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Melkhandel Van Leeuwen werd machinaal zuivelbedrijf 
 

Tot 1974 heeft op Achterom 143 een melkwinkel gezeten. De zaak kwam ten einde toen 

melkboer Gerard van Leeuwen daar door zijn kostganger met een broodmes werd 

doodgestoken. Piet van der Kruk die enkele huizen verder opgroeide herinnert zich nog dat 

Gerards vader Cor tot 1953 met paard en wagen zijn melkwijk in de stad deed. Als jongen 

mocht hij soms mee om het paard te mennen als Gerard langs de deuren ging. Het paard 

stond in de stal achter de winkel, waar ook af en toe nog een koe stond. Dat paard was een 

hele modernisering, want voor de oorlog werd de melk nog per hondenkar bezorgd. Na de 

moord is alles tot de grond toe afgebroken en is er een nieuw huis op dezelfde plek 

gebouwd. 

 

Grootvader Van Leeuwen 

In 1883 vestigde zich de grootvader van Gerard 

melkboer/bouwman Willebrordus Gerardus van Leeuwen 

(geboren 1857 in Schipluiden - overleden 1936) zich in dit 

pand als melkslijter. Diens vader dreef destijds reeds een 

melkboerderij aan de Gasthuislaan (nr 150, zie daar).  

In 1889 had Willebrordus 22 koeien op stal. Hij kreeg toen 

vergunning hooi op zolder te bergen en in 1895 om mest 

uit zijn stal naar een schuit in de gracht te rijden. Een paar 

jaar eerder, najaar 1892, had hij een groot drama toen 

zeven van zijn koeien getroffen werden door mond- en 

klauwzeer en zijn stal ontsmet moest worden. 



In het begin huurde hij het pand van Maria Haket, die eerder vanuit dit pand melk had 

gesleten. Na haar dood in 1902 kwam het pand te koop, maar Van Leeuwen nam pas in 1911 

het huis, koestal en winkel van haar familie over.  

In 1906 had hij een koe met tuberculose. Die werd in beslag genomen, Hij kreeg daarvoor 

een schadevergoeding van f 135. 

Daarna ging Van Leeuwen het in 1914 modern aanpakken. Hij kreeg toen vergunning voor 

het oprichten van een machinaal zuivelbedrijf. In 1921 had hij hier aan het Achterom geen 

vee meer. In de veetelling van dat jaar is hij althans niet te vinden. De melk betrok hij 

vermoedelijk onder maar bij zijn broer G.W. van Leeuwen die boerde langs de Schie en 

wellicht ook bij zijn broer Adriaan op de Gasthuislaan. 

 

 
De oprichter vertrok volgens het bevolkingsregister in 1925 naar Simonstraat 70, maar een 

jaar later was hij weer terug op Achterom 157. De winkel bleef echter op Achterom 143. Hij 

werd sindsdien onder de naam Melkhandel Van Leeuwen gedreven door zijn zoon Cornelis 

J.J. van Leeuwen, die volgens het kadaster nog steeds het beroep van bouwman had. Bij de 

veetelling van 1930 had deze wel weer 15 koeien. In 1937 kreeg hij vergunning zijn 

'melkinrichting' uit te breiden. Dat jaar liepen er 16 koeien en 7 schapen met mond- en 

klauwzeer in zijn weide in Delfgauw. Verder had hij toen ook een bok en een geit. 

 

Filiaal op Verwersdijk 

Blijkens een advertentie uit de Delftsche Courant in de 

oorlogstijd had de zaak destijds een filiaal op de 

Verwersdijk, nr 10. In 1943 werd de regeling van kracht 



dat melk niet langer zo van de koe mocht worden geconsumeerd, maar alleen nog na 

pasteurisatie in de fabriek. Sindsdien is het bedrijf noodgedwongen een verkooppunt van de 

Haagse fabriek Van Grieken geworden.  

In 1946 werd het pand door het kadaster hermeten en destijds nog omschreven als een 

'huis, met melkhuis, schuur en stal'. Sinds 1953 was Gerard van Leeuwen hier de 

melkhandelaar. Het pand had omstreeks 1960 volgens de omschrijving van het kadaster 

geen stal meer. 

 

Voorloper(s) 

Op dezelfde plek overleed hier in 1857 de 64-jarige melkverkoper Johannes Haket (1792-

1857). Hij was op op dit adres wijk 1-330 al melkverkoper in 1822 bij de geboorte van zijn 

zoon Johannes. Hij was volgens het nieuwe kadaster in 1832 als 'melkboer' ook eigenaar van 

het pand. Zijn dochters Maria Haket (1819-1901) en Engelina Haket (1830-, beiden 

melkverkoopsters, erfden het bedrijf uiteindelijk in 1872 na het overlijden van hun moeder 

Margaretha Noordijk. Er waren toen maar drie koeien aanwezig, die naar Engelina gingen. 

Ook bij een inventarisatie in 1865 en 1867 waren er drie koeien. Sinds 1873 hadden zij ook 

vergunning voor het houden van twee varkens. 

Het huis ging uit de erfenis naar Maria. (boedelscheiding notaris B v Berkel 1872 akte 142) 

Beiden stapten vervolgens in het huwelijksbootje. Maria op 54-jarige leeftijd met de 56-

jarige boer Dirk Koelewijn en Engelina op 43-jarige leeftijd met machinemaker J.P. Loomans. 

Maria zette de melkzaak nog even voort met haar nieuwe echtgenoot, maar toen deze 

negen jaar later in 1882 overleed, ging zij hem verpachten. 

In de jaren 1812-1825 woonde in wijk 1-329 ernaast ook een melkverkoper: Cornelis 

Duinstee. Hij verkocht dat pand aan Joris van der Drift, bouwman uit Vrijenban. Dit pand 

werd echter in 1853 omgebouwd tot een bakkerij. (zie consenten) 

 

Kaashandel 

In 1749 woonde in dit pand plateelbakker Cornelis Storij, wiens vrouw een winkeltje in boter 

en kaas dreef (verpnr 3407). Hun zoon Christiaan Storij komen wij tegen als kaaskoopman op 

het Achterom, waar hij en zijn vrouw Johanna Houtman in 1792 beiden overleden. Daarna 

werd het pand eigendom van hun dochter Sophia Storij en schoonzoon Izak van der Schats. 

 

 
Situatie in 1832 


