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Ful gaat op 4.5.1887 in dienst als loteling nr. 11 en dient bij het 4e Regiment 

Infanterie in het 4e bataillon, 1e compagnie. Hij gaat op 14.9.1888 met groot verlof. 

Daarna moet hij nog van 3.11 tot 15.11.1890 op herhaling. Op 3.5.1894 eindigt 

offficieel zijn militie-diensttijd en krijgt hij het bewijs van goed gedrag. 

Zijn signalement luidt als volgt: lengte 1,81 m, aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, 

ogen bruin, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, 

geen merkbare tekenen.
1
 

 

Hij trouwt op 24.2.1892, 24 jaar oud, met Adriana Maria (Jaantje) van der Helm, die 

dan 35 jaar oud is. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren. De eerste twee 

overlijden al op zeer jonge leeftijd, zodat het derde, Cornelis Josephus Adrianus 

(Cor), als enig kind opgroeit. 

 

Van 1892 tot 1898 woont Ful met zijn gezin in Hof van Delft, wijk 2 nr. 65, later 

hernummerd tot wijk 1 nr. 108. In termen van nu: Lookwater 20, Den Hoorn, vlakbij 

zijn ouderlijk huis aan de Dijkshoornseweg.
2
 Hij wordt in de stukken aangeduid als 

warmoezenier, zodat het aannemelijk is dat hij in deze tijd in het bedrijf van zijn 

vader werkt. 

 

Den Hoorn heeft een vrijwillige brandweer, maar steeds te weinig vrijwilligers. Om 

toch voldoende manschappen te hebben, wordt er een brandweerplicht ingesteld voor 

de mannelijke ingezetenen van 21 tot 50 jaar oud en op niet meer dan 5 minuten 

afstand van de kom der gemeente wonend. Bij jaarlijkse loting wordt er beslist wie 

dienst moet doen. Ful loot in 1899 in en wordt slangenleider/spuitgast van spuit 2.
3
 

 

Van 1898 tot 1909 woont Ful in Hof van Delft, wijk 1 nr. 72 (Den Hoorn 6) en is hij 

tapper/kastelein van de door hem gehuurde herberg "Den Hoorn", gevestigd in het 

oude Regthuijs, dat uit 2 vertrekken bestaat, achter grote lindebomen aan de Hoornse 

Wal.
4
 Dit pand wordt later uitgebouwd tot aan de rooilijn; thans is er een Chinees 

restaurant in gevestigd. 

Op dit adres wordt ook geveild, en wel door de in 1892 opgerichte Hoornse Veiling. 

Groenten, fruit en ook bloemen worden op het biljart van de herberg geplaatst en wie 

"mijn" roept is koper. 

 

Dit sluit aan op wat we elders
5
 kunnen lezen over de geschiedenis van de tuinbouw in 

het Westland. Nadat in de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw een economische 

wereldcrisis de export van Nederlandse tuinbouwproducten vrijwel volledig had 

stilgelegd, werd in 1889 de "Vereeniging Westland" opgericht. Deze kreeg tot doel 

om toezicht te houden op de kwaliteit, de hoeveelheid en de verpakking van de te 

verzenden waren, om het vertrouwen van de afnemers terug te winnen en zo de afzet 

te verbeteren. Ook wilde men veilingen van tuinbouwproducten organiseren, zodat er 

een reële marktprijs zou ontstaan afgestemd op de heersende vraag, met minder 
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  Stamboeken Onderofficieren en Minderen, 4e Regiment Infanterie, lichting 1887, nr. 75877. 

2
 Bevolkingsregister Hof van Delft deel 25, Huizenregister 1896-1903.  

3
 Archief gemeentebestuur Hof van Delft, inv. nr. 1046. 

4
 Hij huurt het pand van de gebroeders H.J. en L. Koop. Deel 25 van het bevolkingsregister van Hof 

van Delft, Huizenregister 1896-1903, meldt dat Philippus op het desbetreffende adres de opvolger is 

van Johannes Koop. Volgens deel 18 is Johannes Koop kastelein en vertrekt deze op 2.4.1898 naar 

Rijswijk. Zie verder Archief gemeentebestuur Hof van Delft, inv. nr. 1023, Register van verhuurders 

van woningen met bewoners ca. 1910. 
5
 Zie de informatie op www.westlandsmuseum.nl. 
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invloed van de tussenhandel. In de beginfase had de vereniging met veel problemen te 

kampen. Maar weinig tuinders zagen het nut in van de organisatie, terwijl de meeste 

kooplieden de vereniging als een bedreiging voor de eigen positie zagen en deze zo 

veel mogelijk tegenwerkten. De eerste veilingen werden gehouden in de plaatselijke 

herbergen. Vrij snel echter begint de vereniging te groeien en ontstaat de behoefte aan 

eigen veilinglokalen. 

Zo ook in Den Hoorn, waar de veiling in Fuls’s herberg in 1904 alweer wordt 

opgeheven
6
 en opgaat in de Delftsche Groentenveiling die in 1903 is opgericht.

7
 Deze 

wordt gevestigd aan de Westvest, hoek Binnenwatersloot, waar ruimte is voor een 

eigen gebouw, waar vaarwater is voor de "westlanders"
8
 die de producten aanvoeren, 

en waar een spooraansluiting niet al te ver is voor de afvoer van de producten. Deze 

veiling kampt de eerste jaren met dezelfde problemen die de Hoornse veiling heeft 

gehad, maar men houdt vol en krijgt het in 1911 voor elkaar dat het veilen verplicht 

gesteld wordt. 

 

Blijkbaar is Ful met al deze ontwikkelingen meegegaan. In 1904 ziet Ful een gat in de 

markt en begint voor zichzelf als commissionair in groenten: hij gaat op pad, zoekt 

kopers voor de tuinbouwproducten en verkoopt in opdracht van de tuinders. Zijn 

commissie bedraagt 10% van de omzet. In 1909 heeft hij zijn handen vol aan dit 

nieuwe werk en houdt hij de herberg voor gezien. Hij verhuist naar Hof van Delft, 

Den Hoorn 3, later genaamd Hoornse Kade 3. 

In deze periode reist hij als commissionair veel: hij komt door heel Nederland, en ook 

in België (Antwerpen) en Duitsland (Düsseldorf). Tot 1915 wordt bijna alle post aan 

het gezin nog naar de herberg gestuurd, die gelukkig op maar een steenworp afstand 

staat. 

Door de invoering van de veilingplicht in 1911 verliest Ful de tuinders als opdracht-

gevers. Om die reden is hij ongetwijfeld overgeschakeld van verkopen naar inkopen 

in opdracht. Nu zijn werkzaamheden zich voornamelijk op de veiling afspelen, 

verhuist Ful in 1915 naar de Hugo de Grootstraat 110, en vestigt hij zijn bedrijf 

tegenover de veiling aan de Houttuinen 3-5.
9
 Op zijn briefpapier staat te lezen "Ph. 

van Rijt's Gemüse-Export, Delft". 

 

Voor wat het waard is: in het register van de hoofdelijke aanslag (een gemeentelijke 

inkomstenbelasting) zien we zijn belastbaar inkomen geleidelijkaan stijgen van f 400 

in 1900 naar f 600 in 1905, f 1.000 in 1910 en 1915 en f 1.460 in 1920. De aanslag 

houdt gelijke tred. Deze stijgt van f 4 in 1900 naar f 18,30 in 1920.
10

 

 

                                                           
6
 J.W. Moerman, Klooster, buitenplaats en tuinbouwgebied. De rijke historie van het Rijswijkse 

Sion, uitgave Gemeente Rijswijk, 1996, p. 46. 
7
 Zie de informatie op collectie.delft.nl. Overigens verhuist de succesvolle veiling in 1921 (weer) 

naar Den Hoorn, waar er meer ruimte is voor aan- en afvoer via het water en via de Westlandsche 

Stoomtramdienst. 
8
 Westlander: Een plat stalen vaartuig met een open laadruim,en met een voorplecht waarin een 

grote dwarssleuf zit. In de sleuf wordt schuin de boom gestoken, waartegen de persoon op de kade 

duwt en zo de schuit voortbeweegt. Wanneer vanaf de oever duwen niet mogelijk of niet wenselijk is, 

wordt er geboomd: de paal wordt in het water geplaatst, waarna men zich met de paal afzet tegen de 

bodem, steeds van voor naar achter lopend op de schuit. 
9
 Het bevolkingsregister vermeldt niet alle verhuisdata. De gegevens zijn aangevuld op grond van de 

registers van de hoofdelijke omslag, die vermelden dat Philippus van 1910 t/m 1915 op het adres Den 

Hoorn 3 woont, en van 1916 t/m 1920 op Hugo de Grootstraat 110. Zie Archief gemeentebestuur Hof 

van Delft, inv. nrs. 851 t/m 862. 
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  Archief gemeentebestuur Hof van Delft, inv. nrs. 842, 847, 852, 857 en 862. 
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In februari 1920 overlijdt zijn vrouw Jaantje.
11

 Ful verhuist opnieuw en woont tot 

april 1921 met zijn zoon aan de Van Galenlaan 2. 

 

In april 1921 hertrouwt hij, 54 jaar oud, met Huiberta Lamb, 51 jaar oud, weduwe van 

Adrianus Jacobus Halkes. Daardoor komen er ook een aantal stiefkinderen in het 

gezin. 

 

Na zijn hertrouwen woont Ful achterenvolgens aan het Vrouwenrecht 4 (tot december 

1921), Burgwal 16 (tot juli 1926), waar zoon Cor uit huis gaat, De Genestetstraat 1 

(tot mei 1937), en ten slotte de Groenlandselaan 6. 

 

Hoewel hij altijd zijn brood heeft verdiend met zijn eigen bedrijf, is dat geen 

goudmijn: hij huurt bedrijfspand en woningen, en krijgt zijn laatste levensjaren (een 

algemene ouderdomsvoorziening bestaat nog niet) altijd 2 knaken (= 5 gulden) 

toegestopt door zoon Cor, die hem regelmatig blijft bezoeken. 

 

Uiteindelijk overlijdt eerst Huiberta in 1942 en in 1944 Ful zelf, 77 jaar oud. 
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  Wanneer Adriana Maria van der Helm overlijdt, wordt er geen memorie van successie ingeleverd. 

Blijkbaar is de nalatenschap onbelast. Vgl. Memories van successie, kantoor Delft, inv. nr. 7088, Reg. 

IV 10/7846. 


