
De voorvaders Kruf  

op voorhand het grote stamboekonderzoek ook met zijtakken is gedaan door Charlie de Weert. 

Het verhaal gaat dat de Kruf - en zouden afstammen van een 
gedeserteerde Duitse huursoldaat. Enkele voorvaders waren Nederduits 
gereformeerd en woonden in Nijmegen. Om die reden nevenstaande 
passage uit het  boek van K.G. van Manen “Verboden en getolereerd”, een 
onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in 
Gelderland ten tijde van de Republiek.  
Onderstaand volgt alleen de directe stamlijn. Huwelijken kennen vrijwel 
altijd meerdere kinderen.  

 

In Nijmegen 

Nicolaus Kruijf ??? 
Claes Kruif ??  
Claes Cruijf?? 
enzovoort 

Geboren, gehuwd en 
overleden waar en wanneer 
?? 

Gehuwd met Joanna Kocken   Jantjen Kock(e) ?? Antje Koeck  ?? 
Echter zoals te lezen worden namen op verschillende wijzen geschreven.  Over geboorte, huwelijk en 
overlijden van ieder der echtelieden viel in het digitaal archief van Nijmegen niets terug te vinden zowel 
van Nicolaus of Claes als Joanna,  Ze komen voor in verschillende schepenprotocollen, waaronder deze 
twee, waaruit de indruk ontstaat dat Claes voor of in 1711 is overleden.                                                                                       

Datum document  7/2/1711 Type akte Arrest / Peinding  
handelt voor zich Simon van Doorn (Chirurgijn) 
handelt voor zich Jantje Cock gehuwd (echtpaar 1) 
verwant Claes Cruijff overleden; gehuwd (echtpaar 1) 

Datum document  1/3/1716   Type akte Cessie / Transport 
handelt voor zich Claes Cruijf   gehuwd (echtpaar 1)                                     
handelt voor zich Jantjen Kock    gehuwd (echtpaar 1) 

Ook worden ook overeenkomende namen teruggevonden in het Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen                                                                                                                               
---    Kind Helena Cuijf, de    Vader Claes Cuijf, de Moeder Johanna Cock   Datum document 17/9/1671  
---    Kind Johannes Cruijff, de  Vader Claes Cruijff, de Moeder Jantje Cock    Datum document 13/1/1673                                                                                
---    Kind Heleen Knuft    Vader Claes Knuft  Moeder Jannetje Koocken Datum document 22/9/1674  
--      Kind Nicolaes Kruijf  Vader Claes Kruijf   Moeder Jantje Kock  Datum document 4/5/1676      
---     Kind Joannes Kruif       Vader Claes Kruif  Moeder Jantjen Kocke       Datum document  23/9/1683  
---     Kind Jacobus Cruijf     Vader  Claes Cruijf   Moeder  Antje Koeck  Datum document 4/5/1688   

 



Guilielmus Cruuf geboren 
waar en 
wanneer? 

Van dit kind geen geboorte-/doopakte gevonden,  
maar blijkens de huwelijksakte van Guilielmus 
waren Claes en Joanna wel de ouders en             
hij bekeert zich tot  het R.K. – geloof.                            
Register van bekeerlingen R.K. Statie der 
Augustijnen Nijmegen, 1675-1709 

 

huwt Huwelijksregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811    Bruidegom Guilielmus Kruijf   Bruid Maria Gerarts 
Datum document 18/1/1698  Eerst gereformeerd gehuwd. Bruidegom zoon van Nicolaus Kruijf en Joanna Kocken.                                          
Bruid dochter van Gerardus Willems en Maria Heijsen. Getuigen Theodorus Gerarts, Maria Heijsen.   
Onderstaand vermoedelijk het eerdere huwelijk: 
Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 - 1811  
Bruidegom Wllem Kruijf  Jonge man te Nijmegen   Bruid  Marij Gerrits  Jonge dochter te Nijmegen   Getuigen Aaltje Hijsen 
Datum document 17/1/1697     Opmerking Niet te proclameren  Datum 1e afkondiging 17/1/1697.  
Vermoedelijk is dit huwelijk gestuit, want vijf maanden later is er weer een akte: 
Bruidegom Wllem Cruijff  Jonge man te Nijmegen  Bruid  Marij Gerrits Jonge dochter te Nijmegen  Getuigen Aaltje Heijsen 
Datum document 20/6/1697  Opmerking Attestatie op Neerbos 10-07-1697  Datum 1e afkondiging  20/6/1697 
Huwelijksregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811 
Bruidegom Guilielmus Kruijf   Bruid Maria Gerarts   Datum document 18/1/1698 
Opmerking Eerst gereformeerd gehuwd. Bruidegom zoon van Nicolaus Kruijf en Joanna Kocken. Bruid dochter van                
Gerardus Willems en Maria Heijsen.   
Ook de naam Gerats wijzigt wel eens 
Uit schepenprotocol van 2/11/1713  Gerrits gen. de Pael  en uit geboorteakte  Vader Guilielmus Cruijt                                                                                   
Moeder Maria Gerarts de Pael  Datum document 4/10/1705 

de bruid is geboren en overleden           Wanneer en waar? 

overlijdt  Begraven 8 juli 1727  Nijmegen Op het kerkhof  - een luidaalder f1-10-0   
Begraafregister Nederduits-Gereformeerde gemeente 

 

Guilielmus Cruuf gedoopt 

     
Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811 



huwt Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 – 1811 
Bruidegom Willem Kruf   Jonge man te Nijmegen    Bruid Beth Swart, de   Jonge dochter te Nijmegen 
Getuigen Gerrit Kruf, Anna de Swart 
Datum document 29/10/1730  Datum 1e afkondiging 29/10/1730     Trouwdatum 12/11/1730 
Huwelijksregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811   
Bruidegom Wilhelmus Cruf    Bruid   Elisabeth de Swart  Datum document 12/11/1730                                                           
Getuigen Clara Florissen, Catharina Stamen 

de bruid is 
gedoopt 
en 
overleden 

Elisabeth de Swart  Vader Theodorus de Swart  Moeder Christina Bouwmans 
Datum document 14/6/1708 
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811  
Overledene Lisbeth de Swart  Datum document 30/10/1759  Ligging op het kerkhof                                                
Opmerking - vrouw van Willem de Kruf - een luidaalder f1-10-0 
Bronbeschrijving Begraafregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen, 1722-1810 

overlijdt Betrokkene is niet als Kruf of variant ervan in Nijmeegs archief terug te vinden. Mogelijk is er sprake van een verschrij-
ving :  Willem Knif (Knijf)     Datum document 12/6/1756  Ligging op het kerkhof  Opmerking - een luidaalder f1-10-0     
Begraafregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen, 1722-1810 

   

Wilhelmus Cruf, 
Kruijf, Cruef 

gedoopt 

   
Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811 

huwt Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 – 1811                                                                         
Bruidegom Willem Kruijf   Jonge man te Nijmegen  Bruid Maria Jacobs   Jonge dochter, wonende in het Schependom 
Datum document 26/9/1756  Opmerking Op attestatie  Datum 1e afkondiging    26/9/1756 
Huwelijksregister RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1673-1815 
Bruidegom Willem Cruef    Bruid Maria Jacobs   Datum document 19/10/1756  Locaties Driehuizen 
Getuigen Jan Jansen, Mechel Gekens 

de bruid is 
geboren  

Kijkende naar de huwelijksplaats en leeftijd van Wilhelnus zou Maria deze Joanna Maria kunnen zijn: 
Doopregister RK statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1672-1811 
Joanna Maria Jacobs  Vader Joannes Jacobs Moeder Elisabeth Theuwissen                                                                                    
Datum document 10/3/1739   Locaties  Hatert 
een bevestiging hiervan wordt gevonden in het volgende huwelijk 
Huwelijksregister RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1673-1815   Bruidegom Jacob Jacobs  Bruid Jantje Meeuwissen  
Datum document  29/5/1756  Locaties Hatert Driehuizen 
Getuigen Willem Cruef, Hermeijn Meeuwissen 



Begraafregister RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1673 - 1702 / 1780 – 1796 
Naam Joanna Jacobs       Datum document 16/6/1678    Ligging Neerbosch 

overlijdt  

 

 
Overledene Willem Kruef (Kruif) Datum document 
19/8/1794      Ligging op het kerkhof 
Opmerking - een luidaalder f1-10-0 - gehuwd 
Begraafregister Nederduits-Gereformeerde gemeente 
Nijmegen, 1722-1810 

 

      
 

Van Nijmegen via Breda naar Bergen op Zoom  

Jacobus 
Cruf 

gedoopt 

    
Geboren 26-2 om ± 20.00. 
Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811 

huwt Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 - 1811  
Bruidegom Jacobus Kruijf   Jonge man te Nijmegen  Bruid Berbera Free  Jonge dochter te Nijmegen 
Datum document 11/12/1791 Getuigen  De vader, Maria Kruijf  Datum 1e afkondiging 11/12/1791  Trouwdatum 30/12/1791 
en onderstaand de (vermoedelijk) rooms-katholieke trouwakte op 30 december 1791 met andere getuigen. 

 



Na het huwelijk zal het stel direct naar Bergen op Zoom zijn vertrokken.  

bruid is 
geboren 

RK doopboek 1768-1780   Gemeente Bergen op Zoom :   op 28 november 1768 

 
woont Het eerst bekende adres is in de Rijkebuurt te Bergen op Zoom 

 Volkstelling 
1812, deel 1 Gemeente Bergen op Zoom 

 
Het beroep van Jacobus is dan journalier ofwel dagloner ook wel 
batraaf. De inschrijving kent wel afwijkende geboortejaren.  

 

                                      
 
             



             
 
In die periode is zijn eerste zoon Guillaume Kruijff door Napoleon ingelijfd voor legerdienst. Zie website BHIC, ontdekkken, 
verhalen:  “Met als dank een medaille van Napoleon” 
De doop van Willem 11 maanden voor het huwelijk  

 
RK doopboek 1781-1796 Gemeente Bergen op Zoom 

 
 

Bij de geboorte zoon Marijn in 1812 is Jacobus   ofwel dagloner. Dan verhuist hij  
Wijklijst oktober 1814, Wijk D (Vierde Wijk), huisnrs. 1-187  en in de wijklijst 1815 is wijk en huisnummer ongewijzigd

 Wijklijst 
1816, Vierde wijk, huisnrs. 1-187 en Wijklijst 1817, Vierde wijk, huisnrs. 1-187 

 

 De huiseigenaar blijft ongewijzigd. 

 
 



 
 
Wijklijst 1825, Vierde wijk, huisnrs. 1-182 : Jo(h)annes is vertrokken en Jacobus lijkt verhuisd. Het huis kent ook een andere 
eigenaar. 

 
 
Volgens de huwelijksakte van zoon Jo(h)annes van 4 augustus 1825 is hij naast stoellematter ook turfdrager. 
Volgens het register Wijk D 1826-1830 zijn het adres en beroep ongewijzigd. Maar er woont een tweede gezin in de woning. 
Volkstelling 1830   
Wijk D, huisnummer 176 met 2 gezinnen, waarvan zijn eigen gezin 4 personen. Hij is dan turfdrager van beroep. 
 

 
 
Het beroep van Jacobus als vader in de Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor 
de nationale militie gemeente Bergen op Zoom, lichting 1831, klasse 1812                                                                                                                                                                
 

 

 
 
 



Wijkregister 1830-1835, 4e wijk D  

 
Opvallend is dat voormelde inschrijving vermeld onder Plaatsen van waar gekomen : Breda. In Breda woonde een naaste verwant 
van Jacobus:  Maria Kruijf. Zij huwt in 1784 met kannonnier, constabel Antonie Ross, die komende vanuit Maasticht in Breda 
gelegerd was.  
 
Wijklijst 1837, Vierde wijk 

                       
Adres ongewijzigd, maar 3 gezinnen en 16 personen en Jacobus is turfdrager en Berbera turfwerkster.                                                                                
Volgens Volkstelling 1840 nog 3 gezinnen, maar 13 personen en Jacobus is weer stoelematter en Berbera zonder beroep. 

 
De echtgenoten overlijden  op 17 oktober 1840 (vrouw) en 30 maart 1843 (man)     

 

 

 
Jacobus is turfwerker 

 



Van Bergen op Zoom naar Borgvliet, Noordgeest en Lepelstraat 

Johannes Kruf gedoopt uit RK doopboek 1797-1808  Gemeente Bergen op Zoom :  op 1 januari 1805 

 
bij de 
militie 

Inschrijvingsregister voor de nationale militie, lichting 1824, klasse 1805 

 

 
Jo(h)annes houdt verblijf op Borgvliet, zie kolom Personeel verlijf onder 4. 
 
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de nationale militie gemeente Bergen op Zoom, lichting 1824, klasse 1805 
Johannes is schoenmaker en aangegeven door zijn ouders. 

 
Gedesigneerd wil zeggen aangewezen, benoemd of erkend.,  en wordt ingeschreven door zijn vader 
 



Foto’s zijn in die periode nog niet mogelijk, maar bij inschrijving voor militaire dienst werd wel een persoonsbeschrijving 
gemaakt. Zo is er een beschrijving van drie zonen van Jacobus, te weten Willem ofwel Guillaume, Johannes en Marijn. Bij 
Johannes wordt aantekening gemaakt van de foutieve achternaam in het dooprregister.  
 
Guillaume of Willem 
Uit het stamboek van het Franse leger 
1812/1813: de inschrijving van Willem 
bij het 126e regiment d'infanterie de 
ligne 

Jacobus 
Inschrijvingsregister voor de nationale 
militie, lichting 1828, klasse 1809 

Marijn Inschrijvingsregister voor de 
nationale militie, lichting 1831,  
klasse 1812 

 
Zijn persoongegevens in het 
Nederlands : lengte 1 meter en 70 
centimeter (voor die tijd boven het 
gemiddelde van 1,65 meter), gezicht 
ovaal, voorhoofd bedekt, ogen blauw, 
neus gemiddeld, mond gemiddeld, kin 
harig  , haar blond ,  wenkbrauwen 
blond, bijzondere kenmerken ”picoté” : 
opgewonden, geprikkeld,  beroep 
timmerman. 
 
 
 

 in 
het register wordt tevens teruggekomen 
op de foutieve achternaam in het 
doopregister

 

 

 



huwt op 4 augustus 1825 te Bergen op Zoom. Hij is dan schoenmaker van beroep en zijn vader turfdrager en moeder zonder 
beroep, aldus de trouwakte. Deze akte vermeldt ook dat hij aan de “verplichting van de Nationale Militie heeft voldaan” 
en haar ouders zijn overleden. In andere huwelijksakten van hun kinderen is moeder ook wel fruitverkoopster van beroep.   

bruid is 
gedoopt 

       
 

 
woont 

 
na vertrek bij ouders verblijft hij blijkens de inschrijving voor de militie op Borgvliet. Dit is het huidige Oud-Borgvliet.                
Op kaarten op Toporeis wordt tot jaartal 1896 vermeld Borgvliet en het Nieuwe Dorp; op kaarten ingaande jaartal 1896 
wordt Borgvliet Oud-Borgvliet en het Nieuwe Dorp Nieuw-Borgvliet. Borgvliet wordt ook wel genoemd                                                                                                                                  

 volgens een overlijdensakte van 13 februari 1829. 
Volkstelling 1830 

 ofwel de Buitenpoorterij en Borgvliet  
Hij woont daar op nummer 15 in een huis met 2 gezinnen. Het gezin van Johannes kent 1 kind van drie. 

 
Volkstelling 1840             

 ofwel wijk 10 : de Buitenpoorterij :  zoon Petrus wordt nog niet vermeld     

 
 
Bevolkingsregister 1850-1860, deel 10, wijk K op 27 maart 1857 uitschrijving naar Halsteren    

 
 



                                                                                                                              
Toporeis 1869  :     dorp Noordgeest                                             Een foto van Oud-Borgvliet, in 1825 Borgvliet, waar Jo(h)annes Kruf                        
                                                                                                              woonde (uit: Bergen op Zoom in oude ansichten). Borgvliet lag tegen                
                                                                                                              de toen niet afgedamde Oosterschelde en Augustapolder.                                                                                                                      

                                                                                                     
Bevolkingsregister 1849-1859    Gemeente Halsteren. Hij woont op de Noordgeest

 

 
                                                                                                                                                                          
Bevolkingsregister 1860-1880   Gemeente Halsteren 

 
A 79 is de wijkaanduiding en huisnummer in de wijk. De wijk is Lepelstraat.  Op dit nummer woonde eerder een 
winkelierster. Dus vermoedelijk zal Jan daar een schoenwinkel hebben gehad.   



       
Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Halsteren, Noord Brabant, sectie A, blad 01  en twee foto’s google maps 2020 
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/ 
 

 

Kijkende naar de omnummeringslijst per 1 januari 
1955 en behoudens tussentijdse vernummering 
van huizen. 
A 79 door Johannes bewoond wordt Kerkstraat 30. 
Een inmiddels gesloopt huis, op de plaats van de 
groene stip 
Dan de nummers 24 en 21. Dit zouden kunnen zijn 
bewoond door de hierna te vermelden Petrus Kruf. 
A 77a en A 81. 

 

Het echtpaar overlijdt  
eerst Adriana Snijders  

    
dan Jo(h)annes                                                                                                         

                         

                                                                                                                             

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/


Van Borgvliet, Noordgeest, Lepelstraat naar Melanen 

Petrus Kruf geboren 

 
huwt Op 27-jarige leeftijd op 10 mei 1867 met Dingena Brouwers. Haar vader en moeder zijn dan al overleden. Petrus is arbeider en 

Dingena dienstbode, oud 29 jaar. 

bruid is 
geboren 

                                       
Vader Cornelis Brouwers komt uit de hoek Essen – Kalmthout, deze Cees had eigendommen in de Nieuwe Beijmoerpolder en 
op de hoek Nieuwe Molenweg, Steenbergsche Pad nu Langstraat.  



woont Bevolkingsregister 1860-1880   Gemeente Halsteren 

 
De woningen A 77a en 81 zullen nabij de woning van zijn vader op Lepelstraat hebben. Mogelijk zullen deze woningen kijkende 
naar de omnummeringslijst per 1 januari 1955 zijn geworden Kerkstraat 24 respectievelijk Kerkstraat 21.          
Bevolkingsregister 1880-1905 

 De 
geboortedatum van Dingena is verbeterd en die van Petrus is fout.  
 

Woonhuizen volgens de geboorte-akten van zijn kinderen. 

Het woonadres is (op omnummeringslijst gemeente Halsteren op 1 januari 
1955 Kerkstraat 24) in de geboorte-akte van het eerste kind op 18 januari 1868. Bij de geboorte van nummer twee op 10 

december 1870 is het adres ongewijzigd. Het adres is bij geboorte op 10 september 1872  

(81 is in 1955 Kerkstraat 21).  Dit adres is ongewijzigd op 21 juni 1874 en                

10 augustus 1877. Op 4 juni 1879   (83 is in 1955 Kerkstraat 19) 

en 7 maart 1882, akte van aangifte van zoon Cornelis op 5 maart 1882, en 9 februari 1883  

(118 is in 1955 Kladseweg 55).         
 
De vraag is vervolgens : Verhuist Petrus naar de Jankenberg of Melanen??   En wanneer?? 
In het bevolkingsregister van Halsteren is geen duidelijkheid terug te vinden.                                                                                   
Echter Petrus is een nijver baasje kijkende naar de op zijn naam “Petrus Kruf ook Kruft” staande kadastrale legger nummer 
1189 en notariële archieven. Een legger die 46 volgnummers kent in de periode 1866/69 tot 1920. De locaties van het 
voorkomende onroerende goed zijn  Jankenberg, Grote Melanen en Melanen. Ook wordt duidelijk dat het gebied in ontginning 
is door vermelde exploitatie vrijstelling. Ook komen de woorden water en moeras voor. Ook koopt en verkoopt hij huizen 
zonder er zelf in te gaan wonen.  
Op 17 juni 1882 sluit Petrus een hypotheek af met onder andere de percelen B 851 en 852 als onderpand bestaande uit huis, 
erf en bouwland. Omdat de burgerlijke stand op 9 februari 1883 Lepelstraat nog als woonadres vermeldt, zou kunnen worden 
aangenomen dat hij dat huis niet heeft betrokken.  
 



 

 
Daarna worden percelen B 851 en 852 vernummerd in B 911 en is het huis gesloopt.

 
Volgens kaart kadaster dienstjaar 1887 maar met latere aanpassingen :  B 851 en 852 zijn vernummerd in B 911. 

 
 



 

 

Melanen volgens Toporeis: 
Links 1850              Rechts 1890 
1.   Biezenbaan 
2.   Steenbergsche Pad nu Langstraat 
3.   Bokkenweg, zandpad 
4.   Linieweg 
5.   Fort  DeRoovere 
6.   Eigendom Piet Kruf(t) 
7 .  grote plas Grote Melanen 

 
 
 De hypotheekakte van 17 juni 1882 :  Petrus Kruf(t) eigenaar van het onroerend goed. 

 
 



 
In de kadasterlegger vindt er weer een aantekening plaats. 

 
 
Het perceel C 1441 is een deel van C 648 en dat deel heeft Petrus als “afgepaald stukje grond” gekocht op 13 maart 1885 

 
Petrus heeft de grond gekocht voor zestig gulden en met het zelfde perceel als onderpand leent hij bij akte van 13 mei 1885 
opgemaakt bij de zelfde notaris tweehonderdenvijftig gulden. Echter deze akte wordt evenwel vermeld ten aanzien van het 
onderpand  “met de daarop te stichten gebouwen.” 

 



 
Uit voormelde akten en onderstaande tekeningen van het kadaster kan worden opgemaakt dat Petrus tussen de aankoop op 
13 maart 1885 en 22 juni 1885 of kort daarna een huis en schuur op het perceel heeft gebouwd of laten bouwen  en daar is 
gaan wonen. 
 
 
Hulpkaart met aanduiding dienstjaar 1886. Het perceel 1441 
ligt tegen het Steenbergsche Pad, nu Langstraat. 
 

 
 

     
 
Kaart opgemaakt en 
deugdelijk verklaard 
op 22 juni 1885               

November 1896                                       
uitbreiding                  

November 1903 Hermeting                   
dienstjaar 1904 

Gemeten, maart 1913 

  verkoop van Petrus aan zoon Cornelis waarover 
later meer 

 

  
  

 
 
 



En de boerderij op schilderij door schilder Willem van Dort Sr. rond 1943 en op google maps in 2019 
 

                               
 

     

  
 

Op zes augustus 1902 verkoopt Petrus zijn boerderij aan zoon Cornelis, met 
uitzondering van een hoekje grond waarop hij een huis voor zichzelf bouwt of laat 
bouwen. Zie eerdere kadastertekeningen November 1903 en Gemeten, maart 1913, 
en hierna de koop- en verkoopakte bij zoon Cornelis. Ook laat Petrus het volgende in 
die akte opnemen. 
 
Foto links voor zijde van het huis in de Langstraat gezien richting Nieuwe Molenweg 

 

 
 

 



 
Op de 
foto  

 

 
Dingena Brouwers en Petrus Kruf 
 

 
Het gezin met voor in midden Cornelis  

Petrus Kruf met zijn zonen                                                                
Johannes Cornelis (links) en Cornelis (rechts) 

 
 



Loffelijk 
maat-
schap-
pelijk 
betoon    

 
De naam Kruft werd veelvuldig gebruikt, maar was een verschrijving van de naam Kruf. In een notariële akte werd voormelde 
Petrus wel eens vermeld als “Petrus Kruf, ook wel geschreven als Kruft”.  
In het artikel over de redding in de lokale krant De Avondster van zondag 8 en maandag 9 februari 1914 stond dat de redder 
was de 75-jarige P. Kruft. Hij werd als kranig bestempeld en een woord van lof paste ook. Dus vermoedelijk is de C. een fout. 
Voor details zie website BHIC ontdekken, verhalen “Van redder tot ontredderde”. 

Het echtpaar overlijdt 

            
 



Bijzon-
der-
heden 
 

Deze Petrus Kruf, ook genoemd Kruft, is bij verschillende 
notarissen geen onbekende. De oorzaken:              
1,  hij is zoals reeds gemeld betrokken bij  koop, huur en 
verkoop onroerend goed en 2. hij bezoekt openbare 
verkopingen van roerende goederen.   
Voormelde passage krijgt aandacht in een separaat verhaal. 
Ook haalde hij de krant in 1914 wegens een reddingsactie op 
het ijs van Melanen. Zie onder en website BHIC, Van redder tot 
ontredderde.  
 

Onder de akte van verkoop van de boerderij aan zijn zoon 
Cornelis staat evenals onder alle andere notariële akten in de 
zelfde of overeenkomende woorden het onderstaande, terwijl 
zoon Cornelis wel kan tekenen. 

Verkoop van onroerend goed 
in de nabijheid van zijn woning                                     

 

Verkoop van woning na 
overlijden  van Petrus     
 

    
Zoon Cornelis koop het 
onroerend goed.         

 

Lepelstraat naar Melanen     

Corneli
s Kruf 

geboren 

 



huwt  

met vijf getuigen 
 

     
 

bruid is 
geboren 
en haar 
vader is 
ook in het 
gebied 
van de  
Melanen 
terecht 
gekomen 

         



woont Bij zijn huwelijk koopt Cornelis de boerderij van zijn vader Petrus en blijft daar heel zijn leven wonen. Zie kadastertekeningen 
boven. 
uit de koop- / verkoopakte tussen vader Petrus en zoon Cornelis naast eerder opgenomen passages

 
Cornelis blijft hier zijn hele leven wonen. 

Opvallen-
de 
gebeur-
tenissen 

Het leven van het stel ging niet over rozen en Anna verbleef door omstandigheden elders.                                                                               
Bevolking gestichten 1909-1921    Gemeente Vught 
eerste in- en uitschrijving       

    

                                                                 en 
tweede in- en uitschrijving                                                                          

  

 



 
In die periode of in het decennium daarvoor waren er meer naaste verwanten in Vught en die er zelfs overleden. 
een kleinkind van Jacobus :  Catharina Visser – Kruf(t) van 18 oktober 1890 tot haar overlijden 27 februari 1917. 
Zij is abusievelijk ingeschreven als “de Visser”en niet als “Visser”. Zij was op 28 juli 1873 gehuwd met de zes jaar jongere 
tinnegieter Louis Gérard die op 20 november 1876 overlijdt, en op 26 november 1877 de twintig jaar oudere weduwnaar 
timmerman Adrianus van Hooff, die overlijdt in de woonplaats Breda op 5 december 1892. 

  

                                                     en 
een ongehuwd kleinkind van Johannes en oomzegger van Petrus van 4 januari 1896 tot zijn overlijden op 15 juni 1909. 

  

                       
 
                                                                                                                                       

In 1916 was er ook rampspoed door een 
blikseminslag.         
 

                                                                             

 

 

 
De Grondwet, De Zoom en Provinciale en Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, allen op donderdag 4 mei 1916. 
Volgens het linkse bericht brandde huis en schuur af; de twee andere berichten meldden dat het huis onbeschadigd bleef.  
Verondersteld kan worden dat alleen de schuur afbrandde anders was er ongetwijfeld aandacht voor de toestand van de 
bewoners. Zie ook BHIC ontdekken, verhalen “Van redder tot ontredderde”en “Twee schilders vereeuwigen Grote Melanen”.                                                               
 



Zestien jaar later was er nog meer rampspoed, zo kan worden gelezen in Dagblad van Noord-Brabant op donderdag                     10 
maart 1932. Een ongeval wat de jongste dochter Riet van Cees Kruf zich goed weet te herinneren op vrijdag 29 mei 2020.                
Zij zag het gebeuren samen met aar zus Lies. Overigens reed volgens Riet haar vader met een rijtuigje naar de stad. 
 

               
                                                                                                                    

Op de 
foto 

   

 

Op de foto staat op achterzijde  
het gezin van Kees Kruf Ernest  
 
Johan        Piet           Charles 
Koos         oma    opa       Dien     
                op schoot 
Anna                                   Cor 
voor oma en opa  
Lies           Jan            Jaan     Toon 
op schoot oma 
Willem      Cor           Kees     Kaat  
 
De datering van de foto zal zijn voor 1924 want Jan 
van Dien en het jongste kind Riet van het gezin 
staan er nog niet bij. Ook ontbreekt zoon Rie.      
Charles is de man van Dien. 

  



  
Anna Cornelia en Cornelis overlijden respectievelijk 3 april 1951 en 3 april 1962, beiden in Bergen op Zoom                                                                        

    
 

  

 
Cees op zijn oude dag in zijn 
fauteuille in zijn kamer op de 
boerderij waar hij zijn leven lang 
woonde en werkte. 

 

Bijzonder
-heden 

Net als zijn vader is ook Cornelis geen onbekende bij de notaris. Ook dit wordt separaat uitgewerkt. 
 

   

Versie dinsdag 23 juni 2020   Willem Kruf   


