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IN de zomer van 1987 ontviel Rotterdam - en speciaal de thans
nauwelijks meer afzonderlijk traceerbare wijk Delfshaven -
een vrouw, die men met recht en reden - après la lettre - burge-

meester van Delfshaven zou hebben mogen noemen. Lucia Anna
Maria Vuylsteke, geboren 12 maart 1903 te Rotterdam-Delfshaven
en aldaar ook overleden op 16 juli 1987 was een in vele opzichten
opmerkelijke, zeer fijnzinnige vrouw, die zich op tal van terreinen
heeft bewogen, maar die toch bovenal en in alle omstandigheden
zichzelf bleef, hoe vaak zij zich ook gekwetst of terzijde geschoven
moet hebben gevoeld. . . politiek, maatschappelijk en niet te ver-
geten, kerkelijk. In vele zaken waarvoor zij zich inzette werd zij
bestreden of stelde men, dat de tijd nog niet rijp was, andere wer-
den haar ontnomen, terwijl zij trouw bleef. Publieke aandacht
voor het historisch Delfshaven kwam er nog wel tijdens haar le-
ven, maar dan toch zeer laat. Bevordering van het aandeel dat
vrouwen moeten nemen in bestuur en politiek had tijdens haar
levensperiode toch nog maar een zeer beperkt effect en van het
emancipatoir katholicisme, dat zij zovele jaren met anderen had
beleefd en bevorderd juist en speciaal in haar Delfshavense paro-
chie werden haar tot haar niet meer gestilde verdriet nagenoeg alle
stukken uit handen geslagen. Maar op het gebied van de individue-
le aandacht en zorg voor anderen, de cliënten van haar apotheek,
de minder vermogenden in haar wijk, de besturen bij voorkeur van
de mensgerichte en niet zo spectaculaire instellingen, bleef zij on-
overtrefbaar en was zij in weerwil van haar soms enigszins ge-
distantieerd overkomende houding, gezien en geliefd.

Lucie Vuylsteke was een nakomelinge uit het geslacht van de
apotheekhoudende arts J.M. Vuylsteke, die zich in het midden van
de 19de eeuw had gevestigd in het toen zelfstandige, maar zeer ver-
pauperde Delfshaven.

Deze grootvader Vuylsteke - stammend uit een oorspronkelijk
Vlaams voorgeslacht - heeft veel betekend voor het onderkomen
stadje, dat grotendeels afhankelijk was van de werkgelegenheid in
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