DE RAMP TE SAN FRANCISCO DOOR THOOLSE OGEN
door Kees de Koning

Op 18 april 1906 trof een aardbeving San Francisco en omgeving.
Drie dagen lang woedde er een grote brand in de stad aan de oostkust van de Verenigde Staten. Jan Croih, afkomstig uit Tholen'
verbleef daar op dat moment. Een verslag van zijn wederwaardigheden verscheen honderd jaar geleden in de Ierseksche en Thoolsche Courant.
Om twaalf minuten over vijf plaatselijke tijd op die bewuste aprilochtend bewoog de bodem in Califomid. De eerste aardschok duurde nog
geen minuut. 'Eerst begon het te beven, en volgens zeggen van de menschen heeft dit circa vijf minuten geduurd, maar in onze gedachten ge'
leek het wel vijf uren ', aldus de 26-jarige Jan Croin daarover. Hij was
in 1879 in Tholen geboren, waar zijn ouders een manifacturenwinkel
hadden in de Hoogstraat. Vader Adolph Joseph Croin, afkomstig uit
Sluis en medeoprichter van muziekvereniging Concordia, overleed toen
Jan zestien was. Zijn moeder, Wilhelmina Hendrika van Gorsel, verliet
Tholen in 1911. Ze vertrok naar Ermelo. Over het beroep van Jan Croin
geeft het bevolkingsregister geen uitsluitsel. Hij emigreerde in 1903
vanuit Rotterdam naar de Verenigde Staten. Op 12 maart van dat iaar
arriveerde de Tholenaar als vrijgezel aan boord van het schip Statendam op Ellis Island bij New York, de plek waar alle emigranten werden
geregistreerd.

Na de natuunamp zal Croih zijn moeder in Tholen hebben laten weten
dat hij het vege lijf had weten te redden. Vandaar de brief, met een beschrijving van hoe het hem was vergaan en hoe hij alles had ervaren.
Wat ontbreekt is informatie over zijn werk en zijn verblijfplaats in de
stad. Die gegevens waren bij zijn familie natuurlijk bekend, dus hoefde
hij ze niet te noemen in zijn brief. Omdat ook vragen naar het welbevinden van zijn moeder en broers ontbreken, wat je in een dergelijk
schrijven zou mogen verwachten aangezien er nauwelijks andere communicatiemiddelen waren, veronderstel ik dat slechts een gedeelte van
Jan Croins brief in de krant is afgedrukt.

Duizenden slachtoffers
Misschien is het goed om kort in te gaan op wat er honderd jaar geleden in Califomi6 is gebeurd. De aardbeving werd gevoeld van de staat
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met economische belangen. San Francisco was destijds het economische en financiele hart van het westen van de Verenigde Staten. De
beving had w6l tot gevolg dat de moderne seismologie werd ontwikkeld. Ook kwam er meer aandacht voor aardbevingsbestendig bouwen'
Door de aardbeving in Califomie werd de San Andreasbreuk - tot dan
gezienals een scheur in de aardkorst - als breuklijn ontdekt. De Noord-

Amerikaanse en de Pacifische aardplaat schuren langs elkaar met een
snelheid van vijf centimeter per jaar. Een nieuwe aardbeving kan op
deze plek dan ook steeds verwacht worden. Honderdjaar geleden verschoof het breukvlak er tot zeven centimeter over een lengte van 477
kilometer. De kracht werd naderhand bepaald op 8,2 volgens de in
1935 ontwikkelde schaal van Richter.
Jan Croin woonde waarschijnlijk in het noordoostelijke deel van de
stad. Hij schrijft over het warenhuis City of Paris, op de hoek van Geary Street en Stockton Street aan het Union Square, waar zijn vriend
Schagen werkte. Het tweetal raakte alles kwijt - uitgezonderd een valies met kleren en een handvol dollars - en ontkwam met de pont naar
Oakland aan de overkant van de Baai van
San Francisco. Daar
vandaan reisden ze per

trein naar het noorden,
naar Portland in Oregon, aan de grens met
Washington.

In de

Ierseksche en

Thoolsche Courant van
zaterdag 19 mei is het
relaas van Croin gepubliceerd. Het volgt hierna.

Als

speelgoed

Het warenhuis City of Paris in 1898'

'De heer J. Croih, onze
vroegere stadgenoot, die sedert korten tijd te San Francisco was gevestigd, v66r de groote ramp, aardbeving en brand, aldaar plaats had, en
die zich met zijn wiend nog intijds wist te redden, schrijft o.a. het volgende:
Op den morgen van den 1Sen

April werd geheel San Francisco opge-
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's avonds zes uur; we zijn den geheelen dag op het dak geweest, om te
zien hoever de brand zich uitbreidde. Om zes uur 's avonds gingen we
naar beneden en konden den eigenaar mededeelen, datnaar onze berekening circa negen ir tien uur ook hunne zaakin asch zou veranderen.
We zaten nog even te praten en vertelden dat we nu naar huis wilden
gaan, om voor onze eigen goederen te zorgen, toen wij een vreeselijken
schok gevoelden en ieder een goed heenkomen zocht. Wij gingen naar
huis, waar de lui in een vreeselijken toestand waren; de dames zaten in
wanhoop bij de pakken neer. We moesten spoedig een besluit nemen,
licht was er niet, we konden alleen gebruik maken van kaarsen, ook
hadden we toen nog niets gegeten, dan een stuk droog brood. Al wat ik
bezat moest ik achterlaten omdat er geen plaats was, waarheen we gaan
konden, want voor een wagen vraagde men 50 dollars per straat. Veel
mee te nemen was dus geen denken aan. We pakten onzen koffer en
namen 't allemoodigste. We bonden touwen aan de handsvaten, en zoo
gingen we met vijf mannen, vier vrouwen en een jongetje op weg. We
liepen van straat tot straat en kwamen 's nachts om 66n uur op een veilige plaats, waar we eenige dekens voor de dames hadden uitgespreid
op het trottoir en zoo legden we ons te rusten. Wij lagen afgemat van
vermoeienis op straat neer en vielen in slaap tot 's morgens vijf uur.
Het werd licht en nu waren we ook op die plaats niet meer veilig. Ons
woonhuis was in dien tijd met dynamiet in de lucht gesprongen, waarbij ook de waarde, die ik aan geld en goederen bezat in de lucht vloog.
We gingen verder en kwamen circa 8 uur aan een open plaats, een soort
bleekveld, waar we onze tenten opsloegen. We hadden in dien tijd ergens een kop koffie gehad en een ei, ze vraagden 2,5 dollar voor een
brood en 5 dollar voor twaalf eieren. Na in dat bleekveld ongeveer 1,5
uur geslapen te hebben, moesten we een besluit nemen wat te doen,
want het vrrr zat ons weer op de hielen. We besloten, dat Schagen en
ik zouden gaan zien of we de boot nog konden halen naar Oakland.
Eenige andere lui gingen terug om te zien hoe ver het vuur was, om te
zoeken naar een andere schuilplaats. Wij kwamen aan de boot, waar
duizenden personen ieder oogenblik werden vervoerd en wanneer we
spoedig mee konden gaan, zotden we het Yuur nog misloopen. We
haasten ons terug om rapport uit te brengen van onzen tocht, we moesten de hoogste heuvels over, waarop San Francisco gebouwd is en kwamen circa 66n uur bij onze kennissen terug. De straten waren bezaaid
met politie, soldaten, dieven en moordenaars. Rijken en armen, ieder
trachtte te redden wat men nog kon. Wij vertelden aan onze kennissen,
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we dan 's avonds elf uur van het station te Oakland, en eerst toen de
trein voortging, gevoelden we ons veilig. We moesten 36 uren sporen
en de meesten waren zonder voedsel en geld, doch in iedere stad werden we ontvangen als prinsen; duizenden nieuwsgierigen waren aan elk
station, en we kregen daar zooveel te eten, dat we op een dag tien maal

voedsel kregen. Maandagmiddag om drie uur kwamen we te Portland
en waren blij, dat wij er zonder eenig ongeluk waren afgekomen' Zoovelen zijn verbrand en in de puinhoopen omgekomen, honderden zijn
doodgeschoten door de soldaten. Een betrekking zullen we wel spoedig
hebben, daar iedereen belangstellend is en alles doet om de menschen
te helpen. We zijn op 't oogenblik bij de familie Perk en blijven hier op
nadere berichten wachten.'
Ergens tussen 1906 en 1909 moet Jan Croin naar Nederland zijn teruggekeerd, want in laatstgenoemd jaar is hij in het Thoolse bevolkingsregister'ambtshalve doorgehaald' (eerder gebeurde dat ook al in 1904).
In 1913 kwam Jan uit Rotterdam weer naar Tholen, maar ik heb niet
kunnen vinden wat er daamavan hem is geworden.

Bronnen
lerseksche en Thoolsche Courant, zaterdag 19 rnei 1906.
Cemeentearchief Tholen, burgerlijke stand en bevolkingsregister Tholen.
National Geographic, april 2006.
www. ellisisland. org.
www.e as.slu.edu/Earthquake Center/ I 906EQ.
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www.theusa.nl/steden/califomia/san-fl'ancisco.htm.
Illustraties: www.sftltuseum.org en www.noehill.com.
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