
Onder stoom: Jan van Ingen (1854-1917) 
 

 

 
 

Hierboven: de geboorte-akte van Jan van Ingen. Zijn vader was toen “zesendertig Jaren thans door afwezigheid 

buiten Staat, deze verklaring en aangifte persoonlijk te doen” (bron: GR Appeltern 1854, nr. 71) 

 

 

 

 

 

 

Volgende pagina: uittreksel uit het geboorteregister der gemeente Camp, koninkrijk Pruisen, ambt Braubach 

[tegenover Boppard, boven Koblenz], alles in Kurrent-handschrift.  

“Alexandrina Evangelina Hammer, geboren zu Camp, den (29.) neun und zwanzigsten April, (2) zwei Uhr Nachts, 

im Jahre 1867, (achtzehn hundert sieben und sechzig) Tochter von Schiffscapitain Friederich Henderich Hammer, 

geboren te Doterich,* wohnhaft zu Rotterdam, verheirathet, katholisch, und dessen Ehefrau Henderica 

Catharina, geborene Lili, geboren zu Gornichem [sic], wohnhaft zu Rotterdam, katholisch. Camp, 23. Februar 

1872 der katholische Pfarrer, Wilh. Schröder.” (bron: Huwelijksregister Rotterdam, 1886, B039v, 75, 

huwelijksbijlagen) 

* Het is mogelijk dat Lina’s vader Frits Hammer abusievelijk ‘Dordrecht’ opgegeven heeft als zijn eigen 

geboorteplaats, dat vervolgens door de pastoor tot ‘Doterich’ verbasterd werd; Frits is in werkelijkheid geboren 

te Krimpen aan de Lek. 



 
 

 In het midden van de jaren 1880 leerde Frits Hammer’s dochter Lina (1867-1935), die de welluidende 

voornamen Alexandrina Evangelina droeg, schipper Jan van Ingen (1854-1917) kennen. Een maand voordat hun 

eerste kind werd geboren, trouwden Jan en Lina te Rotterdam. Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen voort, 

van wie er één zeer jong is gestorven.  

 Jan en Lina hebben gevaren op een sleepboot, de Dieu Donné II, van P.W. Hülsmann te Rotterdam.1 In 

1894 heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart uitspraak gedaan in de zaak Gaukema contra Hülsmann. 

Jan van Ingen was hierbij betrokken, of beter gezegd: mede de aanleiding. Het schip van eiser Gaukema werd 

immers gesleept door de Dieudonné II van gedaagde Hülsmann, waarop Jan de kapitein was.  

 Het sleepschip van Gaukema was beschadigd geraakt door een botsing met schepen in een sleep van de 

Burgemeester A. Nanninga. De Centrale Commissie meende dat ook een in hoge mate schuldig gedrag van de 

gezagvoerder van deze Burgemeester A. Nanninga de kapitein van de Dieudonné II niet ontsloeg van de 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen fout [sic]. Toen Van Ingen de beslissing nam voor zijn onvoorzichtige 

gedrag, moest hij net als met allerlei toevalligheden er ook rekening mee houden - namelijk met het oog op het 

ter plekke in kwestie zeer levendige scheepsverkeer - dat bij zijn eigen schuld nog die van een andere schipper 

kon komen en dat zo een ongeluk, een botsing veroorzaakt kon worden, zo niet als een onmiddellijk en louter 

gevolg van zijn eigen fout, dan toch door samenloop met de fout van een derde. Of daarbij de fout die de 

gezagvoerder van de Burgemeester A. Nanninga begaan had, zwaarder woog dan die van kapitein Van Ingen, of 

omgekeerd, had slechts betekenis voor de eventuele discussie tussen de verzekeraars. Een ieder, zo oordeelde 

de Commissie, behield uit zijn eigen schuld de verantwoordelijkheid voor het geheel.2 Wat er precies is gebeurd 

en hoe de zaak afliep, kon voorlopig niet worden ontdekt. Wel is aan de hand van krantenartikelen te 

reconstrueren dat de twee sleepboten elkaar in de zomer van 1894 ontmoet moeten hebben en dat kort 

daarna de Burgemeester A. Nanninga te koop werd aangeboden en sindsdien niet meer onder die naam in de 

vaart te traceren is. 

 In verband met het schoolgaan van enkele kinderen zou het gezin in 1901 te Rotterdam aan de wal zijn 

gaan wonen. In 1909 namen Jan en Lina daar van ene G. van Ermelo een ‘koffiehuis’ over aan de Prins 

Hendrikkade oostzijde 55 op het Noordereiland te Rotterdam, het volgende jaar hernummerd tot 57 b.3 Zij 

noemden het café Dieu Donné. Naast het pand van de Van Ingens zat al eerder een andere koffiehuishouder, 

op de hoek met de Feijenoordstraat. Aan de westelijke kant daarvan, op nummer 59, zaten onder meer de 

Nederlandsche Stoomboot Reederij, het expediteursbedrijf Schlesing & Co en de bierkelder van Fisslthaler. 

Veel scheepvaart en veel bier aan de PH-kade.  
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 Op het raam van het café van Jan van Ingen stond: “Scheepsbevrachting en sleepdienst”; hier zou immers 

het kantoor gevestigd zijn van één van de grootste (?) scheepsbevrachters te Rotterdam in die tijd, Bernhard 

Terschlüsen. Het zal de klandizie van het café niet hebben benadeeld...  

 In de Rotterdamse adressenboeken stond van 1914 tot en met 1918 ene B. Terschlüsen op de Prins 

Hendrikkade 57a geregistreerd, in het eerste jaar als kantoorbediende, nadien als scheepsbevrachter. Jan en 

Bernhard waren dus buren. Eveneens op nummer 57a woonde van 1914 tot 1917 een machinist genaamd 

Muetgeert. 4 

 Blijkbaar wilde Jan toch graag weer het water op, want in 1910 had hij samen met zijn machinist T. 

Luikinga een sleepbootje, de Vooruit. Aangezien de machinist niet erg meewerkte, werd er te weinig verdiend 

en Jan ging uiteindelijk failliet.5 

 In 1912 werd Jan binnenloods op door stoom aangedreven zeebootjes van zo’n 500 ton, die tussen 

Rotterdam en Mannheim heen en weer voeren. De onderneming die dit werk deed, kreeg zoveel opdrachten 

dat de loodsen zich ziek moesten melden om een vrije dag te kunnen nemen. Na het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog in de zomer van 1914 werd er niet veel meer op Duitsland gevaren en ook het loodswerk kwam 

uiteindelijk stil te liggen. In het Rheinschiffs-Register van 1914 staat Jan niettemin nog vermeld als kapitein van 

de stoomsleepboot Maria Christine (ex Vooruit)6 

 Op 8 mei 1917 overleed Jan in zijn woning op de Prins Hendrikkade, 62 jaar oud. Lina verkocht het café en 

verhuisde eerst naar de Feijenoordkade en vervolgens naar de Oranjeboomstraat 283, waar zij filiaalhoudster 

van bakkerij ‘t Anker was.7 Deze electrische broodbakkerij van Joh. Schulte had op haar hoogtepunt in 1923 

welgeteld 23 filialen voor brood, beschuit, scheepkaak, koek en cakes.8  
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  de Oranjeboomstraat 

 

 Na een poosje in een benedenhuis aan de Burgemeester Hoffmanstraat te hebben gewoond, trok Lina in 

hetzelfde pand aan de Oeverstraat in waar ook Trui de Bijl-Smits verbleef, de schoonmoeder van Lina’s oudste 

dochter Grada. In deze zijstraat van de Prins Hendrikkade op alweer het Noordereiland woonden destijds de 

meer gefortuneerde schippers in ruste. Mogelijk kon Lina de huur toch niet meer betalen - zoon Frits moest 

haar tot op het laatst in haar levensonderhoud voorzien - en is zij om die reden verhuisd naar de 

verderopgelegen Sleephellingstraat, waar je minder op ‘stand’ woonde. Na daar ongeveer een jaar te hebben 

gewoond, overleed zij in 1935. 

 Eerst toen ontdekten haar kinderen dat Lina in werkelijkheid twee jaar jonger was dan zij altijd had 

beweerd. Vermoedelijk heeft zij willen verbergen dat zij op haar achttiende getrouwd was9 – een maand later 

werd het eerste kind geboren. 

 

 

 

hieronder: een fragment uit de huwelijksakte van Jan en Lina, 1886. Bovenaan staan de handtekeningen van 

Jan van Ingen en Alexandrina Evangelina Hammer, daaronder die van Lina’s ouders Fredrik Hendrik Hammer en 

Hendrika Catharina Lielie, zoals Hendrika haar familienaam spelde.  

 

 
 

 



Jan van Ingen en Lina Hammer 

 

Noten: 

 

1 In de periode 1886-1901 zijn er in kranten 471 vermeldingen van doorvaarten langs Lobith van een  

 “Dieu Donné 2, st.”, dus een stoomboot genaamd Dieu Donné 2. Zouden Jan en Lina op een sleepschip  

 met die naam gevaren hebben, dan zou er hebben gestaan: “Dieu Donné 2, van Ingen”. 

 In de Rheinschiffs-Registers komt de naam van de sleepboot enkele malen voor: W. Hülsmann, Dieu  

 Donné No. II, eigenaars gebr. Hülsmann te Heumen, sleepboot van 35 pk  (sic), gebouwd in 1880(?), ijzer, 6  

 personen (bron: Rheinschiffs-Register, uitg. Rheinschiffs-Register Verband [Frankfurt am Main 1886]); 

 J. van Ingen, schipper van de Dieu Donné No. II (D), Rotterdam, stoomboot, de gehele Rijn (bron: idem,  

 1890, 1896: p. 357, 1898: p. 508); 

 J. van Ingen, schipper van de Dieu Donné No. II, eigenaar P.W. Hülsmann te Rotterdam, 12 pk (sic),  

 gebouwd te Rotterdam in 1880, ijzer, 6 bemanningsleden, ex Bertha (bron: idem, 1898, p. 352: nr. 194). 

 Zie ook Meting Rotterdam R1-1005 VI.1: Dieu Donné II, eig.  Gebr. Hulsman Rotterdam,  

 schroefsleepboot 45 epk, ijzer, Dordrecht 1880, gemeten vóór 1899. 

2 vonnis 06-09-1894; onbekende bron. 

3 Adressenboeken Rotterdam 1909-1918; in het laatste jaar onder naam van de weduwe J. van  

 Ingen-Hammer.  

4 Adressenboeken Rotterdam 1914-1918. 

5 Zo vertelde ooit Jans zoon Frits van Ingen. Volgens hem was de Vooruit bij de IJsselwerf in Capelle aan den  

 IJssel gebouwd, maar volgens het Rheinschiffs-Register van 1910 was dat in Alphen aan de Rijn. Vooruit,  

 Rotterdam, eigenaars Joh. van Ingen en T. Luikinga, 180 pk, 21,5 ton, 18,20 m. x 4,40 m, staal, 3 personen,  

 waarde 23.500 Mark (bron: Rheinschiffs-Register 1910). 

6 Maria Christine (ex Vooruit), kapitein Johann van Ingen, eigenaar J. van Zomeren, Rotterdam; gebouwd te  

 Alphen aan de Rijn 1909, laatste classificatie of keuring 19-02-1909 te Rotterdam; onder Nederlandse  

 vlag; 3 bemanningsleden; stalen (schroef)stoomsleepboot; 110 pk; lengte 18,20 m; breedte 4,40 m;  

 diepgang 1,80 m; 21,5 ton (bron: Rheinschiffs-Register 1914, p. 677, nr. 1027). 

7 Adressenboeken Rotterdam 1921-1923. 

8 Adressenboeken Rotterdam 1917-1934/35. 

9 HR Rotterdam 1886, 75 

 

 



Verder is dit stuk hoofdzakelijk gebaseerd op vertellingen van Frits van Ingen, een zoon van Jan van Ingen en 

Lina Hammer. 

 

 

 
 


