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De redactiecommissie van de Historische Vereniging Delfia Batavorum draagt
dit jaarboek op aan

Ria van der Meer
vanwege haar grote verdienste voor het jaarboek in het bijzonder en voor het
bevorderen van de belangstelling voor de Delftse geschiedenis in het algemeen.

De jaarboeken 1991–2015 zijn opgedragen aan (het jaarboek 2012 had een beperkte omvang wegens de uitgave van de Canon van Delft en is daarom niet
aan iemand opgedragen):
H.W. van Leeuwen (1991)
Ir. H.H. Vos† en mw. W.M. Vos-de Koning† (1992)
Drs. A.J.H. Rozemond† (1993)
A.C. Kleyweg† (1994)
J. Grakist (1995)
Mr. H.V. van Walsum (1996)
Ir. W.F. Weve (1997)
B.K.P. Griffioen en mw. M.C.M. Griffioen (1998)
Mw. G.T.M. Gerritsma (1999)
Mw. P.C. van der Heijden-Wolfhagen† (2000)
Drs. J.L.W. van Leur (2001)
Mw. drs. L. Thijsse (2002)
P.A. van Koppen† (2003)
Ing. W.A.G. van Leeuwen (2004)
mw. A.M. Bergman† (2005)
Jan, Willem en Gerrit Mensert (2006)
Max van Noort (2007)
Het Gilde Delft Stadswandelen (2008)
Dr. H.L. Houtzager (2009)
R.A.J. van der Krogt (2010)
A. Struijk (2011)
Marilyn Warman (2013)
Irene Leupen-van den Bosch (2014)
Greetje van Walsum-Kieft (2015)
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Redactioneel
Het jaarboek van de Historische Vereniging Delfia Batavorum gaat gekleed in een
nieuwe jas. Het omslag is aangepast met het in 2016 geïntroduceerde logo van de
vereniging. Hoe de omslagen sinds 1991 al eerder aangepast werden, leest en ziet
u in de bijdrage van Ria van der Meer.
De opwinding was eind 2015 groot toen onderzoek uitwees waar Het Straatje
van Johannes Vermeer was gelokaliseerd. Wim Weve dacht jaren geleden al de
juiste locatie gevonden te hebben, maar kwam op zijn eigen bevindingen terug.
In dit jaarboek onthult hij waarom eigenlijk alle theorieën hieromtrent op losse
schroeven staan, dus ook dit meest recente onderzoek. Ander bouwhistorisch
onderzoek treft u aan van Aart Struijk, die de lotgevallen van de Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot beschrijft, een boerderij die omstreeks 1608 op de
fundamenten van een kartuizerklooster werd gebouwd en tot 1875 in gebruik
bleef.
Dat de Kruithuisramp in 1654 een enorme klap gaf is bekend. Theo van der
Heijden laat zien dat de ontploffing nog vele jaren zou blijven nadreunen. De
Delftse donderslag figureerde in diverse zeventiende-eeuwse stichtelijke teksten, maar duikt ook op in hedendaagse literatuur. Het stadsbestuur was overigens wel voorbereid op dergelijke calamiteiten, in ieder geval op brandgevaar.
Hoe de bestuurders in het laatste kwart van de zeventiende eeuw de blusmaterialen controleerden in onder meer Delfshaven, beschrijft Gerard van Roon aan
de hand van de almanak van Pieter Halling (1648–1719).
Theo Thomassen ging op zoek naar de geschiedenis van zijn familie en trof een
verwant die als weesjongen kwekeling was geweest bij de Fundatie van Renswoude. Deze Jan Weteling (1811–1886) kreeg de mogelijkheid een carrière op
te bouwen die zonder de Fundatie nooit mogelijk was geweest. Ook Anneke
Landheer-Roelants verhaalt over een familielid: haar grootvader L.G.N. Bouricius (1876–1929), jarenlang gemeentearchivaris en directeur van het Gemeentemuseum in Delft. Hoewel hij regelmatig het idee had niet serieus genomen
te worden door de gemeente, maakte het archief onder zijn bewind een grote
modernisering door.
Frans Kok licht de uitzonderlijke vriendschap toe van Anton Mussert en Willem
Schermerhorn, studiegenoten én politieke tegenpolen. Beide heren woonden
enige tijd aan de Kanaalweg in Delft. Tot slot geeft Bas van der Wulp een inkijkje
in de restauratie van de regentenborden van het Oude en Nieuwe Gasthuis. De
bekende Delftse restaurateur Pieter de Ruyter nam deze taak op zich, een klus
die uiteindelijk zijn laatste zou worden. De Ruyter overleed in 2015.
Naast genoemde artikelen treft u een groot aantal vaste rubrieken aan, met uitzondering van 'Publicaties over Delft of door Delftenaren'. We danken André
7

Meter, bibliothecaris van Archief Delft, die deze rubriek vanaf 1993 verzorgde.
Het geheel wordt afgesloten met het register, dat met zo'n omvangrijk jaarboek
ook hard nodig is. Met dank aan alle auteurs en fotografen is dit weer een mooi
en gevarieerd jaarboek geworden. Zonder adverteerders zou dit financieel niet
mogelijk zijn, daarvoor dan ook onze oprechte dank.
De redactie
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Historische Vereniging Delfia Batavorum
Opgericht 30 oktober 1935

Ereleden
P. Bouwmeester† (1950)
Mr. G.E. van Walsum† en mw. mr. J.M. van
Walsum-Quispel† (1951)
Mr. H.E. Phaff† (1952)
P.C. Visser† (1959)
J. van Oel† (1969)
Jkvr. dr. C.H. de Jonge† (1970)
C.D. Goudappel† (1976)
A.J.J.M. van Peer† (1977)
G.G. Kunz† (1982)
Mw. J.M. de Wijs-Kamp† (1984)
Drs. A.J.H. Rozemond† (1985)
Ir. K.J.H.W. Deen† (1996)
Dr. M.A. Verschuyl (1997)
Prof.dr. J.J. van Loef (1998)
Ir. J.F. van Heel (2000)
Dr. H.L. Houtzager (2006)
Drs. W.H.M. Aalbers (2006)
M. van Noort (2011)
Mw. drs. G.D. van Walsum-Kieft (2013)
Ir. J.E.J.van Bergen (2016)

Ir. J. Koelstra en mw. J. Koelstra-van der
Struif (2000)
J.C. van Dijk (2001)
C. Koreneef (2002)
Stichting Sint-Hippolytuskapel (2003)
J. Coppoolse en mw. J. van Gastel (2004)
N. Peters (2005)
J.W. Versfelt en mw. E. Bekink (2006)
J.W.M. Ploegmakers en
mw. A.H.J. Ploegmakers-Talens (2007)
Vestia Delft (2008)
C.M. van der Woude (2009)
Mw. B. van Gelder (2010)
Gemeente Delft (2011)
Stichting De Witte Roos (2012)
R.Tamsma en mw. H. van der Woude (2013)
VVE Gebouw de Indische Instelling (2014)
K. van der Horst (2015)

Delfia Batavorumprijs
(J.W. Blokpenning)
D. Wijbenga† (1993)
Drs. A.J.H. Rozemond† (1994)
Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft
(1995)
Redactiecommissie Delfia Batavorum (1996)
Projectgroep Delfts Aardewerk (2001)
Midden-Delfland Vereniging (2003)
H.W. van Leeuwen (2005)
Dr. W.C.M. Zwennis† (2007)
Mw. drs. M.A. van der Meer (2010)
Ir. W.F. Weve (2010)
Dr. G. Verhoeven (2015)

Bestuur
Ir. J.E.J. van Bergen
(voorzitter, tot 12 mei 2015)
Prof. dr. Th.H.P.M. Thomassen
(voorzitter, sinds 12 mei 2015)
Mw. drs. I.B. Jacobs (vicevoorzitter en
namens commissie lezingen)
Mw. mr. W.J.B. Claassen-Dales
(secretaris)
M.L. Hom
(penningmeester)
Mw. dr. W.M.J.I. van Giersbergen
(namens de redactiecommissie)
Mw. J.H.M. van der Jagt-Toet (namens de
Commissie Behoud Stadsschoon)
P.D. van Tijn (namens de excursiecommissie)
Drs. A. van Tongeren
(commissaris PR en Media)

Le Comteprijs
Dr. F. Spies (1999)

Convocaat/Nieuwsbrief
Drs. A. van Tongeren
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Commissie Behoud Stadsschoon
Ir. P. Jonquière (voorzitter)
Mw. J.H.M. van der Jagt-Toet
(vicevoorzitter)
Mw. W.C.E. Kemper-van Eendenburg
(secretaris)
Mw. ir. A. Keers
Ir. T. Remmerswaal
Drs. D.F.H. de Quartel
Redactiecommissie
Mw. dr. W.M.J.I. van Giersbergen
(voorzitter, tot 29 augustus 2016)
Mw. drs. M.A. van der Meer
(secretaris, tot 12 mei 2016)
Drs. J.W.L. Hilkhuijsen (tot 12 mei 2016)
Mw. dr. L.C.W.J.M. ten Horn-van Nispen
Dr. P.C.J. van der Krogt
Drs. P. van der Kruk
Mw. dr. I. van der Vlis
(sinds 29 augustus 2016)
Dhr. B. van der Wulp (sinds 25 januari
2016; secretaris sinds 12 mei 2016)
Mw. P. Harmsen BA (sinds 21 maart 2016)
Excursiecommissie
P.D. van Tijn (voorzitter/secretaris)
Mw. A.E. Mooij-Groenhof
Mw. drs. W.C.P. Steuteknuel
Commissie Lezingen
Mw. drs. I.B. Jacobs
Mw. M.F. van Bebber
Mw. drs. L. Buissink
Commissie voor de Le Comteprijs
Drs. W.H.M. Aalbers (voorzitter)
Ir. W.F. Weve
Ir. G. van der Harst (secretaris)
Ir. B. Ettekoven
Webmaster/internetredactie
Mw. J.S.L. Omvlee

10

Intermediair Boeken over de (Delftse)
geschiedenis
Mw. drs. E.H. Olsder-Toxopeus
(voorraad inzien via de website)
Adverteerders Jaarboek
P. Naaborg
Kroniek
G.L. Lansbergen
Stichting Geschiedschrijving Delft
(tot maart 2016)
Mr. W.E. Merens (voorzitter)
Mr. D.J. van Doorninck (secretaris)
R. Winkels (penningmeester)
Ir. J.E.J. van Bergen
Mr. N.P.O. Ruysch
Mw. drs. G. D. van Walsum-Kieft
Mw. N. Verschoor
Dr. G. Verhoeven (adviseur)
B. van der Wulp (adviseur)
Vertegenwoordigingen namens Delfia
Batavorum
Leden van de Commissie Behoud Stadsschoon maakten deel uit van het Platform
Spoor en van het Netwerk Strategische Monumentenzaken Delft.
Leden
1280 was het ledenaantal per 1 januari 2016.
1286 was het ledenaantal per 31 december
2016, van wie 971 algemene leden, 281 (gezins)leden op hetzelfde adres, 9 ereleden, 10
leden voor het leven en 15 gastleden.
Voorts heeft de vereniging 21 adverteerders,
4 mediacontacten en 25 relaties, veelal zusterverenigingen.
De communicatie met de leden geschiedt als
volgt: 218 leden ontvangen de nieuwsbrief
per post; 1068 leden ontvangen de nieuwsbrief alleen per e-mail-link.

Jaarverslag over 2015
Vereniging en bestuur
De Rabobank Zuid-Holland Midden verleende ook dit jaar weer gastvrijheid aan
de Algemene Ledenvergadering (ALV), op 12 mei 2016. Evenals het voorgaande
jaar wisselden inhoudelijke en huishoudelijke zaken elkaar af.
Artikel 8, lid 4 van de statuten van de vereniging (zittingsduur en aftreden bestuursleden) is door de ALV gewijzigd. Die wijziging betekent dat voor alle bestuursleden een periode van maximaal drie termijnen van drie jaar geldt. De
regeling op grond waarvan een nieuw bestuurslid de termijn van zijn voorganger
volmaakt, is hiermee komen te vervallen.
De ALV benoemde Theo Thomassen als opvolger van statutair aftredend bestuursvoorzitter Joris van Bergen. Van bestuurslid Margriet van Bebber, tevens
commissaris lezingen, werd eveneens afscheid genomen. Zij voerde het co-sprekerschap voor lezingen in. Bestuurslid Janny van der Jagt-Toet werd herbenoemd
(derde termijn).

Joris van Bergen draagt de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter van
Delfia Batavorum Theo Thomassen.

Op voordracht van het bestuur benoemde de ALV aftredend bestuursvoorzitter
Joris van Bergen tot erelid, vanwege het enthousiasmeren van nieuwe doelgroepen
voor de vereniging, – zoals nieuwe bewoners en jonge inwoners van Delft – het
bevorderen van de samenwerking met Museum Prinsenhof en de VVP, zijn stu11

wende kracht bij de realisatie van de Canon van Delft en, door deelname in het
bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Delft, van de stadsgeschiedenis van
Delft.
Zoals in het jaarverslag over 2015 is aangekondigd, is een groot deel van de ruim
zeshonderd boeken van de collectie DOK (openbare bibliotheek) die Delfia Batavorum in 2007 schonk, uit de collectie 'ontzameld'. Besloten is deze boeken
aan liefhebbers te verkopen. De door Elke en Gert-Jan Olsder daarvoor georganiseerde 'snuffelmarkt' op 11 juni leverde, afgezien van verrassende boeken, ook
een financiële verrassing van € 2345 voor het Delfia Batavorumfonds op.
Bestuursleden waren in 2016 aanwezig bij verschillende openingen van tentoonstellingen en presentaties in Museum Prinsenhof en Museum Tetar van Elven.
De in het kader van het lustrum georganiseerde tentoonstelling Delft View in de
VAK werd door voorzitter Joris van Bergen geopend.

Jong talent bij de opening van Delft View, een tentoonstelling die voortkwam uit het
project Delft Talent.

Stichting Geschiedschrijving Delft
Op 6 maart vond in Museum Prinsenhof de presentatie plaats van het tweede
deel van de Delftse stadsgeschiedenis, Vooruit met veel verleden, Geschiedenis van Delft vanaf 1795. De auteur, Ingrid van der Vlis, hield een voordracht.
Arthur Japin las voor uit zijn boek De zwarte met het witte hart, over twee
Ghanese prinsjes die in 1837 aan koning Willem I geschonken werden en deels
in Delft opgroeiden. Afgezien van vertegenwoordigers van organisaties, fond12

sen en de groep particulieren die de totstandkoming van dit deel van de stadsgeschiedenis ook ondersteund hebben, ontvingen een nieuwe inwoonster van
Delft, een doorsnee Delfts gezin en een student een exemplaar van het boek uit
handen van wethouder Aletta Hekker.
Le Comteprijs 2015
Voor de Le Comteprijs 2015 waren veertien verfraaiingen aangemeld en/of door
de Commissie geïnventariseerd. Het betrof zeer bijzondere en uiteenlopende,
soms kleurrijke projecten van hoge kwaliteit. Zoals de renovatie van een rij arbeiderswoningen, een tuinommuring met smeedijzeren hek bij een villa, nieuwbouw van woningen geografisch en in stijl aansluitend bij het Agnetapark, een
nieuw kleurenschema voor een rijtje panden aan de Binnenwatersloot, en een
muurschildering bij een school. De Commissie stelde het bestuur vijf nominaties
voor.
Tijdens de jaarvergadering op 12 mei 2016 werd de Le Comteprijs 2015 uitgereikt aan de eigenaren van de vier gerenoveerde arbeiderswoningen aan de Antonie Heinsiusstraat 2 tot en met 8, de heer en mevrouw Van der Horst. De door de
krant Delft op Zondag georganiseerde publieksprijs werd eveneens toegekend
aan dit echtpaar.
Delftse scholierenprijzen
De scholierenprijs van Delfia Batavorum is een prijs voor leerlingen van de drie
Delftse middelbare scholen met het hoogste cijfer voor het eindexamen geschiedenis (minimaal een 8 voor het centraal schriftelijk examen). De prijs bestaat
uit een fraai historisch boekwerk of een boek dat een relatie heeft met Delft. De
scholierenprijs werd in 2016 voor de achtste maal uitgereikt, aan zes leerlingen:
Sasha Haasnoot (Christelijk Lyceum Delft, HAVO), Matthijs Looijen (Christelijk
Lyceum Delft, VWO), Max Engbers (Grotius college, HAVO), Stijn Hoevenaar
(Grotius College, VWO), Jan Goverde (Stanislas College, HAVO) en Sasha Ivlev
(Stanislas College, VWO). Ze kregen allemaal, naast onze felicitaties en een jaar
lidmaatschap van onze vereniging, een exemplaar van het boek Vermeer in
Delft. Een schilder en zijn stad, geschreven door Michel P. van Maarseveen en
bewerkt door David de Haan en Anita Jansen.
Lezingen
In 2016 organiseerde Delfia Batavorum zeven lezingen, waarvan de april-lezing
in samenwerking met Museum Prinsenhof was, naar aanleiding van de komst
van het schilderij het Straatje van Vermeer. Dit jaar was De VAK vrijwel elke
maand onze vertrouwde locatie, waar gemiddeld negentig bezoekers – zowel
leden van de vereniging als niet-leden – kwamen luisteren. In het najaar werd de
toekomst van De VAK als vaste locatie onzeker. De twee laatste lezingen van het
jaar vonden daarom elders plaats.
13

Op 21 januari opende Gerard van Roon het jaar met de lezing Koocken en smoocken, backen en brouwen. Hoe de Delftse stadsbestuurders eind 17de eeuw de
banen verdeelden, waar 82 mensen naar luisterden.
In zijn lezing ging Van Roon in op de manier waarop de zogeheten veertigraad
eind zeventiende eeuw de banen verdeelde. Hij vertelde over de jaarlijkse verkiezingskalender, de onderlinge ruzies over de nominaties en verkiezingen, de
conflicten met stadhouder Willem III en de veranderingen als gevolg van al die
geschillen. Tot slot ging hij in op de vraag hoe gemakkelijk of moeilijk het destijds was om lid te worden van de veertigraad.
Kunsthistorica Josée Claassen vertelde op 18 februari voor 75 toehoorders over
Muziek aan de muur in Delft.
In de zeventiende eeuw woonden en werkten tientallen kunstschilders in de belangrijke en welvarende stad Delft. De nu wereldberoemde Johannes Vermeer behoorde daartoe, maar ook Carel Fabritius en Hendrick van Vliet. De kunstenaars
beeldden opvallend vaak muziek op hun schilderijen af. Soms is zelfs de partituur
te lezen die op het schilderij staat en mede daardoor weten we welke muziek er
zoal werd gespeeld. In de lezing werd de rol van de muziek in de toenmalige samenleving toegelicht en ingegaan op de betekenis van de muziekafbeeldingen op
de schilderijen. Het verhaal werd opgeluisterd door bijpassende muziek.

Hendrick van Steenwijck, Kerkinterieur met beeldenstormers, ca 1610–1630 (coll.
Museum Prinsenhof Delft).
14

Freelance historicus Sander Wassing vertelde op 10 maart voor 78 aanwezigen
over De lotgevallen van Delftse beeldenstormers. De Beeldenstorm (1566) en
Alva's Raad van Beroerten in Delft.
In de Nederlanden, en ook in Delft, liepen in de zomer van 1566 de spanningen
hoog op. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind
in Brussel wankelde op zijn grondvesten. Landsheer Filips II stuurde de hertog
van Alva, zijn belangrijkste generaal, met een leger om orde op zaken te stellen.
Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de
beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
Op 25 en 26 augustus 1566 was het raak in Delft. De interieurs van zowel de
Oude als de Nieuwe Kerk moesten het ontgelden, en ook de kloosters werden
niet overgeslagen. De harde hand van Alva werd ook gevoeld in Delft: ongeveer
tachtig personen werden gestraft door Alva's Bloedraad.
Op 5 april werden de leden van Delfia Batavorum en de Vrienden van het
Prinsenhof Delft ontvangen in de Van
der Mandelezaal van Museum Prinsenhof voor een boeiende lezing door
David de Haan (conservator Kunstcollecties van het museum) over de
tentoonstelling Vermeer komt thuis,
Het straatje terug in Delft en een exclusieve rondleiding langs deze bijzondere tentoonstelling. Niet alleen was
er voor het eerst sinds zestig jaar weer
een echte Johannes Vermeer in Delft,
ook waren er topstukken te zien van
tijdgenoten, zoals Pieter de Hoogh.
Op 16 juni genoten 98 bezoekers van
de lezingen van Jacques Moerman en
Margriet Panman over Het vervoer
over vaarten en vlieten, de trekvaart
in Delft en omgeving. Vanwege het
Vermeerjaar in Delft werd de avond
Vermeer komt thuis, campagnebeeld
muzikaal geopend door Hans van Winvan de tentoonstelling.
gerde en Kees Kouwenhove, die het
lied Johannes Vermeer ten gehore brachten.
Delft vormt een belangrijke schakel in het trekschuitvervoer in de periode 1640–
1870. Jacques Moerman, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden, liet dit zien aan de hand van onderwerpen als de financiering,
het onderhoud en het gebruik van de jaagroutes. Kern van zijn verhaal vormde
de route Delft–Maassluis/Vlaardingen, waarbij hij vaak refereerde aan de schilderijen van de kunstenaar Johan Barthold Jongkind. Architectuurhistoricus Mar15

griet Panman, adviseur monumenten van de Gemeente Delft en nauw betrokken
bij het project 'Erfgoedlijn Trekvaarten', ging in op twee vragen: wat kunnen we
nu nog van de historie van de trekvaarten in Delft terug vinden en hoe vormt dit
de basis voor het beleid voor het Delftse deel van de 'Erfgoedlijn Trekvaarten'?
Na de eerste en zeer succesvolle PechaKucha, die in het jubileumjaar 2015 werd
georganiseerd, werd op 8 september een Tweede PechaKucha over de Canon
van Delft gehouden voor een gehoor van 119 bezoekers. Tien sprekers hielden
elk hun verhaal in twintig sheets in exact 6 minuten en 40 seconden. De sprekers waren: Gerrit Verhoeven – Waar zijn de botten van Rikarde?; Janny van
der Jagt – Het slot Skokloster en de connectie met Delft; Alexander van Dijk
– Het oudste gasthuis van Nederland; Margriet van Bebber – Een stolp over
de stad: hoe schrijvers Delft zien; Aad van der Hoeven – Delft, stad met een
vergeten bierverleden; Martine Muller – De kleuren van Delft; Willem de Bie
– Zicht op Delft: een andere kijk op de stad; Els Kemper – Vlamingstraat: een
verdwenen huis, gesloopt voor een bredere Houthaak; Erik Mischgofsky – Het
leesgezelschap OIOD en het geheim van Delft sinds 1853; en Wouter Kunz – De
vliegtuigverzameling van lucht- en ruimtevaart van de TU.
Het publiek kon aan het einde van de avond zijn stem uitbrengen op de presentatie die het de beste vond. Met nipte meerderheid won Gerrit Verhoeven deze
publieksprijs.
Op 6 oktober ging Willemijn Wilms Floet in op Het geheim van het hofje; eerst
met een exclusieve rondwandeling, waaraan 22 leden deelnamen, daarna met
een lezing in Het Meisjeshuis, waar 86 mensen naar kwamen luisteren.
Hofjes in Nederland bestaan al zeker zeshonderd jaar. Bijna elke oude stad kent
wel een paar fraaie voorbeelden van deze meestal goed verscholen hofjes. In
haar lezing behandelde Wilms Floet de bijzondere bouwvorm, ligging, ontwikkeling en mogelijkheden voor toekomstige woningbouw en stadsontwerp.
Alexander van Dijk en Robin Voorn sloten op 17 november het jaar af met hun
presentaties over Katholiek erfgoed in Delft. Zij zetten twee bijzondere kerken
in Delft voor het voetlicht: de Sint-Hippolytuskerk en de oudkatholieke kerk.
Speciaal vanwege het onderwerp werd deze avond georganiseerd in de oudkatholieke kerk. Onder de titel De St. Hippolytuskerk: hoe woorden kerken slopen
ging Alexander van Dijk, een van de jongste leden van Delfia Batavorum, in op
de geschiedenis van de kerk van de befaamde architect Pierre Cuypers en de
omstreden beslissingen die in 1974 tot ontzetting van de parochianen leidden tot
de sloop van dit bijzondere gebouw. Onder het publiek waren velen die het van
dichtbij hadden meegemaakt en bij wie de gemoederen hoog opliepen.
De oudkatholieke kerk aan het Bagijnhof is een verborgen pareltje – een schuilkerk – in de binnenstad van Delft. Wat veel mensen niet weten is dat de kerk
ook vele bijzondere historische voorwerpen bezit. Robin van Voorn, pastoor van
de oudkatholieke parochie, besteedde zowel aandacht aan het gebouw en zijn
geschiedenis, als aan de historische voorwerpen.
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Zicht op Delft vanuit de lucht.

Interieur van de oudkatholieke kerk aan het Bagijnhof.
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Excursies
In 2016 zijn de volgende excursies georganiseerd: Dordrecht, Otterloo, Fietstocht Westland, Hellevoetsluis, Hofjeswandeling in Delft.
Dordrecht
Op 19 maart bezochten 39 leden van Delfia Batavorum het Patriciërshuis, ook aangeduid als Museum aan de Maas. Aansluitend op de introductiefilm hield Delfia
Batavorumlid Wilma van Giersbergen een inleiding op en een rondleiding door
de tentoonstelling Een Rotterdamse ateliernalatenschap. Na de lunch in Dordts
Genoegen werd er een presentatie verzorgd in museum Hof van Nederland, waarna iedereen in eigen tempo met de audiotour de expositie kon bekijken.
Otterlo
Delfia Batavorumlid Jan Romijn, expert op het gebied van tegels, gaf een korte
toelichting in het Tegelmuseum in Otterlo, waar achttien leden op 26 mei de
expositie bezochten. De middag werd besteed aan een bezoek aan het Museum
Kröller-Müller, inclusief de beeldentuin.
Fietstocht Westland
De fietstour door Midden-Delfland, met als thema 'Oude wegen door MiddenDelfland', werd gehouden op 19 juni. Gids was mevrouw Pia van Oord, voorzitter
van 'Midden-Delfland is Mensenwerk'. Onderweg werd het voormalig stations-

Excursie Hellevoetsluis.
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gebouw van de Westlandse Stoomtram Maatschappij aangedaan, waar de heer
Jacques Moerman een lezing hield over kerkenpaden in het Westland. Na de
lunch in het voormalig raadhuis van Schipluiden werd de tocht voortgezet langs
de Vlaardingse trekvaart. Tegenover de Vlietlanden, bij een voormalig gemaal –
nu een bed and breakfast – gaf de heer Frits van Ooststroom uitleg.
Hellevoetsluis
Op 15 september werd Hellevoetsluis met een bezoek vereerd, waarbij de deelnemers op een zonnig buitenterras werden toegesproken door de burgemeester
van Hellevoetsluis, mevrouw Milène Junius, voormalig wethouder in Delft. Vervolgens werd het logementschip De Buffel bezocht, een buitenkans, aangezien
het schip wegens het beëindigen van financiële steun voor publiek wordt gesloten. Na de voortreffelijke lunch bij restaurant Fortessa werd een bezoek gebracht
aan het nog steeds in gebruik zijnde droogdok Jan Blanken. Ook de 'ingewanden'
van de constructie werden bezocht.
Hofjes
Op 6 oktober werden, als introductie op de lezing over hofjes, met een groep van
22 deelnemers enkele hofjes in Delft aan gedaan. Bij hoge uitzondering mocht
het gezelschap het Hofje van Gratie ook van binnen bezichtigen.
De excursiecommissie bedankt alle deelnemers voor de enthousiaste deelname
aan de door haar georganiseerde activiteiten.
Open Monumentendag
Gedurende het weekeinde van 10 en 11 september 2016 vonden voor de dertigste
keer de landelijke Open Monumentendagen plaats. Dit jaar stond dit evenement in
het teken van het landelijk thema 'Iconen en Symbolen'. Ook in Delft kwamen in
dit weekend weer bijzonder veel mensen van de opengestelde gebouwen genieten.
De eerste telling bracht het aantal bezoekers op 48.712. Via de door de landelijke
organisatie vastgestelde sleutel komt dat neer op 16.237 individuele bezoekers,
een aantal waar Delft absoluut mee voor de dag mag komen. Met dit aantal was
de stad goed voor een plek binnen de tien meest bezochte steden. Het merendeel van de bezoekers kwam uit Delft en omstreken, maar Delft mocht zich ook
dit jaar weer – als toeristenstad met een rijk verleden – verheugen in een groot
aantal mensen dat speciaal voor deze gelegenheid met eigen of openbaar vervoer
naar de stad gekomen was.
In Delft wordt sinds drie jaar de Open Monumentendag georganiseerd door de
Stichting Open Monumentendag Delft. De SOMD heeft als doel niet alleen het
organiseren van een gevarieerd programma voor dit speciale weekend, maar
ook alle aanvullende activiteiten die in dat weekend in en om de openstaande
panden plaatsvinden.
Onze vereniging heeft weer een gastvrije plaats gekregen in de hal van de VAK
om de vereniging te presenteren.
19

Activiteiten Commissie Behoud Stadsschoon in het jaar 2016
In de zeven bijeenkomsten die de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) in 2016
heeft belegd, is er bijzondere aandacht en inspanning uitgegaan naar de hieronder beschreven onderwerpen.
Daarnaast is onder andere aandacht geweest voor het vervangen van de toegangspollers van het autovrije gebied door een digitale kentekenregistratie, voor
de gewijzigde bouwplannen van Laga, en voor de voortgang van de plannen voor
de Sint-Sebastiaansbrug.
Inrichting Spoorzone
De Commissie heeft veel tijd besteed aan het kritisch volgen van de inrichting
van de openbare ruimte van de Westvest tussen Bolwerk en Zuidwal, met name
de aanleg van de verhoogde trambaan en het extra tramspoor ('tailtrack' tegenover het station). De grootste bezwaren betroffen het grote verlies van ruimtelijke kwaliteit en de volstrekt ontoereikende procedure, waaronder het feit dat
de plannen niet waren voorgelegd aan de Kwaliteitskamer/Welstandscommissie
van de gemeente.
Naar aanleiding van de in november 2015 door CBS ingediende zienswijze is er een gesprek geweest met
alle betrokken partijen, onder wie de
omgevingsmanager van OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone), de projectleider Openbare Ruimte en juridische
adviseurs van de gemeente Delft, een
vertegenwoordiger van de Metropool
Regio Rotterdam/Den Haag (verantwoordelijk voor de aanleg van tramlijn 19) en leden van de CBS. In dat
gesprek is tegemoetgekomen aan een
aantal van de bezwaren en het heeft
ertoe geleid dat de plannen zijn besproken in de Kwaliteitskamer, wat
tot dan toe niet was gebeurd. Er werd
toegegeven dat de aanvraag voor de
omgevingsvergunning niet deugde en
de toezegging gedaan dat er duidelijke
Het probleem met de verhoogde tramtekeningen van de oude en de nieuwe
baan op de Westvest.
situatie beschikbaar zouden komen.
Nadat er nogmaals overleg is geweest, heeft CBS uiteindelijk besloten geen bezwaar meer te maken tegen de vergunningverlening. Een aantal knelpunten,
zoals het onderbreken van de oorspronkelijk ontworpen bomenrij, de hoge stoepen naar de tramhaltes en de voor gehandicapten onneembare treden ter hoogte
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van de Poppesteeg is gebleven. Voor dit laatste punt is toegezegd dat er nog een
oplossing zal komen.
De keramiek plaquette die was aangebracht ter gelegenheid van de opening van
het viaduct in 1965 (en die mee gesloopt dreigde te worden) is – mede op verzoek van de CBS – opnieuw ingemetseld in de noordelijke buitenmuur van het
oude stationsgebouw, waar zij voor iedereen zichtbaar kan blijven.

De plaquette ter herinnering aan de ingebruikname van het spoorviaduct.

Welstandstoezicht en Kwaliteitskamer
Als reactie op de ter visie gelegde Herziening van de Welstandsnota 2013 heeft
de Commissie op 25 februari een zienswijze ingediend met de strekking dat het
betreurd wordt dat de toelichting op de samenhang tussen het Welstandstoezicht en de taken van de Kwaliteitskamer in deze herziene versie ontbreken.
Tevens werd verzocht om de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van
de beschermde stads- en dorpsgezichten, na beoordeling door de Kwaliteitskamer, ook in de Commissie voor Welstand en Monumenten te behandelen, zodat
er over deze inrichtingsplannen formeel geadviseerd wordt aan het college van
B en W. De onderliggende gedachte hierbij is dat burgers kennis kunnen nemen
van de kwaliteitsbewaking van plannen en veranderingen in hun directe omgeving, inclusief de openbare ruimte.
CBS pleit voor openbaarheid bij de rapportage over het nog lopende project
'Evalueren werking Commissie Welstand en Monumenten en Kwaliteitskamer in
de kwaliteitsketen'.
CBS heeft als enige instantie de moeite genomen een zienswijze in te sturen.
Desondanks is de Welstandsnota in juni door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.
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Ontwikkelingen planvorming 'kansenlocatie' Kruisstraat 71
Begin 2015 bleek de gemeente de zogenoemde 'kansenlocatie' Kruisstraat 71
(de plek van de voormalige bibliotheek) zonder het eerder beloofde overleg met
omwonenden en belanghebbenden aan een ontwikkelaar te hebben verkocht.
In een burgerbrief aan de Gemeenteraad, gedateerd 4 april, heeft de CBS de
indringende en degelijk onderbouwde bezwaren en protesten tegen het bouwplan Kruisstraat 71 van vele omwonenden, binnenstadbewoners en Belangenvereniging Zuidpoort van harte ondersteund. Ook de CBS is van mening dat dit
bouwplan voor een grote supermarkt op de begane grond, met winkels op de
eerste verdieping en een ondergrondse parkeerkelder (met bevoorrading vanaf
de straat), niet voldoende kwaliteit heeft om hier in de binnenstad te worden
gebouwd. De gemeente wordt gevraagd om niet op deze manier de kans te verspelen op een op de toekomst gerichte, kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling
van deze locatie in het grotere verband van Yperstraat, Pieterstraat en Kruisstraat. Helaas toonde het College van B en W zich niet ontvankelijk voor deze
argumenten en wordt het plan toch doorgezet, zij het met een aanpassing voor
de tweede bouwlaag, die zal bestaan uit woningen. Of het echter ooit tot uitvoering zal komen, zal gezien het grote maatschappelijke verzet tegen het plan nog
moeten blijken.
Bomenkap bij Watertoren en planvorming Kalverbos e.o.
Aan Prorail BV werd in september een omgevingsvergunning verleend voor het
aanleggen van een fietspad en het kappen van een aantal bomen op de locatie
Wateringsevest, waarna de uitvoering werd overgedragen aan het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS). Omdat deze activiteiten voor een deel liggen in
het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad vereist deze vergunningverlening een
andere procedure en moet de aanvraag worden voorgelegd aan de Commissie
voor Welstand en Monumenten en de Kwaliteitskamer.
Het kappen van vier bomen in de rand van het Kalverbos betekent een groot verlies aan kwaliteit van dit historische park en vraagt om een integrale visie voor
het gebied Kalverbos/Nieuwe Plantage.
Aangezien het fietspad niet volgens het oorspronkelijke plan Busquets kan worden aangelegd, moet een geplande rij van circa twintig bomen komen te vervallen. Al met al was dit aanleiding voor CBS om in de nieuwsbrief aandacht te
vragen voor deze verarming van de oorspronkelijke plannen van Busquets om
vervolgens in oktober, naar aanleiding van een voorgenomen vergunningverlening, een zienswijze in te dienen waarbij bezwaar gemaakt wordt tegen de
gevolgde procedure en het kappen van vier bomen. Omdat deze zienswijze werd
ingediend nadat er al een vergunningverlening had plaatsgevonden, moest zij
formeel worden omgezet in een bezwaarschrift. Aangezien de afhandeling daarvan een periode van ten minste zes tot acht weken vergt en uitvoering van de
plannen urgent was, was OBS bereid om de CBS op een aantal punten tegemoet
te komen bij de ingediende bezwaren. Tijdens twee constructieve gesprekken
zijn er voorwaarden geformuleerd ten aanzien van de herplanting van zes iepen
tussen het fietspad en de rijweg, en op langere termijn de herplanting van nog
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eens vier bomen in het Kalverbos, conform een door het college van B en W
nader goed te keuren eindplan.
De zienswijze c.q. het bezwaarschrift kon als gevolg hiervan worden ingetrokken.

Bomenkap en problemen met de leidingen bij het Kalverbos.
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Terrassen- en terrasbotenbeleid
De CBS wordt nog steeds betrokken bij nieuwe aanvragen voor terrassen in de
binnenstad en bij het handhaven van de in de Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen
vastgestelde spelregels. De uitgangspunten voor de beeldkwaliteit zullen pas volgend jaar leiden tot toepassing en handhaving.
Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over de evaluatie van het terrasbotenbeleid in verband met het in 2017 in samenspraak met betrokkenen op te
stellen nieuwe beleid.
Microbereikbaarheid
Er is door de gemeente een budget van twee ton beschikbaar gesteld om de situatie voor voetgangers (en fietsers) in de binnenstad te verbeteren. Leden van de
CBS zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop over dit onderwerp.
De CBS heeft er steeds voor gepleit om in smalle winkelstraten geen uitstallingen of terrassen toe te staan. Ook op stoepen staan vaak te veel uitstallingen
waardoor, zoals op de Binnenwatersloot, voetgangers vanuit het station nauwelijks ruimte hebben om veilig de binnenstad te bereiken. Inmiddels is als een
eerste deelproject de Barbarasteeg tussen Oude Delft en Westvest opnieuw vlak
bestraat en dat ziet er heel goed uit.
Plaatsen informatiebord op locatie voormalig kasteel Altena
In samenwerking met de directeur van DSM en de stadsarcheoloog van Delft
wordt op initiatief van de CBS een plan ontwikkeld om de plaats van het voormalige kasteel Altena op het DSM-terrein beter kenbaar te maken door middel van
een informatiebord. Een subsidieaanvraag wordt voorbereid.
Samenstelling/netwerken/diversen
De samenstelling van de Commissie is dit jaar niet gewijzigd.
Leden van CBS hebben deelgenomen aan het Platform Spoor en aan het Netwerk
Strategische Monumentenzaken (NSM).
Zoals gebruikelijk was er regelmatig en goed overleg met de bewoners-/belangenverenigingen in de binnenstad.
Op uitnodiging van het architectenbureau Cepezed heeft een gesprek plaats gehad over de nieuwe bestemming en daarmee gepaard gaande herinrichting van
het Armamentarium.
Op verzoek van CBS is er een gesprek geweest met de directeur van de Stichting
Centrum Management Delft om te komen tot een betere informatieoverdracht
over en weer; in 2016 betrof dit met name de activiteiten van de Stichting in
het kader van Citydressing en de plannen voor 'de rode lopers' voor de bereikbaarheid van de historische binnenstad. CBS zoekt wegen om onder andere de
gemeente waar nodig tijdig haar mening over initiatieven van de Stichting te
kunnen overbrengen.
De gemeente is aangesloten bij de Erfgoedtafel Trekvaarten, een initiatief van de
Provincie Zuid-Holland. Uit de beschikbare fondsen is een nieuwe aanlegsteiger
aangelegd in de Schie ter hoogte van de Porceleyne Fles. Er zijn plannen om ten
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behoeve van het watertoerisme aanlegsteigers aan te brengen in de Westsingelgracht aan de zijde van het station. Bij het initiatief en ook bij 'Delft Waterstad'
is CBS incidenteel betrokken.
Op uitnodiging van de gemeente is er deelgenomen aan de eerste discussiebijeenkomsten over de Omgevingswet, die naar verwachting vanaf 2019 in werking zal treden. De grote veranderingen die van deze ingrijpende wet het gevolg
zullen zijn, zullen gemeente, initiatiefnemers, burgers en belangenverenigingen
nog lang bezig houden.

In memoriam Gé Augustinus (Rotterdam 1932–2016 Delft)
Op 2 februari hebben wij definitief
afscheid moeten nemen van ons
zeer gewaardeerd lid, Gé Augustinus. Hij had al jaren grote problemen met zijn gezondheid. Gelukkig
heeft hij samen met zijn vrouw Ada
nog iets van het lustrumfeest eind
2015 mee kunnen maken. Hij voelde zich zeer verbonden met Delfia
Batavorum, waarvan hij negen jaar
penningmeester is geweest. Bij zijn
afscheid in de Algemene Ledenvergadering in 2012 werd hij geroemd
om zijn degelijk beleid en grote
nuchterheid. Met zijn droge humor
kon hij wensdromen terug brengen
tot reële proporties. Daarbij deed
hij ook veel werk achter de schermen, van het bijhouden van het
ledenbestand tot het organiseren
van de bezorging van het verenigingsblad. Door dit type vrijwilligerswerk kunnen verenigingen als
Gé Augustinus op de nieuwjaarsbijeenDelfia Batavorum blijven bestaan
komst van 2009.
op een voor ieder betaalbare wijze.
De stad Delft heeft met Gé Augustinus een inwoner verloren die in het maatschappelijke en culturele leven veel heeft betekend. Onze vereniging mist
een goede vriend.
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Vijfentwintig jaar Jaarboek
Ria van der Meer

Tijdens de jaarvergadering 2016 gaf redactielid Ria van der Meer een kort
overzicht van de geschiedenis van het jaarboek. Dit is de tekst zoals zij die
uitsprak.
Velen van u hebben dit rijtje jaarboeken of een gedeelte daarvan thuis in de boekenkast staan. Een korte terugblik op vijfentwintig jaar jaarboek.
Het initiatief voor de Delftse Kaart Figuratief werd genomen nadat een dergelijke kaart van Rotterdam was verschenen. De derde stad van Holland kon dat
niet over haar kant laten gaan. Zo ook schijnt het idee van een Delfts jaarboek
te zijn geopperd nadat in 1988 een Westlands jaarboek verscheen. De publicatiecommissie, die tot dan toe incidentele uitgaven verzorgde, besloot tot een
jaarlijkse uitgave.
Het allereerste jaarboek verscheen in 1991. Fijn dat redactieleden van het eerste
uur hier aanwezig zijn. Het boekje werd opgedragen aan Harry van Leeuwen, bij
gelegenheid van zijn afscheid van het gemeentearchief. Het bestuur waardeerde
het initiatief: in het jaarverslag van 1992 wordt de verschijning van het jaarboek
genoemd als de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Die waardering blijkt ook
uit de toekenning van de Blokpenning aan de volledige redactie in 1996.
Een aantal bekende rubrieken van de huidige jaarboeken ontbrak nog de eerste
jaren: de kroniek startte pas in 1993, twee jaar later werd 'Delftse topografie op
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Het eerste omslag, 1991-1994, met het profiel van Delft getekend door Hans Houtzager.

Het tweede omslag, 1995-2004, met
fragment van de Kaart Figuratief
Ontwerp Pieter van Koppen.

de veiling' toegevoegd, later onder de naam 'Delfiana', een rubriek die Max van
Noort twintig jaar met veel inzet verzorgde.
Er zijn meer verschillen te ontdekken: zo werd het jaarboek in de loop der jaren
steeds dikker: in 1993 telde het 112 pagina's; koploper was tot nu toe 2002 met
272 pagina's. Toen werden we door de penningmeester op de vingers getikt in
verband met de financiën.
Ook de omslag heeft twee keer een ingrijpende verandering ondergaan. In 1996
werd voor het eerst een kleurkatern ingevoegd: een puzzel voor de eindredacteur om de artikelen daar op de juiste wijze omheen te plaatsen. Nu kunnen we
ons niet meer voorstellen dat het boek niet in full colour zou verschijnen.
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een gestyleerd profiel van Delft, een
en een klein fotootje.

Het derde omslag, 2005-2015, met een grotere afbeelding.
Ontwerp Drukkerij Vis Offset.

Wat betreft die eindredacteur: Peter van der Krogt maakt als enige vanaf het
eerste begin deel uit van de redactie. En gelukkig heeft hij geen plannen om te
stoppen, want hij is bijna onvervangbaar.
Het belangrijkste aspect van het jaarboek is natuurlijk de inhoud. Naast de vaste
rubrieken zijn er ieder jaar weer artikelen van uiteenlopende aard: een grote
variëteit aan onderwerpen en auteurs, van meer wetenschappelijke artikelen tot
kleine verhalende stukjes over schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen die toch
licht werpen op een bepaald aspect van de Delftse geschiedenis.
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel werk er zit in dit kleine rijtje boeken. Op
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de eerste plaats voor de auteurs die de artikelen leveren: het onderzoek, het
schrijven, het illustreren. Dat geldt uiteraard ook voor de vaste rubrieken. En
dan is er natuurlijk het redactiewerk. Honderden mails die worden uitgewisseld, deadlines die worden overschreden en weer worden verlegd. Altijd weer
het gevecht met de tijd om alles op tijd bij de drukker af te leveren. En dan de
frustratie van de foutjes die er altijd nog insluipen. Vandaar: deze boeken zijn
een kostbaar bezit.
Bij de ruim honderzestig artikelen die in de loop der tijd verschenen zijn, komen
we nogal eens dezelfde namen tegen. Koploper op grote afstand is Hans Houtzager die maar liefst negentien bijdragen heeft geleverd in de afgelopen jaren en
daarnaast als illustrator optrad met zijn fraaie tekeningen. Als hij wel eens een
jaar overslaat, maakt hij dat soms goed door twee artikelen voor een jaarboek te
leveren. Ik vrees dat hij niet meer in te halen is, zelfs niet door nummer twee, Aart
Struijk, die met zeven artikelen toch ook al heel wat bijdragen heeft geleverd.
Als bijzondere gebeurtenis moet natuurlijk ook de verschijning van de canon worden genoemd in 2012. Een project waaraan door velen met grote inzet is gewerkt
en dat een groot succes geworden is.
Tot slot: ik zou u graag willen opwekken om de jaarboeken nog eens door
te bladeren, en de artikelen te lezen
of te herlezen. De tijd ontbreekt om
een aantal artikelen te noemen. Maar
om uw nieuwsgierigheid te wekken
hier een afbeelding van een kanten
mutsje, te vinden in een van de boeken, een intrigerend voorwerp dat
zich in het gemeentearchief bevindt
en waar een prachtig tragisch verhaal aan vast zit.
Honderdzestig artikelen, honderdzestig kleine steentjes die bijdragen aan
het grote mozaïek van de Delftse geHet kanten mutsje. Zie Jaarboek 2006
schiedenis.
voor het verhaal.
Ik wens u veel plezier bij het lezen en herlezen van vijfentwintig jaarboeken.
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Kroniek over 2016
samengesteld door Gab L. Lansbergen

Januari
1

In de Griegstraat verloopt de jaarwisseling onrustig. Zeven vandalen laten
een spoor van vernielingen achter: stenen door winkelruiten, een opgeblazen riool, een auto op zijn kant en kapotgeslagen plantenbakken.

2

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente – zonder bubbels en muziek –
houdt burgemeester Bas Verkerk een positief verhaal over de stad. De financiële crisis komen we te boven, de Metropoolregio ontwikkelt zich gunstig,
Delftenaren en Delftse bedrijven scoren landelijk op vele terreinen in de top
drie. De inwoners zullen in het komende jaar meer bij de besluitvorming
betrokken worden.

3

De lezers van Delft Op Zondag wijzen Leo Quack, nachtburgemeester van
Delft, aan als Bekendste Delftenaar. Tweede wordt bierhistoricus Aad van der
Hoeven, gevolgd door Joop de Blij, onder meer bekend van zijn boek Oorlog
en verzet in de Prinsenstad.

4

Het rapport van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad over de besluitvorming rondom de miljoenenprojecten Spoorzone, Harnaschpolder en
Sint-Sebastiaansbrug toont aan dat ambtenaren, stadsbestuur en gemeenteraad van begin af aan tekortgeschoten zijn in controle op de begrotingen.
Niemand had een totaaloverzicht.

5

De gemeentesecretaris Hans Krul neemt de sleutel van het nieuwe stadskantoor in ontvangst. Als begin februari de inrichting voltooid is, zullen de
ambtenaren het gebouw betrekken.

8

Zangpedagoog Petra Weijers start de Koorschool Delft met drie groepen
kinderen van verschillende leeftijden, vanaf vier jaar. Stemtechniek, noten
lezen, muziektheorie: het komt allemaal aan bod.

8

Op de campus van TU Delft wordt een nieuw beeld van Prometheus onthuld,
ontworpen door de voormalig TU-student Willem Jager. Het vervangt het
bronzen beeld van Oswald Wenckebach dat vier jaar geleden werd gestolen.

9

Op zaterdag en zondag trekt het snowboardevenement Flatstyle op de Markt
grote belangstelling. Inwoners van de stad en professionele snowboarders
tonen hun kunsten.
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8 januari. Het vervangende beeld van Prometheus. Zie blz. 2 voor een foto van het
beeld van Wenckebach.

14 In het vierde kwartaal van 2015 werden in Delft 20,6 procent meer huizen
verkocht dan in het vergelijkbare kwartaal van 2014. De prijzen van de huizen
zijn over dezelfde perioden gemiddeld met 6,8 procent gestegen. Dit blijkt uit
cijfers van de regionale afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
15 De Stichting Brugwachtershuisjes ontfermt zich over de functieloze brughuisjes door met informatieborden aandacht te vragen voor de geschiedenis
van de trekvaarten en de brughuisjes.
19 De gemeenteraad gaat in meerderheid akkoord met het nieuwste voorstel
voor vervanging van de Sint-Sebastiaansbrug. Wethouder Harpe hoopt dat de
brug er in 2020 ligt.
20 Terwijl de werkzaamheden aan de verbouwing van de grafkelders stil liggen
vanwege de eis tot voorafgaand archeologisch onderzoek, gaat de restauratie
van het orgel in de Nieuwe Kerk van start. Het orgel, gebouwd door Bätz en
Witte, stamt uit 1839.
21 De Commissie Behoud Stadsschoon maakt bezwaar tegen de vergunningaanvraag van HTM en de Metropoolregio voor de aanleg van een derde tramspoor
op de Westvest. De derde baan is bedoeld als voorlopig eindpunt van lijn 19.
23 De Delftse Jongerenacademie biedt succesvol hulp aan jongeren op het gebied van financiën en bijstand op de arbeidsmarkt. Zo'n tweehonderd jongeren krijgen begeleiding.
25 In het begin van het schooljaar zaten er 65 kinderen van asielzoekers in de
schakelklas van het Grotius College, nu zijn het er 109. Rector Van den Bosch
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verwacht dat het er aan het einde van het jaar 150 zijn. Ze krijgen een stoomcursus Nederlands om zo snel mogelijk door te stromen naar het reguliere
onderwijs.
26 Het AD constateert dat de openstelling van de verlengde A4 naar Schiedam
op 18 december 2015 een betere doorstroming oplevert op de opritten van
de A13 en minder sluipverkeer geeft rond de Kruithuisweg.
26 De raadscommissie Algemeen wijst een raadsenquête over het rapport besluitvorming grote projecten, Spoorzone, Harnaschpolder en Sint-Sebastiaansbrug, af.
28 De voorzitter van de adviescommissie Delft Herstelt, Wim Deetman, geeft
onder de titel Delft, Parel in de Randstad, positieve adviezen aan B en W
en de raad. De stad moet bestuurskracht ontwikkelen. 'Delft heeft goud in
handen.' De meeste partijen reageren instemmend op het rapport.
Februari
2

De Haagse Hogeschool met een vestiging in Delft trekt voor 40 miljoen euro
nieuwe docenten aan. Zij moeten door begeleiding van studenten het hoge
aantal uitvallers verminderen. Minder dan 45 procent van de studenten haalt
binnen vijf jaar zijn diploma.

2

De WhatsApp-groep in de wijk Tanthof, waar al zevenhonderd bewoners aan
deelnemen, maakt met borden aan mogelijke inbrekers bekend dat ze gezien zijn.

3

Delft Marketing en Den Haag Marketing gaan samenwerken om de Chinese
toerist naar deze steden te lokken.

2 februari. WhatsApp-borden in Tanthof zijn een waarschuwing voor inbrekers.
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3

De sloop van het voormalige B-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis
gaat van start. Op deze plek komt de nieuwe parkeergarage.

6

Het AD stelt vast dat de vijf procent winkelleegstand van Delft ver onder het
landelijk gemiddelde van 9,2 procent blijft.

10 Het kookboek Papa Kazmi van Shahzad Kazmi, eigenaar van het restaurant
Hills en Mills aan de Oude Langendijk, is door de organisatie Het Kookboek
van het Jaar verkozen tot het kookboek van februari.
13 Simone van der Vlugt presenteert bij boekhandel Huyser haar roman Nachtblauw die het verhaal vertelt van Catrijn, een Delftse plateelschilder.
12 Emeritus hoogleraar Léon Rothkrantz, die jarenlang verbonden was aan de
TU Delft, ontvangt een eredoctoraat van de Technische Universiteit Praag.
15 Tijdens de jaarlijkse schoonmaakactie komen in de Delftse grachten honderdtwintig fietsen boven water, rijp voor de sloop.
17 V&D is failliet verklaard; ook de vestiging in de Veste is gesloten.
19 Vanwege noodzakelijke bezuinigingen besteedt de gemeente een miljoen
euro minder aan de verzorging van het groen in de stad. De beschikbare vier
miljoen wordt gebruikt voor het vastgestelde onderhoudsniveau.
24 De eis van archeologen om de bouw van een ondergrondse ontmoetingsruimte onder de Nieuwe Kerk uit te stellen totdat er uitgebreid onderzoek is
gedaan naar de aanwezige skeletten, wordt door de Haagse rechtbank afgewezen. De archeologen kunnen nog in beroep gaan bij de Raad van State.
26 Het gebouw van Archief Delft aan de Oude Delft is verkocht voor 1,2 miljoen euro. De opbrengst zal worden besteed aan de bouw van een nieuw archief, dat ruim 7,5 miljoen euro gaat kosten. De archieven van Delft, Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, en misschien ook van het Hoogheemraadschap van Delfland en de TU Delft zullen daarin worden opgenomen.
27 Het AD meldt dat vorig jaar de flitspaal op de kruising Prinses Beatrixlaan/
Westlandseweg aan ruim 50.000 automobilisten een bekeuring opleverde. In
de jaren ervoor schommelde het aantal tussen de 39 en 46 duizend.
Maart
1
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De bouwkosten voor de spoortunnel overschrijden de ramingen nu al met
45 miljoen euro. ProRail is hiervoor verantwoordelijk, maar het is onzeker of
ook Delft hiervoor een rekening gepresenteerd krijgt.

3

Minister Stef Blok geeft het startschot voor de bouw van de nieuwe woningen in de Coendersbuurt in Nieuw Delft. Het betreft zelfbouwhuizen van
particulieren en groepen.

3 maart. Minister Stef Blok geeft het startschot voor de bouw van de nieuwe woningen in de Coendersbuurt.

3

De kledingbank De Buurvrouw, parallel aan de voedselbank, blijkt nu, na twee
jaar, een groot succes. Alle kleding wordt gratis aangeleverd én gratis verstrekt
aan minder bedeelden. Er zijn ruim vijfhonderd klanten ingeschreven.

6

In Museum Prinsenhof krijgt wethouder Aletta Hekker deel 2 van de stadsgeschiedenis aangeboden: Vooruit met veel verleden. De historica dr. Ingrid
van der Vlis is de auteur.

8

De overgrote meerderheid van de raadscommissie Sociaal Domein gaat akkoord met het voorstel van B en W tot kleinschalige opvang van driehonderd
statushouders in dit jaar. Er is een extra investering van vier ton beschikbaar
voor begeleiding.

16 Minister Ronald Plasterk opent in het Vermeer Centrum de nieuwe presentatie Het leven van Johannes Vermeer. Hij stelt een nieuwe interactieve
touchtable met de kaart van Delft in gebruik.
16 In aanwezigheid van prinses Beatrix en prinses Mabel ontvangt Tim Horeman op de Hogeschool InHolland in Delft de Prins Friso Ingenieursprijs
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2016. Hij ontvangt de prijs vanwege zijn ontwerpen van innovatieve chirurgische instrumenten die een brug slaan tussen techniek en gezondheidszorg.

16 maart. Prinses Beatrix en prinses Mabel brengen een bezoek aan de Hogeschool
InHolland voor de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs 2016.

18 In de Broerhuisstraat opent Matthijs van Swieten volgens Scandinavisch concept de winkel Voor de kast. In kisten en kasten kunnen ondernemers en particulieren, ontwerpers en kunstenaars hier hun producten te koop aanbieden.
18 In de wijk Buitenhof doen ouders bij de politie aangifte van mishandeling
van hun kinderen en bedreiging van volwassenen door jeugdbendes uit de
buurt. De gemeenteraad is verontrust en vraagt om actie.
19 Vijfhonderd inwoners krijgen de gelegenheid het nieuwe stadskantoor te bezichtigen. Een kans om één keer in je leven even op de stoel van de burgemeester te zitten.
23 V&D gaat nog veertien dagen open voor een totale uitverkoop, de toeloop op
de eerste dag is massaal.
24 Het Straatje van Vermeer hangt vanaf vandaag drie maanden in Museum Prinsenhof in de tentoonstelling Vermeer komt thuis. De horeca verzorgt speciale arrangementen; op velerlei wijzen komt de schilder Vermeer in de stad aan het licht.
24 Al drie jaar achtereen stijgt het aantal gestolen fietsen. In 2013 ging het om
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duizend fietsen, in 2015 om vijftienhonderd. In 2016 krijgen e-bikes voorkeur
van de dieven.
29 Groep 8 van de basisschool Het Mozaïek is uitgeroepen tot de beste groep 8
van Nederland. De test werd georganiseerd door Squla's Leuk Leren.
29 De succesvolle oprichter en directeur van het architectenbureau Mecanoo,
Francine Houben, ontvangt een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht.
30 De gemeente krijgt voor een derde ondergrondse fietsenstalling een rijkssubsidie van 3,5 miljoen euro, bijna de helft van het totaal begrote bedrag. Deze
stalling zal in 2019 plaats bieden aan 2400 fietsen.
April
2

Aan de Levende Etalagedag, die voor de achtste keer wordt gehouden, doen
steeds meer winkels mee, dit jaar ruim 120. Het evenement trekt van jaar tot
jaar meer bezoekers.

4

De sociale werkplaats Werkse maakt vanaf 2014 door verminderde rijkssubsidie een steeds groter verlies. De gemeente moet het tekort aanvullen.

6

Het landelijke referendum over het verdrag met Oekraïne trekt 35,2 procent
van de kiesgerechtigden, een kleine meerderheid stemt tegen.

8

De gemeente stimuleert samen met de welzijnsorganisatie Participe het opzetten van buurtwebsites voor Delftse wijken door vrijwilligers. Tanthof
loopt al, de Wippolder en Voordijkshoorn gaan nu van start.

11 Aad Bonthuis overlijdt op 63-jarige leeftijd aan complicaties na een operatie. Vanaf 1974 tot 1986 was hij raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad.
Daarna zat hij tot 2001 in de raad voor de door hemzelf opgerichte partij
Stadsbelangen Delft. Van 1994 tot 1998 was hij wethouder.
13 De politie vraagt particulieren die beschikken over een camera aan de gevel
van hun huis om dat te melden. Beelden van deze camera's kunnen bijdragen
aan de oplossing van incidenten. Dit initiatief past in het landelijk project Camera in beeld.
14 Het Nederlandse Normalisatie Instituut NEN mag zich koninklijk noemen.
De stichting bestaat honderd jaar en heeft bijna driehonderd werknemers.
15 Op de voormalige TNO-locatie aan de Schoemakerstraat zijn een park en
achthonderd woningen gepland. De huizen worden voorzien van een Delftse
stoep: een privéstrook tussen de openbare stoep en de woning.
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16 Wethouder Lennart Harpe opent de Westsingelgracht die vanwege de werkzaamheden aan de Spoorzone jaren afgesloten is geweest. De maximale doorvaarthoogte is 190 centimeter.

16 april. De doorvaart over de Westsingelgracht is weer vrij.

16 Het Toeristen Informatie Punt (TIP) aan de Kerkstraat gaat samenwerken met
de VVV. Het informatieaanbod aan toeristen wordt hierdoor sterk vergroot.
18 De raadscommissie buigt zich over de onrust rond touringcars die de stad
aandoen. Bewoners willen wegens overlast de bussen weren uit het stadscentrum. Reisorganisaties dreigen Delft te mijden als ze de toeristen voortaan moeten afzetten op de Koepoortplaats in plaats van bij de Nieuwe Kerk.
Ondernemers zijn bang dat ze klandizie gaan missen. Bewoners van het Zuidplantsoen protesteren dat de bussen daar moeten parkeren.
23 Onder beheer van de stichting BuytenDelft gaat de gerenoveerde waterspeeltuin in de Delftse Hout weer open. Er moet voortaan een toegangsprijs betaald worden: twee euro vanaf de leeftijd van twee jaar.
25 Op Oude Delft 35 viert het oudste studentenhuis van het land zijn 125-jarig
bestaan. Het wordt beheerd door het Delfts Studenten Corps.
26 De Hartstichting zoekt voor Delft duizend vrijwilligers die zich willen bekwamen als hulpverlener bij reanimaties. Er hebben zich al 420 inwoners aangemeld.
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26 Negen Delftenaren worden verrast met een lintje: zes inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
27 Regen en kou weerhouden mensen er niet van om Koningsdag te vieren.

27 april. Koningsdag in de regen op het Doelenplein.

Mei
2

De vereniging Hendrick de Keyser koopt het voormalige Museum Lambert
van Meerten van de gemeente. Het huis zal na restauratie gedeeltelijk een
museale functie krijgen, daarnaast wordt het verhuurd voor ontvangsten en
bijeenkomsten.

2

De Nieuwe Kerk vervangt zeventig kerkbanken door stoelen. Er is veel belangstelling voor de honderd jaar oude banken die voor € 295 per stuk van
de hand worden gedaan.

3

Van 2 tot 7 mei staan het park van de Poptahof en het winkelcentrum De
Hoven bol van creatieve kunsten voor kinderen. Er zijn workshops, ateliers
en presentaties.

3

De jaarrekening 2015 van de gemeente toont een financieel herstel. Het
brengt verlichting rond de bezuinigingen, zo wordt de hondenbelasting een
jaartje uitgesteld.
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6

Architect Mahasti Tafahomi ontwerpt samen met twee studenten van de TU
Delft een prototype van een zelfvoorzienende demontabele woning. Het huis
staat in de Harnaschpolder en zal door studenten worden getest.

11 De Markt wordt voor een dag bezet door de Koninklijke Landmacht. De militairen geven met demonstraties en informatiekramen aan vele belangstellenden voorlichting over hun werkzaamheden.
12 Anderhalf jaar nadat de spoortunnel in gebruik werd genomen, is het mobiele netwerk nu toegankelijk voor reizigers.
13 Hannah Harmens en Lianne Siemensma geven een stadsgids uit, Delft like
a local, met adressen van originele plekjes die voor de toerist moeilijk vindbaar zijn: een lekker ijsje, het smaakvolle sapje, de hipste winkel. Ieder half
jaar wordt het mapje bijgewerkt.
19 De belangenverenigingen Binnenstad-Noord, de Oude en de Nieuwe Delf en
Zuidpoort vragen in een brief aan de gemeenteraad om de geluidsoverlast te
verhelpen. De geluidsmeters die twee jaar geleden zijn geplaatst, zijn regelmatig
kapot.
19 Om passanten op de A13 en A4 te attenderen op de kwaliteiten van de stad,
mogen jongeren tussen de 12 en 18 jaar ideeën aanbrengen onder de noemer:
Delft laat je zien!
21 De AD Misdaadmeter meldt dat het aantal inbraken in Delftse woningen vorig jaar is afgenomen van 543 in 2014 naar 419 in 2015. Het aantal autokraken
nam in dezelfde periode af van 553 naar 425. Het aantal vernielingen daalde
eveneens maar is nog altijd hoog: 541.
25 De PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom verricht de doop van de nieuwe
zonneboot die door 24 studenten van het TU Delft Solar Boat Team is gebouwd. De boot vliegt daarna over het water van de Schie.
25 Het oude kantoorpand in de Van Bleyswijckstraat 93 wordt geschikt gemaakt
voor huisvesting van studenten en jonge statushouders. De 256 statushouders die de gemeente dit jaar een huis moet aanbieden, worden verspreid
over de stad. Zij worden begeleid door Participe en Vluchtelingenwerk Delft,
ondersteund door vrijwilligersinitiatieven.
26 Galerie Terra viert het dertigjarig bestaan met een route langs Delftse verzamelaars van aardewerk. In de galerie tonen 37 kunstenaars die hier al eerder
exposeerden nieuw werk.
27 De provincie Zuid-Holland complimenteert de stad voor de wijze waarop de
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financiële problemen zijn aangepakt. De situatie wordt niet meer beschouwd
als 'meest risicovol', maar als 'neutraal'.
31 Een rapport van de Vereniging van Studentenbelangen Delft stelt vast dat de
TU Delft een schrijnend tekort heeft aan collegezalen en studieruimtes. Ook
zouden de docenten onder te hoge werkdruk staan. Anka Mulder van het
college van bestuur erkent de problemen, maar zegt al volop bezig te zijn om
nieuwe gebouwen te plaatsen en nieuwe docenten aan te trekken.
Juni
1

De pollers, die jarenlang zoveel ellende hebben veroorzaakt aan onoplettende chauffeurs – zo'n dertig tot veertig aanrijdingen per jaar – zijn vanaf
vandaag verdwenen. Controle heeft nu plaats via kentekenregistratie. Het al
bestaande verbod op scooters en brommers in de verkeersluwe binnenstad
wordt hiermee tevens geactiveerd. Het roept onbegrip en woede op bij de
bestuurders van de gemotoriseerde tweewielers.

2

De TU Delft, overheid, provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van
Delfland en de gemeente Delft gaan samenwerken in de proeftuin The Green
Village om duurzame innovaties te ontwerpen en uit te testen.

2

De voormalige burgemeester van Schipluiden en oud-minister van onderwijs
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is door de gemeenteraad voorgedragen als
burgemeester van Delft. Zij zal op 2 september 2016 worden geïnstalleerd.

26 mei. Joke Doedens en Simone Haak in de jubilerende Galerie Terra.
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4

In Museum Paul Tetar van Elven opent stadsbouwmeester Wytze Patijn de
tentoonstelling Over Delftsche Bruggetjes met schilderijen, tekeningen en
foto's van de tachtig bruggen die Delft rijk is.

4

Op initiatief van Canal Art drijven 23 kunstwerken in grote variëteit in de
grachten.

9

Uit cijfers van RIVM, GGD en CBS blijkt dat bijna veertig procent van de Delftenaren zich eenzaam voelt. Het speelt vooral bij de bewoners van Voorhof en
Buitenhof.

11 Het is Vermeer-dag! Kunstenaar Leon Keer ontwerpt op het Bastiaansplein
een 3D-versie van het Straatje van Vermeer. In Museum Prinsenhof krijgen
zestig mensen met de naam Vermeer een feestelijke ontvangst.
13 Het initiatief van de partij Onafhankelijk Delft om een referendum te houden
over het (niet) realiseren van een azc krijgt slechts 170 steunbetuigingen,
terwijl er vierduizend vereist zijn.
14 Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er
vorig jaar 765 Polen in Delft woonden. In 2004 waren er dat 311.
20 Veel bruggen in Delft lijden aan achterstallig onderhoud. De gemeente wil
vóór 2020 de bruggen, viaducten en kademuren weer op orde hebben.
22 In de basisschool de Horizon in de wijk Buitenhof tekenen de gemeente
Delft, de stichting Christelijk Onderwijs Delft, Delftse Peuterspeelzalen, JGZ
Zuid-Holland West en Delft voor Elkaar een overeenkomst om hun zorg te
integreren. Het is voor Nederland een uniek initiatief.
22 In het televisieprogramma National Business Award van RTL7 wordt Rondvaart Delft uitgeroepen tot beste rondvaart van Nederland.
22 Voormalig minister van Economische Zaken Jan Terlouw opent bij afvalverwerking Avalex de ICT-Challenge waar zestig ict'ers bespreken hoe de hoeveelheid afval verminderd kan worden.
22 Wethouder De Prez opent in de Harnaschpolder een nieuw park. Te midden
van veel groen en water zijn speelmogelijkheden ingebouwd.
25 Aan de internationale conferentie over mensenrechten van de Global Student
Leaders Summit in Den Haag nemen honderd leerlingen uit Nederland deel,
onder wie 24 leerlingen van het Grotius College.
11 juni. Het Straatje van Vermeer op het Bastiaansplein.
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30 Terwijl in de Coendersbuurt de huizenbouw in volle gang is, heeft vandaag
een informatiebijeenkomst plaats voor zelfbouwers in het Van Leeuwenhoekkwartier. Ruim 260 mensen hebben al belangstelling getoond om hier
een huis naar eigen inzicht te bouwen.
Juli
3

Burgemeester Bas Verkerk verleent de erepenning van de gemeente aan pastoor Ben Bolmer ofm voor wat hij tijdens zijn ambt gedurende vijftien jaar
voor de stad heeft betekend.

3

Vanwege te hoge concentraties bacteriën en algen raadt het hoogheemraadschap ook dit jaar af om te zwemmen in de Grote Plas in de Delftse Hout.

4

Tijdens een buitengewone raadsvergadering neemt de gemeenteraad met
woorden van dank afscheid van burgemeester Bas Verkerk. Hij heeft twee
ambtsperioden uitgediend. De commissaris van de koning Jaap Smit benoemt hem tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De raad schenkt hem
de erepenning van de stad.

4 juli. Burgemeester Bas Verkerk tijdens het afscheid van de gemeenteraad.

5
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De voorzitter van de Gentse afdeling de Orde van den Prince, Godelieve
Laurys, installeert een Delftse afdeling van de orde. Het genootschap zet zich
in voor de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

8

Een enquête van reizigersvereniging Rover geeft in de categorie middelgroot
station aan Delft de eerste prijs van gastvrij station van Nederland.

9

Vrijwilligers en professionals organiseren in de Tuin van Bakkeren, een publieke binnentuin tussen de Buitenwatersloot en de Plateelstraat, voor honderdvijftig buurtbewoners een feest met theater, muziek, dans en maaltijden
onder de titel Spaghetti e Confetti.

15 Op een nieuwe locatie, het sportveld van het Stanislas College, trekt na een
jaar afwezigheid het tweedaagse Westerpop 17.000 bezoekers. Een groot succes. De 25-jarige festivalgeschiedenis is opgetekend in een jubileumboek.
15 Tom Dumoulin wint de tijdrit in de Tour de France. Volgens dr. Jouke Verlinden van de faculteit Industrieel Ontwerpen is dit mede te danken aan het pak
dat Dumoulin tijdens de rit draagt. Het is ontworpen door wetenschappers
van de TU Delft en de wielerploeg Team Giant-Alpecin.
16 In het AD vertellen directeur Jeremy Groeneweg en educatiemedewerker
Sylvia Looijesteijn van De Papaver dat, een jaar nadat de gemeente het beheer
heeft overgedragen, het Milieu Educatie Centrum dankzij de inzet van vele
vrijwilligers blaakt van activiteiten en initiatieven.
18 Over een half jaar zal Delft op de Amerikaanse televisie te zien zijn in het
programma House Hunters. De afgelopen dagen zijn in de stad opnames
gemaakt.
19 Erik Karreman oppert in een rapport van VVD Delft dat een betere presentatie van Delfts blauw de Chinezen zal verleiden om de stad te bezoeken.
27 Ten opzichte van vorig jaar is het aantal inbraken in de eerste helft van dit
jaar flink gestegen, van 162 naar 232. Met name in de wijk Buitenhof zijn
inbrekers actief.
27 Ed Hoogendijk, de eigenaar van de bistro De Pijpenla en het restaurant Le
Mariage – The Bounge, is deze week onderscheiden als de Meest Markante
Horecaondernemer van de regio Zuid-Holland Noord.
28 De twintigste editie van het Delft Chamber Music Festival gaat van start; het
is de tiende keer dat de violiste Liza Ferschtman de artistieke leiding heeft.
De uitvoeringen hebben dit jaar plaats op meerdere locaties: in kerken en in
huiskamers, op de Markt en bij Lijm en Cultuur, maar op de eerste plaats in
het Prinsenhof. Het festival zal een record van 6.600 bezoekers trekken.
28 Onder leiding van Nan Deardorff-McClain en Janet Veenendaal van Delft Mozaïek is een lelijke muur aan de Nieuwelaan betegeld met 122 kleine mozaïe47

ken die tijdens de Delfiade en de Levende Etalagedag zijn geproduceerd door
Delftenaren en door leerlingen van groep 7 en 8 van de Oostpoortschool.

28 juli. De mozaïeken aan de Nieuwelaan.

30 Uit protest tegen het besluit van de gemeente om de bewaking van de fietsenstalling op de Oude Langendijk op te heffen, neemt Ronald Kroon, voormalig
gemeenteraadslid, op zaterdag vrijwillig de bewaking van de gratis stalling
op zich.
Augustus
7

Het Varend Corso krijgt een feestelijk onthaal langs de Buitenwatersloot en
de Westsingel nu na vijf jaar afsluiting wegens werkzaamheden aan de Spoorzone deze route weer open ligt voor de intocht in de stad. Delft doet weer
mee met een eigen boot.

8

De Algemene Waterschapspartij constateert dat de grachten te overdadig
met kroos bedekt zijn. Het hoogheemraadschap beraadt zich over de situatie.

9

In de regio Haaglanden loop je in Delft de meeste kans dat je fiets wordt
gestolen. In totaal gaat het in de stad om 735 meldingen in een half jaar, een
stijging van 12,6 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar.

11 Nu de taallessen van inburgeringscursussen vanwege de vakantie stil liggen,
organiseert DelftseBuur een Summerschool voor statushouders. Ze bezoeken onder andere de Porceleyne Fles.
48

12 Hans Buskes meldt in zijn column op de site van de gemeente dat de stad van alle
Nederlandse gemeenten het minste geld besteedt aan de bevordering van sport.
12 Bewoners uit de buurt hebben, door een kring te vormen, kunnen voorkomen dat de oudste boom van het Wilhelminapark, een vleugelnoot, gekapt
zou worden nadat een dikke tak was afgebroken. De boom kan behouden
blijven door hem flink te snoeien.
16 Voor een terugblik en een visie op de toekomst houdt het kabinet Rutte een
hei-dag in het Huis Lambert van Meerten. De middagpauze wordt besteed
aan een luchtige en zonnige ontmoeting met de Delftse bevolking.
17 Dok Delft gaat in samenwerking met scholen en peuterspeelzalen met het
project Taalvisite taalachterstand bij kinderen aanpakken. Vrijwilligers leggen vijftien bezoeken af bij een gezin om met de kinderen te lezen en taalspelletjes te doen.
19 De Prinses Beatrixlaan wordt afgesloten voor alle verkeer voor een testrit van
een nieuwe aerodynamische ligfiets van de TU Delft.
19 De Zomerschool voor leerlingen van de basisscholen in Buitenhof wordt na
twee weken leren en spelen afgesloten met de uitreiking van een certificaat.
Delft Voor Elkaar organiseerde dit samen met Identify en Sport Evenement
Haaglanden.
21 Jeroen Maas lanceert de gratis GoneOut-app voor studenten. De app biedt een
compleet overzicht van wat er in de stad te doen is aan feesten en festivals.
21 De ontvangstweek voor studenten, OWee, gaat van start. De bewoners van
de binnenstad zijn uitgenodigd om de openingsparade en het openingsfeest
mee te maken. Er zijn ruim vierduizend eerstejaars studenten ingeschreven.
22 De gemeente gaat alle sfeerverlichting in de stad vervangen door ledverlichting; in de komende jaren zullen eveneens de vijftienduizend lantaarns van
ledlampen worden voorzien. Het kan een besparing van zeventig procent
opleveren.
24 Het AD meldt dat de Amerikaanse rivierkreeft, twintig centimeter groot met
vervaarlijke scharen, in de omgeving van de stad in opkomst is. Door gebrek
aan natuurlijke vijanden planten zij zich snel voort. Ze zijn te eten.
25 In Museum Prinsenhof heeft de opening plaats van de tentoonstelling Gevonden! Het laatste schuttersstuk ontdekt. Dankzij de verwerving van het
portret van Willem Reyersz. de Langue en Daniël Fransz. van der Brugge zijn
voor het eerst in meer dan driehonderd jaar de Delftse schutters weer bijeen.
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28 Delft doet dit jaar, als een van de vijf steden in Nederland, voor het eerst
mee aan de sponsoractie Swim to Fight Cancer. De 167 deelnemers duiken
bij het Armamentarium in het water en leggen twee kilometer af in het RijnSchiekanaal. De opbrengst: € 123.019,79.
31 Ook dit jaar slaat de iepenspintkever toe, al vijftig iepen zijn gekapt. Gemeente en natuurorganisaties zoeken een werkzame oplossing voor de lange
termijn.
31 Willy van Reijen-Mienis (1928–2016) overlijdt op 87-jarige leeftijd. Zij is van
1990 tot 1997 bestuurslid van de Historische Vereniging Delfia Batavorum geweest. In 2007 ontving ze een Koninklijke onderscheiding voor haar betrokkenheid bij Museum Prinsenhof en als medeoprichter van de Projectgroep
Delfts Aardewerk.
September
2

In aanwezigheid van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende,
oud-minister Jan Kees de Jager en de burgemeester van Rotterdam Ahmed
Aboutaleb krijgt Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, stralend en trots, de
ambtsketen omgehangen.

3 september. Op zaterdag 3 september spreekt de nieuwe burgemeester de inwoners
van Delft toe. Ze trekt honderd dagen uit om zoveel mogelijk Delftenaren te ontmoeten.
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5

Wethouder Lennert Harpe opent een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel die
vanaf het station onder de Zuidwal door naar de Hooikade leidt. Deze maakt
een einde aan een maandenlang verwarrende en gevaarlijke oversteek van de
Zuidwal.

5

Gemeente Delft en ArsenaalDelft sluiten een overeenkomst voor de herbestemming van het voormalig Legermuseum tot een hotel, restaurant en congrescentrum. Men overweegt het plaatsen van een of meerdere nieuwe bruggen naar het schiereiland.

6

Op de QS World University Ranking stijgt de TU Delft naar plaats 62. In 2013
stond de universiteit nog op plek 95.

7

Wethouder Aletta Hekker opent het Integraal Kind Centrum de Eglantier aan
de Roland Holstlaan.

9

De tiende Taptoe Delft-nieuwe stijl gaat van start met drie shows. Op zaterdagmiddag heeft de grote 'streetparade' plaats.

9

Voor het eerst in zes jaar kan de wethouder van financiën melden dat er geen
nieuwe bezuinigingen zullen plaatsvinden. Het begrotingsbeleid ziet er voor
de komende jaren gunstig uit.

11 Meneer Vrijdag, een boot van rederij Lampedusa waarmee vluchtelingen vorig jaar de overtocht maakte over de Middellandse Zee, vaart vanaf de Hooikade over de Schie. Op poëtische en muzikale wijze wordt tijdens de vaart
stilgestaan bij de thema's 'thuis' en 'vluchten'.
14 Nederlandse vakantiegangers geven op het Review-platform Zoover van alle
steden in Zuid-Holland Delft de hoogste waardering, een 8,6.
15 Sinds de pollers uit het straatbeeld zijn verdwenen, zijn al zevenduizend keer een
auto of scooter zonder toestemming de autoluwe binnenstad ingereden. Voorlopig krijgen mensen pas bij de tweede keer dat ze in de fout gaan een boete.
17 Patrick van Mil kondigt zijn vertrek aan als directeur van Erfgoed Delft. Hij
zorgde onder andere voor een nieuwe presentatie van de vaste collectie en
bracht de spraakmakende tentoonstellingen Kijk, Jan Schoonhoven en Vermeer komt thuis naar de stad. Per 1 december 2016 begint hij als directeur
van het Stedelijk Museum Alkmaar.
17 Onder het motto Welkom Hier Delft organiseren Welkom in Delft, Delft voor
Elkaar, Justice en Peace met steun van Fonds 1818 in theater De Veste een
ontmoeting van vluchtelingen met inwoners van de stad. Er zijn optredens
tijdens een informatiemarkt.
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22 De gemeenteraad ziet ervan af om de gemeenteraadszaal in het nieuwe stadskantoor te gebruiken voor zijn vergaderingen. De leegstand in het gebouw
zal hierdoor nog toenemen.
23 Op het Sint Agathaplein heeft gedurende drie dagen het culinaire festijn
Delft Serveert plaats. De deelnemende restaurants zijn alle Delfts. De kwaliteit en creativiteit van de producten groeit met het jaar.
25 Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en onderzoeksbureau
NIPO stellen vast dat Delft in het eerste halfjaar van 2016 ruim een miljoen
bezoekers heeft ontvangen, in vergelijking met 2015 een stijging van twaalf
procent.
26 Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna tien
procent van de Delftenaren in armoede leeft.
27 Tellingen van de gemeente wijzen uit dat het aantal verkamerde panden in
drie jaar tijd met 29 procent is toegenomen. Het stadsbestuur gaat in het kader van de ontworpen Woonvisie een omzettingsvergunning invoeren voor
de wijken waar het probleem het sterkste speelt.
27 Buurtbewoners hebben met Dansschool Wesseling en de gemeente een convenant opgesteld waardoor aan een zwerftocht van jaren een einde komt. De
dansschool kan intrekken in het voormalige pand van Naaktgeboren aan de
Buitenwatersloot.
28 Op 84-jarige leeftijd overlijdt Ellen Cleij, draagster van de gouden erepenning
van de stad Delft.
30 Wethouder Aletta Hekker opent de nieuwbouw voor havo en vwo van het
Christelijk Lyceum aan het Molenhuispad. Twee tijdelijke locaties worden
hiermee opgeheven.
Oktober
1

Ondanks pech, tegenwind en aanhouding door de politie zegeviert het Nuon
Solar Team van de TU Delft in de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika.

2

De minderbroeders-franciscanen die van 1449 tot 1572 en van 1709 tot heden
op velerlei wijzen een bijdrage hebben geleverd aan het religieuze en sociale
leven van de stad, nemen in de Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat
afscheid van Delft.

5

De ANWB-verkiezing wijst Theater De Veste aan tot het meest gastvrije theater van het land.
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6

Uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars blijkt dat
de huizenprijs in Delft twaalf procent hoger ligt dan een jaar geleden. Een
huis kost gemiddeld €€ 214.500.

10 Ondanks alle pogingen slaagt het Hoogheemraadschap van Delfland er al
maanden niet in het kroos in de grachten te bestrijden. Te veel kroos is slecht
voor de waterkwaliteit.
12 De gemeente wil met een Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme
vroegtijdig signalen van radicalisering opvangen en actie kunnen ondernemen. De stad krijgt hiervoor €€ 535.000 van het Rijk.
12 Twee horrorclowns duiken op in de Colijnlaan en één in de Theresiastraat.
De politie wil de grapjassen graag in de kraag vatten.
13 Uit het AD-buurtonderzoek komt naar voren dat Delftenaren zich het meest
ergeren aan automobilisten die te hard rijden. Daarnaast klagen de inwoners
over hondenpoep, te weinig parkeermogelijkheden, slecht onderhoud van
openbaar groen en slingerend afval.
18 Uit de Lokale Monitor Wonen blijkt dat 15,2 procent van de huurders van
huizen scheef woont. Dat is minder dan in Midden-Delfland met 23,4 procent
en Pijnacker-Nootdorp met 17,2 procent.
21 Per 1 december 2016 sluit feestartikelenhuis Brehm na zestig jaar de deuren.
Iedere Delftenaar zal zich de fopwinkel met een glimlach herinneren.

26 oktober. De prijswinnaars.
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22 Uit onderzoek van de GGD Haaglanden blijkt dat ruim veertig procent van
de Delftse jongeren tussen twaalf en achttien jaar zich matig tot ernstig eenzaam voelt.
22 De jaarlijkse voorlichtingsmarkt voor verenigingen en organisaties, de Delfiade, kampt met een te klein budget om er een feestelijk evenement van te
maken. De belangstelling was matig.
26 Leerlingen van het Technasium van het Christelijk Lyceum Delft winnen met
hun robothart de ontwerpwedstrijd voor een object dat de aandacht van passanten moet trekken voor de techno-stad. Het moet geplaatst worden in de
oksel van de A4 en de afslag naar de N 470.
26 Het NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Delft, bestaat honderd jaar. De huisvrouwen van toen houden zich nu bezig met allerhande activiteiten zoals
museumbezoek, wandelen, discussie, sporten, eten en zingen.
November
1 Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Algemene Waterschapspartij
vragen aan de gemeente om de vissterfte in de Delftse wateren te onderzoeken. Ze vermoeden dat het maaien van de oevers vanaf het water de oorzaak
is, maar ook het aanhoudende kroos kan een rol spelen.
1

De ANWB gaat met de gemeente in gesprek over het realiseren van
Parkeer+Fiets voorzieningen. Proeven in andere steden tonen goede resultaten. Het zal meer fietsenstallingen in de binnenstad vereisen.

5

In de AD Ziekenhuis Top 100 stijgt het Reinier de Graaf Gasthuis van plek 62
naar 40.

7

De gemeente gaat de stukjes grond die inwoners zich illegaal hebben toegeëigend weer terugpakken. Het landjepik doet zich vooral voor in de wijken
Tanthof, Voorhof en Buitenhof.

10 Om een tegengeluid te laten horen op het etiket Buitenhof Probleemwijk
maken buurtbewoners gebruik van het aanbod van Delft voor Elkaar om financiering te vragen voor burgerinitiatieven. Er is al een buurtfeest geweest,
Buitengewoon Buitenhof, daar wil je wonen.
12 Uit een inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat de gemeente in 2015 in totaal
6495 klachten heeft ontvangen over de openbare ruimte. De voornaamste
ergernis: een gebrekkige openbare verlichting. Op de tweede plaats leeft
bij de burgers de vraag om meer groen. De gemeenten rondom Delft krijgen
beduidend meer klachten op hun bord.
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12 De gemeente heeft een begin gemaakt met de proef Open Data. Om te beginnen geeft men informatie over de gemeentelijke groenvoorzieningen en
de onderhoudsplanning.
14 De collectie van voormalig Museum Nusantara wordt volledig ontbonden. De
topstukken zijn overgedragen aan Museum Prinsenhof, aan Nederlandse volkenkundige musea en aan een nationaal museum in Jakarta; dertienduizend
objecten komen op de markt.
16 Het ROC Mondriaan aan de Brasserskade opent een nieuwe sporthal speciaal
voor studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, maar ook de
andere leerlingen krijgen de beschikking over deze nieuwe voorziening. De
hal is vernoemd naar Chris van Leeuwen, de voormalige directeur van het
ROC en initiatiefnemer tot de bouw. In de nacht voorafgaand aan de opening
is hij op 48-jarige leeftijd overleden ten gevolge van de ziekte ALS.
17 De Symbiobrug die TU Delft en Science Park verbindt met Midden-Delfland
wordt feestelijk geopend door gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Stefan Brandlight. Rafail Gkaidatzis won met
zijn ontwerp in 2014 de prijsvraag onder bouwkundestudenten. (zie ook blz.
209)

17 november. De Symbiobrug

17 Een grote brand verwoest het leegstaande pand van TNO aan de Schoemakerstraat.
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18 In Museum Prinsenhof opent de tentoonstelling Universum Theo Jansen –
Of de wording van het strandbeest.
18 Op initiatief van Marcel Matthijssen zullen met steun van de gemeente en ondernemers 165 defibrillatoren geplaatst worden geplaatst in de openbare ruimte.
19 Onder een stralende zon houdt Sinterklaas zijn intocht vergezeld van een
massa veelkleurige Pieten.
24 Tijdens de restauratie van de Nieuwe Kerk komen achter een epitaaf twee
loden kokers te voorschijn. De ene bevat een document waarin de architect
H. van der Kloot Meijburg en de aannemers Rodenburg en Buurman vermelden dat de Nieuwe Kerk in 1924 werd gerestaureerd. De andere koker stamt
uit 1834 en bevat de Lijst van de manschappen der artillerie welke bij de
verdediging der Citadel van Antwerpen in de maand december 1832 gesneuveld en gekwetst zijn.
26 De zevende editie van Museumnacht vermindert dit jaar het aantal locaties
van veertig naar twintig. Alle activiteiten spelen zich af in de binnenstad. Het
festival is een succes met meer dan drieduizend vooral jonge bezoekers.
28 Janelle Moerman is per 1 januari 2017 benoemd tot directeur van Museum
Prinsenhof. Ze is vanaf 2011 directeur van Museum Hofwijck en sinds 2014
ook van Museum Swanesteyn, beide in Voorburg.
30 In het kader van Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland
wordt bij de Porceleyne Fles officieel een insteekhaven in gebruik genomen.
Toeristen kunnen nu per schip Royal Delft bezoeken.
30 Tegelijk met de ingebruikname van de insteekhaven verschijnt De Atlas van
de Schie met 2500 jaar geschiedenis van het Schiegebied tussen Delft en
Delfshaven. Van veenriviertje, via afwateringskanaal werd de Schie een handelsweg tussen steden, een trekvaartroute en ten slotte een weg voor de binnenvaart.
December
2

In de afgelopen drie maanden zijn uit het Bagijnhof vijftien meldingen binnengekomen van vermiste katten. Vier van hen zijn inmiddels dood uit de
grachten gevist. De poezeneigenaren en de politie tasten voor de oorzaak
vooralsnog in het duister.

5

Om verkamering tegen te gaan, besluit het college van B en W dat een omzettingsvergunning moet worden aangevraagd voordat een woning wordt
omgebouwd tot studentenhuisvesting.
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6

Omdat het COA minder statushouders aanbiedt, hoeven er ook minder gehuisvest te worden. Er is dit jaar voor 177 asielzoekers een woning geregeld.
Het toegezegde aantal van 256 wordt niet gehaald.

7

In het concept Woonvisie 2016–2023 wordt prominent aandacht gegeven
aan de bouw van woningen voor ouderen en studenten, en voor sociale woningbouw.

8

Het college en de gemeenteraad staan open voor de oproep van de coördinator van DelftseBuur, Ria Pool Meeuwsen, om meer aandacht te geven aan de
opvang van vluchtelingen in Delft, onder andere door beter te luisteren naar
hun verhalen.

12 Gevraagd naar hun oordeel over de mooiste Nederlandse grachtenstad plaatsen de bezoekers van de website Dagtripper.nl verrassend Delft op de tweede plaats. Utrecht staat bovenaan.
13 De grootse Lichtjesavond wordt weer massaal bezocht. Nieuw is de Junior
Lichtjesavond; om 17.30 uur gaan op de Markt voor de kinderen alvast de
lichtjes van de kerstboom aan.
16 Na een jaar te hebben overgeslagen, gaat vandaag de schaatsbaan weer open;
niet op de vertrouwde en gezellige Beestenmarkt maar op de ruim bemeten
Professor Schoemaker Plantage.

16 december. De schaatsbaan aan de Professor Schoemaker Plantage.
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19 Het geharrewar over een parkeerplaats voor touringcars lijkt ten einde te
komen: vanaf 1 januari 2018 staan de bussen op de keerlus van de Olof Palmestraat.
20 Zes studenten van de TU Delft ontwerpen de Kroboot, die een oplossing
moet gaan bieden voor de onbeheersbare aanwas van kroos in de grachten.
20 De laatste bewoners van het verzorgingshuis Abtswoude zijn verhuisd. Hiermee verdwijnen voor de achterblijvende bewoners van de 61 aanleunwoningen alle faciliteiten.
21 De lezeressen van het tijdschrift Libelle verkiezen de Delftse Patty Knoops
tot Libellester van 2016. Zij ontvangt de prijs vanwege haar initiatief Kijk
Haar! waarmee zij vrouwelijke werkzoekenden van vijftig jaar en ouder
meer zelfvertrouwen poogt te geven bij het solliciteren.
23 Museum Paul Tetar van Elven opent de tentoonstelling Lumos! Delft in de
kijker. Het betreft een verzameling optica- en illuminatieprenten uit de achttiende eeuw.
26 Het Rijk stelt volgend jaar aan de gemeente een half miljoen euro ter beschikking voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.
27 De Visie Toerisme 2017–2020 stelt voor het toerisme naar Delft een stimulans te geven; in de afgelopen jaren was er wegens bezuinigingen weinig
aandacht voor promotie. De stad moet zijn sterke troeven Delfts blauw, de
band met de Oranjes en Vermeer inzetten.
29 Door ombouw tot studentenwoningen neemt de leegstand van kantoren snel
af van 22,3 procent in 2015 naar 14,3 procent dit jaar.
31 Het college stelt voor dat het Delftse Zwembad Kerkpolder over gaat in handen van Sportfondsen Delft.
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De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot
Aart Struijk

Inleiding
In januari 1959 werd een stuk grond aan de Buitenwatersloot bouwrijp gemaakt
voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Er werden enkele sloten gegraven voor
de afwatering van het terrein. Daarbij stuitte men op muurresten en metselwerk
van het voormalige kartuizerklooster dat daar ooit had gestaan. Er werden later
talrijke water- en afvalputten gevonden, en ook de bouwresten van de kruisgang
en de kapel van het klooster. In de zuidoosthoek van het terrein werden funderingsresten van een boerderij aangetroffen die gedeeltelijk was gebouwd op de
fundamenten van een van de kloostergebouwen. Over deze Kartuizerwoning1
die omstreeks 1608 is gebouwd, is tot nu toe maar weinig bekend. Bij de boerderij behoorden vanouds een woonhuis, een schuur, een hooiberg, stallen en een
boomgaard.

Een kaart van de Buitenwatersloot met het kartuizerklooster omstreeks 1550; links
de Waterslootse poort. (Nationaal Archief, Delftse Statenkloosters)

Het kartuizerklooster bij Delft
In 1471 is ten westen van Delft, buiten de Waterslootsepoort, het kartuizerklooster 'Sint Bartholomeus in Jerusalem' gesticht. Bij het complex behoorde 27 morgen land dat zich uitstrekte van de Delftse stadsvest tot aan de Madesloot bij Den
Hoorn. Een morgen is een oppervlaktemaat, circa 0,85 ha. Het kartuizerklooster
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is in 1572 afgebroken, toen Delft zich aansloot bij de Opstand van een aantal
Nederlandse gewesten tegen de koning van Spanje.
In die tijd was Willem van Oranje om veiligheidsredenen met zijn hele hofhouding naar Delft verhuisd. Met het oprukkende Spaanse leger was het in deze stad
veiliger dan in het nauwelijks verdedigbare Den Haag. Om te voorkomen dat de
Spaanse troepen zich in de directe omgeving van Delft zouden kunnen vestigen, gebood de prins van Oranje dat een aantal gebouwen buiten de stad moest
worden afgebroken. In die periode zijn de kloosters Koningsveld en Sion, en het
kasteel Altena gesloopt, en zijn vele boerderijen verwoest. Daarvóór waren in
de omgeving van Delft reeds om diezelfde reden vele bomen en boomgaarden
omgekapt of in brand gestoken.

De ruïne van het kartuizerklooster.

De bezittingen van het kartuizerklooster zijn door de Staten van Holland geconfisqueerd en de landerijen zijn verkocht aan de stad Delft, die ze na verloop van
tijd doorverkocht aan particulieren. Dat waren uiteraard rijke en welgestelde
families zoals Schilperoord, Van der Dussen, en Van der Burch, en enkele burgemeesters van Delft.2 Die bezittingen werden naderhand door hen weer van
de hand gedaan. In de verkoopaktes werd nog heel lang vermeld dat het land
afkomstig was van het kartuizerklooster. Zelfs in 1703 is er bij de verkoop van
een stuk land aan de Buitenwatersloot nog sprake van dat het eertijds eigendom
was van 'den Convente van de Cathuijsers buijten Delft'.3
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De bouw van de Kartuizerwoning
Na de afbraak van het klooster is op de zuidoosthoek van het terrein een boerderij gebouwd, gedeeltelijk op de fundamenten van het oude klooster; deze werd
de 'Carthuijserwoning' genoemd. De eerste vermelding dateert van 1610 toen
de eigenaar Jan Jansz. Valckenier toestemming kreeg van de burgemeesters van
Delft om een 'draeij- ofte sluijtboom', die stond aan de Buitenwatersloot, een
eind verderop te plaatsen.4 Door die draaiboom was het lastig om bij het pad te
komen naar de boerderij, 'de wooninghe ghenaemt Cathuijsers'. Het is zeer waarschijnlijk dat Valckenier de boerderij heeft laten bouwen. Hoewel het precieze
jaar van de bouw niet bekend is, wordt in een akte wel vermeld dat het land van
de boerderij in oktober 1608 is opgemeten door 'den geswooren landmeter Pieter Jansz. van der Houck'.5
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Jan Jansz. Valckenier was een schoonzoon van mr. Jan Pietersz. van de brouwerij
'in 't Houffijser' aan de Voorstraat in Delft. Zijn schoonvader werd in 1582 reeds
genoemd als eigenaar van een stuk land naast het voormalige klooster. Valckenier heeft de boerderij steeds verhuurd of verpacht. In een belastingregister van
Vrijenban dat begint in 1621, wordt ene 'Henric Jansz. op de Cathusers' aangeslagen voor 2 pond en 5 schellingen.6 Niet lang daarna wordt Gabriël Pleunen
genoemd als bewoner van de boerderij. Bij de doop van zijn oudste zoon in 1626
woonde Gabriël buiten 'de Watersloot bij de Cathuijsers'.
Gabriël van der Kooij koopt de Kartuizerwoning
De bierbrouwer Jan Jansz. Valckenier overleed in 1631. Een jaar later verkochten
zijn erfgenamen de Kartuizerwoning met ruim twaalf morgen land aan Gabriël
Pleunen van der Kooij. Hij betaalde tienduizend gulden 'in gereet gelds' ofwel con63

tant.7 In de koopakte wordt de boerderij omschreven als 'zeekere wooninge,
als huijs, schuijer, barch (hooiberg),
ende geboomte'. Ook wordt vermeld
dat het land in 1576 door de Staten
van Holland was verkocht en 'toebehoort hebbende de Cartusers buijten
Delft'. Er behoorde toen een stuk land
bij van ruim twee hond, dat in 1598
was verkocht. Een hond (ook: hont) is
een oppervlaktemaat, ongeveer 0,14
ha. De boerderij stond in 1631 aan de
zuidzijde van de Kickert, zoals de wetering van de Buitenwatersloot wordt
genoemd. Ten oosten lag het land van
Pieter Leendertsz., de molenaar van
korenmolen de Uil.
Het familiewapen Van der Kooij.
Gabriël Pleunen van der Kooij was de
jongste zoon van de bouwman (landbouwer) Pleun Michielsz., die gezworene
was van Vrijenban, een bestuurlijke functie. Pleun woonde aan het Zuideinde
van Delfgauw en was daar eigenaar van de nog steeds bestaande vogel- of eendenkooi. Dat was de reden dat de familie zich Van der Kooij ging noemen. In het
familiewapen zijn dan ook drie eenden te zien. De familie Van der Kooij was een
geslacht van welgeborenen. Adriaan, een zoon van Gabriël, wordt - evenals vele
andere leden van de familie Van der Kooij - genoemd als 'welgeboren man van
Delfland'.
Welgeborenen waren van oude adellijke afkomst, zij het van lage adel. Deze
status vererfde in mannelijke lijn. De
meeste van hen hadden geen kasteel
en konden er geen ridderlijke levensstijl of hofhouding op nahouden, maar
zij genoten bijzondere privileges en
waren vrijgesteld van enkele belastingen. In de late middeleeuwen kwamen
de meeste voorrechten te vervallen en
moesten zij gewoon belasting betalen.
Zij richtten zich op de landbouw of
werden ambachtslieden. Er waren op
het oog dus weinig verschillen meer
met de huislieden, zoals de gewone
mensen werden genoemd.
Welgeborenen hadden nog lang de
plicht om samen met de baljuw recht
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De welgeboren mannen die in 1777 zitting hadden in de Hoge Vierschaar van
Delfland. (Heerenboekje).

te spreken. Zij konden worden opgeroepen om zitting te nemen in de Hoge Vierschaar van Delfland, die de hoge jurisdictie in het gebied uitoefende. Zij vervulden hun functie meestal enkele jaren en waren daarna een paar jaar vrijgesteld.
Het is dan ook logisch dat welgeborenen ook in de ambachtsheerlijkheden vaak
een bestuurlijke of kerkelijke functie hadden, zoals gezworene, ambachtsbewaarder, molenmeester of kerkmeester. Een ambachtsheerlijkheid was een zelfstandig gebied met eigen lokale wetten, bestuurders en rechtspraak, een soort
voorloper van de huidige gemeenten. Met de Bataafs-Franse tijd aan het eind
van de achttiende eeuw is in feite een einde gekomen aan het welgeborenschap.

Een kruitmaker koopt de boerderij
Na het overlijden van Gabriël Pleunen van der Kooij in 1668 is zijn derde zoon
Arij Gabriëlsz. op de Kartuizerwoning gaan wonen. Hij heeft de boerderij ongetwijfeld gekocht van zijn vader, maar een koopakte is niet gevonden. Het is
opvallend dat de boerderij in die periode enkele malen het 'varkenschot' werd
genoemd, zoals bij het overlijden van Gabriël. De reden is niet duidelijk; wellicht
werden er varkens verhandeld.
Na de dood van Arij Gabriëlsz. heeft zijn vrouw Lijsbeth de boerderij in 1708
verkocht aan haar schoonzoon Cornelis Jansz. Langelaan; hij was getrouwd met
Machteld van der Kooij. Het echtpaar Langelaan woonde in Biesland waar Cornelis bouwman was, maar hij was ook gezworene van Vrijenban. In 1718 heeft
hij de Kartuizerwoning voor ruim tienduizend gulden verkocht aan kruitmaker
Salomon van der Heul.8 De nieuwe eigenaar had schuin tegenover de boerderij
aan de Buitenwatersloot zijn kruitmakerij.
Salomon van der Heul kwam uit een geslacht van kruitmakers en heeft daarin
carrière gemaakt. Zijn moeder was een dochter van de welgestelde buskruitmaker Moses van Nederveen. Die familie woonde destijds aan de Oude Delft op
de hoek van de Pepersteeg, in het huis 'het Gouden Laecken'. Van der Heul was
samen met zijn vader Abraham sinds 1659 eigenaar van de kruitmakerij aan de
Buitenwatersloot. Na de dood van zijn vader heeft hij het bedrijf overgenomen
en tevens uitgebreid. Direct naast zijn eigen terrein liet hij een woonhuis, pakhuizen en werkhuizen bouwen en enkele paardenstallen.
Toen de Republiek in 1672 werd binnengevallen door vijandelijke legers, sloot
het gewest Holland een contract af met Van der Heul voor de levering van grote
hoeveelheden buskruit. Het contract werd aangegaan voor de tijd van maar liefst
dertig jaar. Salomon is uiteindelijk een belangrijk buskruitmaker geworden en
kreeg bijzondere voorrechten en vele opdrachten. Hij mocht behalve zijn eigen
kruitmolen nog vier nieuwe kruitmolens bouwen, en de provincie zou het salpeter, dat nodig was om buskruit te maken, kosteloos leveren. Na het overlijden
van Salomon in 1722 werd zijn erfenis verdeeld en kwam de boerderij in handen
van zijn zoon Adriaan van der Heul.
De boerderij in de achttiende eeuw
In 1723 sloot Adriaan van der Heul een huurcontract met Simon Gabriëlsz. van
der Kooij, die de boerderij vanaf 1720 reeds bewoonde. In de huur was 23 mor65

De hofwoning in 't Woudt, waar enkele generaties Van der Kooij woonden.

gen wei- en hooiland begrepen. Hij heeft zeker niet altijd op de boerderij gewoond. In de jaren erna wordt vermeld dat hij in Maasland woonde, en later aan
de Delftse Schie. Simon is overleden in 1764. Zijn vader Gabriël Jacobsz. van der
Kooij was een kleinzoon van Gabriël
Pleunen van der Kooij, een van de vorige eigenaren van de boerderij. Gabriël Jacobsz. woonde op de Hofwoning
in 't Woudt, en was daar in de kleine
boerengemeenschap ouderling, diaken, kerkmeester en armenmeester.
Ook was hij ambachtsbewaarder van
Hof van Delft en molenmeester van de
Woudse polder. Zowel Simon als zijn
vader waren welgeboren mannen van
Delfland; zijn jongere broer Jacob was
lid van de Hoge Vierschaar in Delfland.
In de periode daarna is er geruime tijd
niet zo veel bekend over de Kartuizerwoning. Het blijkt dat Pieter Abrahamsz. van Bleyswijck omstreeks 1755
de eigenaar is geworden. Hij was voor
en tijdens de patriottentijd een van de
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Pieter van Bleyswijck, raadpensionaris
van Holland, was eigenaar van de kartuizerwoning.

belangrijkste Hollandse bestuurders. Hij stamde uit een vooraanstaand Delfts
geslacht en werd in 1772 raadpensionaris van Holland. Zijn reputatie leed schade
omdat hij drie keer van politieke richting veranderde. Zo koos hij in september
1785 de kant van de patriotten. De stadhouder was amper terug in Den Haag of
de raadpensionaris bood hem weer zijn diensten aan. Hij woonde in Den Haag
aan de Herengracht, waar hij in 1787 enkele hachelijke uurtjes doormaakte toen
er relletjes uitbraken en de ruiten werden ingegooid bij patriottische inwoners.
Van Bleyswijck is in 1790 in Den Haag overleden en in Delft begraven.
In 1791 werd de Kartuizerwoning tijdens een veiling te koop aangeboden door
de executeurs-testamentair.9 De boerderij werd in een advertentie aangeprezen als 'een bouwmanswoning bestaande in een huis, schuren, bargen, boomgaart en geboomten, genoemt de Carthuizerwoning, met diverse partijen extra
schoon wei- en hooiland, samen groot ruim 40 morgen'. De boerderij was overigens verhuurd aan Simon Willemsz. van den Bergh, die een contract had tot
1797. Wellicht was dat een reden dat er geen koper is gevonden. Bij de boedelscheiding kwam de boerderij in bezit van Maarten Willem van Groenewegen,
een erfgenaam van Van Bleyswijck. In 1798 hield Van Groenewegen een veiling
om de boerderij te verkopen. De huurder Simon van den Bergh werd voor 15.700
gulden de nieuwe eigenaar. Hij kocht op de veiling ook enkele stukken land ten
westen van de boerderij nabij de Tanthofkade. Het ging om ruim 22 morgen land
waar hij 7.700 gulden voor betaalde.
Een huurcontract uit 1822
Simon van den Bergh verkocht omstreeks 1822 de Kartuizerwoning aan
jonkheer Theodorus van Herzeele, lid
van de Ridderschap van Holland en
raadsheer van het Hoog Gerechtshof
in Den Haag, als nationaal gerechtshof
een voorloper van de Hoge Raad. De
nieuwe eigenaar verhuurde de bouwmanswoning met ruim 38 morgen
land aan Arend Jansz. van den Berg,
landbouwer te Hof van Delft; overigens geen familie van Simon van den
Bergh. De huurder Arend is geboren
op 't Woudt, en was goed bekend met
de familie Van der Kooij die daar op
de Hofwoning woonde. Zijn zuster
Martijntje is in 1820 getrouwd met
Philippus van der Kooij. De banden en
relaties met de familie Van der Kooij
zouden nog veel steviger worden,
want maar liefst vier kinderen van

Jan Arendsz. van den Berg (1825–1907),
een van de zonen van Arie van der Berg,
is geboren op de kartuizerwoning.
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Arend zijn later met een neef of nicht Van der Kooij getrouwd, waarvan drie met
de kinderen van tante Martijntje.
De eigenaar Van Herzeele stelde een huurcontract op met de gebruikelijke clausules, maar ook met enkele opmerkelijke andere condities.10 In het contract
stond dat het gehuurde bestond uit het woonhuis, twee schuren, paarden- en
koestallen, hooibergen, een boomgaard en moestuin, houtbosjes, en diverse
partijen wei-, hooi- en teelland. Alles was gelegen in de gemeenten Vrijenban,
Delft en Hof van Delft. De huur van de landerijen ging in met Kerstmis 1822 en
voor het woonhuis per mei 1823. Het contract was geldig voor de tijd van vijf
achtereenvolgende jaren, voor een huur van 1.227,50 gulden per jaar. Van den
Berg moest de jaarlijkse huur met kerstmis betalen, en het geld persoonlijk bij
Van Herzeele thuis aan hem overhandigen. Indien hij niet op tijd betaalde, kon
zomaar de huur worden opgezegd.
De verhuurder zorgde voor het groot onderhoud van alle gebouwen, maar de
huurder moest uiteraard zelf betalen wat door zijn schuld kapot was gegaan.
Indien er brand ontstond door toedoen van de huurder, door bijvoorbeeld hooibroei of onachtzaamheid, dan moest hij alle schade betalen.
De huurder had weliswaar de beschikking over de boerderij en de opbrengsten,
maar hij had ook heel veel plichten en hij draaide ook op voor alle lasten. Zo
moest hij alle belastingen betalen die op de boerderij drukten en al het onderhoud betalen van de kaden, dammen, bruggen en hekken.
Ook verplichtte hij zich aan voorwaarden die in die tijd gebruikelijk waren. Zo
mocht de huurder het land geen andere bestemming geven en hij moest het goed
bemesten. Hij was zelfs verplicht om de mest die werd geproduceerd, op het
wei- en bouwland te brengen. Het was verboden om bomen te rooien maar het
hout van de iepen en de wilgen mocht hij wel gebruiken. Zonder toestemming
mocht de huurder de gebouwen niet
onderverhuren, en het was verboden
om een overpad te gedogen. Ten slotte beloofden beide partijen zich te
houden aan de plaatselijke wetten en
keuren, en zich te gedragen 'overeenkomstig de wetten van den lande'. De
huurder moest overigens wel de helft
van de notariskosten betalen, die waren gemaakt voor het opmaken van
De handtekening van baron Theodore
de akte.
van Herzeele onder het huurcontract.
De Marlotshoeve
De Kartuizerwoning bleef generaties lang in bezit van de familie Van Herzeele.
Het is mogelijk dat na verloop van tijd de boerderij in slechte staat verkeerde,
want in 1868 is langs de Buitenwatersloot een nieuwe boerderij gebouwd, die de
Marlotshoeve werd genoemd. Deze stond langs de straatweg op het land dat bij
de Kartuizerwoning behoorde, en was op die plaats ook beter bereikbaar. Uit de
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kadastrale gegevens is op te maken dat in 1875 het gebied is opgemeten en heringericht, en dat de Kartuizerwoning en de opstallen inmiddels waren 'geamoveerd' (afgebroken). Arend van den Berg heeft de oude boerderij nog lange tijd
gehuurd. Na zijn overlijden in 1870 heeft zijn jongste zoon Arie het boerenbedrijf
van zijn vader voortgezet en is met zijn gezin op de Marlotshoeve gaan wonen.
Ook de kinderen van Arie hebben de boerderij nog vele jaren gehuurd.
De eigenaar Willem Frans Baron van Herzeele overleed in 1900, waarna het Delftse onroerend goed overging naar zijn kleinzoon Willem Robert Theodore. Deze
overleed in februari 1930 en zijn erfgenamen besloten om alle eigendommen aan
de Buitenwatersloot te verkopen. Op een openbare veiling in de herfst van 1930
kocht de gemeente Delft de boerderij en het land voor ruim 200.000 gulden.
In de koopakte stond dat het ging om 'de bouwmanswoning genaamd Marlotshoeve met erf en karnmolen, met daarbij behorende landerijen en weilanden'.
Het gehele complex was tezamen ruim 34 hectaren groot en lag gedeeltelijk in
de gemeente Schipluiden. Voor twee stukken grond ten zuiden van de boerderij
gold een verbod tot bebouwing vanwege een te verwachte stadsuitbreiding.
Van de Kartuizerwoning - die sinds de negentiende eeuw al niet meer zo werd
genoemd - is niets meer terug te vinden. Alles wat rest is een klein monumentje
op het grasveld in de Aletta Jacobsstraat, met daarop een plattegrond van de
opgegraven fundamenten van het klooster.

Het monumentje in de Aletta Jacobsstraat, met de plattegrond van het kartuizerklooster.
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Literaire echo's van de Delftse donderslag
Theo van der Heijden

Vooraf
De ontploffing van het Delftse Kruithuis in oktober 1654 brengt binnen en buiten de stad buitengewoon veel consternatie teweeg. Die uit zich ook in teksten
van meer of minder literaire aard. Uiteraard voelen tijdgenoten zich zeer betrokken bij de rampzalige gebeurtenis. Maar ook later wordt de kruithuisramp als
thema of motief, om verschillende redenen, gebruikt in literair werk. Ook in
onze tijd blijkt de catastrofe nog niet vergeten te zijn.
Tijdgenoten
Een van de eerste gedrukte
reacties is van de hand van
Petrus de Witte. Hij wordt
in 1622 geboren te Leiden.
Daar studeert hij theologie
en hij wordt achtereenvolgens predikant te Koudekerk bij Leiden, daarna in
Hoorn en in 1653 te Delft.
In 1656 keert hij terug naar
Leiden, waar hij in 1659
overlijdt.
De Witte heeft zijn tekst,
Delftschen Donder-slach,
nog in de rampweek zelf
opgesteld. Het boekje lag
uiterlijk in de laatste week
van oktober in de winkel.
Hij begint met een uitgebreide beschrijving van de
ramp en lardeert zijn tekst
uitvoerig met door hem
toepasselijk geachte Bijbelteksten. De ramp maakt
grote indruk, zeker na de
verwoestende brand in De
Petrus de Witte.
Rijp (14 januari 1654) en die
van de kerk te Culemborg (mei 1654). Niet alleen is de materiële schade enorm,
het gruwelijke lot van de slachtoffers overtreft alles. Velen zijn niet meer te identificeren. Het aantal doden en gewonden is nooit precies achterhaald. De schat73

tingen lopen uiteen van ruim honderd tot ongeveer duizend. Sommigen menen
dat de dag van het laatste oordeel is aangebroken. De oorzaak van de ramp is
nooit met zekerheid vastgesteld. Uit andere plaatsen stuurt men chirurgijns en
in de stad wordt een grote collecte gehouden. De Staten van Holland en WestFriesland schieten eveneens te hulp. Dit alles aldus De Witte.
De kern van het betoog van De Witte is dat God Delft, hoewel ook andere steden zondig zijn, straft vanwege haar zonden. Hij geeft het voorbeeld van de nu
verwoeste Doelen:
'Waer sijn de schoone Doelens, in welcke de burghers haer [zich] oefenden
met de wapenen, maer in welcke oock veele dronckaerts, ach lacy! [helaas],
zoo menighe namiddagh hebben doorghebracht met dobbelen, speelen, verkeeren, ticktacken, droncken drincken, vloecken en sweeren?'
De ramp is een aansporing zich te bekeren. De overheid is nalatig in haar optreden; zij laat immers afgoderij toe:
'De afgoderye, soo ergens is hier openbaer ende ontdeckt voor yeders oogen.
Waer is'er in eenige stad zoo een bagijnenhof als hier, een queeckschole der
afgoderye, een voedster der superstitiën [bijgelovigheden], een vergaderplaetse onzer vianden, een viandinne onzes staets ende der Kercke Christi?
Of is afgoderye geen afgoderie meer? Waer is'er zoo een Iesuwijtenschole
nevens Gods Huys overstaende [tegenover]?'1
De overheid heeft dus fouten gemaakt, maar ze was zelf ook ontsteld door de
ramp. Bovendien helpt ze de gemeenschap ook met goede maatregelen. De magistratuur moet echter wel lering trekken uit een en ander.
Tegelijkertijd is De Witte geraakt door het gebeurde en roept op tot (materiële)
steunverlening. Dat zal God ook mild stemmen. Overigens kastijdt de Heer, wie
Hij liefheeft; dat maakt de mens alleen maar sterker. De jeugd kan trouwens
ook lering uit een en ander trekken. God moet altijd vereerd blijven worden.
Ondanks alles is God ons heil en beschermt Hij ons tegen de duivel. Bovendien
moet de mens nederig zijn. Het vertrouwen in God dient vooral behouden te
blijven.
Natuurlijk heeft De Witte ook aandacht voor wonderbaarlijke reddingen:
'Maer dit eene, van 't meyske een jaer ende ontrent dry maenden out zijnde,
passeert alle verwonderinge, 'twelck in zijn kack-stoeltje hebbende gheseten
onder de puinhoopen den tijt van ontrent vier ende twintigh uyren levendigh is voortghebracht, gevende uyt zijn zitplaetse een vrindelicken lach tot
een teken van danckbaerheyt aen de gheene die 't gheholpen hadden ende
is aen het eene handeke maer een weinigh verseert, hebbende by zich een
appeltje in 't ander behouden.'
De Witte laat zich in zijn traktaat zien als vertegenwoordiger van de Nadere Re74

formatie, een strenge variant binnen het calvinisme. Hij heeft duidelijk oog voor
het zondige in mens en maatschappij. Maar tegelijkertijd wijst hij erop dat de
straf van God moet leiden
tot boetedoening en bekering.
Na de verhandeling van De
Witte is een gedicht van
Henrick Bruno afgedrukt
over de Delftse kruithuisramp, waarover nogal wat
commotie zal ontstaan.2
Bruno wordt circa 1620
geboren te Middelie, nabij
Edam, en groeit op in een
hervormd predikantengezin. Zijn studie theologie in
Leiden (1635–1638) rondt
hij niet af. Hij ontwikkelt
zich tot een nog strengere
aanhanger van de orthodoxprotestantse Nadere Reformatie dan De Witte. Bruno
gaat lesgeven en schrijft
(Neolatijnse)
gedichten,
waarmee hij een zekere bekendheid krijgt. Dat leidt
ertoe dat hij in zijn eerste
Henrick Bruno.
baan aangesteld wordt als
huisleraar van de kinderen van Constantijn Huygens sr. Daarna is hij achtereenvolgens leraar aan de Latijnse school in Alkmaar, rector in Rhenen en conrector
te Hoorn. In 1660 wordt hij daar ontslagen vanwege een gebrek aan organisatorische en didactische kwaliteiten. Bovendien circuleren er berichten over openbare dronkenschap. Hij woont de rest van zijn leven te Hoorn en overlijdt in 1664.
In zijn gedicht constateert Bruno dat Delft voor een flink deel is verwoest door
'Gods langh geterghde wraeck'. Alle waarschuwingen Gods dringen niet tot ons
door en dus geselt God ons met allerlei rampen en nog begrijpen wij niets. Bijbelse voorbeelden dringen niet tot ons door. Waarschuwingen hebben niet geholpen. God heeft het dak van de kerk kapot gemaakt omdat hij niet wil dat er
onstichtelijke mensen komen.
Waar De Witte zich enigszins genuanceerd uitliet, neemt Bruno de stedelijke
overheid zwaar op de korrel. Bruno meent dat God ook het stadhuis trof omdat
daar mensen verblijven met slechte eigenschappen, zoals hoogmoed, hebzucht,
haat, nijd, bedrog en goddeloosheid:
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'Godt trof u Raedthuys oock, omdat daer veele komen
(Ick spreeck niet van de vromen)
Vol staetzucht, eyghenbaet,
Vol haet, vol nijdt, bedrogh, vol goddeloose raedt.'
Het is duidelijk: God wil dat men zich bekeert. Doet men geen boete, dan zorgt
God voor nog meer rampspoed, niet alleen in Delft maar ook elders. De schuld
van de mensen is algemeen: wees dus gewaarschuwd. De gebeurtenissen te
Delft moeten ons tot inkeer brengen, anders wordt diegene uitgeroeid die het
onkruid van de zonde niet uitroeit in zijn hart:
'Uw' straf door 't boskruydt moet u en ons alleen leeren,
Dat hy door kracht des Heeren
Licht een uytroeysel werdt,
Die 't on-kruyd van de zond' niet uytroeyt uyt zijn hert.'
Het gedicht van Bruno leidt, vooral door de krachtige aanval op het stadsbestuur,
tot een aantal schermutselingen van schriften en tegengeschriften.3
De Delftse stadsgeschiedschrijvers Van Bleyswijck (1639–1681), en in zijn kielzog Boitet (1691–1758), zijn van mening dat De Witte een fout heeft gemaakt
door na zijn traktaat de tekst van Bruno te laten afdrukken. De Witte schrijft
met kritiek, maar ook met mededogen over de overheid. Bruno valt onterecht
hard aan. Zijn gedicht wordt dan ook openlijk verboden. Ter verdediging van de
overheid en in reactie op Bruno schrijven anderen tegengedichten, waaronder
het anonieme Tegengift, dat Van Bleyswijck, en later ook Boitet, in zijn geheel
citeren. Hier volgt een fragment:
'De tonge schiet met flitsen,
Om 't Graauw verwoed op d'Overheid te hitsen,
En GEESTELYKEN RAAD
Keurt laster goet op d'Achtb're Magistraat.'
Zo ontstaat een stevige polemiek tussen aanhangers van de overheid en felle
kerkelijken.
Een geluid van heel andere aard vernemen we van Vondel (1587–1679). Hij
schrijft in 1654 het 58-regelige gedicht Op het onweder van 's lants bussekruit
te Delft.4 Zijn tekst is gebaseerd op twee vergelijkingen uit de klassieke oudheid.
De eerste betreft het mythologische verhaal over Salmoneus, de koning van Elis
op de Peloponnesos. Hij probeert een verwoestend onweer als een pseudo-Zeus
te veroorzaken om de bevolking te dwingen offers aan hem te brengen. Zeus
neemt wraak en vermoordt Salmoneus met een bliksemschicht en vernietigt
Elis. In Delft vindt echter een veel grotere ramp plaats. Het is de vernietigende
kracht van buskruit, waardoor de aarde en alle bouwsels daarop verwoest worden. Er ontstaan helse taferelen. De tweede vergelijking dringt zich op met de
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uitbarsting van de Vesuvius, waarbij Pompeï en Herculaneum verwoest werden
in het jaar 79:
'Nu zaeght ghe, hier op Hollants gront,
Vesuvius in zynen mont [zeer nabij],
Te Delf, daer, tegens styl en orden [tegen het gebruik in],
Ons kruit, 's lants vyandin geworden,
Stadthuis ontziet, noch kerckgewelf,
En delft een burgergraf voor Delf,
In puin, en menschevlees, en golven
Van gloejende assche en glas gedolven.
Wie wort van bitter schreien moe?
De [ver]woeste hooftstadt [voorname Hollandse stad]
En gaept en stinckt, in zoo veel wycken,
Gelyck een kerckhof, zadt [vol] van lycken,
Geplet, geknot, gescheurt, gezengt [verbrand].'
Ten slotte doemen twee gedachten op: het lijkt de dag van het laatste oordeel
wel en rijkdom en welvaart kunnen in één ogenblik teniet worden gedaan.
Bij de rooms-katholiek Vondel wordt de wrekende God niet opgevoerd. Alleen
de dag van het laatste oordeel wordt aan het eind bijna terloops genoemd, maar
dan gaat het meer om de ramp in Delft zelf dan om het vonnis van God dat over
de mensheid geveld wordt. Eerder lijkt het erop dat de rol van het toeval in de
kruithuisramp beslissend is geweest.
Ook Constantijn Huygens (1596–1687), een geregeld bezoeker van Delft, uit onmiddellijk zijn betrokkenheid op dichterlijke wijze.5 Hij schrijft een gedicht in
het Latijn. Het thema is het, volgens Huygens, bijzondere gegeven dat het grafmonument van Willem van Oranje ongeschonden bleef, terwijl veel in de stad
werd verwoest. Daarnaast maakt hij een epigram over de gigantische explosie:
wat was er een medelijden, toen het Kruithuis het krijt(=huil)huis werd:
KRUYT-SLAGH TE DELF
'Als 't Kruyt-huijs 'tkrijt-huijs wierd, wat wasser een erbarmen [medelijden],
Wat hoorde men rondom al klagen en al karmen!
Heel Delft stond overend [op stelten]. Wat magh [kan] ick seggen, Heer!
Een groot deel van de Stadt lagh grouwelick ter neer.'
De Amsterdamse koopman Joannes Six van Chandelier (1620–1695) is een dichter die graag reageert op gebeurtenissen in zijn leven en zijn tijd, zoals ook in
zijn lange gedicht over de Delftse buskruitramp, Buskruids donder, en blixem,
te Delft.6 Uitvoerig beschrijft hij de aangerichte verwoestingen en, evenals Huygens, staat hij uiteindelijk stil bij de wonderwel ongeschonden graftombe van
Willem van Oranje. In het slotakkoord van zijn gedicht aarzelt Six niet zijn politieke gezindheid krachtig uit te spreken: hij is een vurig aanhanger van de Oran77

jes. Wat er ook gebeuren moge, er valt nog veel goeds te verwachten, aldus Six,
van de dan vierjarige Willem III (1650–1702):
'Oranjes blos [bloesem], en groene schel [schil]
Zal eeuw, in eeuw doorrypen, en herbloeijen.'
Een andere verdienstelijke dichter van het tweede plan die zich uitlaat over de
ramp is Jeremias de Decker (1609–1666). Hij werkt in Amsterdam als makelaar
bij zijn vader en is zodoende tussenpersoon bij allerlei handelstransacties. Hij
schrijft vooral vanuit zijn vrome protestantse geloofsovertuiging en is bekend als
dichter van epigrammen, zoals Des vryen Nederlands bedenken over 't springen van zijn eygen buskruyt tot Delf; den 12. October. 1654.7 Hier is geen
sprake van gevaar van buitenaf (Spanje of Engeland), maar van binnenuit ontploft het buskruit:
'En komt mijn Delf, helaes! In eenen puynhoop delven.'
Vervolgens betrekt De Decker dat op zichzelf in afhankelijkheid van God: Heer,
moge zijn (De Deckers) eigen kracht zich niet tegen hemzelf keren.
In 1667 en 1729 verschijnen de Delftse stadsgeschiedenissen van respectievelijk
Van Bleyswijck en Boitet. De eerste gebruikt het traktaat van De Witte als belangrijkste bron, maar hij moet ongetwijfeld uit eigen herinnering geput hebben.
In 1654 werd hij immers vijftien jaar.8 Hij lijkt in zijn beschrijving dan ook zeer
betrokken te zijn bij de gebeurtenissen.
De verwoestingen zijn met geen pen te beschrijven, aldus Van Bleyswijck. Toch
kan hij het niet laten een pakkende beschrijving ervan te geven. Men zag:
'een soo gruwelijcke roock, damp en stof, even als of al de helsche poelen
haer keelen geopent hadden om haer vergiftigende ademen over de gansche
Weereldt uyt te spuwen en die daer mede te bedecken en verduysteren;
begrypende dese Wolck in sich een menichte van puyn, kalck, steenen, balken en allerhande op-vliegende materialen vermengt met stucken van Menschen, welcke men naderhant gezaeyt vond leggen soo buyten als binnen de
Wallen tot een deerlijck spectakel voor de aenschouwers.'
De aanblik is verschrikkelijk en grijpt toeschouwers heel erg aan. De oorzaak
van de ramp is onbekend en zal dat waarschijnlijk blijven. De kruittoren is totaal
weggevaagd en in plaats daarvan is nu een poel ontstaan. Van de hele omgeving
is niets overgebleven. Dan volgt een ruim citaat uit een brief van een onbekende
uit Delft aan een vriend, waarin vooral het menselijk leed breed wordt uitgemeten, maar ook de materiële schade.9 Het is niet met drooge oogen en sonder
tranen te aanschouwen. De gevolgen van de ramp zijn emotioneel niet te bevatten en dus ook niet in woorden uit te drukken, aldus de briefschrijver. Dan vervolgt Van Bleyswijck met een nadere specificatie van de aangerichte schade en
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vervolgt met het aantal doden en gewonden. Precieze aantallen zijn niet bekend.
Slachtoffers zijn onherkenbaar verminkt. De aanblik is gruwelijk. Toch is er af
en toe ook sprake van een miraculeuze redding. Een meisje van één jaar en drie
maanden wordt na 24 uur onder het puin gevonden, zittend in een kinderstoel.
Hier volgt Van Bleyswijck De Witte, maar citeert ook een onbekende dichter:
'Een teder wigt was in de kinder-stoel gezeten.
Een etmaal lang, by zulk een zee van vuir en stof
En puin, en aan de hand slegs van 't verderf gebeten.
Der zuygelingen mond verkondigt 's Heeren lof.
Nog veele zijn 'er mee gehaalt gered van onder.
De smeulende asch, en meest bevonden ongewond.
In grote zaken toont d'Almagtige zijn wonder
En rukt dien 't Hem behaegt den vuir-poel uit de mond.'
In Delft wordt een grote
collecte gehouden en de
stad krijgt ten slotte bezoek
van een afvaardiging van de
Staten van Holland en WestFriesland, die komt condoleren en financiële steun
aanbieden voor de wederopbouw van de stad.10
Boitet geeft uiteraard geen
eigentijds verslag, maar in
feite een samenvatting van
Van Bleyswijck en zijn relaas is dan ook veel afstandelijker van toon. Hierna
moeten we wachten tot het
begin van de negentiende
eeuw, alvorens een nieuwe
literaire echo te horen valt.
1807
Adriaan Loosjes Pz. (1761–
1818) publiceert in 1807
zijn treurspel in drie bedrijven Amelia Fabricius
of Delft door buskruid
verwoest. Loosjes werd op
Texel geboren als zoon van
een doopsgezind predikant.
Hij vestigde zich in 1783 als
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boekhandelaar te Haarlem, waar hij ook zou overlijden. In politieke zin is hij een
vurig patriot.
De editie van het spel is voorzien van een voorbericht, waarin Loosjes vermeldt
dat de grote buskruitramp in Leiden (1807) de aanleiding is voor het schrijven
van het stuk. Leiden is echter niet de plaats van handeling, omdat er eigentijdse
personen in zouden herkend kunnen worden. Derhalve komt een soortgelijke
ramp in aanmerking uit het verleden: Delft 1654. Loosjes zegt dat hij wel speelt
met de historische werkelijkheid. Conform de waarheid is de verwoesting van
de stad, de dood van de schilder Carel Fabritius en het terugvinden van het kind
onder de puinhopen, aldus Loosjes. Uit de historische werkelijkheid komen alleen de personages van Fabritius en de raadpensionaris Johan de Witt, die aan
het slot een zeer positieve rol speelt, hetgeen goed past bij de patriot Loosjes.
Het toneelstuk opent enkele uren na de ramp met druk overleg tussen enkele
burgemeesters. Zij worden het eens over de noodzaak dat het stadsbestuur het
roer stevig in handen neemt om stad en burgerij te helpen. De schutters krijgen
de opdracht overal plunderingen te voorkomen. Tevens moeten de Staten en
vooral Johan de Witt, 'die Staatsman', ingelicht worden. De integere en hevig
ontroerde predikant Tigurinis voegt zich bij de burgemeesters en brengt verslag
uit over de enorme verwoestingen, die hij heeft moeten aanschouwen. Op de
plek des onheils waren alle gebouwen verdwenen. Er was nog slechts 'een vuile
waterpoel, waarin ik brokken houts en huisraên drijven zag'. De ellende is onoverzienbaar. Overal liggen gewonden en doden en lichaamsdelen in en op de
puinhopen. Hij eindigt met de oproep aan het stadsbestuur:
'Troost, troost de Burgerij; neemt, neemt in uwe hoede,
Zooveel uw kracht vermag, 't rampzalig overschot,
Dat zijne redding bidt en wacht van u naast God.'
Amelia komt op en compleet over haar toeren wil zij haar verhaal kwijt aan de
burgemeesters. Zij is alles kwijt. Toch meent zij uit het puin haar gewonde kind
gered te hebben. Maar dat blijkt later in het stuk van een andere vrouw te zijn.
Amelia heeft dringend hulp nodig van het stadsbestuur. De zoekpogingen naar
haar man, de schilder Carel Fabritius, en moeder waren vruchteloos. Nogmaals
smeekt zij om hulp. De burgemeesters zeggen dat toe en Tigurinus biedt haar
onderdak aan. Amelia voelt zich een klein beetje getroost, maar is eigenlijk ontroostbaar.
Aan het begin van het tweede bedrijf komt de predikant thuis met Amelia. Zij
wil terug naar de puinhopen van haar huis en de 'woning ommewroeten'. Zij
wil hulp en vindt geen troost door 'rede en Godsdienst'. Vervolgens raakt ze bewusteloos. Dan wordt haar stervende man binnengebracht, die men toch nog uit
de puinhopen heeft weten te bevrijden. Amelia komt langzaam bij. Zij herkent
de stem van Carel en ze kunnen elkaar nog blij omhelzen. Amelia valt op haar
knieën en smeekt God het leven van haar man te sparen. Maar Carel zegt:
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'O 't is mij reeds een troost, te sterven in uwe armen,
Hoe menig, onder 't puin nog levende in zijn graf,
Smeekt vruchtloos dezen troost, die mij te beurt valt, af.'

De puinhopen na de ontploffing, gravure uit Schabaeljes Historisch verhael.

In een intermezzo vertelt Fabritius over de dood van de zoon van de oudste burgemeester. De schilder is hem aan het portretteren als de ramp plaatsvindt. De
zoon is in één klap dood en Fabritius zwaargewond. Na een lange en liefdevolle
dialoog met Amelia spreekt Carel zijn laatste, troostende woorden uit en sterft.
Daarna volgt een weeklacht van Amelia. Waarom heeft God haar in haar ellende
laten leven?
'Hoe gruwzaam een geschenk, o God! Is thans het leven.
Zeg gij, zeg gij, mijn Heer! Die 't Godlijk woord verklaart,
Waarom heeft God mij toch tot deze ellend gespaard?
Hij heeft mijn hart verscheurd, verscheurd de teêrste banden.
Verplettring ja en dood zijn zegen uit Gods handen;
Maar 't leven is een straf, die ik der Godheit wijt…'
Amelia wil per se weer gaan zoeken in de puinhopen in de hoop toch nog haar
dochter te vinden. Men tracht haar vergeefs tegen te houden en zal zich bekom81

meren om het dode lichaam van Fabritius, dat alleen achterblijft op het toneel.
In het derde bedrijf verplaatst het toneel zich naar het verwoeste atelier van
Fabritius. Amelia wil niet ophouden met graven. Dan verschijnt Johan de Witt,
de raadpensionaris van Holland, op het toneel. Hij toont zich ontsteld en treft
een toestand aan die nog veel erger is dan hij vermoedde. De Witt beschrijft de
ontzetting in de raadzaal van de Staten van Holland. Men heeft daar besloten de
stad te helpen. Het gaat heel Holland aan! De aanwezigen tonen zich verheugd
over het besluit van De Witt en de Staten. De reddingswerkzaamheden worden
intussen hervat. De Witt toont zich begaan met het lot van Amelia.
Dan voltrekt zich een wonder. Haar dochter Klare wordt gevonden, zittend in
een kinderstoel met een appel in de hand. Verbijstering alom, ook bij De Witt.
Hij wil dat de werklieden het kind met stoel en al brengen. Klare geeft de appel
aan hem en zegt dat ze er lang genoeg mee heeft gespeeld. Amelia meent dat God
haar kind onder het puin heeft gespaard, hetgeen natuurlijk door de predikant
wordt beaamd. Amelia concludeert dat Gods wil eeuwig goed is.
Het slotwoord is aan Johan de Witt. Hij toont zich dankbaar en benadrukt nog
eens dat Holland Delft uit haar as zal doen herrijzen.
Moderne tijd
Uit 1925 stamt de korte schets De wensen uit de bundel Vluchtige begroetingen
van de in een Delftse koopmansfamilie geboren Aart van der Leeuw (1876–1931).
Al in zijn jeugd heeft hij last van woordblindheid en doofheid. Niettemin studeert hij af als jurist. Hij werkt korte tijd op het gemeentearchief te Delft en
daarna bij een levensverzekeringmaatschappij. Uit onvrede met zijn werk en
vanwege zijn zwakke gezondheid neemt hij ontslag. Dankzij een kleine erfenis
kunnen hij en zijn vrouw zelfstandig leven. Van der Leeuw kan zich nu volledig
wijden aan vioolspel en literatuur. Inmiddels is het echtpaar verhuisd naar Voorburg en hij overlijdt aldaar in 1931.
In De wensen zitten drie vrienden samen in een taveerne die tegen de stadswal is aangebouwd. Zij hebben alle drie een wens betreffende hun begrafenis.
Dit onderwerp is begrijpelijk, want de Spanjaarden belagen hun stadje. Dat is
waarschijnlijk Delft, want ze drinken Delfts bier dat inmiddels, vanwege de belegering, bedorven is. De situatie in de stad is benard. De stadsschrijver wil een
eersteklas begrafenis. De brouwer neemt met minder genoegen en de bruine
jagermeester wil het liefst begraven worden in het bos. Hun wensen worden niet
vervuld omdat het Kruithuis ontploft. 'Het Oosterbolwerk stortte ineen, en het
brok van de wallen, dat omzonk, sleepte de gammele taveerne mee in zijn val.'
De wensen van een paar mensen blijken dus uiterst betrekkelijk te zijn.
Als neoromanticus neemt Van der Leeuw het niet zo nauw met de historische
werkelijkheid. De oorlog met Spanje is immers in 1648 formeel beëindigd met
de Vrede van Munster en de ontploffing van het Kruithuis vindt plaats in 1654.
Maar bij de neoromantici, bijvoorbeeld ook Van Schendel, gaat het meer om de
sfeer en de ideeënwereld dan de historische werkelijkheid.
Vermoedelijk in de jaren zestig van de vorige eeuw verschijnt de voor een breed
publiek geschreven geromantiseerde biografie over Fabritius Onder het puin
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stierf het geluk van Jan H. Oosterloo (1911–1975). In zijn werkzame leven is hij
journalist bij de Delftsche Courant. Hij is tevens kunstcriticus en auteur van het
kunsthistorische werk De meesters van Delft over de Delftse schilders van de
zeventiende eeuw.
Het eerste deel van de roman gaat over de jonge
jaren van Fabritius. Hij wordt in 1622 geboren
te Middenbeemster. Vader is onderwijzer aan
de dorpsschool en koster. Op school weet Carel
al dat hij schilder wil worden, maar hij wordt
vooralsnog timmermansknecht. Daarnaast
krijgt hij teken- en schilderles. Hij mag naar
een andere timmermanswerkplaats in Amsterdam en wordt tevens leerling bij Rembrandt.
Hij ontwikkelt zich tot talentvolle leerling en
leert uitbundig het uitgaansleven van Amsterdam kennen. Tot zijn grote leedwezen wordt hij
teruggeroepen naar Middenbeemster, om daar
op termijn de timmerwinkel van zijn overleden
eerste patroon over te nemen. Het bevalt hem
niets in Middenbeemster. Hij trouwt met Aeltje.
Carels jongere broer kan de timmerwinkel inmiddels bestieren. Het jonge stel kan nu naar
Omslag van de biografie van
Amsterdam. Aeltje bevalt van een tweeling,
Fabritius door H. Oosterloo.
waarvan één doodgeboren kindje. Niet lang
daarna overlijdt zij ook. Carel gaat weer terug naar Middenbeemster met zijn dochtertje Aeltje, dat eveneens overlijdt. Hij blijft naast timmerman ook schilder.
In het tweede deel verhuist Carel naar Delft en wil als kunstschilder de kost
verdienen. Het is moeilijk opdrachten te krijgen. Een poging om lid te worden
van het St.-Lucasgilde mislukt. Evengoed komen er meer opdrachten. Hij heeft
een knechtje nodig. Dat blijkt Johannes Vermeer te zijn. Carel ontmoet een jonge
weduwe, Aegte. Zij worden verliefd op elkaar en trouwen. Zij heeft wel moeite
met zijn geringe godsdienstige ijver. Intussen wordt hij bekender en toegelaten
tot het schildersgilde.
Het derde deel verhaalt over zijn huwelijkscrisis. Hij probeert het aan te leggen
met zijn dienstmeisje, dat daar niet van gediend is. Later randt hij haar aan in zijn
atelier. Zij geef hem een paar rake klappen. Aegte knalt met deuren. Carel vlucht
naar de kroeg en valt daar in katzwijm. De andere morgen vroeg gaat hij toch
maar naar huis. Hij voelt zich nog ziek en duizelig. In de Doelenstraat verliest
hij wederom het bewustzijn op de beijzelde stoep. Daar wordt hij na enige tijd
gevonden en naar huis gebracht. Aegte verzorgt hem toch liefdevol, maar gaat
wel apart slapen. Hij heeft rust nodig, want hij is de rest van de winter zwaar
ziek. Uiteindelijk komt alles goed met Aegte, die terugkeert in de gezamenlijke
bedstee. Hun leven verloopt aangenaam. Ze maken een reisje naar Amsterdam
en Middenbeemster.
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Terug in Delft begint Fabritius aan een portret van Simon Decker, de koster van
de Oude Kerk. Als Aegte boodschappen doet, vindt de ramp plotseling plaats:
'Hij wil de eerste penseelstreek op het doek brengen als boven en onder
hem, aan alle kanten, een ontzettend gekraak weerklinkt. Het glas wordt uit
de ramen geslagen. Het doek valt tegen hem aan. De muren wankelen. Wat is
er? Vergaat de wereld nu? … Hij wil vluchten, doch vindt geen uitweg meer.'
De schilder raakt zwaargewond en komt terecht in het Gasthuis. Daar zoekt
Aegte hem op. Ze wisselen nog enkele woorden met elkaar en dan sterft hij. De
laatste alinea van de roman luidt:
'Hij sluit de ogen. Voor het laatst. Want de Dood, die met wijde wiekslag
over het verminkte Delft gaat, heeft ook hem aangeraakt. Carel Fabritius is
gestorven. Hij is slechts tweeëndertig jaar geworden.'
De meest recente literaire echo van de Delftse ramp is uit 2016 en betreft de
historische roman Nachtblauw van Simone van der Vlugt (1966). Zij raakt in
haar jeugd geïnspireerd door Thea Beckman, de schrijfster van Kruistocht in
spijkerbroek. Later studeert ze Nederlands en Frans aan de Amsterdamse lerarenopleiding. Daarna gaat ze als secretaresse werken bij een bank en maakt een
begin met haar literaire carrière. Ze is vooral bekend geworden door haar thrillers, jeugdboeken en historische romans.
Nachtblauw speelt zich af in de zeventiende
eeuw, startend in maart 1654. Catrijn, de ikfiguur, woont in De Rijp. Na één jaar huwelijk verliest ze man en kind. Ze wil naar de
stad. Via omzwervingen als huishoudster te
Alkmaar en Amsterdam belandt ze in Delft.
Aardewerk beschilderen is haar droom. Zij
kan bij Evert van Nulandt in diens plateelbakkerij komen werken. Na een geslaagde proef
als plateelschilder komt ze bij hem in dienst.
Evert heeft niet lang geleden vrouw en kinderen verloren bij een brand. Catrijn huurt
een huisje op het Achterom. Zij stelt Evert
voor porselein te maken naar Chinees voorbeeld. Het diepblauwe nachtblauw intrigeert haar zeer. Het wordt een succesrijk
verhaal. De plateelbakkerij gedijt er wel bij.
In de herberg Mechelen ontmoet Catrijn
Carel Fabritius, die geboren is in Middenbeemster, maar na het overlijden van zijn
vrouw en dochtertje naar Delft verhuisd is.
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Omslag van Nachtblauw door
Simone van der Vlugt.

Fabritius gaat haar schilderles geven op kosten van Evert. Is Evert toch een interessante partner?
Het is inmiddels oktober 1654. Carel is bezig met het portret van de koster van
de Oude Kerk. Catrijn heeft de olie opgemaakt en niet aangevuld. Ze gaat ergens
op de Oude Delft nieuwe halen.
'Het is een stralende oktoberdag en het is druk op straat. De luiken van de
winkels zijn opengeklapt, de handel staat uitgestald en vanaf de straat doen
huisvrouwen en meiden hun inkopen. Ik bescherm de kan met mijn arm
terwijl ik me door de drukte beweeg. Net als ik de Visstraat in ga, klinkt er
een daverende knal, als van een explosie. Het geluid is zo overweldigend
hard dat ik ineenduik en mijn evenwicht verlies. De kan valt in stukken en
ik smak tegen de muur. Overal zoeken mensen dekking of duiken ze naar
de grond.'
Er volgen nog twee enorme dreunen. Catrijn raakt gedeeltelijk onder puin bedolven en verliest het bewustzijn. Ze wordt gered en blijkt haar been gebroken
te hebben. Evert – hij is niet dood! – heeft haar gevonden in het Gasthuis aan de
Koornmarkt. Ze vraagt aan Evert:
'Carel?'
'Hij ligt hier ook, hij is zwaargewond. De kans dat hij het haalt is niet zo
groot. Zijn leerlingen zijn dood, en Simon, de koster, ook.'
Carel overlijdt kort daarna. De omvang van de ramp wordt steeds duidelijker.
Everts plateelbakkerij ligt gelukkig te ver weg om beschadigd te zijn.
Catrijn herstelt langzaam maar zeker en gaat weer schilderen bij Evert. De zaken
floreren opnieuw. Evert vraagt haar ten huwelijk. Ze stemt daar graag mee in.
Niet lang daarna raakt ze zwanger. Het jonge geluk wordt echter bedreigd door
de naderende pest. Evert wil dat ze evacueert naar haar familie in De Rijp. Met
forse tegenzin voldoet ze aan zijn wens. Maar de pest bereikt ook De Rijp. Ze
wil terug naar Delft. De berichten over de stad zijn zeer zorgelijk. Hoe zou het
met Evert zijn?
Terug in Delft blijkt hun plateelbakkerij gesloten te zijn; Evert is overleden. Ze
heropent de zaak. Het bedrijf draait al snel weer op volle toeren. Er wordt een
dochtertje geboren: Eva. Inmiddels is Everts broer Mattias teruggekeerd van een
lange zakenreis. Hij en Catrijn mogen elkaar heel erg graag, maar de vraag of ze
gaan trouwen wordt niet beantwoord.
Tot slot
De beweegredenen van de verschillende schrijvers over de ramp zijn divers.
Tijdgenoten reageren uiteraard zeer betrokken op de gebeurtenissen. De Witte
en Bruno laten zich hierbij leiden door hun godsdienstig gevoede morele opvattingen, terwijl dat bij Vondel helemaal niet het geval is. Bij hem is geen plaats
voor een wrekende god. Hij gebruikt klassiek-mythologische elementen. Zich
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baserend op zijn geloofsovertuiging neemt De Decker een particuliere positie in.
Huygens reageert persoonlijk in zijn betrokkenheid bij Delft en zijn bewondering voor Willem van Oranje. De Oranjegezindheid van Six van Candelier blijkt
expliciet in zijn opstelling als aanhanger van de stadhouderlijke partij. Ook Van
Bleyswijck laat in zijn verslag van de gebeurtenissen een eigen toon horen. Bij
zijn getrouwe navolger Boitet is daar geen sprake van.
Loosjes' reactie is van indirecte aard en als aanhanger van Johan de Witt laat hij
ook zijn patriottisme blijken. Daarnaast verbindt hij voor het eerst de ramp nadrukkelijk met Carel Fabritius.
In de moderne tijd schrijft Van der Leeuw vanuit een relativerend filosofisch
perspectief. In de romans van Van Oosterloo en Van der Vlugt worden kruithuisramp en de dood van Carel Fabritius ten slotte een motief ten dienste van hun
verhaal.
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4 Vondel 1986, p.908. De tekst wordt ook geciteerd Van Bleyswijck 1667,
p.627-628 en Boitet 1729, p.564, 2-3.
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Het Straatje van Vermeer
Een hypothese uit 1982 herzien
Wim Weve

De vraag waar Het Straatje van Johannes Vermeer zich kan hebben bevonden,
heeft geleid tot een aantal hypotheses aangaande verschillende locaties in Delft.
In 1982, tijdens een bouwhistorisch onderzoek van Nieuwe Langendijk 22–26,
kwam ik op de gedachte dat de bebouwing op het schilderij zich daar kon hebben bevonden. Na mijn pensionering begon ik in 2013 aan een publicatie over
Het Straatje waarin ik onder meer mijn hypothese verder wilde uitwerken. Daarbij kwam ik er achter dat mijn hypothese niet juist was. Archiefonderzoek wees
uit dat zich aan de Nieuwe Langendijk geen twee poortjes naast elkaar bevonden, waarmee ook een ander argument van mijn hypothese verviel. Maar de
gedetailleerde bouwhistorische analyse van de afgebeelde bebouwing maakte
ook duidelijk dat niet alles op het schilderij daadwerkelijk in de weergegeven samenhang kan hebben bestaan. Deze laatste constatering is van wezenlijk belang
voor alle hypotheses over een (eventuele) locatie van Het Straatje. Dit aspect zal
uitgebreid in mijn publicatie aan de orde komen. In dit artikel licht ik alvast een
tipje van de sluier op.
Als student-assistent bij de Werkgroep Restauratie van de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft had ik onder meer tot taak panden
te zoeken die als studieobject konden dienen. In 1981 viel mijn oog op de panden
Nieuwe Langendijk 22–28. Deze zouden, met het erachter aan het binnenterrein
gelegen Sint Ursulahofje, in het voorjaar van 1982 worden gesloopt om plaats
te maken voor een woningbouwcomplex. Ik was door amateur-archeoloog Aad
Schapers getipt dat er op de verdieping van Nieuwe Langendijk 22, waarin zijn
grootmoeder had gewoond, een zogenaamd houtskelet aanwezig was. Dat is een
oude constructiewijze waarbij de moerbalken zijn opgelegd op muurstijlen die
met schuine schoren, ofwel korbelen, op de balken zijn afgeschoord. Omdat
houtskeletten na het tweede kwart van de zeventiende eeuw niet meer werden
toegepast, moest het huis al eerder zijn gebouwd. Het was feitelijk een voorhuis,
want het sloot met de achterzijde aan op een groot achterhuis waarin de peuterspeelzaal Prikkebeen was ondergebracht. Dit achterhuis lag ten opzichte van
het voorhuis iets naar rechts verschoven en was bovendien beduidend breder,
waardoor het zich naar rechts, achter Nieuwe Langendijk 24 langs, uitstrekte
tot aan Nieuwe Langendijk 26. Links van Nieuwe Langendijk 22 liep een poort
naar achteren, die zich verbreedde opzij van het achterhuis. Daarvan bezat de
grotendeels gepleisterde zijgevel oude smeedijzeren muurankers. Binnen waren
muurstijlen en korbelen aanwezig. Deze waren omtimmerd, zodat de precieze
aard en ouderdom aanvankelijk nog niet waren vast te stellen. Boven de begane
grond waren de zolder en kapconstructie van recente datum. Nieuwe Langendijk
89

24 was een klein pandje dat waarschijnlijk in het begin van de negentiende eeuw
was gebouwd. Nieuwe Langendijk 26 bezat een eenvoudige lijstgevel uit circa
1800, maar de vorm en afmetingen van het huis wezen erop dat het in opzet
veel ouder zou kunnen zijn. De voorgenomen sloop betekende dat zogenaamd
destructief bouwhistorisch onderzoek en ook archeologisch onderzoek mogelijk
waren. Op grond van deze bevindingen werden de panden gekozen als onderzoeks- en studieobject.

De voorgevels van de panden Nieuwe Langendijk 22, 24 en 26.

Het onderzoek aan de Nieuwe Langendijk
Op 10 februari 1982 begon het onderzoek met het verwijderen van allerlei aftimmeringen en verlaagde plafonds. Haast was geboden, want de sloop zou al op
1 maart beginnen, mits alle bewoners en gebruikers de panden hadden verlaten. Van de te slopen panden waren Nieuwe Langendijk 28 (uit begin twintigste
eeuw) en het Ursulahofje (uit circa 1900), dat met de achtergevel aan de Trompetstraat stond, niet interessant genoeg voor het onderzoek, zeker gezien de beperkte onderzoekstijd. Vanwege bezwaarprocedures tegen het bouwplan, onder
meer van Delfia Batavorum, kon de sloop pas op 21 juni beginnen. Na sloop van
de bebouwing werd nog enkele weken, tot 6 augustus, archeologisch onderzoek verricht, waarbij de diepere grondlagen konden worden onderzocht. Door
de lange onderzoeksperiode konden stafleden, studenten en een groot aantal
vrijwilligers in totaal 5134 mensuren aan het veldwerk besteden. De resultaten
waren zo omvangrijk en zo interessant dat Joris van Haaften, student-assistent
en projectleider, het onderzoek als afstudeeronderwerp koos. Zijn uitwerking
resulteerde in 1987 in een driedelig rapport, respectievelijk met tekst, documentatiebladen en bijlagen, alles bij elkaar 681 pagina's.
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Het onderzoek leverde verrassende informatie op over de ontwikkeling van de
bouw- en bewoningsgeschiedenis van dit stukje Delft. Van Haaften onderscheidde vijftien hoofdfases, vanaf het eind van de veertiende tot de twintigste eeuw.
Op mijn hypothese over Het Straatje van Vermeer, die 'toevallig' tijdens het
onderzoek ontstond, gaat hij in een afzonderlijk hoofdstuk in. Van Haaften komt
tot de conclusie dat de vraag of Het Straatje zich ter plaatse van Nieuwe Langendijk 22–26 heeft bevonden, noch bevestigend, noch ontkennend kon worden
beantwoord. De hypothese was gebaseerd op een groot aantal overeenkomsten,
waarvan er enkele zeer specifiek waren. Velen vonden de hypothese daarom
zeer plausibel.
In 2000 verscheen een artikel van kunsthistoricus Kees Kaldenbach in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Volgens hem
rechtvaardigde de optelsom van alle gegevens de conclusie dat Het Straatje de
bebouwing ter plaatse van Nieuwe Langendijk 22–26 voorstelde. Er was volgens
hem nauwelijks marge voor onzekerheid.
Maar met onderzoeken en vooral met gewaagde hypotheses is het altijd goed om
afstand in de tijd te nemen en alles later met een frisse blik nog eens te overzien.
Bij de verdere uitwerking werd mij duidelijk dat Het Straatje zich niet aan de
Nieuwe Langendijk kan hebben bevonden. Kort nadat ik tot die conclusie was
gekomen publiceerde Frans Grijzenhout, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, zijn hypothese dat Het Straatje zich ter plaatse van
Vlamingstraat 40–42 zou hebben bevonden. Hij gaat er daarbij van uit dat Vermeer de zeventiende-eeuwse situatie naar werkelijkheid heeft afgebeeld. Over
dat laatste aspect leverde de uitwerking van de 'hypothese Nieuwe Langendijk'
nieuwe inzichten op die ook van belang zijn voor de juistheid van de 'hypothese
Vlamingstraat'. Het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van Nieuwe
Langendijk 22–26 opende namelijk de ogen voor bouwkundige en bouwhistorische aspecten van de op het schilderij afgebeelde bebouwing.
De drie panden bouwhistorisch bekeken
Het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in 1982 leverde een zeer gedetailleerd beeld op van de ontwikkelingsgeschiedenis van Nieuwe Langendijk 22
en 26. Het voorhuis van Nieuwe Langendijk 22 bezat, verstopt achter een verlaagd plafond, fraaie natuurstenen balkconsoles in renaissancestijl. Op de verdieping werden de resten ontdekt van een stookplaats met haardsteentjes waarvan
de bekronende steen was voorzien van het wapen van Karel V (1500–1558). Gezien de vrij rijke uitmonstering had het voorhuis een woonfunctie en behoorde
degene die het liet bouwen beslist niet tot de armste Delftenaren. Op de begane
grond was geen stookplaats aanwezig. Dat is niet zo vreemd, want veel woonhuizen hadden toentertijd achter de voordeur, meestal over de volle breedte van het
huis, een onverwarmde ruimte, in een andere betekenis van het woord ook voorhuis genoemd. Een dergelijke ruimte, die ruimschoots daglicht ontving, kon als
winkel of werkplaats dienen maar ook voor huishoudelijke activiteiten gebruikt
worden. Het voorhuis van Nieuwe Langendijk 22 kon geen zelfstandig huis zijn
geweest. Het had weliswaar twee bouwlagen maar slechts een buitenomtrek van
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ca. 5,5 × 9 m. Daarmee was het als
woning te klein voor iemand die zich
een dergelijk luxe uitgevoerd interieur kon veroorloven. Er moest daarom
een aanbouw bij hebben gehoord met
onder meer de keuken. Logischerwijs
zou dat het achterhuis moeten zijn.
Dat bezat moer- en kinderbinten en
een houtskelet zonder sleutelstukken.
Het onderzoek toonde aan dat het uit
de vijftiende eeuw stamde en oorspronkelijk een bedrijfsfunctie had.
Nieuwe Langendijk 26 was in fases in
de vijftiende eeuw gebouwd en had
eind achttiende eeuw een nieuwe
voorgevel gekregen. Het pand bestond
uit één bouwlaag en een kap en was
Binnenaanzicht rechterzijgevel Nieuwe
ca. 6,5 m breed en ca. 15 m diep. De
Langendijk 22. Bij de pijl op de begane
achtergevel bevatte op zolderniveau
grond is de dichtgemetselde doorgang
nog metselwerk van de oorspronkelijnaar het belendende perceel; bij die
ke tuitgevel met daarin de sporen van
op de verdieping zijn de resten van de
een dichtgemetselde vensteropening
stookplaats (tekening C.J. van Haaften)
onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Het pand was oorspronkelijk gebouwd met een houtskelet waarvan de sleutelstukken op laatgotische
wijze waren versierd met een zogenaamd peerkraalprofiel, een profilering die
doet denken aan een peervorm. Een deel van de eiken moer- en kinderbinten, en
de onderzijde van de trap waren in de zeventiende eeuw decoratief beschilderd.
Het pand bezat links achter de voordeur een gang van waaruit de vertrekken
rechts ervan werden ontsloten. Opmerkelijk was dat links in de zijgevel een
deur aanwezig was die toegang gaf tot een toilet dat zich feitelijk buiten het
pand op het achtererf van Nieuwe Langendijk 24 bevond. Boven de toiletdeur
kwamen restanten te voorschijn van een eiken kozijn van een groot drielichtvenster met fraai geprofileerde stijlen dat uit de zeventiende eeuw dateerde. Rechts
in het pand bleek onder de vloer van de voorkamer een keldertje aanwezig te
zijn geweest dat was dichtgeworpen met puin met daarin veel laat achttiendeeeuws plateelbakkersafval. Op zolderniveau waren de eiken spantjukken en de
dakhelling van het oorspronkelijke zadeldak nog aanwezig. Daarboven was de
constructie in 1930 vervangen door een gedeelte met een flauwere helling en
een lagere nok, waardoor het uiterlijk van een mansardedak was ontstaan.
Het tussengelegen pandje, Nieuwe Langendijk 24, bleek begin negentiende eeuw
te zijn gebouwd. Het bezat twee bouwlagen en een zolder zonder borstwering.
Het had geen eigen zijmuren: de verdiepings- en zolderbalken waren in de zijmu92

ren van de belendende panden gestoken. Het had een breedte van ca. 4,4 m en
een diepte van ca. 6,8 m. De in het pandje gevestigde bloemenhandel De Zonnebloem had een afgescheiden ruimte binnen Nieuwe Langendijk 22 in gebruik
die via een doorgang in de zijmuur bereikt kon worden. Er was een klein, later
overdekt, achterplaatsje waarvan de diepte verliep van ca. 2,2 m links tot ca. 2,5
m rechts. Rechts daarop was de toiletruimte gebouwd die behoorde bij Nieuwe
Langendijk 26.
Opvallende aspecten leidden naar Het Straatje
Het achterhuis van Nieuwe Langendijk 22 was bijzonder vanwege de datering
in de vijftiende eeuw, het grote grondvlak en de verschoven ligging. Oorspronkelijk moet het een bedrijfsfunctie hebben gehad. In de zestiende eeuw kan het
zijn gaan dienen als achterhuis van het toen gebouwde voorhuis, maar eigenlijk
was het veel te groot voor een 'normaal' huishouden. Pas rond het midden van
de zeventiende eeuw lijkt er achter het voorhuis een afgescheiden ruimte te
zijn aangebracht die qua afmetingen als 'huishoudelijk' achterhuis kan hebben
gefunctioneerd. Het achterhuis stak zo ver naar rechts uit dat daarvoor, naast het
voorhuis, ruimte was om later Nieuwe Langendijk 24 te kunnen bouwen. Verondersteld werd dat hier eerder, vanaf de bouw van het voorhuis van nummer
22, een bij dat pand behorend open erf heeft gelegen, eventueel met daarop een
aanbouwtje of ander bescheiden bouwsel. In de rechterzijgevel van het voorhuis
van Nieuwe Langendijk 22 werd een dichtgemetselde doorgang ontdekt waardoorheen dat veronderstelde open erf bereikbaar zou zijn geweest.
Merkwaardig was ook dat een deel van het plaatsje achter huisnummer 24 in
beslag werd genomen door de toiletruimte van het ernaast gelegen pand Nieuwe Langendijk 26. Dat wees erop dat ten minste een gedeelte van het perceel
waarop Nieuwe Langendijk 24 was gebouwd, ooit bij Nieuwe Langendijk 26 had
behoord en dat daar in de zeventiende eeuw mogelijk een poort had gelopen.
Daarvoor pleitte ook het (later dichtgemetselde en gedeeltelijk doorbroken) grote drielichtvenster in de linkerzijgevel van Nieuwe Langendijk 26. Dat venster
kon alleen hebben gefunctioneerd vóórdat Nieuwe Langendijk 24 werd gebouwd
want dit pand dekte dat venster gedeeltelijk af. Opmerkelijk was ook dat de bloemenwinkel op nummer 24 een opslagruimte bezat binnen Nieuwe Langendijk
22. Al met al leek er een bijzondere relatie tussen deze panden te bestaan die gekenmerkt werd door 'ogenschijnlijk perceeloverschrijdende eigendomssituaties'
en door de ten opzichte van elkaar verschoven ligging van voor- en achterhuis
van Nieuwe Langendijk 22.
Toen ik me afvroeg of van dergelijke situaties andere voorbeelden te vinden
waren, drong zich een vergelijking op met Het Straatje van Vermeer. Gezien
de architectuur is het huis rechts op het schilderij een laatgotisch huis dat vóór
de stadsbrand van 1536 gebouwd kan zijn. Het is van eenzelfde type, afmeting,
bouwstijl en datering als Nieuwe Langendijk 26. Op het schilderij is links op de
achtergrond een fors huis met tuitgevel te zien met, op het oog, de afmetingen
van het achterhuis van Nieuwe Langendijk 22. Op het schilderij strekt dat achter93
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Overzichtstekening funderingen en andere bodemsporen. Van boven naar onder Nieuwe Langendijk 22, 24
en 26 (tekening C.J. van Haaften, combinatie W.F. Weve)
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huis zich ook naar rechts verder uit dan het huis waarvan links op de voorgrond
een gedeelte is te zien en dat Nieuwe Langendijk 22 zou kunnen zijn. Gezien de
lichtval moeten de op Het Straatje afgebeelde huizen aan de noordzijde van een
oost–west lopende gracht staan en Nieuwe Langendijk 22–26 hebben eenzelfde
ligging aan een (in 1899 gedempte) gracht.
De vergelijking met Het Straatje zou echter mank gaan als de breedte van Nieuwe
Langendijk 24 overeen moest komen met de gezamenlijke breedte van de twee
poortjes op het schilderij. Daarvoor was het pand te breed. Een nauwkeuriger
bestudering van het schilderij leverde echter een mogelijke verklaring op. Van
het huis links op het schilderij is het rechterdakvlak te zien. Van het dakvlak dat
aansluit op de steile achtergevel is de dakhelling niet dezelfde als die van het gedeelte van het dak waarin de dakkapel is aangebracht. Dat kan worden verklaard
als het huis opzij een aanbouw, ofwel een zijhuis, had met een iets minder steil
dakvlak dat aansloot op het dak van het hoofdhuis. De dichtgemetselde doorgang in de rechter zijmuur tussen
de twee delen van de bloemenwinkel zou dan de verbinding met het
zijhuis geweest kunnen zijn. In
dat geval zouden zich op Nieuwe
Langendijk 24 de twee poortjes en
het zijhuis van nummer 22 kunnen
hebben bevonden, en daarvoor
had het perceel de goede afmetingen. De hypothese was geboren.
Meer overeenkomsten
Bouwsporen maakten duidelijk dat
het achterhuis van Nieuwe Langendijk 22 tuitgevels had gehad,
net als het achterhuis op de achtergrond van Het Straatje. Dat heeft
vergelijkbare forse afmetingen en
strekt zich ook ten opzichte van
het voorhuis verder naar rechts
uit. Het voor- en achterhuis op het
schilderij lijken, als bij Nieuwe
Langendijk 22, tegen elkaar aangebouwd te zijn. De witte kleur
tussen de achterste rij pannen van
het zijhuis en de voorgevel van het
achterhuis op Het Straatje is te
interpreteren als witte kalkspecie
waarmee de kier tussen dakpannen en gevel is afgesmeerd en
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Tijdens de sloop van Nieuwe Langendijk 26
kwamen de doorgang naar het toilet, het
negentiende-eeuwse raam erboven en, nog
hoger, de restanten van een groot zeventiende-eeuws drielichtvenster goed in beeld.

Binnenaanzicht van de linkerzijgevel van Nieuwe Langendijk 26. De resten van
het zeventiende-eeuwse drielichtvenster worden doorbroken door een negentiendeeeuws venster boven de doorgang naar de toiletruimte binnen Nieuwe Langendijk
24 (tekening C.J. van Haaften)

waarbij de specie zowel op de dakpannen als op die voorgevel terechtkwam
Een cruciale vraag was of onder de vloer van Nieuwe Langendijk 24 nog resten
van de veronderstelde poortjes en het veronderstelde zijhuis zouden worden
aangetroffen. Voor onderzoek in dat pand waren helaas maar enkele dagen beschikbaar, omdat de bloemenwinkel er pas vlak voor de sloop uitging. De winkel
zou in de nieuwbouw terugkeren en tijdelijk in een noodwinkel worden ondergebracht, wat ten koste ging van enkele parkeerplaatsen en niet langer mocht
duren dan strikt noodzakelijk was. Linksachter in de hoek van het plaatsje werd
een beerput aangetroffen. Deze dateerde uit de tweede helft van de zestiende
eeuw en was daarmee even oud als het voorhuis van Nieuwe Langendijk 22. Het
schervenmateriaal dat erin werd aangetroffen dateerde uit de zestiende tot de
negentiende eeuw. Daaruit was op te maken dat de put buiten gebruik moet zijn
geraakt toen Nieuwe Langendijk 24 werd gebouwd. Boven de beerput moet zich
een toilethuisje of ander bijgebouwtje hebben bevonden, waar fecaliën en ander
afval in de put konden worden gestort. De later dichtgemetselde doorgang in de
zijmuur bevond zich op enige afstand van de beerput, zodat de aanwezigheid van
alleen een klein toilethokje niet aannemelijk was. Er moest een grotere aanbouw
zijn geweest die zich, voorbij die doorgang, verder naar de straat uitstrekte.
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Het schilderij toont een dergelijke aanbouw in de vorm van een zijhuis dat tot
aan de straat doorloopt en daar een klein kruisvenster heeft. Binnen Nieuwe
Langendijk 24 kon dwars over het pandje een onderzoeksleuf worden graven.
Daarin bleken de bodemlagen waarin eventueel resten of sporen aangetroffen
konden worden begin negentiende eeuw bij de bouw van het pand te zijn weggegraven. Er kon dus niet worden aangetoond dat het zijhuis en de muurtjes
hebben bestaan, maar ook niet dat ze er nooit zijn geweest.

Het Straatje van Johannes Vermeer (Rijksmuseum Amsterdam).
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Het gotische huis
Nieuwe Langendijk 26 bleek in de vijftiende eeuw in enkele fases te zijn gebouwd
en rond 1800 van een nieuwe voorgevel voorzien. Het was dus een laatgotisch
woonhuis met een houtskelet, zoals het huis rechts op het schilderij. De datering
is in overeenstemming met de gekanteelde vorm van de trapgevel op Het Straatje.
De voorgevel was kort voor 1800 vervangen door een lijstgevel, waarbij de entree
naar links werd verplaatst en er een indeling kwam met een lange gang links en
kamers rechts. Daarbij verdween een indeling met een voorhuis met daarin rechts
een onderkelderd opkamertje. De aanwezigheid van een dergelijke indeling blijkt
niet uit het schilderij, want door de openstaande deur is geen wand te zien die een
zijkamertje van het voorhuis afscheidt. Het keldertje moet in het tweede of derde
kwart van de zeventiende eeuw zijn aangebracht. Een preciezere datering was niet
te geven. In de hypothese van Het Straatje betekent dit dat Vermeer het huis zou
hebben afgebeeld voordat het keldertje en de opkamer waren aangebracht. Maar
de asymmetrische plaatsing van de ingang die het schilderij laat zien, behoort tot
de oorspronkelijke opzet en kan niet zijn ontstaan bij een verbouwing in de zeventiende eeuw. Daarom rijst de vraag of Nieuwe Langendijk 26 eerder al een indeling van het voorhuis kan hebben gehad, maar dan met rechts een afgescheiden
zijkamer zonder niveauverschil. In dat geval zou ter plaatse van die zijkamer later
een keldertje zijn aangelegd met daarboven een opkamer. Als het huis oorspronkelijk rechts een zijkamer zou hebben gehad en Vermeer het huis aan de Nieuwe
Langendijk in die opzet zou hebben afgebeeld, geeft hij het interieur dat door de
geopende deur is te zien, niet juist weer. Hij kan dat met opzet hebben gedaan,
maar hij kan ook het huis met een gesloten deur hebben waargenomen en dat
later, in zijn atelier, met een geopende deur hebben geschilderd. Archeologisch of
bouwhistorisch onderzoek kon niet meer uitwijzen of een dergelijke oudere indeling heeft bestaan, want bij latere verbouwingen zijn alle sporen van een eventuele
oudere binnenwand op die plaats uitgewist.
De overeenkomsten tussen de bebouwing aan de Nieuwe Langendijk in de zeventiende eeuw en de bebouwing op het schilderij waren zodanig sterk, dat
Joris van Haaften een plattegrond kon reconstrueren van wat er op Het Straatje
is te zien, uitgaande van de maten van de bebouwing aan de Nieuwe Langendijk. Hij projecteerde bovendien de voorstelling van het schilderij op de gevels
van Nieuwe Langendijk 22–26, rekening houdend met het lagere straatniveau in
de zeventiende eeuw. De plaats van de muurankers van het huis rechts op het
schilderij valt samen met de plaats waar de oorspronkelijke gevel van Nieuwe
Langendijk 26 ankers moet hebben gehad, namelijk daar waar de muurplaat,
de flieringen (balken op de dakspanten die de daksporen ondersteunen) en de
nokbalk van de kapconstructie op de voorgevel aansloten. Alles klopte zodanig
dat een maquette kon worden gemaakt van de reconstructie van Het Straatje.
Maar niet alles klopte. Het achterhuis van Nieuwe Langendijk 22 dat het huis op
de achtergrond van het schilderij zou moeten zijn, was daarvoor eigenlijk veel
te hoog. Op het schilderij lijkt het ook verder weg te staan. Maar een en ander
zou volgens Van Haaften door het verwrongen perspectief kunnen zijn ontstaan.
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(Links) Reconstructie van de situatie midden zeventiende eeuw (tekening C.J. van
Haaften). (Midden) Reconstructie van de plattegrond van de huizen op Het Straatje
op basis van de gereconstrueerde plattegrond van Nieuwe Langendijk 22–26 midden
zeventiende eeuw. (tekening C.J. van Haaften)

Nieuw licht op Het Straatje
Bij de uitwerking van mijn hypothese wilde ik ook aandacht besteden aan de
zeventiende-eeuwse bewoners van Nieuwe Langendijk 22–26. Kees van der Wiel
was zo vriendelijk om mij daarover informatie te geven. In het kadegeldregister
uit 1667, de Legger van het Diepen der wateren binnen de Stadt Delft, vond
hij dat toen ter plaatse van Nieuwe Langendijk 24 het huis van metselaar Arien
Claesz stond en dat daar beslist geen twee poortjes aanwezig waren. In dat geval kan ook het veronderstelde zijhuis van Nieuwe Langendijk 22 er niet zijn
geweest. Maar de nadere bouwhistorische analyse van de op het schilderij afgebeelde bebouwing leerde dat er ook aan het stadsgezicht op het schilderij een en
ander niet klopte en dat niet alles naar werkelijkheid geschilderd kan zijn. Dat is
van belang voor iedere hypothese over een locatie van Het Straatje, en daarom
dus nog steeds relevant.
Terwijl ik aan mijn publicatie werkte, verscheen in 2015 Het Straatje van Vermeer, Gezicht op de Penspoort te Delft van Frans Grijzenhout. Daarin zet hij de
hypothese uiteen dat Het Straatje zich ter plaatse van Vlamingstraat 40–42 heeft
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Projectie van Het Straatje op de gevels van Nieuwe Langendijk 22–26 (tekening C.J.
van Haaften)

bevonden. Hij baseerde zich op archivalische bronnen. Hij raadpleegde ook het
kadegeldregister uit 1667 en constateerde dat mijn hypothese niet houdbaar was
omdat er aan de Nieuwe Langendijk geen twee poortjes naast elkaar hadden
bestaan. Hij zocht verder in dat register en vond slechts één locatie aan de noordzijde van een oost–west lopende gracht waar twee poortjes naast elkaar worden
vermeld, en dat was de locatie Vlamingstraat 40–42. In het pand op nummer
42 had bovendien een tante van Johannes Vermeer gewoond. Uiteenlopende
informatie over die locatie, die hij uit geschreven bronnen afleidde, achtte hij in
overeenstemming met wat het schilderij toont.
Grijzenhout werkte zijn hypothese echter niet uit in tekeningen. De in zijn boek
opgenomen tekeningen zijn gemaakt door kunstenaar Jan Rothuizen, die ze niet
baseerde op de oudste kadastrale kaart uit 1832. Daardoor zijn terreinmaten
en verhoudingen niet goed weergegeven. Bovendien stemmen die tekeningen
niet overeen met wat er op het schilderij is afgebeeld. Aan het geknikte dakvlak
van het huis links op het schilderij, een belangrijk detail voor mijn hypothese,
besteedt Grijzenhout geen aandacht. Hij gaat ervan uit dat er links van de twee
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poortjes een 'gewoon' huis stond, zonder zijhuis. In de reconstructieschets is dat
huis overigens smaller dan het huis rechts op het schilderij, wat in tegenspraak is
met het zeventiende-eeuwse kadegeldregister, waar Grijzenhout zijn hypothese
op baseert. Het is dus te klein getekend en het achterhuis met tuitgevel, links op
de achtergrond op het schilderij, is dat daardoor ook. Uit het kadegeldregister
leidt Grijzenhout af dat de twee poortjes elk ca. 1,25 m breed zijn geweest en
de huizen aan weerszijden elk 6,28 m. Uit de Kadastrale Minuut uit 1832 blijkt
evenwel dat het linker poortje breder was dan het rechter poortje en dat het huis
links van de poortjes smaller was dan het huis rechts daarvan. Er klopt een en
ander niet. Maar wat betekent dat voor Grijzenhouts hypothese?

Op de vensterbank van het venster met de groene luiken zijn zwarte stippen te zien
die mogelijk aangeven dat de luiken ooit met uitzetters in halfopen stand vastgezet
konden worden. Detail Het Straatje van Vermeer (Rijksmuseum Amsterdam).
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Deels werkelijkheid; deels fantasie
Of Grijzenhout met de panden Vlamingstraat 40–42 de locatie van Het Straatje
heeft gevonden valt of staat met de vraag of het schilderij de toenmalige werkelijkheid weergeeft; iets waar hij van uitgaat. Anderen twijfelen daaraan of menen
zelfs dat het huis met de trapgevel om bouwtechnische redenen niet eens kan
hebben bestaan. Daar is veel over te zeggen, maar ik beperk me in dit artikel tot
enkele aspecten. Allereerst moet men zich realiseren dat het schilderij geen foto
is. Vermeer geeft op knappe wijze de suggestie van metselwerk weer, maar niet
overal is dat zo secuur gedaan dat steenformaten en metselverband goed zijn
vast te stellen. De zijmuur van het huis met de trapgevel, die volgens sommigen

Het gele bankje is geplaatst tegen een houten afsluiting van een osendrop. Detail Het
Straatje van Vermeer (Rijksmuseum Amsterdam).
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te dun zou zijn, is alleen maar een fractie dunner geschilderd dan die in werkelijkheid moet zijn geweest. Vermeer suggereert namelijk duidelijk een muur van
één steen (ca. 20–25 cm) dik. In combinatie met een inwendig houtskelet is dat
normaal voor een huis van die omvang. Het huis zou ook niet hebben kunnen
bestaan omdat de groene luiken van het linker venster in opengeslagen stand het
rechter poortje en de ingang zouden afschermen. Op de vensterbank zijn echter
twee zwarte stippen te zien die op de andere vensterbanken ontbreken en die
de sleutel tot dit 'raadsel' kunnen zijn. Wellicht waren de groene luiken van luikuitzetters voorzien, die in een oog of aan een haak aan de vensterbank konden
worden vastgezet, zodat de luiken haaks op de gevel konden worden vastgezet.
Vooral het rechterstipje is duidelijk vierkant, wat duidt op een vierkant gesmede
ijzeren punt. Maar oogjes of haakjes zijn niet duidelijk te herkennen. Gezien de
slechte conditie en de ouderdom van de gevel is het goed denkbaar dat de oogjes
of haakjes waren afgebroken of losgetrokken, en dat Vermeer schilderde wat er
nog van resteerde.
Een cruciaal detail: de osendrop
Het schilderij toont een detail dat
niet eerder is opgemerkt, maar dat
aantoont dat Vermeer niet volledig
een bestaande situatie weergaf. Pal
naast het linker poortje is een geel
bankje te zien. Het staat tegen een
bruin verticaal vlak met groepjes
verticale zwarte streepjes. Dat vlak
kan niets anders zijn dan een houten
plank die een zogenaamde osendrop
afsluit. Eeuwenlang moest tussen
twee huizen een smalle strook, de
osendrop, open blijven omdat rieten
daken buiten de gevel uit moeten
kunnen steken en om het hemelwater af te voeren. De osendrop kon
men van de straat afsluiten met een
plank of schot, zodat dieren er niet
door konden. Een dergelijke afsluiting ziet men op het schilderij; de
verticale streepjes erop zijn ventilatieopeningen. Nadat pannendaken en dakgoten algemeen werden
toegepast, waren osendroppen niet
meer nodig. Als ze al niet ten gevolge
van nieuwbouw verdwenen, werden
ze afgesloten met een smalle strook
metselwerk of aan het oog onttrok104

Tussen de zestiende-eeuwse panden Breedstraat 41 en 43 in Enkhuizen is de osendrop afgesloten met een houten plank,
voorzien van ventilatieopeningen.

ken door een nieuwe, bredere, voorgevel. Houten afsluitingen van osendroppen
zijn in Delft allang verdwenen maar in enkele Noord-Hollandse steden, zoals
Enkhuizen en Hoorn, komen ze, met en zonder ventilatieopeningen, nog steeds
voor. Een osendrop bevindt zich per definitie tussen twee huizen.
In de door Vermeer geschilderde situatie bevindt zich echter rechts van de osendrop, achter de gesloten deur, een open plaatsje en geen zijmuur. De osendrop
kan dus niet aanwezig zijn geweest op de plek waar Vermeer die afbeeldt. In de
geschilderde situatie zou de muur naar links niet verder dan tot aan de osendrop
moeten lopen. Met het groene gebladerte, waaraan kunsthistorici soms een symbolische betekenis hechten, moet Vermeer de onlogica op dit punt hebben verbloemd. Alles links van het linker poortje, met inbegrip van de osendrop, moet
door Vermeer aan de compositie zijn toegevoegd. Dat geldt daarmee dan ook voor
de bebouwing op de achtergrond waarvan hij het perspectief ook al niet goed
heeft getroffen. Dat betekent dat een aantal argumenten waarop Grijzenhout zijn
hypothese baseert en die weerlegd kunnen worden, er niet meer toe doen.
Uit het geschilderde metselwerk is op te maken dat de voorgevel van het huis
rechts en het muurgedeelte met het rechter poortje tegelijk moeten zijn opgetrokken. Dit detail wijst erop dat het huis en het poortje ernaast naar werkelijkheid zijn geschilderd. Er zijn meer details die daar op wijzen en daar zal ik
te zijner tijd in een publicatie op in gaan. Maar of het huis en het poortje met
zekerheid ter plaatse van Vlamingstraat 42 hebben gestaan hangt af van de vraag
of ook het linker poortje in de door Vermeer weergegeven samenhang heeft of
kan hebben bestaan. In ieder geval is het duidelijk dat niet alles op het schilderij
naar de werkelijkheid is geschilderd.
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Voor de brandschouw naar Delfshaven
Delftse stadsbestuurders in actie
Gerard van Roon

Een van de grootste gevaren van een stad als Delft vóór 1700 was brand. De
Delftenaren konden daarover meepraten. Op 4 maart 1618 bijvoorbeeld brandde
het toenmalige stadhuis grotendeels af; alleen de toren kon worden gespaard.
Nog indrukwekkender was de stadsbrand van 3 mei 1536, die een groot deel van
de stad in de as had gelegd. Begrijpelijk was het wel dat zoiets kon gebeuren.
Ga maar na: geen 112 dat van waar ook gebeld kon worden met de mobiele telefoon, geen brandweerauto die met enkele minuten ter plekke kon zijn en evenmin professioneel opgeleide brandweerlieden zoals vandaag de dag. De enige
beschikbare blusmiddelen waren emmers en ladders. Het risico van brand was
tegelijkertijd groot. Een deel van de gebouwen was van hout, de mensen waren
onbekend met zoiets als bliksemafleiders, en vuren waren groter dan nu: er waren open haarden en stookplaatsen in elk huis en in allerlei werkruimten, zoals
bakkerijen, smederijen en aardewerkfabrieken.
Het was dus belangrijk voor zeventiende-eeuwers om de beschikbare brandvoorzieningen goed te controleren. In het laat zeventiende-eeuwse Delft was het
stadsbestuur verantwoordelijk voor de brandwering, niet alleen in de stad zelf,
maar ook in de andere plaatsen die tot het zogeheten rechtsgebied van de stad
behoorden. Delfshaven, letterlijk de haven van Delft, is anno 2016 een wijk van
Rotterdam, maar in de zeventiende eeuw hoorde het bij de stad Delft.1 Evenals
de Schie trouwens, die de stad en de haven met elkaar verbond, en een strook
land van ongeveer vijftig meter aan beide kanten van dit water. De Delftse stadsbestuurders reisden jaarlijks enkele malen over de Schie naar Delfshaven. De
halfjaarlijkse rechtsdag, die altijd plaatsvond in de eerste helft van juni en van
december, kon daarvoor de aanleiding zijn. De verslagen van de zaken die zij op
de rechtsdagen behandelden, zijn te raadplegen in het Stadsarchief Rotterdam,
waar alle stukken van Delfshaven worden bewaard.
In dit artikel volgen we de stadsbestuurders op de trekschuit naar Delfshaven,
wanneer zij er de jaarlijkse brandschouw uitvoeren. De term brandschouw kan
u op het verkeerde been zetten, althans, ikzelf had pas na wat nader onderzoek
door dat deze schouw zich beperkte tot de controle van de blusmiddelen, zoals
emmers en ladders.
De brandschouw had op zichzelf niet tot doel het brandgevaar van Delft in kaart
te brengen, of in dit geval dat van Delfshaven. Tijdens de reis naar Delfshaven
komen nog allerlei andere onderwerpen uit het Delftse stadsbestuur ter sprake,
zoals de andere schouwen die de stadsbestuurders uitvoerden, de inrichting van
het stadsbestuur en de wijze van reizen in de zeventiende eeuw.
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Het stadhuis van Delfshaven en de naastgelegen kerk. In de achttiende eeuw werden
zowel de inrichting als de gevel van het pand vernieuwd. Prent van Coenraet Decker
in Van Bleyswijck, Beschrijvinge (1667).

Dankzij Pieter Halling (1648–1719) weten we tot in detail hoe de brandschouw
op Delfshaven verliep. Halling trad in 1683 toe tot de zogeheten veertigraad,
werd in 1690 schepen en vervulde die functie zeven jaar lang, tussentijds afgewisseld met andere banen. In 1711 en 1712 was hij burgemeester. Halling had
dus zijn sporen verdiend in het Delftse stadsbestuur. Zijn ervaringen legde hij
vast in zijn Almanack voor de regeeringe (…) en al hetgeen ijder collegie of
persoon jaerlijckx binnen Delft moet doen of onderhouden. Die bevatte een
nauwkeurige beschrijving van de werkwijze van het Delftse bestuur. Alle terugkerende activiteiten somde Halling op met een uitleg over hoe het eraan toeging
én hij gaf vele voorbeelden uit zijn praktijk.
De voorbereiding
Zo'n brandschouw op Delfshaven was geen spontane actie van de Delftse stadsbestuurders, maar een terugkerende en voorbereide activiteit. Het begon met
een waarschuwing van een van beide stadssecretarissen óf van de kamerbewaarder dat het tijd was om een schouw te houden.
Zo'n twee à drie weken van tevoren stelden de heren van de Wet de datum van
de schouw vast. Dat deden zij in een officieel besluit, dat vervolgens bekendgemaakt werd in zowel Delfshaven als Overschie. Het laatste dorpje was een
tussenstation op de reis van Delft naar Delfshaven. Naast de officiële publicatie
informeerde een bode de collegeleden die tijdens de bewuste vergadering afwe108

Het Hoogheemraadschap van Delfland met de wapens der ambachten. Detail
van de Kaert Figuratief ca. 1678.
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zig waren geweest. Ook lichtte hij de havenmeester in, de bestuurder die verantwoordelijk was voor reparatie of vervanging van stadswerken op Delfshaven en
die sowieso nooit aanwezig was bij vergaderingen van de Wet. Plus de tweede
secretaris – de secretarissen namen om de beurt deel aan de Wetsoverleggen.
Het Delftse stadsbestuur
De heren van de Wet namen dus het besluit tot de schouw. Met onder anderen
de havenmeester op Delfshaven waren zij ook de stadsbestuurders die de brandschouw uitvoerden. Het college van de heren van de Wet bestond uit de Delftse
schout, de vier burgemeesters van de stad, de zeven schepenen, de pensionaris
en de twee secretarissen. Het college van de Wet ging over de orde en de ordening van de stad. Het stelde de keuren, de stedelijke wetten, vast, besloot over
reglementen van bijvoorbeeld de gilden en de zorginstellingen, de godshuizen,
en droeg verantwoordelijkheid voor de zorg aan arme, zieke of gehandicapte
stadsbewoners. De heren van de Wet behandelden ook verzoekschriften van
stedelingen en groepen uit de stad; ongeveer de helft van de zaken waarover
zij besloten, was afkomstig uit de stadssamenleving. En zij zagen er dus op toe
dat de gebouwen, straten, grachten en wallen van de stad in goede staat bleven.
De functie van de schout uit de vroegmoderne tijd is uiteengereten en wordt
vandaag de dag uitgevoerd door de zogenoemde driehoek: burgemeester, officier van justitie en hoofd van de politie. De schout zat het college van de Wet
voor, spoorde samen met zijn dienders verdachten van misdrijven op en vervolgde die bij de vierschaar. Die werd gevormd door de schepenen, die de vonnissen uitspraken. De schout zat de vierschaar ook voor, maar nam geen deel aan
de beraadslagingen. Als de schepenen onderling van gedachten wisselden over
een strafzaak, zat de president-schepen voor. Naast het strafrecht oordeelden de
schepenen ook in zaken tussen burgers. En zij mochten bijvoorbeeld curatoren
benoemen bij verlaten boedels.
De burgemeesters van toen zijn ongeveer te vergelijken met de wethouders in onze
tijd. Zij waren de machtigste bestuurders van de stad; zij waren verantwoordelijk
voor de inkomsten en uitgaven van de stad. Namens het stadsbestuur sloten zij
allerhande overeenkomsten, zoals met lokale ondernemers en met andere steden;
zij stelden personeel aan en benoemden bestuurders, bijvoorbeeld bij stedelijke
zorginstellingen of in een van de zogeheten buitenambten, banen op provinciaal
(gewestelijk) niveau waarvoor de stad Delft iemand mocht aanwijzen.
Ten slotte de drie hoge ambtenaren van de stad. De pensionaris was de juridische raadsman van de stad, die de bestuurders adviseerde en in de Staten van
Holland het woord voerde namens Delft. De stedelijke functie van pensionaris
was te vergelijken met de raadpensionaris in het gewest Holland. Een bekende
Hollandse raadpensionaris was Johan de Witt, die in 1672 samen met zijn broer
Cornelis is gelyncht bij de Gevangenpoort in Den Haag. Naast de pensionaris
beschikte Delft over twee secretarissen, die zoals gezegd beurtelings optraden
in het college van de Wet. Zij waren verantwoordelijk voor de administratie van
de stad, schreven verslagen van vergaderingen en lieten schrijf- en kopieerwerk
uitvoeren door allerlei klerken.
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Schouwen door de heren van de Wet
De brandschouw op Delfshaven was zeker niet de enige schouw van de heren
van de Wet. Zij gingen bijvoorbeeld de stad in om de straten, wegen en kades
te inspecteren. Dat deden zij ook buiten Delft, op die plaatsen waar de stad
heerlijke of andere rechten had. Maar ook de Delftse veerschuiten en de koetsen
konden op hun aandacht rekenen, daartoe kwam de commissaris van het Haagse
en het Rotterdamse veer hen dan waarschuwen. Weer een ander moment reserveerden zij om in een boot de wateren van de stad te controleren.
Op de eerste woensdag na Pasen, van twee tot half vijf, waren de heren in de
stad te vinden voor de brandschouw aldaar. De veertien heren verdeelden zich
in drie groepen, onder leiding van de schout en twee burgemeesters. Elk van de
groepen bezocht een ander deel van de stad. Een klerk ging voor hen uit; hij riep
de namen van de stedelingen om en noemde over hoeveel emmers deze mensen moesten beschikken. De 'fabriek', ofte wel de stadsbouwmeester, liet alle
verdere blusmiddelen te voorschijn halen en schoonmaken. Aan het eind van
de inspectie ging ieder weer naar huis. De fabriek verzamelde de resultaten en
nam zo nodig maatregelen. Ladders die kapot bleken te zijn liet hij bijvoorbeeld
overbrengen naar de stadswerf of liet hij vervangen; de oude ladders konden als
brandhout worden gebruikt.
De stad Delft kocht tussen 1680 en 1700 zes brandspuiten. Een brandmeester,
twee assistenten en een aantal 'geaffecteerden' bedienden die apparaten. Deze
brandweerlieden waren geen professionals. In het dagelijks leven hadden zij diverse beroepen, zoals schipper, portier, timmerman of smid. Uit het register van
de brandweer is niet goed op te maken hoeveel geaffecteerden er precies waren
per brandspuit. De spuiten hadden vaste plekken, verdeeld over de stad: in het
dolhuis, bij de stadsdoelen, bij de Oude en bij de Nieuwe Kerk, en in het gast- en
het weeshuis.2
Het college van de Wet trok er ook met de heren van andere steden op uit. Zo
controleerde een commissie van het college, samen met de Haagse bestuurders,
in welke staat de kade langs de Vliet verkeerde. Die schouw werd jaarlijks afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van de Haagse en de Delftse heren. De
Delftenaren zorgden voor het voedsel, de Hagenaren voor de wijn. De maaltijd
werd dan verzorgd door de ambtenaar die namens het Delftse stadsbestuur de
dam bij Leidschendam beheerde. In het jaar 1700 wezen de burgemeesters hem
erop 'dat wij alsdan van goede visch gedient sijn.'3 Hoewel het ambacht Hof van
Delft in die tijd nog geen eigendom van de stad was, zoals Leidschendam, werd
daar ook geïnspecteerd. In de veertiende eeuw hadden de Delftse schepenen het
recht verworven er de wegen en de kaden te mogen inspecteren.
Het vertrek naar Delfshaven
Zowel twee dagen voor de reis als daags tevoren herinnerde een bode hen aan
de schouw, ''t geen men noempt sommatie doen,' aldus Pieter Halling. De boete
voor ongeoorloofde afwezigheid was dan ook fors. Op de dag zelf luidde om
half acht de kleine klok van het stadhuis. Daarop verzamelden de heren zich op
de kade buiten de Rotterdamse poort aan de zuidkant van de stad. Wanneer het
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uurwerk op de poort acht uur aanwees – stipt – vertrokken de twee jachtschuiten met hun passagiers richting Overschie. Halling merkte nog op dat er ook een
gewone veerschuit kon worden ingezet, als een van de jachten in gebruik was,
maar die tekst is doorgekrast. De aanzienlijkste passagiers, de bestuurders, namen plaats in de voorste jachtschuit; de ambtenaren die hen begeleidden kregen
een plek in de tweede schuit.

Tekening van de Schiedamse en de Rotterdamse Poort, door Abraham Rademaker.
Jaartal onbekend.

Die ambtenaren waren de al genoemde fabriek, de kamerbewaarders van de burgemeesters- en de schepenkamer, de vier boden van de stad, een of meer klerken
uit de secretarie, een of twee dienaren van de schout, de omroeper van de stad,
eventuele andere stadsbedienden en de knechten van de heren.
Onderweg hadden de reizigers ook een taak. Dan letten zij erop of er in de Schie
'nieuwe plankieren, schuytenhuysen, stoppen, etc.' waren gemaakt, zonder dat de
burgemeesters daarvan afwisten. Zij deden dat 'pro forma', want het bestuur van
het waterschap was bevoegd om daarvoor de vergunningen te verlenen. De burgemeesters mochten wel zogeheten baggerbriefjes uitgeven, ofte wel opdrachten
om de Schie op bepaalde plaatsen uit te baggeren. Dat mocht het waterschap ook;
onderling hadden zij afgesproken dat zij elkaars baggerbriefjes erkenden.
Klokgelui als aankondiging van de schouw
Een halfuur voor vertrek luidde de kleine klok van het stadhuis in opdracht van
de kamerbewaarder van de kamer van de heren van de wet. Dat Pieter Halling dit
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expliciet noemde, duidt erop hoe belangrijk het klokgelui was. De stadsbewoners hoorden regelmatig klokgelui, trompettergeschal of tromgeroffel. Daarmee
werden zij geattendeerd op vaste of bijzondere gebeurtenissen. De betekenis
van het geluid konden de inwoners bijvoorbeeld opmaken uit het instrument
dat zij hoorden. De stad beschikte bijvoorbeeld over een beëdigd trommelaar.
Wanneer hij de trommel sloeg – hij mocht dat alleen doen in opdracht van de
burgemeesters – dan wisten de schutters dat zij moesten verzamelen. De trompetter blies zijn instrument elke nacht elk uur vanaf elk van de vier hoeken van
de stadhuistoren. Vanaf zijn plek overzag hij ook een groot deel van de stad. Bij
onraad blies hij met zijn trompet de stedelingen wakker.
Ook allerlei luidklokken zette de stad
in. De gekozen klok, het moment
waarop en de frequentie waarmee
hij klonk bepaalden de betekenis. Zo
klonken er klokken om activiteiten
aan te kondigen. Bij de afkondiging
van nieuwe of hernieuwde keuren of
belangrijke besluiten klonk de grote
klok op het stadhuis; dat gebeurde
vrijwel alleen in de ochtend. Het vertrek voor de brandschouw op Delfshaven was ook zo'n aankondiging. In geval van de brandschouw binnen Delft
was het klokgelui niet alleen ter informatie, maar was het ook nodig om
de stadsbewoners tot actie aan te zetLuidklok uit het stadhuis. Deze klok werd
ten: al degenen die thuis een of meer
door Hendrik van Trier gegoten in 1570.
stedelijke brandemmers beheerden,
In 1943 werd de klok door de bezetters
moesten die buiten op straat zetten,
in beslag genomen om oorlogstuig van te
zodat de heren ze konden inspectemaken. In 1955 werd er weer een kopie
ren. En zoals nu elk uur tal van kerkvan deze klok geplaatst.
en stadhuisklokken klinken, zo was er
in de zeventiende eeuw eveneens klokgelui voor de tijdsaanduiding. De koster van
de Nieuwe Kerk was verantwoordelijk voor de zogeheten werkklok, die het begin
en einde van de werkdag markeerde. En de portiers, die toezagen op de toegang
van reizigers via de poorten tot de stad, hielden beide grote kerken in de gaten.
De portiers van de poorten in het westen en noorden van de stad reageerden op
de geluiden van de Oude Kerk; die van de poorten in het oosten en zuiden lieten
zich leiden door het klokgelui van de Nieuwe Kerk. Zij wisten dan wanneer zij de
poorten konden openen en sluiten.
Overschie
De aankomst en de activiteiten van de heren van de Wet in Overschie, een zogeheten ambacht tussen Delft, Schiedam en Delfshaven, verliepen ook volgens
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vaste ceremoniële regels. Zij werden verwelkomd door de secretaris van het bestuur van Overschie. Traditioneel was de schout van Overschie, die de heren zelf
benoemden, nooit aanwezig bij de brandschouw in het dorp. De stadsomroeper
liep vooruit om iedereen te waarschuwen dat de schouw 'soo sal aengaen.' Net
als later in Delfshaven inspecteerden de heren en hun assistenten de blusmiddelen van Overschie, althans, in het Delftse gebied langs de Schie, te weten een
strook van vijftig meter breed, gemeten vanaf de waterkant. Het deel van Overschie dat buiten die strook lag, viel deels onder het rechtsgebied Rotterdam en
deels onder dat van Schieland.

Plattegrond van Overschie. Prent van Coenraet Decker in Van Bleyswijck, Beschrijvinge (1667).

De beschikbare blusmiddelen waren voornamelijk emmers en ladders. Een
brandspuit was er niet in Overschie. Dat had ongetwijfeld te maken met de kosten ervan. Die bedroegen circa 350 gulden per stuk. Dat was een halfjaar- tot
een jaarinkomen voor mensen die wij tegenwoordig tot de middenklasse zouden
rekenen. Ter vergelijking met Overschie: Delft had dus zes brandspuiten, Delfshaven één, zoals verderop in dit artikel ter sprake komt, een vooraanstaande
stad als Dordrecht ook zes, Den Haag één, maar de rijkste stad van de Republiek,
Amsterdam, had er maar liefst zestig: voor elke wijk een.4
Al doende liep het gezelschap het dorp door volgens een vaste route. Ook de
volgorde waarin de leden liepen was vastgelegd. Na de aankondiging van de
omroeper liep het gezelschap de route, aangevoerd door de bode van de Delftse
schout en de bode van Overschie. De laatste had de roede van justitie bij zich,
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waarmee hij het gezag van de heren benadrukte. Op de tweede rij liep de meegereisde stadsklerk, die de namen oplas van de burgers en hun aantallen emmers en ladders. Hij noteerde in zijn administratie meteen ook de gebreken die
de heren constateerden aan de blusmiddelen. Daarachter liepen de secretaris
van Overschie en de onderschout van Delfshaven, die vanuit zijn functie ook
onderschout was van Overschie, althans voor zover dit het gebied betrof binnen
de vijftig meter vanaf de Schie gerekend. Dan was het de beurt aan de heren
van de Wet zelf, gevolgd door de verdere ambtenaren en bedienden, zoals de fabriek, de Delftse bodes en de knechten van de heren. Aan het eind van de route
door Overschie stapte het gezelschap weer in de schuit. Het ritueel in Overschie
eindigde standaard met een uitnodiging aan de Overschiese secretaris voor de
maaltijd aan het eind van de dag in Delfshaven.
De aankomst in Delfshaven
Ook in Delfshaven stond een delegatie de heren van de Wet met hun gevolg op
te wachten. De belangrijkste van hen was de stadsrentmeester, die het dagelijks
bestuur van Delfshaven uitoefende als vertegenwoordiger van de stad. Hij droeg
verantwoordelijkheid voor de financiën en benoemde de schutters op Delfshaven. Ook was de secretaris van Schoonderloo aanwezig, een dorpje tussen het
toenmalige Delfshaven en Rotterdam, waarvan nu niet veel meer rest dan de Rotterdamse Schoonderloo- en Korte Schoonderloostraat. Deze secretaris speelde
in bepaalde gevallen een rol in Delfshaven als secretaris van de Wet.
De derde man van het vaste ontvangstcomité was 'Baes Groen', de stadstimmerman, fabriek en sluiswachter van het dorp. Na aankomst wandelde het complete
gezelschap naar het stadhuis, dat onder meer als woonhuis van de stadsrentmeester diende. Tijdens rechtsdagen en brandschouwen verrichtten de heren
van de Wet hier of van hieruit hun activiteiten.
De gastheren stonden de heren van de Wet en hun gevolg letterlijk op de kade
op te wachten. Dat kon goed, omdat de voortgang van de reis heel voorspelbaar was. Dat was in het algemeen een belangrijk kenmerk van de (openbare)
trekschuitdiensten die alle Hollandse steden met elkaar verbonden. Delft had
schuitdiensten op onder meer Rotterdam, Den Haag, Leiden en Amsterdam. Die
veerdiensten hadden vaste halten en vaste vertrektijden; schippers die te laat
aankwamen, kregen een boete. Schippers van beide steden in de verbinding
voerden de veerdienst uit; tussen bijvoorbeeld Leiden en Delft voeren dus zowel
Delftse als Leidse schippers. De stadsbestuurders van beide steden legden de
tarieven voor het schuitvervoer in onderling overleg vast.
De brandschouw in Delfshaven
De brandschouw van Delfshaven zelf had in de jaren 1690 een kleinschalig karakter.
In een recente brandkeur hadden de heren van de Wet bepaald dat niet meer, zoals
vroeger, vele burgers over emmers hoefden te beschikken.Alleen wie voor zakelijke
doelen vuur gebruikte, zoals de smid en de bakker, moest emmers hebben. De heren bezochten hun werkplaatsen dan voor een inspectie. Halling merkte verder op
dat hier en daar in het dorp ladders werden bewaard, in hoekjes en onder afdakjes.
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Gezicht op Delfshaven Prent van Coenraet Decker in Van Bleyswijck, Beschrijvinge (1667).

Een commissie van de Wet voerde de schouw van deze blusmiddelen uit: een burgemeester, twee schepenen, de havenmeester, een secretaris, de Delftse fabriek en
de genoemde Baes Groen. Wanneer de commissie terug was en verslag had gedaan
van haar bevindingen, controleerde het voltallige college van de Wet ten slotte de
brandspuit, die voor het stadhuis werd opgesteld. Die spuit verklaart misschien ook
waarom de inwoners geen emmers meer hoefden te hebben: het is voorstelbaar dat
die door de komst van een brandspuit overbodig waren geworden.
Na de brandschouw waren de heren van de Wet nog niet klaar. Zij maakten van
hun aanwezigheid gebruik om inwoners van Delfshaven informeel te horen over
allerhande kwesties. Daarna gingen de burgemeesters naar een aparte zaal om
met de stadsrentmeester de financiën door te nemen; de schepenen bleven achter en handelden juridische zaken af.
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Eten, en dan naar huis
De dag eindigde met een maaltijd. De secretaris van Overschie was daarvoor
al uitgenodigd. Bij aankomst in Delfshaven hadden de burgemeesters ook de
predikanten van Delfshaven uitgenodigd, van wie er meestal maar één daadwerkelijk kwam, evenals de konvooimeester, die im- en exportheffingen inde. Soms
nodigden de burgemeesters ook andere mensen uit, mits zij beschaafd waren, zo
schrijft Halling: 'als men daer vint een vreemt man van fatsoen'. Delftse bestuurders, bijvoorbeeld van de Verenigde Oostindische Compagnie, konden eveneens
op een plaats aan tafel rekenen.
Eerder kwam al ter sprake dat de Delftse heren ook al met de Haagse heren tafelden na afloop van de gezamenlijke schouw van de Vliet. Maaltijden waren dan
ook een vast onderdeel van het bestuurswerk. De meeste schouwen eindigden
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Stilleven met kazen, door Floris Claesz. van Dijck, ca. 1615 (Rijksmuseum Amsterdam).

met een maaltijd, de heren van de Wet organiseerden jaarlijks een urenlange
nieuwjaarsmaaltijd en de zwaarste boete die veertigraadsleden konden krijgen,
was op eigen kosten een diner organiseren voor de gehele veertigraad. De raad
legde zo'n straf op aan de leden die bij een belangrijke veertigraadsvergadering
afwezig waren, zoals een verkiezingsbijeenkomst in december of januari, de
nieuwjaarsmaaltijd of een van de schouwen, zoals deze, de brandschouw op
Delfshaven.5
Hoewel Halling niets schrijft over de spijzen op de dag van de brandschouw, noteert hij wel dat de heren rauwe oesters en gestoofde hoen nuttigden wanneer zij
voor de rechtsdag in Delfshaven waren. In een zeldzaam kookboek uit de zeventiende eeuw, De verstandige kock, lezen we wat er in gegoede kringen zoal op
tafel kwam: zeevis, riviervis, pasteien, groenten, wildgebraad en allerlei soorten
groenten, zoals spinazie, bieten, kropsla, asperges en artisjokken, en ook gebak
en taarten, pannenkoeken, vlaaien, pudding, amandel-, appel- en perentaarten
en hartige taarten.6
Wat er ook op tafel stond bij de heren, het zal meer dan voldoende zijn geweest.
Na afloop van de maaltijd reisden de heren terug naar Delft, waar zij om half elf
aankwamen. De laatste woorden, waarin we lezen hoe het afscheid praktisch
verliep, zijn voor Pieter Halling: ''s Avonts gaet men met [de] stadtsfackel, die
de bode van Delfshaven draagt, na de jachten, uytgeleyt werdende door de rentmeester, gasten [en] bedienden als voren.'
De informatie in dit artikel is grotendeels ontleend aan de notities van Pieter Halling over het stadsbestuur, waarin hij onder meer het verloop van de
brandschouw op Delfshaven tot in detail bespreekt, en mijn proefschrift uit
2014, Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672–1702).
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Een leven lang wees
De lotgevallen van dokter Jan Weteling 1811–1886
Theo Thomassen

Van weeshuis naar Fundatie 1823–1831
Op 19 april 1823 werden Jan en Chris Weteling, elf en negen jaar oud, opgenomen in het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. Hun vader, Philip Weteling, was een week daarvoor overleden, hun moeder, Maria Rebecca Metz, drie
jaar eerder. Beide ouders hadden zelf als verlaten kinderen ook in het weeshuis
gezeten. Philip was in 1783, drie jaar oud, door zijn ongehuwde moeder verlaten,
en Maria was met haar twee broertjes en drie zusjes, in 1793, toen ze negen was,
door haar vader in de steek gelaten. Ze waren ook allebei voortijdig het weeshuis
uitgezet: Philip vanwege zijn onhandelbaarheid en Maria omdat zij fooien en boterhammen naar buiten had gesmokkeld voor haar vader die heimelijk naar Delft
was teruggekeerd. In 1811 waren Maria en Philip met elkaar getrouwd. Jan, geboren in de Broerhuisstraat 2 op 5 april 1812, was hun eerste kind, gevolgd door
Chris, geboren in 1814, en Doortje, die in 1818 op tweejarige leeftijd overleed.
Jan en Chris kwamen uit een arm gezin. Alleen die kinderen werden in het
weeshuis opgenomen, die niet uit eigen middelen of door hun naaste verwanten
onderhouden en opgevoed konden worden. Philippus Weteling was een man
geweest van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Toen hij zelf nog in het
weeshuis zat, had hij het nooit lang bij dezelfde baas uitgehouden. Na zijn huwelijk had hij een schamele boterham verdiend als sjouwer.
Er waren zo'n 150 wezen in het weeshuis gehuisvest. Ze kregen les in lezen,
schrijven, rekenen en godsdienstleer en werden uitbesteed bij werkbazen om
een vak te leren. Zowel binnen als buiten het weeshuis werd hun met strenge
hand tucht, discipline, onderdanigheid en ontzag bijgebracht en dankbaarheid
ingeprent voor de ondervonden weldaden. Maar weinigen kwamen later hogerop. Alleen de schranderste, verstandigste en bekwaamste weesjongens hadden
die kans, als zij werden geselecteerd om over te gaan naar de Fundatie van Renswoude om er een wetenschappelijke opleiding te volgen in de vrije kunsten. De
Fundatie stelde zich namelijk ten doel om hen als 'jongelingen uit den geringen
burgerstand tot de meer fatsoenlijke klasse der burgerij te verheffen, en dus om
hen niet alleen bekwaam in het gekozen beroep te maken, maar hun ook tevens
die opvoeding en beschaving te geven, die bij den deftigen burgerstand verlangd
worden.' Zo had Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, een
puissant rijke en kinderloze weduwe, dat in 1749 in haar testament bepaald.
Op 29 november 1825 werden vijf gezonde, nette en ijverige jongens uitverkoren
om naar de Fundatie te worden overgebracht. Zij waren na een vergelijkend examen in het weeshuis als de besten uit de bus gekomen, hadden een lesprogramma
van drie maanden gevolgd en waren geslaagd voor een toelatingsexamen. Jan Weteling, dertien jaar oud, was een van hen. De andere vier waren Pieter van der
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Kemp, de latere stadsarchitect van Nijmegen, Christoffel Bool, die een succesvol
officier bij de landmacht werd, Johannes Jacobus Verschoor, die in augustus 1828
overleed, en Fredrik Mouthaan, die adelborst werd en eindigde als kolonist in Ommerschans. De groep bestond aanvankelijk uit acht weesjongens, maar drie anderen waren op looddiefstal betrapt en voortijdig uit de selectie verwijderd.

Portret van Jan Weteling uit 1868 als eerste officier van gezondheid der eerste klasse
in vol tenue. Op de halflange, donkerblauwe lakense jas zijn snoeren en kwasten
aan de linkerschouderpassant bevestigd. De drie onderscheidingen zijn de Nederlandse Leeuw en de Eikenkroon op zijn borst en de onderscheiding voor langdurige
dienst als officier onder zijn kin. De wijde pantalon is eveneens van donkerblauw
laken en rood afgebiesd. Uit zijn militaire paspoort blijkt dat Weteling 1,60 m. lang
was en zijn ogen en zijn haar lichtbruin waren (coll. auteur).
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Wegens geldgebrek was de Fundatie in 1812 naar een kleiner gebouw verhuisd, maar
dat stond al jaren leeg.1 Nu er weer genoeg geld was om élèves op te nemen, moest
het worden opgeknapt en van nieuw meubilair voorzien. Ook moest er dienstpersoneel worden aangenomen. Maar eerst werd in februari 1826 gezorgd voor de aanstelling van een binnenvader en een binnenmoeder: Jasper Kleijn, een 26-jarige Hardinxvelder die een paar jaar ondermeester was geweest in Hedel, en Johanna Koeijeman,
een 44-jarige Delftse naaivrouw. Op 1 mei 1826 was alles klaar en konden de vijf
jongens met een plechtige ceremonie in het Fundatiehuis worden ontvangen.
Om hen voor te bereiden op de opleiding die ze zouden gaan volgen, kregen de
élèves twee jaar lang les in Nederlands, Frans, algemene en vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde, mythologie, natuurkunde, algebra en meetkunde. Die lessen werden gegeven door de binnenvader die de élèves jaarlijks examineerde.
Tekenleraar Cornelis Ouboter van der Griendt gaf de élèves twee keer per week
les in het handtekenen, godsdienstles kregen ze van de predikanten van de Nederduits-Gereformeerde Kerk.
Het fundatiehuis waar Jan nu woonde, was een volkomen andere omgeving dan
het weeshuis waar hij vandaan kwam en waar zijn broertje Chris, die niet tot
de uitverkorenen behoorde, tot zijn 25ste zou blijven. Jan kreeg meer rust, meer
ruimte, meer comfort, beter eten, meer vakanties en meer persoonlijke aandacht.
Terwijl Chris samen met zo'n zeventig andere jongens aan lange tafels in de eetzaal van het jongenshuis zijn eten met een tinnen lepel en een stalen vork van een
tinnen bord schepte, gebruikte Jan de maaltijd in gezelschap van alleen de vier
andere élèves, de binnenvader en de binnenmoeder aan een keurig gedekte tafel
met fraai aardewerk en bestek. Terwijl Chris op de grote jongensslaapzaal sliep,
genoot Jan in een klein slaapvertrek van zijn nachtrust. Terwijl Chris nog in het
zwarte weeshuisuniform met de witte mouwen en een nummer op de kraag rondliep, kleedde Jan zich in een blauwe lakense broek, zwarte kousen, een wit hemd,
een blauwe met rode saai gevoerde lakense jas, voorzien van een zwart fluwelen
kraag en knopen met de letters FVR erop. In hetzelfde jaar waarin Chris Weteling
werd uitbesteed bij timmerman P. den Braanker om te leren timmeren, mocht zijn
broer Jan kiezen in welke vrije kunst hij zich wilde bekwamen.
Nadat hij eerst getwijfeld had tussen schilderen of scheepsbouwen, besloot Jan in
april 1828 kunstschilder te worden. Een jaar lang kwam hij met twee andere élèves
bijna dagelijks bij Ouboter van der Griendt aan huis om te leren tekenen en schilderen. Dat bleek geen goede keus. Na een jaar wilde hij toch liever tot chirurg opgeleid
worden. Hij werd nu in de leer gedaan bij de pas afgestudeerde heel- en verloskundige Abraham Schrey Vorstman, de 22-jarige zoon van een van de regenten. Bovendien kreeg Jan drie maal in de week privaat les in de Latijnse taal van Cornelis Scholl
van Egmond, de rector van de Latijnsche School, les in het Hoogduits en daarnaast
tekenles bij Cornelis Ouboter van der Griendt aan de Stadstekenschool.
Vanwege de oorlog met de Belgen in 1830 werd Jan in januari 1831 ingeloot bij de
Nationale Militie. Gezien de oorlogssituatie waarin het land verkeerde, leek het
waarschijnlijk dat hij de volle vijf jaar onder de wapenen zou moeten blijven, met
als gevolg dat hij zijn opleiding in de chirurgie zou moeten afbreken. Om dat te
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voorkomen, werd Jan na een verzoek van de regenten aan de Directeur-Generaal
van Oorlog op 10 april voor de tijd van vijf jaren als kwekeling gedetacheerd op
de Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen, een onderdeel van 's Rijks
Hospitaal in Utrecht, het grootste militaire hospitaal in Nederland. Jan werd ingedeeld bij de negende afdeling Infanterie. Hij reisde op vrijdag 8 april te voet
van Delft over Den Haag en Leiden naar Utrecht, huurde op 9 april een kamer bij
bakker Jan Blotkamp, die met vrouw en twee kinderen in de Smeesteeg woonde,
ging op 10 april op bezoek bij de directeur en meldde zich op maandag 11 april
in het hospitaal aan de Springweg. Het was het begin van een lange militaire
carrière die hij in hetzelfde hospitaal als één van de hoogste legerartsen in Nederland zou beëindigen.
In de leer bij het Groot Rijks Hospitaal in Utrecht 1831–1832
Het Rijks Hospitaal was het centrum van de militaire gezondheidszorg in Nederland. Hier werden naast zieke en gewonde militairen uit de garnizoenen in
Utrecht en omgeving ook de langdurig zieken van elders verpleegd. De opleiding
aan de kweekschool tot militair arts (of officier van gezondheid, zoals de officiële benaming was) duurde vier jaar. Wie slaagde voor het eindexamen werd
voorgedragen tot officier van gezondheid der derde klasse, met als verplichting
om minstens tien jaar legerarts te blijven.
Tijdens de oorlog was een deel van de kwekelingen tot tijdelijk officier van gezondheid der derde klasse benoemd en samen met een aantal van hun docenten
onder leiding van dr. J.F. Kerst naar het front gestuurd. Er waren dus weinig docenten en vooral veel patiënten, zeker toen na de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot
12 augustus 1830 ook oorlogsgewonden moesten worden opgenomen. Het aantal nieuwe kwekelingen werd noodgedwongen teruggebracht tot elf (een derde
van het gebruikelijke aantal) en het onderwijs aan de kweekschool opgeschort.
De overgebleven docenten en kwekelingen werden vooral in de hospitaaldienst
ingezet en de kwekelingen moesten hun theoretische kennis opdoen door zelfstudie en met slechts incidentele begeleiding van de docenten.
Ook kwekeling Jan Weteling werd vooral ingezet in het hospitaal, waar zo'n tweeduizend militairen werden verpleegd. Al kort na zijn indiensttreding moest hij op
de ziekenzalen per dag zo'n twintig zieken en gewonden verbinden. Een maand
later had hij er al vijftig onder behandeling. Bij gebrek aan colleges oefende hij zich
met toestemming van de Delftse regenten in het Frans en het Duits en tegen het
einde van het jaar in het Latijn. Ondanks de weinig ideale omstandigheden had Jan
het toch erg naar zijn zin, zowel op zijn werk als thuis bij Blotkamp.
De chirurgijn-majoor dr. F.S. Alexander, sinds 1831 directeur van het Groot
Hospitaal, zag wel wat in de ijverige, leergierige en bescheiden Delftse jongeman. Hij nam hem onder zijn hoede en begeleidde hem bij zijn studie.
Aan de opleiding waren hoge kosten verbonden: gemiddeld zo'n ƒ 600 per jaar.
Van de bezoldigde kwekelingen kregen de meesten een toelage van ƒ 200 en alleen de allerbesten een toelage van ƒ 300 of ƒ 500. De rest werd bij de meesten
bijgepast door bemiddelde ouders. Jan Weteling had zulke ouders niet en werd
ook niet bezoldigd. Hij was aangewezen op de regenten van de Fundatie, die
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zich vooraf hadden moeten verbinden om hem voor de duur van zijn verblijf
aan 's Rijks Hospitaal fatsoenlijk te onderhouden en in de kosten van boeken en
zakinstrumenten te voorzien. Ze hadden daarvoor aanvankelijk ƒ 300 per jaar
uitgetrokken, inclusief een toelage van een gulden per week. Dat bedrag was
echter volstrekt ontoereikend, zoals blijkt uit de vele brieven die Jan naar de
Fundatie stuurde. Ze bevatten mededelingen over zijn lotgevallen, maar ook en
vooral beleefde verzoeken om geld, verantwoordingen over gedane uitgaven en
dankbetuigingen voor de betalingen die werden toegezegd. Zo moest hij geld
vragen om een kachel aan te schaffen, om zakinstrumenten en leerboeken te
kopen, om zijn kamerhuur te voldoen, om zijn stookkosten en de kosten van
kleding en schoeisel te betalen, om zich na een jaar een uniform met een rok en
een jas, twee broeken, een steek en een modelpet, een degen, een leren koppel
en een paar laarzen te laten aanmeten en simpelweg om in zijn dagelijkse uitgaven te voorzien.2
Bij het mobiele leger tijdens de Belgische Opstand 1832–1833
Na de Tiendaagse Veldtocht werd in Brabant een enorme troepenmacht van tienduizenden soldaten gelegerd, waardoor er een tekort aan officieren van gezondheid ontstond. Men voorzag in dit tekort door burgerheelkundigen en kwekelingen tot tijdelijk officier van gezondheid der derde klasse aan te stellen. Ook Jan
Weteling hoorde bij deze groep. Hoewel hij het examen naar verwachting pas in
1834 zou afleggen, werd hij al in juni 1832 op voordracht van Alexander voorlopig
als officier van gezondheid der derde klasse aangesteld. Hij werd gedetacheerd bij
de twaalfde afdeling infanterie en geplaatst bij het leger te velde. Op 3 juni 1832
vertrok hij naar zijn nieuwe onderdeel, het tweede bataljon van die afdeling, gelegerd in het Brabantse Son. Zeer ingenomen met zijn nieuwe collega's en onder de
indruk van de ontvangst door de inwoners van dit dorpje marcheerde hij vervolgens naar Tilburg, waar hij twee weken was gekantonneerd, en daarna naar Aalst
bij Eindhoven, waar zijn divisie door de koning werd geïnspecteerd. Na een grote
operatie van het leger over de hele linie van Zeeuws-Vlaanderen tot Maastricht
werd Jan op 12 augustus met zijn divisie overgeplaatst naar het legerkamp in Rijen.
Daar nam hij de volgende dag deel aan een groot militair defilé, dat door de prins
van Oranje en de opperbevelhebber prins Frederik werd afgenomen.
Het legerkamp in Rijen bood onderdak aan tienduizend soldaten. Het bestond
uit lange rijen witte linnen tenten, die een ruimte besloegen van 1670 bij 212 m.
Daaromheen lag een zone van vijfhonderd meter voor de entree, de marktplaats,
wagenparken, preekstoelen, wachtposten en officierssociëteiten, herbergen
voor onderofficieren en soldatenkroegen, en het veldhospitaal (de ambulance)
met een ziekenzaal. De legeronderdelen wisselden elkaar constant af, zodat er
maandenlang lange colonnes militairen dwars door het land en vooral dwars
door Brabant marcheerden.
Jan was niet gewend om te kamperen, maar het beviel hem wel. Hij had toegang
tot de officierssociëteiten en bracht als subaltern (ondergeschikte) officier in
een eenpersoonstent de nacht door, anders dan de soldaten die in acht- of zestienpersoonstenten waren ondergebracht. Jan had na lang aandringen van zijn
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Portefeuille van Jan Weteling voor ziekenrapporten met enkele recepten (coll. auteur).
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superieuren een paard compleet met uitrusting overgenomen. Hij moest met enkele collega's toezien op de gezondheid van de militairen en dienst doen bij het
mobiele veldhospitaal. Daarnaast moest hij bij belangrijke exercities, schietoefeningen en parades komen opdraven, maar aan de militaire oefeningen hoefde
hij niet mee te doen.
Het kamp in Rijen werd medio september opgebroken. De tweede divisie vertrok naar Eindhoven om daar in de omgeving de kantonnementen te betrekken. Jan werd in oktober en begin november 1832 in de buurt van Eindhoven
gekantonneerd: in Heeze, Leende, Budel, Schaft, Borkel en Valkenswaard. Begin
december werd hij overgeplaatst naar de ambulance van de reservedivisie in
Veghel.
Als officier van gezondheid derde klasse was Jan ƒ 600 per jaar gaan verdienen.
Bovendien had hij een entrée de Compagnie van ƒ 100 gekregen. Maar dat was
niet voldoende om zijn uitgaven te dekken. Herhaaldelijk moest hij een beroep
doen op de Fundatie. Zo vroeg en kreeg hij ƒ 100 voor de reis naar Brabant en
voor de verteringen onderweg, ƒ 150 voor het paard dat hij had moeten aanschaffen, ƒ 260 voor het uniform, de uniformhoed en de pet die hij had moeten
laten maken, en ƒ 50 als bijdrage in de kosten van het vervoer van zijn bezittingen van Heeze naar Veghel.
Tot 1837, het jaar dat Jan uit de Fundatie werd ontslagen, zouden de meeste van
zijn brieven aan de regenten verzoeken zijn om geld: geld voor instrumenten en
boeken, voor brand, licht en kachelhuur. Soms verkeerde hij in grote financiële
nood, maar niet alle verzoeken konden worden gehonoreerd.
Terug bij het Rijks Hospitaal 1833–1836
Hoewel de mobilisatie nog tot 1839 zou voortduren, mocht Jan in januari 1833
weer terug naar 's Rijks Hospitaal, waar hij zijn oude werk hervatte. Hij ging
weer op kamers wonen, eerst aan de Oude Gracht bij tinnengieter R. Houwing,
daarna op het Oudkerkhof, waar Houwing in 1845 naar toe verhuisde, en ten
slotte, toen Houwing in 1836 zijn zaak ophief, in de Zadelstraat bij meesterbroodbakker E. Visscher.
In het hospitaal deed Jan als militair arts in opleiding veel kennis en ervaring
op, omdat vooral chronische patiënten en de patiënten met de ernstigste ziekten uit het hele land naar Utrecht werden overgebracht. Hij liep dagelijks met
Alexander, die met de behandeling van de zwaarste zieken was belast, visite in
de ziekenzalen en schreef de Delftse regenten enthousiast hoeveel hij daarvan
leerde. Hij werd ook bij de begeleiding van kwekelingen ingezet en gaf hen les
in anatomie en 'ontleden op het cadaver.' Hij werd opgenomen in een uitstekend
team van militaire artsen dat onder andere bestond uit Alexander en Kerst. Kerst
zou tot zijn beste vrienden gaan behoren.
Jan had het in Utrecht vanwege de mogelijkheden om kennis en ervaring (vooral operatie-ervaring) op te doen erg naar zijn zin. Zijn voorbereiding op het
examen was noodzakelijkerwijs vooral praktisch van aard, aangezien pas in het
begin van 1834 de colleges werden hervat. In juli 1834 slaagde Jan voor het
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Dankbrief van Jan Weteling aan de regenten van de Fundatie voor alle weldaden die
hij van hen mocht ontvangen, 16 juni 1837.
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examen. Twee maanden later werd hij aangesteld als officier van gezondheid der
derde klasse bij de garnizoens- en hospitaaldienst te Utrecht in de bijbehorende
rang van tweede luitenant.
Jan vroeg en kreeg zo nu en dan verlof om enige tijd in de Fundatie door te
brengen. Hij verbleef er een paar keer in de zomermaanden, maar meestal rond
oud en nieuw. Ook nadat hij in 1837 uit de Fundatie was ontslagen, zou hij de regenten regelmatig omstandig en onder dankzegging voor de vele gunsten die hij
er had mogen genieten een gelukkig nieuwjaar wensen, voor het laatst in 1843.
Bij de garnizoens- en hospitaaldienst in Utrecht 1836–1845
Meteen na het behalen van het diploma begon Jan Weteling met de voorbereiding op het examen van officier van gezondheid der tweede klasse. Hoewel het
examen pas afgelegd mocht worden als je minstens vier jaar als derdeklasser
werkzaam was geweest, mocht Jan data eerder doen, omdat hij in 1832 tot tijdelijk officier van gezondheid der derde klasse was benoemd. Op 24 juni 1836
ontving hij het diploma als officier van gezondheid der tweede klasse honoris
causa. Hij werd op 22 september 1836 daadwerkelijk in de rang van eerste luitenant in die functie benoemd. Als een gevormd genees- en heelkundige met
een zelfstandige taak werd hij weer geplaatst in Utrecht bij de negende afdeling
Infanterie. Tot zijn voldoening kreeg hij van Alexander en de andere docenten
aan de Kweekschool toestemming om hun colleges te blijven volgen.
Promotie maken kostte geld en Jan moest weer bij de Fundatie aankloppen. Hij
had geld nodig voor onder andere de aanschaf van een zwart lakens pak, voor
reiskosten naar Den Haag om de Inspecteur-Generaal voor zijn promotie te bedanken, voor het betalen van leges voor zijn diploma, en voor het partijtje dat
hij moest geven voor de officieren van gezondheid van het garnizoen. Op zijn
dringende smeekbeden maakten de regenten vervroegd zijn jaarlijkse toelage
over. Weteling kon nu zijn uniform en een deel van de gekochte boeken betalen.
De kleermaker moest nog even geduld hebben.
Op 15 april 1837 werd Jan 25 jaar, de leeftijd waarop wezen op eigen benen
moesten gaan staan. Op 10 juni werd hij met de bijbehorende afscheidswoorden en dankbetuigingen ontslagen uit de Fundatie. Hij kreeg een uitzet mee van
ƒ 200. Het was de laatste som gelds die hij van de Fundatie ontving.
Jan Weteling bleef maar zeven maanden bij de negende afdeling Infanterie werkzaam. Zijn wetenschappelijke en didactische kwaliteiten waren niet onopgemerkt gebleven. In juli 1837 werd hij formeel naar 's Rijks Hospitaal overgeplaatst. Dat gaf hem vooruitzicht op een hoger examen en een hogere rang, al
wist hij dat het meestal vele jaren duurde voordat men daarvoor aan de beurt
was.3
Jan werd in 's Rijks Hospitaal voornamelijk belast met het onderwijs in de verbandleer en de anatomie aan kwekelingen in het eerste studiejaar. Hij werd toegevoegd aan Kerst, die verantwoordelijk was voor het heelkundig onderwijs.
Voor hem vervaardigde Weteling preparaten en verrichtte hij andere anatomische bewerkingen. Kerst had een behandeling ontwikkeld van knieverstuikin129

gen en verzwikkingen met unguentum hydrargyri, een citroengele zalf. Volgens deze geneeswijze behandelde Weteling in oktober en november 1841 een
vijftal militairen. Hij publiceerde hierover in Nederlandsch Lancet, het medische tijdschrift waarin progressieve legerartsen de boventoon voerden. Dat was
aanleiding voor het bestuur van het Genootschap ter bevordering van Genees-,
Heel-, Verlos- en Scheikunde in Hoorn om hem een paar maanden later het corresponderend lidmaatschap aan te bieden.
Jan was intussen zijn broertje Chris niet uit het oog verloren. Hij zal hem in ieder
geval hebben opgezocht als hij met de feestdagen of bij andere gelegenheden in
het Fundatiehuis verbleef. Ook kreeg hij met hem te maken als dienstplichtige.
Chris, die in maart 1833 in dienst was gegaan, werd in september 1837 met de
krijgsmans oogziekte (oftalmie met trachoom), die hem vrijwel blind maakte,
opgenomen in het Militair Hospitaal. Jan behandelde hem daar en hield over zijn
toestand contact met de regenten van het weeshuis, die Chris vervolgens naar
Heeze lieten gaan voor een behandeling door de beroemde 'ogendominee', de
predikant J.L.A. Kremer. Chris had baat bij die behandeling, maar werd in april
1839 toch wegens gebreken uit de militaire dienst ontslagen. In dezelfde maand
werd hij, 35 jaar oud, met een uitzet van ƒ 30 uit het weeshuis ontslagen. Wat
moest hij nu als gewezen militair en werkloos timmerman? In 1842 werd hij in
Maassluis vader van een dochter Mietje, maar hij was pas in 1844 in de positie
om met de moeder, Willy de Mooij, in Rotterdam te trouwen, waar hij met zijn
gezin bleef wonen. In hetzelfde jaar werd hun eerste zoon geboren, die Jan werd
genoemd. Hij zou niet ouder worden dan vijf jaar.
Voor Jan Weteling zelf was het huwelijk geen reële optie. Officieren konden
alleen trouwen met toestemming van de koning. Eerste en tweede luitenants
moesten bovendien kunnen aantonen dat zij met of zonder partner naast hun
traktement minstens ƒ 400 aan extra inkomsten per jaar konden verdienen.
Bij het garnizoen in Den Haag 1845–1848. Promotie in de genees- en
heelkunde
Promotie maken was voor officieren van gezondheid eerder noodzaak dan keuze.
Rang was niet alleen nauw verbonden met functie en inkomen (in de lagere rangen
verdiende men niet veel), maar ook met status en de sociale omgeving. Rangonderscheid werd onder meer door groetplicht en uniform sterk benadrukt. Bij officieren
van gezondheid was promotie gekoppeld aan het afleggen van een examen.
Wie zijn examen eerste klasse niet had gedaan kon niet fungeren als leidinggevende of als directeur. Voor zo'n examen werd men doorgaans pas uitgenodigd
als er een vacature was. Daarbij kwamen in de eerste plaats die tweedeklassers
in aanmerking die waren gepromoveerd in de medicijnen. Veelbelovende tweedeklassers die wilden promoveren werden door de legerleiding wel geplaatst in
functies waarin ze weinig uitvoerend werk hoefden te doen, zodat ze zich vooral
met onderzoek konden bezighouden. Weteling was zo'n tweedeklasser. In 1845
werd hij overgeplaatst naar het garnizoenshospitaal aan de Fluwelen Burgwal in
Den Haag, waar hij zich door veel klinisch onderzoek te doen kon voorbereiden
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op zijn promotie. Weteling huurde kamers op een steenworp afstand van het
garnizoenshospitaal in de Koediefstraat bij J.F.H. Lux, een handelaar in brandstoffen, die daar met zijn grote familie woonde.
Weteling publiceerde zijn klinische onderzoeken – vijftig militairen met keelontsteking die hij van juli tot december 1845 behandelde met een mengsel van
gebrande aluin en saffraan, en autopsie van twee militairen die zich van het leven hadden beroofd – in respectievelijk Nederlandsch Lancet en in Kliniek. Het
artikel over autopsie was het sluitstuk van de in totaal 23 'lijkopeningen' die hij
sinds augustus 1844 had uitgevoerd.4
Wie aan de Kweekschool voor militaire geneeskundigen was opgeleid, kon in
Nederland alleen maar promoveren als hij tijdens zijn opleiding tot militair arts
universitaire tentamens had afgelegd. Wie, net zoals Jan, de mogelijkheid en de
middelen daarvoor niet had gehad, moest uitwijken naar een universiteit in het
buitenland, waar de regels minder strikt waren. Giessen (Hessen) had zo'n universiteit, waar je zonder proefschrift kon promoveren mits je kon aantonen dat je
over voldoende medische kennis beschikte. Heel wat niet academisch opgeleide
Nederlandse officieren van gezondheid en heelmeesters deden dat, onder wie
Weteling. Van zijn medische kennis kon hij schriftelijke bewijzen overleggen in
de vorm van zijn publicaties in het toonaangevende Nederlandsch Lancet. Op
30 mei 1846 promoveerde Jan aan de universiteit van Giessen. Dat betekende
echter niet dat hij in Nederland zonder meer bevoegd was tot het uitoefenen van
de geneeskunst. Hij moest eerst een colloquium doctum doen, waarvoor hij in
december 1846 slaagde aan de Leidse universiteit. Daarna was hij gerechtigd tot
de uitoefening van de geneeskunst in Nederland.
Weteling hield zich in Den Haag niet alleen bezig met onderzoek en studie. Hij
behandelde ook patiënten en deed als lid van het Haagse officierscorps, waarvan
een kwart uit adellijke families afkomstig was, mee aan de bijbehorende sociale activiteiten. Zo was hij op 4 augustus 1846 aanwezig bij de paardenrennen
in Scheveningen, waar ook de koninklijke familie acte de présence gaf. Nadat
Jan een jockey, die een ongeluk had gekregen, had bijgestaan, ontving hij twee
weken later als blijk van dank daarvoor van kroonprins Willem een koker met
instrumenten ten geschenke.
Bij de garnizoenen in Breskens en Vlissingen 1849-–1851
Weteling deed in de periode 1849–1851 dienst in Zeeland, waar in verschillende
plaatsen detachementen van het Tweede Regiment Infanterie gelegerd waren.
Hij lag eerst in Breskens en vervolgens in Vlissingen, de vaste garnizoensplaats.
Hij deed er dienst in het ziekenverblijf van het garnizoen in de Koestraat en gaf
acte de présence bij exercities waar hij niet kon worden gemist. Terwijl Jan in
Zeeland verbleef, werd Nederland in 1849 getroffen door een cholera-epidemie.
De militairen van het Vlissingse garnizoen bleven ervoor gespaard, maar de
Delftse bevolking niet. In een brief aan de Fundatie gaf Weteling blijk van zijn
medeleven met degenen die waren getroffen door de ramp die zijn vaderstad
had getroffen en met de families van enkele regenten in het bijzonder. Ook in
zijn eigen familie vielen dodelijke slachtoffers. Zijn neef Johann Philip Metz jr.
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bijvoorbeeld en diens vrouw, van wie de kinderen in het weeshuis terechtkwamen, en de man van Hendrina Pieternella Metz, een zus van zijn moeder, die
kinderloos en onbemiddeld achterbleef. Jan Weteling zou haar tot haar dood in
1874 financieel ondersteunen.
Het Instructiebataljon in Kampen 1851–1858
Intussen was er in 1851 in Kampen een instructiebataljon opgericht om rekruten
tot korporaals en korporaals tot onderofficieren op te leiden. Aan dat bataljon
moest een medische dienst worden verbonden die onder leiding zou staan van
een chirurgijn-majoor in de hoedanigheid van officier van gezondheid der eerste
klasse. Weteling werd als chirurgijn-majoor aangesteld, deed pas een paar maanden daarna het vereiste examen en werd uiteindelijk op 8 februari 1852 bevorderd tot officier van gezondheid der eerste klasse, met de rang van kapitein en
een traktement van ƒ 1600 per jaar. Per brief meldde hij dit aan de regenten van
de Fundatie en bedankte hen, aan wie hij immers zijn maatschappelijke betrekking te danken had.

Kazerne van het Instructiebataljon in Kampen.

Weteling diende in Kampen onder drie commandanten, onder wie luitenantkolonel J.H. Engelbregt met wie hij vriendschappelijke contacten zou onderhouden. Hij gaf leiding aan drie officieren van gezondheid en aan het reguliere korps
militaire ziekenverplegers, sergeants of korporaals, de zogenaamde baantjesgasten, die dienst deden op de ziekenzalen maar ook als portier, tuinman, kok en
apotheekassistent.
Als garnizoensarts moest Jan spreekuur houden en zijn patiënten bezoeken. Verder moest hij de leden van het beroepspersoneel en hun gezinnen behandelen,
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de rekruten keuren en toezicht houden op voeding, kleding en legering van de
militairen. Ook diende hij aanwezig te zijn bij oefeningen in groot verband, bij
manoeuvres in en buiten de garnizoensplaats, bij schietoefeningen en bij kampementen, in het bijzonder bij het jaarlijkse kampement op de Zandberg, even ten
noorden van de stad, een feestelijke manifestatie, waar de hele Kamper burgerij
in het weekend voor uitliep.
Medio augustus 1855 werden verschillende steden in Nederland, waaronder
Utrecht, Leiden, Zwolle en Kampen, opnieuw getroffen door een uitbraak van
de cholera. Tegen het einde van de maand was de ziekte in Kampen al bij zeventien personen, vooral kinderen, geconstateerd. Medio oktober, toen de ziekte op
haar hoogtepunt was en er bovendien gevallen van tyfus werden geconstateerd,
waren er in totaal 221 mensen besmet geraakt van wie er 140 overleden. Bij afwezigheid van stadsdokters werd de zorg voor de armen door burgerartsen en
militair arts Weteling waargenomen. Zij waren drie maanden lang dag en nacht
belangeloos in touw om de choleralijders hulp, troost en verkwikking te bieden.
Begin december, toen de epidemie was bedwongen, beloonde het stadsbestuur
de artsen met een geldbedrag, met uitzondering van Weteling, die een bewerkte
zilveren inktkoker met inscriptie ontving.
Kort daarvoor – in november 1855 – was Weteling 'door zijne ijverige en gewigtige diensten, door zijne onvermoeide zorgen voor zieken en gewonden, het
vertrouwen en de achting van allen' benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Uiteraard stelde hij de Fundatie van zijn benoeming op de hoogte.
Weteling bleef acht jaar chef van de militaire medische dienst in Kampen. Het
waren zonder twijfel de mooiste jaren van zijn loopbaan. In de kleine Kampense
samenleving kon hij zich als officier van gezondheid zowel onder militairen als
onder de burgerij bewegen, zowel onder hooggeplaatsten als onder winkeliers
en handwerkslieden.
Terug bij het garnizoen in Utrecht 1858–1868
In maart 1858 werd Weteling overgeplaatst naar Utrecht, dit keer om chef te worden van de infirmerie van het garnizoen. Het garnizoen telde niet veel meer militairen dan dat in Kampen en de infirmerie was zelfs kleiner. Het zou nog vijf jaar
duren voordat Jan bevorderd werd, maar dat was dan ook wel een bevordering
van betekenis. Op 5 september 1863 werd hij benoemd tot eerste officier van gezondheid der tweede klasse in de rang van majoor. Daar waren er in Nederland
maar vijf van en slechts drie legerartsen waren hoger in rang. Voortaan maakte
Jan deel uit van de stedelijke elite. In de deftig-conservatieve stad die Utrecht in
de jaren zestig was, werd hij geacht bij belangrijke evenementen en ceremonies
in de stad acte de présence te geven.
Weteling moest in het sociale verkeer zijn status ook waarmaken. Hij lijkt dat
niet in overdreven mate te hebben gedaan. Hij huurde twee kamers in een bovenhuis aan wat nu Minrebroederstraat 8 is, waar hij tot zijn dood zou blijven
wonen. Als oppasser nam hij kleermaker Jan Hendrik Gerlach in dienst, de man
die hem na zijn overlijden in 1886 zou afleggen.
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Weteling kon klinisch onderzoek blijven doen. Met enige regelmaat leverde hij
bijdragen aan het handboek van A.W.M. van Hasselt over de keuringen voor militaire dienst. Zijn functie gaf hem de gelegenheid om zijn kennis van de geneeskunde bij te houden. Hij hoefde slechts deel te nemen aan militaire activiteiten,
zoals parades en inspecties, die door de hoogste militairen en de leden van het
Huis van Oranje werden afgenomen.
Als gevolg van grote politieke en militaire spanningen in Europa werden van 28
augustus tot en met 18 september 1868 in Millingen militaire oefeningen gehouden, waar zo'n 7100 man uit alle legeronderdelen aan deelnamen. De prins van
Oranje, generaal van de infanterie, had het opperbevel. Weteling werd aangewezen om de directie over de geneeskundige dienst te voeren. Dagelijks werden
er militaire marsen, schijngevechten en andere militaire oefeningen gehouden,
afgewisseld met parades en wedrennen. De verjaardag van de kroonprins werd
gevierd met een grote parade in marstenue, diners voor opper- en hoofdofficieren en andere hoogwaardigheidsbekleders. Op de laatste kampdag verleende
de koning als groothertog van Luxemburg dertien officieren de orde van de Eikenkroon. Weteling werd met drie hoofdofficieren tot Commandeur benoemd.
Bij het Rijks Hospitaal 1869–1873
De geneeskundige wetten van 1865 bepaalden onder meer dat alle artsen voortaan een academische opleiding moesten hebben. De kweekschool voor militaire
artsen verloor hierdoor haar bestaansrecht en werd in 1868 opgeheven. Het onderwijs werd vervolgens verplaatst naar het garnizoenshospitaal en naar het Atheneum Illustre in Amsterdam. Op 21 oktober 1869 werd Jan Weteling tot directeur
van het garnizoenshospitaal benoemd, gevolgd door zijn bevordering tot eerste
officier van gezondheid der eerste klasse in de rang van luitenant-kolonel op 24
september 1870. Jan kreeg een traktement van ƒ 3000 per jaar en moest voortaan
met overste worden aangesproken.5 Naast zijn werkzaamheden had hij tot zijn
pensionering ook zitting in verschillende examencommissies. Zo was hij voorzitter van de veterinaire dienst en van de examencommissie voor paardenartsen.
Weteling was voor het eerst in zijn loopbaan directeur en hij behoorde door
zijn rang tot de drie hoogste militaire artsen in Nederland. Daar hoorde een
visitekaartje bij. Hij liet daarvoor nog in hetzelfde jaar een fotoportret maken.
Het is de enige foto die van hem bekend is; geportretteerd als eerste officier van
gezondheid der eerste klasse in vol tenue (zie afb. op blz. 122).
Na veertig dienstjaren kwam er op 23 maart 1873 een einde aan de militaire
loopbaan van Jan Weteling. Hij kreeg bij zijn afscheid de rang van kolonel en een
pensioen van ƒ 1500 per jaar. Op 12 april droeg hij zijn betrekking als chef van
's Rijks Hospitaal te Utrecht over aan zijn adjunct dr. J.A. Fles.
Na zijn pensionering: stadsgeneeskundige en gevangenisbestuurder te
Utrecht 1873–1886
Na zijn pensionering vestigde Weteling zich als burgergeneeskundige in Utrecht.
Een legerarts in actieve dienst mocht geen burgerpraktijk uitoefenen, een gepen134

sioneerd legerarts van zijn rang wel. Zijn hoofdactiviteiten werden echter zijn
lidmaatschap van de Commissie van Administratie over de gevangenissen en zijn
functie als stadsgeneeskundige van Utrecht.
Op 12 juni 1873 werd Weteling beëdigd en geïnstalleerd als lid van de Commissie
van Administratie over de gevangenissen in de stad Utrecht. Dergelijke commissies
waren rijksorganen die belast waren met het bestuur van de grotere strafinstellingen in de provincies. Ze hadden grote bevoegdheden en waren volledig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de strafinrichtingen. Ze moesten
de inrichtingen beheren, de huishoudelijke dienst goedkeuren, op orde en tucht
toezien en het gevangenispersoneel aanstellen. De Commissie van Administratie
over de gevangenissen in Utrecht voerde het beheer over de cellulaire gevangenis
en over het Huis van verzekering aan het Wolvenplein en aan de Gansstraat. De leden werden voornamelijk gerekruteerd uit de advocatuur en de rechterlijke macht
en ook wel uit de stadsbestuurders en de financiële wereld. Als gepensioneerd officier van gezondheid was Weteling ook hier een buitenbeentje. Hij werd lid in een
periode waarin het gevangeniswezen gereorganiseerd en gehumaniseerd werd.
Veelzeggend is dat hij bij overlijden lid was van het Nederlandsch Genootschap tot
zedelijke verbetering der gevangenen wat later de reclassering zou worden.
Door zijn lange klinische ervaring was de functie van stadsgeneesheer Weteling
op het lijf geschreven. Hij werd in 1877 na een formele sollicitatieprocedure aangesteld op een wedde van ƒ 500 per jaar. Met drie andere stadsgeneeskundigen
en twee stadsheel- en verloskundigen was hij nu belast met de genees- en heelkundige dienst aan minvermogenden, met medische keuringen van gemeenteambtenaren, de medische zorg bij de politie en de lijkschouwingen. Op de eerste
taak lag de nadruk: de stadsgeneesheer was in de eerste plaats armendokter. De
armen werden het vaakst door ziekten getroffen, zoals de besmettelijke cholera.
Weteling was overigens al in 1873 bij de cholerabestrijding betrokken geweest,
toen de stad hem tot directeur had benoemd van het choleraziekenhuis dat op
het Bagijnhof in gereedheid was gebracht.
Behalve de armen in de eigen stad behandelde de stadsgeneesheer in voorkomende gevallen ook zieken en gewonden van buiten. Zo nam Weteling op verzoek van
B en W het geneeskundig toezicht op zich over de 143 slachtoffers van de overstroming van de Maas bij Nieuwkuik die tussen 1 en 5 januari 1881 naar Utrecht waren
geëvacueerd. Toen ze in de loop van februari terug naar huis konden, onderzocht
hij of ze in staat waren om met de trein te reizen. Hij deed ze vervolgens allemaal
uitgeleide, tot 14 februari de laatste 34 personen met rijtuigen naar het station in
Utrecht werden vervoerd. In juni werd Weteling door het gemeentebestuur bedankt voor de manier waarop hij zich met de behandeling had belast.
Sociaal leven, familie en vrienden
Een uitbundig sociaal leven lijkt Weteling er niet op na te hebben gehouden. Hij
gaf acte de présence bij belangrijke ontvangsten waarvoor hij ambtshalve werd
uitgenodigd. Hij was in Utrecht lid van de herensociëteit De Vriendschap, niet
van het voornamere Sic Semper, en van Arti et Amicitiae in Amsterdam, niet van
het door de adel gedomineerde Kunstliefde in Utrecht. Hij had geen eigen paard,
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maar reed in de stadsmanege aan de Hamburgerstraat. Hij kocht met enige regelmaat boeken over geschiedenis en theologie, verzamelde prenten en kocht
schilderijen, maar de omvang van zijn verzamelingen werd begrensd door de
muren van zijn bescheiden tweekamerwoning.
Weteling hield van een goed glas wijn en een goede sigaar, maar besteedde zijn
geld ook aan de ondersteuning van familieleden die het minder goed hadden getroffen. Hij zorgde voor zijn tante Hendrina Pieternella Metz, die na de dood van
haar man werd opgenomen in het gezin van haar zus Geertruy en haar man. Hij
maakte tot haar overlijden in 1874 geld voor haar over naar zijn vriend en oudélève van de Fundatie, Jacobus Petrus van den Bergh, die haar op zijn verzoek
ook maandelijks in Delft bezocht.
Jan Weteling ondersteunde zijn broer Chris, diens vrouw en hun drie kinderen,
Chris, Mien en Marie. Of hij in de tweede helft van de jaren zestig de studie betaalde van zijn neef Chris aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten
kan niet worden vastgesteld, maar diens behoeftige ouders deden het in ieder geval niet. Chris lijkt het meest van zijn erkentelijkheid blijk te hebben gegeven. Hij
bedankte zijn oom schriftelijk voor alle weldaden, stuurde hem een aandenken
aan zijn overleden vader en maakte op basis van de foto uit 1869 een getekend
portret.6 Zijn zussen waren minder attent. In januari 1878, toen Jan Weteling
Chris enige kledingstukken toestuurde met het
verzoek deze onder de familie te verdelen, schreef
hij in een begeleidend
briefje: 'Uwe zusters behoeven mij niet te bedanken. In het schrijven zijn
zij toch niet de vlugsten
en daarbij zondigen zij in
hunne adressen.'
Weteling was trouw in zijn
vriendschappen. Hij bleef
tot zijn dood vriendschappelijke contacten onderhouden met de familie
Kerst, hun schoonzoon J.A.
Alberdingk Thijm en diens
dochter Catherine, en met
de officieren die hij nog
kende uit zijn tijd in Kampen en hun families, zoals
zijn vroegere commandant
Engelbregt en diens dochters en nichten. Maar ook
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Getekend portret van Jan Weteling dat zijn neef Chris
Weteling maakte op basis van de foto uit 1869 (coll.
auteur).

hield hij contact met bakker en winkelier Jan Dalhuijsen en andere Kampense middenstanders, van wie hij in Utrecht boeken, boter, wijn en sigaren bleef betrekken.
In financiële nood konden ze bij hem voor een lening terecht. Zo ging hij kort voor
zijn dood door het faillissement van bakker Dalhuijsen nog voor ƒ 1500 het schip in.
Overlijden, begrafenis en nalatenschap 1886
Weteling bleef tot zijn dood in de Minrebroederstraat wonen, waar hij werd bediend door zijn huisbaas, de kok Hendrik Klomp, die in het benedenhuis woonde,
en door zijn trouwe oppasser Jan Hendrik Gerlach. Op 5 augustus 1886 overleed
Jan onverwacht. Een dag voor zijn overlijden had hij nog bij testament zijn neef
en twee nichten tot zijn enige en algemene erfgenamen benoemd. Zij kregen
elk een derde van de nalatenschap, die bestond uit ruim ƒ 40.000 in goederen,
geld en effecten. Handelend in de geest van de overledene deden zij vóór de
verdeling Wetelings boeken en plaatwerken ten geschenke aan de Fundatie. Dat
was inderdaad de wens van de overledene geweest, zo bleek uit een onderhands
codicil uit 1882 dat in Delft in een van de acht boekenkisten werd gevonden.
Daaruit bleek ook dat Weteling aan de Fundatie niet alleen zijn boeken en platen
had willen legateren, maar ook zijn grote pendule, zijn schilderijen, zijn zilveren
inktkoker die hij in 1855 van de stad Kampen had gekregen, zijn twee gouden en
drie zilveren erekruizen en andere zilveren voorwerpen voorzien van zijn naam.
Bovendien had hij het weeshuis in Delft willen bedenken met ƒ 1000 en zijn vier
beste stoelen, en het oude mannen- en vrouwenhuis in de Papenstraat in Delft
met ƒ 200. Maar de vondst van dit codicil zette de erfgenamen blijkens de akte
van scheiding en deling niet tot meer schenkingen aan.
Dankzij de Fundatie wist Jan Weteling uit te stijgen boven het milieu waar hij
vandaan kwam, zonder er afstand van te nemen. Daarentegen bleef hij in het
grootburgerlijke milieu, waarin hij later verkeerde een betrekkelijke buitenstaander. Hij overleed als vrijgezel. In zijn boedel werd een in papier gewikkelde
donkerbruine haarlok gevonden. Neef Chris schreef op het papier: 'Dit haar is
gevonden in de boedel van mijn oom Dr. J. Weteling. Waarschijnlijk van zijn eerste en laatste meisje een dochter van generaal.'
Jan Weteling werd op 9 augustus om 10 uur 's ochtends op de algemene begraafplaats in Utrecht begraven. Aan de groeve bleek volgens het Utrechtsch
Dagblad, dat hem eerder al had gememoreerd als iemand die door zijne bekwaamheid, rechtschapenheid en humaniteit de achting genoot van allen die
hem kenden, dat hij onder zijn stadgenoten veel vrienden en vereerders had.
Veel bestuurders, hoge militairen 'en tal van belangstellenden uit alle standen
woonden de plechtigheid bij. Een der oud-kameraden sprak een treffend woord
van hulde; nagenoeg als volgt: 'Het zal niemand verwonderen, dat ik hier het
woord vraag bij het graf van doctor Jan Weteling, en toch zou de brave doode,
als hij kon weten dat ik zou spreken, zeggen: laat af, ik heb getracht mijn plicht
te doen, zulks verdient geen lof. De eigenaardige, brave overledene was een
man, die in de practijk heeft gebracht "Weldoen en niet omzien". Wat hij voor
Vaderland en Koning geweest is, weten alle militairen, inzonderheid de militaire
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Haarlok aangetroffen in de boedel van Jan Weteling (coll. auteur).

geneeskundigen; van dat corps was hij een sieraad; zijne verdiensten zijn door
Vaderland en Koning gewaardeerd, en terecht. Doch de schoonste paarlen die
zijn lijkkleed sieren, zijn de tranen der armen, zoo in Kampen als hier. Laat ons
daar ieder een van meenemen, zoo te zijner gedachtenis, als voor ons zelven ter
aansporing, het voorbeeld van den braven, besten man in eenvoud te volgen.'
Bronnen en literatuur
De belangrijkste archieven die zijn geraadpleegd zijn de Archieven van het Weeshuis der
gereformeerden en de Fundatie van Renswoude, in het bijzonder de notulenboeken en
de correspondentie, beide in het gemeentearchief Delft, en de stukken afkomstig van
Jan Weteling, waaronder brieven aangetroffen in zijn boeken en de haarlok, die in het
bezit zijn van de auteur. Belangrijke gedrukte bronnen zijn de dagbladen die via Delpher
digitaal toegankelijk zijn en voor de personalia de registers van de Burgerlijke Stand, het
bevolkingsregister, gedrukte naam- en ranglijsten, almanakken en jaarboekjes. Artikelen
over de militaire geneeskundige dienst werden geraadpleegd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. Van
de eigentijdse literatuur moet in de eerste plaats worden vermeld G.F. van Dommelen,
Geschiedenis der Militaire Geneeskundige dienst in Nederland, Nijmegen, 1857, De
Fundatien der Vrijvrouwe van Renswoude gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage
1756–1856, Delft, 1856, en enkele publicaties van J.F. Kerst.
Meer recente publicaties waaruit is geput, zijn:
C.A. Engelbregt en L.A.H. Anemaat, 1850–1890. Herinneringsalbum voor het InstructieBataillon. Bijeengebracht, bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting -. 2 dln. Kampen, 1891
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Carin Gaemers, Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754–1810. Zutphen, 2004.
A. Hallema, Geschiedenis van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft, z. pl., 1964.
P.D. 't Hart, Utrecht in tijden van cholera, ([Utrecht], 1990.
P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850–1914: Groei naar een moderne stad. Hilversum, 2005.
D. de Moulin en M.J. van Lieburg. 's-Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen
te Utrecht (1822–1865). Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26
september 1987. Amsterdam, 1988.
D. Spoelstra. Dr. Antonius Mathijsen, uitvinder van het gipsverband 1805–1878: Leven
en werken van een Nederlandse Officier van Gezondheid met als achtergrond de
Militair Geneeskundige Dienst in zijn tijd. Assen, 1970.
Noten
1 Oude Delft 51. In 1843 werd het Fundatiegebouw aan de Oude Delft 49 teruggekocht.
2 De Fundatie begrootte de kosten voor onderhoud en instructie van JW voor 1832 op
ƒ 550.
3 In 1841 kreeg hij bij de reorganisatie van de geneeskundige dienst van de landmacht
overigens wel een verhoging van zijn traktement met ƒ 100.
4 J. Weteling, 'Over de aanwending van het alumenustum met crocus in acute keelontskekingen', in Nederlandsch Lancet, tweede serie. eerste jaargang. No. 7 januarij 1846,
p. 438–446; J. Weteling, 'Mededeeling van twee lijkopeningen, gedaan in het Garnizoenshospitaal te 's-Gravenhage in: Kliniek, Tijdschrift voor wetenschappelijke geneeskunde, C. Gobée (ed.). Dl. 2 (Utrecht, 1845), p. 408–454.
5 De bevordering werd aangetekend in het Register der kwekelingen van de Fundatie:
Register der kwekelingen ARW inv. nr. 58.
6 De tekening hangt nu bij mij, zijn achterkleinzoon, aan de muur.
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Louis Bouricius
Een eerbetoon aan een ambitieuze archivaris
en museumdirecteur
Anneke Landheer-Roelants

Ruim twintig jaar was mijn grootvader mr. L.G.N.Bouricius (1876–1929) gemeentearchivaris en directeur van het Gemeentemuseum in Delft. In die twintig jaar
groeide 'de charterkamer met een paar kamers voor archiefberging' uit tot een
centrum waar archiefbezoekers onder deskundige begeleiding onderzoek konden verrichten. Dit artikel belicht het leven van Louis Bouricius, zijn belang voor
het Delftse archief en museale erfgoed en zijn rol in het Nederlandse archiefwezen.
Louis Gerard Nicolaas Bouricius werd in de vroege ochtend van 8 april 1876 geboren in Middelburg als derde kind van Lambertus Jan (Bart) Bouricius en Maria
Justina Elisabeth (Marie) Carbasius. Zijn zusjes Gerardine en Bodine waren toen
zeven en vier jaar oud. Bart Bouricius was destijds ontvanger van Registratie
en Domeinen in Middelburg en in 1885 werd hij als zodanig overgeplaatst naar
Delft. Het gezin Bouricius vestigde zich op 13 maart 1885 in Delft op het adres

Het Noordeinde rond 1900. Op de achtergrond de torens van de Lutherse kerk en de
Oude Kerk. Aan de linkerkant van de gracht woonde de familie Bouricius van 1885
tot 1895. Aan de rechterzijde van het water de tramrails van de stoomtram.
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Pagina met tramkaartjes Delft–Scheveningen vice versa. Het plakboek werd vervaardigd door Louis Bouricius vanaf 1895. (Uit L.G.N. Bouricius, Verzameling Haagsche tram- en omnibuskaartjes 1885–1982, Bibliotheek Haags Gemeentearchief).

Noordeinde 30. In religieus opzicht kwam vooral mevrouw Bouricius, luthers
van huis uit, aan haar trekken. Immers, het nieuwe woonadres lag op een paar
stappen afstand van de Lutherse Kerk. Maar de andere familieleden, vader, de
twee dochters en zoon Louis, hoefden ook niet ver te lopen. Zij waren Waalshervormd en kerkten in de Waalse Kerk in het Prinsenhof.
Aan de overzijde van het water van het Noordeinde reed de tram vanuit Den
Haag, vanaf 1867 tot 1887 als paardentram en daarna als stoomtram. Voor de
kleine Louis was dit uitzicht het begin van een levenslange passie. Zo begon hij
met het verzamelen van tramkaartjes, die hij systematisch in een album plakte.
Een van die plakboeken wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Een van de logge tramstellen van de stoomtram tussen Den Haag en Delft bij het
Kalverbos in 1898.

In het tweede jaar van hun verblijf in Delft kreeg het gezin Bouricius een tragisch verlies te verwerken: Bodine overleed aan tuberculose op 6 juni 1886. Zij
werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa.
Louis slaagde in 1895 voor zijn eindexamen op het Stedelijk Gymnasium. In hetzelfde jaar ging zijn vader met pensioen en werd besloten om naar het Regentessekwartier in Den Haag te verhuizen, naar een pas gebouwd ruim huis aan
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de Weimarstraat 38. De twee inwonende dienstboden verhuisden mee. Louis
woonde daar maar kort, want hij werd vrijwel meteen weer overgeschreven naar
het adres Kloksteeg 12 in Leiden. In september 1895 begon hij namelijk met zijn
studie aan de juridische faculteit van de universiteit in die plaats.
Proefschrift
In december 1902 promoveerde Louis met het proefschrift
De Burgerlijk-rechterlijke gevolgen van de Wet van 9 Juli
1900 (S. 118), houdende nadere regeling van den dienst
en het gebruik van Spoorwegen, waarop uitsluitend
met beperkte snelheid wordt
vervoerd. In zijn dissertatie
combineerde hij zijn juridische kennis met zijn passie
voor vervoer. Voor het onderzoek maakte hij gebruik van
de bibliotheken van spoorwegmaatschappijen en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(KIVI). Louis kon het niet nalaten zijn eigen dierbare Delft
aan te halen, op pagina 14: '±
1867 legde hij [C. Soetens] de
[tram]lijn Den Haag–Delft aan,
maar de wagens waren zoo
log, dat, toen men de lijn tot in
Delft doortrok, het gevaarte op
Louis Bouricius in 1895.
de helling van de Kolkbrug omviel.' In een noot legt Louis uit dat het verhaal hem verteld was door een inwoner
van Delft, die zich het geval nog herinnerde.
Bouricius zou zijn leven lang belangstelling voor vervoer blijven houden. Hij
publiceerde regelmatig over actuele spoorweg- en vervoersaangelegenheden in
bladen als De Economist en De Locomotief. Het is niet uitgesloten dat de publicaties over vervoer zijn andere artikelen in aantal overtreffen. Aanvankelijk overwoog hij na zijn studie bij de spoorwegen in Nederlands-Indië te gaan werken.
Daarvan weerhielden zijn ouders hem met een beroep op hun gevorderde leeftijd. Dat bleken geen loze woorden want zijn vader overleed al op 5 september
1903 en zijn moeder een half jaar later, op 10 april 1904. Louis en zijn zuster Gerardine bleven nog enige maanden in de Weimarstraat wonen tot zij verhuisden
naar Beeklaan 372. Wat hem bewoog om archivaris te worden is helaas niet duidelijk, al had hij al als kind een geordende verzameling vervoersdocumentatie.
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Vlaardingen
Op 16 december 1904 werd Louis
Bouricius benoemd tot tijdelijk archivaris van de gemeente Vlaardingen,
met een jaarwedde van 750 gulden, gesplitst in 600 gulden voor het archief
en 150 gulden voor het beheer van
de bibliotheek. Aan dat laatste hoefde
hij blijkbaar niets te doen, want zijn
taakomschrijving was het 'ordenen
van 't archief'. Behalve de tijdelijke
archivaris was er een archivaris voor
het nieuw-archief, tevens commies ter
secretarie. De gemeente liet tegelijk
weten een archivaris in een vaste aanstelling onnodig te achten.
Het Gemeentearchief Vlaardingen
kreeg bij zijn instelling in 1883 van
het Algemeen Rijksarchief het oudrechterlijk archief tot 1815 in beheer,
met een in 1874 vervaardigde inventaris. Tussen 1897 en 1899 was een
archiefkamer ingericht, maar na het
vertrek van de voorganger van Bouricius in 1902 werd deze in gebruik
Louis Bouricius in 1905.
genomen door de afdeling comptabiliteit. Bouricius kon dus bij binnenkomst niet meteen aan de slag, maar hij kreeg
voor elkaar dat de afdeling comptabiliteit werd verplaatst en 'de potten en pannen
verdwenen eindelijk uit de archiefkamer, zoodat voor een berging van de eigenlijke archiefbibliotheek weer plaats openkwam.'
In het eerste jaar ging hij hard aan de slag met ordenings- en indiceerprojecten,
met als uiteindelijk doel het vervaardigen van een nieuwe inventaris van het
oud archief. Ook op het oud-rechterlijk archief kwam een index. Bovendien publiceerde hij een aantal artikelen over de geschiedenis en de ontwikkeling van
Vlaardingen en tien artikelen in een rubriek 'Uit de oude doos' in de Vlaardinger Courant, over Haringboekjes in het Nederlandsch Zeewezen. In zijn eerste
jaarverslag vroeg hij dringend om administratieve ondersteuning. De definitieve
inventaris kwam pas in 1908 gereed maar toen was Bouricius al uit Vlaardingen
vertrokken. Dat vertrek werd niet gemeld in het jaarverslag. Zou de verhouding
wederzijds toch niet optimaal geweest zijn?
In het Nederlandse archiefwezen
Zijn benoeming in Vlaardingen bood Bouricius de gelegenheid lid te worden van
de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Als nieuw lid werd hij begroet
op de jaarvergadering van 1905 in Maastricht. Bouricius maakte zo kennis met
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veel collega-archivarissen, maar degenen met wie hij het meeste contact zou blijven houden waren dr. E. (Eddy) Wiersum, archivaris in Rotterdam en zijn Haagse
collega dr. Hendrik Enno van Gelder. Dat onderlinge contact over archiefaangelegenheden kwam Bouricius goed te pas in moeilijke situaties. Want hij heeft
het altijd betreurd niet onder deskundige leiding in het archiefwezen begonnen
te zijn. Later waren Bouricius en Wiersum samen redacteur van de Literatuurkroniek in het Archievenblad. Bouricius zou tot en met 1927 alle vergaderingen
bezoeken, en als jurist kritische opmerkingen maken over voorstellen die ter
tafel kwamen, veelal over de structuur en wetgeving binnen de archiefwereld;
zoals over het wetsontwerp tot regeling van het Nederlandse archiefwezen in
de vergadering van 1906 en over het plan voor een herdruk van de Handleiding
voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898) in 1914.
In 1920 werd Bouricius secretaris van de nieuw opgerichte Afdeling van Gemeente- en Waterschapsambtenaren.
Behalve voor de Vereeniging voor Archivarissen in Nederland was Bouricius actief als lid van het Koninklijk Nederlandsch Historisch Genootschap (1908) en
Wiersum en hij werden in 1909 tegelijkertijd lid van het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs (KIVI) en de Nederlandsche Oudheidkundige Bond. Ook werd hij lid
van de Geschiedkundige Vereeniging Die Haghe, die in haar jaarboek een aantal
artikelen van zijn hand opnam, en van het Schilderkundig Genootschap Pulchri,
waar kansen te over lagen voor het opbouwen van een netwerk.
Delft: archief, bibliotheek en museum in één hand
In Delft had archivaris dr. Gerard Morre in 1905 impulsief ontslag genomen in een
conflict met het college van B en W, en zijn opvolger Meinard H. van Visvliet was
slechts kort werkzaam geweest. Daarom ging de gemeente Delft op zoek naar een
nieuwe, zij het tijdelijke archivaris. Bouricius werd in die functie en als beheerder
van het Gemeentemuseum benoemd per 16 oktober 1907. Het salaris als archivaris bedroeg duizend gulden, dat van de nevenbetrekking tweehonderd gulden.
Dat stond in geen verhouding tot het traktement van zijn Haagse en Rotterdamse
collega's, die als gemeentearchivaris respectievelijk het drie- en zevenvoudige verdienden. Maar hij verdiende natuurlijk wel meer dan in Vlaardingen.
Vol optimisme en enthousiasme trad Bouricius op zijn eerste werkdag het stadhuis van Delft binnen. Zijn weg leidde naar de zolderverdieping, waar zich de
charter- en torenkamer bevonden. Hij begon met een inspectie van het oud archief aan de hand van de handschrift-inventaris van Morre en dat gaf direct
aanleiding tot een procedurewijziging: voortaan werd er een ontvangstbewijs
getekend voor elk stuk dat het stadhuis verliet. In het eerste jaar lukte het de inventaris van het archief van de gemeentesecretarie (1813–1895) te voltooien, maar
er moest doorlopend geïnventariseerd worden. Veel kwam op de schouders van
Bouricius zelf terecht: het archiefwerk moest met grote nauwkeurigheid gedaan
worden en tegelijkertijd waren er bezoekers te helpen en rapporten te maken,
zoals over de rechtstoestand van het Weeshuis in Delft. Bij zijn eerste inspectie
van het archief trof Bouricius nog documenten over Delfshaven, Overschie en
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Het Stadhuis. Het Gemeentearchief bevond zich op zolderverdieping van het Stadhuis.

Schoonderloo aan, terwijl in 1898 en 1901 het merendeel al overgedragen was
aan het Gemeentearchief in Rotterdam. Met toestemming van het College droeg
Bouricius deze stukken in 1909 over aan collega Wiersum in Rotterdam. Mogelijk
komen ze nog eens terug, want onlangs bleek dat deze stukken met een reden in
het Delftse archief bewaard gebleven waren, bijvoorbeeld omdat ze betrekking
hadden op de verwerving door Delft van de heerlijkheden. Trots kon Bouricius in
zijn eerste jaarverslag de nieuwe aanwinsten melden, waaronder het archief van
de schutterij. Daarvan vervaardigde hij datzelfde jaar nog een inventaris, die hij
met het jaarverslag aanbood aan het college van B en W.
Bouricius begon weliswaar enthousiast aan zijn nieuwe baan maar hij was geschokt over de huisvesting. Behalve de charter- en torenkamer was er nog een
zolderkamertje, dat alleen langs een grote omweg te bereiken was. Er was veel
te weinig ruimte voor berging van alle stukken. Papieren die vlak onder het
afgeschoten dak geborgen waren, waren door vocht en zelfs door schimmel aangetast, zoals het archief van de Weeskamer Delft. Voordat er elektrisch licht
werd aangelegd, moest men er de stukken aanvankelijk zoeken bij kaarslicht
en naderhand met een elektrische lantaarn. Ook na een doelmatiger plaatsing
van de stukken en een nieuwe berging in kartonnen dozen in plaats van de
zinken laden bleef de archiefruimte te klein. Hierdoor was ook een behoorlijke
inventarisatie van het Weeskamerarchief onmogelijk. Jarenlang werd het van de
ene naar de andere bergplaats gesleept. Voor Bouricius' jaarlijkse klachten over
het ruimtegebrek en de daaruit voortkomende problemen in de verslagen van
het Gemeentearchief Delft bleven het college van B en W en de gemeenteraad
horende doof en ziende blind. Uiteindelijk duurde het nog tachtig jaar voordat
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het Weeskamerarchief een behoorlijke inventaris kreeg. De bibliotheek leed aan
hetzelfde euvel: de boeken stonden tot op de gangen.
Behalve ruimtegebrek en vocht moest Bouricius het brandgevaar te lijf. In 1912
werden drie brandblussers aangeschaft. Mogelijk bracht deze positieve stap de
algemene rijksarchivaris in Den Haag ertoe het gemeentearchief te plaatsen op
zijn lijst van archiefbewaarplaatsen waar stukken uit de Rijksarchiefdepots in
bewaring gegeven konden worden. Van het gemeentebestuur hoefde Bouricius
niet op meer medewerking te rekenen. Met ingang van 1913 werd zelfs een van
de archieflokalen bij geheime raadszittingen bestemd tot wachtkamer voor publiek, waarbij de daaruit voortvloeiende geluidsoverlast werd genegeerd. Het
zou goed kunnen dat deze ongewenste situatie voortduurde tot de verhuizing
van het archief in 1921 naar het voormalige raadhuis van de opgeheven gemeente Hof van Delft.
Personeel en onderzoekers
Bouricius had bij zijn komst twee medewerkers: Arnoldus A. Mojel, 'niet-wetenschappelijk ambtenaar', en David Veer, custos bij de bibliotheek, die als half-wetenschappelijk aangeduid werd, maar ook studiezaalbezoekers bijstond bij hun
onderzoek. In 1911 werd de staf versterkt met Pieter C. Visser als hulpbediende,
die zich ontplooide als een kenner bij uitstek van de Delftse geschiedenis. Het
personeel was uiterst flexibel inzetbaar. In de voor het museum stille wintertijd
konden de werknemers ingeschakeld worden voor eenvoudige werkzaamheden
als bindwerk voor het archief.
Onderzoekers wisten het archief in het stadhuis goed te vinden en daarnaast
kwamen er ook veel schriftelijke verzoeken om inlichtingen, vooral van genealogische aard. Het mobilisatiejaar 1914 was bepaald een topjaar. De vele bezoekers
konden rekenen op steun, advies en begeleiding van Bouricius en zijn staf en
menig onderzoek werd met een publicatie afgerond. De bekendste hiervan is die
van dr. Abraham Bredius, over zeventiende-eeuwse schilders.
Persoonlijke omstandigheden
1913 moet voor Bouricius persoonlijk een bijzonder jaar geweest zijn: hij trouwde op 27 maart met Anna Elisabeth Meta (Annie) Idema Greidanus, een huwelijk
dat werd ingezegend in de Waalse Kerk in Den Haag. Het jonge echtpaar vestigde
zich in de Adelheidstraat 223 in het Bezuidenhout in Den Haag en Louis bleef dus
forenzen. In Den Haag werden de kinderen Louise en Robert geboren op 7 augustus 1915 en 21 maart 1917. Annie overleed echter acht dagen na de geboorte
van haar zoon. Zwager Marcel en schoonzuster Agaath Idema Greidanus-Laan
stonden het jonge gezin bij en namen de organisatie en de afwikkeling van de
uitvaart van Annie op zich.
Op 16 oktober 1919 hertrouwde Louis in Den Haag met de veel jongere Maria Johanna (Mia) Lagerweij. Bouricius kende haar ouders al lang en had bemiddeld bij
de plaatsing van Mia als volontair op het archief in 1918. Zij was in 1900 in Delft
geboren als dochter van Franciscus Eduardus Johannes Lagerweij en Johanna
Maria Margretha Bekink.
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Het tweede huwelijk van Bouricius bracht een verhuizing met zich mee, naar
Rijswijk in de Leeuwendaallaan, aanvankelijk 4, later 16 genummerd. Daar werd
in 1921 de jongste zoon Hans (later Boris, een aantal jaren directeur van de GGD
in Delft) geboren. Aan de Haagweg vlakbij kon vader Louis op de tram naar Delft
stappen, zoals later ook de kinderen, die in hun middelbare schooltijd naar het
gymnasium en de HBS in Delft reisden.
De grootste liefhebberij van Bouricius bleef vervoer. Daaraan besteedde hij ook
veel tijd, zo niet aan reizen dan wel aan het bestuderen van dienstregelingen, en
zeker het lezen in de vele tijdschriften waarop hij geabonneerd was. Van bezoekers in huize Bouricius werd verwacht dat zij hun tram- en treinkaartjes bij hem
achterlieten om de verzameling te spekken. En dienstregelingen werden meer
dan eens in de praktijk uitgeprobeerd. Daarin had hij een gesprekspartner in zijn
zwager Marcel Idema Greidanus, die district-inspecteur bij de spoorwegen was.
Als Bouricius eens thuis was, wat niet vaak gebeurde, trok hij zich terug met
een liefst moeilijke legpuzzel. Dan mocht hij ook niet gestoord worden. Het was
duidelijk dat hij dan ergens over piekerde en zich hierop alleen door het zoeken
naar passende stukjes kon concentreren.
Bouricius' maatschappelijke betrokkenheid was opvallend groot en hij had bestuurskwaliteiten. Van 1906 tot 1 januari 1913 voerde hij het secretariaat van de
Nederlandsche Lawn Tennis Bond (NLTB). Toen in Rijswijk in 1924 de gemeentelijke openbare leeszaal de werkzaamheden zou voortzetten als onderdeel van
de net opgerichte Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek werd Bouricius
tot voorzitter gekozen. Hij was lidmaat van de Haagse Église Wallonne aan het
Noordeinde en hij maakte – met een heldere bariton – met groot genoegen deel
uit van het kerkkoor. Het laatste jaar voor zijn overlijden werd hij vergezeld door
zijn dochter Louise, die eigenlijk vooral meeging om haar vader te horen zingen.
Met zijn achtergrond was het niet verwonderlijk dat hij lid was van een confessionele politieke partij, de CHU (Christelijk Historische Unie). Hij stond ook eens
kandidaat in een gemeenteraadsverkiezing, maar kwam één stem tekort. (Achteraf bleek dat zijn eigen echtgenote zo maar ergens een vlakje roodgekleurd
had en daarmee waarschijnlijk op de Communistische Partij gestemd had!) Daar
bleef het niet bij. In december 1925 werd Bouricius gekozen in de Federatie van
(Hervormde) Diaconieën.
Ook in Delft had hij belangrijke nevenactiviteiten. In 1922 werd Bouricius gevraagd adviserend lid te worden van de nieuw ingestelde Delftse Schoonheidscommissie, wat hij met plezier deed. Voor de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd het Comité voor een nationaal huldeblijk
aan H.M. de Koningin opgericht, waarvan Bouricius ambtelijk secretaris was.
Het nationaal geschenk was de restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk met
een uitbreiding van de grafkelder van de Oranjes.
Wapenboeken van Van der Lelij
Een toen in de studiezaal veel geraadpleegd werk was het boek met de genealogische kwartierstaten van leden van de veertigraad, opgesteld door mr. Willem
van der Lelij. Deze burgemeester, tevens veertigraad en bekende genealoog uit
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Het handschrift van Louis Bouricius. Concept van een voordracht over de rechtsbedeeling in Delft gedurende de Republiek en de Fransche tijd. (Archief Delft, Collectie
Losse Aanwinsten Delft, inv.nr. 658).
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de achttiende eeuw, had fraaie wapenkwartierstaten van collega-veertigraden
vanaf 1672 vervaardigd. Met lede ogen zag Bouricius aan hoe het boekwerk, dat
nooit was uitgegeven, leed onder het vele gebruik. Bouricius gebruikte de mobilisatietijd in 1914 voor het overschrijven van de naamlijst en de kwartieren van
de veertigraden. Vooruitlopend op de publicatie in De Nederlandsche Leeuw,
maandblad van het Genealogisch Heraldisch Genootschap, stelde hij de staten
samen, die hij bijgewerkt had met gegevens uit Delftse en uit Haagse archieven.
Zo kwamen er vier afleveringen van staten in De Nederlandsche Leeuw in 1914
en 1915, en een aantal artikelen met aanvullingen in 1916, zowel van Bouricius
zelf als van andere onderzoekers. Ook vervaardigde Bouricius een klapper van
magistraatspersonen van 1310 (het jaar waarin de lijst in Boitets Beschryvinge
van Delft begint) tot 1795 en van 1795 tot 1921. In 1919 kon hij een aantal genealogieën aankopen, die waarschijnlijk door Van der Lelij voor zijn werk waren
gebruikt. Bouricius hoopte uiteindelijk tot een uitgave van complete gegevens in
druk te komen maar dat is helaas niet gelukt. De overvloed aan werkzaamheden
op het archief bracht hem er in 1923 toe het project over te dragen aan jhr. mr.
dr. E.A. van Beresteyn. Diens drukke politieke carrière zal voltooiing op de lange
baan geschoven hebben.
Archiefwet 1918
Door het in werking treden van de eerste Archiefwet in 1918 viel de gemeentearchivaris vanaf 15 september 1919 niet meer onder de gemeentesecretaris
maar rechtstreeks onder het college van B en W. Deze positieverandering leidde
impliciet tot een scheiding in de leiding van archief en museum. Op basis van de
Archiefwet werden tevens eisen gesteld aan de archiefambtenaren: eerste klasse
voor de archivaris en tweede klasse voor een assistent. Dit bracht voor iedereen
een bevordering met zich mee. Bij gemeenteraadsbesluit van 8 september 1920
kreeg Bouricius eindelijk een vaste aanstelling. Hij had daar zelf eerder van afgezien, aangezien zijn toch al lage salaris door het afdragen van pensioenpremie
nog verder verminderd zou worden.
Toen de Archiefwet 1918 van kracht werd, konden ook leerlingen van de Rijks
Archiefschool stages doorbrengen op het archief. Na de pensionering van zijn
medewerker Mojel in 1925 herverdeelde Bouricius het werk op het archief en de
in oktober 1920 als volontair in dienst getreden mejuffrouw Johanna E. Yperlaan
werd eerste assistent. Van 1926 tot haar huwelijk in 1934 werd zij belast met het
toezicht op de leeszaal, de administratie van het archief en de financiële verantwoording, het hele beheer van de bibliotheek en het archiefdepot. Ook verving
zij Bouricius bij ziekte.
Verhuizing van het archief in 1921
In december 1920 werden de Delftse buurgemeenten Hof van Delft en Vrijenban
opgeheven. Het Raadhuis van Hof van Delft aan het Raadhuisplein (heden SintOlofsstraat) kwam beschikbaar voor het archief, al bleef de voormalige gemeentesecretaris voorlopig noodgedwongen in de ambtswoning wonen. Bouricius
hoopte dat na diens vertrek ter plaatse een brandvrije, degelijke en ruime archief151

bewaarplaats gebouwd zou worden
maar daarin werd hij teleurgesteld.
Begin februari 1921 kreeg hij opdracht om zo spoedig mogelijk met
het archief naar het raadhuis van Hof
van Delft te verhuizen. Eerst moest
het pand gedeeltelijk verbouwd worden maar toen dat half maart klaar
was, bleek de bewaarplaats veel te
klein om alles over te brengen. De
zolders van het stadhuis bleven dus
volgepakt staan met registers en papierbundels. De bibliotheek werd
voor zover mogelijk in de leeszaal ingericht, alleen de handboekerij voor
de archivaris werd in een kast in de
gang geplaatst. Voor het inrichten
van een archivariskamer was eigenlijk geen ruimte.
Vanwege het ruimtegebrek konden
Het ex-libris van Louis Bouricius.
de gemeentelijke diensten hun oudere archieven niet overdragen. Omdat die stukken toch overgebracht moesten
worden, legde Bouricius op 14 november 1923 opnieuw een verzoek bij het college van B en W neer voor meer bergruimte. De noodzaak tot overbrenging was
niet alleen van formele aard, zoals Bouricius in 1923 had geconstateerd tijdens
een rondgang langs de gemeentelijke diensten. Het begrip van wat archief precies was, en in het verlengde daarvan het verschil tussen archief, objecten en
bibliotheek was vrijwel nergens aanwezig. Zelfs kwam aan het licht dat oude en
zeer belangrijke archiefstukken in het vuur waren gegooid. Bij de politie was
'een belangrijke verzameling stukken' aanwezig maar van eenduidige archiefvorming was daar door het gebrekkige systeem en de 'hokkerige' huisvesting
geen sprake. Het kansloze van de uitvoering was verdrietig: de noodzaak om
diensthoofden te stimuleren hun archief over te dragen terwijl je als ontvangende partij geen ruimte had om die stukken te bergen. 'Het wordt een hopeloos en doelloos werk, terwijl het toch al eerder ontbreekt aan werkuren dan
aan arbeid,' verzuchtte Bouricius in zijn jaarverslag over 1924. Uiteindelijk werd
een bewaarplaats gevonden in het kerkschip van de Waalse Kerk, maar na twee
jaar moesten de stukken daar weer worden weggehaald vanwege het vochtige
klimaat in dat gebouw. In 1925 verloor het Prinsenhofcomplex zijn functie als
militaire kazerne en kwam het weer ter beschikking van de gemeente Delft.
Het idee om het archief in zijn geheel of gedeeltelijk naar het Prinsenhof over te
brengen is nooit uitgevoerd, al had het op dat moment grote charme. Mogelijk
speelde ook hierbij het binnenklimaat een rol.
Dit alles vormde voor Bouricius geen belemmering om met het Algemeen Rijksarchief in gesprek te gaan over het in bruikleen verkrijgen van Delftse archieven
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die daar werden beheerd. Toen veranderde de houding van het gemeentebestuur
en werd een plan tot reorganisatie en betere huisvesting ontwikkeld, dat ook
een herstel en passend gebruik van het Prinsenhof met zich zou meebrengen.
Gemeentemuseum
Onder Bouricius' zorg viel ook het museum, of eigenlijk de beide musea. Naast
een historische verzameling vormde een etnografische verzameling een afzonderlijke collectie. Deze verzameling, afkomstig van de Indische Instelling, zou
de basis vormen van het latere museum Nusantara in het Sint-Agathaklooster.
De verzameling van historische voorwerpen had bij zijn komst al een behoorlijke omvang. Nadat het college van B en W wegens geldzorgen in 1860 vijftien
topstukken voor een appel en een ei hadden laten veilen, waren er nog dertien schilderijen over die behouden bleven vanwege hun historische relatie met
Delft. De vijftien geveilde werken kwamen deels terecht in de verzamelingen
van het Rijksmuseum. In 1897 was een stedelijk museum ingericht op de eerste
verdieping van het stadhuis, met vitrines, meubilair en andere noodzakelijke
voorzieningen. Het beheer ervan kwam in handen van de archivaris, geassisteerd door een medewerker. Archivaris Morre stelde in 1905 de eerste catalogus
op. Toen de collectie te groot was geworden, werd zij ondergebracht in het
Prinsenhofcomplex, op een verdieping boven de Historische Zaal. In 1906 was
het vernieuwde museum geopend, verdeeld in twee afdelingen: een voor de
rechtspleging en een over schutterij en gildewezen, waar ook de schilderijen
werden opgehangen.
In 1907, het jaar van Bouricius' aantreden, werden schilderijen en voorwerpen
van de schutterij naar het museum overgebracht en in 1909 volgde een schenking van twintig borden Delfts aardewerk. Dat was een enorme aanvulling op
het weinige in Delft vervaardigde 'artistiek aardewerk', en naar Bouricius hoopte
het begin van een grotere collectie van 'specimina'. Ook in de daaropvolgende jaren volgden diverse schenkingen en bruiklenen. De aankoop – mogelijk gemaakt
met een subsidie van vier 'belangstellenden' – van een schilderij met een gezicht
op de Paardenmarkt van de hand van Cornelis Schermer vormde een hoogtepunt
in 1910. Voor volgende aanwinsten werd het door de beperkte ruimte steeds
moeilijker een goede plek te vinden. Toen in 1912 de gemeenteraad tot aankoop
besloot van het schilderij Salomo's rechtspraak van Pieter van Bronckhorst, lieten B en W het doek in de collegekamer in het stadhuis ophangen. En daar lieten
zij het niet bij, ook de Kruislegging van Maarten van Heemskerk – publiekstrekker bij uitstek – werd voor dezelfde kamer uit het museum gevorderd. Bouricius
was bezorgd over de omstandigheden voor de schilderijen in het stadhuis en
gepikeerd dat hij ze niet kon tonen, maar zijn kritiek was vergeefs. Ondanks deze
handelwijze van het college van B en W stegen de bezoekersaantallen in het museum spectaculair na verruiming van de openstelling op zondagen in 1911 én de
afschaffing van entreegelden.
Na de invoering van de Archiefwet 1918 ging het museum zelfstandig verder
onder leiding van Bouricius als directeur. In feite klopte de combinatie van archivaris en directeur van het museum niet, aangezien de archivaris wel, maar de
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directeur niet onder het ambtenarenreglement viel, maar Bouricius wilde daar
'spoedshalve' niet bij het college van B en W tegen protesteren. Een praktisch
bezwaar van de combinatie van functies was de afstand tussen de twee locaties.
Bouricius behartigde de belangen van het museum even nauwgezet als die van
het archief. En dat bleek nodig toen een Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het Museumwezen in Nederland in 1920 met een advies over Delft
kwam, zonder Bouricius ook maar geraadpleegd te hebben. De Rijkscommissie
zag Delft als 'voorstad' van Den Haag; Delft zou op kunstgebied maar op die
stad steunen, en daarom geen belangrijke schilderijen of collecties aardewerk
hoeven te hebben. Verder stelde de Rijkscommissie voor om de etnografische
verzameling over te brengen naar de Universiteit van Leiden. Het waren voorstellen sans vous et sur vous, die kennelijk toch even snel van tafel verdwenen als
ze op schrift gesteld waren.
In het jaarverslag van het museum over 1923 drong Bouricius aan op het vernieuwen van de museumverordening uit 1897 en van een instructie voor de museumdirecteur, want die was er blijkbaar niet. Daardoor zouden de schilderijen
in het stadhuis onder toezicht van de museumdirecteur gesteld kunnen worden.
Het vertrek van de militairen uit het Prinsenhof in 1925 maakte de weg vrij voor
een ruimte voor een zeer begeerd belangrijk historisch museum, maar ook tot
de noodzakelijke verbetering in de toestand van de etnografische collectie. Dat
bovendien het Prinsenhof nu als nationaal monument erkend kon worden, was
van niet minder belang. Het Ministerie van Oorlog had echter niet meer dan
het hoognodige onderhoud laten verrichten en de ruimten waren tamelijk verwaarloosd. Vooral de muziekzaal, de eerste kapel en de boven de zalen gelegen
zolders moesten worden opgeknapt. Het moet een hectische tijd geweest zijn
voor Bouricius. Op 15 december 1926 nam hij op staande voet ontslag, driftig en
kortaangebonden als hij van nature was. De aanleiding is helaas niet bekend. De
volgende dag kwam hij weer terug op zijn besluit en het ontslag ging dan ook
niet door, hoewel het bericht al in de pers was verschenen.
Het aantal aanwinsten nam steeds meer toe en plannen voor een nieuwe opzet van het museum waren in voorbereiding. Zo had Bouricius een belangrijk
aandeel in de ontwikkeling van het huidige Museum Prinsenhof Delft en het
Museum Nusantara, dat intussen is gesloten.
Tentoonstellingen
Binnen en buiten Delft was Bouricius betrokken bij de realisatie van een aantal
tentoonstellingen. Zo was er een van de Oranjeportretten uit het Delftse museum, die na restauratie als onderdeel van de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werden uitgeleend voor de OranjeNassautentoonstellingen in Den Haag en Amsterdam. De tweede die genoemd
moet worden, is die over Hugo de Groot, die op 19 mei 1925 in de Raadszaal in
Den Haag werd geopend ter herdenking van zijn werk De Jure belli ac pacis, dat
driehonderd jaar eerder verschenen was. Bouricius had zitting in het organiserende herdenkingscomité en de tentoonstelling werd opgeluisterd met portretten, etsen en boeken uit het Delftse archief. Een mooi slot van deze expositie
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In 1925 vond in de Raadzalen aan de Javastraat in Den Haag de Hugo de Groottentoonstelling plaats. Op deze foto tijdens de officiële opening op 13 juni 1925 op de
voorste rij Mr. M.W.F. Treub, mevrouw E.W.M. Patijn-de Brauw, minister Dr. J.Th. De
Visser, mevrouw H.S.M.J.C. de Jonge-Cornets de Groot van Kraaijenburg en minister
Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek. De achterste rij staande v.l.n.r. Dr. J. ter Meulen,
burgemeester Mr. J.A.N. Patijn, Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn, P.C. Visser, Dr. H.E.
van Gelder, Mr. L.G.N. Bouricius en H.Ch.C.J. van der Mandere.

was de schenking van dertien portretten van familieleden van Hugo de Groot,
die Bouricius van J.G.L. barones van Boetzelaer in Den Haag in juli 1925 ontving voor het Gemeentemuseum. Al eerder had die familie de kist overgedragen
waarin volgens overlevering Hugo de Groot uit slot Loevestein had weten te ontsnappen. Vanzelfsprekend was de publicatie van De Jure belli ac pacis eerder
herdacht bij het twintigste Wereldcongres voor de Vrede in 1913. De congresgangers bezochten op 20 augustus 1913 het Huis Lambert van Meerten, waar Bouricius een tentoonstelling had ingericht met zeventig illustraties over Hugo de
Groot. In 1925 vond op initiatief van de Vereeniging Delfia in samenwerking met
het Gemeentemuseum een tentoonstelling plaats ter herdenking van de 250ste
sterfdag van de kunstschilder Johannes Vermeer. Van 12 tot 20 december werden gravures naar schilderijen van Vermeer getoond in de tentoonstellingszaal
van de Technische Hogeschool, voorloper van de TU Delft.
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Op 27 juni 1918 vond in Delft de ledenvergadering van de Oudheidkundige Bond
plaats. Na afloop van het ochtendprogramma werd het gezelschap gefotografeerd.
Louis Bouricius zit midden op de voorste rij, in een licht kostuum.
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Publicaties
Tussen de bedrijven door vond Bouricius nog tijd voor allerlei publicaties. Zo
begon hij in 1925 in opdracht van het bestuur van het Sint-Jorisgasthuis met
een onderzoek naar de geschiedenis van dat instituut. Het werd in 1927 afgerond met een veel gewaardeerde publicatie over de geschiedenis van dit
eeuwenoude Gasthuis, met bovendien veel informatie over de stad gedurende
die periode.
Een goed gastheer
Bouricius was in Delft graag gastheer voor de vele verenigingen waarvan hij
lid was. Hij organiseerde onvermoeibaar vergaderingen, lezingen en excursies.
Meestal was hij ook degene die een voordracht over een Delfts onderwerp hield,
dan wel een artikel in het bulletin van zo'n vereniging publiceerde. Zo kwam in
1917 de algemene vergadering van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap naar Delft en brachten leden van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond van 27 tot 29 januari 1918 er een driedaags bezoek. Een Roemeens
gezelschap deed in 1926 in een rondreis Nederland aan. Roemenië was destijds
belangrijk, vanwege de banden die onder andere de Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell) had met het collega-bedrijf Astra Romana, en daardoor
belangrijk voor de afdeling mijnbouwkunde van de TH, waar veel studenten een
stage konden lopen. Na een ontvangst in de Prinsenkamer en in de aula van de
TH volgden nog rondleidingen in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en het Prinsenhof. Ook de Vereeniging van Archivarissen in Nederland werd op 1 oktober 1927
officieel in het stadhuis ontvangen.
Ziekte en overlijden
In 1927 werd Bouricius ziek. Er werd prostaatkanker geconstateerd en er volgde
een zware operatie. De operatie bracht echter niet de genezing waarop was
gehoopt en in de loop van 1928 bleek er een tweede operatie nodig, met een
kans op volledig herstel. In de zomer kreeg Bouricius echter een ongeluk. Op 20
juni wilde hij op de Spoorsingel een paard met wagen tot staan brengen om de
voerman even iets te zeggen. Daarbij viel hij op de grond en moest verder met
een kapotte jas en broek. Na veertien dagen ziekteverlof sleepte hij zich zo goed
en zo kwaad als het ging naar het archief, en later ook naar een vergadering van
de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in Almelo die werd afgesloten met een
excursie. Het viel de andere deelnemers op dat hij stil in een hoekje zat. Eigenlijk was deze dag te inspannend, maar het verlangen naar gezelligheid was hem
blijkbaar te sterk geworden.
De berucht koude winter van 1928/29 werd hem fataal. Bouricius, al bedlegerig,
kreeg een longontsteking en overleed daaraan op 21 februari. Op een ijskoude
dag vond de begrafenis plaats op Jaffa, waar hij in het graf bij zijn zusje Bodine
gelegd werd. Op zijn verzoek werd er aan het graf niet gesproken. Uit krantenartikelen over Bouricius' overlijden en begrafenis blijkt de grote belangstelling
van degenen met wie hij in de voorafgaande twintig jaar een netwerk van goede
contacten had opgebouwd.
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In 1930 vond de bibliotheek uit zijn woonhuis in de Leeuwendaallaan in Rijswijk
de weg naar Van Stockum's Veilinghuis, waar de collectie van 22 tot 30 november 1930 onder de hamer kwam. De verzameling trein-, tram- en buskaartjes,
dienstregelingen, boekwerken en tijdschriftenseries over spoorwegen en vervoer kwamen in Utrecht terecht, waar zij de documentatiebasis zou vormen van
het in 1931 opgerichte Spoorwegmuseum.
De erfenis van Bouricius
Het archief in Delft had zich in het
tijdperk Bouricius ontwikkeld van
een bergplaats met geringe bezoekerscapaciteit tot een drukbezocht
centrum, waar veel bezoekers geholpen en begeleid werden. Sommigen
van hen publiceerden de resultaten
van hun onderzoek in het archief.
De kwaliteit van zowel archief als
museum was op vele fronten aanzienlijk verbeterd dankzij de toewijding van Bouricius, van het door
hem gevormde netwerk én door de
inspanning van een loyale staf.
Juffrouw Yperlaan had Bouricius als
eerste assistent tijdens zijn ziekte
vervangen. Zij ondertekende de jaarverslagen over 1928 en 1929 maar
maakte in het laatste jaarverslag
merkwaardig genoeg geen melding
Graf van Bouricius op de begraafplaats
van zijn overlijden.
Jaffa in Delft. De liggende steen is die van
Tot 1950 was er in Delft geen geBodine Bouricius, de staande steen voor
meentearchivaris, het archief werd
Louis Bouricius en zijn tweede vrouw, die
na de dood van Bouricius geleid
in 1944 overleed.
door achtereenvolgens Johanna
Yperlaan en Petra Beydals. Pas in 1950 werd weer een archivaris benoemd, in de
persoon van drs. Dinant P. Oosterbaan. Hij betoonde zich een waardig opvolger,
alleen al door zijn enorme inzet voor de bouw van het toen moderne archiefdepot en de restauratie van het pand Het Wapen van Savoyen aan de Oude Delft.
In vrijwel alle levensberichten wordt Bouricius gekenmerkt als een opvallende
figuur in de archiefkring, die veel teleurstellingen had ondervonden maar zich
daar steeds met een onverwoestbaar optimisme overheen wist te zetten. Daarnaast merkte Wiersum in zijn 'Levensbericht van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde' op dat het in Bouricius' wijze van werken steeds merkbaar is gebleven, hoe goed hij de regels van de Handleiding voor het ordenen
en beschrijven van archieven onder de knie had. De algemeen rijksarchivaris,
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professor mr. Robert Fruin, voorzitter van de Vereniging van Archivarissen, memoreerde in zijn jaarrede van 1930 dat de vereniging een trouw bezoeker van
de samenkomsten zou missen, maar ook diens bijdrage aan de discussies en hij
spoorde de leden vooral aan zich te spiegelen aan de blijmoedigheid van Bouricius. En dan mag de opmerking van Bouricius' Haagse collega Van Gelder hier niet
ontbreken: 'Wie herinnert zich zijn lange [1,82 m A.L.-R.], ietwat linksche figuur
niet, als hij op een excursie de achterblijvers wist aan te vuren, gemakkelijker
dan anderen in staat de 'troep' te overzien. Maar wie herinnert zich ook niet zijn
eenvoudige, goedmoedige hartelijkheid, zijn eerlijke, volkomen toewijding aan
de belangen die hem waren toevertrouwd!'
Dat Bouricius' activiteiten in het archiefwezen niet vergeten zijn, blijkt ook uit
het artikel 'De archivaris moet emanciperen' van archivaris Fred van Kan in het
Nederlands Archievenblad van 2010, waarin hij het artikel van Bouricius – 'De
toekomst van onze archivarissen' – uit 1914 aanhaalde. En Gerrit Verhoeven, gemeentearchivaris van Delft van 1993 tot 2005, memoreerde in zijn column in het
Nederlands Archievenblad in maart 2002 het verzoek dat Bouricius jaarlijks na
het uitspreken van de jaarrede van de voorzitter deed om hem de tekst ter hand
te stellen voor publicatie in het Archievenblad, totdat collega Wiersum in 1927
opperde dat men van 'deze dwaze vertooning' af moest. Het was wel de laatste
vergadering waar Bouricius bij was...
Bronnen
L.G.N. Bouricius. De Burgerlijk-rechterlijke gevolgen van de Wet van 9 juli 1900
(S 118). Leiden, 1902.
Gemeenteverslag Delft periode 1907–1929.
Jaarboek Oudheidkundige Bond 9 (1929) 120.
Nederlands(ch) Archievenblad, diverse jaren.
E. Wiersum, 'Levensbericht van mr. L.G.N. Bouricius'. Jaarboek der Maatschappij
van Nederlandse Letterkunde 1930, blz. 34-42.
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Van studievriend tot doodsvijand
Hoe de levens van Willem Schermerhorn en
Anton Mussert elkaar kruisten
Frans Kok

Bijna dagelijks liepen ze samen door de Delftse Oostpoort, druk discussiërend
over het zojuist gevolgde college, over het studentenleven en het verloop van
de wereldoorlog. Na de Oostpoortbrug namen ze afscheid: tabee, tot morgen!
Anton ging rechtsaf naar zijn huis op Kanaalweg 15, Willem naar links, naar zijn
kamer op Oostsingel 12, even verderop.
Het waren studievrienden bij de afdeling Weg- en Waterbouwkunde. Hun ingenieurstitel behaalden ze op dezelfde dag, 5 juli 1918. Anton zelfs cum laude. Ze
zullen op die mooie zomerdag er ongetwijfeld een biertje op hebben gedronken.
Maar bijna 28 jaar later tekende Willem het doodvonnis van Anton. Op 7 mei
1946 werd Anton Mussert door een vuurpeloton terechtgesteld. De Delftse studenten waren elkaars tegenpolen geworden. Willem had het tot minister-president van het bevrijde Nederland gebracht. Anton was de leider van de Nationaal
Socialistische Beweging, een landverrader die had geheuld met Hitler.
Het moet een vreemd gezicht zijn geweest, de twee studenten die 's middags
na college op de Oude Delft naar huis liepen. De lange slungel Schermerhorn,

De Kanaalweg rond 1920 (coll. auteur).
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naast het kleine parmantige kereltje Mussert. Een beetje Bulletje en Bonestaak.
Beiden waren provinciaaltjes met een goed stel hersens en op voorspraak van
hun HBS-leraren toegelaten tot de Technische Hogeschool in Delft. Ze moesten
zuinig aan doen, zo hadden ze geen geld om lid te worden van het Delftsch Studenten Corps.
Vol verwachting waren ze aan hun studie begonnen. Anton Mussert in 1912,
Willem Schermerhorn een jaar later. Na hun propedeuse werden ze jaargenoten,
omdat Anton er een jaar tussenuit was geweest om te dienen in het leger. Na hun
afstuderen koos Willem voor de wetenschap. Hij werd medewerker bij Geodesie
op de Kanaalweg en in 1926 hoogleraar. Anton was meer op de praktijk gericht.
Hij werd een belangrijk man bij Rijkswaterstaat. Hij was betrokken bij de aanleg
van kanalen en de bouw van bruggen.
Beiden kwamen in de politiek terecht. Anton een aantal jaren eerder dan Willem.
Hij richtte de NSB op, de op Mussolini en Hitler geënte fascistische beweging.
Daardoor kreeg hij landelijke bekendheid. Toen de NSB in 1935 maar liefst 7,9
procent van de stemmen behaalde, werd het Schermerhorn te gortig. Hij organiseerde een tegenbeweging om dit fascistisch euvel een halt toe te roepen onder
de naam Eenheid door Democratie. Op het hoogtepunt telde die beweging zo'n
twintigduizend leden. In 1938 werd Willem Schermerhorn voorzitter en raakte
daardoor bekend bij het grote publiek. Na de bevrijding in 1945 werd hij door
koningin Wilhelmina beëdigd als de eerste minister-president.
Het was in die hoedanigheid dat hij begin 1946 werd geconfronteerd met het

Het gebouw voor Geodesie aan de Kanaalweg.
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gratieverzoek van zijn oude studievriend. Wegens landverraad was Mussert ter
dood veroordeeld. Schermerhorn en zijn kabinet wezen het verzoek af en zo
werd Anton Mussert op 7 mei 1946 op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag door
een vuurpeloton terechtgesteld. Zijn lichaam werd in een naamloos graf op een
kerkhof in Den Haag begraven. In 1956 werden zijn resten in een algemeen knekelgraf gedeponeerd.
Willem trad kort daarna af als minister-president. Voor de politiek van alledag
was hij niet echt in de wieg gelegd. Hij werd benoemd tot voorzitter van de
Commissie-Generaal voor Nederlands Oost-Indië, maar ook in die functie kreeg
hij veel kritiek. Met aanzienlijk meer succes pakte hij vervolgens zijn wetenschappelijke carrière weer op, met als hoogtepunt de oprichting van het Internationaal Training Centrum voor luchtkartering, gevestigd aan de Kanaalweg. Hij
stierf op 10 maart 1977, op 82-jarige leeftijd in zijn huis te Heemstede.
Willem Schermerhorn
Willem Schermerhorn werd op 17 december 1894 geboren in de Schermerpolder in Noord-Holland als oudste zoon van een melkveehouder. Normaal gesproken zou hij meehelpen op de boerderij en na verloop van tijd zijn vader opvolgen. Door een huiselijk ongeluk raakte zijn rechterhand zodanig beschadigd dat
hij niet langer geschikt was voor het boerenbedrijf. Maar hij had een goed stel
hersens en mocht naar de HBS in Alkmaar. Na zijn eindexamen besloot hij civiele
techniek te gaan studeren in Delft.

Het bestuur van de Delftsche Studentenbond, 1915–1916. Rechts penningmeester
Willem Schermerhorn.
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Hij huurde een kamer aan de Tweemolentjeskade 3. Toen hij verliefd werd op
Babs, de zeventienjarige dochter des huizes (met wie hij tot zijn dood getrouwd
zou blijven), werd het raadzamer geacht dat hij verkaste. Hij verhuisde naar Oostsingel 12, bij de dames Van der Plaats, op een steenworp afstand van de Oostpoort.
Willems hart ging uit naar de landmeetkunde, niet vreemd voor een boerenzoon. Op 1 september 1918, na zijn ingenieursexamen, kreeg hij een aanstelling
als assistent bij prof. H.J. Heuvelink, de baas van het imposante gebouw van
Geodesie aan de Kanaalweg, nr. 4. Daarnaast begon Willem een eigen bedrijf in
meetapparatuur, hetgeen hem een aardig extra inkomen gaf.
In 1926 kondigde prof. Heuvelink aan dat hij wegens gezondheidsproblemen met
vervroegd pensioen zou gaan. Wie moest hem opvolgen? De beste papieren had
F.A.Vening Meinesz, maar deze bedankte wegens een al eerder geplande wetenschappelijke expeditie naar Azië die jaren in beslag zou nemen. Vervolgens werd
Arie Buurman benaderd, een jaargenoot van Schermerhorn, en in wetenschappelijk opzicht duidelijk zijn meerdere. Na lang aarzelen sloeg deze het aanbod
echter af om hoogleraar te worden. Hij zag als een berg op tegen de administratieve kant van de functie en miste duidelijk de vereiste management-kwaliteiten.
En zo werd Willem Schermerhorn op jonge leeftijd de nieuwe hoogleraar.
Met Arie Buurman liep het overigens niet goed af. Het motief zal altijd onbekend
blijven (toch spijt van zijn beslissing?) maar op een zonnige zaterdagochtend, 14
juli 1928, beklom hij de trappen van de markante 22 meter hoge observatietoren
van Geodesie, ging naar de omheining en sprong naar beneden. Daar, op het
trottoir voor de hoofdingang troffen de medewerkers hem levenloos aan.
Een van de voordelen van Schermerhorns hoogleraarschap bestond uit de fraaie

Minister-president Schermerhorn begeleidt generaal Eisenhower tijdens diens feestelijke rijtoer door Amsterdam op 6 oktober 1945.
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dienstwoning op Kanaalweg nummer 5, die één geheel vormde met het instituut
voor Geodesie op nummer 4. Als huur moest hij vijftien procent van zijn salaris
betalen. Maar hier bleek al iets van zijn zakelijk talent, want hij klaagde bij de curatoren van de Hogeschool over de hoge stookkosten en betoogde dat hij door de
grootte van het huis wel twee dienstboden in dienst zou moeten nemen in plaats
van één, 'zoals in een willekeurig ander, modern huis'. Uiteindelijk werd de huur
verlaagd en vastgesteld op 950 gulden per jaar, ofwel bijna twaalf procent van
zijn wedde. Schermerhorn zou er, met zijn vrouw Babs en hun vier kinderen, tot
1946 blijven wonen.
Op 24 juni 1945 werd Schermerhorn beëdigd als minister-president en minister
van Algemene Oorlogsvoering van het eerste naoorlogse kabinet (SchermerhornDrees). Op grond daarvan legde hij per die datum zijn hoogleraarschap neer.
Tijdens de formatie van het kabinet speelde Kanaalweg 5 overigens een belangrijke rol. Veel van het overleg, onder meer met co-formateur Willem Drees,
speelde zich aldaar af. Bekend is dat de later zo befaamde Piet Lieftinck vanuit
zijn woonplaats Rotterdam op een fiets met houten banden naar Delft reed, waar
de formateurs hem vroegen om minister van Financiën te worden. Op 21 juni
vond op Kanaalweg 5 de oprichtingsvergadering van het kabinet plaats, wat een
komen en gaan van kandidaat-ministers op deze rustige promenade betekende.
Enkele dagen later ging het kabinet met voortvarendheid aan de slag.
Delft was vanzelfsprekend trots op zijn prominente stadsgenoot. De dag na zijn
installatie als hoogste baas van het land trok een lange optocht met muziek en
vlaggen vanaf de Markt naar de Kanaalweg. Schermerhorn en zijn vrouw verschenen op het bordes van Geodesie, waar zij het huldeblijk met veel genoegen

Het ITC gebouw aan de Kanaalweg waar Schermerhorn in het penthouse woonde.
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in ontvangst namen. Schermerhorn sprak een kort dankwoord en beloofde dat
hij en zijn mede-ministers 'als paarden zouden werken voor het landsbelang'.
Na een aantal jaren als kamerlid en senator gewerkt te hebben, keerde Schermerhorn in 1956 weer terug naar de Kanaalweg en wel naar het nieuwe gebouw
van het ITC, het International Training Centre voor luchtkartering, waarvan hij
oprichter en directeur was. Schermerhorn had persoonlijk de nodige fondsen bij
elkaar gesprokkeld voor het nieuwe instituut en hij was dan ook zeer trots toen
prins Bernhard begin november het gebouw feestelijk opende. Het moet die dag
een drukte van jewelste zijn geweest op de Kanaalweg, want afgezien van de officiële koninklijke stoet, gaven maar liefst drie ministers van het kabinet-Drees,
met de nodige ambtenaren acte de présence bij de opening.
Schermerhorn betrok zelf met zijn vrouw een ruim penthouse op de bovenste verdieping en zou daar tot zijn pensioen in 1966 blijven wonen.Vier jaar geleden is het
imposante gebouw van de architect H. Postel, met de opvallende houten panelen
aan de gevel, gesloopt om plaats te maken voor een complex studentenwoningen.
Anton Mussert
In oktober 1912 betrok Anton Mussert, samen met zijn ouders en jongere zusje
Coby, de nieuwbouwwoning aan de Kanaalweg 15. Dat ging niet van harte. Anton had zijn hele jeugd doorgebracht in Werkendam, een stadje waar de rivier de
Waal overgaat in de Merwede. Zijn vader Johan was daar hoofdonderwijzer. De
familie bewoonde een groot huis met weids uitzicht over water en land. Anton
was op 11 mei 1894 geboren als vierde kind, een nakomertje. Maar toen zijn vader om gezondheidsredenen zijn baan moest neerleggen, hield dat ook in dat hij
de dienstwoning diende te verlaten en elders iets moet vinden.
De keuze viel op Delft. De reden is simpel: Anton had in juli 1912 het einddiploma gehaald aan de HBS te Gorinchem en zich in september ingeschreven aan
de Technische Hogeschool. Hij zou een (dure) kamer moeten zoeken in Delft als
de familie in Werkendam was blijven wonen. Gelukkig waren de oudste twee

Envelop van een brief van
Maria Witlam, Musserts tante
en latere echtgenote, aan zijn
adres Kanaalweg 15.
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kinderen het huis al uit, zodat de benedenwoning aan de Kanaalweg, met twee
slaapkamers aan de achterkant op de eerste verdieping, goed van pas kwam.
In plaats van te gaan studeren was Anton veel liever beroepsofficier geworden
bij de marine. Maar tot zijn grote teleurstelling werd hij afgekeurd. Sommige
historici schrijven het toe aan een oogkwaal, anderen houden het op zijn geringe
lengte. Mussert was inderdaad een klein mannetje, slechts 1,65 meter. Maar dat
zijn postuur de reden was voor de afkeuring is toch onwaarschijnlijk. Het bewijs
wordt geleverd door Gerbrandy, de strijdvaardige minister-president tijdens de
oorlog in Londen. Deze was precies 1,61 meter lang en was, enkele jaren voordat
Mussert zich meldde, wel goedgekeurd voor militaire dienst.
Vol enthousiasme stortte Anton zich op zijn studie. Maar na een paar maanden sloeg
het noodlot toe. Zijn vader Johan, met wie hij een goede verstandhouding had, overleed plotseling. Hij werd door zijn echtgenote Rie op een koude januari-ochtend
dood in zijn stoel aangetroffen. Anton raakte door het plotselinge verlies van zijn
vader in een diepe depressie en verwaarloosde zijn studie. Met veel moeite wist hij
die inzinking uiteindelijk te boven te komen en de draad weer op te pakken.
Inmiddels brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland had zich neutraal verklaard en kon zich met veel moeite afzijdig houden. Wel werd het leger werd in
allerijl gemobiliseerd. Anton meldde zich als vrijwilliger aan bij de artillerie. Hij
bracht het al snel tot korporaal, maar werd begin 1915 afgekeurd wegens een
acute nierziekte. Hij keerde terug naar zijn ouderlijk huis aan de Kanaalweg in
Delft, waar hij werd verpleegd door zijn tante, een gediplomeerd verpleegster.
Mede door haar goede zorgen herstelde hij voorspoedig, en hervatte in september 1915 zijn studie Weg- en Waterbouwkunde. En het was daar dat hij Willem
Schermerhorn ontmoette die, zoals gezegd, op een steenworp afstand was gaan
wonen van Kanaalweg 15.
Die goede zorgen van zijn tante lieten de jonge Anton niet onberoerd. Hoewel zij
maar liefst 18 jaar ouder was, raakten ze hevig verliefd. Zijn moeder moet deze
romance tussen Anton en haar zuster Rie hoofdschuddend hebben gadegeslagen, zeker toen het tweetal aankondigde te willen trouwen.
Ze verloofden zich en Rie ging zolang ergens anders wonen. Omdat voor een
huwelijk tussen twee bloedverwanten een koninklijke goedkeuring is vereist,
duurde het tot oktober 1917 voor ze daadwerkelijk in de echt konden worden
verbonden en een eigen woning konden betrekken. Toen ze trouwden was Anton 23 en Rie 41 jaar. Ze bleven kinderloos. Politieke tegenstanders van Mussert
dreven later vaak de spot met dit huwelijk ('als je het ras goed wil houwen, moet
je met je oude tante trouwen').
Anton heeft vijf jaar aan de Kanaalweg gewoond. Willem in totaal 31 jaar. Anton
studeerde in juli 1918 af en kreeg een baan bij Rijkswaterstaat in IJmuiden, waar hij
werd ingeschakeld bij de bouw van de nieuwe grote sluis in het Noordzeekanaal.
De confrontatie
De twee studievrienden waren na 1918 hun eigen weg gegaan. Het zou de politiek zijn en de maatschappelijk turbulente tijden, die maakten dat hun paden elkaar weer zouden kruisen. Al tijdens hun studie waren ze politiek geïnteresseerd
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geweest. In een interview in 1972 zei Schermerhorn dat hij samen met Anton
Mussert facultatieve colleges Staatsrecht had gevolgd bij prof. J.H. Valckenier
Kips. Daarnaast was Willem altijd sociaal betrokken geweest. Energiek als hij
was – het woord 'workaholic' is beter op zijn plaats – nam hij actief deel aan tal
van verenigingen en organisaties. De Christelijke Studentenbond, de VPRO, of
de Remonstrantse kerken, er was geen bestuur of Willem was wel voorzitter of
penningmeester.
Hij stond te boek als een geëngageerde, progressieve intellectueel. Zijn democratische overtuiging stond voorop, alsmede een afkeer van populistische ideeën.
Van het opkomende Italiaanse fascisme moest hij, in tegenstelling tot Mussert,
niets hebben. Via zijn vakgenoten in Duitsland raakte hij bekend met Hitler en
het nazisme. Uit de eerste hand hoorde hij de verhalen over de nietsontziende
terreur, die uitbrak kort nadat Hitler in januari 1933 de algemene verkiezingen
had gewonnen en was benoemd tot bondskanselier.
Schermerhorn was een man met veel contacten. Voor zijn werk reisde hij de hele
wereld rond. Hij werd spoedig een internationale coryfee op het gebied van de
landmeetkunde en vooral de luchtkartering, wat hem onder meer een adviseurschap van de KLM opleverde.
Anton daarentegen bleef altijd op Nederland gericht en had sterke nationalistische opvattingen. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn agitatie tegen een
nieuw kanaal tussen Rotterdam en Antwerpen, dat volgens hem de economische
positie van Rotterdam ernstig zou verzwakken. De plannen voor het kanaal werden afgeblazen (uiteindelijk kwam dit Schelde-Rijn Kanaal pas in 1975 tot stand)

Foto van de officiële ontmoeting van Mussert en Hitler op 23 september 1940 in de
Rijkskanselarij te Berlijn.
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en de verantwoordelijke minister moest door Musserts actie aftreden. Door dit
landelijke succes werd hij pas echt politiek bewust en zag een grootste taak voor
zich om Nederland uit de malaise te trekken. Hij raakte steeds meer betrokken
bij uiterst rechtse kringen en fulmineerde tegen de in zijn ogen falende democratie. In 1931 richtte hij de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op.
Nadat Duitsland in mei 1940 Nederland had overvallen, werd zijn positie belangrijker. Maar tot zijn teleurstelling voelden de Duitsers er niets voor om hem een
formele functie te geven. Zij hielden liever zelf de touwtjes in handen en bovendien namen ze hem ook niet erg serieus.
Tot het laatst van de oorlog bleef hij trouw aan Hitler. Hij riep Nederlandse jongemannen op om aan het Oostfront met de Duitsers mee te vechten, hetgeen
velen het leven kostte. Zelfs na de zelfmoord van Hitler op 30 april 1945 in zijn
Berlijnse bunker, gaf hij een verklaring uit waarin hij zijn onvoorwaardelijke
trouw aan de Führer betuigde. Als symbool van collaboratie met het nazisme en
als marionet van Hitler moest hij na de oorlog terechtstaan.
De eerste openlijke confrontatie tussen Schermerhorn en Mussert vond halverwege de jaren dertig plaats.
Mussert boekte met zijn NSB in 1935 een klinkende stembusoverwinning. De
schrik sloeg democratisch Nederland om het hart. In Duitsland was de NSDAP
in 1933 de grootste partij geworden, wat leidde tot het aan de macht komen
van Hitler. Actie was dus geboden: de NSB moest worden ingedamd. Een aantal
verontrusten richtte de beweging Eenheid door Democratie (EDD) op. Deze belegde bijeenkomsten en verspreidde (zelfs huis-aan-huis) pamfletten om tegen
Mussert en de NSB te waarschuwen. Willem Schermerhorn speelde een belangrijke rol in deze beweging en werd in het voorjaar van 1938 gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen.
De actie was succesvol. De aanhang van de NSB werd bij de Kamerverkiezingen
van 1937 bijna gehalveerd, van 7,9 naar 4,2 procent. Het is verleidelijk deze terugval geheel toe te schrijven aan de inspanningen van Eenheid door Democratie. Maar dat doet geen recht aan een andere coryfee in de Nederlandse politiek,
de Antirevolutionaire minister-president dr. H. Colijn. Deze werd betiteld als de
'sterke man', die de economische crisis en het verlammende gevoel van onzekerheid bij grote delen van de bevolking te lijf zou gaan. Zijn partij (ARP) ging van
14 naar 17 zetels en nam daarmee de NSB de wind uit de zeilen.
Rond 1935 traden dus de eerste barsten op in de relatie tussen Willem en Anton.
Het is niet bekend of ze nog enig persoonlijk contact onderhielden. Erg waarschijnlijk is dat niet. Hun werkterrein lag ver uit elkaar. En echte debatten tussen
de NSB en EDD vonden niet plaats, dat was toen niet gebruikelijk. Men beperkte
zich tot manifestaties en vlammende geschriften voor de eigen achterban. Maar
toen Schermerhorn in het voorjaar van 1936 op dienstreis was in NederlandsIndië, werd hij geconfronteerd met een portret van Mussert in het huis van een
NSB'er. Geërgerd schreef hij aan zijn vrouw: 'Hij is toch eigenlijk niet meer dan
een opgeblazen, pafferig ventje'.Dat zeg je niet over een goede studievriend.
Kortom, met de wederzijdse sympathie was het voorgoed gedaan.
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Een tweede confrontatie vond zeven jaar later, in 1942, plaats toen Schermerhorn op de lijst werd gezet voor het gijzelaarschap in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De gijzelaars waren bekende Nederlanders uit politiek, wetenschap en
kunsten en stonden met hun leven borg tegen aanslagen van het Nederlandse
verzet op Duitsers. Dat was geen loos dreigement, want enkele maanden later
werden vijf gijzelaars daadwerkelijk voor het vuurpeloton gebracht als represaille voor een aanslag op een spoorwegviaduct in Rotterdam.
De NSB was betrokken bij het opstellen van de lijst en koesterde een diepe wrok
tegen de man die hun in 1935 de voet dwars had gezet, Schermerhorn dus. Het
lijdt geen twijfel dat Mussert er de hand in had. Want, als zijn vroegere vriend
buiten hem om op de voorlopige lijst terecht was gekomen, had hij zijn naam kunnen schrappen. Die macht had hij. Maar hij deed dat welbewust niet. Zo kwam
het dat Willem werd op 4 mei 1942 door twee Delftse politie-agenten uit zijn huis
aan de Kanaalweg 5 werd gehaald. Hij zou tot januari 1943 geïnterneerd blijven.
In Sint-Michielsgestel ontpopte hij zich al snel tot leider van deze crème de la
crème van de Nederlandse intelligentsia. Veel van zijn politieke contacten deed
hij aldaar op, onder meer met Willem Drees, zijn latere vice-premier. Toen hij
eenmaal was vrijgelaten vond hij het te riskant om terug te keren naar Kanaalweg 5 in Delft. Hij dook onder bij kennissen in Amsterdam en nam actief deel
aan verzetsactiviteiten. Een enkele keer ging hij terug naar de Kanaalweg om zijn
vrouw en kinderen te zien. Bijna liep dat verkeerd af toen er 's morgens in alle
vroegte hard werd aangebeld. Grote paniek. Was het opnieuw de Delftse politie
of, nog erger, de gevreesde Sicherheitsdienst die voor de deur stond? Nee, het
bleken alleen maar belletjetrekkers te zijn op Luilak.
Antons doodvonnis en executie
Het proces tegen Mussert begon eind november 1945. Schermerhorn was minister-president sinds 25 juni van datzelfde jaar. Te verwachten was dat Mussert
de doodstraf zou krijgen. Persoonlijk had hij dan wel geen oorlogsmisdaden begaan, hij was wel het boegbeeld van collaboratie met de Duitsers. Zijn kompaan
Max Blokzijl, de gehate radio-propagandist en ook wel de Nederlandse Goebbels
genoemd, was al op 11 september 1945 ter dood veroordeeld. Tegen Mussert
werd eveneens het doodvonnis uitgesproken, wat eind februari 1946 in hoger
beroep werd bevestigd.
Zowel Blokzijl als Mussert dienden een gratieverzoek in. Mussert niet persoonlijk, want hij meende dat hij daarmee schuld zou bekennen (hij vond zelf dat hij
een rein geweten had), maar via zijn zwager. Het kabinet moest over de beide
gratieverzoeken een beslissing nemen. Maar de uitkomst daarvan was te verwachten: beide werden afgewezen.
Vanuit zijn gevangeniscel in Scheveningen richtte Anton zich tot twee maal toe
tot zijn vroegere studievriend Willem. De eerste brief was warrig van inhoud.
Mussert beweerde een revolutionaire uitvinding te hebben gedaan die Schermerhorn persoonlijk ter kennis van de Amerikaanse president Harry Truman
moest brengen. Aan het eind van zijn brief vroeg hij om een persoonlijk onder170

houd met Schermerhorn om een en ander te kunnen toelichten (en, naar mag
worden aangenomen, tegelijk te pleiten voor gratie). Maar een antwoord van
Schermerhorn bleef uit.
Kort na de bevestiging van zijn doodvonnis stuurde Anton een tweede, persoonlijke brief aan Willem. Hierin stond: 'Naast de officiële brief aan de ministerpresident kom ik met dit persoonlijk schrijven tot mijn oud-studiegenoot Schermerhorn. Wij kennen elkander sinds 1914, dus nu ruim 30 jaren. Ook al is ons
contact na Delft gering geweest, de wederzijdse herinnering is gebleven van
twee mensen, die beiden fatsoenlijke lieden waren en beiden hun best deden
voor hun Volk. Het lot heeft nu gewild, dat de één Minister-President is, terwijl
de ander doodgeschoten wordt als landverrader; een schitterend onderwerp
voor een toneel-dramaturg.'
Mussert zei twee redenen te hebben voor zijn persoonlijke afscheidsbrief. In de
eerste plaats wilde hij Schermerhorn geruststellen: hij nam hem niets kwalijk,
ook al was deze politiek verantwoordelijk voor de politieke moord die de executie in zijn ogen was. 'De tweede reden van dit schrijven is dat ik hoop dat gij het
onderstaande wilt doen uit rechtvaardigheid en oude vriendschap'. Hierna vroeg
Anton aan Willem of deze zich wilde inspannen om Musserts echtgenote en zijn
beide zusters, die gevangen zaten, financieel te helpen. 'Hartelijk dank en mijn
beste wensen voor uw verdere leven. Handdruk tot afscheid.'
Dat verzoek van Anton om financiële ondersteuning van zijn echtgenote heeft
Willem kennelijk niet ingewilligd, want eind juni 1946 wendde Antons (inmiddels) weduwe Rie Mussert-Witlam zich tot Schermerhorn met de volgende brief:
'Het is slechts noode dat ik mij tot U richt, maar ik ben ten einde raad. Ik doe een
beroep op U, naar aanleiding van de oude vriendschap, die U had met mijn man,
Ir. A.A. Mussert, in Uw studententijd.'
De reden voor deze noodkreet van Rie Mussert was dat zij inmiddels wel op
vrije voeten was, maar al haar bezittingen en pensioen geconfisqueerd waren,
waardoor zij geen enkel inkomen had. Ze was zeventig jaar oud en dreigde te
verhongeren. Dat was wrang, want ze was nooit lid geweest van de NSB en had
zich nimmer met politiek ingelaten. Haar man had in de oorlogsjaren miljoenen vergaard, veelal door corruptie en afpersing. Belasting betaalde hij niet en
niemand durfde hem, als leider van de NSB, daarvoor aan zijn jasje te trekken.
Hij was dus een zeer vermogend man geworden, maar zijn weduwe bezat geen
cent. Ditmaal had het verzoek van Rie Mussert meer succes, want ze kreeg door
bemiddeling van Schermerhorn iets van haar bezittingen en geld terug, zodat zij
haar leven weer kon oppakken.
Zo eindigde de opvallende, min of meer toevallige band tussen twee Delftse studenten. Het begon toen ze in 1914 na collegebezoek samen opliepen naar huis.
Na de Oostpoortbrug ging Willem naar links, Anton naar rechts. Zoals twintig
jaar later hun wegen zich opnieuw scheidden. En definitief in het voorjaar van
1946.

171

Dit artikel maakte deel uit van het herdenkingsboek: 'Kanaalweg 100 jaar.
Het verborgen verleden van een markante Delftse promenade', onder redactie van Dami van Doorninck en Frans Kok
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Verborgen regentenglorie van het
Oude en Nieuwe Gasthuis
Het laatste restauratierapport van Pieter de Ruyter
(1944–2015)
Bas van der Wulp

Inleiding
We zagen Pieter de Ruyter vaak in de
binnenstad bezig met het herstellen
van schilderwerk van gevelstenen en
ornamenten, maar het spectrum van
zijn werk was veel breder. Zijn bedrijf
Pieter de Ruyter Restauratie was gespecialiseerd in het restaureren van
historische beschilderingen en schilderijen, met ervaring in het restaureren van schilderingen op verschillende ondergronden (steen, hout en
linnen) en in het opnieuw aanbrengen
van oude afwerkingen, zoals hout- en
marmerimitaties en vergulding, plafondschilderingen, historische interieurs, kleuren op gevels, kleur-historisch onderzoek, kerkborden, orgelkasten, gevelstenen...1 Op de website van Delfia Batavorum staat een
prachtige weergave van het interview
dat Rob van Es met Pieter had in mei
Pieter de Ruyter aan het werk.
2012,2 waarin Pieter beschrijft hoe hij
als klein jongetje al gefascineerd raakte door de geschiedenis van zijn stad. In
dat opzicht viel de appel niet ver van de stam want hij was de kleinzoon van
'zijn held' Pleundert Bouwmeester, erelid van Delfia Batavorum. Na de ambachtsschool ging Pieter eerst naar de academie voor beeldende kunsten in Arnhem en
later naar die in Den Haag maar het restauratievak maakte hij zichzelf eigen, in
zijn praktijk als huisschilder. Bekende projecten zijn de gevelstenen van het Hofje van Gratie en het wapen van de Staten-Generaal op het Kruithuis aan de Schie.
In april 2015, een halfjaar voor zijn overlijden, kreeg hij van het Reinier de Graaf
Gasthuis de opdracht om de drie regentenborden van het voormalige Oude en
Nieuwe Gasthuis te conserveren en te restaureren. Deze stukken van respectievelijk 1720, 1755 en 1953 hingen op dat moment in het trappenhuis van het
H-gebouw. Ze zijn alle drie 270 cm breed en 190 cm hoog en ze pasten nét in
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zijn werkplaats. Maar om ze te kunnen draaien en keren moesten er toch steeds
buren en vrienden opdraven. Samen met de restaurateur Ton van Loon en de
decorateur Jan Hoekstra begon hij aan deze speciale opdracht. Het werk zelf en
het resultaat waren zo bijzonder dat Pieter er met hulp van Joke Krul een fraai
vormgegeven restauratieverslag van heeft gemaakt, dat hij aanbood aan zijn opdrachtgever. Aan de wapens en de behandeling van de schilderingen heeft hij
een apart hoofdstuk gewijd.
In een restauratierapport beschrijft de restaurateur zeer gedetailleerd en zo mogelijk
met gebruik van beeldmateriaal wat hij aantrof en beargumenteert hij de keuzes die
hij gemaakt heeft om het object weer in goede staat te brengen. Zo verantwoordt hij
zich bij zijn opdrachtgever, maar ook helpt hij er een toekomstige collega mee als
die het object weer moet opknappen. De bijlagen bij het restauratieverslag van de
regentenborden bestaan uit een kleurkaart van gebruikte pigmenten; de naamlijsten
per bord, waarbij per regent veel persoonlijke bijzonderheden zijn vermeld door
Peter L. Krul; een oproep van Pieter in de media om informatie over vorige locaties
van de borden en om oude foto's en ten slotte een selectie van publicaties van zijn
eerdere werk in Delft en elders en een bronnenverantwoording.
Verstopt onder het schilderwerk
Bij de grondige observatie vooraf kreeg Pieter het vermoeden dat zich onder
de lijsten van de oudste twee borden wel eens verrassingen konden bevinden.
En dan is het natuurlijk prettig als de opdrachtgever de beschikking heeft over
röntgenapparatuur! Hij was opgetogen toen zijn vermoedens door dit röntgenonderzoek bevestigd werden. Onder de verf van de lijsten om de borden bleken
per stijl drie geschilderde familiewapens verstopt te zijn. In het rapport zijn de
röntgenopnamen naast de foto's van de herstelde wapens afgebeeld. Waarschijnlijk tijdens de periode van de Bataafse Republiek (1795–1801) – waarin overeenkomstig de grondgedachte van de Franse Revolutie de leus Vrijheid, Gelijkheid,
Broederschap werd gehanteerd – werden de wapens weg geschilderd. Er mochten immers geen standsverschillen meer bestaan. Om uit te zoeken bij welke
namen die wapens hoorden, bezocht Pieter de studiezaal van Archief Delft. Met
hulp van enkele medewerkers en geïnteresseerde bezoekers kwam hij tot positieve resultaten. Veel steun hadden zij bij Archief Delft aan het achttiende-eeuwse manuscript van de Delftse genealoog en burgemeester Mr. Willem van der
Lelij, getiteld Namen ende Wapenen der Regenten van het Oude ende Nieuwe
Gasthuijs binne de Stad Delft mitsgaders van alle de Rentmeesteren van den
selve Huijsen waarin de namen, ambtsjaren en familiewapens van de regenten
van het gasthuis tot in zijn tijd (circa 1790) zijn opgenomen.
De borden van 1720 en 1755 hadden dus per stijl drie wapens staan, het bord
van 1953 uiteraard niet. 1953 was een belangrijk jaar voor de borden, want Pieter
komt tot de conclusie dat de twee borden die er tot dan toe waren, in dat jaar zijn
opgeknapt. Het tweede bord was bijgehouden tot 1913. Daarom werd er nog in
december 1952 een nieuw bord besteld, dat in 1953 in gebruik werd genomen.
Het was vast niet ongewoon dat er een flink aantal jaren verstreek voor zo'n bord
weer werd bijgewerkt.
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De borden van 1720 en 1755 in de hal van de
Gravin. Het bord van 1953 hangt ertegenover.
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Het bord van 1720
Het oudste bord, van 1720, bevat een naamlijst van 1625, het jaar dat de regentencolleges van het Oude Gasthuis en het Nieuwe Gasthuis werden gecombineerd,
tot 1753. Pieter beschrijft uitgebreid dat dit bord is vervaardigd van negen eiken
planken van gemiddeld 2 cm dik en door welke oorzaken het bord in een mindere
conditie gekomen kon zijn. Hij vermoedde sterk dat het in 1953 gerestaureerd was
en dat bijvoorbeeld een toen gebruikte lijm een nadelig effect had op de verflagen. Ook verticale verstevigingen aan de achterkant zijn bij die gelegenheid waarschijnlijk verwijderd, waardoor er in de jaren daarna scheuren zijn ontstaan. Bij de
vervaardiging van dit bord is de chronologische volgorde overigens niet helemaal
in acht genomen. De laatste naam van de lijst is Cornelis Swalmius, die als regent
aantrad in 1752 en in 1753 al weer aftrad, maar de eerste naam op het bord van
1755, Pieter Focanus, was al in 1739 aangetreden en ging pas in 1756 weg. Ook de
drie regenten die onder Focanus genoemd worden, waren er eerder dan Swalmius.
Waarschijnlijk was dit een bewuste keuze in 1755, toen het zittende regentencollege besloot het bord van 1722 te completeren en een nieuw bord te beginnen.
Gaandeweg kon er een overzichtje worden gemaakt van de werkzaamheden in
1953. Het opnieuw schilderen van de diverse teksten op het bord zelf en de
omlijsting schreef hij toe aan Henk van Meenen, letterschilder bij de firma Mensert. De overschilderingen van het bovenste wapen op de linker stijl, dat van de
familie Hoppesteyn van Leeuwen, konden grotendeels verwijderd worden. De

Het bord van 1720 vóór de restauratie.
Het bord van 1720 wordt onder handen genomen.
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(links) Röntgenopname van de bovenkant van de linker stijl van het regentenbord
van 1720, waarop het wapen van Adriaan Hoppesteyn van Leeuwen zichtbaar wordt.
(midden) Het eerste wapen, dat van Adriaan Hoppesteyn van Leeuwen, is blootgelegd op de linker stijl van het bord van 1720.
(rechts) Het wapen van Adriaan Hoppesteyn van Leeuwen na de restauratie.

Het gerestaureerde regentenbord van 1720 in volle glorie aan de muur.
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wapens op dit bord waren met een dikke verflaag overgeschilderd. Samen met
houtrestaurator Ton van Loon en letterschilder-decorateur Jan Hoekstra, die de
familiewapens in volle glorie herstelde, heeft Pieter dit bord opgeknapt.
Het wapen van Adriaan Hoppesteyn van Leeuwen, regent van 1706 tot zijn dood
in 1724, was het eerste wapen dat onder de deklak uitkwam. Daar tegenover
op de rechter stijl staat het wapen van Cornelis Jansz. Della Faille (1707–1730).
Het tweede wapen op de linker stijl was dat van François Nicolaes van den
Born (1709–1723), op de rechter stijl gepaard aan dat van Reijer van der Burch
(1711–1728). De onderste wapens waren van respectievelijk Willem Bosschaart
(1715–1722) en Dirk Ingilbij (1716–1722). Behalve op de stijlen onthulden de
röntgenopnamen ook op het bord zelf een wapen, toebehorend aan Pieter van
Bleyswijck, regent (1708–1716) en later rentmeester (1716–1724). Dit wijst er op
dat de zes regenten die in 1722 het bestuur van het Oude en Nieuwe Gasthuis
vormden hun wapens op het bord lieten afbeelden, evenals de rentmeester.
Het bord van 1755
In 1755 besloot het toenmalige regentencollege een nieuw bord te laten maken.
Het eerste was nog niet helemaal vol, maar deze heren hadden blijkbaar haast omdat zij ook met hun familiewapen afgebeeld wilden worden, net als hun voorgangers van 1722. Daarom waren zij ook graag bereid tot het chronologische misstap-
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je zoals dat hierboven beschreven is. Maar ook deze kleurige decoraties werden
aan het einde van de achttiende eeuw verstopt, in dit geval onder een laag loodwit
houdende plamuur, en ze bleven daar meer dan twee eeuwen onopgemerkt.
Het bord bestaat uit acht eiken planken, iets dunner dan die van het eerste bord.
De tijd heeft ook dit stuk niet ongemoeid gelaten. De scheuren die door de krimp
van het hout ontstaan waren, zijn in 1953 waarschijnlijk grotendeels dicht gemaakt. Oude klampen aan de achterzijde zijn toen weggehaald, in 2015 waren de
moeten daarvan nog te zien. Daardoor ontstond er echter een nieuwe scheur van
een centimeter breed. Pieter heeft met Ton van Loon en Jan Hoekstra veel werk
aan dit bord gehad. Evenals bij het vorige bord zijn de wapenschilderingen, waar
het enigszins mogelijk was, geretoucheerd en werden ze waar het niet anders
kon overgeschilderd.
Op de stijlen staan paarsgewijs de wapens van Pieter Focanus (1739–1756) en
Maarten Graswinckel (1740–1755), Adriaen van Staveren (1751–1762) en Jan
Boogert (1752–1763) en tenslotte David Graswinckel (1753–1782) en Gaspard de
Roo (1754–1773). Het wapen van de rentmeester in 1755, Franc Reijersz. van der
Burch, staat er niet bij geschilderd.
Het bord van 1953
Op de achterzijde van het nieuwste bord staat een bordje, gedateerd 'Maart
1953', met de naam van de firma J. Mensert, met destijds een schildersbedrijf aan
de Lange Geer en een aannemersbedrijf aan de Gasthuislaan. Bij de firma werkte
de letterschilder Henk van Meenen, die blijkens het bordje de letters heeft geschilderd. Pieter heeft ook de rekening voor het bord achterhaald, de dato 31
december 1952: voor het maken van
het bord ƒ 345 en voor het beschilderen van de teksten ƒ 96,30.
De laatste inschrijving van een regent op het bord van 1722 dateert
van 1913, de laatste mutatie (het aftreden van een regent) van 1927. Het
was in 1953 dus veertig jaar geleden
dat er voor het laatst een nieuwe regentennaam op een bord werd vereeuwigd. De naamlijst op het bord
van 1953 begint in 1913 en de laatste
mutatie was van 1987. Blijkbaar is dit
gebruik na de fusie met het Bethel
Ziekenhuis en het St.-Hippolytus
Ziekenhuis tot Reinier de Graaf Gasthuis een poos in onbruik geweest.
Anders dan zijn voorgangers bestond
dit bord niet uit eiken planken. Het
was gemaakt van een plaat multi-

De handtekening van Hendrik van Meenen achterop het bord van 1953.
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Het gerestaureerde bord van 1953.

plex, aan de achterzijde verstevigd met massief houten latten, en omlijst. Net als
eikenhout krimpt ook multiplex in de loop van de tijd. Dit vereiste voor restauratie een heel andere aanpak dan die van de eiken voorgangers van dit bord. Het
werk van Jan Hoekstra kon zich beperken tot het schilderen van nieuwe teksten.
Het rapport maakt duidelijk waarom deze achteraf laatste opdracht voor Pieter
de Ruyter, die toch een rijke carrière achter de rug had, heel bijzonder was. De
drie borden hangen nu in de hal van het gebouw De Gravin – het gebouw waar
het management en de stafdiensten van het Reinier de Graaf Gasthuis gevestigd
zijn. De laatst bijgeschilderde naam op het nieuwste bord is van een bestuurslid
dat in 2014 aantrad. Er is nu nog ruimte voor zeven à acht namen. We moeten
afwachten of het bestuur van het Reinier de Graaf Gasthuis dan een vierde bord
laat maken.
Noten
1 Zie de website van het bedrijf http://pieterderuyterdelft.webs.com/
2 http://www.delfia-batavorum.nl/publicaties/delftse-verhalen/p-dv-pieter-de-ruyter
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De Le Comteprijs 2015
Gertjan van der Harst

Voor de Le Comteprijs 2015 zijn in totaal veertien verfraaiingen door de Commissie zelf opgemerkt of door derden aangemeld. De Commissie was onder de
indruk van de kwaliteit van de meeste van de aanvragen, waaronder zich enkele
zeer bijzondere projecten bevonden. Naar het oordeel van de Commissie zouden
daaruit met gemak tien kandidaten zijn te putten die een nominatie verdienden.
Niettemin heeft de Commissie zich beheerst, en droeg zoals gebruikelijk vijf
kandidaten voor aan het bestuur.

Nominatie 1
De heer Koos van der Horst sr., voor Antonie Heinsiusstraat 2 t/m 8,
herbouw van een rij van vier arbeiderswoningen
De beide zijden van de Buitenwatersloot zijn al eeuwenlang aaneengesloten bebouwd. Enkele van de diepe achtererven waren toegankelijk door nog deels bestaande stegen en poorten tussen de panden. Na 1850 ontstond er op deze terreinen
een dichte achterbebouwing.Aan de stegen werden rijen kleine arbeiderswoningen
gebouwd. Enkele werden later opgenomen in de bij de diverse stadsuitbreidingen
aangelegde dwarsstraten. Dat is ook gebeurd bij het rijtje Antonie Heinsiusstraat 2
t/m 8. Het is een blok van vier zeer kleine, ondiepe woningen die allemaal een blinde
achterzijde hadden. De steeg waar zij aan stonden werd in 1922 verbreed tot straat.
Het blokje woningen stond tientallen jaren te verkrotten. De onbewoonbare
huizen stonden uiteindelijk leeg en waren dichtgetimmerd. De toenmalige eigenaar heeft, na door de gemeente te zijn aangeschreven, uiteindelijk het rijtje
verkocht. De nieuwe eigenaar besloot tot restauratie in plaats van afbraak en vervangende nieuwbouw. In feite kwam het herstel neer op bijna volledige nieuwbouw in oude vorm, waarbij alleen van de voorgevel het onderste muurwerk
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werd gehandhaafd. De geringe bouwdiepte en de indeling in vier woningen – en
daarmee in essentie het oude gevelbeeld – zijn gehandhaafd. Om aan de huidige
wensen en eisen te voldoen staat de aan de achterzijde vergrote kap op een iets
verhoogde voorgevel. Voor een goed bruikbare zolderverdieping zijn verder aan
de voorzijde grote dakkapellen geplaatst. De gevel heeft een vroeg negentiendeeeuws beeld gekregen. Ze bezit een bepleistering met erin getrokken horizontale groeven, en grote schuifvensters met zesruitsindeling.
Een voor de directe omgeving van de Buitenwatersloot karakteristieke rij van
kleine huizen is zo bewaard gebleven. Door de herbouw heeft de bouwval een
metamorfose van het beeld ondergaan tot een charmant, 'oud' rijtje. Het herwonnen negentiende-eeuwse gevelbeeld past perfect bij de gevarieerde hoofdbebouwing aan de gracht zelf.

Nominatie 2
De heer W.J. Kersbergen, voor Binnenwatersloot 7 t/m 17,
nieuw kleurenschema voor vier panden
Binnenwatersloot 7 t/m 17 bestaat uit een groep van vier panden, waarvan de gevel van het meest rechtse pand, nr. 7, de oudste is. Dit pand kreeg de huidige, wat
merkwaardige, onderpui bij een verbouwing in 1988. De twee middelste panden, 9
en 13/15, lijken met hun doorlopende kroonlijst een groepje te vormen, maar het
zijn aparte panden. Nr. 9 was oorspronkelijk een woning. In 1981 werd de begane
grond bij de winkel van nr. 13 getrokken en kregen beide de huidige winkelpui.
De eigenaar van deze vier panden, de heer W.J. Kersbergen, wilde ze in andere
kleuren schilderen. Op aanraden van het Kleurenlab Delft liet hij een nieuw
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kleurenschema door kleuradviseur Olga van der Klooster ontwerpen. Uitgangspunten van het ontwerp waren het streven naar meer kleurvariatie, en het benadrukken van de individualiteit van de afzonderlijke panden. De twee middelste
panden zijn vanwege de kroonlijst en de onderpui als een meer samenhangend
geheel behandeld. Wel hebben de kozijnen en de ramen van de verdiepingen
een verschillende kleur gekregen, zodat binnen het geheel de zelfstandigheid
van beide panden subtiel is aangeduid. De winkelpui heeft een lichte tint beigegroen gekregen als vervanging van de oude, sombere kleur. Het rechterpand nr.
7 wijkt met zijn gepleisterde gevel af van de drie andere bakstenen gevels. Het
eigen karakter is benadrukt door het pleisterwerk krachtig okergeel te schilderen, waardoor deze gevel binnen de groep het meest beeldbepalend is. Van het
linkerpand nr. 17 zijn de kunststenen lijsten en blokken in een meer sprekende
beigebruine kleur geschilderd, die mooi afsteekt tegen de oranjebruine baksteen.
De Binnenwatersloot is de belangrijkste entree tot de binnenstad. De algemene indruk wordt echter benadeeld door hier en daar incidentele leegstand, sjofele winkelpuien en schreeuwerig kleurgebruik. Het beeld van deze vier panden is door de
nieuwe kleuren aanzienlijk verbeterd. Ze zijn als zodanig een lichtend voorbeeld,
en hopelijk aanzet tot verdere sfeerverbetering van de Binnenwatersloot.

Nominatie 3
De heer Henrique Dekkers van het Stanislascollege, voor
Krakeelpolderweg 1, het aanbrengen van een muurschildering
De voormalige Technische school Sasbout Vosmeer op de hoek van de Buitenwatersloot en de Krakeelpolderweg is tegenwoordig onderdeel van het Stanislascol-
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lege. Een van de doelstellingen van het Stanislas is om als school ook iets voor
de directe omgeving te betekenen. In dat kader ontstond het idee om samen met
de buurtbewoners bij het schoolgebouw een kunstproject voor de wijk uit te
voeren. De zoektocht naar een kunstenaar mondde uit in een culturele uitwisseling van leerlingen met de Chinese kunstenares Wen Na, tijdens haar bezoek
aan Nederland. Cruciaal bij het leggen van dit contact was de bemiddeling door
Galerie Terra in de Nieuwstraat.
Wen Na heeft een werkwijze die perfect aansloot op wat de school nastreefde,
namelijk met participatie van zowel initiatiefnemers als omwonenden. Haar specialisme is de kunstvorm van de muurschildering, en daar leende het gebouw
zich goed voor. Het kunstwerk is bedoeld als verfraaiing van het gebouw en als
aanwinst voor de buurt. Als plaats voor de muurschildering is daarom gekozen
de zijgevel bij het plein, tevens de leerlingenentree, aan de Pootstraat. Hier is een
groot blind vlak beschikbaar dat ook vanaf de straat goed zichtbaar is. De afbeelding is geïnspireerd door eeuwenoude, vaak mythisch geladen Chinese vormen
en figuren. De kunstenares heeft de afbeelding in vorm en kleur ontworpen en
vervolgens op de vers gepleisterde muur de vlakverdeling zelf aangebracht. De inkleuring binnen de contourlijnen is daarna door leerlingen en bewoners gedaan.
Door samen hieraan te werken is de band tussen school en buurt verder versterkt.
De tot voor kort nietszeggende zijgevel van het schoolgebouw is veranderd in een
explosie van vormen en kleuren. In de nette maar verder niet opvallende Pootraat
komt deze muurschildering als een totale verrassing. Gebouw en straat zijn louter
en alleen door dit kunstwerk een nieuwe bezienswaardigheid in onze stad.

Nominatie 4
De heer J.W. Versfeld en mevrouw E. Bekink, voor Oostsingel 185,
de reconstructie van de tuinommuring met smeedijzeren hek
Villa Maria is de voormalige directeurswoning van het vroegere
buitengesticht van Sint Joris. De
villa werd in 1894 gebouwd naar
ontwerp van gemeentearchitect
M.A.C. Hartman in een levendige
neo-renaissance stijl. Veel van de
mooie maar ook kwetsbare decoratieve onderdelen verdwenen of
raakten sterk in verval. Toen de
huidige eigenaren de villa zo'n tien
jaar geleden kochten, waren zij
vastbesloten haar in oude luister te
herstellen. De restauratie is in drie
campagnes uitgevoerd. In 2006
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werden de decoratieve dakranden en het spitse dak inclusief bekroning van de
hoekpartij gereconstrueerd. Voor deze op zich al aanzienlijke verbetering van
silhouet en aanzicht van de villa wonnen de eigenaren de Le Comteprijs van dat
jaar. Vervolgens werd in 2011 de oorspronkelijke veranda met balkon gereconstrueerd.
Het sluitstuk van de totale restauratie is de reconstructie van het smeedijzeren
hekwerk. In 1894 bezat het perceel alleen een dubbel toegangshek voor het
oprijpad. Dat hek was al lang geleden verdwenen. Het nieuwe toegangshek is
een trouwe replica van zijn voorganger. Op de beide vleugels van de grote doorgang staat de huisnaam VILLA MARIA. Om het perceel zijn verder vaste hekken
geplaatst op een laag bakstenen muurtje. Voor de afdekkende rollaag daarvan
zijn speciaal afgeschuinde profielstenen gebakken. In de details van de balusters
volgen deze aansluitende hekken de vormen van het toegangshek.
Tuinen van laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse villa's en herenhuizen
bezaten altijd een mooie omheining door tuinmuren en hekwerken. De villa,
hoe mooi ook gerestaureerd, stond tot voor kort wat verweesd op zijn perceel.
Het nieuwe tuinhek in oude vormen heeft het pand een passende context gegeven. Dit feit rechtvaardigt het naar het oordeel van de Commissie om Villa Maria
voor een tweede keer te nomineren voor de Le Comteprijs.
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Nominatie 5
Beheercommissie, voor Voorstraat 60, herstel van de stoep en
reconstructie van de balustrade
Voorstraat 60, het pand waar nu het studentenpastoraat Motiv is gevestigd, is
een breed huis. In de achttiende eeuw kreeg het van oorsprong laat zestiendeeeuwse pand een nieuwe voorgevel. Het onderkelderde huis bezit de bijzonderheid van een hoge dubbele stoep bij de voordeur, met aan beide zijden een trap
naar het middenbordes. De stoep kreeg een mooie, symmetrische balustrade in
Lodewijk XIV-stijl, met aan de beide uiteinden een sierlijk gekruld eindstuk dat
de aanzet van de balustrade vormt. Zijn dubbele stoepen – met een totaal aantal
van zeven – op zich al niet veel voorkomend in onze stad, met zijn sierlijke balustrade is de stoep van Voorstraat 60 een zeldzaamheid. Helaas heeft dit mooie hek
de tijd niet ongeschonden doorstaan. Het rechter eindstuk is op enig moment
afgebroken en spoorloos verdwenen. Op een foto uit 1962 is de balustrade –
blijkbaar toen al in matige staat – nog compleet, maar op een foto uit 1974 zijn
het eindstuk en de aansluitende rechte spijl verdwenen.
In het kader van groot onderhoud aan gevel en stoep besloot de Beheercommissie
Voorstraat 60 om de wat verveloos geworden balustrade te herstellen en daarbij
het rechter sierstuk te reconstrueren. Bij de grondige schilderbeurt werd het linker sierstuk afgenomen om daarvan in de smederij van een exacte, maar gespiegelde kopie te maken. Ze is gesmeed uit stripijzer en, zoals het hoort, bevestigd tegen
de eveneens bijgemaakte kantspijl. Van de stoep zelf werden van het linker deel de
nog aanwezige grote, deels gebroken hardsteen platen opnieuw gelegd en gelijmd.
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In het selecte groepje dubbele stoepen onderscheidt de stoep van Voorstraat 60
zich door zijn mooie balustrade. Decennia lang werd daar afbreuk aan gedaan
door de verminkte staat van het hek. Door de reconstructie van het rechter
sierstuk is dit zeldzame geheel van stoep, bordes en balustrade in oude glorie
hersteld.

Prijsuitreiking

Normaliter worden op de jaarvergadering vanwege de altijd drukke agenda alleen de vijf genomineerden gepresenteerd. Daar is tijdens de vergadering dit jaar
van afgeweken, en zijn naast de genomineerden ook nog enkele andere inzendingen van hoge kwaliteit vertoond. De Le Comteprijs 2015 werd daarna uitgereikt
aan de heer Koos van der Horst, voor de herbouw van de arbeiderswoningen aan
de Anthonie Heinsiusstraat. De door de krant Delft op Zondag georganiseerde
publieksprijs werd eveneens toegekend aan dit project.
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HET NIEUWE MEESTERWERK
Bij Bang & Olufsen is elk product dat wij
creëren ontworpen om uw kijk- en klankervaring te verhogen, zonder dat het zich
opdringt in uw omgeving. De BeoVision
10 vormt hierop geen uitzondering. Hij is de
platste 40” flatscreen televisie die wij ooit
gecreëerd hebben, ontworpen om aan de
wand te hangen en discreet in uw decor op te
gaan. Om dit doel te verwezenlijken, hebben
wij het op zichzelf al slanke frame nog verder
verfijnd met het gebruik van reflecterende
oppervlakken en hoeken, zodat het nog
slanker oogt dan het in werkelijkheid al is:
bijna onzichtbaar wanneer u het van opzij
bekijkt. Ook hebben wij de grenzen van de
hoogglanzende afwerking verlegd door middel
van een ‘spiegeleffect’. Tel daarbij dan nog
de op maat gemaakte audioinnovaties aan
de binnenkant op, die klank verschaffen die
men allesbehalve plat kan noemen. Op die
wijze krijgt u nog meer dan een geavanceerde
High-Definition-televisie met onovertreffen
technische prestaties. Met alleen maar een
technologisch geavanceerde flatscreen-televisie
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
namen
wij geen genoegen. De BeoVision 10 is
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
zo’n
mooi apparaat dat u hem met trots aan
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
deVGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
wand zult hangen, tussen al uw andere
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
kunstwerken.

$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV Prijs: 6.045,2TKLU
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ

HET NIEUWE MEESTERWERK

Bij Bang & Olufsen is elk product dat wij
HET NIEUWE MEESTER
creëren ontworpen om uw kijk- en klankervaring te verhogen, zonder dat het zich
Bij Bang & Olufsen is elk product
HET NIEUWE
MEESTERWERK
opdringt in uw omgeving. De BeoVision
'N6GEJP$WT%XCP-CRGNDX
creëren
ontworpen
om uw kijkKPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO
*WIQFG)TQQVUVTCCV6:&'.(6
10 vormt hierop geen uitzondering. Hij is de
ervaring6GNKPHQ"XCPMCRGNPN
te verhogen, zonder dat
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
Bij Bang & Olufsen is elk product dat wij
YYYDCPIQNWHUGPEQOEXCPMCRGN
platste 40” flatscreen televisie die wij ooit
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
opdringt in uw omgeving. De Be
creëren ontworpen om uw kijk- en klankgecreëerd hebben, ontworpen om aan de
VGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
10 vormt hierop geen uitzonderi
ervaring te verhogen, zonder dat het zich
wand te hangen en discreet in uw decor op te
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
platste 40” flatscreen televisie di
opdringt in uw omgeving. De BeoVision
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
gaan. Om dit doel te verwezenlijken, hebben
gecreëerd hebben, ontworpen o
10
vormt
hierop
geen
uitzondering.
Hij
is
de
JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
wij het op zichzelf al slanke frame nog verder
wand te hangen en discreet in u
platste 40” flatscreen televisie die wij ooit
JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV
verfijnd met het gebruik van reflecterende
gaan. Om dit doel te verwezenlij
2TKLU
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
gecreëerd hebben, ontworpen om aan de
oppervlakken
en
hoeken,
zodat
het
nog
wij het op zichzelf al slanke fram
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
wand te hangen en discreet in uw decor op te
slanker oogt dan het in werkelijkheid al is:
FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
verfijnd met het gebruik van refl
gaan. Om dit doel te verwezenlijken, hebben
bijna onzichtbaar wanneer u het van opzij
nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
oppervlakken en hoeken, zodat
wij het op zichzelf al slanke frame nog verder
bekijkt. Ook hebben wij de grenzen van de
slanker oogt dan het in werkelijk
verfijnd met het gebruik van reflecterende
hoogglanzende afwerking verlegd door middel bijna onzichtbaar wanneer u het
oppervlakken en hoeken, zodat het nog
van een ‘spiegeleffect’. Tel daarbij dan nog
bekijkt. Ook hebben wij de gren
slanker oogt dan het in werkelijkheid al is:
de op maat gemaakte audioinnovaties aan
hoogglanzende afwerking verleg
bijna onzichtbaar wanneer u het van opzij
de binnenkant op, die klank verschaffen die
van een ‘spiegeleffect’. Tel daarb
bekijkt. Ook hebben wij de grenzen van de
CUVGRHWTVJGT
men allesbehalve plat kan noemen. Op die
de op maat gemaakte audioinno
hoogglanzende afwerking verlegd door middel
wijze krijgt u 'N6GEJP$WT%XCP-CRGNDX
nog meer dan een geavanceerde
de binnenkant op, die klank vers
van een ‘spiegeleffect’.
Tel daarbij dan nog
*WIQFG)TQQVUVTCCV6:&'.(6
High-Definition-televisie met onovertreffen
men allesbehalve plat kan noem
6GNKPHQ"XCPMCRGNPN
de op maat gemaakte audioinnovaties aan
technische prestaties.
Met alleen maar een
YYYDCPIQNWHUGPEQOEXCPMCRGN
wijze krijgt u nog meer dan een
de binnenkant op, die klank verschaffen die
technologisch geavanceerde flatscreen-televisie High-Definition-televisie met ono
men allesbehalve
plat kan noemen. Op die
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO namen
wij geen genoegen. De BeoVision 10 is technische prestaties. Met alleen
wijze
krijgt
u
nog
meer
dan
een
geavanceerde
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
zo’n
mooi apparaat dat u hem met trots aan
technologisch geavanceerde flat
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
High-Definition-televisie
met onovertreffen
wand
zult hangen, tussen al uw andere
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV deVGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXG
$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO namen
wij geen genoegen. De B
technische prestaties.
Met alleen maar een
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
kunstwerken.
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMT
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
zo’n
mooi apparaat dat u hem m
technologisch geavanceerde
flatscreen-televisie
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOG
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
de
wand
zult hangen, tussen al u
YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO namen
VGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGE
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
wij geen genoegen.
De BeoVision 10 is
Prijs: 6.045,JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLI
IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
kunstwerken.
zo’n
mooi apparaat
dat u hem met trots aan
2TKLU
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGO
FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
deVGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
wand zult hangen,
tussen al uw andere
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUV
JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV
FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV Prijs: 6.045,kunstwerken.
CUVGRHWTVJGT

nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV Prijs: 6.045,FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
2TKLU
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
CUVGRHWTVJGT

'N6GEJP$WT%XCP-CRGNDX
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO
*WIQFG)TQQVUVTCCV6:&'.(6
6GNKPHQ"XCPMCRGNPN
CUVGRHWTVJGT
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
NCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
YYYDCPIQNWHUGPEQOEXCPMCRGN
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
YQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP
$KL$CPI1NWHUGPKUGNMRTQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO
CUVGRHWTVJGT
VGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
WYMKLMGPMNCPMGTXCTKPIVGXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
'N6GEJP$WT%XCP-CRGNDX
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
DDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
QRFTKPIVKPWYQOIGXKPI&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP
KPPQXCVKGUCCPFGDKPPGPMCPVQRFKGMNCPMXGTUEJCHHGPFKGOGP GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
TQFWEVFCVYKLETGÇTGPQPVYQTRGPQO
*WIQFG)TQQVUVTCCV6:&'.(6
6GNKPHQ"XCPMCRGNPN
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
YFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
VGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
WKV\QPFGTKPI*KLKUFGRNCVUVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV
CNNGUDGJCNXGRNCVMCPPQGOGP1RFKGYKL\GMTKLIVWPQIOGGTFCP
GXGTJQIGP\QPFGTFCVJGV\KEJ
YYYDCPIQNWHUGPEQOEXCPMCRGN
YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
GVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
GGPIGCXCPEGGTFG*KIJ&GƂPKVKQPVGNGXKUKGOGVQPQXGTVTGHHGP
&G$GQ8KUKQPXQTOVJKGTQRIGGP IGETGÇGTFJGDDGPQPVYQTRGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP
XCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
VGEJPKUEJGRTGUVCVKGU/GVCNNGGPOCCTGGPVGEJPQNQIKUEJ
UVGƃCVUETGGPVGNGXKUKGFKGYKLQQKV FKUETGGVKPWYFGEQTQRVGICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
2TKLU
QQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
IGCXCPEGGTFGƃCVUETGGPVGNGXKUKGPCOGPYKLIGGPIGPQGIGP&G
RGPQOCCPFGYCPFVGJCPIGPGP JGDDGPYKLJGVQR\KEJ\GNHCNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV
GVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
JGVIGDTWKMXCPTGƃGEVGTGPFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV
$GQ8KUKQPKU\QoPOQQKCRRCTCCVFCVWJGOOGVVTQVUCCPFG
ICCP1OFKVFQGNVGXGTYG\GPNKLMGP
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2TKLU
PQIUNCPMGTQQIVFCPJGVKPYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT
CNUNCPMGHTCOGPQIXGTFGTXGTƂLPFOGV YCPF\WNVJCPIGPVWUUGPCNWYCPFGTGMWPUVYGTMGP
Vo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
YCPPGGTWJGVXCPQR\KLDGMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP
PFGQRRGTXNCMMGPGPJQGMGP\QFCVJGV

2TKLU
PYGTMGNKLMJGKFCNKUDKLPCQP\KEJVDCCT FGJQQIINCP\GPFGCHYGTMKPIXGTNGIFFQQTOKFFGNXCPGGP
GMKLMV1QMJGDDGPYKLFGITGP\GPXCP nURKGIGNGHHGEVo6GNFCCTDKLFCPPQIFGQROCCVIGOCCMVGCWFKQ
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Archeologische kroniek over 2016
Archeologie Delft

Archeologische begeleiding Bolwerk
Bas Penning
Ter hoogte van de Spoorsingel en Buitenwatersloot in Delft is een nieuw bolwerk aangelegd. Met de aanleg hiervan wordt de historische situatie ten dele in
ere hersteld. Op deze plek heeft namelijk vanaf circa 1573 een bolwerk gelegen
(afbeelding 1). Voor de komst van de eerste trein door Delft, halverwege de negentiende eeuw, is dit gesloopt om plaats te maken voor het spoor en een haven.
De oudste aangetroffen resten dateren van voor de aanleg van het eerste bolwerk. In deze periode liep de bebouwing aan de Buitenwatersloot door tot aan
de weg rond de stadsbuitengracht. De sporen bestaan uit een greppel, afvalkuil
en ingegraven pot uit de veertiende eeuw. In de afvalkuil en de greppel is een
aantal scherven gevonden, waaronder een scherf Italiaanse majolica (maiolica arcaica). Dit soort aardewerk is in Delft zeer zeldzaam. Opvallend is dat er
veel drinkgerei onder de scherven aanwezig is. Uit de kuil komen ook visresten
(onder andere brasemachtigen, kabeljauw, schelvis en haring) en dierenbotten
(rund, schaap/geit, varken, kip, eend en gans). Het botanisch onderzoek heeft
resten van onder andere graan, walnoten en druiven opgeleverd. De ingegraven
pot heeft mogelijk gediend als muizenval. Mogelijk horen de aangetroffen resten
bij een herberg. De ligging van de sporen op de hoek van een van de belangrijkste uitvalswegen van
de stad en aangetroffen
vondsten maken dit idee
aannemelijk.
Van het oude bolwerk is
het kleipakket aangetroffen waaruit dit bestond.
Hierin zaten geen vondsten. Ook is de gracht
rondom het bolwerk gevonden, met kademuren
uit de negentiende eeuw.
Van de kademuren zijn
twee verschillende fasen
aangetoond. Op de tweede, jongste fase zaten
bolders die het mogelijk
maakten om schepen aan
te meren (afbeelding 2).
1 Het bolwerk op de kaart figuratief uit 1675.
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2 De kademuur met bolders.

Archeologische begeleiding fietsenstalling Coenderstraat
Jorrit van Horssen
In 2015 heeft een opgraving plaatsgevonden voorafgaand aan de bouw van een
ondergrondse fietsenstalling aan de Coenderstraat achter het oude stationsgebouw (zie de kroniek in het Jaarboek 2015). Bij dat onderzoek werden de resten
aangetroffen van de lakenramen die hier in de zeventiende eeuw lagen en de
huizen die in de achttiende en negentiende eeuw aan de Madelaan (heden Ada
van Hollandstraat) stonden. In 2016 kon een deel van het plangebied worden
onderzocht dat in 2015 nog niet toegankelijk was. Opnieuw zijn delen van de
lakenramen en de huizen aan de Madelaan aangetroffen waardoor het beeld van
het terrein completer is geworden.
Een interessante vondst waren twee palen uit de lakenramen die waren voorzien
van een ingesneden lettermerk: DVCc. Dit zijn de initialen van de houthandelaar

3 De beide balken met een ingesneden lettermerk uit de zeventiende of achttiende eeuw.
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uit de zeventiende of achttiende eeuw. Het merk werd aangebracht nadat het
hout, vermoedelijk in Scandinavië, was aangekocht en per schip naar Nederland
werd vervoerd. In de schepen lag vaak het hout van verschillende handelaren,
waardoor het nodig was om het eigen hout te merken. Eenmaal op de eindbestemming had het merkteken geen functie meer. Beide merktekens zijn doorgezaagd, zodat de balken bij het transpoort zeker 30 cm dik waren en in Delft in
vier balken van 15 cm dik zijn verzaagd. Dit zal zijn gebeurd in de Houttuinen,
waar in de zeventiende en achttiende eeuw de bouwmaterialen voor Delft en
omgeving werden opgeslagen en bewerkt.
Proefsleuf Hoogheemraadschap van Delfland
Jorrit van Horssen
Het complex van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Oude Delft wordt
momenteel verbouwd en gerenoveerd. Bij de verbouwing gaan ook graafwerkzaamheden plaatsvinden op de binnenplaats. Om te bepalen of hierbij archeologische resten verloren dreigen te gaan is een proefsleuf gegraven.
Het Hoogheemraadschap werd in 1645 in het 'De Huyterhuis' aan de Oude Delft
gevestigd. Dit huis dateert grotendeels uit de zestiende eeuw maar bevat delen
uit de vijftiende eeuw. In de eeuwen daarna werd het complex steeds verder
uitgebreid tot aan de Phoenixstraat.
Bij het archeologisch proefsleuvenonderzoek bleek de bovenste meter van het
terrein in de twintigste eeuw te zijn opgebracht. Hieronder lag een zeventiendeeeuws ophoogpakket. Omdat hier geen archeologische sporen in werden aangetroffen, zal hier verder geen archeologisch onderzoek plaatsvinden.
Archeologische begeleiding spoortunnel en parkeergarage Phoenixstraat
Bas Penning
In 2016 is het grondverzet voor de westelijke treintunnelbuis onder de Phoenixstraat afgerond. Tegelijkertijd is naast de treintunnel een 560 meter lange
parkeergarage gebouwd. Bij deze werkzaamheden is een groot deel van de gedempte stadsbuitengracht vergraven. Daarbij is een aantal dwarsdoorsnedes van
de gracht gedocumenteerd (afbeelding 4). Deze kunnen gecombineerd worden
met de doorsnedes die gedocumenteerd zijn bij de aanleg van de oostelijke tunnelbuis. Hierdoor ontstaat een complete doorsnede van de ruim 30 meter brede
stadsbuitengracht. Er werden in dit deel van de gracht aanzienlijk minder vondsten gedaan dan in de oostelijke tunnelbuis, waar de gracht de stadswal raakt.
Desondanks zijn er nog wel een aantal bijzondere voorwerpen gevonden. Zo is
er veel belangstelling geweest voor de vondst van een conservenblik uit het einde van de achttiende eeuw (afbeelding 5). Het messing etiket maakt duidelijk dat
er schildpaddensoep in heeft gezeten, geproduceerd door de firma W. Hoogenstraaten & Co. uit Leiden. Een andere bijzondere vondst zijn twee kegelballen
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4 Doorsnede door het westelijk deel van de stadsbuitengracht

van tropisch pokhout (afbeelding 6). Deze zijn gevonden ter hoogte van de achtertuinen van de Oude Delft 123. Hier heeft Sociëteit Standvastigheid in 1821
en tussen 1890 en 1953 een kegelbaan gehad. Misschien zijn de ballen na een
verloren wedstrijd in de gracht gegooid!
Ook hebben er nog werkzaamheden plaatsgevonden bij de noordelijke inrit van
de treintunnel. Hier is onderzoek gedaan naar het bolwerk dat hier ooit gelegen
heeft. Dit bestond uit schone klei zonder sporen of vondsten. Ook is gebleken
dat aan de stadszijde van het bolwerk ooit een kademuur heeft gelegen om het
afkalven in de bocht van de stadsbuitengracht tegen te gaan. Onder het bolwerk
zijn diverse kuilen, greppels en sloten aangetroffen. In een van deze kuilen zat
menselijk botmateriaal van ten minste drie individuen. In een andere kuil is een
zeer bijzondere noodmunt gevonden (afbeelding 7). Deze munt is geslagen in
1577 tijdens het door de Staatse troepen uitgevoerde Beleg van Breda. Hoe en
waarom deze munt in Delft is beland, is nog een raadsel.

5 (links) Conservenblik voor schildpaddensoep.
6 (midden) Kegelballen van pokhout.
7 (rechts)Noodmunt uit Breda (1577).
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Proefsleuven Vrouwenregt-Trompetstraat
Jorrit van Horssen
Op het Vrouwenregt en in de Trompetstraat zijn proefputten gegraven ter voorbereiding van de aanleg van een drainage in deze straten. De proefputten zijn
nagelopen op eventuele archeologische sporen en in enkele putten is een boring
gezet om een beeld te krijgen van de ondergrond van Delft.
De binnenstad van Delft ligt op het zandige restant van een getijdengeul uit
de Late Prehistorie. Buiten de geul liggen kleiafzettingen. De Trompetstraat ligt
dwars op de flank van deze geul. Bekend is dat op de top van de geulafzettingen
sporen uit de Romeinse tijd kunnen voorkomen.
Het oorspronkelijke maaiveld bleek vanaf het Vrouwenregt tot aan de Oosterstraat circa 40 cm te dalen. Ook werd de natuurlijke ondergrond richting de
Oosterstraat steeds kleiiger. Op de hoek van de Trompetstraat en Oosterstraat
bevond zich onder de kleilaag, op een diepte van twee meter onder de straat, het
Hollandveen. Een bewoningslaag uit de Romeinse tijd werd niet aangetroffen.
In de komende jaren wordt in een groot aantal straten in de Delftse binnenstad
een drainagesysteem aangelegd. Voor Archeologie Delft wordt dit een unieke
kans om door middel van bodemprofielen en grondboringen inzicht te krijgen
in de bodemopbouw van Delft, het oorspronkelijke landschap en misschien de
vondst van een Romeinse nederzetting onder de Delftse binnenstad.
Archeologische begeleiding riolering Westvest
Bas Penning
Aan de Westvest is in 2016 begonnen met het vervangen van de riolering. Ook
zijn er werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een nieuwe trambaan.
Hoewel bij de aanleg van oudere riolering de bodem voor een groot deel verstoord is, zijn er op enkele plaatsen nog archeologische resten gevonden. Op
de Westvest heeft tot aan de jaren twintig van de twintigste eeuw een stadswal
gelegen. Deze is toen afgegraven om ruimte te maken voor het moderne verkeer
(afbeelding 8).
Op historisch kaartmateriaal staan op de wal diverse verdedigingstorens afgebeeld. Van twee van deze torens, de Zeelandse toren ter hoogte van de Poppesteeg en de Hollandse toren ter hoogte van Westvest 139, is waarschijnlijk een
klein deel van de achterzijde aangetroffen. Van de overige delen van de torens
kunnen we hopen dat deze zich nog buiten het riooltracé bevinden.
Ook zijn er twee gemetselde gangen gevonden die door de wal heen liepen. De
eerste lag ter hoogte van de Westvest 47. Deze dateert uit de achttiende eeuw.
In de doorgang is een gemetseld riool uit de negentiende of twintigste eeuw
gevonden (afbeelding 9). De tweede gang is ouder en ligt iets ten zuiden van
de Barbarasteeg (afbeelding 10). De doorgang was opgevuld met brandresten,
vermoedelijk van de stadsbrand van 1536, en zal na dit jaar niet meer in gebruik
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8 Het afgraven van de stadswal in 1928.

9 Doorgang door de stadswal ter hoogte van de Westvest 47.
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10 Doorgang van het Sint-Barbaraklooster.

zijn geweest. Tussen de brandresten zijn enkele delen van de randen van twee
plaques gevonden. Eén van deze gedenkplaten is gewijd aan de heilige Antonius,
gezien zijn attributen zoals het tau-kruis en de bel. Op de andere rand staat een
rozet afgebeeld. Dat deze religieuze voorwerpen in deze doorgang zijn gevonden, vindt zijn verklaring in het feit dat de doorgang de verbinding was tussen
de stadsbuitengracht en het Sint-Barbaraklooster. Een dergelijke verbinding is
enkele jaren geleden ook gevonden bij het Sint-Agathaklooster. Deze doorgangen
dienden waarschijnlijk om de kloosters te bevoorraden. Het onderzoek heeft
verder nog een beerput zonder vondsten en diverse andere muren opgeleverd.
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Delfiana 2016
Affiche Delftsche Distilleerderij voorheen
Van Meerten & Zonen, circa 1910
Ontwerper: anoniem; steendrukkerij (lithograaf) J.A.L., Amsterdam
Afmeting: 54 × 82 cm
Veilinghuis Van Sabben Auctions, lot 546, 17 juni 2016
Jos Hilkhuijsen
De Delftsche Distilleerderij Van
Meerten & Zonen maakte deel uit
van de Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek, waarvan J.C. van Marken de oprichter was. Deze voortvarende ondernemer was een van
de eerste Nederlandse fabrikanten
die vanaf 1890 de verkoop van zijn
producten als spiritus en slaolie
middels reclameaffiches in opvallende decoratieve stijl stimuleerde.
Hij trok daartoe onder meer grafisch ontwerpers van naam aan, onder wie Jacques Zon (1872–1932),
Theo Nieuwenhuis (1866–1951),
Floris Verster (1861–1927), Jan
Rinke (1863–1922), Jan Wiegman
(1884–1963) en zelfs de kunstschilders Jan Toorop (1858–1928) en
George H. Breitner (1857–1923). De
ontwerper van het onderhavige affiche is helaas niet bekend; wel de
steendrukkerij, te weten J.A. Luii &
Co te Amsterdam, die middenonder
vermeld staat. De voorstelling in
'klare lijn'-stijl toont een en al bedrijvigheid: het rollen van jenevervaten, rokende
schoorstenen en een uit Delft – als silhouet zichtbaar op de achtergrond – vertrokken goederenstoomtrein.
Brouwerijen en branderijen vormden een belangrijke sector in de Delftse negentiende-eeuwse nijverheid. Een daarvan was de aan het Noordeinde gelegen branderij
en distilleerderij Van Meerten en Zonen, die een gewaardeerde en uitstekende graanjenever in de handel bracht. Het bedrijf, dat tussen 1820 en 1830 was opgericht
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door de zich toen in Delft vestigende Lambert van Meerten senior, floreerde en zag
de personeelsbezetting tussen 1876 en 1886 oplopen van 12 tot 24 werknemers.
In 1888 namen zijn zoons Lambert junior en diens jongere broer Volkert de distilleerderij over, pakten het nog grootser aan en bouwden een flink kapitaal op.
Volkert woonde als gegoed brander in het in 1887 gebouwde deftige grachtenhuis aan het Noordeinde 21a en stak geld in het in 1892 gestichte particuliere,
christelijke ziekenhuis Bethel. Daarentegen gaf Lambert zijn geld uit aan antiek
en liet een opmerkelijk dubbel herenhuis bouwen dat hij de naam Oud-Holland
gaf (beter bekend als Huis Lambert van Meerten).
Verblind door hun goed lopende bedrijf en onder de indruk van het succes van
J.C. van Markens Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te danken aan zijn hoog
gekwalificeerde bakkersgist, durfden de broers de concurrentie aan. In 1891 namen zij de slecht draaiende Schiedamse distilleerderij en spiritusfabriek De Hoop
en de gistfabriek De Postduif over en breidden hun onderneming uit in grootse
stijl met anderhalf miljoen gulden aan aandelen en een raad van commissarissen
waarmee voor de dag kon worden gekomen. Aan de Buitenwatersloot verrees
onder de naam De Postduif het nieuwe complex met een torenhoge silo (het gebouw werd gesloopt in 1963) naar ontwerp van de aan de Polytechnische School
verbonden hoogleraar, de architect-ingenieur J.F. Klinkhamer (1854–1928) en
met machines van Duitse makelij. Er vonden maar liefst zeventig man werk.
De komst van deze tweede gistfabriek in Delft leidde tot onrust onder de arbeiders van Van Markens gistfabriek. Zij vreesden grote concurrentie, maar de
resultaten van De Postduif bleven ver beneden de verwachtingen. De geleverde
kwaliteit van de gist was niet opgewassen tegen het uitstekende product van
Van Marken. De omzet in de branders- en gistbranche verliep slecht. De investering in De Postduif liep uit op een complete mislukking. Een paar ongelukkige
financiële noodinvesteringen van Volkert en het uitbranden van een belangrijk
fabrieksgedeelte in september 1901 gaven de nekslag. Voor 26 werknemers volgde gedwongen ontslag en in oktober het faillissement. In haar val sleurden de
Van Meertens het Delftse bankiershuis van Van der Mandele, dat grote kredieten
had verschaft in zijn felle concurrentiestrijd met Van Markens gistfabriek, mee.
Een saillant gegeven in deze zaak was dat de Van der Mandeles en de Van Meertens door huwelijken aan elkaar waren geparenteerd. Het imago van de Van der
Mandeles, die veel bestuurlijke macht hadden en een sleutelpositie in de (protestantse) huwelijksmarkt innamen, liep daardoor een flinke deuk op.
In dezelfde maand lijfde de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek de distilleerderij aan het Noordeinde in onder de naam Delftsche Distilleerderij voorheen
Van Meerten & Zonen. Nog tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw was zijn
gedistilleerd in de handel.
Als grootste aandeelhouder was Lambert, die zich kort na de oprichting van De
Postduif in 1890 als mededirecteur had teruggetrokken, gedwongen zijn herenhuis met inboedel en al te verkopen. Ook Volkert trof dit lot.
Het affiche, dat aan deze tragische ontwikkeling van een Delftse onderneming
herinnert, werd op 17 juni 2016 aangeboden bij Van Sabben Auctions onder lotnummer 546 tegen een veilingwaarde van 350–550 euro, maar vond geen afnemer.
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Havengezicht met stoombootje, 1890–1900
Kunstenaar: Adolf le Comte (1850–1921)
Olieverf op paneel, 29 × 23 cm
Twents veilinghuis, lot 1002, april 2016
Jos Hilkhuijsen
De schilder van deze voorstelling is de Delftse kunstnijveraar Adolf le Comte, die
bekendheid verwierf door zijn vernieuwende decoratieve kunst en tekenkunst,
waarin hij les gaf aan de toenmalige Polytechnische School en de Rotterdamse
kunstacademie. Zijn verdiensten lagen vooral ook in zijn tekenonderricht aan
aankomende architecten, decorateurs en vrije kunstenaars en behoorde tot een
van de prominentste in ons land. Vele kunstschilders volgden gedurende korte of
langere tijd zijn onderwijs. Tot zijn leerlingen behoren de bekende kunstschilders
W.B. Tholen (1860–1931), A. Plasschaert (1874–1941), Jan Toorop (1858–1928) en
M. Kamerlingh Onnes (1860–1925). Le Comte was tegelijkertijd artistiek adviseur
en ontwerper bij de aardewerkfabriek De Porceleyne Fles en het glasatelier 't
Prinsenhof van Jan Schouten. Zijn vriendschap met de Delftse verzamelaar van
oudheden Lambert van Meerten leidde tot het ontwerpen van Huis Oud Holland
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(meer bekend als Huis Lambert van Meerten) dat in 1907 tot museum voor kunst
en kunstnijverheid werd bestemd en waarvan hij de eerste directeur werd.
Naast al deze drukke werkzaamheden vond Le Comte nog genoeg tijd om te
schilderen. Als aquarellist, waarin hij de losse stijl van zijn zwager Anton Mauve
navolgde, was hij op zijn best. Zijn werk in de trant van de Haagse School kan een
vergelijking met zijn tijdgenoten gemakkelijk doorstaan. Belangrijke stimulansen
waren Mauve die hem met andere Haagse Schoolschilders in contact bracht, en
zijn lidmaatschap van de Haagse schildersvereniging Pulchri Studio.
Tot zijn vroegste werk behoren boerderijen en rivierschappen die hij direct,
zonder kunstgrepen, naar de natuur schilderde. Zijn werkterreinen waren het
platteland in Zuid- en Noord-Holland en in de omgeving van Laren. Het effect
in zijn voorstellingen ontleende hij aan de weeromstandigheden. Le Comte had
daarbij een voorkeur voor (zwaar) bewolkte luchten met veel grijstinten die door
de zwarte rook uit de schoorstenen van de stoomboten extra benadrukt werd.
Steeds meer kwam de nadruk te liggen op rivierlandschappen met varende, traditionele zeil- en stoombootjes, en op havengezichten (vooral Rotterdam) met
aangemeerde vaartuigen. Ondanks het doorgaans kleine formaat waarop Le
Comte schilderde, vertonen zijn waterlandschappen een overtuigende ruimtewerking. Het Havengezicht met stoomboot, dat slechts 750 euro opbracht, is
daarvan een voorbeeld.
Behalve landschappen schilderde Le Comte ook portretten. De modellen vond
hij in de directe omgeving, waaronder zijn echtgenote, die hij op elegante wijze
en met zekere grandeur uitbeeldde, en zijn dochtertje.

Een portret van Tutein Nolthenius
Kunstenaar: Harm Kamerlingh Onnes (1893–1985)
Olieverf op board, 67 × 53 cm
Veilinghuis Van Spengen, lot 1525, juni 2016
Wilma van Giersbergen
Hugo Tutein Nolthenius (1863–1944) was van 1898 tot 1920 directeur van de Nederlandsche Olie Fabrieken (N.O.F.) Hij was een bevlogen kunstverzamelaar en
bouwde een kunstcollectie op die begin twintigste eeuw in één adem werd genoemd met die van bijvoorbeeld Helene Kröller-Müller. Tutein Nolthenius werd
bij de samenstelling van de collectie geadviseerd door niemand minder dan de
bekendste kunstcriticus van zijn tijd: Hendricus Petrus Bremmer. Veelzeggend
is dat Bremmer eveneens adviseur was van Helene Kröller-Müller. In Tutein Nolthenius' herenhuis in Delft hingen werken van Vincent van Gogh – onder andere
De Aardappeleters –, Isaac Israels en Jan Thorn Prikker. De voorliefde van de
collectioneur ging uit naar de toegepaste kunsten en zijn verzameling bestond
uit objecten van verschillende materialen. Hij had zo'n bijzondere belangstelling
voor oosterse keramiek dat hij daarvoor een eigen huisatelier inrichtte. Aan de
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kunstschilder Harm Kamerlingh Onnes, een neef van hem, vroeg hij om mee te
werken aan een chemische zoektocht naar oude en oosterse glazuren. Dit was
het begin van Kamerlingh Onnes' nevenactiviteit als keramist.
In de vitrine op de achtergrond van dit schilderij staat een oosters uitziende vaas die
door Hugo en Harm samen werd vervaardigd.Tutein Nolthenius gaf ook kunstenaars
opdrachten, zoals het ontwerpen van affiches. Een voorbeeld daarvan is het bekende
affiche 'Delftsche Slaolie' van Jan Toorop. Op deze wijze wilde Tutein Nolthenius
kunst toegankelijk maken voor het brede publiek. Ook zijn eigen collectie exposeerde hij verschillende keren. Na zijn overlijden viel de collectie uiteen.
Kamerlingh Onnes tekende en schilderde vooral in de omgeving van Leiden,
waar hij woonde. Zo werkte hij ook in de omgeving van Delft. Met enige regelmaat wordt er werk van hem aangeboden, zoals afgelopen jaar het in het Jaarboek besproken werkje dat winters Delft als onderwerp had. En nu dus het portret van Tutein Nolthenius. Links boven gaf Kamerlingh Onnes de sleutel tot de
naam van de geportretteerde: 'H.T.N. 1935' De schilder signeerde het schilderij
twee maal, rechts onder in de hoek met HKO en onder het jaartal een monogram
H.H. (zijn voornamen zijn Harm Henrick). De taxatiewaarde van het portret was
€ 700 – € 900. De opbrengst werd door het veilinghuis niet bekend gemaakt.
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Nieuwe straatnamen in Delft 2016
Peter van der Krogt

In 2016 zijn namen vastgesteld voor de straten op het terrein tussen de Kogelgieterij en de Rode Kruisbuurt aan de Buitenwatersloot, de eerste groep namen
voor de Professor Schoemakerplantage en enkele namen in Den Hoorn.
In aansluiting met de bestaande Van Embdenstraat is na overleg met de projectontwikkelaar als straatnaamthema voor de Professor Schoemakerplantage gekozen voor:
– architecten en stedenbouwers die hun stempel hebben gedrukt op de bebouwde omgeving in Delft
– architecten Delftse School (ca 1925–1955): stroming in het traditionalisme in
de Nederlandse architectuur
– beroemde architecten/stedenbouwkundigen, die hoogleraar waren in Delft,
maar weinig gebouwd hebben in Delft
De namen zijn vastgesteld bij vergadering van burgemeester en wethouders op
30 juni 2016.
Voor het terrein aan de Buitenwatersloot is gekozen voor de namen van de vier
belangrijkste buskruitmakers die in de periode tussen 1605 en 1742 op deze
locatie hun bedrijf hadden. De namen zijn vastgesteld op 13 september 2016.
De Commissie Straatnaamgeving was in 2016 als volgt samengesteld: voorzitter: Bas Verkerk (tot 1 september), mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (vanaf
1 september); leden: René Dings, Peter van der Krogt, Gerrit Verhoeven en Bas
van der Wulp; secretaris: Marijke Rebel.
Arkesteijntuinen
Besl. 14 juni 2016
Naam van een tuindersfamilie die in Den Hoorn zijn tuinen had.
Bakemastraat
Besl. 30 juni 2016
Jacob Berend (Jaap) Bakema (Groningen 1914–Rotterdam 1981), Nederlands architect en medenaamgever van het bureau Van den Broek en Bakema (1950), dat
in de jaren 1960 de richtingenstrijd bij Bouwkunde won. Zij hebben veel voor
Delft ontworpen, o.m. met de eveneens in straten vernoemde Tijen en Maaskant.
Het bureau Van den Broek en Bakema bestaat nog. Van den Broek had al een
straatnaam in Delft, maar Bakema nog niet.
De Booijstraat
Besl. 30 juni 2016
Jan de Booij (Poerworedjo, Java 1886–Den Haag 1955), directeur Openbare Werken en gemeentearchitect van Delft, maakte in de jaren 1920 diverse uitbrei205

dingsplannen voor de gemeente Delft (o.a. het nog lang gebruikte plan uit 1931)
en was degene die het project Reineveldbrug/tram tot een goed eind wist te
brengen. Omdat de plannen van De Booij na WO II niet meer helemaal voldeden,
werden Froger en Van Embden ingeschakeld.
Frogerstraat
Besl. 30 juni 2016
Jules Henri Froger (Utrecht 1903–Breda 1976), stedenbouwkundige en architect,
maakte in 1950–1954 en 1956/1957, samen met Van Embden, diverse structuurplannen en het Komplan binnenstad, diverse uitbreidingsplannen waaronder
Poptahof, Kuyperwijk en de Ministerbuurt, verder ontwierp hij de van de Pastoor van Arskerk aan de Kappeyne van de Coppellostraat en woningbouw bij
de Krakeelpolderweg. Hij werd in 1947 de eerste hoogleraar Stedenbouwkunde
aan de TH.
Granpré Molièrepark
Besl. 30 juni 2016
Marinus Jan Granpré Molière (Oudenbosch 1883–Wassenaar 1972), architect en
stedenbouwer, sinds 1924 als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft
verbonden, waar hij in 1907 was afgestudeerd. Hij werd bekend om zijn uitgesproken theorieën over architectuur en stedenbouw. De kring rond Granpré
Molière werd bekend als de Delftse School, de belangrijkste stroming binnen het
traditionalisme in Nederland.
Hendrik van Hoornweg
Besl. 13 september 2016
Hendrik van Hoorn (1671–1744) en zijn broer Nicolaas (1669–1729) investeerden
in kruitmolens in diverse plaatsen in Holland. In 1723 kochten zij de buskruitmolens aan de Buitenwatersloot van Willem Stael, de schoonzoon van Salomon
van der Heul. In 1742, onder Hendriks bewind, ontplofte de kruitmolen en is het
terrein aan de stad verkocht.
Johannes Nederveenstraat
Besl. 13 september 2016
Johannes (van) Nederveen (1604–1653) was vanaf 1647 de eigenaar van de kruitmolen aan de Buitenwatersloot.
Kalisplaats
Besl. 30 juni 2016
Leendert C. Kalis (Giessendam 1887–Delft 1956), Delfts architect uit de Amsterdamse School en docent weg- en waterboouw. Enkele van zijn werken in Delft
zijn de Centraal Garage Koornmarkt, dubbel winkelwoonhuis Lange Geer 48,
Elout van Soeterwoudeschool (Phoenixstraat), en drie woonhuizen aan het J.C.
van Markenplein.
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De voormalige Centraal Garage aan
de Koornmarkt, ontworpen door Kalis.
Een metalen plaatje
rechts van de ingang
vermelde zijn naam
(foto uit 1984, het
plaatje is thans verdwenen).

Kersbergenstraat
Besl. 30 juni 2016
Cornelis J.L. Kersbergen (Delft 1856–Delft 1932), Delftse architect, ontwerper
van diverse winkelpanden en woonhuizen in centrum Delft, waaronder Hugo de
Grootplein (1900).
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Het Hugo de Grootplein – in de gevel 'Hugoplein' uit 1900, ontworpen door Kersbergen.

Laan van Lansbergen
Besl. 14 juni 2016
Naam van een tuindersfamilie die in Den Hoorn zijn tuinen had.
Lambrecht van Linschotenstraat
Besl. 13 september 2016
De familie Van Linschoten had een kruitmolen op het bolwerk buiten de Wateringsepoort, maar het stadsbestuur wilde hen daar begrijpelijkerwijs weg hebben. Lambrecht Willemsz. van Linschoten kreeg in 1605 toestemming om het
bedrijf te verplaatsen naar de nieuwe locatie aan de Buitenwatersloot.
Maaskantstraat
Besl. 30 juni 2016
Huig Aart (Hugh) Maaskant (Rotterdam 1907–Rotterdam 1977), architect met
een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1937 en 1955 werkte hij als compagnon van architect Willem
van Tijen, samen ontwierpoen zijn de Bomenwijk te Delft.
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Salomon van der Heulstraat
Besl. 13 september 2016
Salomon van der Heul (1636–1722) kocht in 1672 de kruitmolen aan de Buitenwatersloot en hij sloot een contract voor dertig jaar met de 'Heeren gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit van Holland en West-Friesland'. Hij bouwde naast
de bestaande buskruitmolen nog vier kruitmolens.
Symbiobrug
Besl. 14 juni 2016
De brug over de Karitaatmolensloot ligt aan de rand van de bebouwde kom van
Delft waar het stedelijke landschap overgaar in een ruraal landschap. De brug
vertolkt beide kanten in één structuur, de innovatie en wetenschap van het
Science Park Technopolis in de vorm en materiaal van het brugdek en de natuur
in de organische vormen van de stalen vakwerkconstructie. 'Het huwelijk tussen
natuur en innovatie behelst een boodschap: onze technologische vooruitgang
vind zijn origine in de natuur zelf. Daarom is de naam van de Symbiobrug samengesteld uit de Griekse woorden "samen" en "levend". Deze naam weerspiegeld de interactie tussen natuur en technologie, twee elementen die een symbiotische co-existentie aangaan in de Symbiobrug.' (Joris Smits, 'Symbio Bridge'
op de website van Royal HaskonigDHV - http://www.rhdhvarchitecture.com/
infrastructure/symbio-bridge/).
De Symbiobrug is het winnende ontwerp van de brugontwerpprijsvraag aan de
TU Delft, georganiseerd door Recreatieschap Midden Delfland, Gemeente Delft
en TU Delft. De ontwerper van de brug is Rafail Gkaidatzis.
(zie afbeelding op blz. 55.
Tuinderspark
Besl. 13 september 2016
Park in de wijk Den Hoorn, waar de straatnamen aan tuindersfamilies gekoppeld
zijn.
Van Tijenstraat
Besl. 30 juni 2016
Willem van Tijen (Wormerveer 1894–Zandvoort 1974), architect, die geldt als
een van de grondleggers van de sociale woningbouw. Ontwerper van het stedenbouwkundige plan en woningbouw van de Bomenwijk te Delft, samen met
Maaskant.
Het bereik van de Van Embdenstraat en de Lodenvloer is gewijzigd op resp. 30
juni en 13 september 2016.
Op 14 juni 2016 zijn verschillende namen ingetrokken Dichtersweg (verdwenen
door de nieuwbouw aan de Martinus Nijhofflaan) en de namen van de drie viaducten die door de afbraak van het spoorviaduct zijn verdwenen (viaduct Kampveldweg, viaduct Bolwerk en viaduct Houttuinen).
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Het gemeentebestuur van Delft in 2016
Burgemeester: Bas (G.A.A.) Verkerk
(tot 1 september)

mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
(vanaf 1 september)

Gemeentesecretaris: Hans Krul
Wethouders:
Aletta A. Hekker (D66)
Ferrie Förster (STIP)
Stephan M. Brandligt (GroenLinks)
Raimond M. de Prez (PvdA)
Lennart B. Harpe (VVD)
Raadsleden:
D66 (8 zetels)
Christine I. Bel* (2010)
Anne Bos (mrt. 2014, t/m juni 2016)
Huub Halsema (2010)
Kim Huijpen (2010, t/m juni 2016)
Martina Huijsmans (2014)
Andre Jongeling (vanaf juni 2016)
Pieter Oskam (2014)
Boris van Overbeeke (vanaf juni 2016)
Pieter Stienstra (2014)
Peter de Vreede (2014)

Onafhankelijk Delft (3 zetels)
Martin H.J.M. Stoelinga* (2002)
Jolanda J.S.M. Gaal (2010)
Jan Peter de Wit (1998)
SP (3 zetels)
Maurits Bongers (2014, t/m september 2016)
Wim Hamelink (vervanger jan.-mei 2016,
vanaf oktober 2016)

Lieke van Rossum* (2006, zwangerschapsverlof jan.-mei 2016)
Tom Zonneveld (2014, wnd. fractievoorzitter jan.-mei 2016)

VVD (3 zetels)
Linda Böcker (2011)
Dimitri van Rijn (vanaf oktober 2016)
Bart Smals* (2014)
Hatte van der Woude (2012, tot 10 november 2016)

CDA (3 zetels)
David van Dis (2012)
Ineke van Geenen (2010)
Rob van Woudenberg* (2015)

STIP (4 zetels)
Falco Bentvelsen (2015)
Elwin van Beurden (2015)
Michelle Corten* (vanaf december 2016)
Dorris Derksen* (2014, t/m november 2016)
Matthias Floor (vanaf december 2016)
Victor Mensink (2014, t/m november 2016)

Stadsbelangen (2 zetels)
Aad Meuleman* (1998)
Bram Stoop (2014)

Groen Links (4 zetels)
Ingrid Lips (2014)
Fleur Norbruis (2006)
Sinan Özkaya (2012)
Frank van Vliet* (2014)

Fractie Van Koppen (1 zetel)
Jos F.M.T. van Koppen* (2010) * = fractie-

PvdA (4 zetels)
Bert Brehm (2014)
Ernst C. Damen (2006)
Abdel Maanaoui (2010)
Marlies Swart (2014, t/m maart 2016)
Willy Tiekstra* (vanaf april 2016)

ChristenUnie (2 zetels)
Joëlle K. Gooijer-Medema* (2010)
Jabco Vreugdenhil (2014)

voorzitter

Het jaartal geeft aan wanneer men
raadslid geworden is.
Actuele informatie: http://ris.delft.nl/.
De Delftse bevolking
Op 31 december 2016 telde Delft
101.386 inwoners, 53.998 mannen
en 47.388 vrouwen.
Bron: Gemeente Delft, Informatie/O&S.
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Over de auteurs
Dr. W.M.J.I. van Giersbergen (Schijndel 1952) was tot september voorzitter van
de redactiecommissie van het jaarboek Delfia Batavorum. Ze is kunsthistoricus en
sinds 2000 verbonden aan het Stadsarchief Rotterdam, eerst als hoofd topografisch-historische atlas en senior medewerker onderzoek, vanaf 2013 als secretaris
van de Commissie van advies inzake straatnamen. Belangrijkste publicaties zijn
die over het kunst- en kunstnijverheidsonderwijs in de negentiende en twintigste
eeuw. Momenteel werkt ze aan een publicatie over de Rotterdamse kunstenaarsfamilie Hauck-Bakker-Van de Laar (1720–1920).
Dr. Th.C.J. van der Heijden (Rijswijk 1945) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit. Hij promoveerde te Nijmegen op een proefschrift
over de Hollandse rederijkerskamers (samen met F.C. van Boheemen). Daarnaast
schreef hij een aantal boeken en artikelen over (zeventiende-eeuwse) literair-historische onderwerpen en werkte mee aan Schrijvers over Delft: acht literaire routes
(2008).Tot 2007 was hij leraar Nederlands aan het Stanislascollege te Delft.
Drs. J.W.L. Hilkhuijsen (Delft 1953) is cultureel antropoloog, kunsthistoricus en
militair historicus. Hij was als conservator achtereenvolgens verbonden aan het
voormalig etnografisch museum Nusantara in Delft (1981–1982), het Stedelijk Museum Het Prinsenhof (1982–1999), het Legermuseum in Delft (2000–2014) en het
Nationaal Militair Museum in Soest (2014–2016). Hij werkt thans aan een monografie van de militair schilder Herman Willem Koekkoek (1867–1929).
Drs. J. van Horssen (Den Haag 1980) is afgestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam, richting Archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Hij is als
archeoloog en specialist aardewerk op projectbasis actief bij Archeologie Delft en
werkt aan verschillende onderzoeken.
Mr. F.X.M. Kok (Amsterdam 1944) is werkzaam als consultant public affairs.
Hij was onder meer politiek redacteur en columnist van NRC Handelsblad en directeur communicatie en externe betrekkingen van het ministerie van VROM. Van
zijn hand is een aantal boeken en publicaties verschenen op het gebied van politieke geschiedenis, spindoctoring en public affairs.
Dr. P.C.J. van der Krogt (Delft 1956), lid van de redactiecommissie, studeerde
fysische geografie en kartografie te Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Globi Neerlandici: De produktie van globes in de Nederlanden. Hij publiceerde diverse artikelen en boeken over de historische kartografie en over de
geschiedenis van Delft. Hij is als historisch kartograaf werkzaam bij het onderzoeksproject Explokart van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
en als docent-onderzoeker bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit
Utrecht. Hij is lid van de commissie Straatnaamgeving van de gemeente Delft.
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Mw. A.E.M. Landheer-Roelants (Bandoeng 1941) toonde al van jongs af aan
belangstelling op historisch en genealogisch gebied. Van haar hand verscheen in
1999 Romantisch buiten wonen in de stad, 125 jaar Van Stolkpark, en bijdragen
in onder andere De Nederlandsche Leeuw en het Jaarboek van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
G.L. Lansbergen (Rotterdam 1940) studeerde pastoraal theologie; hij was werkzaam als leraar catechese in het voortgezet onderwijs en als geestelijk verzorger in
de gezondheidszorg. Hij maakte deel uit van de redactie van de Stichting Midden
Onder U die liturgische uitgaven verzorgt. Hij is secretaris van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.
Drs. M.A. van der Meer (Delft 1942) was tot 2016 secretaris van de redactiecommissie. Zij was werkzaam in het voortgezet onderwijs en doceerde daar o.a. wiskunde. In de jaren negentig studeerde zij cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Haar afstudeerscriptie heeft als onderwerp Wonen in het Agnetapark. Zij
geeft cursussen geschiedenis, met name de geschiedenis van de stad Delft.
B. Penning MA (Dordrecht 1983) studeerde archeologie aan de Universiteit van
Leiden. Sinds 2004 is hij als archeoloog werkzaam bij Archeologie Delft, waar hij
momenteel projectleider is van het archeologisch onderzoek binnen het Spoorzoneproject.
Dr. G.C.J. van Roon (Voorburg 1976) promoveerde in 2014 op het boek Macht
en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672–1702). Sinds de afronding van
zijn studie geschiedenis werkt hij bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, eerst
als stenograaf, later als redacteur en senior communicatieadviseur, en tegenwoordig als beleidsadviseur. In 2014 was hij als onderzoeker verbonden aan de tijdelijke Kamercommissie ICT bij de overheid.
A.J.J. Struijk (Delft 1950) was werkzaam als kwaliteitsfunctionaris en archivaris.
Hij doet al lange tijd onderzoek naar de geschiedenis van de Delftse molens en
schreef daarover diverse artikelen. In 2013 verscheen Van stadswal naar tunneldak, over de geschiedenis van molen De Roos. Hij was mede-auteur van het boek
over de molen Windlust in Nootdorp, dat in 2015 verscheen. Onlangs schreef hij
twee artikelen over de molens langs de Vliet tussen Delft en de Hoornbrug. De
auteur is als vrijwilliger al vele jaren actief als rondleider en museumbeheerder op
museummolen De Vlieger in Voorburg.
Prof. dr. Th.H.P.M. Thomassen (Rotterdam 1950) is emeritus hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis
en archiefwetenschap in Leiden en Amsterdam en promoveerde in 2009 op de
geschiedenis van de Staten-Generaal en hun archieven.
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Ir. W.F. Weve (Delft 1947) studeerde architectuur en restauratie in Delft. Meer
dan 25 jaar was hij als gemeentelijk bouwhistoricus werkzaam bij de gemeente
Delft waarvoor hij onder meer betrokken was bij de inventarisatie en beschrijving
van (potentiële) gemeentelijke monumenten en tal van bouwhistorische waarnemingen deed. Van zijn hand verschenen talrijke publicaties over topografische en
bouwhistorische aspecten van Delft. Vanaf de eerste aflevering in 1997 is hij als
redactielid en auteur betrokken bij het Cultuurhistorisch bulletin, thans magazine,
Delf. In 2013 publiceerde hij het overzichtswerk Huizen in Delft in de 16de en
17de eeuw.
B. van der Wulp ('s-Hertogenbosch 1956) heeft sinds 2016 zitting in de redactiecommissie van Delfia Batavorum en is als publieksarchivaris werkzaam bij Archief Delft. Daarnaast zit hij in de redactie van het magazine Delf.

Slijterij en Wijnhandel "De Wijnstok"
Fred. Hendrikstraat 34a
2628 TC Delft
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Lijst van adverteerders
Archief Delft

32

Joost Naaktgeboren

88

139

Fred Nijs, Fotobureau

204

J.W. Elsenaar, Drogisterij

72

Gebr. J. en P.A. de Roo

59

Hotel de Emauspoort

71

Schols en 't Hart
Grafmonumenten

120

Boekhandel Huyser

60
Van Silfhout & Hogetoorn

182

Humanitas Delft

26

Fa. Du Clou

Van Kapel
Elektrotechnisch Bureau
Van der Leeuw Optiek

Stads Koffyhuis

71

190

Westvest, notarissen

31

106

Van Witteloostuijn Projekt/
woninginrichting

210

Slijterij & Wijnhandel
'De Wijnstok'

215

Zorgdrager

181

Leonidas (Chocolaterie en
Lunchroom) & Georg Jensen
Damask

140

gebr. Mensert BV
Aannemersbedrijf

198

Naaborg Bouwbedrijf

87
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Naamregister

samengesteld door Frida de Jong

A13 35, 42
A4 35, 42, 54
Aboutaleb, Ahmed 50
Abtswoude 58
Academie van Beeldende Kunsten (Rotterdam) 136
Academie voor beeldende kunsten (Arnhem) 173
AD 35, 36, 47, 49, 53
Ada van Hollandstraat 192
Agnetapark 13
Alberdingk Thijm, Catherine 136
Alberdingk Thijm, J.A. 136
Aletta Jacobsstraat 69
Alexander, F.S. 124, 125, 127, 129
Algemeen Rijksarchief 145, 152
Algemene Waterschappartij 48, 54
Alkmaar 75, 163
Altena, kasteel 24, 62
Alva 15
Amsterdam 78, 83, 114, 115, 154, 164, 170
Antonie Heinsiusstraat 13
Antwerpen 168
Archeologie Delft 191-197
Archievenblad 146, 160
Archivarissen in Nederland, Vereniging van
145, 146, 158
Arien Claesz. 100
Armamentarium 24, 50
ARP 169
ArsenaalDelft 51
Astra Romana 158
Atheneum Illustre (Amsterdam) 134
Augustinus, Gé 25
Avalex 44
Azië 164
Bagijnhof 16, 17, 56
Balkenende, Jan Peter 50
Barbarasteeg 24, 195
Bastiaansplein 44

Bataafsche Petroleum Maatschappij/Shell
158
Bäte en Witte, orgelbouwers 34
Beatrix, prinses 37, 38
Beatrixlaan 36, 49
Bebber, Margriet van 11, 16
Beckman, Thea 84
Beestenmarkt 57
Bekink, Johanna Maria Margretha 148
Beresteyn, E.A. van 151
Berg, Arend, Arie en Jan van den 67-69
Berg, Martijntje van den 67
Bergen, Joris van 11, 12
Bergh, Jacobus Petrus 136
Bergh, Simon Willemsz. van den 67
Berlijn 168
Bernhard, prins 166
Bethel (ziekenhuis) 179, 200
Beydals, Petra 159
Bie, Willem de 16
Biesland 65
Bijsterveldt-Vliegenthart, Marja van 43
Binnenstad-Noord 42
Binnenwatersloot 13, 24
Blanken, Jan 19
Bleyswijck, Dirk van 76, 78, 79, 85, 108, 114,
116
Bleyswijck, Pieter Abrahamsz. van 66, 67
Bleyswijck, Pieter van 178
Bleyswijckstraat, van 42
Blij, Joop de 33
Blok, Stef 37
Blokzijl, Max 170
Blotkamp, Jan 124
Boetzelaer, J.G.L. van 155
Boitet, Reinier 76, 78, 79, 85, 151
Bolmer, Ben 46
Bolwerk 20, 191
Bonthuis, Aad 39
Boogert, Jan 179
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Bool, Christoffel 122
Born, François Nicolaas van den 178
Bosch, Andrew van den 34
Bosschaart, Willem 178
Bouricius, Louis G.N. en familieleden 141160
Bouwmeester, Pleundert 173
Braanker, P. den 123
Brabant 125, 127
Brandlight, Stefan 55
Brasserskade 55
Breda 194
Bredius, Abraham 148
Brehm (feestartikelen) 53
Breitner, George H. 199
Bremmer, Hendricus Petrus 202
Breskens 131
Broerhuisstraat 38, 121
Bronckhorst, Pieter van 153
Brugge, Daniël Fransz., van der 49
Brugwachtershuisjes, Stichting 34
Bruno, Hendrick 75, 76, 85
Brussel 15
Buitenhof 38, 44, 47, 49, 54
Buitenwatersloot 47, 48, 52, 61-65, 68, 69,
191, 200
Burch, familie Van der 62
Burch, Franc Reijersz. van der 179
Burch, Reijer van der 178
Buskes, Hans 49
Busquets, Joan 22
Buurman, Arie 164
Buurvrouw, kledingzaak De 37
BuytenDelft 40
Canon van Delft 12, 16, 30
Carbasius, Maria Justina Elisabeth 141
Cathusers, Henric Jansz. op de 63
Cepezed 24
Christelijk Lyceum Delft (CLD) 13, 52, 54
Christelijk Onderwijs Delft, stichting 44
Christelijk Studentenbond 168
CHU 149
Claassen, Josée 14
Cleij, Ellen 52
COA 57
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Coendersbuurt 37, 44, 46
Coenderstraat 192
Colijn, H. 169
Colijnlaan 53
Comité voor een nationaal huldeblijk aan
H.M. de Koningin 149
Commissie Behoud Stadsschoon 20-25, 34
Commissie van administratie over de gevangenissen 135
Culemborg 73
Cuypers, Pierre 16
Dalhuijsen, Jan 137
De Rijp 73
Deardorff-McClain, Nan 47
Decker, Coenraet 114, 116
Decker, Jeremias de 78, 85
Decker, Simon 84
Deetman, Wim 35
Delfgauw 64
Delfia, Vereniging 155
Delfland, Hoogheemraadschap 36 43, 53, 54,
108, 109, 193
Delfshaven 107-118, 146
Delft Chamber Music Festival 47
Delft op Zondag 33
Delft View 12
Delft voor Elkaar 44, 49, 51, 54
Delftsch Studenten Corps 40, 162
Delftsche Courant 83
Delftsche Studentenbond 163
Delftse Hout 40, 46
Delftse Peuterspeelzalen 44
DelftseBuur 48, 57
Den Haag 62, 67, 114, 115, 130, 131, 143,
148, 154, 163
Den Hoorn 61
Dijck, Floris Claesz. van 118
Dijk, Alexander van 16
Doedens, Joke 43
Doelenplein 41
Doelenstraat 83
DOK 12
Dordrecht 18
Drees, Willem 165, 170
DSM 24

Duitsland 169
Dumoulin, Tom 47
Dussen, familie Van der 62
Duyst van Voorhout, Maria 121
Economist, De 144
Eenheid door Democratie 162, 169
Eglantier, Integraal Kind Centrum de 51
Église Wallonne (Den Haag) 149
Eindhoven 127
Eisenhower, Dwight D. 164
Engbers, Max 13
Engeland 78
Engelbregt, J.H. 132, 136
Enkhuizen 105
Enno van Gelder, Hendrik 146, 160
Erfgoed Delft 51
Erfgoedtafel Trekvaarten 24
Es, Rob van 173
Fabricius, Amelia 79-82
Fabricius, Carel/Karel 14, 80-85
Faille, Cornelis Jansz. della 178
Federatie van (Hervormde) Diaconieën 149
Ferschtman, Liza 47
Filips II 15
Fles, J.A. 134
Focanus, Pieter 176, 179
Fonds 1818 51
Franciscus en Clarakerk 52
Fruin, Robert 160
Fundatie van Renswoude 121-131, 133, 136,
137
Gasthuislaan 179
Gemeentearchief/Gemeentemuseum 36,
141, 146, 147, 155, 173
Genealogisch Heraldisch Genootschap 151
Genootschap ter bevordering van Genees-,
Heel-, Verlos-, en Scheikunde 130
Geodesie, gebouw van 162, 163, 165
Gerbrandy 167
Gerlach, Jan Hendrik 133, 137
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 146
Geschiedschrijving Delft, Stichting 12
Gevangenpoort (Den Haag) 110
Giersbergen, W.M.J.I. van 18
Giessen 131

Gist- & Spiritusfabriek 199, 200
Gkaidatzis, Rafail 55
Gogh, Vincent van 202
Gorinchem 166
Goverdse, Jan 13
Graswinckel, David 179
Graswinckel, Maarten 179
Griegstraat 33
Grijzenhout, Frans 91, 100-105
Groen, Baes 116
Groeneweg, Jeremy 47
Groenewegen, Maarten Willem van 67
Grotius College 13, 34, 44
Haaften, C.J. van 91, 92, 99
Haags Gemeentearchief 143
Haagse Hogeschool 35
Haagweg 149
Haak, Simone 43
Haan, David de 13, 15
Haarlem 80
Haasnoot, Sasha 13
Halling, Pieter 108, 111, 115, 118
Harmens, Hannah 42
Harnaschpolder 33, 35, 42, 44
Harpe, Lennart 34, 40, 51
Hartstichting 40
Hasselt, A.W.M. van 134
Heemskerk, Maarten van 153
Heemstede 163
Hekker, Aletta 13, 37, 51, 52
Hellevoetsluis 18, 19
Hendrick de Keyser, stichting 41
Herzeele, Theodorus van 67, 68
Herzeele, Willem Frans van 69
Herzeele, Willem Robert 69
Heul, Abraham, Adriaan en Salomon van
der 65
Heuvelink, H.J. 164
Hitler, Adolf 161, 162, 168, 169
Hoekstra, Jan 174, 178-180
Hoeven, Aad van der 16, 33
Hoevenaar, Stijn 13
Hof van Delft 66-68, 111, 148, 151, 152
Hof van Nederland 18
Hofje van Gratie 19, 173
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Hoogendijk, Ed 47
Hoogenstraaten & Co., W.193
Hoogh, Pieter de 15
Hooikade 51
Hoop, spiritusfabriek De 200
Hoorn 73, 75, 105, 130
Hoppesteyn van Leeuwen, Adriaan 176-178
Horeman, Tim 37
Horizon, basisschool De 44
Horst, echtpaar Van der 13
Houben, Francine 39
Houck, Pieter Jansz., van der 63
Houtuinen 193
Houtzager, Hans 30
Houwing, R. 127
Hoven, de 41
HTM 34
Hugo de Groot 154, 155
Huygens, Constantijn 75, 77, 85
Huyser, boekhandel 36
Huyterhuis, De 193
Idema Greidanus, Anna Elisabeth Meta 148
Idema Greidanus, Marcel 148, 149
Idema Greidanus-Laan, Agaath 148
IJmuiden 167
In de Veste 36
In 't Houffijser, brouwerij 63
Indische Instelling 153
Ingelbij, Dirk 178
InHolland, Hogeschool 37, 38
Internationaal Training Centrum 163, 166
Israels. Isaac 202
Ivlev, Sasha 13
Jaffa (begraafplaats) 143, 150, 159
Jager, Jan Kees de 50
Jager, Willem 33
Jagt-Toet, Janny van der 11, 16
Jakarta 55
Jansen, Anita 13
Jansen, Theo 56
Japin, Arthur 12
Jongkind, Johan Bartold 15
Junius, Milène 19
Kaldenbach, Kees 91
Kalverbos 22, 23
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Kamerlingh Onnes, Harm 203
Kamerlingh Onnes, M. 201, 203
Kampen 132, 133, 137, 138
Kan, Fred van der 160
Kanaalweg 161-167, 170
Karel V 91
Karreman, Erik 47
Karthuizerklooster 61, 62, 69
Karthuizerwoning 61-63, 65-69
Kazmi, Shahzad 36
Keer, Leon 44
Kemp, Pieter van der 121, 122
Kemper, Els 16
Kerkpolder 58
Kerkstraat 40
Kerst, J.F. 124, 127, 129, 136
Kickert 64
Kleijn, Jasper 123
Kliniek (tijdschrift) 131
Klinkhamer, J.F. 200
KLM 168
Klomp, Hendrik 137
Kloot Meijburg, H, van der 56
Knoops, Patty 58
Koeijeman, Johanna 123
Koepoortplaats 40
Kolkbrug 144
Koningsveld 62
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 144, 146
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap 158
Koninklijk Nederlandsch Historisch Genootschap 146
Koninklijke Landmacht 42
Kooij, familie Van der 63-67
Koppen, Pieter van 28
Koudekerk 73
Kouwenhove, Kees 15
Kremer, J.L.A. 130
Kröller-Müller, Helene 202
Kröller-Müller, museum 18
Kroon, Ronald 48
Kruikius, Nicolaas 63
Kruisstraat 22
Kruithuis 73, 77, 82

Kruithuisweg 35
Krul, Hans 33
Krul, Joke 174
Krul, Peter L.174
Kunz, Wouter 16
Kwaliteitskamer/Welstandscommissie 20-22
Laga 20
Lagerweij, Franciscus Eduardus Johannes
148
Lagerweij, Maria Johanna 148
Lambert van Meerten, Huis 41, 79, 155, 200,
202
Lampedusa 51
Landheer-Roelants, A.E.M. 214
Lange Geer 179
Langelaan, Cornelis Jansz. 65
Lanque, Willem Reyersz. De 49
Laren 202
Laurys, Godelieve 46
Le Comte, Adolf 201, 202
Le Comteprijs 13, 183-189
Leendertsz., Pieter (molenaar) 64
Leeuw, Aart van der 82, 85
Leeuwen, Chris van 55
Leeuwen, Harry van 27
Leeuwenhoekkwartier, Van 46
Legermuseum 51
Leiden 73, 75, 80, 115, 133, 203
Leidschendam 111
Lelij, Willem van der 149, 151, 174
Lieftinck, Piet 165
Lijm en Cultuur 47
Locomotief, De 144
Loevestein 155
Londen 167
Looijen, Matthijs 13
Looijesteijn, Sylvia 47
Loon, Ton van 174, 178, 179
Loosjes, Adriaan Pz. 79, 80, 85
Luij & Co., J.A. (drukkerij) 199
Lutherse Kerk 141, 143
Lux, J.F.H. 131
Maarseveen, Michel P. van 13
Maas 135
Maas, Jeroen 49

Maasland 66
Maassluis 15, 130
Maasstricht 145
Mabel, prinses 37, 38
Madelaan 192
Madesloot 61
Mandele, Van der 200
Mandelezaal, Van der 15
Mariage-The Bounge, Le 47
Marken, Jacques C. van 199, 200
Markt 33, 42, 47, 57, 165
Marlothoeve 68, 69
Matthijssen, Marcel 56
Mauve, Anton 202
Mecanoo 39
Meenen, Henk/Hendrik van 176, 179
Meer, Ria van der 6, 27, 214
Meerten, Lambert van 200, 201
Meerten, Volkert van 200
Meerten & Zonen, Van 199, 200
Meisjeshuis 16
Mensert, J. 176, 179
Merwede 166
Metropoolregio 20, 33, 34
Metz, familie 121, 131, 132, 136
Middelburg 141
Middelie 75
Middellandse Zee 51
Middenbeemster 83
Midden-Delfland 18, 36, 53, 55
Mil, Patrick van 51
Millingen 134
Ministerie van Oorlog 154
Mischgofsky, Erik 16
Moerman, Jacques 15, 19
Moerman, Janelle 56
Mojel, Arnoldus A. 148, 151
Molenhuispad 52
Mooij, Willy de 130
Morre, Gerard 146, 153
Mouthaan, Frederik 122
Mozaïek, basisschool Het 39
Mulder, Anka 43
Muller, Martine 16
Munster 82
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Museum aan de Maas 18
Mussert, Anton A. 161-171
Mussert, Coby 166
Mussert, Johan 166, 167
Mussert-Wilam, Marie 166, 167, 171
Mussolini 162
Naaktgeboren, firma 52
Nederduits-Gereformeerde Kerk 123
Nederlands Normalisatie Instituut 39
Nederlandsch Genootschap tot zedelijke
verbetering 135
Nederlandsche Lancet 131
Nederlandsche Lawn Tennis Bond 149
Nederlandsche Olie Fabrieken 202
Nederlandsche Oudheidkundige Bond 146,
156-158
Nederlandsch-Indië 144, 163, 169
Nederlandse Leeuw, De 151
Nederlandse Vereniging van Makelaars 34,
53
Nederveen, Moses van 65
Netwerk Strategische Monumentenzaken
24
Nieuw Delft 37
Nieuwe Kerk 15, 34, 36, 40, 41, 56, 111, 113,
149, 158
Nieuwe Langendijk 89-101
Nieuwe Plantage 22
Nieuwelaan 47, 48
Nieuwenhuis, Theo 199
Nijmegen 122
Noordeinde 141, 143, 199, 200
Noordzeekanaal 167
Noort, Max van der 28
NSB 162, 169-171
NSDAP 169
Nuon Solar Team 52
Nusantara 55, 153, 154
NVVH Vrouwennetwerk 54
Oekraïne 39
Olof Palmestraat 58
Olsder, Elke 12
Olsder, Gert-Jan 12
Ommerschans 122
Onafhankelijk Delft 44
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Oord, Pia van 18
Oosterbaan, Dinant P. 159
Oosterloo, Jan H. 83, 85
Oosterstraat 195
Oostpoort 161, 164
Oostpoortschool 48
Oostsingel 161, 164
Ooststroom, Frits van 19
Open Monumentendag 19
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Vereniging 149
Otterlo 18
Ouboter van der Griendt, Cornelis 123
Oud-Schipluiden, Hist. Ver. 15
Oude Delft 24, 36, 40, 65, 111, 113, 159, 161,
193, 194
Oude en Nieuwe Delf, belangenvereniging
42
Oude en Nieuwe Gasthuis 173, 174, 176180
Oude Kerk 15, 84, 113, 141, 158
Oude Langendijk 36, 48
Overschie 108, 112-117, 146
Owee 49
Paardenmarkt 153
Panman, Margriet 15, 16
Papaver, De 47
Papenstraat 137
Participe 39, 42
Patijn, Wytze 44
Pepersteeg 65
Phoenixstraat 193
Pieterstraat 22
Pijnacker-Nootdorp 36, 53
Pijpela, De 47
Plaats, dames Van der 164
Plasschaert, A. 201
Plasterk, Ronald 37
Plateelstraat 47
Platform Spoor 24
Polytechnische School 200, 201
Pool Meeuwsen, Ria 57
Poppesteeg 195
Poptahof 41
Porceleyne Fles 24, 48, 56, 201

Postduif, gistfabriek De 200
Postel, H. 166
Praag 36
Prez, de 44
Prikkebeen, peuterspeelzaal 89
Prins Friso Ingenieursprijs 37, 38
Prinsenhof, glasatelier 't 201
Prinsenhof, Stedelijk Museum Het 11-13, 15,
37, 38, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 143, 152-154,
158
Prinsenhofcomplex 152, 153
Prinsenkamer (TH) 158
Professor Schoemaker Plantage 57
Projectgroep Delfts Aardewerk 50
Prometheus 33, 34
Prorail BV 22, 36
Pulchri Studio 146, 202
PvdA 39
Quack, Leo 33
Raamstraat 52
Rabobank Zuid-Holland Midden 11
Rademaker, Abraham 112
Reinier de Graaf Gasthuis 36, 54, 179, 180
Rembrandt van Rijn 83
Remonstrantse Kerk 168
Rhenen 75, 76, 77
Rijen 125, 127
Rijen-Mienis, Willy van 50
Rijks Archiefschool 151
Rijks Hospitaal 124, 125, 127, 129, 130, 134
Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskunde 124, 129, 131, 134
Rijksmuseum 153
Rijkswaterstaat 162, 167
Rijn-Schiekanaal 50
Rijswijk 36
Rinke, Jan 199
ROC Mondriaan 54
Rodenburg en Buurman, aannemers 56
Roemenië 158
Roland Holstlaan 51
Romijn, Jan 18
Roon, Gerard.C.J. van 14
Rothkrantz, Léon 36
Rothuizen, Jan 101

Rotterdam 27, 107, 114, 115, 165, 168, 170
Rotterdamse Poort 111, 112
Rover, reizigersvereniging 47
RTL7 44
Rutte, Mark 49
Ruyter, Pieter de 173, 174, 176-180
Samsom, Diederik 42
Schapers, Aad 89
Schelde-Rijnkanaal 168
Schendel, Arthur van 82
Schermer, Cornelis 153
Schermerhorn, Willem 161-171
Schermerhorn-Rook, Babs 164, 165
Schermerpolder 163
Scheveningen 131, 143, 170
Schie 42, 51, 56, 66, 107, 112, 114, 115
Schiedam 35, 113
Schiedamse Poort 112
Schieland 114
Schilperoord, familie 62
Schipluiden 19, 69
Schoemakerstraat 39, 56
Scholl van Egmond, Cornelis 123
Schoonderloo 147
Schoonheidscommissie, Delfsche 149
Schoonhoven, Jan 51
Schouten, Jan 201
Schrey Vorstman, Abraham 123
Science Park 55
Siemensma, Lianne 42
Sint-Agathaklooster 153, 197
Sint-Agathaplein 52
Sint Antonius 197
Sint-Barbaraklooster 197
Sint-Hippolytuskerk 16
Sint-Hippolytusziekenhuis 179
Sint-Jorisgasthuis 158
Sint-Lucasgilde 83
Sint-Michielsgestel 170
Sint-Sebastiaansbrug 20, 33-35
Sint Ursulahofje 89, 90
Sion 62
Six van Chandelier, Joannes 77, 78, 85
Smit, Jaap 46
Son 125
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Spanje 62, 78, 82
Spoorsingel 158, 191
Spoorwegmuseum 159
Spoorzone 20, 22, 33, 35, 40, 48
Sportfondsen 59
Stadsbelangen 39
Standvastigheid, sociëteit 194
Stanislas College 13, 47
Staveren, Adriaan van 179
Steenwijck, Hendrick van 14
Stockum's Veilinghuis, Van 159
Struijk, Aart J.J. 30
Studentenbelangen, Vereniging van 43
Swalmius, Cornelis 176
Swieten, Matthijs van 38
Symbiobrug 55
Taalvisite 49
Tafahomi, Mahasti 42
Tanthof 35, 39, 54
Tanthofkade 67
Taptoe Delft 51
Tegelmuseum 18
Terlouw, Jan 44
Terra, Galerie 42, 43
Tetar van Elven, Museum 12, 44, 58
Texel 79
TH/TU 16, 36, 42, 43, 47, 49, 51, 55, 58, 89,
158, 162, 165, 166
Theresiastraat 53
Tholen, W.B. 201
Thomassen, Theo H.P.M. 11
Thorn Prikker, Jan 202
Tigurinis, predikant 80
TNO 56
Toeristen Informatie Punt 40
Toorop, Jan 199, 201, 203
Trier, Hendrik van 113
Trompetstraat 90, 195
Truman, Harry 170
Tuin van Bakkeren 47
Tutein Nolthenius, Hugo 202, 203
Tweemolentjeskade 164
Uil, molen De 64
Universiteit Utrecht 39
Universiteit van Amsterdam 91
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Universiteit van Leiden 154
Utrecht 124, 127, 129, 133-135
Utrechts Dagblad 137
V&D 36, 38
VAK 12, 13, 19
Valckenier, Jan Jansz. 63
Valckenier Kips, J.H. 168
Varend Corso 48
Veenendaal, Janet 47
Veer, David 148
Vening Meinesz. F.A. 164
Verenigde Oostindische Compagnie 117
Verhoeven, Gerrit 16, 160
Verkerk, Bas 33, 46
Verlinden, Jouke 47
Vermeer Centrum 37
Vermeer, Johannes 13, 15, 37, 38, 44, 45, 51,
58, 83, 89, 91, 93, 99, 101-105, 155
Vermeulen, Floor 55
Verschoor, Johannes Jacobus 122
Verster, Floris 199
Veste, Theater De 51, 52
Vis Offset 29
Visser, Pieter C. 148
Visvliet, Meinard H. van 146
Vlaardingen 15, 146, 149
Vlaardingse Courant 145
Vlaardingse Trekvaart 19
Vlamingstraat 91, 100, 101, 103, 105
Vliet 111, 117
Vliet, Hendrick van 14
Vlietlanden 19
Vlis, Ingrid van der 12, 37
Vlissingen 131
Vluchtelingenwerk Delft 42
Vlugt, Simone van der 36, 84, 85
Vondel, Joost van den 76, 77, 85
Voorburg 82
Voordijkshoorn 39
Voorhof 44, 54
Voorn, Robin 16
Voorstraat 63
VPRO 168
Vriendschap, herensociët De 135
Vrijenban 63-65, 68

Vrouwenregt 195
VVD 47
VVP, Ver. Vrienden van het Prinsenhof 11, 15
VVV 40
Waal 166
Waalsdorpervlakte 163
Waalse Kerk 143, 148, 152
Wapen van Savoye 195
Wassing, Sander 15
Wateringsevest 22
Waterslootse Poort 61
Watertoren 22
Weeshuis der Gereformeerden 121
Weeskamer/Weeshuis 146-148
Weg- en Waterbouwkunde, afdeling 161
Weijers, Petra 33
Wenckebach, Oswald 33, 34
Wereldcongres voor de Vrede 155
Werkendam 166
Wesseling, dansschool 52
Westerpop 47
Westland 18, 19, 27
Westlandse Stoomtram Mij 19
Westlandseweg 36
Westsingel 48
Westsingelgracht 25, 40
Westvest 20, 24, 34, 195, 196
Weteling, Jan en familie 121-137
Wiegman, Jan 199
Wiel, Kees van der 100
Wiersum, Eddy 146, 147, 159, 160
Wilhelmina, koningin 149, 154, 162
Wilhelminapark 49
Willem I, koning 12
Willem II, koning 125
Willem III, koning 131
Willem III, stadhouder 14, 78
Willem van Oranje/de Zwijger 62, 77, 85
Wilms Floet, Willemijn 16, 18
Wingerde, Hans van 15
Wippolder 39
Witt, Cornelis de 110
Witt, Johan de 80, 82, 85, 110
Witte, Petrus de 73-79, 85
Woudse polder 66

Woudt, 't 66
Yperlaan, Johanna E. 151, 159
Yperstraat 22
Zeeland 131, 195
Zon, Jacques van 199
Zonnebloem, bloemenhandel De 93
Zuideinde 64
Zuidplantsoen 40
Zuidpoort, belangenvereniging 22, 42
Zuidwal 20, 51
Zwolle 133
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Fotoverantwoording
Uitgeverij Ambo|Anthos 84
Joris van Bergen 12
Wim de Bie 17b
Commissie Behoud Stadsschoon 20, 23
Archeologie Delft 191, 192, 194, 196o,
197
Archief Delft 30, 62, 64o, 80, 108, 109,
112, 113, 114, 116/117, 145 (foto
Henri de Louw), 150, 156/157, 196b
tekening C.J. van Haaften 92, 94/95, 97,
99/100
Haags Gemeentearchief 142, 155
(Verenigde Fotobureaux)
Riet Jutte 18, 45, 57
Stichting Familie Van der Kooij 64b
Peter van der Krogt 165
Coll. Peter & René van der Krogt 143
René van der Krogt 2, 11, 21, 25, 27, 28,
29, 34, 48, 55, 126, 136, 138, 159, 175,
177o, 178, 180, 183r, 184r, 185l, 187,
188r, 189, 207, 208
Joke Krul 173, 177b
Coll. Anneke Landheer-Roelants 141,
152
Ton van Loon 176ro, 179
R.J.C. van der Meulen, coll. RKD/IB, 144

Nationaal Archief 61, 164, 168
Nationaal Militair Museum 122
Fred Nijs 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 50, 53
F. van Ooststroom 66b
Oudkatholieke kerk Delft 17o
Museum Prinsenhof 14
Reinier de Graaf Gasthuis 177lb
Pieter de Ruyter 176
Rijksmuseum 66o, 73, 75, 79, 98, 102,
103, 118
Veilinghuis Van Sabben Auctions 199
Veilinghuis Van Spengen 203
Aart Struijk 69
Twents Veilinghuis 201
Universiteitsbibliotheek Leiden 132
Wim Weve 90, 96, 104, 186
en foto's uit de collecties van diverse
auteurs
Wij hebben al het mogelijke gedaan om
rechthebbenden op de afbeeldingen
te achterhalen. Mocht u van mening
zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen gelden, verzoeken
wij u contact op te nemen met de
redactie.

229

230

Historische Vereniging Delfia Batavorum - Delft
Activiteiten

Om de belangstelling voor de geschiedenis van Delft te vergroten en
te stimuleren ontplooit de Historische Vereniging Delfia Batavorum,
opgericht in 1935, verschillende activiteiten.
De vereniging brengt een jaarboek uit met vaste rubrieken en historische
artikelen. De leden ontvangen het jaarboek zonder extra kosten.
De vereniging kent de Delfia Batavorumprijs (de J.W. Blokpenning) toe aan
een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Delft.
Het Delfia Batavorumfonds subsidieert projecten, zoals onderzoeken en
historische publicaties die betrekking hebben op Delft.
De vereniging reikt jaarlijks de Le Comteprijs uit voor een verfraaiing van het
Delftse stadsbeeld.
De Commissie Behoud Stadsschoon waakt voor het behoud en het herstel
van cultureel erfgoed in Delft.
Jaarlijks organiseert de vereniging enkele excursies, waarvan minstens één
buiten Delft.
Gemiddeld zes keer per jaar verzorgt de vereniging een lezing over veelal
specifiek Delftse thema's.
Jaarlijks reikt de vereniging de Geschiedenisprijs uit aan de leerlingen van het
voortgezet onderwijs met de hoogste score voor hun eindexamen geschiedenis
(mits het een 8 of meer is).
De vereniging houdt leden op de hoogte van deze activiteiten door middel van
Delf - Cultuurhistorisch Magazine voor Delft en een nieuwsbrief.
De vereniging heeft een website: http://www.delfia-batavorum.nl

Lid worden

U kunt het werk van de Historische Vereniging Delfia Batavorum steunen
door lid te worden. U levert daarmee een bijdrage aan het behoud van
het historische erfgoed in Delft. Bovendien kunt U dan deelnemen aan de
activiteiten van de vereniging.
Aanmelden kan bij het secretariaat:
Delfia Batavorum, Oranje Plantage 39, 2611TK Delft,
e-mail info@delfia-batavorum.nl.
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