
Treurige gebeurtenissen, veel toeschouwers 

Omdat de Koninklijke grafkelder zich in de Nieuwe Kerk in Delft bevindt, trekken de 
begrafenissen - of bijzettingen - van koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen door de 
eeuwen heen veel toeschouwers, die in Delft het liefst alles van dichtbij willen zien.  

De bewoners van de Markt weten daar alles van, ook die van Markt 74-76. Het bijzondere 
van dit pand aan de Markt is dat er ook eigenaren met het beroep mr. timmerman waren, 
die gewend waren aan het bouwen van steigers, en die dus ook tribunes konden bouwen 
voor belangstellend publiek. In het verhaal over Markt 74-76 is er ook sprake van een 
oppasser van de Nieuwe Kerk  als bewoner. Hij maakte bijvoorbeeld de bijzetting van 
stadhouder Willem IV mee, die in 1751 overleed in Huis ten  Bosch. 

De timmermannen, die tribunes bouwden waren Cornelis Bonardt, die in 1865 plaatsen 
verhuurde bij het afscheid van Koningin Anna Paulowna, en later Pieter de Roo, die een 
tribune bouwde bij de begrafenis van Koningin Emma in 1834.  
Hieronder een willekeurige selectie foto’s en plaatsjes, die herinneren aan deze 
gebeurtenissen.  

In 1751 de begrafenis van stadhouder Willem IV. 

In 1849 de bijzetting van Koning Willem II en in 1884 van kroonprins Alexander (rechts). 



In 1865 overleed Koningin Anna Paulowna. Haar enige foto werd tien jaar eerder gemaakt in 
Rusland, toen zij daar aanwezig was bij de kroning van neef Alexander tot tsaar van Rusland. 
Bij haar begrafenis in Delft golden allerlei voorschriften, maar niet voor iedereen. Zo werd 
van de leden van de schutterij niet verwacht dat zij tekenen van rouw zouden dragen, zoals 
dat voor de corpsen van de “Landmagt” wel gold. Maar de schutters waren burgers, en geen 
militairen.  

In deze wat overdreven groot getekende rouwkoets werd Anna Paulowna naar Delft gebracht. 



In de Rotterdamsche Courant werd 
gepubliceerd wat er in Delft allemaal 
verboden was als er zo’n Koninklijke 
plechtigheid plaats vond als de 
begrafenis van “wijlen Hare Majesteit 
Mevrouw Anna Paulowna, Koningin-
Weduwe der Nederlandsen, geboren 
Groot-Vorstin van Rusland”.  

In de Oude Delft mochten zich vanaf de 
brug van de voormalige Haagpoort tot 
aan de brug bij de Koornbeurs geen 
schepen bevinden. Op het plein buiten 
de voormalige Haagpoort en op allerlei 
andere plekken mochten geen rijtuigen 
rijden of stilstaan. Enz.   
In feite zijn die regels niet veranderd. 
Nog altijd wordt de Delftse binnenstad 
grotendeels afgesloten voor alle verkeer 
als er een overledene van de Koninklijke 
familie in de grafkelder wordt bijgezet.   

Begrafenis van Koningin Emma in 1934. Op de achtergrond bij een huis met vier ramen 
is de tribune van Markt 74-76 te zien.   




