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Klaas Boes vermoordt zijn buurvrouw en haar nichtje

Vandaar uit kon
men het lijk der
weduwe in den
stoel zien zitten,
wat men zóó
gelaten had in
afwachting van
de komst der
justitie, die te
twaalf uur
plaats vond. Zij
verklaarde
daarmee een
besten dag te
hebben gehad

Een dubbele moord
door een tenger joch
van zeventien
Vroeger was alles beter. Voor je het weet, mompel je zoiets. Maar vroeger was er
ook moord en doodslag. In een wekelijkse serie duiken we in misdrijven die lang
geleden plaatsvonden in de Noordkop. Deel 11: de dubbele moord in Schagen.
Petra Bies

p.bies@mediahuis.nl

Schagen n Het is in de zomer van
1894, rond elf uur op een zaterdagavond als een bevriende slagersknecht en koopman het café van
Anthonie Boes aan de Gedempte
Gracht in Schagen verlaten. Als ze
naar buiten stappen horen ze vanuit de aangrenzende woning een
angstig geschreeuw. ’O God, o
God!’, klinkt het.
Het is de stem van de 17-jarige
Anna Beiers, weten ze. Het weesmeisje woont in bij haar 55-jarige
tante Jansje Beute-Stoel, een weduwe met enig haar op de tanden.
Anna is een zenuwachtig en opvliegend meisje, het wil nog wel eens
botsen tussen de twee. Maar dit
gegil klonk wel heel verontrustend, het ging ze door merg en
been.
Een passant, die het ook heeft
gehoord, stelt voor om naar binnen
te gaan. ,,Schof je. Niet doen, wat
gaan ons een andermans zaken
aan,’’ houden de anderen hem
tegen. Z e blijven nog een tijdje
staan bij het huis. Het blijft stil. En
als zij zien dat er een lichtje wordt
aangedaan, besluiten ze op huis
aan te gaan. De twist is blijkbaar
bijgelegd, niks aan de hand.

Snijboontjes
Het is niet de weduwe die het
lichtje ontsteekt. Het is een inbreker, die over de schutting naar de

bleek achter het huis is geklommen. Gewapend met een kloofbijl
is hij vanaf het plaatsje via de keukendeur het huis ingeslopen. De
weduwe merkt hem niet op, ze
wordt in de keuken van achteren
aangevallen als zij in een stoel
druk doende is met het afhalen van
snijboontjes. Anna ligt al in de
bedstee. Ze schreeuwt het uit als zij
de indringer met de bijl ziet: ’O
God, o God!’ Angstkreten die tot
op straat te horen zijn.
De weduwe heeft een winkeltje
aan huis, met in het assortiment
aangeprezen ’groenten, vleeschwaren enz.’ Klanten zijn alle dagen
welkom. Op zondagochtend, 12
augustus, rond zeven uur stapt een
meisje het winkeltje binnen. De
weduwe is niet in de zaak, maar
dat is niet ongewoon, vaak is ze
bezig in het aangrenzende woongedeelte. Dan roep je haar als klant
en komt ze tevoorschijn. Als het
meisje na herhaaldelijk roepen nog
niets hoort, klopt ze aan bij buurman De Haan. De weduwe is nogal
doof, ze is vast in de keuken, misschien kan de buurman even omlopen en haar waarschuwen.

Schijnvertoning
Na de gruwelijke ontdekking is de
politie al snel ter plaatse. ,,Het
ontzettend gerucht had intusschen
een talrijke menigte voor het huis
doen samenstroomen,’’ bericht de
Schager Courant. In de menigte die
door de ramen naar binnen tuurt,
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’Klaasboezen’

’Boes’ en ’boeman’, dat ligt niet
ver van elkaar. Ouders in
Schagen en omgeving maakten
er in de vorige eeuw volgens de
overlevering graag gebruik van.
Kindertjes die niet wilden gaan
slapen, kregen te horen dat
Klaas Boes langs zou komen als
ze niet gehoorzaamden. Het
werd ’klaasboezen’ genoemd.

staat een tenger joch. Het is de
17-jarige Klaas Boes, de buurjongen
van de weduwe, zoon van kastelein
Boes in wiens zaak je ook terecht
kunt om je te laten scheren, want
hij is tevens barbier.
Wat zal er toch gebeurd zijn met
de vrouwen, vraagt Klaas zich
hardop af. Een schijnvertoning,
Klaas weet er alles van. Hij is degene die Jansje en en Anna van het
leven berooft. Op ongekend brute
wijze. De vrouwen zijn geslagen
met een bijl en toegetakeld met
slagersmessen uit de winkel. De
ontzielde lichamen vertonen
brandplekken. Klaas heeft ze overgoten met petroleum. Hij wil
brand stichten om zijn sporen te
wissen, maar dat lukt hem niet.
De meubelmakersleerling Klaas
staat in de nieuwsgierige menigte
om net te doen als de anderen, om
niet in beeld te komen als dader, zo
zou hij later verklaren. Het toegestroomde publiek hoeft niet lang
op de stoep te blijven staan, moeder Boes komt met een aanlokkelijk aanbod. Wie een drankje komt
gebruiken in het café, mag een
kijkje nemen over de schutting.
,,Vandaar uit kon men het lijk der
weduwe in den stoel zien zitten,
wat men zóó gelaten had in afwachting van de komst der justitie,
die te twaalf uur plaats vond. Zij
verklaarde daarmee een besten dag
te hebben gehad,’’ noteert de Alkmaarsche Courant.

Koel

De oproep na de
vondst van de
ketting. REGIONAAL
ARCHIEF ALKMAAR

Klaas gaat ver in zijn pogingen om
de verdenkingen niet op hem te
laten rusten. Klaas is zelfs een van
de dragers van de kist van Anna en
hij houdt een van de touwen vast
waarmee men de kist in het graf
laat zakken. Als hij later met vrienden de graven bezoekt om naar de
bloemstukken te kijken, verkondigt hij met stemverheffing dat de

dader nog niet klaar is; als hij weet
wie het is, zal ’hij hem in riemen
snijden’.
Hij gedraagt zich ’gedurende
den tijd, die er tusschen den moord
en zijne arrestatie verliep, als een
echte booswicht’, constateert de
Alkmaarsche Courant. De Schager
fotograaf Niestadt biedt foto’s van
de vermoorde vrouwen te koop
aan, de portretten zijn enkele weken voor het drama gemaakt, toen
het kermis was in Schagen. Klaas is
een van de eerste kopers. Tegen
zijn baas zegt hij, terwijl hij de
zojuist gekochte foto’s laat zien,
dat hij ’het zoo akelig vond dat
Anna op zulk eene wijze aan haar
einde was gekomen; hij zou een
lijstje om haar portret laten maken.’

Anna Beiers, enkele weken voordat zij in 1894 werd vermoord in Schagen.
ARCHIEFFOTO COLLECTIE STICHTING WESTFRIESE FAMILIES

Hoe ging
het verder
met Klaas?

Briefje
Wat brengt de 17-jarige Klaas tot
zijn gruweldaad? Hij was verliefd
op Anna, maar kon haar niet krijgen, wordt gesuggereerd onder de
bevolking en ook in de kranten.
Voor Sinterklaas gaf Klaas Anna
een zelfgemaakte naaidoos, een
cadeau waar uren aan gewerkt was.
En hij leent graag zijn boeken aan
haar uit. Twee van die spannende
boeken liggen in haar kamer als hij
haar doodt, ’Een gevloekt geheim’
en ’Twee weezen’.
Van die veronderstelde verliefdheid blijkt niets als een postbode
in Scharwoude drie jaar later - Boes
is dan al veroordeeld - een opmerkelijke vondst doet in zijn dienstkleding. ,,In de voering van den
mouw van zijn dienstjas, die te
Leeuwarden in de strafgevangenis
gemaakt is, is een briefje gevonden,
dat Klaas Boes, de beruchte moordenaar uit Schagen, korter of langer tijd geleden aan een zijner
medegevangenen moet geschreven
hebben,’’ bericht het ’Nieuwsblad,
gewijd aan de belangen van de
Hoeksche Waard en IJselmonde.
,,Het luidt: Bonjour No. 82. Ik
ben Klaas Boes uit Schagen (N.-H.)
levenslang veroordeeld ik zeg maar
20 jaar maar ik heb levenslang ik
ben 18 jaar oud ik heb 2 vrouwen
vermoordt. Een met name Vrouw
Bute en een met name Anna Beiers.
Diefstal gepleegd f2000 en goud en
zilver en toen de boel in brand
gestoken. Het gaat u goed doen 50
de groete van mij. Hoorende dat gij
de mouwen weer uit de jas nemen
moest heb ik maar gouw een lettertjes geschreven en in de mouwen
geduwd. ik heb 10 dagen na het
gepleegde feit losgeloopen f17 1/2
verteert. Die u groet Uw vriend en
lotgenoot N. Boes of No. 77’’
Geen woord over verliefdheid,
ook geen sprankje berouw; Klaas
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De weduwe
merkt hem niet
op, ze wordt in
de keuken van
achteren
aangevallen als
zij druk doende
is met het
afhalen van
snijboontjes
was duidelijk op de buit uit en lijkt
haast trots op zijn daad. Of wil hij
meedoen met de andere gevangenen die allemaal ernstige delicten
hebben gepleegd, is het stoerdoenerij?
Klaas pleegde al eerder een inbraak in Schagen, hij wil geld
hebben om naar kermissen te gaan
en ander vertier te beleven. Uit een
getuigenverklaring van een vriend
blijkt dat hij de weduwe en haar
nichtje al langer op het oog heeft

hij de dubbele moord pleegde.

om te beroven, hij probeerde de
twee zelfs al een paar keer te vergiftigen.

Beloning
Terug naar 1894. Schagen is in de
dagen na de dubbele moord in rep
en roer. ,,De spanning in onze
gemeente duurt voort. Bij het
minste gerucht komen honderden
voor het raadhuis samen om toch
maar iets positiefs te vernemen,’’
bericht een correspondent in het
Algemeen Handelsblad, ruim een
week na de moorden.
Er is vanuit de gemeenschap een
comité gevormd, met aan het
hoofd de burgemeester, dat geld
ophaalt om een beloning uit te
kunnen loven. Al spoedig kan er
een bulletin worden verspreid; er
wordt 750 gulden uitgeloofd ’voor
de ontdekking van den dader of de
daders’.
Er komt een verdachte in beeld:
de 29-jarige Simon Alot. Hij gedraagt zich apart. Op de ochtend
dat de moorden bekend worden
’en iedereen naar buiten snelde
naar de woning der vermoorde
vrouwen bleef hij kalm voor de
woning zijner ouders staan’. Bovendien houdt hij een jongen aan
om te vragen hoeveel mensen er bij
het huis staan en hoeveel politie er
is. Wat ook opmerkelijk wordt
bevonden: de begrafenis van de
vrouwen is drukbezocht, de hele

ARCHIEFFOTO JOHN OUD

buurt is er, maar Simon ontbreekt.
Een Schager sigarenventer is nog
iets vreemds opgevallen, zo vertelt
hij in het café van Boes. Hij komt
Simon vlak na de moorden tegen
op de kermis in Haarlem. Simon
trakteert de venter in een koffiehuis en daar wordt duidelijk dat
hij aardig wat geld bij zich heeft,
terwijl bekend is dat ’zijne moeder
hem een rijksdaalder had gegeven
om te Haarlem werk te zoeken.’ De
venter wordt in het café aangemoedigd om naar de burgemeester te
stappen. De burgervader ontbiedt
daarop Simon, die zich in het
nauw werkt met leugens, voordat
hij opbiecht dat hij ’zijne gereedschap en daagsch pak verkocht’
heeft en zo aan het geld is gekomen. Door zijn gedraai wordt
Simon in de gaten gehouden.

Gouden ketting
De werkelijke dader, Klaas Boes,
maakt gebruik van de verdenkingen. Hij legt ’s nachts een bij de
weduwe buitgemaakte gouden
ketting op het erf van Simon. Het
sieraad wordt al snel door de politie gevonden. De agenten willen
meer weten en er gaat een bulletin
uit met de oproep dat iedereen die
de bewuste nacht langs het Noord
heeft gelopen zich moet melden.
Meerdere personen verklaren dat
zij Klaas Boes hebben gezien.
Die zwiert rondjes door een

Klaas Boes wordt op 15 februari 1895 overgebracht
naar de bijzondere strafgevangenis in Leeuwarden. Daar hoeft hij niet tot
zijn dood te blijven, koningin Wilhelmina heft de levenslange
gevangenisstraf op. Na 28 jaar komt
Klaas op 5 april 1922 vrij.
Dat was nog wel een voorwaardelijke
vrijlating,
meldt een anoniem familielid op de website
www.gevangeninglas.nl.
Daarop staan foto’s van
gedetineerden in de bijzondere strafgevangenis
in Leeuwarden, aangevuld
met informatie uit diverse
bronnen. Toegevoegd (uit
een oud archief) is een inzending van iemand die
meldt dat Klaas Boes een
voorvader is. Klaas Boes
werd voorwaardelijk in
vrijheid gesteld, met een
proeftijd tot 25 september
1930, weet de inzender.
„Hij verhuisde naar een
opvanghuis van het Leger
des Heils in Lunteren, en
ging van daar uit naar
Australië. Na de nodige
omzwervingen runde hij
met zijn echtgenote een
pension op de Veluwe. Hij
noemde zichzelf toen Nico
Boes, en overleed op 15 oktober 1956.”
Bij zijn huwelijk was
Klaas 55 jaar, zijn bruid 33.
Ze kregen samen een
dochter.

danshuis als de politie hem ophaalt. Klaas bekent tijdens een
langdurig verhoor medeplichtig te
zijn, hij wijst Simon aan als de
dader. Dat wordt geloofd. Beide
mannen gaan geboeid en per rijtuig richting de Alkmaarse gevangenis en er gaat op 25 augustus

1894 een bulletin uit. ,,Simon Alot,
29 jaar, en Klaas Boes, 17 jaar, inwoners van Schagen, zijn in den afgeloopen nacht alhier gearresteerd,
eerstgenoemde als dader, laatstgenoemde als medeplichtige van den
dubbelen moord. De dader ontkent, de medeplichtige heeft bekend.’’
Bij een nader indringend verhoor houdt Klaas zijn verhaal niet
vol, hij bekent zijn daad en Simon
komt vrij. De correspondent van
het Algemeen Handelsblad zoekt
hem op en hoort dat Simon het
goede nieuws op zaterdagavond
vernam in de ’kamer der rechters,
waar Klaas Boes zich bevond. Deze
was toen onder hevig snikken en
schreien op de knieën gevallen,
met gebogen hoofd uitroepende:
’Alot vergeef het mij, want je bent
geheel onschuldig.’ Wegens zijn
opgewondenheid en blijdschap
herinnerde Alot zich weinig meer
van hetgeen er verder was voorgevallen.’’

Scheermes
Moeder Boes weet van de daden
van haar oudste zoon. Zij heeft zijn
bebloede kleding gewassen. Als
Klaas is aangehouden wegens
medeplichtigheid, neemt zij een
dramatisch besluit. In de gelagkamer snijdt zij zich met een scheermes de hals door. Voor de ogen van
twee bezoekers, haar echtgenoot en
drie van haar jonge kinderen. Medische hulp mag niet meer baten.
Is de moeder medeschuldig aan
de daden van Klaas? De jongen
beweert in een gesprek met de
gevangenisdirecteur in Alkmaar
van wel, zo verklaart de man later
tegenover de rechter. Zij zou haar
zoon met ’raad en daad’ bij hebben
gestaan. Later trekt Klaas die beschuldiging in. Maar waarom was
zij dan zo zenuwachtig toen Klaas
voor verhoor door de politie werd
opgeroepen, vraagt een getuigende
achterneef uit Den Helder zich af.
Hij is op bezoek en ziet de vrouw
steeds onrustiger worden als Klaas
maar niet thuiskomt en het verhoor blijkbaar lang duurt. ,,Als hij
zich maar niet verpraat, ze kunnen
daar zulke rare vragen doen,’’ zegt
ze.
Hoe kon de 17-jarige Klaas zo’n
daad begaan? Het is een vraag die
velen bezighoudt. Het gewezen
hoofd van zijn lagere school had

het nooit achter Klaas gezocht,
vertelt hij januari 1895 in de rechtszaal. ,,Beklaagdes aanleg was niet
groot, zijn vorderingen waren
gering, doch een bengel was hij
niet. Hij ontdekte nooit een gemeene streek in hem,’’ luidt het in
het krantenbericht. Minder te
spreken is het hoofd over Klaas’
moeder, de in Winkel geboren
Geertje, die volgens meerdere
getuigen erg dominant zou zijn,
haar ruim twintig jaar oudere man
heeft thuis niets in te brengen.
Moeder Boes nam ook van de onderwijzers niets aan, nam altijd
haar kinderen in bescherming,
zegt het voormalige schoolhoofd.
,,Vrouw Boes was twistziek en
driftig, beet in drift zelfs eens
iemand een vinger af.’’
De gevangenisdirecteur kan het
ook niet rijmen. Hij noemt Klaas
’steeds bereidwillig en beleefd’.
,,Hij deed goed zijn werk (erwten
lezen of borstels politoeren). Voor
en na het eten deed hij zijn gebed.’’
De godsdienstleraar in de gevangenis van Alkmaar snapt er evenmin iets van. Klaas toont zich altijd
zeer bescheiden, er valt geen onvertogen woord en hij leert ijverig
gezangen. ,,Zelfs meer dan hij
moest.’’ De leraar noemt Klaas wel
kinderlijk naïef. ,,Hij vroeg bijvoorbeeld eens wat berouw was en
meermalen zag de leraar hem
weenen.’’

Gluiperig
Maar er zijn ook andere ervaringen
met Klaas. Een gewezen onderwijzer noemt hem gluiperig. Een
bewaarder van de Alkmaarse gevangenis zegt dat Klaas ongevraagd en op een lacherige manier
over de moorden vertelde, bericht
Het nieuws van den dag: kleine
courant. ,,Ik vroeg hem eens of het
hem geen f500 waard zou zijn, als
de vrouwen nog leefden, waarop
beklaagde antwoordde: het moet
mij geen cent kosten. Zelfs eenmaal zeide hij, wijzende op de
nummerplaat, welke ieder gevangene draagt: die heb ik verdiend
met koppensnijden te Schagen.
Het gaf den indruk, dat hij op de
plaat trotsch was.’’
(Zie je het leven niet meer zitten? Of
maak je je zorgen over een ander? Bel
0800-0113 of chat via 113.nl. Anoniem,
gratis en 24/7)

