders
en broertjes en zusjes naar Amerika. Ze
was toen nog maar 6 maanden oud.

Gepke Bussema

Het “Hoedemaker-kind” Gepke Bussema uit Sauwerd emigreerde in 1920 als 14-jarige naar Amerika
Enkele emigrantengezinnen met “Hoedemaker-kinderen:
Familie Kornelis Bussema (klompenmaker, Sauwerd) emigreerde in 1920 naar Amerika. (Johannes)
Familie Pieter Bussema (Adorp/Sauwerd)(vader met 6 kinderen) emigreerde in 1920 naar Amerika (Gepke)
Familie Karel Bussema (dagloner, Wetsinge) emigreerde in 1906 naar Amerika (Anje)
Familie Piet Luchtenburg en Grietje Bussema (dagloner, Wetsingerzijl) emigreerden in 1912 naar Amerika
(Klaaske)

Tot slot een aantal foto's van de kinderen uit de lijst op latere leeftijd
Familie Van der Laan met Hilje en Wilhelmina (omstreeks 1927)

Alberdina Jantina Busscher
(foto van Alberdina met haar echtgenoot Meindert Flikkema)
Op 24 juni 1905 om 17.00
uur – geboren te Sauwerd:
Alberdina Jantina Busscher
dochter van:
Jan Hendrik Busscher, 35
jaar, zonder beroep en :
Jantje Datema, 30 jaar,
zonder beroep,echtelieden,
wonende te Sauwerd.

Alberdina Jantina Busscher was tot haar huwelijk handwerkonderwijzeres in Wetsinge. Toen ze trouwde in
1928 kreeg ze van de meisjes van de handwerkclub een zilveren taartschep. Ze trouwde in de gemeente
Adorp op 26 september 1928 met Meindert Flikkema., geboren in 1904 te Bierum. Meindert was kippenfokker,
kruidenier, landarbeider en houtbewerker. Omdat hij astmatisch was verhuisde het gezin vaak. Ze woonden in
Sauwerd, Aduard, leek, Roden, Overschild en Siddeburen. Alberdina overleed in 1991 te Siddeburen.
Het echtpaar had 8 kinderen, waarvan de oudsten in Sauwerd geboren werden.

Berend Bolt
Berend Bolt en zijn vrouw Jantje Hoving kregen in de periode Hoedemaker twee
dochters: Trientje en Evertje.
Op 17 augustus 1904 om 15.00 uur – te Wetsinge geboren: Trientje Bolt,
Op 30 december 1905 om 7.30 uur – te Wetsinge geboren: Evertje Bolt,
dochters van Berend Bolt (31 jaar, landbouwer) en Jantje Hoving (zonder beroep),
echtelieden, wonende te Wetsinge. (Oudeweg 2 (voorheen borg)

Familie Bolt in Weiwerd

Ergens tussen 1915 en 1920 vertrok het gezin Bolt naar Weiwerd, waar ze een boerderij kochten. Deze foto is
uit de periode Weiwerd en we zien de ouders met ak hun kinderen. In het bijschrift staan de namen van de
kinderen, maar geen Trientje en Evertje. Wel:”Tida en Eke” Maar dat zullen ze wel zijn.
Trientje Bolt (Tida) is waarschijnlijk verpleegster geworden. Verder niets over haar bekend.
Evertje Bolt (Eke) trouwde in 1938 in Delfzijl met Roelf Bolhuis (geboren in 1904 in Loppersum). Het echtpaar
heeft geen kinderen.
Evertje Bolt overlijdt in 1994 in Loppersum (88 jaar)

Schoolfoto ADORP 1911

Op de eerste rij als 4e van links, Arendiena Wieringa.
Zij is geboren 26-12-1905 te Adorp en overleden 16-07-1987 te Emmen.
Bovenste rij, helemaal rechts: mogelijk Klaaske Zijlman, geboren op 23-04-1906 te Adorp en overleden op
10-10-1966 te Zuidlaren.
Waarschijnlijk staan op deze foto meerdere “Hoedemaker-kinderen”, maar we kennen de namen van de
andere schoolkinderen niet.

Foto koor Wetsinge ca 1928

Op deze foto staan 3 kinderen uit de tijd van dr. Hoedemaker:
Bovenste rij, zesde van links: Harry (Henri) Huizinga (hij zou trouwen met Germke Gringhuis
(voorste 2de van rechts)
Tweede rij, 2de van links: Siemen Huizinga
Tweede rij,helemaal rechts;
Grietje Landman (trouwde met Roelof Kremer,
eerste rij, 5de van links)

Schoolfoto Sauwerd 1910

Op deze foto staan minstens 9 kinderen die met behulp van dr. Hoedemaker ter wereld zijn gekomen!
Bovenste rij, de twee meisjes in matrozenjurkjes: Klasien ® en Reina Vos : dochters van Reinder Vos
(dagloner) en Pieterke Schreuder (zonder beroep), echtelieden, wonende te Sauwerd.
Dokter Hoedemaker doet bij Klasien zelf aangifte van de geboorte, omdat de vader ziek is. Dat moet nog in
het gemeentehuis naast het Witte Hoes in Adorp zijn geweest.

Klasien Vos (zonder beroep) overlijdt op 8 november 1923 te Sauwerd. Ze is dan 19 jaar oud.
Reina Vos komt nog voor op een foto uit 1922 (zie “Tussen Toen en Nu”, blz. 160). Ze is dan lid van
de Gereformeerde meisjesvereniging “Dient den Heere”. De foto is genomen bij het afscheid van ds.
Wiersma. Verder niets over haar gevonden.
Tiet Bolt: is dat Trientje/Tida/Tiet Bolt???? (2de rij, 5de van links)
Tweede rij van onderen, helemaal links: Hilje van der Laan: Op 20 januari 1905 om 15.00 uur – te
Sauwerd geboren als dochter van Anne van der Laan (37 jaar, landbouwer te Sauwerd) en Geertje Oldenhuis
(zonder beroep), echtelieden, wonende te Sauwerd (Opslag).
Hilje van der Laan is 15-12--1982 te Sauwerd overleden.
Zij was ongehuwd. Ze heeft vele jaren haar oude moeder verzorgd en is na haar dood in 1963 in Sauwerd
blijven wonen aan de Schuttersweg.
Heine Rosema (ook 2de rij van onderen, links van het jongetje met de grote strik)
Op 15 februari 1905 om 09.00 uur – te Wetsinge geboren: Heine Tilstra, (later: Rosema)
zoon van Antje Tilstra (ongehuwd, zonder beroep, wonende te Wetsinge)
Antje Tilstra (24 jaar, geb. en wonende te Garnwerd, zonder beroep) zou een kleine maand later in het
huwelijk treden met Leendert Rosema (20 jaar, zonder beroep, geb. in Wetsinge, wonend in Sauwerd). Het
kind werd door Leendert Rosema erkend.
Heine Rosema (ongehuwd, dagloner) zou in 1924 te Sauwerd overlijden. Hij was toen 19 jaar.

Meindert Veldman. (middelste rij, helemaal rechts)
Op 12 december 1904 om 22.00 uur – te Hekkum geboren als Meindert Egbert Veldman,
zoon van Freerk Veldman (31 jaar, landbouwer te Hekkum) en Egberdina Geerdina Wieringa (27 jaar, zonder
beroep), echtelieden, wonende te Hekkum.
De moeder van Meindert overleed in 1919 te Hekkum (41 jaar oud). Meindert was toen 14 jaar.
Meindert Egbert Veldman (24 jaar, landbouwer) huwde in 1929 in de gemeente Ten Boer met met Eemtien
Wilhelmina Kiers (22 jaar, geb. en wonende te Lellens).
(Vader Freerk Veldman woont in 1929 al in Wonderfontein/Zuidafrika, maar is wel bij het huwelijk aanwezig)
Meindert Veldman is tijdens WO-II een vooraanstaand verzetsleider, maar werd opgepakt.
Meindert Egbert Veldman overleed op 20 februari 1945 in Bergen Belsen, Duitsland.
Gepke Busman (moet waarschijnlijk zijn: Gepke Bussema) (voorste rij/2de van links)
Op 5 september 1905 om 04.00 uur – te Adorp geboren: Gepke Bussema,
dochter van Pieter Bussema (27 jaar, daglooner te Adorp) en
Kunje Huizinga (23 jaar, zonder beroep),
echtelieden, wonende te Adorp.
Kunje Huizinga overlijdt in 1913 (31 jaar) te Sauwerd. Gepke was toen 8 jaar oud. Pieter Bussema blijft achter
met 6 kinderen beneden de 10 jaar.
Het gezin van Pieter Bussema (vader 41 jaar, met 6 kinderen tussen 8 en 16 jaar) uit Sauwerd is in 1920
geemigreerd naar Amerika. Ze reisden met het schip Noordam, Vertrokken op 16 mei 1920 uit Rotterdam.
Gepke Bussema was 14 jaar oud toen in 1920 ze met haar familie naar Amerika emigreerde. Verder niets
over haar gevonden.
Trui van der Laan (naast Gepke): Op 9 februari 1905 om 06.00 uur te Sauwerd geboren als Geertruida van
der Laan, dochter van Albert van der Laan (32 jaar, landbouwer) en Antje van der Werf (30 jaar, zonder
beroep), echtelieden, wonende te Sauwerd. (zie hierboven!)
De vader van Geertruida overlijdt in 1911 te Sauwerd, hij is dan 39 jaar.
Haar moeder hertrouwt in 1912 met Wietse Bats, (26 jaar), landbouwer uit Bedum. Het gezin verhuist dan
naar Bedum.
Geertruida van der Laan (24 jaar, zonder beroep) trouwt in 1929 te Bedum met Louwe Holthof (25 jaar, geb.
te Zuidwolde, wonende te Bedum, zonder beroep)
Naar alle waarschijnlijkheid is dit echtpaar naar Canada geemigreerd.
Klaaske Lugtenburg (voorste rij, midden) : Op 16 augustus 1905 om 09.00 uur geboren te Wetsingerzijl :
dochter van: Pieter Luchtenburg (42 jaar, daglooner, wonende te Wetsingerzijl)
en :
Grietje Bussema (zonder beroep),
echtelieden, wonende te Wetsingerzijl.
Klaaske Luchtenburg emigreerde in 1912, 7 jaar oud, met haar familie (5 kinderen) naar Amerika. De oudste
dochter Anje was het jaar daarvoor getrouwd en emigreerde waarschijnlijk niet mee.
Klaaske Luchtenburg..... Verder niets meer bekend.
Jantje Havinga (voorste rij, 2de van rechts) : Op 26 juni 1904 om 23.30 uur – te Sauwerd geboren:
dochter van Jan Havinga (29 jaar, bakker te Sauwerd) en Aukje Dijkstra (zonder beroep),
echtelieden, wonende te Sauwerd.
Jantje Havinga zou in 1925 (21 jaar oud) in Sauwerd overlijden. Ze ligt op de oude begraafplaats te Sauwerd
begraven.
Samenvattend:
Op deze schoolfoto staan tenminste 9 kinderen die door dokter Hoedemaker werden “gehaald”.
Drie van hen: Jantje Havinga, Heine Rosema en Klasien Vos overlijden jong (19-21 jaar).

Drie anderen (Gepke Bussema, Trui van der Laan en Klaaske Luchtenburg) emigreren naar de VS en
Canada.
Meindert Veldman overleed op 40-jarige leeftijd in Bergen Belsen.
Hilje van der Laan bleef haar hele leven in Sauwerd wonen en overleed in 1982.
Reina Vos woonde in 1922 nog in Sauwerd. Daarna weten we niets mee over haar.

Nogmaals Klaaske Luchtenburg

Let op de spelling van de naam Sauwerd!
Curieus vanwege de datum!
De familie waar Klaaske Luchtenburg deel van uitmaakte vertrok op 14 april 1912 met het schip Potsdam uit
Rotterdam. Vier dagen eerder, op 10 april 1912, was de Titanic uitgevaren vanuit Southampton en verging in
de nacht van 14 op 15 april.
De familie Luchtenburg moet 4 dagen na vertrek de plek gepasseerd zijn waar de Titanic net gezonken was.
En toen ze op 24 april 1912 in New York aankwamen zullen ze daar wel iets meegekregen hebben van de
consternatie die de ramp met de Titanic teweeg had gebracht.

