


Paulus Verhoef , was samen met 4 andere zoons en 3 

dochters, kind van Wilhelmus Verhoef (1833-1917) en 

Cornelia Wilhelmina Bos (1835-1916). 

 

Dit gezin woonde mogelijk op de van Hogendorpstraat 68 te 

Den Haag. Bijzonder is dat al de woningen in deze straat — 

gerenoveerd — nog bestaan en Rijksmonument zijn. Zie: 

( https://nl.wikipedia.org/wiki/

Lijst_van_rijksmonumenten_in_Den_Haag/

Van_Hogendorpstraat ). 

 

Toen in 1904—op een ansichtkaart 

Blijkbaar is deze foto van 1893.  

 

Paulus (Paul) is hier 24, en Frederik George 

(Frits) - mijn opa—is hier 18 jaar oud. 

Mijn opa studeerde toen aan de Academie 

voor Bouwkunst—alswaar hij een 

bovengemiddeld goede student was. Dit 

gezien de prijzen die hij voor verschillende 

vakken in de wacht sleepte. 

Nu—foto Rijksmonumenten Dienst 



Nog even iets anders ik zal een foto van mijn zoon doorsturen als ik heb gevonden, niet dat je er iets mee moet doen maar alleen 

maar om aan te tonen hoe sterk de verhoefgenen zijn, die na zoveel generaties weer opkomen, want de gelijkenis is frappant met 

Paulus verhoef. Over deze zeer sterke persoonlijkheid, wat meerdere Verhoeven hebben, wil ik alleen zeggen hij is mijn "opa" 

geweest waar ik elke dag aan zijn voeten zat te spelen, vandaar ook mijn belangstelling voor hem en hij mij, volgens mijn moeder 

verhalen vertelde over baronessen, gravinnen en noem maar op, terwijl hij zwijgplicht had over het hof,maar op zijn leeftijd niet 

meer aan deed en een stukje dementie. 

Mijn huidige kontakten  en hun direkte voorouderlijn met  

Wilhelmus Verhoef en Cornelia Bos 

Van Carlita heb ik de volgende informatie gekregen: 

 

Op begraafplaats Oud Eijkenduinen is een grafkelder verhoef waar 7 personen liggen, te weten Paulus 
verhoef en zijn vrouw, zijn zoons Albert en Paul verhoef en hun echtgenoten, de laatste 4 asbussen en nog 
een Amorison. Verder zijn er nog 2 graven met W.Verhoef, daar krijg ik nog info over, Ik weet niet hoe oud 
deze graven zijn en of dit mogelijk de voorvader Wilhelmus verhoef is. Verder Paul Verhoef gesproken, die 
vertelde dat op het eind Paulus Verhoef niet zo netjes is behandeld en dat het aan prins Bernhard te 
danken is geweest dat er nog zoiets als een soort pensioen is geweest. Hij mocht dan leuk geschilderd 
hebben met Wilhelmina maar naar haar personeel was ze dus toch ook niet zo leuk. Paulus kon trouwens 
niet onverdienstelijk schilderen, niet altijd vrolijke onderwerpen, zoals een dood musje. Ik had nog een goed 
schilderij van hem en dat heb ik gegeven aan de zoon van Paul verhoef, ook een Paul, wel terecht zoals je 
zelf aangeeft in de rechtstreekse lijn, want ook dat begrijp ik. 

   (1833) 

W. Verhoef 

(Wilhelmus) 

(1835) 

C.W. Bos 

(Cornelia) 

   

        

(1867) 

J.F.J. van Lankeren 

(1866) 

P.A. Verhoef 

(Petronella) 

 (1869) 

Paulus Verhoef 

(1873) 

J.S. Amorison 

 (1875) 

F.G. Verhoef Sr. 

(1880) 

H.H. Mol 

        

(1892) 

J.P. van Gulik 

(1893) 

C.W.M. van Lankeren 

(Cornelia) 

 (1910) 

G.H. Verhoef 

(xxxx) 

M.E. Ogterop 

 (1910) 

F.G. Verhoef Jr. 

(1914) 

M.A. van Veen 

        

(1924) 

M.J. Meuwis 

(1928) 

P.F. van Gulik 

(Petronella) 

 (1947) 

A.T.J. Stoel 

(1948) 

M.E. Verhoef 

(Mieke) 

 (1951) 

S. Verhoef 

(Steven) 

 

        

(xxxx) 

J.P. Mokkenstorm 

(1956) 

C.P.P. Meuwis 

(Carlita) 

      

        

P.M.J.P. Mokkenstorm 

(Paul) 

       



Navraag  bij het Koninklijk Archief leverde voor 

Paulus de volgde vermelding op in de “stamboeken”. 

Geachte heer Verhoef, 

Ik heb voor u onderzoek gedaan in onze 

archieven. Helaas kon ik geen verwijzing vinden 

naar Wilhelmus Verhoef, maar Paulus Verhoef is 

wel geregistreerd. 

In de ‘stamboeken van het personeel van het 

departement hofmaarschalk’ staat een 

uitgebreide beschrijving van de loopbaan van 

Paulus Verhoef. Hij kwam in dienst als 

kamerdienaar en werd later benoemd tot 

hoffourier. Na 43 jaar dienst ging hij met 

pensioen. In ditzelfde stamboek trof ik ook een 

inschrijving aan van Isaac Theodorus Verhoef, 

een broer van Paulus. Hij was aangesteld als 

lakei en werd later benoemd tot 1e lakei. 

De beide inschrijvingen in het stamboek heb ik 

voor u gefotografeerd, en de afbeeldingen zijn in 

de bijlage toegevoegd. Als u inzoomt is de tekst 

redelijk tot goed leesbaar. Excuus voor de lage 

kwaliteit, indien u dat wenst kunt u betere 

opnames bestellen tegen betaling.  

Ik wil u graag complimenteren met uw zeer 

goed gedocumenteerde stamboom en ik wens u 

veel succes met uw familieonderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Krista van Loon 

C.J.M. van Loon 

Archivist 

Koninklijk Huisarchief 

Paleis Noordeinde 

Postbus 30412 



Doorlopend 
volgnummer 

 100 

Namen en 
voornamen 

 Verhoef, Paulus 

Kwaliteit  Hoffourier 
Waarnemend hoffourier 
Kamerdienaar van H.M. de Koningin (tijdelijk) 
Kamerdienaar 
ter beschikking 
1 ste 
Nestellakei 
Lakei 

Sedert 
wanneer in ‘s 
Koningsdienst 

 1 Mei 1897 

Geboren  /  
Waar 

 ‘s Gravenhage 

Geboren  / 
Wanneer 

 6 November 1869 

Godsdienst  Roomsch Catholiek 

Te voren 
gediend /  
Waar en in 
welke 
betrekking 

 Als huisknecht gedurende 5 1/2 jaar bij Baron van Wasfenaer van Rosande, 
Kamerheer i.b.d. van H. M. de Koningin, volgens diens getuigschrift van November 1896. (i.b.d. in buitengewone dienst) 
Als huisknecht gedurende 4 maanden bij den Heer Hr. L. H. Rugsfenaers, volgens diens getuigschrift van 25 Maart 1897. 

Te voren 
gediend /  
Op welke wijze 
afgedaan 

 Gehuwd. 
Den 1 Mei 1897 ten proeve in dienst gesteld als lakei 
Aangesteld den 1 October 1899 
Bevorderd tot Nestellakei den 1 Juli 1904 (nestellakei = koetsier ) 
Gedetacheerd bij H. M. de |Koningin den 1 Juli 1909 
Aangesteld tot Kamerdienaar ter beschikking den 1 Januari 1913 
Tijdelijk aangesteld tot Kamerdienaar van H. M. de Koningin den 1 Maart 1927 
Met ingang van 1 November 1927 aangewegen tot waarnemend Hoffourier en als zodanig sinds dien datum dienstdoende. 
Den 1 April 1928 bevorderd tot Hoffourier. 

Versierd met 
welke Orden 
of Eretekenen 

01 
 
02 
03 
 
04 
 
05 
 
06 

Den 31 Augustus 1898 ene draagmedaille verleend ter herinnering aan de meerderjarigheid van H. M. de Koningin en aan het 
Regentschap van H. M. de Koningin Moeder. 
De medaille van de Kroonorde van Pruisen ontvangen van ????? door Keizer van Deutschland, Koning van Pruisen. 
Den 3 Mei 1901 een draagmedaille verleend ter herinnering aan het huwelijk van H.M. de Koningin met Z.K.H. den Prins des 
Vaderlanden Hertog van Mecklenburg. 
Bij Koninklijk Besluit van 14 September 1904 No. 35, verlof ontvangen tot het aannemen van de zilveren Medaille, ingesteld door den 
Groothertog Friedrich Frans III hem door J.K.H. den Groot, Hertog van Mecklereburg geschonken. 
Bij Koninklijk Besluit van 16 Januari 1907 No. 26, verlof ontvangen tot het aannemen van het Algemeend Eereteken in zilver hem door 
Z.K.H. Groothertog van Sreksen Weimar Eese nach geschonken. 
Bij Koninklijk Besluit van 14 December 1907  verlof ontvangen tot het aannemen van de zilveren medaille der Koninklijke Orde van 
Jekzel la Gatholiea, hem doorzalb den Koning van Spanje geschonken. 

Aanmerkingen  
 
07 
 
08 
 
09 
 
10 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 

Per 1 Aug. 1940 gepensionneerd. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1908 No. 71, verlof ontvangen tot het aannemen van de zilveren medaille van de Orde van den 
Rooden Adelaar, hem door Zijne Majesteit den Deutschen Keizer, Koning van Pruisen, geschonken . 
Bij Koninklijk Besluit van 6 Maart 1911 No. 71, berlof ontvangen tot het aannemen van het Eereteeken 2e klasse, hem door Z.H. 
Hertog Johan Albrecht van Mecklenburg, Regent van Brunswijk geschonken 
Bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1913 No. 31 verlof ontvangen tot het aannemen vande Eere medaille in zilver, hem door den 
President der Fransche Republiek geschonken. 
Den 1 Mei 1922 de Eere medaille in goud der Huisorde van Oranje. 
Den 7 Febr. 1926 verleend eene zilveren herinneringsmedaille bij gelegenheid v/h 25 jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en 
Z.K.H. den Prins der Nederlanden, 
De 2 Juni 1930 verleend door H.K.H. de Groothertogin van Lenemuburg het zilveren Kruis van Verdienste verbonden aan de Milit. en 
Civiele Orde van Verdienste van Adolf van Nassau. 
Den 7 Januari 1937 verleendd een draagmedaille ter herinnerinf aan het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernard 
der Nederlanden. 
Den 1 Mei 1937 verleend het Zilveren Kruis verbonden aan de Huisorde van Oranje 
Den 21 November ‘38 verleend de gouden medaille den Koninklijke Belgische Huisorde. 

Inschrijving  in de “stamboeken van het personeel van het departement hofmaarschalk” van Paulus Verhoef 



 wanneer versiersel gelegenheid door afbeelding 

01 31 Augustus 1898  

Inhuldigingsmedaille 

Koningin Wilhelmina 

(400 draagmedailles in 

brons) 

ter herinnering aan de 

meerderjarigheid van H. 

M. de Koningin en aan 

het Regentschap van H. 

M. de Koningin Moeder. 

  

02  
De medaille van de 

Kroonorde van Pruisen  
 

ontvangen van ????? 

door Keizer van 

Deutschland, Koning van 

Pruisen. 

 

03 3 Mei 1901 

Huwelijksmedaille 

Koningin Wilhelmina en 

Prins Hendrik (217 

zilveren en 220 bronzen 

medailles) 

ter herinnering aan het 

huwelijk van H.M. de 

Koningin met Z.K.H. den 

Prins des Vaderlanden 

Hertog van Mecklenburg. 

  

04 14 September 1904  

zilveren Medaille, 

ingesteld door den 

Groothertog Friedrich 

Frans III  

Bij Koninklijk Besluit No. 35 
J.K.H. den Groot, Hertog 

van Mecklenburg  
 

05 16 Januari 1907  

Verlof ontvangen tot het 
aannemen van het 
Algemeend Eereteken in 
zilver hem door Z.K.H. 
Groothertog van Saksen 
Weimar Eese nach 
geschonken. 

Bij Koninklijk Besluit No. 26   

06 14 December 1907  

Verlof ontvangen tot het 
aannemen van de zilveren 
medaille der Koninklijke 
Orde van Jekzel la 
Gatholiea. 

Bij Koninklijk Besluit 
hem doorzalb den Koning 
van Spanje geschonken 

 

07 29 Augustus 1908 

De zilveren medaille van 

de Orde van den Rooden 

Adelaar. 

 

Zijne Majesteit den 

Deutschen Keizer, 

Koning van Pruisen.  

 

08 6 Maart 1911 Eereteeken 2e klasse Bij Koninklijk Besluit No. 71 

hem door Z.H. Hertog Johan 
Albrecht van Mecklenburg, 
Regent van Brunswijk 
geschonken 

Dit ereteken is een 

bronzen medaille met op 

de voorzijde een 

gekroonde "W" binnen 

een krans van 

eikenbladeren. 

Overzicht van de aan hem uitgereikte versierselen 



Overzicht van de aan hem uitgereikte versierselen 

 wanneer versiersel gelegenheid door afbeelding 

09 

Bij Koninklijk 
Besluit van 10 Mei 
1913 No. 31 

Eere medaille in zilver  

hem door den President der 
Fransche Republiek 
geschonken. 

 

10 1 Mei 1922 
Eere medaille in goud der 
Huisorde van Oranje. 

   

11 

7 Febr. 1926 

 

 

 

 

 

1926 - Zilveren 

huwelijksjubileum 

Koningin Wilhelmina en 

Prins Hendrik (800 

medailles) 

bij gelegenheid v/h 25 

jarig Huwelijksfeest van 

H.M. de Koningin en 

Z.K.H. den Prins der 

Nederlanden, 

  

12 2 Juni 1930 

het zilveren Kruis van 
Verdienste verbonden aan 
de Milit. en Civiele Orde van 
Verdienste van Adolf van 
Nassau. 

 
H.K.H. de Groothertogin van 
Luxemburg  

 

13 7 Januari 1937 

 draagmedaille ter 
herinnering aan het Huwelijk 
van H.K.H. Prinses Juliana 
en Z.K.H. Prins Bernard der 
Nederlanden. 

   

14 1 Mei 1937 

het Zilveren Kruis 
verbonden aan de Huisorde 
van Oranje 

   

15 21 November ‘38  
de gouden medaille den 
Koninklijke Belgische 
Huisorde. 

   

Leidse Courant 5 juni  1930 



1913 

Wat is/doet een hoffourier? 

 
Deze beschrijving lijkt me het meest waarschijnlijk (van: 
G.W.Ch. Lemmens ). 

 
Der Hoffourier ist ein Untergeordneter des Hofmarschalls, 

dessen Befehle er auszuführen hat. Er sorgt für die 

Versorgung der bei Hofe ankommende Gäste, sagt die 

Galla und die Hoftrauer an, ladet zu den Hoffesten ein und 

sieht auf Ordnung unter den Hof- und Livrebedienten beim 

Aufwarten u. s. w. 



1913-1939 bevolkingsregister Den Haag 

Zijn zoon Willem (/Wilhelmus) Paulus (1889-1962) emigreerde 

in 1923 naar Illinois-USA waar hij in 1929 naturaliseerde. 

Zijn vader Paulus kwam hem samen met zijn vrouw in oktober 

1946 - hij was toen 77 jaar - opzoeken. 




