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Woonboten kapseizen
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Weduwe Koot voor de rechter

Destormdieindenachtvan
vrijdag20opzaterdag21
januari1956overdestad
jaagt,beuktindeafgele-

genVlothaventegendewoonsche-
pen.Deoverdeglibberigedijktoe-
gesneldebrandweerliedenenpolitie-
agentenzienommiddernachtdeeer-
stedriewoonbotenwatermakenen
kapseizen.Twaalfanderewoon-
schepenmoetendoordebewonersin
allerijlwordenverlaten.Devolgende
nachtspookthetweerophetopen

waterinhetWestelijkHavengebied.
Ookburgemeesterd’Aillyisooggetui-
gevandehopelozestrijdvande
woonbootbewonersenhulpdiensten
tegenhetwassendewater.Slechts
tienwoonschependoorstaandeze
tweedestorm.PvdA-fractievoorzitter
ToonHerfstzegtindegemeenteraad
datdeVlothavennietafdoendeis
beschermdtegenhogegolfslag.Twee
dagenlaterwordendeligplaatsen
opgeheven.Debewonerskrijgen
nieuweligplaatsenindestad.

DerechtszaaktegenElisa-
bethKoot-vanGroningen
waseenhalfjaaraan-
gehouden,maar

op23januari1947staatde
weduwevandetijdens
debezettingomgeko-
menWA-manHendrik
Kootalsnogvoorde
rechter.Dedoodvan
Kootin1941,bijeen
straatgevechtmetNSB-
tegenstandersophet
Waterlooplein,leiddetotde
eersterazzia’s,dieop25februari
werdenbeantwoordmetdeFebruari-
staking.DeNSBbombardeerdeKoot

totmartelaar,zijnweduwekreeghet
beheeroverdrieJoodsemanufac-

tuurwinkels.Volgenshaaradvo-
caatwashethardwerkende
middenstandsgezin‘ten
prooigevallenaanden
zoetgevooisdevogelaar
uithetOosten.’Ookzes
vandeachtkinderen
haddenvoordefoute
kantgekozen.Elisabeth
Kootwordttweeweken
laterveroordeeldtot

tweejaargevangenisstraf.

A msterdamzitvolverbor-
genschatten.Werijdenof
lopenerdagelijkslangs.
Maarhoegoedkennenwe

destad?Vorigeweekstondenweop
hetMr.Visserpleinvoordegesloten
deurenvanhetfaillieteTunFun.De
indoorspeeltuinwerdin2003
geopendinvoormaligeautotunnel,
ooitheteerstemoderneverkeers-
knooppuntvandestad.Winnaarvan
hetjaarabonnementopOns Amster-
dam isJeffvandenBerg.Welkehisto-
rischeplekzoekenwedezeweek?
Inzendingenvoormaandag12:00
uurnaar:zoekplaatje@parool.nl

Het kinderziekenhuis had een trampaard aangeschaft,
toepasselijk Roux gedoopt, dat al bij de tweede poging

antidifterieserum leverde

hetEmmasnel:ontsmettingwerdhetnieuwe
credo.Hetkinderziekenhuisnamin1885voor
heteersteenaparteoperatiekameringebruik.
Eenjaarlaterimporteerdemeneendesinfectie-
ovenuitEngeland,deeersteinNederland.Die
waszogrootdatmatrassenendekenskonden
worden ontsmet. Voor difteriepatiëntjes met
ademnoodkwamenerspecialebedjes,dieon-
derstoomtezettenwaren.Ookvervingmende
akelige tracheotomieoperaties (zie kader)
steedsvakerdoorintubatie:hetaanbrengenvan
een buisje in de luchtpijp. Het sterftecijfer
onderdifteriepatiëntendaaldehierdoorflink.
Degrootstesprongvoorwaartskwamtoenin
Berlijndebacilwerdontdektdiedifterieveroor-
zaaktendeFransmanEmileRouxvervolgens
dedoordebacterieafgescheidengifstof,difterie-
toxine, isoleerde. De Duitse hoogleraar Emil
vonBehringontwikkeldein1890eenserumen
natallozedierproeven–Rouxmetgeiten,Von
Behringmetpaarden–durfdenzehetin1894
aanomhettoetepassenopmensen.Deresulta-
tenwaren verbluffend: inBerlijnbijvoorbeeld
genas87procentvandedifteriepatiënten.

Speculatie met serum
InAmsterdam,waarmendieontwikkelingenop
devoetvolgde,kwameenkinkindekabel.Het
door de Duitse firma Hoechst fabrieksmatig
geproduceerde serum werd door speculanten
opgekocht. Terwijl de fabrikant een prijs had
bepaaldvan6,60Duitsemark,brachtdeAm-
sterdamscheCaoutchoucCompanyhetserum
voor 22 gulden per flesje op de Nederlandse
markt.Alsnelsteegdeprijszelfsnaarhetvijf-
voudige daarvan. De Ranitz wist tegen hoge
kostennogeenvoorraadjeoptekopen.Ditkost-
barebezitwerdveiligheidshalveverstoptinde
kamer van de hoofdverpleegster. In 1894 kon
menhiermee35difteriepatiëntjesbehandelen,
maardesituatiewasnatuurlijkonhoudbaar.
Voor ziekenhuisdirecteurDeRanitzwas dat
hetseinominactietekomen.Doorpubliciteit
indekrantenwisthij12.000guldenbijelkaarte

krijgen.Eerstwerdhettoxinegeïsoleerd,waar-
meemenpaardenwildegaan inspuiten.Dag-
bladDe Tijd berichtteop 15april 1895dathet
kinderziekenhuis een trampaard had aange-
schaft,toepasselijkRouxgedoopt,datalbijde
tweedepogingantidifterieserumhadgeleverd.
Daarnaastwasvooreensterkgereduceerdeprijs
een luxepaardaangeschaft,Behringgedoopt.
HetpaardenstelwerdgratisgestaldbijdeAm-
sterdamsche Omnibus Maatschappij op de
Overtoom.

Rijksvaccinatieprogramma
Deresultatenwarenspectaculair.In1893waren
nog89vande196difteriepatiëntengestorven.Al
inheteerstejaardatdepaardenRouxenBehring
serum produceerden, overleden nog maar 34
vande391kinderen.DeRanitzgafeendeelvan
hetwondermiddelgratisaanandereklinieken,
waardoordemachtvandespeculantenwerdge-
broken.Deactiedruktezwaaropdebegroting
vanhetziekenhuis,maaralsnelnamdeUtrecht-
seuniversiteitdeproductievanhetserumover.
Ondankshetserumzoudifterienogdecennia
eenprobleemblijven,doordatdeinentingniet
dehelebevolkingbereikte.HetEmmaKinder-
ziekenhuis nam in 1907 een nieuw isolatie-
gebouwingebruikomdeveledifteriepatiënten
tekunnenopvangen.Ooklaaidedeziekteweer
optijdensdeTweedeWereldoorlog.Pasmetde
invoeringvanhetrijksvaccinatieprogrammain
1953, waarin difterie werd opgenomen, ver-
dweendeziektevoorgoeduitNederland.

Marius van Melle is historicus en vaste 
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→ De woonboten 
in de Vlothaven
na de storm van
januari 1956.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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→ De weduwe Koot, hier in 
december 1941.  FOTO NIOD

De Ranitz gaf een deel
gratis aan andere klinieken,
waardoor de macht van de
speculanten werd gebroken

De jonge Tilanus verrichtte in 1881 –
als eerste in Nederland – in het Am-
sterdamse Emma Kinderziekenhuis
bij vier difteriepatiëntjes een tracheo-
tomieoperatie. Difterie, ook wel
kroep genoemd, leidt tot ontsteking
en zwelling van de keel en bovenste
luchtwegen, waardoor verstikking
dreigt. Bij de operatie probeert men 
in het strottenhoofd een gat te maken
in de luchtpijp, waardoor weer lucht
naar de longen kan stromen. Zo’n
operatie liep lang niet altijd goed af.

De luchtpijpoperatie

Universiteitbelangeloosoperatiesverrichtten.
Eenvandiehooglerarenwasde chirurgJan
WillemReinierTilanus,diezijnheleleven‘de
jongeTilanus’zoublijvenheten–hetlotvande
zoonvan eenberoemdevader, inwiens voet-
sporen hij was getreden. Tilanus jr. was een
grootvoorstandervandeantiseptischewond-
behandeling,diedeEngelseartsJosephLister
hadbedacht.Wondinfectiesnaoperatiesbleek
mentoteenminimumtekunnenterugbrengen
alsdewondwerdafgedektmetverbanddatin
carbolzuurgedrenktwas.Werdaanvankelijkde
operatiekamer bestoven met desinfecterende
carbol, nog beter bleek het voorafgaand des-
infecterenvanhetoperatie-instrumentarium.
Hoeweldenieuwebacteriologischeinzichten
bij menigeen op ongeloof stuitten, reageerde

→ Een injectie
tegen difterie 
in het Parijse
ziekenhuis
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