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Ten géeide 

Enerzjds is het verschijnen van het jaarboek van het Genootschap Del-
fia Baavorum een voortzetting van de sedert 1975 verschenen serie-
uitgave van het genootschap. Anderzijds zijn er duidelijke verschillen 
aan te geven tussen deze tot op heden verschenen publikaties en het 
thans 'oor u liggende eerste jaarboek. Naast een aantal vaste rubrieken, 
zoals iet jaarverslag van het bestuur, een opgave van nieuwe straatna
men il Delft en archeologisch nieuws, streeft de publikatiecommissie er 
naar jiarlijks een aantal artikelen op te nemen, waarin een grote diversi
teit vai historische onderwerpen wordt behandeld. In elk jaarboek treft 
u een zo volledig mogelijke opgave aan van in dat jaar verschenen 
publikaties over Delft in de ruimste zin des woords. De publikatiecom-
missieverzoekt de leden van het genootschap berichten, brochures, tijd
schriftartikelen, boeken e.d., die het waard zijn in deze rubriek op te 
nemer, door te geven aan de secretaris van de commissie. 
De publikatiecommissie is de verschillende schrijvers erkentelijk voor 
hun bijdragen aan dit jaarboek. Moge deze eerste uitgave van een 
nieuw; reeks publikaties van het genootschap een gunstig onthaal bij de 
leden hebben. 

D; publikatiecommissie van het Genootschap Delfia Batavorum 





Jaarverslag over 1991 

Het tijdschrift 

Een belangrijke wijziging in het verslagjaar betreft het tijdschrift van 
het genootschap. Ons erelid, de heer G.G. Kunz, heeft het blad dertien 
jaar lang geredigeerd en gaf vorig jaar de wens te kennen hiermee te 
stoppen. Het bleek niet mogelijk iemand te vinden die met dezelfde des
kundigheid en ervaring zijn werk voort kon zetten. Daarom is tot een 
nieuwe opzet van het blad besloten. 

Het tijdschrift is omgezet in een mededelingenblad dat, kleiner van 
omvang, met ongeveer dezelfde frequentie verschijnt. 
Telde de jaargang 1990 76 pagina's, verdeeld over 8 nummers, de jaar
gang 1991 kwam met 9 nummers slechts tot 36 pagina's. Daar staat 
tegenover dat vanaf 1991 jaarlijks een jaarboek zal worden uitgegeven, 
te verschijnen kort na afloop van het verenigingsjaar. Daarin kunnen 
dan een groter aantal artikelen en wetenswaardigheden over Delft en 
omgeving worden opgenomen. 

Het ledenbestand 

Het genootschap kon in de loop van het jaar 32 nieuwe leden verwelko
men. Uitgeschreven werden 54 leden, waarvan 3 door overlijden, en 44 
door opzegging van het lidmaatschap. Helaas moesten een aantal leden 
worden afgevoerd omdat zij niet reageerden op herhaalde verzoeken de 
contributie te betalen. Het ledenbestand liep terug naar 929 leden. 
Als reden voor opzegging wordt door ouderen nogal eens genoemd het 
feit dat men 's avonds niet meer de deur uit kan of durft. 
Reden voor het bestuur zich te bezinnen op mogelijkheden voor activi
teiten overdag. 
Als proef is in de maand december een middaglezing gehouden die 
door bijna zestig leden werd bijgewoond. Daarnaast werd in oktober 
een kleine excursie naar het museum 'De Griffioen' georganiseerd op 
een zaterdagmiddag. 
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Het bestuur 

Op de jaarvergadering in maart traden drie bestuursleden af Mevrouw 
E.H. Hueck-van der Plas en de heer L.L. van Reijen werden opgevolgd 
door resp. mevrouw W.M. Steen-Leenderse en mevrouw W. van Reijen-
Mienis. De heer K.J.H.W. Deen trad tussentijds af daar zijn functie 
moeilijk te verenigen viel met zijn functie als voorzitter van de gemeen
telijke monumentencommissie. Zijn plaats werd ingenomen door dhr. 
J.G. Wegner. 

Het bestuur had daarna de volgende samenstelling 

Voorzitter: dr.ir. M. Tienstra, 
Secretaris: dhr J. Grakist, 
Penningmeester: mevr. P. Timman-Jansen, 
Tweede voorzitter: mevr. W. van Reijen-Mienis, 
Excursies: mevr. mr. G.W.A. de Groot-Op den Brouw, 
Lezingen: mevr. drs. K.M. ten Harmsen van der Beek-Pompe, 
Bibliothecaris: dhr F.J.M. van Rossum, 
Commissie behoud stadsschoon: ir. J.G. Wegner, 
Tweede secretaris: mevr. W.M. Steen-Leenderse. 

In oktober leed het bestuur een gevoelig verlies door het overlijden van 
de bibliothecaris, Frans van Rossum. Frans deed zich in de driejaren 
van zijn bestuurslidmaatschap kennen als een actief en zeer behulp
zaam bestuurslid. Tot kort voor zijn overlijden werkte hij aan een her
ziening van de catalogus van de bibliotheek. Het bestuur verloor in hem 
een uitermate sympathiek collega. 

De lezingen 

In het verslagjaar zijn 9 lezingen gehouden, waaronder een dubbelle
zing. Alle verlucht met een groot aantal dia's. 
- Op 22 januari 1991 sprak drs. G. Verhoeven over het onderwerp: 
Mirakelen in Middeleeuws Delft. Aan de hand van enkele oude teksten en 
een groot aantal dia's hield de spreker een boeiende inleiding over de 
wonderen die zouden zijn verricht door toedoen van beelden en relie
ken in Delft en die er toe leidden dat Delft in de middeleeuwen uit
groeide tot een bedevaartplaats. 
- Dr.ir. N.P.H.J. Roorda van Eysinga hield op 14 februari een causerie 
over De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland, archeolo-
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gie zonder dragline of schep. Door bestudering van de door Cruquius gete
kende kaart van Delfland en vanuit zijn ervaring als landschapsarchi
tect kon de inleider veel conclusies trekken over de vorming van dat 
gebied. Voor het genootschap leverde dat een boeiende lezing op. 
- De jaarvergadering op 12 maart werd gevolgd door een lezing door 
ons lid de heer B.K.P. Griffioen, voormalig geneesheer-directeur van 
Bethel. Zijn thema was De wapenrusting van de dokter in het verleden. Aan 
de hand van dia's liet hij zien welke instrumenten vroeger in de gezond
heidszorg werden gebruikt, en die in het pas gestichte medisch farma
ceutisch museum 'De Griffioen' te zien zijn. 
- Mevrouw drs. W.C.M. Wüstefeld sprak op 17 april over Noord-
Nederlandse Miniaturen in middeleeuwse handschriften. In de 15de 
eeuw was Delft een bijzondere plaats voor de boekdrukkunst. Niet 
alleen werkten hier een aantal bijzondere kunstenaars, ook zijn hier 
iconografische vernieuwingen ontstaan die elders onbekend zijn. De 
inleidster behandelde de ontwikkeling van de Delftse handschriften
verluchting en decoratie vanaf het begin van de 15de eeuw. 
- Ter voorbereiding van de jaarlijkse excursie hield drs. J.J.G. Baron 
Taets van Amerongen, o.a. bestuurslid van de Utrechtse Kastelen Stich
ting en een geestig spreker, een inleiding. Hij gaf aan de hand van dia's 
een boeiend overzicht van het te bezoeken gebied. 
- De stadsarcheoloog van Delft, de heer E.J. Bult, sprak op 18 september 
over De opgravingen van een Romeinse nederzetting, fortificatie en grafveld 
bij Valkenburg (Z.H.). In 1985-1988 is hier een grootscheepse opgraving 
verricht, waarbij verschillende archeologische specialisten dagelijks 
aanwezig waren. Deze nauwe samenwerking van verschillende discipli
nes leverde een goed voorbeeld van de werkwijze van de hedendaagse 
archeologie. De heer Bult belichtte de ontwikkeling van opgegraven 
nederzetting aan de hand van dia's. 
- Op 17 oktober besprak F.W. van Ooststroom de Zuid-Hollandse boer
derijen, aquarellen van J. Verheul Dzn. Hij gaf een boei ende uiteenzetting 
over de boerderijtypen die karakteristiek zijn voor deze provincie, met 
het accent op de boerderijen in Delfland. De door de heer Verheul gea-
quarelleerde boerderijen vergeleek hij met dia's van de huidige 
situatie. 
- Ter gelegenheid van de restauratie vond op 13 november in de geres
taureerde oud-katholieke aan het Bagijnhof een dubbellezing plaats, 
gewijd aan deze schuilkerk. Pastoor Nieuwenhuizen gaf een overzicht 
van de geschiedenis van het Oud-Katholicisme. Professor M. Gout, 
optredend als vervanger van de door ziekte verhinderde deken IJ.R.H.J. 
Roosjen, belichtte de architectonische kant van de restauratie. 
- De laatste lezing werd op dinsdagmiddag 3 december gehouden. 
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Mevr. drs. L.E. Loopstra sprak over het onderwerp: Decembergebruiken. 
Zij behandelde de oorsprong en achtergronden van de gebruiken en 
feesten die in diverse streken van ons land rond de decembermaand in 
zwang zijn. Van 'Sint-Maarten' in november tot 'Driekoningen' in 
januari. Zo vlak voor 5 december viel daarbij het accent natuurlijk op de 
Sint-Nicolaasviering. 

Excursies 

In het verslagjaar kregen de leden de gelegenheid deel te nemen aan 
twee excursies. Naast de jaarlijkse grote excursie in juni werd op 
zaterdagmiddag 19 oktober een kleine excursie georganiseerd naar 
het medisch farmaceutisch museum 'De Griffioen' aan de Koornmarkt. 
De aanwezige leden konden daarbij de voorwerpen die op de lezing 
door de heer Griffioen in maart door middel van dia's werden getoond 
in werkelijkheid bekijken. Een groot aantal oude gebruiksvoorwerpen 
uit de gezondheidszorg worden daar in vitrines tentoongesteld. 

De grote excursie vond dit jaar plaats op 7 en 8 juni. De belangstelling 
was zo groot dat een flink aantal gegadigden die zich niet tijdig hadden 
opgegeven moesten worden teleurgesteld, ondanks het feit dat de bus
onderneming voor grotere dan de bestelde bussen kon zorgen. Totaal 
104 leden en introducé's namen op vrijdag of zaterdag deel aan de 
excursie die ons voerde naar Utrechtse kastelen langs de Langbroeker
wetering, Wijk bij Duurstede en Amerongen. Door een gelukkig toeval 
was het weer juist dit weekend redelijk, zodat alle programmaonderde
len konden worden afgewerkt. Het gezelschap was goed voorbereid 
door de lezing van Baron Taets van Amerongen, die veel had laten zien 
van de fraaie kastelen langs de Kromme Rijn en de Langbroekerwete
ring. Het gebied ten zuiden van Utrecht tot aan de Rijn was tot het jaar 
1000 een moerassige streek. Na de aanleg van de rivierdijken en het gra
ven van het afwateringskanaal, de Wetering, werd het gebied bewoon
baar. De streek was en is bijzonder vruchtbaar door rivierklei-afzetting 
van de Rijn, die tot in de middeleeuwen haar hoofdstroom naar de 
Zuiderzee had. Kort na het droogvallen van het gebied zijn hier vele 
kastelen gebouwd. Langs de rivierdijken van Amerongen tot Wijk bij 
Duurstede waren al eerder versterkte huizen ter bescherming van de-dij
ken gebouwd. De schitterende panden langs de Wetering zijn moeilijk 
te herkennen als middeleeuwse kastelen. De meeste panden zijn in de 
loop van de tijd steeds weer aan de mode aangepast. De enige duidelijk 
middeleeuwse woontoren is pas na een bombardement in de Tweede 
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Wereldoorlog teruggerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie. Het 
merendeel doet zich nu voor als een 18de- of 19de-eeuwse bebouwing. 
Met deze kennis gewapend was het zeer boeiend deze unieke streek 
te doorkruisen. 
Wijk bij Duurstede, gelegen naast Dorestad, een van de oudste handels
nederzettingen van Nederland, laat niets zien van haar alleroudste ver
leden. Wel bleek tijdens de stadswandeling dat het een aantrekkelijke 
historische kern heeft, waar de laatste jaren veel is gerestaureerd. De 
romantische ruïne van het kasteel verwijst naar het grote verleden van 
de stad in de periode dat de bisschop van Utrecht, David van Bourgon-
dië, hier resideerde en een complete hofhouding installeerde. 
De ligging langs de rivier maakt Wijk bij Duurstede een van de meest 
schilderachtige plaatsen van ons land met de fraaie en schilderachtige 
walmolen. In het Schippershuis langs de wal met uitzicht op de rivier 
werd de lunch gebruikt, 's Middags volgde een bezoek aan het kasteel 
Amerongen. Dit indrukwekkende kasteel in de uiterwaarden op de 
grens van de Utrechtse heuvelrug is praktisch nog geheel in 17de-
eeuwse staat. Het strenge uiterlijk was destijds zeer modern en stond 
model vooreen aantal kort nadien gebouwde kastelen. Doordat het kas
teel tot na de Tweede Wereldoorlog in het bezit van dezelfde familie is 
gebleven, maakt de inrichting duidelijk hoe kasteelbewoners in de loop 
der eeuwen leefden. 
Na de intensieve dag was het op het terras voor de stallen goed toeven 
met een versnapering. De deelnemers konden terugblikken op een 
geslaagde excursie. 

Conclusie 

De door het genootschap georganiseerde activiteiten kregen in ruime 
mate aandacht van de leden. Daarmee kan ook op dit eerste jaar na de 
uitgebreide lustrumviering in 1990 met voldoening worden terug
gezien. 

J. Grakist 
secretaris 
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Commissie Behoud Stadsschoon 

Delfia Batavorum houdt zich niet alleen bezig met het bestuderen van 
het verleden van Delft, maar zet zich ook in voor het behoud en herstel 
van de materiële en immateriële zaken die dat verleden aan ons heeft 
nagelaten: het culturele erfgoed. Een belangrijk deel van deze erfenis 
wordt gevormd door een nog grotendeels gave historische stad. Om die 
reden kent de vereniging al sinds haar oprichting een vaste Commissie 
Behoud Stadsschoon. 
Voor de commissie was 1991 een overgangsjaar. Afgesloten werd een 
periode van zes jaar waarin het monumentenbeleid van de gemeente 
centraal stond. Men was nauw betrokken bij het totstandkomen van de 
monumentenverordening en uiteindelijk stapten K.J.H.W. Deen en 
mevrouw M.E. Mey over naar de eerste monumentencommissie, respec
tievelijk als voorzitter en vice-voorzitter. Tevens verlieten A.W. Bakker, 
P.A. de Roo en C. van der Salm de commissie, zodat overbleven 
mevrouw P.C. van der Heijden-Wolfhagen, M. Tillema en J.G. Wegner. 
Het ledental werd weer op peil gebracht door J.K. Abels, B.D. Verbrugge 
en F.N. Vroom. 
Wegner werd voorzitter en Tillema secretaris. Eerstgenoemde werd 
tevens lid van het bestuur van het genootschap en zal dus als verbin-
dingsman fungeren. In deze samenstelling kwam men drie maal bijeen, 
op 29 mei, 21 september en 27 november. 
De commissie begon haar werkzaamheden met een inventarisatie van 
de problematiek. Naast de helaas onvermijdelijke incidentele misstan
den werden ook problemen gesignaleerd die van meer structurele aard 
waren. Voorbeelden van deze laatste categorie zijn: 
- de te grote vrijheid die het komplan biedt aan nieuwe invullingen in 
de oude stad; 
- het gebrek aan menskracht bij het gemeenschappelijk apparaat om 
een actief monumentenbeleid te voeren, met name op het gebied van 
inventarisatie en selectie van te beschermen zaken; 
- het verstoorde evenwicht tussen enerzijds het wonen en anderzijds 
het werken en recreëren in de binnenstad, met alle gevolgen voor de 
waardevolle woonbebouwing; 
- het slechte beheer van de openbare ruimte in de binnenstad, waar
door het eigen initiatief van bijvoorbeeld de commercie te veel vrij 
spel krijgt. 
Uit dit lijstje zal de commissie het komende jaar een keus moeten 
maken. De aanpak ervan hoeft niet ten koste te gaan van de aandacht 
voor incidentele zaken. De voorgaande jaren hebben juist aangetoond 
dat met deze werkwijze ook meer resultaat kan worden geboekt bij inci-

12 



denten. Voorbeelden van de laatste categorie zijn: 
- de bouw van een stadstheater aan of bij het Achterom; 
- de overkapping van een binnenplaats van het Prinsenhof; 
- de ophanden zijnde afstoting van een aantal monumentale gebouwen 

door de Technische Universiteit; 
- de tijdelijke plaatsing van een expositiekas over het water van de 

Voorstraat. 
Met betrekking tot het theater heeft het genootschap zich per brief tot de 
gemeenteraad gericht met een pleidooi voor het plan van de architect 
Hertzberger. Kort daarop zorgde een actie van omwonenden ervoor dat 
de gemeente de bouwplaats zodanig verschoof dat van een nieuwe 
opgave gesproken kan worden. Wij blijven de ontwikkeling nauwlet
tend volgen, evenals die van de andere punten van het lijstje. 

M. Tillema / J.G. Wegner 
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Hippolytus in Delft 

Dries van den Akker s.j. 

Sint-Hippolytus is de patroonheilige van Delft; en daarmee ook van de 
Oude Kerk. Van Bleyswijck maakt melding van een plaatselijke volks
overlevering dat deze patroon gekozen zou zijn, omdat de Oude Kerk 
gedeeltelijk zou rusten op de fundamenten van een romeinse verdedi
gingstoren aan een kromming in de gracht van Corbulo. Op die toren 
was een wacht gestationeerd geweest 'om de passage te bevrijden'. 
Omdat Sint-Hippolytus wordt afgbeeld als Romeins soldaat, meende 
men aldus de herkomst van zijn patronaat verklaard te hebben. Van 
Bleyswijck zelf hecht weinig geloof aan deze uitleg. Bij Michael Vosme-
rus heeft hij een geloofwaardiger uitleg aangetroffen '. 

In 1359 had Delft zijn stadsrechten verspeeld. Want tijdens de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten had de stad - naar achteraf bleek - de kant van 
de verliezer gekozen tegen hertog Albrecht van Beieren. Dat moest ze 
bekopen met het verlies van omwalling en marktrechten. Maar na hun 
strijd aan de zijde van hertog Albrecht tegen de Friezen in 1396 kregen 
de burgers van Delft bij wijze van beloning toestemming weer een wal 
om de stad te leggen en de grachten uit te diepen. De officiële akte is 
gedagtekend op 13 augustus, Sint-Hippolytusdag. Vanaf dat moment is 
'Hippoliet', zoals hij vertrouwelijk heet in de Delftse volksmond, de 
stadspatroon. Waarom men precies Hippolytus koos, wordt niet ver
meld. Er werden destijds op diezelfde dag ook nog andere heiligen 
gevierd, zoals de heilige Cassianus, een schoolmeester, en Pontianus, 
een paus, allebei martelaar net als Hippolytus. Pontianus was waar
schijnlijk de belangrijkste. Immers, graaf Floris verleende in 1266 aan 
de nieuwe uitleg van Delft vrijheid van tollen, en wel op ... 
13 augustus: 'Pontiaansdag'.^ Wellicht dat men honderddertig jaar later 
voor Hippolytus koos, omdat deze heilige in zijn soldatentenue beter 
paste bij het krijgsbedrijf waar nu zo'n zegen op rustte; of bij het herstel 
van de veilige stadswal. 

De Oude Kerk, die tot dan toe was toegewijd aan de heilige Bartholo-
meus, werd omgedoopt tot Sint-Hippolytuskerk; het hoofdaltaar deel-
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den beide heiUgen broederlijk; de naburige straat werd de Hip-
polytusbuurt. De waltoren tussen de Bagijnetoren en de Haagpoort 
heette Hippolytustoren; deze stond in de kromming van de Wateringse 
Vest' ongeveer ter hoogte van de huidige tramhalte tegenover de spoor-
onderdoorgang bij de Gist-en Spiritusfabriek. Wellicht, dat déze Hippo
lytustoren aan de basis stond van het oude volksgeloof waarover we 
lazen bij Van Bleyswijck? 

1. 'S. Hippolytus Martyr 13 Augustus'. Op de vaan en het schild staat een zgn. leliën-
haspel. kenmerkend voor de wapens van het hertogdom Kleef, de abdij Cysoing in 
België en de stad Ciney, eveneens in België. Prent van onbekende herkomst 
(Gemeentearchief Delft). 
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Wie was Sint-Hippolytus? 

Volgens de legende zou hij de gevangenbewaarder van Sint-Laurentius 
geweest zijn. Door diens standvastigheid getroffen liet hij zich door 
hem bekeren en dopen met zijn negentien personen tellende huishou
ding, van wie ons alleen zijn min, Concordia, met name is overgeleverd. 
Toen Laurentius de marteldood was gestorven, droeg Hippolytus naar 
goed christelijk gebruik zorg voor zijn begrafenis. Keizer Valerianus 
dreigde hem dat hij hem en zijn hele huishouding zou onthoofden, als 
hij niet terugkwam van zijn dwaling. Maar Concordia bezwoer hem lie
ver te sterven dan ontrouw te zijn. Al de zijnen werden inderdaad omge
bracht met het zwaard, maar Hippolytus werd met touwen achter een 
paar wilde paarden vastgebonden en net zolang door de distels en de 
dorens gesleept tot hij was bezweken. Op deze manier maakte Hippoly
tus de betekenis van zijn naam waar. Niet alleen kan die vertaald wor
den met 'paardenlosmaker' of 'paardenuitspanner', maar ook met 
'degene die door paarden wordt vermorzeld'.'' 
Een dergelijke naamsverklaring ligt waarschijnlijk aan de basis van 
deze legende, waarvan de martelscene bovendien veel gelijkenis ver
toont met die van Hippolytos uit de Griekse mythologie. De middeleeu
wer probeerde alles wat met 'Hippolytus' te maken had in één verhaal 
samen te brengen. Het is moeilijk hier waarheid en verzinsel uit elkaar 
te halen. De moderne wetenschapper onderscheidt drie verschillende 
heiligen die 'Hippolytus van Rome' heten; ze worden alle drie op 13 
augustus herdacht. Sommigen menen dat het hier uiteindelijk toch om 
één en dezelfde persoon gaat.^ 

1. Hippolytus van Porto, bisschop en martelaar; overl. tijdens de rege
ring van Alexander Severus (222-235) of 252? (13 augustus, maar 
meestal 22 augustus). 

2. Hippolytus van Rome, tegenpaus en kerkvader; t 235 of 236; in de 
westerse kerk op 13 augustus (te zamen met Paus Pontianus), in de 
oosterse kerk op 30 januari (te zamen met o.a. Chrysis, Cyriacus, 
Maximus, Sabinianus e.a.); in het Missale Romanum van na 1570 te 
zamen herdacht met Cassianus. 

3. Hippolytus van Rome, soldaat en martelaar; overl. tussen 250 en 253; 
13 augustus 

De hier als derde genoemde Hippolytus is dus de 'onze'. Hij was de 
patroon van de gevangenbewaarders, van alwie met paarden omging en 
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van de paarden zelf; zijn voorspraak werd ingeroepen bij aller hande 
kwalen. Hij wordt afgebeeld als Romeins soldaat, met schild en lans, 
waaraan soms een vaantje wappert; herhaaldelijk heeft hij een of meer 
paarden bij zich (zie afb. 1). Soms wordt zijn marteling afgebeeld: aan 
vier paarden wordt hij uit elkaar getrokken (zie bijv. het bekende drie
luik van Dirk Bouts in de Sint-Salvatorkerk te Brugge, afb. 2; daaruit 
moge blijken hoezeer Hippolytus' verering zich naast de straks te noe
men plaatsen verspreid had in het Europa van de late middeleeuwen). 
Naar aanleiding van deze afbeelding willen we nog wijzen op een 
curieuze bijzonderheid in Delfts geschiedenis. 

2. Middenpaneel van het drieluik van Dirk Bouts in de Sint-Salvatorskathedraal te 
Brugge. Het drieluik werd geschonken door Hippolytus Berthoz en zijn vrouw. 
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Onder veel Delvenaren leeft het verhaal, dat Balthasar Gerards, de 
moordenaar van Prins Willem van Oranje, op de Markt door middel 
van paarden gevierendeeld zou zijn. In feite is Balthasar Gerards echter 
met gloeiende ijzers en messen gemarteld tot de dood erop volgde. Zijn 
lijk werd in vier stukken gesneden en aan de stadspoorten opgehangen^ 
zoals in soortgelijke omstandigheden wel gebruikelijk was. Dat vieren
delen klopt dus wel. Maar waar komen in de Delftse verhalen die paar
den vandaan? Het zou ons niet verbazen, als zij afkomstig waren uit de 
martelaarslegende van Sint-Hippolytus. Destijds hebben de Roomsen 
geprobeerd Balthasar Gerards heilig verklaard te krijgen.^ Het zij met 
schaamte gezegd. Wellicht is de verwarring van zijn marteling en die 
van de stadspatroon daar nog een verre echo van...? 

In de middeleeuwen was Hippolytus' verering wijd verbreid. Dat kwam 
omdat in de achtste eeuw abt Fulrad van Saint-Denis bij Parijs van de 
toenmalige paus o.a. het lichaam van Hippolytus als kostbare reliek 
voor zijn klooster meekreeg.** Toen een latere paus bij zijn bezoek aan 
het klooster vroeg wiens relikwieën daar werden bewaard, kreeg hij ten 
antwoord: 'Die van Sint-Hippolytus.' Hij liet zich ontvallen: 'Sint-
Hippolytus? Dat kan ik gewoonweg niet geloven.' Onmiddellijk barstte 
er boven die plaats zo'n vervaarlijk onweer los met angstaanjagende 
donderslagen, dat de Heilige Vader uitriep: 'Oké, oké, ik geloof het!"' 
Vandaar verhuisde Hippolytus enige tijd later naar het door Fulrad 
gestichte Fulradsweiler in de Elzas, dat bekend werd als Saint-Bilt of 
Sint-Pilt, verbasterde vormen van 'Hippolytus'. Plaatsen als Tegernsee, 
Salzburg, Sankt Pölten (al evenzeer een verbastering'"), Halberstadt, 
Bamberg en Keulen richtten in hun kerken een Hippolytusaltaar op." 
Dat vereiste de aanwezigheid van relieken. Ook Delft had een reliek, 
gevat in een 'silveren casse'.'^ Waar kwam die vandaan: uit Parijs, de 
Elzas of toch Keulen? Hoe en wanneer heeft de Oude Kerk die verwor
ven? Ik veronderstel dat ze uit Keulen afkomstig waren. Het is een feit 
dat als de Delvenaren enige tijd later op relikwieën uitgaan, ze vooral 
aan Keulen denken.'^ Bovendien blijken er zich al rond 1404, acht jaar 
nadat Hippolytus stadspatroon werd, 'een weynich van den reliquien 
der 11.000 maechden' (dat zijn de gezellinnen van Sint-Ursula) in de 
Nieuwe Kerk te bevinden; die konden niet anders dan van Keulse 
afkomst zijn. Zouden de Hippolytus-relieken van de Oude Kerk tegelijk 
verworven zijn met die van de elfduizend maagden in de Nieuwe Kerk? 
Voor deze veronderstelling spreekt ook dat sommige Delvenaren te 
Keulen hadden gezien hoe de relieken van de heilige Hippolytus naast 
die van Sint-Ursula rustten op het hoofdaltaar van de Sint-Ursulakerk. 
Zouden ze daar niet attent op geworden zijn juist door het feit dat ze uit 
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waren op relieken van Sint-Hippolytus voor de Oude Kerk? Bij die
zelfde gelegenheid zou men dus en passant ook wat relieken van de 
elfduizend-maagden meegenomen kunnen hebben voor de Nieuwe 
Kerk. Als zich dan rond het jaar 1404 de vraag voordoet welke patroon
heilige de Nieuwe Kerk naast Maria zou moeten hebben, juist zoals ook 
de Oude Kerk naast Maria Hippolytus heeft, ligt Ursula wel zeer voor de 
hand. We veronderstellen dus dat de relieken van Hippolytus in de 
Oude Kerk tussen 1396 en 1404 uit Keulen gekomen zijn. En tegelijk 
registreren we dat de Nieuwe Kerk in zekere zin haar patrones, Sint-
Ursula, aan Hippolytus te danken heeft.'* 

3. De marteldood van de H. Hippolytus uit Levens der Heiligen, Kerkvaders en 
Martelaren, s-Gravenhage 1839-1842. deel III, bh. 332. 

De verering van Sint-Hippolytus te Delft 

Hoe stond het met Hippolytus' verering te Delft vóór de Reformatie? 
Met het oog op zijn feestdag werd de dagen tevoren het koorhek in de 
kerk opgepoetst.'^ Op 13 augustus zelf werd de grote klok geluid.'^ De 
priesters van de broederschap der Zeven Getijden Meesters waren ver
plicht alle kerkelijke officies en plechtigheden bij te wonen 'sonder uyt 
te doen of uyt het choir te gaan eer de diensten gedaan zouden wezen'.'^ 
Een van die diensten was natuurlijk de plechtige hoogmis. Dat zou bete
kenen dat de burgers op die dag vrij hadden. Zekerheid heb ik daarover 
op grond van de literatuur nog niet kunnen verkrijgen, maar waar
schijnlijk is het wel. Bij het uitreiken van de H. Communie werd natuur
lijk gebruik gemaakt van een 'broot-busse [ = ciborie, een hostiekelk met 
deksel] met Hippolytus dair boven op.''^ 
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4. De marteldood van de H. Hippolytus, houtsnede (afbeelding uil Wunder und Pak
ten der Heiligen, 1925, Nachdruck: München 1976, blz. 86). 

De relieken werden ter verering opgesteld op het hoogaltaar. Wie daar 
op de dag zelf of in de week erna (oktaaf = letterlijk "acht dagen') 
bepaalde gebeden kwam zeggen, kon aflaten verkrijgen. De kerk bezat 
niet alleen de reeds genoemde verzilverde 'casse' (= reliekschrijn), maar 
ook een zilveren beeld, dat na de beeldenstorm van 1572 nog gered bleek 
te zijn.''' Ongeletterde gelovigen konden ook verwijlen bij het tweeluik 
boven het altaar waarop episodes uit de legende van Sint-Hippolytus 
waren afgebeeld.^" Welke taferelen waren afgebeeld, weten we niet. 
Maar van andere 'cycli' weten we dat in ieder geval de marteldood werd 
afgebeeld; daarnaast zag men vaak hoe Hippolytus de heilige Lauren-
tius bewaakte en begroef, en hoe hij van de H. Justinus de Com
munie ontving.2' 

Toen kwam de Reformatie. Op 24 augustus 1566 woedde de beelden
storm in De Hippolytuskerk, uitgerekend de feestdag van de voormalige 
patroonheilige, Sint-Bartholomeus. Michael Vosmerus meende dan 
ook dat Bartholomeus dit had toegelaten als straf voor het feit dat hij 
destijds het veld had moeten ruimen ten gunste van Sint-Hippoliet.^^ 
Vele kostbare en dierbare devotionalia en religieuze voorwerpen gingen 
verloren. In 1572 volgde een nieuwe golf van vernielingen. Tenslotte 
ging de kerk op 23 april 1573 over in handen van de 'Nieuwe Leer'. De 
paapse leer werd officieel verboden. In de praktijk betekende het dat de 
voormalige pastoor van de Hippoliet uitweek naar het Bagijnhof en 
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daar voor een handvol getrouwen zijn ambt bleef uitoefenen. Hij koos 
als patroon voor zijn schuiikerkje aldaar Sint-Hippolytus. (Juist zoals 
zijn collega van de Nieuwe Kerk voor zijn schuiikerkje op het Bagijnhof 
Sint-Ursula koos). De pastoor van de Oude Kerk vroeg en verkreeg van 
de paus in Rome nieuwe relieken voor liturgisch gebruik, maar daaron
der bevonden zich er geen van Hippolytus.22 Hij wist in 1592 jezuïeten 
naar Delft te halen ten behoeve van de 'Hollandse Missie'. In de vol
gende eeuw ontstond er tussen zijn opvolgers en de jezuïeten veel 
onenigheid. Het eind van het liedje was dat de jezuïeten eind 1708 uit de 
stad werden verjaagd, en dat de geestelijkheid van de in 1748 samenge
voegde Hippolytus- en Ursulakerk op het Bagijnhof uiteindelijk kozen 
voor de afscheidingsbeweging van de Oud-Katholieke Kerk. Opmerke
lijk is dat intussen Hippolytus daar als patroon verdwenen is: het kerkje 
op het Bagijnhof is toegewijd aan Ursula en Maria...! 
Voortaan kerkten de Roomsen in de voormalige schuilkerk van de 
jezuïeten aan de Oude Langendijk die nu door de Franciscanen werd 
beheerd; deze was aan Sint-Jozef toegewijd. Daaruit groeide tenslotte de 
neogotische kerk aan de Burgwal, die tot in de zestiger jaren van deze 
eeuw Sint-Jozefkerk heeft geheten. Toen begin 19de eeuw de voorloper 
van de neogotische kerk te klein werd, begon men te denken aan een 
nieuwe parochie. Deze werd opgericht in 1804 in het Congregatiege
bouw aan de Brabantse Turfmarkt; als patroon werd weer gekozen voor 
Sint-Hippolytus. 

Eind 19de eeuw betrokken de parochianen het nieuwe kerkgebouw dat 
door architect Cuypers aan de Voorstraat was neergezet. Boven de 
ingang was een stenen beeld aangebracht van de patroonheilige. En in 
het hoofdaltaar moet zich een reliek bevonden hebben van Sint-
Hippolytus. In de jaren zestig van deze eeuw werden de kosten aan het 
gebouw zo hoog en was het aantal gelovigen in de Delftse binnenstad zo 
drastich gedaald dat deze kerk moest worden afgebroken; wat er van de 
relieken is geworden en van het beeld aan de ingang...'.'̂ ^ Dat alles gaf 
veel verdriet en conflicten temidden van de gelovigen. Een klein groepje 
vasthoudende getrouwen bleef kerken in de voormalige kapel van de 
Heilige Geestzusters op de hoek van de Nieuwstraat en het Oude Delft: 
sindsdien heet dit gebouwtje: Sint-Hippolytuskapel. Daarin bevindt 
zich een stijf neogotisch altaar aan Hippolytus toegewijd. 

Tijdens de Rooms-Katholieke emancipatie, die ongeveer begint met het 
herstel van de Nederlandse bisschoppen in 1853 en eindigt met het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1966), kozen Delftse Rooms-
Katholieke instellingen herhaaldelijk Hippoliet als patroon. Nu onder 
invloed van de ontzuiling allerlei maatschappelijke Rooms-Katholieke 
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instellingen verdwijnen, dreigt ook Hippoliet als patroon verloren te 
gaan. Bekend was het ziekenhuis aan de Phoenixstraat, dat sinds 1978 is 
opgegaan in het Reinier de Graaf Gasthuis; wat rest is het zogeheten 
Hippolytusgebouw aldaar. De Hippolytusschool, in 1920 aan de Raam 
gebouwd, is Paulusschool geworden. Alleen de R.K. bouwvereniging 
'Sint-Hippolytus' in wier opdracht o.a. het zogeheten Heilige Land werd 
gebouwd, de stadswijk achter de Oostsingel tegenover de Oostpoort en 
Oranjestraat, bestaat nog. 

Voorzover mij bekend is er thans in Delft nergens een representatieve 
afbeelding van Sint-Hippoliet te vinden. 

Noten: 

1. Dirck Evertsz. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft. - Delft, 1667-
[1680], blz. 132. 

2. Reinier Boitct,Beschryvingderstadi Delft. - Delft, 1729, blz. 22. Van den Bergh 
en Meylink herleidden 'sente Pontiaens-daghe' 1266 tot 19 november 1266, 
in latere oorkondenboeken is die datum steeds herleid tot 14 januari 
1266(67). 

3. Zie o.a. Herman Rosse, Delft Kunststad, restauratieplan voor de zeven eeuwen 
oude prinsenstad, een ontwerp van Herman Rosse. - Delft, 1946, blz. 11; W.A. 
Feitsma, Delft en haar krijgsgeschiedenis. - Rijswijk, 1987, blz. 17. 

4. Mrs. Jameson, Sacred and Legendary Art. - London, 1890, Vol. II blz. 548. 
5. E. Kirschbaum s.j. (W. Braunfels, herausgeber), Lexikon der Christliche Iko-

nographie, 6. Band: Ikonographie der Heiligen Crescentius von Tunis bis Innocen-
tia. - Rome etc. 1974, kol. 538. 

6. N. Bosma, Balthazar Gerards: moordenaar en martelaar. - Amsterdam; 
Rodopi, 1983. - (Serie uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum ; 10), 
blz. 96; P.P. de Baar |et al.|, Balthasar G. - Amsterdam: Syndikaat, 1984, blz. 
61-63. 

7. Zie noot 6, blz. 64w. 
8. Reliekof relikwie (beide woorden zijn afkomstig van het latijnseVeliquia' = 

'overblijfsels' en worden door elkaar gebruikt) duidde aanvankelijk op het 
gehele lijk van de heilige; vanaf de vroege middeleeuwen kon het ook een 
enkel bot of een botsplinter zijn; m.i.v. de Contra-Reformatie (17de eeuw) 
verwees het ook naar voorwerpen die met de heilige in verband konden wor
den gebracht, liefst stukjes stof van de kleding. Soms waren de relieken zo 
klein dat ze verwerkt waren in een reliekmonstrans, of in een doosje ter 
grootte van een hostie. Het was voor een heiligdom van belang relieken te 
bezitten. Op de allereerste plaats om devotionele redenen (dit wordt nogal 
eens over het hoofd gezien!); vervolgens ook om financiële: ze trokken pel
grims, en er konden stukjes van worden doorverkocht. 

9. Acta Sanctorum. - Parisiis et Romae, 1867 augusti. Vol. III, blz. 9. 
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10. Zie noot 5, kol. 538. 
11. S. Beissel, Die Verehrung der Heiligen undihre Reliquien in Deutschlandim Mit-

telalter: 2. Teil: De Verehrung usw. wahrend der zweiten Hdlfte des Mitielalters. -
Darmstadt, 1983 (Nachdruck 1882), blz. 23, 25, 66. 

12. D.P. Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. - Den 
Haag, 1973, blz. 54w. 

13. Oosterbaan, Oude Kerk (noot 12), blz. 52; D.P. Oosterbaan, 'Kroniek van de 
Nieuwe Kerk te Delft', in: Haarlemse Bijdragen 65 (1958), blz. 5-304 (ook los 
verschenen), daar blz. 220. 

14. Oosterbaan, Kroniek (noot 13), blz. 194-195:'... soe worde overgeleyt hoe dat 
hier in deser nyewer kercken waren een weynich van den reliquien der 
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men in sinte Ursulen kerckebeyde rustende waren als hoirbeyder lichamen 
aldair naest malcanderen leggende in eenre scoenre cassen. Soe seiden som
mige dattet oec wel soude vogen, Gode ende Marien dairbi niet te cort 
doende, mer indien sij dair tsamen rustende waren zijde an zijde, dat si ter 
eren Gods ende Marien oec hier in der steden van Delf tsamen geeert sou
den worden. Ende dat der menigen seer guet dunckende soe wortet toegela
ten ende confirmeert bi den biscop van Utrecht Fredericus'. 

15. Oosterbaan, Oude Kerk (noot 12), blz. 111, n. 376. 
16. Van Bleyswijck. blz. 138. 
17. Boitetblz, 186. 
18. Boitetblz. 189. 
19. Boitet. blz. 188-189. Of het nu nog bestaat, en zo ja, op welke plaats, is 
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20. Oosterbaan, Oude Kerk (noot 12), blz. 32. 
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De Delftse bestuurder 
Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) 

en zijn gezin 

drs. G. de Moor 

Inleiding 

Op 3 juli 1428 vond de 'Zoen van Delft' plaats. Door deze verzoening 
van de strijdende partijen kwam er een eind aan een burgeroorlog die 
Holland teisterde. Opnieuw hadden de Hoeken en Kabeljauwen tegen
over elkaar gestaan. De eersten steunden de wettige gravin Jacoba van 
Beieren, de Kabeljauwen volgden haar neef, Philips van Bourgondië, 
die erin slaagde de heerschappij aan zich te trekken. Op het gebied van 
oorlogvoeren waren de Middeleeuwen met hun feodale ridderlegers 
voorbij en begon langzaam de Nieuwe Tijd. Philips, die de naam de 
Goede zou krijgen, ging meer en meer steunen op steden en dorpen die 
de belasting opbrachten waarmee hij zijn dienaren en soldaten kon 
betalen. 
Holland trad toe tot het Bourgondische machtsblok. De handel profi
teerde zowel van de geldsanering, die Philips in 1433 toepaste, als van 
het vergrote afzetgebied in de Bourgondische gebieden. De Franse 
(eet)cultuur kon die van het Nederlandse gewest verrijken. Een wel
vaartsperiode brak aan, die vijftig jaar zou duren. 
Delft, de derde stad van Holland, had als Kabeljauwsgezinde aan de 
kant van de winnaar gestaan en profiteerde nu van de stijgende con
junctuur en bevolkingstoename in het graafschap. Belangrijke inkom
stenbronnen waren bierbrouwerij en lakenbereiding. Op de don-
derdagmarkt werden goede zaken gedaan; voor boter en graan kwamen 
de kopers ook van buiten de stad en het gewest. In de stad bloeide even
eens het geestelijk leven, want Delft was een vrome stad. De Nieuwe 
Kerk, waarvan de bouw in 1381 begonnen was en die in 1404 aan Sint-
Ursula en haar gezellinnen werd gewijd, werd in de loop van de vijf
tiende eeuw voltooid. Het gebouw werd voorzien van talrijke altaren en 
kunstwerken. Trof men in de veertiende eeuw reeds de kloosters 
Koningsveld, Sint-Agatha, Sint-Barbara en het Begijnhof aan, in de 
vijftiende kwamen hier Sint-Hiëronymus, Sint-Clara, Sint-Agnes, Sint-
Anna, Sint-Ursula en dat van de Franciscanen bij. Bovendien stichtte 
men voor het verplegen van zieken het Maria-Magdalenaconvent en 
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hielden ook de AJexianen of Cellebroeders zich met verpleging bezig. 
De verzorging van zieken en gebrekkigen in het Gasthuis lag op een 
hoger peil dan in het omliggende gebied. In de buurt van Delft versche
nen bovendien het kartuizerklooster en Sion, waarin volgelingen van de 
broeders van het Gemene Leven verbleven. Jaarlijks werden verschil
lende processies gehouden, waarvan die ter ere van Maria van Jesse de 
belangrijkste was. 
Het stadsbestuur zag er op toe dat de orde werd gehandhaafd. Zo mocht 
in de omgeving van de Oude en Nieuwe Kerk geen herberg worden 
gehouden en verkoop van wijn en bier was daar verboden. Bij vanda
lisme en andere baldadigheid van de jeugd had men een eigentijdse 
aanpak. Ouders van deze jeugdige criminelen liepen een boete op. Wan
neer zij die niet konden of wilden betalen, werden hun kinderen gesla
gen en een tijdje in de gelegenheid gesteld op een dieet van water en 
brood hun wandaden te overdenken. 
Andere kinderen waren echter geestelijk beter bezig. De leerlingen van 
de school van de Oude Kerk volgden niet alleen onderwijs, maar baden 
ook zeven maal per dag de getijden mee. 

Het bestuur van Uelft 

In de Middeleeuwen werd een stad anders bestuurd dan tegenwoordig. 
De inwoners kozen hun gezagsdragers niet, maar de bestuurscolleges 
kozen hun eigen opvolgers, namelijk de burgemeesters, die de dage
lijkse leiding hadden, en de schepenen, die onder meer belast waren met 
rechtspraak. Zij oefenden hun ambt een jaar uit en ontvingen daarvoor 
geen wedde. Wel mochten zij voor dienstreizen en dergelijke een onkos-
tendeclaratie indienen. Het bekleden van een ambt was in deze tijd een 
erebaan, die men geacht werd uit burgerzin op te nemen. Hiervoor kwa
men alleen weigestelden in aanmerking, men moest immers in de 
gemeenschap het nodige aanzien bezitten en in staat zijn de hoge kos
ten van representatie te dragen; men mocht namelijk tijdens het func
tioneren als stadsbestuurder geen bedrijf uitoefenen. Dit verbod moest 
een ongewenste vermenging van belangen voorkomen. In deze tijd 
kende men nog geen overheidsgebouwen; de bestuurshandelingen wer
den in de woonhuizen van leidinggevenden afgedaan. Het hoofd van de 
politie, de schout, kan men vergelijken met een kleine zelfstandige: hij 
pachtte zijn ambt van de graaf en kreeg zijn inkomsten uit een deel van 
opgelegde boetes. 
We willen aandacht schenken aan een bestuurder op velerlei gebied: 
Cornells van Dorp. 
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De levensloop van Cornelis van Dorp tot 1477 

Cornelis van Dorp werd omstreeks 1425 geboren als zoon van Jan van 
Dorp. Deze was op 3 mei 1445 overleden, op die datum volgde Cornelis 
hem namelijk op als heer van Dorp, een heerlijkheid bij Schipluiden. 
Cornelis' moeder, Aleid van den Woude, zich noemende Van Alke
made, overleefde haar man ruim 30 jaar. Cornelis trad als haar wettig 
vertegenwoordiger op: hij hing in 1460 zijn zegel aan de schenking die 
zij aan het klooster Sint-Hiëronymusdal deed. Toen zij op 18 december 
1475 stervende was, moest haar zoon een afspraak afzeggen die hij met 
de abdis van het benedictinessenklooster Rijnsburg had gemaakt. Het 
was namelijk in deze tijd gewoonte dat, voordat een meisje in een kloos
ter trad, een familielid daar een beleefdheidsbezoek bracht. In dit geval 
zou Beatrix Arendsdr. van Hodenpijl in Rijnsburg intreden. Blijkbaar 
was zij een familielid van Cornelis, want al eerder, in 1471, was hij als 
voogd voor haar broertje Joris opgetreden. 

1. Wapen van Cornelis van Dorp (ca. 1425-1503) (Oud Archief Delfland 14; Foto: 
Gemeente-Archief, Delft) 

Op 17 juli 1459 bezat Cornelis van Dorp het huis naast het poortje van 
het eerdergenoemde klooster Sint-Hiëronymusdal, het tegenwoordige 
pand aan de Oude Delft 163. Hij woonde hier met zijn echtgenote Eliza
beth van Almonde, die hem tien kinderen schonk, zeven zoons en drie 
dochters. Cornelis van Dorps wapen vertoonde in zwart drie zilveren 
leeuwenkoppen, rood getongd; het wapen van zijn vrouw vertoonde in 
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2a. Zegel van Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) met het wapen van Benthuizen 
(Gemeentearchief Lelden. Aanwinsten 1890, Inv. nr. 226. Foto. Algemeen Rijksar
chief 's-Gravenhage) 

2b. Contra-zegel van Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) met het wapen van Benthui
zen (Gemeentearchief Lelden. Aanwinsten 1890, Inv. nr. 226. Foto: Algemeen 
Rijksarchief 's-Gravenhage) 
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goud drie rode schuinkruisjes. Kort erop, in 1460, diende hij Delft voor 
het eerst als schepen. Hij zou dat nog eens in 1463 en 1475 doen. In 1466 
kocht hij de heerlijkheid Benthuizen en vergrootte zodoende zijn aan
zien als grootgrondbezitter. Waarschijnlijk daarom werd hij gekozen 
als lid van het hoogheemraadschap Delfland, waar we hem vanaf 1469 
aantreffen. Dit college was verantwoordelijk voor het bestuur over dij
ken en afwateringen in een bepaald gebied, in dit geval Delfland. In 
1469 en 1474 was hij zelfs baljuw hiervan. De belangrijkste taak van zo'n 
functionaris was, dat hij in het gebied van het hoogheemraadschap 
recht sprak. In 1468 was Comelis van Dorp aanwezig bij de dagvaart 
van Karel de Stoute in Den Haag. In 1470, 1472 en 1476 was Comelis 
van Dorp bovendien schout van Maasland. In 1476 was hij lid van de 
Veertigraad van Delft en vertegenwoordigde zodoende de burgerij. 

De troebelen in Holland na de dood van Karel de Stoute in 1477 

Op 5 januari 1477 sneuvelde Karel de Stoute bij Nancy. In tegenstelling 
tot zijn vader had hij zich omringd met gunstelingen door wie hij zich 
liet beïnvloeden en had als gevolg daarvan een weinig verstandige ver-
overingspolitiek gevoerd. Daar Karel maar één erfgenaam had, zijn 
dochter Maria, begonnen de moeilijkheden voor Holland nu pas goed. 
Erdongen twee vrijers naar haar hand. Op 19 augustus 1477 trouwde zij 
in Gent met de zoon van de Duitse keizer, Maximiliaan van Oostenrijk, 
en dit huwelijk had Lodewijk XI van Frankrijk aangezet tot oorlog. Bij 
al deze ellende kwam nog, dat de Hoekse en Kabeljauwse twisten weer 

3. De boomgaard Boekestein bij De Lier (Algemeen Rijksarchief 's-Graven-
hage, Coll. Van Dorp, inv. nr 4) 
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begonnen. In Leiden joeg men in 1479 de Hoeken de stad uit. Zij weken 
met hun medestanders uit naar Utrecht. Het platteland had te lijden van 
zwervende soldaten. Visserij was door de zeer strenge winter in 1480/81 
niet mogelijk en tot overmaat van ramp mislukte de oogst. Bovendien 
liepen de graan- en haringprijzen op, omdat de Franse vloot de kust 
blokkeerde. De Staten, de vertegenwoordigers van geestelijkheid, adel 
en steden, werden in 1481 in Rotterdam door stadhouder Joost van 
Lalaing bijeengeroepen, maar de Kabeljauwen weigerden te verschij
nen. Zij kwamen in Den Haag bijeen om ook onder leiding van de stad
houder de strategie tegen de Hoeken te bespreken. Dezen werden dan 
ook in oktober 1481 bij het blokhuis in Utrecht verslagen. 

4. Elizabeth van Dorp (overl. 1537) (foto Iconografisch Bureau s-Gravenhage) 
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De levensloop van Cornells van Dorp van 1477 tot 1488 

Ook voor Cornells van Dorp betekende het jaar 1477 een keerpunt in 
zijn carrière. In dat jaar namelijk werd hij lid van het Hof van Holland 
in Den Haag. Dit opperste rechtscollege was door Philips van Bourgon-
dië ingesteld. Naast het ambt van rechter oefende Cornells in 1484 ook 
dat van schepen uit en in 1480, 1481, 1482, 1485, 1486, 1487 en 1490 dat 
van burgemeester van Delft. 
Bij eerder genoemde slag bij het blokhuis in Utrecht waren de strijders 
uit Delft, die als Kabeljauwen aan de kant van het gezag stonden, in de 
verdrukking gekomen. Hun vaandel was verloren gegaan en de oudste 
zoon van Cornells, Jan van Dorp, sneuvelde. Hij liet zijn weduwe 
Catharine van Abbenbroek en hun dochter Maria achter. Enige jaren 
later, tussen 1485 en 1488, stierf ook Cornells' vrouw Elizabeth van 
Almonde, waarop hij met Aagte van Boshuizen, weduwe van Dirk 
Diertsz. van Meerburch, hertrouwde. Deze moet nog betrekkelijk jong 
geweest zijn, zij stierf pas na 29 januari 1521. Op haar kwam de zorg 
voor Cornells' opgroeiende en nauwelijks volwassen kinderen neer. Uit 
haar huwelijk met Cornells van Dorp werden geen kinderen geboren. 
Op 16 februari 1486 werd Maximilaan in Frankfurt tot Rooms koning 
gekozen. Op 9 april daaraanvolgende werd hij in de Mariakerk van 
Aken tot keizer gekroond. Bij die gelegenheid werden er 200 mannen tot 
ridder geslagen. Cornells van Dorp viel die eer later in het jaar in Dor
drecht te beurt. 

De Jonker-Fransenoorlog (1488-1490) en zijn gevolgen 

In 1488 brak er in Vlaanderen een opstand tegen Maximiliaan uit. Deze 
Vlaamse rebellen kregen steun van de Hollandse Hoeken onder leiding 
van een lid van een aanzienlijk geslacht: Frans van Brederode. Naar 
hem heet deze opstand de 'Jonker-Fransenoorlog'. Hij nam met zijn 
volgelingen de stad Rotterdam in. Toen zij na een jaar deze stad weer 
prijs moesten geven, trokken zij zich in de Vlaamse haven Sluis terug. In 
1490 werden zij in de zeeslag in het Brouwershavense Gat definitief ver
slagen door stadhouder Jan van Egmond. 
Het Kabeljauwse Delft had weinig eer behaald bij het verslaan van de 
Hoeken. Bij de slag bij Overschie op 12 februari 1490 werden namelijk 
80 Delftenaren gevangen genomen. 
De onzekere tijden met sterk stijgende prijzen hadden in Delft tot 
gevolg dat er tussen 1488 en 1490 nauwelijks aan de Nieuwe Kerk 
gebouwd kon worden. Het onderwijs van stadswege was door deze troe-
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5. 'Van Adrichem-triptiek' van Jan Mostaert, links: luik met portret van Albrecht 
Adriaensz. van Adrichem door de H. Petrus aanbevolen, rechts: luik met zijn derde 
echtgenote Elizabeth van Dorp, aanbevolen door de H. Paulus (Museum voor 
Schone Kunsten, Brussel) 

beien danig in verval geraakt en daarom besloot men in 1494 om een 
nieuwe rector te benoemen. 

De laatste levensjaren van Cornelis van Uorp 

Ook aan Cornelis van Dorp ging de crisis van de jaren tachtig in de vijf
tiende eeuw niet voorbij, want hij moest in 1488 uit geldgebrek de heer
lijkheid Benthuizen verkopen. 
Toen in november 1494 Philips de Schone, de zoon van Maria van 
Bourgondië, op zestienjarige leeftijd meerderjarig werd verklaard, nam 
Cornelis van Dorp als lid van de ridderschap deel aan de dagvaarten die 
in Geertruidenberg, Breda en Turnhout gehouden werden. 
Tot op hoge leeftijd bleef Cornelis actief Zo bezocht hij in 1502, samen 
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met de deken van de Hofkapel in Den Haag, Jacob Ruysch, het klooster 
Leeuwenhorst om de nalatenschap van Jan van Noortich tot Noortiger-
hout af te wikkelen. Na zijn dood liet Comelis een glasraam in dat 
klooster aanbrengen, omdat zijn familieleden in dat klooster verbleven 
hadden. In de zestiende eeuw zouden er nog meer verwanten 
volgen. 
Toen hij op 22 februari 1503 overleed, werd hij naast het Petrus-en-
Paulusaltaar in de eerdergenoemde Hofkapel ter aarde besteld. Blijk
baar was hij in armoede gestorven, aangezien zijn zoon Adriaan als 
vertegenwoordiger van zijn andere broers en zusters op 9 augustus 1503 
met stadhouder Jan van Egmond en diens vrouw een overeenkomst 
sloot waarbij zij afstand deden van hun vaders goederen in Putten. Van 
de opbrengst van 550 pond moest 200 pond uitbetaald worden aan de 
familie Van Almonde, waaruit hun moeder stamde, terwijl de resterende 
350 pond moesten dienen om hun vaders schuld aan de abt van het 
klooster Egmond af te lossen. 

De kinderen van Cornelis van Dorp 

In totaal zijn van Cornelis van Dorp zeven zonen bekend, namelijk Jan, 
Cornelis, Arend, Gerrit, Anthonis, Jacob en Adriaan; zijn drie ons 
bekende dochters waren Elizabeth, Maria en Magdalena. Hun chrono
logische volgorde is niet helemaal zeker. 

Elizabeth en Arend: 
In het Museum voor Schone Kunsten in Brussel hangt de Van Adrichem-
triptiek, waarop Elizabeth van Dorp, Cornelis' dochter, en haar echtge
noot Albrecht Adriaansz. van Adrichem met hun patronen Paulus en 
Petrus zijn afgebeeld. Mogelijk heeft dit kunstwerk bij het Petrus-en-
Paulusaltaar in de Hofkapel in Den Haag gehangen. Dit is temeer waar
schijnlijk, omdat Arend Cornelisz. van Dorp, in 1496 tot priester gewijd, 
kanunnik van de Hofkapel werd na aanvankelijk als kapelaan op het 
altaar van de heilige Maagd in Akersloot te hebben gediend. We treffen 
hem hier vanaf 1500 aan, maar waarschijnlijk was hij al eerder aange
steld. Een kanunnik is een geestelijke die tot een kapittel, de bestuurs
vergadering van kloosterlingen, geestelijken van een dom of van een 
collegiale kerk, behoort. Bovendien werd Cornelis' kleinzoon. Arend 
Adriaansz. van Dorp, in de Hofkapel begraven. 

Gerrit en Anthonis: 
Oudere genealogieën vermeldden, dat Cornelis nog twee zonen had die 
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in de geestelijke stand werden opgenomen, namelijk Gerrit, die kanun
nik was in de Mariakerk in Geervliet, en Anthonis, die ridder van de 
Duitse Orde werd. Deze orde was tijdens de kruistochten ontstaan om 
zieke en gewonde kruisvaarders te verplegen. Nadat de christenen uit 
het Heilige Land waren verdreven, ging de orde deelnemen aan de ver
overing van het nog niet gekerstende Pruisen. 

Comelisjr.: 
Op 5 december 1503 volgde Cornells van Dorp junior, na het sneuvelen 
van zijn oudste broer Jan, als oudste nog in leven zijnde zoon zijn vader 
in het leen in Dorp op. Cornells was in 1516 al overleden, toen Jan Cos-
tijnsz. en Pieter van Schiedam als voogden voor zijn dochter Maria 
optraden. De vrouw van Cornells jr. en moeder van Maria was de uit 
Brabant afkomstige Josina van Roetselaar. 

Maria: 
Pieter Hubrechtsz. van Schiedam was getrouwd met Maria, een dochter 
van Cornells senior. Net als zijn schoonvader was hij bij het bestuur van 
Delft betrokken: in 1502 tot 1504 was hij schepen, in 1506, 1510, 1511, 
1514 en 1519 burgemeesteren 1508, 1509, 1515 en 1516 weesmeester. Hij 
was omstreeks 1456 geboren en zijn hoofdtaak was die van geneesheer 
in het gasthuis. We weten, dat hij op 9 mei 1507 met zijn chirurgijn. Ste
ven, bij Margriet Gielisdr. in het Oosteinde werd ontboden. Haar tienja
rig zoontje, Pieter Jansz., had gedurende drie jaar bij de urine-afvoer 
last van een steen. Pieter en Steven waren echter niet in staat om met 
natuurlijke middelen genezing te brengen. Daarop riep de moeder 
Maria aan en beloofde gebeden, aalmoezen bestaande uit goud, zilver, 
was en vlas voor de piëta in de Nieuwe Kerk, een afbeelding van de 
wenende Maria bij haar gestorven zoon, en hierna genas het kind. 
Maria van Dorp leefde nog op 10 oktober 1517, toen zij en haar man de 
intrede regelden van hun dochter Cornelia in het Sint-Ursula-
zusterhuis in Schiedam. 

Jacob: 
Cornells' zoon Jacob, baljuw van Schieland, was in 1507 overleden. Na 
zijn eerste huwelijk met Elizabeth van Alphen was hij met Machteld 
Jacobsdr. van der Does hertrouwd. Deze laatste was tussen 1485 en 1490 
geboren en hertrouwde, na Jacobs dood, als jonge weduwe met Gerrit 
van Hoogwoude. Haar stiefvader, de Leidse stadsdokter mr. Jan Jansz. 
van Zeist, betaalde in 1508 een jaar schoolgeld aan het klooster Leeu
wenhorst voor haar zoontje Cornells Jacobsz. van Dorp. Op 16 juni 
1516 traden diens ooms, mr. Pieter van Schiedam, en zijn zwager 
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Adriaan van Dorp, als voogden voor hem op. Comelis Jacobsz. moet bij 
de dood van zijn vader nog heel jong geweest zijn, aangezien hij op 6 
februari 1521 nog niet meerderjarig was. 

Adriaan: 
Adriaan van Dorp was vanaf 1504 evenals zijn vader Cornelis van Dorp 
heemraad van Delfland. Hij voerde een gevierendeeld wapen: I en IV: 
in zwart drie zilveren leeuwekoppen, roodgetongd; II en III: in zilver 
een gaande gekroonde zwarte leeuw. Hartschild in goud drie rode 
schuinkruisjes. Adriaan voerde dus ook de kleuren van zijn grootmoe
der Aleid van den Woude, die uit een aanzienlijk geslacht stamde. 
Hij werd, evenals zijn broer Jacob, baljuw van Schieland, hoewel tegen 
zijn benoeming veel verzet rees. Hij was ook schout van De Lier en Zou-
teveen (nu een onderdeel van Vlaardingen en Schipluiden). Zijn car
rière speelde zich bovendien in het noorden van het gewest Holland af 
Behalve meesterknaap van de houtvesterij en de wildernis in Noord-
Holland en ontvanger van het kwartier Alkmaar en Westfriesland was 
hij ook schout van Niedorperkogge in Westfriesland. 
Na zijn eerste huwelijk met Cornelia van Abbenbroek hertrouwde hij 
met Josina van Weijburch. Hij stierf in 1533 en doteerde, net als zijn 
vader, een glasraam aan het klooster Leeuwenhorst, waar zijn dochter 
Elizabeth in 1528/29 ingetreden was. Adriaans vrouw Josina overleed 
vóór 2 april 1568. Zij liet haar kinderen de boomgaard Boekestein na, 
die in de Cralingsepolder bij De Lier lag. Haar zoon Jan betaalde uit de 
opbrengst hiervan: 500 Carolusgulden de schuldeisers van zijn 
moeder. 

Magdalena: 
Cornelis van Dorps dochter Magdalena tenslotte was niet erg gelukkig 
in het huwelijk. Na in 1505 weduwe geworden te zijn van Willem van 
Adrichem (tussen 1493 en 1496 rentmeester van Leeuwenhorst) her
trouwde zij met Daniël van Cralingen. Dit huwelijk werd gerechtelijk 
ontbonden, omdat hij zich publiekelijk misdroeg en haar mishandelde. 

Conclusie 

Als we dit alles overzien, kunnen we zeggen dat Comelis van Dorp zijn 
verplichting als lid van de ridderschap serieus nam. Dit leiderschap in 
een tijd van verwarring en verandering was voor hem financieel niet 
voordelig. Hij droeg zijn steentje bij aan het bestuur van de stad Delft en 
het gewest Holland. Hij en zijn familieleden verfraaiden ook geestelijke 
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instel l ingen. In zijn familieleven werd verdriet h e m bepaa ld niet 
bespaa rd . 
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De microscopische nalatenschap 
van Antoni van Leeuwenhoek 

Dr. H.L. Houtzager 

Het is bekend dat er tot op heden een drietal testamenten' is teruggevon
den van de Delftse onderzoeker van het microscopisch-kleine, Antoni 
van Leeuwenhoek^ (1632-1723) en wel gedateerd 1712\ 1719 en 1721"*. 
Volgens het laatste testament heeft zijn dochter Maria, Van Leeuwen-
hoeks laatste wilsbeschikking uitgevoerd. Dit testament was op 30 
november 1721 door de testateurs Van Leeuwenhoek en zijn dochter 
aan notaris Jan de Bries in een verzegelde koker overhandigd. Van dit 
gebeuren is een akte opgemaakt: 'in presentie van Heyndrick Beuninx 
ende Pieter Raetman, gebuyren van de comparanten als getuygen hier
toe versogt'.' 
Voor het door ons te bespreken onderwerp is de volgende passage uit het 
testament van belang, namelijk: 'vorders is ons begeeren dat alle de ver-
groote glazen geene uytgesondert, die in het cabinet leggen ende meest 
in cantoortgens sijn opgeslooten met haarcomptoirtjens sullen werden 
op den inventaris gebragt, sonder dat men yder in 't particulier sal op 
den inventaris te brengen, in een koffer of kist met de gereedschappen, 
sullen opgeslooten ende versegelt te werden, om tijd ende wijle, na de 
doot van de langstlevende, soo deselve nog in wesen sijn, in een bondel 
te verkoopen ten genoege van de heeren executuurs, ende ten meesten 
voordeel van de nalatenschap. 
Ook is ons begeerte, dat men in een kist ofte koffer sal opsluyten alle de 
ongedrukte schriften ende brieven, bij mij LEEUWENHOEK sijn geschre
ven rakende mijne ontdekkinge, nevens tien gesneden koopere plaaten, 
behoorende tot eenige ongedrukte brieven, waarvoor men seer na vijf-
hondert guldens heeft betaalt alsmede de vertalinge in 't Latijn, daar 
men een hondert ende seventig guldens voor betaalt heeft ende dat soo 
lange als den ^ ADRIAAN BEMAN'' in 't leven is, ende en sullen die brie
ven ende die naderhand nog geschreven sijn, ook niet mogen gedrukt 
werden bij des selfs soon ofte nabestaande.' 
Inderdaad is volgens deze wilsbeschikking van Van Leeuwenhoek door 
zijn dochter Maria gehandeld. Pas na haar dood is dit gedeelte van Van 
Leeuwenhoeks bezit verkocht 'ten genoege van de heeren executuurs, 
ende ten meesten voordeel van de nalatenschap', zoals wij hierna in 
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Lakzegel van Van Leeuwenhoek 

deze bijdrage nader zullen beschrijven. 

Reeds bij zijn leven had Van Leeuwenhoek laten doorschemeren aan 
het bestuurscollege van de Royal Society te Londen, dat zij er op konden 
rekenen na zijn dood een aantal microscoopjes van hem te zullen 
ontvangen. 
Tussen dit wetenschappelijk genootschap en Van Leeuwenhoek 
bestond sedert 1673 een nauwe relatie. Na de aanbevelingsbrief die Rei
nier de Graaf op 21 april 1673 naar dit genootschap had geschrevene 
waarin hij de leden van de Royal Society attendeerde op het belangrijke 
onderzoek dat zijn stadgenoot en vriend in Delft reeds had verricht, was 
er tussen 1673 en 1723 een onafgebroken stroom Send-brieven door Van 
Leeuwenhoek naar Londen gestuurd, waarin hij zijn ontdekkingen en 
onderzoekingen op schrift had gesteld^. 
Over dit legaat aan de Royal Society wordt door Van Leeuwenhoek 
gesproken in een van deze Send-brieven, namelijk die van 2 augustus 
1701"'. De betreffende passage uit deze brief in modern Nederlands 
omgezet luidt als volgt: 

'Ik heb een klein zwart gelakt en verguld kistje met vijf kleine laadjes, 
waarin zich dertien rechthoekige kleine blikken etuis bevinden, die ik 
met zwart leer heb overtrokken. In ieder van deze kleine etuis liggen 
twee geslepen vergrootglazen, bij elkaar dus zesentwintig stuks, leder is 
door mijzelf geslepen en gemonteerd in zilver en in zilver gevat. Voor 
het merendeel heb ik zilver gebruikt, dat ik uit het erts verkreeg en 
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scheidde van het goud, waarmee het was vermengd. Tevens is vermeld 
welk voorwerp voor ieder klein lensje is bevestigd. Ik heb mijn enige 
dochter opgedragen dit kleine kabinetje met genoemde vergrootglazen, 
welke ik thans nog gebruik, na mijn dood naar u toe te sturen, als blijk 
van waardering voor de eer die ik van u mijn leven heb genoten en 
ontvangen. 

Nadat Van Leeuwenhoek op 26 augustus 1723 was overleden en vier 
dagen later op de 31ste van die maand was begraven in de Oude Kerk te 
Delft, stuurde Maria van Leeuwenhoek het in de brief van 2 augustus 
1701 genoemde kabinetje met inhoud naar de Royal Society te Londen. 
Een tweetal brieven, beide gedateerd 4 oktober 1723 werd meegestuurd 
met het pakket, dat door een zeker Abraham Edens op zijn reis naar 
Engeland werd meegenomen en afgeleverd in Londen. De ene was een 
in fraai Latijn geschreven brief van de hand van Mr. Petrus Gribius, 
Ecclesiae Delphensis, pastor senex, Van Leeuwenhoeks predikant". De 
tweede brief was door Maria in het Nederlands geschreven; in modern 
Nederlands luidt deze brieP^: 

'Zeer geachte heren. 
Direct na de droeve dood van mijn vereerde vader An toni van Leeuwen
hoek zorgde ik ervoor dat dit verlies bij u bekend werd, door middel van 
een brief van onze eerwaarde en geleerde dominee Petrus Gribius; daar
aan toevoegend dat na de zes weken aan de eerbiedwaardige en 
beroemde Royal Society in Londen zal worden verzonden een klein 
kistje met vergrootglazen, (gevat) in zilver, dat door mijn overleden 
vader zelf is gewonnen uit gesteente. Dit alles is nu naar u gezonden, 
zoals mijn overleden vader het heeft gemaakt met 26 vergrootglazen in 
hun kleine doosjes: voorwaar een armzalig geschenk aan de zo 
beroemde Royal Society, maar bedoeld als blijk van mijn vaders diepe 
respect voor zulk een geleerd genootschap, waarvan mijn meest geliefde 
en dierbare vader zalig is zijn nagedachte de eer heeft gehad lid te zijn 
geweest. Uw meest nederige dienares, verzoekt uwe edelachtbaren nu, 
om zo goed te zijn om mij te berichten of dit geschenk veilig bij uw 
beroemd genootschap is aangekomen, zodat ik er over tevreden kan 
zijn dat ik de wens van mijn vader heb vervuld. 
Waarmee, zeer beroemde heren uw meest eerbiedwaardige dienares en 
om de dood van mijn vader rouwende dochter, nu en in de toekomst 
altijd is en zal zijn uw onderdanige dienares. 
Maria van Leeuwenhoek, dochter Antoni.' 

Dat de zending uit Delft goed is aangekomen op Crane Court, de zetel 
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van de Royal Society te Londen, wordt bevestigd door een briefje, dat 
ondertekend door Isaac Newton in vertaling luidt: 

'Crane Court, 7 november 1723 
De Royal Society heeft dezer dagen in haar vergadering een doos ont
vangen, bevattende 26 microscopen, haar nagelaten door wijlen Antoni 
van Leeuwenhoek. Ze werd gebracht door de heer Abraham Edens. 
Isaac Newton, voorzitter van de Royal Society' 

Zodra de microscoopjes met de daarbij behorende preparaten door de 
Royal Society in ontvangst waren genomen, heeft de toenmalige vice-
president Martin Folkes (1690-1754) deze bestudeerd en in 1724 in een 
rapport beschreven'^. 
Hoewel door het vervoer een aantal preparaten beschadigd was, waren 
alle lensjes nog buitengewoon helder en de zilveren microscoopjes nog 
volledig intact. In zijn rapport geeft Folkes een opsomming van de pre
paraten, waaronder zich bevonden de kristallen uit het oog van een wal
vis, een doorsnede van een stukje hout, de nerven in een theeblad, het 
oog van een vlieg, pijpjes uit het tandbeen van een olifant, enz. 

/ 7 <ff 

fjU ^crucJ fö^t^k ^ - ^ ^ ^^^ 

0 ^ o^h^^<^^ff^ <: ^ ^ / 
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Brief van Newton, waarbij de ontvangst bevestigd wordt van de 26 microscoopjes, bij 
legaat door Van Leeuwenhoek aan de Royal Society vermaakt. 
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Gresham College, waar de Royal Society vergaderde. Gravure uit 1739 (Bibliotheek 
Royal Society) 

In 1740 bestudeerde Henry Baker (1698-1774) de Londense Van 
Leeuwenhoek-verzameling"'. Ook hij merkte op dat veel preparaten 
kapot waren gegaan. De verschillende eigenschappen en vergrotende 
werking van de 26 microscoopjes werden door Baker in een tabel 
samengevat en beschreven. 
In zijn hoek Het microscoop gemakkelijk gemaakt (1144)^^ gaf hij de vol
gende beschrijving van Van Leeuwenhoeks microscoopjes: 'De berugte 
microskopen van den Hr. Leeuwenhoek zijn zoo eenvoudig als moge
lijk is, zijnde alleen een enkele lens gezet tusschen twee zilveren 
plaatjes, met een klein gaatje doorboord, met een beweegbare pen daar
voor om het voorwerp te kunnen plaatsen en schikken naar het oog van 
den Beschouwer. Hiermede deed hij die verwonderlijke ontdekkingen, 
welke de Waereld zoo zeer verbaasden en een nieuw stelsel van Filosofie 
en Redeneering invoerden.' Van de verzameling microscoopjes, die Van 
Leeuwenhoek aan de Royal Society schonk is helaas niets meer 
over. 

Zoals gezegd is de microscopische nalatenschap van Antoni van Leeu
wenhoek: 'Opgeslooten ende versegelt' om 'na de doot van de langstle
vende, soo desselve nog in wesen sijn, in een bondel te verkoopen.' Dit 
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gebeurde na de dood van Maria van Leeuwenhoek, die haar vader nog 
ruim twintig jaar zou overleven; zij stierf namelijk op 25 april 1745 en 
werd in hetzelfde graf als haar vader begraven in de Oude Kerkte Delft. 
Het bleek de executeurs van het testament van Maria, dat zij de bezittin
gen van haar vader zorgvuldig had bewaard en geconserveerd, zodat zij 
ook de laatste wil van Antoni van Leeuwenhoek ten uitvoer kon bren
gen, namelijk: 'In een bondel te verkoopen ten genoege van de heeren 
executuurs ende den meeste voordeel van de nalatenschap''^. 
De afwikkeling van deze nalatenschap zou nog geruime tijd in beslag 
nemen, zodat pas in mei 1747 het wetenschappelijk instrumentarium en 
de nog aanwezige microscopische preparaten van Van Leeuwenhoek in 
Delft geveild konden worden. In de Leydse Courant, werd door middel 
van een tweetal berichten, hierover melding gemaakt''': 'Werd geadver
teerd aan de Liefhebbers van de natuurkunde, dat vermits het overlij
den van Juffr. Maria van Leeuwenhoek, het vermaarde Kabinet van 
Vergroot-Glazen, door wijlen haar vader de Heer Anthony van Leeu
wenhoek, in zijn leeven Lid van de Koninklijke Sociëteit der Weten
schappen te Londen, met zeer veel moeite en kosten gemaakt, vergaderd 
en nagelaaten, bestaande het zelve Kabinet in omtrent tusschen de 500 k 
600 Vergrootglazen, zoo met als zonder objecten, alle gevat in Goude, 
Zilvere of Kopere kasjes, in de maand Mey aanstaande op St. Lucas Gil-
dekamer binnen de stad Delft publiek zal worden verkogt zullende prei-
zen dag van Verkoping nader worden geadverteerd.' 
Het tweede bericht, enige weken later luidde: 'Op Maandag den 29 Mey 
1747 zal in de Stad Delft op St. Lucas Gildekamer publik worden ver
kogt het vermaarde Kabinet van Vergroot-Glazen, meerer lees: met 
objecten, met groote moeite en kosten in veele jaaren inverteert gemaakt 
en nagelaaten door wijlen den Heer Anthony van Leeuwenhoek, in zijn 
Ed. leven Lid van de Koninklijke Sociëteit der Wetenschappen in Lon
den: waarvan de Catalogus, in 't Latijn en Nederduitsch gedrukt, te 
bekomen is te Parijs bij Sr. Meebel Etienne David, London John Nou
vee, Berlijn E. de Boudeaux, Leipzig Arbstee Merkers, Groningen W. 
Fabens, Franeker Blok, Harderwijk Briebink, Utrecht M. Vink, Leiden 
S. Suchtmans, Amsterdam J. ten Houten, Haarlem M. van Lee, 's-Hage 
O en P. van Thol, Rotterdam J.D. Bremen, Dordrecht J. van Braam, 
Middelburg A. Meerkamp, en te Delft bij den vendumeester 
Adriaan Vrees.' 

Voor deze veiling werd een veilingcatalogus gedrukt: 'By Reinier Boitet 
Stads Drukker' en was 'te bekomen ten Huyse van de Vendue-meester 
Adriaan Rees, wonende op de Verwersdyk.' 
De catalogus was zowel in het Nederlands als in de Latijnse taal 
gedrukt, kennelijk hoopte men hierdoor ook in het buitenland bij diege-
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nen, die de Nederlandse taal niet machtig waren, belangstelling te wek
ken voor deze veiling. Zoals in de catalogus vermeld staat vond de vei
ling plaats: 'Op Maandag den 29 Mey 1747 binnen de Stad Delft op St. 
Lucas Gildekamer, des voormiddags van 10 tot 12 uuren, en des namid
dags van half drie tot 5 uuren.' Tevens staat op de derde bladzijde van de 
catalogus vermeld: 'Dit kabinet van vergrootglazen kan door de liefheb
bers der natuurkunde gezien werden op den 23: 24: 25 en 26: Mey 1747/ 
des Namiddags van halff drie tot halff vyff uuren/ten Huyse van Mr. 
Willem vander Lelij, Veertighraad en Thesaurier der Stad Delft, 
wonende op de Korenmarkt.' De kijkdagen waren dus van 23 tot en met 
26 mei 1747. 
Van deze catalogus is één exemplaar, voorzien van de prijzen en de 
namen van kopers van elk der geveilde nummers aanwezig in de Uni
versiteitsbibliotheek van Utrecht. Waarschijnlijk is dit het exemplaar, 
dat eertijds aan de veilingmeester heeft toebehoord en waarin hij nauw
keurig heeft bijgehouden door wie en tegen welke prijs de geveilde voor
werpen zijn gekocht. 
De catalogus is verlucht met een tweetal gravures. De eerste stelt het por
tret voor van Van Leeuwenhoek in een ovale omlijsting, waarin opgeno
men de volgende gegevens: Antoni van Leeuwenhoek, lid van de 
Koninglijke Societeyt in London, geboren tot Delft. A. 1632. Dit portretje is, 
zoals dat in feite met alle portretten van Van Leeuwenhoek het geval is, 
afgeleid van het bekende schilderij dat Johannes Verkolje (1650-1693) 
van Van Leeuwenhoek maakte'**. Het toont de Delftse 'navorser' en pro
fil tot borsthoogte en gekleed in kamerjapon met een witte sjaal om de 
hals. Een fraai gekrulde pruik bedekt zijn hoofd en hangt tot op de 
schouders. 
Interessanter is eigenlijk de afbeelding die naast de titelcatalogus is 
opgenomen. Deze titelprent, vervaardigd door de kopergraveur Jan 
Caspar Philips (vóór 1700-1775), die vanaf 1736 als etser, graveur en 
tekenaar in Amsterdam werkzaam is geweest. In 1740 had deze Philips 
reeds een gravure gemaakt van het grafmonument van Van Leeuwen
hoek in de Oude Kerk. Het grootste deel van de prent wordt ingenomen 
door een fraai gemodelleerd kabinet met verschillende laden om hierin 
talrijke vergrootglazen en preparaten te bewaren. Een medaillonpor
tretje van Van Leeuwenhoek siert de bovenzijde van de kast. Daaronder 
zijn op een tegen de kast bevestigd kleed de volgende woorden gedrukt: 
Thesaurus Microscopior Antonii A Leeuwenhoek Regiae Societal Angl. 
Member Een viertal putti vermaakt zich met het instrumentarium aan
wezig in onder meer een lade links op de voorgrond. Aan de onderkant 
van de eigenlijke ladenkast bevindt zich een werktafel, waarop staan 
een inktpot met veren pen en een tweetal glazen flessen, waarin anato-
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Titelprent van de catalogus van de verkoop van Van Leeuwenhoeks microscopen, 
gegraveerd door Jan Caspar Pljilip. 
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mische preparaten zijn geconserveerd. Tegen de kast geleund staat, 
links op de tafel, een instrument dat herkend kan worden als een aalkij-
ker'^. Met behulp hiervan deed Van Leeuwenhoek onderzoek naar de 
capillaire verbindingen die er bestaan tussen arteriën en venen in de 
staart van een aaltje. Hier en daar liggen papieren verspreid, terwijl aan 
de voorzijde van de werktafel een versiering zichtbaar is, die bestaat uit 
een drietal vrouwenfiguurtjes, gekleed in lange klassieke gewaden. De 
gehele voorstelling is gemonteerd in een halfcirkelvormige ruimte, 
voorzien van bogen en een koepel, waardoor het licht via een tweetal 
ramen naar binnen valt. De gravure suggereert een interieur met een 
naar links en rechts uitgebouwde overwelfde ruimte. 

ö C A T A L O G U S 
VAN H E T VEIUJ.VARDE 

C A B I N E T 

VERGROOTGLASEN, 
^ e t zeer veti moeite, en koflc-n in vcclc- Jaren 

gcïnventecrc , gcmaak:, en nagelaten 
door wylcn den 1 leer 

A N T H O N Y VAM 
L E E U W E N H O E K , 

In zyn Ed: t-cvcn 
LID yA^üt KONINGLTKE SOCIËTEIT 

DER IVETENSCUAL'PEN 
TE LONDON. 

Welke verkogt 7.ull>-n worden op Maan'Ut^ den 29. 
Mcy 1747, binnen de .STad DELFT op St. Luc.is 
QiMe-Kamer des voormidd igs van 10 tot 12 uuren, 

en des namiddags van half drie toe ƒ uuren. 

De Catahgcn ;)« u bekomen t;n Ihyfe \iin den i^inihie-
meejler ADKIAAN KEES, wonende of <le I'er'Jocyid)k. 

V.••.•--••• Te D E I > F T 
Qeikukt t;y R E I NI F- K 11Q ^T E T , Stads Diuiier^ 

Titelpagina van de catalogus van de verkoop van Van Leeuwenhoeks microscopen 
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Zoals gezegd werd in mei 1747 de microscopische nalatenschap van 
Van Leeuwenhoek geveild in de Sint Lucas-gildekamer te Delft. Het 
aantal vergrootglazen, dat Van Leeuwenhoek naliet was zeer groot en 
terecht kon hij in een brief, gedateerd 25 december 1700 gericht aan de 
Royal Society schrijven: 'Ik hebbe hondert en hondert geslepene Ver-
grootglasen'^o Het merendeel van deze 'Vergrootglasen' werd in 1747 
door Adriaan van Rees geveild. Opvallend is dat nagenoeg alle micro-
scoopjes van Van Leeuwenhoek verpakt zijn in een etui. Als voorbeeld 
van de beschrijving hierbij het eerste nummer uit de catalogus: 'Een 
kokertje en daarin een zilver stel; Objectpoot en Aderen van een Vloo.' 
Dit woord 'kokertje' komt bij zeer veel nummers terug. Nu eens is er 
sprake van: 'Een leder kokertje' (nrs. 23-126), dan weer wordt vermeld 
'Een koper kokertje' (nr. 16-22). 
Waarschijnlijk waren ze overtrokken met leer en vergelijkbaar met onze 
ouderwetse brillekokers. Hieruit blijkt wel, dat Van Leeuwenhoek zijn 
microscoopjes zorgvuldig bewaarde; vaak zijn ze voorzien van zeld
zame en moeilijk te verkrijgen 'Objecten'. In de etuis werden meestal 
twee microscopen geborgen, zodat er bij de verkoop van de verschil
lende nummers uit de catalogus sprake is van paar-microscopen. 
Deze etuis bewaarde Van Leeuwenhoek in Japanse lak-kabinetten; een 
zestal van deze: 'Verlakte Kabinetjes' werden aan het einde van de vei
ling verkocht. 
Een drietal microscopen zijn van goud vervaardigd (nrs. 47, 48 en 49). 
Van deze werd alleen nr. 47 verkocht voor 23 gld. 15 st. De catalogusom
schrijving van dit nummer luidt: 'Een leder kokertje en daarin 1 goud 
stel: wegende 10 eng. 17 az/obj. Een klein vleckje.' De nieuwe eigenaar 
van dit kostbaar kleinood werd Adriaan Rees, de veilingmeester, die het 
wellicht in opdracht van een onbekende heeft gekocht. 

Het is zeker niet uit snobisme dat Van Leeuwenhoek gouden en zilveren 
microscoopjes maakte, immers Boitet deelt mede: 'Hy had zich ook zoo 
verre in de schei-kunst geoefent dat hy uit rou erts gout en zilver wist te 
scheiden, waarvan er by zyn noch in leven zynde dochter verscheidene 
gedenkstukken voorhanden zyn'^'. De dichter Poot zinspeelt hier ook 
op als hij zegt: 

Het zy zyn nyverheit, vergeefs van vaek bestorremt. 
Een kai in gout hervorremt. 
Op 't blinkend zilverwerk, dat op zyn tafel praelt 
Uit donkere adren haelt^ .̂ 

In de catalogus worden dan ook 136 zilveren microscoopjes vermeld. 
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terwijl er 95 van koper zijn gemaakt. 
Zoals gezegd bevatten vele microscoopjes nog preparaten en wel van de 
meest uiteenlopende soort. Zo treffen wij bijvoorbeeld in de beschrij
ving als objecten aan: 'Het uiterste van de Pooten van een Vlieg', 'De 
Angel van een Luis, waardoor dezelfe bloed zuigt' en 'Een bondeltje 
Beeren-haer'. 
De totale opbrengst van de veiling bedroeg 737 gld. 3 st. In de ons ter 
beschikking staande veilingcatalogus zijn zoals vermeld ook de namen 
van de kopers genoteerd. Onder dezen komen vele Delftenaren voor, die 
om welke reden dan ook geïnteresseerd waren in Van Leeuwenhoeks 
microscopen. Zo treffen zij onder meer als koper aan de chirurgijn Cor-
nelisdeVegter, die alhier op 17 februari 1721 zijn admissie-examen had 
afgelegd23 en die als zodanig is geportretteerd op de Anatomische Les, 
die in 1727 door Thomas de Wilt werd geschilderd '̂*. Op dit zelfde schil
derij is ook nog een andere Delftse koper geportretteerd, namelijk Dr. 
Cornells van Gijsen, die op 23 december 1710 in Leiden was gepromo
veerd op een proefschrift getiteld: Depurgantibus en die daarna naar zijn 
geboortestad Delft terugkeerde om er de medische praktijk uit te oefe
nen. Van Gijsen kocht onder meer een zilveren microscoopje, met als 
object bergkristal. Niet alleen medici en chirurgijns behoren tot de 
kopers, maar ook andere geïnteresseerde Burgers van Delft, zoals de 
bekende klokkenisten organist Johannes Berghuis (1725-1802), die een 
aantal microscoopjes kocht. 
Van de overige kopers die in de veilingcatalogus worden genoemd zijn 
enkele de moeite van het vermelden waard, zoals Box en Ouwens. 
Dr. Willem Box was in Delft woonachtig en oefende daar de genees
kunde uit25. Hij was op 5 juli 1744 in Leiden tot doctor in de genees
kunde gepromoveerd op een proefschrift getiteld: De ventriculi usu et 
actione in ingesta. Hij kocht het lot 62 uit de catalogus, zijnde: 'Een leder 
kokertje en daarin 1 zilver stel/obj. Ypen-hout in de lengte. 1 dito/obj. 
Ypen-houtoverdwers doorgesneden'. Willem Ouwens (1717-1779)2^ was 
Delftenaar van geboorte. Zijn vader, Rutger, was er leraar op de Latijnse 
School. Na eerst geneeskunde gestudeerd te hebben in Harderwijk werd 
hij op 1 augustus 1735 in Leiden ingeschreven. Twee jaar later promo
veerde hij er op 28 oktober 1737 tot doctor in de geneeskunde na een 
proefschift Disputatie De Horrore verdedigd te hebben. Gedurende een 
tiental jaren praktizeerde hij in 's-Gravenhage, doch op 18 november 
1747 liet hij zich opnieuw als student in Harderwijk inschrijven, thans 
om er rechten te gaan studeren. Reeds datzelfde jaar promoveerde hij er 
tot doctor in de beide rechten. Op 27 april 1748 volgde hij Frederik Win
ter op als hoogleraar in de geneeskunde aan de Franeker Hogeschool. 
Ruim een jaar later werd Ouwens' onderwijstaak uitgebreid en werd hij 
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tevens benoemd tot 'Professor Cheniae et Bothanices met een ordinaris 
augmentatie van tractement van 400 Car. gis. in 't jaar, met het privilegie 
van bewoninge van 's Lands Huisinge ...'̂ ^ 
Dat curatoren over Ouwens en zijn collega Petrus Camper^* welke laat
ste in december 1750 zijn colleges in Franeker was begonnen, nadat hij 
in 1749 aldaar tot 'professor anatomiae et chirurgices' was benoemd 
zeer tevreden waren, komt tot uiting in een brief, die zij in 1754 aan 
beide hoogleraren richtten: '... de medicinen onder Uw HGel. dens 
directie niet alleen toenemen en bloeijen, maar self tegenwoordig boven 
ander studiën uitblinken.' 
In de jaren 1752 en 1757 was Ouwens rector magnificus en in 1760 werd 
hij door prinses Maria Louise benoemd tot haar lijfarts. Na 1761 is 
Ouwens zich vooral op politieke en bestuurlijke aangelegenheden gaan 
toeleggen. In 1763 werd hij lid van de Franeker Vroedschap en tenslotte 
werd hij afgevaardigde voor Friesland bij de Staten-Generaal in Den 
Haag. Hier overleed hij op 15 maart 1777. 

Op de veiling van Van Leeuwenhoeks instrumenten heeft Ouwens ver
schillende nummers gekocht, in totaal voor 34 gld. en 9 st. Onder deze 
nummers nr. 44 van de catalogus treffen wij aan een koper microscoopje 
met als object: "Het Werktuig waaruit de draden van een Spinnekop 
voortkomen'. 
In Van Leeuwenhoeks brief gericht aan de Royal Society en gedateerd 
op 21 juni 1701 vinden wij een uitvoerige beschrijving van dit'Werktuig" 
met een afbeelding^^. 

'Ik hebbe niet konnen na laten, eenige van de verhaalde werktuygen, 
waar uyt de onbedenkelijke menigte van dunne draaden, voortkomen, 
soo veel als de teken-konst toe laat, aan te wijsen. 
Fig. 5. RSTV verheelt een van de vier buytenste werktuygen, daar de 
draaden uyt komen, en welk deel, met alle het geene is aangewesen, soo 
veel lighaams niet uyt maakt, als een gemeen sant groot is, waar uyt wel 
besluyten konnen, hoe kleyn de werktuygen, en hoe dun de draaden, 
moeten wesen, die uyt soodanige werktuygen voortkomen. 
Op de geseyde fig. als met W aangewesen, stonden de werktuygen soo 
digt by een, als deselve staan tusschen R en S, maar om dat die tegen het 
gesigt aan quamen, en dus niet doenlijk was deselve wel te onderschey-
den, hebbe ik geordonneert die plaats ledig te laten. Vorders was alleen 
dat deel, dt van het gesigt afstond, niet met werktuygen, maar met hair-
tjens beset.' 

De door Ouwens gekochte Van Leeuwenhoeks microscoopjes hebben 
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waarschijnlijk deel uitgemaakt van zijn 'Cabinet', dat in 1777 te 's-
Gravenhage werd verkocht^". 

Onder de vogels van divers pluimage, die de veiling in de Sint Lucas Gil-
dekamer op 29 mei 1747 bijwoonden treffen wij ook aan Abraham 
Edens, die Van Leeuwenhoeks nalatenschap voor de Royal Society in 
1723 op zijn reis naar Londen had meegenomen. Ook hij kocht enkele 
microscoopjes, in totaal voor de somma van 4 gld. en 10 st. 

Een man die wellicht mede door zijn beroep belangstelling had voor de 
microscopic was Petrus van Marum^'. Hij was op 27 juni 1740 'gecon-
sentiert binnen dese Stad de mathesis, cyfferconst, algebra, navigatie, 
landmeter en ingenieur te mogen onderwijzen, alsmede de landmeet-
const te oefenen'. Sedert 1741 was hij de beëdigd landmeter en exa
minator van de schippers en stuurlieden der Oost-Indische Com-
pagnie^2 

Ds. Onderdewijngaard (1706-1782) behoorde ook tot degenen die 
belangstelling hadden voor een microscoopje. Hij was geboren in Mid
delburg, sedert 1735 predikant te Delft en gehuwd met Dina Canzius. 
De naam Canzius werd door zijn zoon Jacob Hendrik (1771-1838) bij de 
naam Onderdewijngaard getrokken, zodat zijn nazaten bekend staan 
onder de naam Onderdewijngaard Canzius. 
Tenslotte heeft ook Mr. Willem vander Lelijk' Veertighraad en Thesau
rier van Delft, in diens huis de 'kijkdagen' voor de veilingen werden 
gehouden op een tweetal nummers, 82 en 91, uit de catalogus geboden, 
die hem werden toegewezen. 
Nummer 91 bestond uit een zilver stel microscoopjes, met als object 
'Bolletjes bloed'. In zijn brief, geschreven aan Hans Sloane, secretaris 
van de Royal Society, gedateerd 9 juli 1700̂ "* geeft Van Leeuwenhoek een 
uitvoerig exposé over de vorm van de rode bloedcellen en hoe hij zich 
voorstelde dat de bloedbolletjes zich in het oneindige zouden kun
nen verdelen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de microscopische nalatenschap van 
Van Leeuwenhoek in twee tempi is afgewikkeld. In de eerste plaats is 
direct na zijn overlijden het legaat aan de Royal Society, bestaande uit 
microscoopjes met bijbehorende preparaten, door zijn dochter Maria 
naar Londen verzonden en in de tweede plaats zijn pas na het overlij
den van Maria de overige microscopen met toebehoren publiekelijk 
geveild. 
Opgemerkt dient te worden dat in het testament van 1721 geen melding 
wordt gemaakt van Van Leeuwenhoeks wens om een deel van zijn 
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instrumentarium aan de Royal Society te vermaken. Alleen in de brief 
van 2 april 1701 brengt hij dit besluit, dat kennelijk ook zijn dochter 
bekend was, onder woorden. 
De veilingcatalogus van 1747 geeft ons niet alleen een overzicht van de 
verschillende kopers van microscoopjes, doch ook de prijzen die de ver
schillende nummers opbrachten. 

Tenslotte het volgende. Op de laatste pagina van de veilingcatalogus 
staat vermeld: 'In den boedel van wylen Juffr. Maria van Leeuwenhoek 
zyn gevonden eenige nagelate Manuscripten of Brieven van haar Vader, 
den Heer Anth. van Leeuwenhoek, dewelke door zyn Ed: in deszelfs 
leven geschreven en in eene nette en goede ordre geschikt zyn, om als 
een vervolg op zyne voorgaande uitgegeve Brieven gedrukt te konnen 
werden; Alle de Platen daar toe behoorende, zyn daarby en reeds in 't 
koper gegraveert, zoo als ook de Latynsche Vertaling van voorsz. Brie
ven. Iemand genegen zynde, dit Werk te kopen, om het als een vervolg 
op zyne reeds uitgevene Brieven te laten drukken, kan zich addressee-
ren aan de Executeurs van de voorsz.Boedel.' Wie er echter 'genegen' 
was, dit te kopen, vermeldt de historie niet. Dat het thans echter een veel
voud zou opbrengen van de totale opbrengst van 'Van Leeuwenhoeks 
microscopische nalatenschap' in 1747, is wel zeker. 
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(MS. Royal Society nr. 1214, G. 2.4). Zie Dobell, Antony van Leeuwenhoek, 
blz. 94 e.v. 
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blz. 503. Zie: J. van Zuylen, 'De microscopen van Antoni van Leeuwenhoek' 
in; H.L. Houtzager en L.S. Palm ed.. Van Leeuwenhoek herdacht. Amsterdam, 
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koopcatalogus van Van Leeuwenhoeks instrumenten komen drie zilveren 
(nrs. 161-163), zes koperen (nrs. 165-170) en een instrument van koper met 
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deze koperen aalkijkers is aanwezig in museum Boerhaave te Leiden. 

20. Brief d.d. 25 december 1700 aan Hans Sloane, secretaris van de Royal 
Society. Brief 135 in Sevende vervolg der Brieven, zie noot 10. 
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23. Gemeeniedixchxei YieMi, Register-boek der Doctoren, Gyrurgijns en Vroedvrou
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24. De Anatomische Les (1727) van Thomas van der Wilt is een van de vier anato

mische lessen, die in opdracht van het chirurgijnsgilde in de loop der eeu
wen zijn geschilderd. Zie H.L. Houtzager, 'De geneeskundige verzorging' in: 
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De begrafenis van stadhouder Willem IV 
en de penning voor de schutters 

N.LM. Arkesteijn 

Stadhouder Willem IV (1711-1751) 

Willem Karel Hendrik Friso werd op 1 september 1711 te Leeuwarden 
geboren, zeven weken nadat zijn vader, de Friese stadhouder Johan 
Willem Friso, bij de Moerdijk was verdronken. Zijn moeder prinses 
Maria Louise, landgravin van Hessen-Kassel, omringde als regentes 
haar enige zoon met veel liefde en overgrote bezorgdheid; wellicht was 
dat een van de oorzaken van zijn latere gemakzucht en gebrek aan 
doorzettingsvermogen. Door een ongelukkige val op vijfjarige leeftijd 
ontstond een ernstige verkromming van zijn wervelkolom, in verband 
waarmee hij soms werd afgeschilderd als een mismaakte gebochelde 
dwerg en waarvan complicaties later zelfs tot zijn dood zouden leiden. 
Hij zag niettemin kans een gedegen opleiding en talenkennis te verwer
ven aan de hogescholen van Franeker en Utrecht. 
In 1729 ging hij zijn stadhouderschappen in Friesland, Groningen, 
Drenthe en Gelre uitoefenen. Op 24 maart 1734 trad hij in het huwelijk 
met de Engelseprinses Anna, dochtervan koning George II. Naar goed 
gebruik in die tijd verscheen er naar aanleiding van die gebeurtenis een 
hele reeks gedenkpenningen, zoals trouwens al een aantal malen eerder 
was gebeurd (1722, 1725, 1731). In 1742 volgde zijn benoeming tot 
luitenant-generaal der infanterie van het Staatse Leger. Het slechte ver
loop van de in 1745 uitgebroken oorlog tegen Frankrijk leidde tot het 
binnendringen van Franse troepen in de Republiek op 17 april 1747. Dit 
veroorzaakte een paniekstemming, die door de prinsgezinden werd 
aangegrepen voor een actie tegen de heerschappij van de regenten en 
culmineerde in de aanbieding van het stadhouderschap van achtereen
volgens Zeeland, Holland, Utrecht en Overijssel, dat hij mét het 
kapitein-generaal- en admiraalschap op 15 mei aanvaardde. Een lang 
gekoesterde hoop van de Oranjegezinden eens weer één stadhouder van 
alle gewesten van de Republiek te hebben was hiermee in vervulling 
gegaan. De verdere stapsgewijze vergroting van zijn macht werd beves
tigd door de erfelijkheidsverklaring van zijn bestuurlijke en militaire 
functies. Ondanks de ongekende cumulatie van deze ambten zag hij in 
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de hem nog vergunde jaren geen kans hervormingen van belang tot 
stand te brengen. Hij overleed, amper veertig jaar oud op vrijdag 22 
oktober 1751 op Huis ten Bosch, waar hij kort tevoren was teruggekeerd 
van een kuur van enkele weken in Aken. 

Begrafenis op 4 februari 1752 

Naast de vele treur- en lofdichten in het Latijn en Nederlands versche
nen er ook nu al spoedig gedenkpenningen. In november werd in de 
pers melding gemaakt van een penning van de hand van de bekende 
medailleur Johan George Holtzhey, die zijn atelier had aan de Heren
gracht bij de Huidenstraat te Amsterdam (afb. 2). Een uitvoering in 
goud kostte ƒ 70,- en in zilver ƒ 4,50 (zie hierover Treur-medaille op het 
zoo Smertelyk afsterven van den Doorlugtigsten Prince Willem IV op 22 
oktober \15\\m De Beeldenaar 15(1991) l,blz. 278e.v.). Ook Eise Ande-
les, Nicolaas van Swinderen en L. Natter maakten penningen op 
zijn overlijden. 
Het lichaam van de prins werd na een officiële lijkopening ter vaststel
ling van de doodsoorzaak gebalsemd en in volle statie van 25 november 
tot 8 december opgebaard in de grote audiëntiezaal van het Binnenhof. 
De 's Gravenhaegsche Maendagsche Na-Courant van 25 oktober geeft een 
uitvoerig verslag van deze lijkschouwing door de professoren Winter en 
Schwenke en de doctoren Middelbeek en Onymus met de chirurg 
Schoonderhaegen. Ook werd melding gemaakt van den op 31 oktober 
ingaande officiële rouwdracht voor de leden van het Hof De Heeren 
zullen moeten dragen zwarte lakense Rokken en Kamisolen met saye 
voering, gemonteert met lakense knoopen tot aen de kneep, pleureuse 
onder aen den opslag, zwarte sayette Kousen, Kamous-leere Schoenen 
en Handschoenen, effe Linnen, zwarte Degens en Gespens, en een 
Rouwband om den Hoed. En voor hun deshabille, blauwe of donker-
gryze Overrokken met zwarte opslagen en knoopen. De Dames zullen 
moeten draegen Bombasyne of andre Wolle stoffe Kleederen, effe Lin
nen, floerse Kappen, Waeyers en Linten, Kamous-leere Schoenen en 
Handschoenen, en zwarte Schoen-gespens, Oorringen en Hals Ciera-
den. En voor hun deshabille, donkre gryze, wolle ofwel half zyde en half 
wolle stoffen.' 

De architect van het Hof, Pieter de Swart, vervaardigde fraaie tekenin
gen van de zaal en het praalbed, die door Jan Punt van de Keizersgracht 
bij de Leidsestraat in Amsterdam in gravures werden omgezet en uitge
geven door Frangois Changuion, Boekverkoper in de Kalverstraat. 
Zowel in Den Haag als in Delft begon het stadsbestuur zich inmiddels 
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2a 

2b 

De overlijdenspenning van stadhouder Willem IV van de hand van Johan 
George Holtzhey. 
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3a 

3b 

Begrafenispenning van stadhouder Willem IV. vervaardigd door Nicolaas van 
Swinderen. 
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voor te bereiden op de begrafenis waarvoor de datum uiteindelijk werd 
bepaald op vrijdag 4 februari 1752. In Den Haag werd als route gekozen: 
Gevangenpoort, Vijverberg, Voorhout, Kneuterdijk, Plaats, Hoogstraat, 
Venestraat, Wagenstraat en Delftse Straatweg. Daar zouden de deelne
mers aan de stoet in hun koetsen stappen, die hen in Delft bij het 
Haagse Veer zouden afzetten. Vandaar uit gingen de koetsen buiten de 
Haagpoort om de Geuzenbrug (= Lepelbrug) over en langs de buiten
weg aan de westzijde van de stad, voorbij de School- en Waterslootse 
Poorten achter de Houttuinen om, de Ketelpoort in, via de westzijde van 
het Oude Delft voorbij het Oostindische Huis, door de Korte Breed-
steeg, langs de westzijde van de Koornmarkt over de Touwbrug naar de 
Markt, om na afloop van de plechtigheden hun passagiers weer op te 
halen. De Haagse burgerij volgde de stoet tot de Wagenbrug. De stoet 
zou bestaan uit acht divisies van het Corps Infanterie, waarvan de prins 
kapitein-generaal was, voorafgaand aan de lijkkoets, waarna de prins 
van Baden-Durlach (zwager van prins Willem), de hertog van 
Brunswijk-Wolffenbüttel (veldmaarschalk van de Republiek) en 
andere hoogwaardigheidsbekleders zoals de leden van de Staten-
Generaal, de Staten van Holland en West-Friesland, de Hoge Raden, 
magistraten en predikanten volgden. 

Ook in Delft werden diverse routes uitgestippeld voor de begrafenisstoet 
zelf, voor de schutterij stadinwaarts, maar ook de stad uit voor de infan
terie en vertrekkende koetsen. Om de route vrij van publiek te houden 
en te voorkomen dat mensen in het gedrang terecht zouden komen 
moesten dranghekken (avant la lettre) worden geplaatst. Deze 'palissa
den' bestonden uit rijen palen van vier voet hoog, drie voet diep in de 
grond geslagen om de vijf en een halve voet met daarop gespijkerd twee 
rijen planken van elf voet lang, elf duim breed en anderhalve duim 
dik. 
Vanaf het Haagse Veer zou de stoet door de Wateringse Poort en langs de 
westzijde van het Oude Delft geleid worden en dan via het 'Sint Hippo-
lythus of Oude Kerkhof over de Weeshuisbrug, door de Breedsteeg 
langs de westzijde van de Koornmarkt en tenslotte via de Touw- en 
Teemsbruggen naar de Markt. Redenen voor de lange omweg zullen wel 
zijn geweest dat men zoveel mogelijk burgers in de gelegenheid heeft 
willen stellen zich aan de stoet te vergapen en anderzijds zal men op de 
deelnemers aan de stoet ook wel indruk hebben willen maken met de 
fraaie grachtenpanden. De gehele route en de Markt werden van een 
vier duim dikke zandlaag voorzien. Talrijke straten, stegen en bruggen 
die op de route uitkwamen werden met slagbomen afgesloten. 
In de grachten werd een twaalftal schuiten, voorzien van bemanning 
met haken, ladders en touwen, gelegd om eventuele drenkelingen op te 
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4. De begrafenisstoet op de Markt te Delft, naar tekening van P. van Cuijk gegraveerd 
doorJ. Punt. 1754 (foto: GAD). 

5. Het gedeelte van de begrafenisstoet, zoals dat ook op de begrafenispenning is afge
beeld, montage van drie platen in Lykstatie, naar tekening van P. van Cuijk gegra
veerd door J. Punt, 1754. 
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pikken. De Nieuwe Kerk werd in allerijl opgeknapt en de vloer geëgali
seerd met een laag zand, waarover een plankier om te voorkomen dat 
mensen zouden struikelen over de vele verzakte grafstenen. 
De grafkelder onder het mausoleum voor Willem I werd geïnspecteerd 
en gerepareerd, onder voortdurende extra verlichting en bewaking. 
Regelmatig werden alle kerkklokken geluid volgens een oud voor
schrift. Aan de 'Lindecingel of Nieuwe Laan" werd een batterij van een 
en twintig stukken geschut opgesteld om een salvo saluutschoten te los
sen op het moment dat het lichaam in de stad respectievelijk in de kerk 
zou arriveren en bij het laten zakken van de kist in de grafkelder. De uit
rusting van de schutters moest worden aangepast aan de omstandighe
den van afgekondigde zware rouw. Daarom kwam er "krip om de 
hoeden, pleureuses op de mouwen, zwarte deegen ende escharpes met 
zwart floers bedekt; de espontons en vendelstokken met swart krip 
behangen'. De schutterij liep grotendeels dezelfde route als de rouw
stoet. Vanaf de Doelen kwam zij via de noordzijde van de Verwersdijk, 
de Molenstraat en de Kolk op het Oude Delft. Op 24 januari 1752 werd 
nog een generale repetitie gehouden. Op de Markt werd ze in twee batal
jons "gerengeert' en in drie rijen aan de noord- en zuidzijde opgesteld. In 
de Schutterskamer, de Sint-Lucasgildekamer aan de Voldersgracht en 
de Raadskamer van het Stadhuis werden vuren gestookt om ze in de 
gelegenheid te stellen zich eens (maximaal een half uur) te gaan 
verwarmen. 

Op de dag van de begrafenis werden om 8 uur alle stadspoorten voor het 
rijdend verkeer gesloten, tevens werden alle waterbomen neergelaten 
zodat ook vaartuigen de stad niet inkonden. De Delftse burgemeesters 
en andere genodigden lieten zich vanaf de achterzijde van de Stads
waag aan de Wijnhaven met het grote en het kleine stadsjacht naar het 
Haagse Veerhuis brengen om de aankomst van de stoet uit Den Haag af 
te wachten. Zij werden vervolgens ingevoegd tussen de leden van het 
Hof van Holland en de Haagse predikanten. Aan het einde van de lang
durige plechtigheden, bij het vallen van de avond, voorzagen stadsar
beiders elke compagnie schutters van twee "lampetten" en brandende 
toortsen en werden tenslotte "het Princen Lijk, Haar Hoog Mogende en 
Haar Edele Groot Mogenden met espontons, vaandels en geweer en 
slaande trommen gesalueert". 
De deelnemers van buiten de stad werden met hun koetsen langs de 
noordzijde van het stadhuis, de oostzijde van de Hippolytusbuurt en de 
Voorstraat en via de Haagpoort de stad uit geleid. Het corps infanterie 
was al eerder via het Oosteinde en de Oostpoort door de Stadswacht
meester de stad uit gebracht. 
Het stadsbestuur had ook zorgvuldig over de kosten gewaakt; van het 
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aangekochte zand bleek nauwelijks meer iets bruikbaar, het was voor 
een groot deel verwaaid. Alleen voor dat op de vloer van de Nieuwe Kerk 
was nog een koper te vinden die ƒ 3-5 betaalde. De totale kosten beliepen 
ƒ 15.759-11-12, waarvan bijvoorbeeld ƒ 1.304-4 alleen al voor het luiden 
van de klokken sinds het overlijden van de prins, bijna ƒ 4148 voor de 
hekwerken en ƒ 1655 voor het aanbrengen van het zand. 

Een begrafenispenning voor de Delftse schutterij 

Op zaterdag 5 februari 1752 ontvingen de schutters een dank zegging 
van de burgemeesters, die op hun beurt twee dagen later een edelman 
van het hof op bezoek kregen met een uitgebreid dankwoord. Op 8 
februari werd dan ook een bode rondgezonden om de leiding van de 
schutterij de volgende dag op het stadhuis uit te nodigen. De notulen 
van die dag vermelden: 'Ingevolge van de vorenstaande boodschap de 
officieren en hooftluyden van de Schuttery zynde gecompareert en bin
nen gestaan heeft den Heer Burgemeester de Veer dezelve voorgehou
den de commissie door haar Koninglijke Hoogheyd aan de Heeren 
Burgemeesteren gegeven om de Schuttery te bedanken voor de moeyte 
geduurende de Lykstaatsie van zyn Doorluchtige Hoogheyt onsterfely-
ker nagedachtenis genoomen, daar bij voegende dat Haar Coninglyke 
Hoogheyt (= prinses Anna) met genoegen hadde vernomen het man-
hafte gedrag en goede ordre zoo door de officiers als schutters gehouden 
hetgeen de admiratie van een yder hadde na zig getrocken, dat Haar 
Koninglyke Hoogheyt daarover ten uytterste voldaan was en hetzelve 
altyt in goede gedagtenis zoude houden. Dat Heeren Burgemeesteren 
met vreugde dit aan de vergaderde officieren en Hooftluyden communi
ceerden ende conden vcrseekeren dat door alle die het gezien hebben 
met de uytterste hoogachting tot lof van de Delfse Schutterye wiert 
gesprooken; ende voegden eyndelyk daarby dat de officieren en Hooft
luyden versogt wierden op de bequaamste wijse de gemeente van het 
groot contentement hetgeen de Princesse Gouvernante hadde betuygt 
kennisse te geven.' 
Maar daarmee was het verhaal nog niet uit. De schutters, die hun werk 
op basis van vrijwilligheid verrichtten, maar daarvoor wel jaarlijks een 
tegemoetkoming kregen van een hele gulden, wilden ook graag een stof
felijk blijk van waardering in de vorm van een speciaal voor hen gesla
gen penning. Daarvoor wilden ze hun jaarlijks gulden wel opofferen, 
maar dan was er per penning nog een tekort van 12 stuivers. De notulen 
van burgemeesteren melden dan ook op 31 mei 1752:'De Heeren Burge
meesters en Regeerders der Stad Delft, geïnformeert zijne van de gene-
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genheid der scutterij dezer Stad omme te laten vervaardigen een 
genoegzaam getal zilvere medailles omme ter gedagtenis der begraaffe-
nis van wijlen den Prince Erfstadhouder Willem Carel Hendrik Friso 
H.E.M. (Hoog Edeler Memorie), onder de officieren, onderofficieren en 
scutters te werden gedistribueert, tot het welke ieder van hen lieden 
gaarn wilde contribueeren de gulden die jaarlijcx door de Stad aan ijder 
van hun werd gegeven; hebben na voorgaande deliberatie ende uijt con
sideratie dat zulcx niet sufficient zoude zijn aan de oncosten tot het ver
vaardigen der voorszegde medaille te doen, goedgevonden ende 
verstaan dat ten laste van de Stad zal mogen worden gebracht werden 12 
stuivers voor ieder persoon die op den 4 februari laastleden in de schut
terij geweest is.' 
Hoewel geen correspondentie met of een gespecificeerde rekening van 
de medailleur, Nicolaas van Swinderen uit Den Haag (1705-1760) 
bewaard is gebleven valt uit een tweetal korte notities in het Lopend 
Memoriaal nog wel iets meer betreffende de penningen af te leiden. 
Op 10 juli namelijk blijkt het Hooftgeld van de schutters, ƒ 892,- door de 
stadsthesaurier Mr. Willem van der Lelij uitbetaald te zijn aan Gerar-
dus van Ness, de Doelenknecht. Tien dagen later: 'Aan de Capitain Cs. 
van Gijzen tot subsidie voor de 936 medailles weegens de begrafenis van 
den Prins geslaagen a 12 st. voor ieder ƒ 561-12.' 
Dat betekent dat er 44 penningen meer geslagen zijn dan er guldens 
hooftgeld werden uitbetaald. Hieruit valt mijns inziens het voorkomen 
van gouden afslagen van deze penning te verklaren, die uiterst zeld
zaam zijn, zodat niet zonder meer mag worden aangenomen dat de 
extra 44 penningen alle in goud zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk heeft 
een aantal officieren (burgemeesters ?) deze geheel voor eigen rekening, 
maar wel met 12 stuivers subsidie laten slaan. De zilveren penningen 
hebben een diameter van 36 mm en een gewicht van 15 gram, dus een 
intrinsieke waarde van ƒ 1-10. De overige kosten van ƒ 93-12 vormden 
dus het loon voor de vervaardiging en het snijden van de stempels. De 
gouden penningen wegen 27 gram. 

De laatsten die in verband met hun extra inspanningen rond de begra
fenis nog iets meer kregen waren de kamerbewaarders van Bur
gemeesteren- en Schepenenkamers en alle andere bodes die hadden 
geassisteerd. Op 7 juni werd besloten 'Toe te leggen tot een douceur drie 
Guldens ieder.' 
Mr. J. Soutendam meldt in een artikeltje in de Delftsche Courant van 25 
oktober 1878 dat de stempel van deze penning nog bewaard was in 
het stadhuis. 
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Beschrijving van de begrafenispenning (afl). 3) 

Laten we dan nu eens uitgebreid naar de begrafenispenning gaan kij
ken. De voorzijde toont een graftombe die op een verhoging is geplaatst, 
waarboven een gekroonde en aan beide zijden met een rozet en een lint 
opgehouden troonhemel. Helemaal bovenaan is het gekroonde wapen
schild van de stad Delft geplaatst, rustend op de attributen van de schut
terij: vaandels, zwaarden, geweren en trommen. Op de tombe ligt de 
prinsenkroon op een kussen met franje aan beide zijden. Links ernaast 
zit een mollige naakte putto met de linkerhand voor de ogen te wenen 
met in de rechterhand een omlaaggehouden brandende toorts. De zij
kant van de tombe is versierd met een guirlande waaronder een 
gekroond doodshoofd met twee beenderen. Het omschrift luidt: 

VNIVERSVS . DE / PLO RAT . POPVLVS. 
en op de verhoging: 

IN.EXEQ.G.C.H.F.PR.AR.ET.NASS.IV.FEBR.MDCCLn. 
(= In Exequiae Guillelmi Caroli Henrici Frisonis Princeps 
Arausiae et Nassaviae IV Februarius MDCCLII) 

Vertaald is dat: 'Het ganse volk treurt bij de begrafenis van Willem Karel 
Friso Prins van Oranje en Nassau 4 februari 1752'. 
In de afsnede de initialen van de medailleur: 

N.[icolaas] V.[an] S.[winderen] 
De keerzijde toont de Markt van Delft met de Nieuwe Kerk, waarvoor 
een haag van lindebomen, gezien vanaf de westzijde, ter hoogte van de 
Bijbelbrug. Een rij van zeven huizen aan die kant is zeer schematisch 
weergegeven. Hoewel het perspectief aan de linker zijde vertekend is 
zijn de huizen aan die kant veel gedetailleerder. Een minuscuul detail 
vormt de torenklok die op 13.37 uur staat. Rechts voor de huizen zijn de 
schutters in vier rijen van twaalf man opgesteld, op de eerste rij de 
tamboer-maïtre waarnaast drie vaandeldragers. Ook aan de overzijde is 
een rij schutters te zien. Daartussen een deel van de stoet met helemaal 
vooraan de stalmeester luitenant-kolonel Bartholdi, gevolgd door vier 
span paarden begeleid door de majoors Pabst, Reijnst, Onderwater, Tie-
rens. Van der Meer en Casembroot en de luitenant-kolonels Eckhart en 
Van Bijland. Rondom de kist waarboven een fraai baldakijn, is slechts 
een klein aantal te zien van de ruim vijftig belangrijke personen die in 
werkelijkheid in 1752 de prins op zijn laatste tocht begeleidden. Dat kan 
natuurlijk ook niet anders op zo'n gering oppervlak. Als laatsten zijn op 
de penning nog duidelijk afgebeeld de prins van Baden-Durlach met 
rechts Bentinck, heer van Rhoon en links de heer van Borselen. De 
sleep van de prins wordt gedragen door de kolonel Bosc de la Calmette. 
In de afsnede staat de tekst: 
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IN . SECVNDIS . ET . / ADVERSIS . OFFI- / CIOSISSIMA. 
(= In voor- en tegenspoed het meest dienstbaar) 

Een spreuk die slaat op de schutterij. 
Het is slechts dankzij een in 1755 verschenen enorm boekwerk, Lyk-
statie van zyne Doorluchtigste Hoogheid den Heere Willem Carel Hendrik 
Friso, Prince van Orange en Nassau, waarvan 820 exemplaren aan voorin
tekenaars werden verkocht, dat de penning zo gedetailleerd te beschrij
ven valt. Niet alleen het staatsieportret van Willem IV is erin 
opgenomen en de prenten van de zaal en het praalbed, maar ook de 
gehele stoet is in veertig grote openslaande gravures weergegeven. De 
laatste daarvan toont de Markt, maar dan vanaf de noordzijde voor het 
stadhuis. In 1754 werden de tekeningen daarvoor door P. van Cuijck 
Junior vervaardigd (waarschijnlijk naar tijdens de plechtigheid ge
maakte schetsen) en 'in 't koper gebracht' door J. Punt. De drukker was 
Daniel Monnier en de uitgevers Pieter Gosse Jr. en Nicolaes van Daa-
len van de Hoogstraat in Den Haag. Een soortgelijk werk is ons nagela
ten met betrekking tot de begrafenis van Frederik Hendrik. 
Vergelijken we de enorme prent (afb. 4) met de afbeelding van de Markt 
op de penning, dan blijkt toch in de eerste plaats een treffende gelijke
nis. De huizenrij links is op de prent niet afgebeeld, maar de gevels aan 
de overzijde zijn in volle glorie te zien. De mensen verdringen zich voor 
de ramen, zijn op de daken en in de dakgoten geklommen en ook op de 
luifels, die op last van het stadsbestuur met vooruitziende blik van stut
ten waren voorzien. De schutterij staat aan beide zijden in drie lange 
rijen opgesteld met een tamboer-maitre en vier vaandeldragers en nog 
enkele anderen in twee korte rijen daarvoor. Op de voorgrond tromme
laars, een ruiter, een hond, publiek dat achter een houten hek door een 
man met een piek op afstand wordt gehouden. Een veel groter deel van 
de stoet vóór de paarden is te zien en de tijd die op de torenklok wordt 
aangegeven is de juiste, tien voor vier. Op de penning is slechts een 
enkele willekeurige streep een aanduiding van wijzers op de klok. 

Gezien het al eerder genoemde aantal dat van deze penning werd gesla
gen is het niet verwonderlijk te vernemen dat dit één van de vaakst in 
veilingen voorkomende Delftse penningen uit de achttiende eeuw is. die 
ook veel lager in prijs ligt dan andere gedenkpenningen of bijvoorbeeld 
familiepenningen, waarvan de oplage veel lager was. 
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Brood, brood, hongersnood! 
Het Delftse aardappeloproer van 1845 

Kees van der Wiel 

'Het Delftsche leven bruischt niet op de Delftsche straten. 
Des winters is 't er stil, des zomers is 't er stom: 
Doch daar gaat des te meer in Delftsche zielen om,' 
dichtte de 19de-eeuwse Delftse vrijzinnig predikant P.A. de Genestet.' 
Op dinsdag 23 september 1845 verscheen een speciale editie van de 
Delftsche Courant - normaal kwam de krant alleen op vrijdag uit - met het 
volgende bericht: 

'Gisteren avond omstreeks zeven ure, schoolde eene menigte, voor een 
goed gedeelte uit vrouwen en jongens bestaande, te zamen voor het huis 
van Hogendam, koopman in aardappelen, op de Verwersdijk, zich 
beklagende, dat hij den prijs zijner aardappelen zoude hebben opgesla
gen; men begon aldaar, door het werpen van steenen, waaraan het meest 
de jongens handdadig waren, de glasruiten te verbrijzelen. Hetzelfde 
geschiedde vervolgens aan de winkels van onderscheidene kooplieden 
in grutterswaren en broodbakkers, onder welke die van Perk, Van 
Schaik, Engelbregt, Overvoorde, Smit, Nicola, Van der Hargh, Harting, 
Visser, en Van den Bogaert, alsmede Van Baarschot, koopman in aard
appelen, het meeste te lijden hebben gehad, zodat bij sommigen niet 
alleen de glasruiten, maar zelfs het houtwerk van der ramen en blinden 
vernield werd. 
De volkshoop was allengs in getal en gewelddadigheid toegenomen. 
Doch niet alleen de kooplieden in levensmiddelen stonden aan deze 
blinde woede ten prooi, ook het lokaal der Koninklijke Akademie, het 
huis van den Burgemeester en die van andere ingezetenen werden even
zeer beschadigd, en zulks geschiedde zoo het schijnt gelijktijdig op ver
schillende plaatsen der stad. Daaraan is het wellicht toe te schrijven, dat 
de Politie, ofschoon van den aanvang af met allen ijver werkzaam, wei
nig of niets heeft kunnen doen om het kwaad te keer te gaan, tot dat 
sterke patrouilles grenadiers de stad in alle rigtingen hebben doorkruist, 
en, door een detachement kavallerie ondersteund, langzamerhand de 
rust hebben hersteld, nadat eenige der belhamels ter beschikking van 
den regter in verzekerde bewaring zijn genomen.' 
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B U I T E N G E W O O I V 
1845. 

DELFTSGIi ïïfiEOLlD. 

D Z N G S D A G , 
DEN Ï1 S E P T E U B E n . > . r v - . >|iri.< 

IWfJI t M I 

- • - - D u n . dcD 33 Saplfmber IBU 

— >V|i achicB IKI p'it>, nnie Ificri IBCI1«]CCI>I>{ 

M doen Tl* bcignn Irr anier krnon ii {tLuincn , 

uoalieal da WBi»ntclijkbr>lcfi, «aaitiB ania aixifn 

•oa nMli|« rtad deiia niclil b<L laoocir ia gaiFcu. 

Citlatca aiaail an«)ic*ki l e x n ara, tnhoolile Miia 

Btnif ta , *aa» ara ^IHII |t<ltclla ait •rouwen ia 

j«n|«M bolaa'ida , la ia«*n rsor hM kaü ran Mo~ 

gtm^a", koapnun in a(njs[i|it'lcn, op Jca V(r-

««rwlijk, licit brL1a*Enili , d>l ti^ den pnji lijner 

ai(iLi|ipclca iHule IHUICK apgolagcu; aien licgaii 

altUar, Joo* hel "arpea lan dcoicti , • l i n t » ae i i l 

Ja jaagTBi luad(J«ti| •••n-n, de |UirHilrn la *gt-

bnjidca. flclidnU gmt^'tiAt T(r<el|(oi aan da 

• inkcli • • • aiHlcnekeiilent LaojditJe» in paiicrt-

mtftm ta LftMiIbtLVcn, ^.Irr - i lha JK> .aa f.rk. 

pan Stkaik. t-gtlttt/fl. O,rtwaorjt. Smit, 
ff.iaU, •«•Arffui-^A. a^rlim^, fittar ta 
VUB i/rn Bedaar / , atimtile iin Baar,do/, k«op< 

NMH in aardap^ltii, hel mitila la lij>lrn bcLIwa 

(•haJ . taoJal bij naiiniffn •>)(! ilicca <l« |l4>nii--

tan . «aar u l b hel boal'iTiV Jtr ramen ca litnidtB 

.tmieU - n d . 

Da Ta1ki)<aop wtt allentJirrii •» |rlj l en |«neld-

ilaji|bïid largenaorD. Docli nïcl atlttn da ktwp-

liedea ia tcifatmi.IJctrn ilcinden a îi dcia Uinda 

•aeJa u a piaat, aiL bri loLail dtt KsninLIijVa 

AhiJ«Biia. het buit «in (Irx Dur-toircilit (n Jie 

lao inde ra (nptelRnen nrr'trx cicnitrr heicbi-

d'|d . tn lalka {eichieijilo IM Itel tchijnl (clijLlyJig 

ap (tnchillendo pliilMD dn iliJ. D u r i m ii bel 

•ralligl.laa U Khr^taa, dat da Pali I i e , «ficboan 

«*n it* a*(i**a| tt n>rl allen iJier o n k i M a , 

aif of Dwb betlt kuanei. ilaen «n hel kwud ta 

kpcr ta 1*10 . lol d l̂ ttti\e pjl'oujllrt grenadiei 

•tW ta iHa n|linf:eD kcllxn daorlruiil, e n , 

cr« ilelaL'hnBenl ka'-itltrie anJeriicBoJ , laa|UBcr-

hani da ratf kehUo btrUrld, nadal (Cinga der bel-

l u a a h Ier kcK^Aking I ID dea rtgUr in ((Ticktrdt 

bcmriDg iga |*«oaieii. 

Ta aiiMeriMcbt >i« «liet rui l i | , ca ag bopca, 

dal fteOB fwltcftfwinf neer aal plaala beLben, daae 

dcia ToarMknlol te<r crolli|e |t>olgca loaclc ka 

leidM. t a w n hel tieOelijk bcriaur hc»n w h ia 

d« tcrpligtiaf fcttta , deieo (DOrgea U Jsrri arke«-

drgca da ttaMlfcaJc 

f f f M L I C J T i e . 

BUBCUEXn^R n WETUÜUDEDS > n STAD 

DEIJT, ia aMUDcrkioc (caaaea behlieadc d» Onf»-

tc|eUbcdcfl, fiiUr aiaod (tplecgd aaa da haitcn taa 

ooderackridao* penoacn, fanDinea da foeJa lagt-

saUnaa lïch K s l i f ca Vraediaata la fndregcn, ea 

cich aial ia %ioBUt fatal i /sa wam Titr y^rtaniH 

^ ' tti^tJrr ap d« Mralea ap la baudea , k a n o » -

d« da MadaDifcn, dia terder da niit BH|lea willea 

*atla«ca, TCrtikanl tgn. dat da MiltUira magt *aii 

da taidileloa «elka Irr harer hetchikkin| Maaa , | t> 

\nik M1 Makea «m geiitld nel ggwsld It hceteo. 

D U F T . dta U Scplenticr IStS. 

Bwiemceiter co WtlbosJen looraocnJ, 

V A n B E R K K U 

Ter Orilaanaetia ita ituUt, 

T A N DKR C O L F F . 

Inniddeli doarkruiwa af hedca ilerka paUoailIn , 

a la l e d ab la paard , da d^, aa t%a ap nia 

plaatien pstfea allgeiel. ' 

Wal in deifo hel necila ta belrcana i i , ii dit 

da raulciila m(Ot|la lat dcia baldadifbeid ii aicrsa-

•'*£"•• i"'" ^ ^'' laUrla acganUIk , dat da Sicda-

l^ka Ke|cria| mtt ia* wtttttta yier da LcUofcn 

JcT •uoienaofendea lich biJ MO|elraUefi. Ia da 

*er|aileriaf Tan dea llaad, wtlka (iriera* tol dal 

eiuJo door dea B«r;;eine«>l(> >ai b^eeogtrocpaa, ia, 

IDO n'i aAderrj|l tijn, batlotra, daaria U faaMct la 

komen, loa daor aena bfjtoDdcr mina nepbaJca-

1<B| losr dticn nialer , «iiciBcda ipoedi| aca aaa-

Tanf u i aarJeo ( m u i k l , i b daor da |eh«ela rr^ 

ttelUn| raa alia belaatÏB^ ap da lafgc ea rofgnneel, 

«olapDi «liso der liroailtelling op het ro^jttubraod, 

ler«|jl Ttn SUiliweg* , daor lancbcakanHl der near 

gegavdco, gvlegcnIiciJ u t worden gegeten a a den 

Dijteren »crk>s*n, gedurands deitn wioler, aibatd 

Ie TcnchilTen. Ilartetijk «tiuchen *g • djl deta 

mialrrgtlcn **a a u Sluli Deduur, bet bc«of<l* 

doel n a bnlpbelaan aan da bcbeeftigeo ta da *cr. 

ukering Jcr apanbal* ruit, lullao treOen. 

la bel laatil deior, af ia hel begin der lolgenda 

week, tal aan da hoiun der bigeteltaen •orJcn 

rvadgebragl da natolgenjo Circalaira : 

ir^JMOa SlADCMtOOTEXl 

B|i DdM CmthJra Ua deo IS MoittnUt 1 8 U , 

bji -elka «g ana u a UEd. hebbeo gtng;! ter Uka-

Bling Tu geldeirjka bjIJngen , gtKbikt oia dea tt>-

btehl is ia toodrr aerk aa lenliaoitan , in den aljgC' 

laofien «inlcr daaraia ' te helpca, helihea «jj CEd. 

la hennen gegcreo, dil aa den inoap der «erk-

taaniictlen « j UEiI. touden htktnd Bikni «MI d« 

beUf ding dier gtTdca. Aliaiena durlae a>cr la gaan , 

breogea «^ ter awer henitit, dal bj ao i , Ica 

garolga dier Crcalaitr, ia aatTangen bg •uU«ka-

Biag / 1 7 0 I . 6 9 

Wegva* larlotiog ran da ana daor den heer 

Jê Maan Ica fw^ke«ka gege*«a,(n doar 

Z^n Ed. Geilr. lanaarJigila oabooliiQg der 

Eartpacal, io AB|t]>tBi 1811 fauitea do 

Haigpaart gcaUaa heUwnda . . . . - M.M 

OpfateBgU u a f«n Ccocert, gegeten daor 

da Zangtareeaiging FotlmtMMt^ . . - 300,00 

VtA aMJuhr. é» lw»s, giOen taa da 

hindercii ap har« Ba«a*rKbaal . . . - l l , 7S 

Uil da Btmcbea , lao aiU* baiuG geplaatjl 

ge>e«al . . . . . ' . - 130.00 

Aaa («rUcbla boMMn , «uin , nt. . . ~ 747,80 

Ta MBM . . . / 7 S 8 3 . 2 t 

Toarti hahbaa « f n a Budt «aga s o l n a -

p n ecoa geUelgka b ^ i a p **B . . . / I 600 ,00 

TerogI borendian doar da Btad ii aaagakachl hel 

•lak had belijden da BlUiaalHTMt. 

Tbaaa oTergaaode DM* U U . Bedcdealirtg la ioca 

tan dt bntadtog d ia gaUen , hafaban • ! het gcnoc. 

gca CId. kaoDii la g t t e n , dal aan d« algritiogca 

aan da Stadi Ooattnl «o dca aaalag tan eaa | * -

d(<h« plaolnen , door ooi iga kuaoea Io werk ga-

ridd ««rdcn . kanJard ytttonam , Tadari *tn (Mib-

•ca n d dfit an »ear hiaderon, Icmijl doar «w ii 

aan arbeid)Inon . 
,.ji_jTCrkluije^.i 

• pianlioea 

/SSOi.OO 

. 78fl.05ï 

- U ) , U 

Te urnen . . . / t O t t . W ; 

Wij h o o a o bj) deta ncdedMling aaa U U . da 

betuiging o'arbrengcs dc( daaklMarlwiJ Taa telen , 

ua bol aangaiangcQ werk lija gepUalilgewcrM ^ 

en daardoor ata eerlyk mïdiltl i in bnlaaa in den 

afgeloopen atmngen •inlet hebben kunoan ttadca. 

Ea «>l nu* — Zullen ojj het aangsTangena «erk 

lalca neten en itifatiin ap den Ingeibgen «eg T 

Tooraeker nteii t en Ic laeer ais), daar da toorHÜ-

ligtea licb drociiger lOor den ambichtrnun TCT-

loancn daa ni bel ivrig i i i j i ir . da letcnioitJJelen 

in priji •iQK'n en h« algeioEen griTordm Koofdia-

kelgk raedacl in aiimloa hoeieelbriit la bekomen 

Op nieuit ocnHeo trij oni alios lot l'l. , laairda 

Stailgi-ooaiin! ooi ooi «cder teoigo geldelijk* bjf-

dragen la vilen renckalfen, lea eindi io dea o^da-

renden winter daa aBbacbtimin lotiiler werk ea rer-

dieorten, werk ea Tcrdicnalca la kuiiiiea gaiea; 

tyade bet aai loonwneB, daaniil Tonrltrgaan met da 

afgraiüig en aanleggiag der Madi «allen lol geactuk-

ID naodclplajlien. 

Cerna dran-reJenea toegen o^hierbij; ieder nwer 

il bckeitd nel de ramp dei tijdi, aict d* raaip, dia 

Lorenal den ingcielen tan dea minderen tUnJ IrcA Ï 

iadei a*cf neet dal bel f/igt •> den hulpheboctan-

Jen bulp te TerWcneo. — 

D i t r t . den 33 Scplexbec 1845. 

J. P. TAN BARSELIS nARTSINOC. 

IL J. C IIETCLER£A.«P. 

C. MAAS CRCSTERAiniS. 

P. J. VAX DER COLFF VAN nOOCETIEtr. 

Ta Dalfi, hf J. DE GROOT. DnkkM dir KaabüOuha Akad«Ml*. 

'Buitengewone' editie van de Delftsche Courant, 23 september 1845. 
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De gebeurtenissen op die maandag de 22e kwamen min of meer als een 
donderslag bij heldere hemel. In de 17de en 18de eeuw waren dergelijke 
voedselrellen wel vaker in de stad voorgekomen, maar de 19de eeuw was 
op dit gebied nog zonder precedent. Maar niet alleen in Delft, ook in 
enkele andere steden was het onrustig. Vrijdag 19 september waren er 
relletjes uitgebroken in Leiden waarbij van enkele grutters prijsverla
ging werd geëist, zaterdag en zondag gebeurde hetzelfde in een paar 
straten in Den Haag. Daarbij sneuvelden enkele ruiten. En maandag
avond was het behalve in Delft, ook onrustig in Haarlem. Overal wer
den militairen ingezet om de onrust de kop in te drukken, maar in 
omvang en aggresiviteit spande het oproer in Delft wel de kroon. Ner
gens was het tot plundering en vernieling op dergelijke schaal 
gekomen.^ 
Oorzaak van de rellen was de algemene prijsopdrijving van levensmid
delen, nadat duidelijk was geworden dat de nieuwe oogst van aardappe
len zwaar was aangetast door aardappelziekte. 
Aardappelen werden eind augustus in korte tijd tweemaal zo duur: 14 
augustus werden ze in Delft nog aangevoerd voor de normale prijs van 
ƒ2,70 per mud, veertien dagen later kostten ze ƒ 5,50 per mud. De graan
prijzen werden daardoor ook meegetrokken: tarwe, dat het gehele jaar 
door 7 tot 8 gulden per mud had gekost, kostte op 18 september al ƒ 10,10 
en rogge ƒ 8,25 per mud in plaats van ongeveer zes gulden, zo blijkt uit 
de opgaven van de wekelijkse marktprijzen in de Delftsche Courant. Ook 
boekweit en grutten, eveneens veel gegeten volksvoedsel, werden van 
augustus op september ongeveer anderhalf keer zo duur. 
Dit waren de inkoopprijzen van de winkeliers en bakkers; de verkoop
prijzen stegen misschien iets later, maar waarschijnlijk wel iets meer. 
Het is opmerkelijk dat de woede van het volk zich vooral richtte op bak
kers en grutters, meer nog dan aardappelhandelaren. 

Voor brood golden door het stadsbestuur vastgestelde officiële maxi
mumprijzen, de zogenaamde 'broodzetting'. Die prijzen stonden tot 17 
augustus 1845 al anderhalfjaar op hetzelfde peil: 27 cent voor een pond 
(= hedendaagse kilo) wit brood. Bruinbrood kostte 24 cent per kilo, 
ongebuild tarwebrood 19 cent en roggebrood - het armenbrood - 10 cent 
per kilo. 1 juni 1845 werd voor roggebrood een eerste prijsverhoging toe
gestaan. Het ging van 10 naar 11 cent. Op 17 augustus, bij het begin van 
de aardappelschaarste, mochten alle soorten brood één cent duurder 
worden, en 21 september, aan de vooravond van de rellen, nogmaals. 
Roggebrood kostte op de dag van het oproer dus 30 procent meer dan 
enkele maanden daarvoor, en die prijsstijging was relatief veel groter 
dan van de luxere soorten brood.' 

69 



Bovendien is de vraag in hoeverre aan die maximumprijzen in die 
dagen de hand werd gehouden, want de controle leek niet al te fel. Dat 
werd na de rellen wel anders: verscheidene bakkers werden sindsdien 
veroordeeld omdat ze met het gewicht van de broden hadden geknoeid."* 
Toevallig had de gemeenteraad de middag voor de rellen nog vergaderd 
en bij die gelegenheid een rondschrijven van de gouverneur van de pro
vincie besproken over 'het nemen van maatregelen ter voorziening in 
het gemis aan aardappelen'. De gedachte aardappelen of andere levens
middelen voor rekening van de stad in te kopen en tegen gereduceerde 
prijzen aan behoeftigen ter beschikking te stellen werd afgewezen. 
Zoiets zou alleen maar de prijzen opjagen en de middenstand benade
len. De raad besloot te volstaan met het uittrekken van achtduizend gul
den voor de jaarlijkse soepuitdeling in de winter en het tijdelijk 
opschorten van de stedelijke opcenten op de belasting op roggemeel per 
15 oktober. 
Na de rellen besloten B&W haastig de belastingverlaging op rogge nog 
diezelfde week te laten ingaan, zodat de laatste cent opslag op het rogge
brood weer ongedaan gemaakt kon worden. De soepuitdeling (meestal 
bonen- of erwtensoep) zou die winter ook een maand vroeger beginnen 
dan gewoonlijk: de uitdeling zou per 1 november aanvangen en de 
belangstellenden konden zich daarvoor al op 6 en 7 oktober laten 
inschrijven, zo werd aangekondigd. 

Ordemaatregelen 

Voor het overige besloot het stadsbestuur bij alle bakkers en grutters 
onmiddellijk twee grenadiers in de winkel te plaatsen 'ter voorkoming 
dat geen brood of grutten als andersints zonder betaling gevorderd 
wordt'.'' Ook elders was volop militair vertoon in de stad, 'zowel 
patrouilles te voet als te paard', en gold een samenscholingverbod voor 
meer dan vier personen. Verscheidene gebouwen werden onder voort
durende bewaking gesteld, waaronder het stadhuis en het kantoor der 
Rijksbelastingen. Enkele dagen later kreeg het stadsbestuur bovendien 
van de minister van Oorlog het aanbod om twee kanonnen van zes 
pond op het marktplein te plaatsen. Dit geschut behoefde niet meer in 
actie te komen. Het college van B&W dat in die week tweemaal daags 
vergaderde, kon elke bijeenkomst opgelucht vaststellen 'dat alles rustig 
is in de stad'. Daarvan werd elke keer onverwijld bericht gezonden aan 
de gouverneur. Enige opschudding ontstond er zaterdag toen de com
mandant van de hoofdwacht 's ochtends vroeg een stuk papier ontdekte 
op een lantaarnpaal op het midden van het marktplein, waarop stond: 
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'dat het brood moest afslaan, de belastingen verminderd of de stad in 
brand gestoken en zeker iemand aan stukken zou worden gehakt'. Het 
werd in snippers aan de autoriteiten getoond, want het bleek moeilijk 
los te krijgen. Het stadsbestuur nam onmiddellijk nieuwe maatregelen: 
de commissaris van politie kreeg opdracht gedurende het weekend de 
sluitingstijden van de herbergen scherp in de gaten te houden.^ 
De Delftsche Courant deed op haar manier haar best om de gemoederen 
te bedaren: bij het ter perse gaan van de speciale oproer-editie was toe
vallig juist het verslag gereed van de weldaden van de Commissie voor 
Werk en Verdiensten voor den Behoeftigen Ambachtsman. Tijdens de 
vorige, uitzonderlijk strenge, winter had deze commissie onder de bur
gerij geld ingezameld om een deel van de stadswallen bij de Oostpoort 
te laten afgraven en daar een plantsoen aan te leggen. Daarmee had zij 
een honderdtal werkloze vaders van meer dan drie kinderen aan wat 
broodnodige inkomsten geholpen. Het project was zo'n succes gewor
den dat de initiatiefnemers voornemens waren het de komende winter 
voort te zetten. De gelegenheid werd nu aangegrepen om tot nieuwe gif
ten op te wekken. 
Drie weken later wijdde de krant een redactionele bespiegeling aan de 
beschuldigingen van woekerwinsten (vet gedrukt) door grutters en win
keliers in levensmiddelen, waarin 'velen behagen schijnen te scheppen'. 
Zulke beschuldigingen waren, volgens de krant, volstrekt bezijden de 
waarheid. Integendeel, er waren zelfs handelaren die hun waren bene
den de inkoopprijs van de hand deden. De informatie voor het artikel 
was afkomstig van een pleitnota die de door het oproer getroffen hande
laren aan B. en W. hadden gestuurd om hun straatje schoon te vegen en 
een vergoeding te claimen voor de geleden schade. Noch B&W, noch de 
raad achtten het echter raadzaam op die claims in te gaan. Om toch een 
gebaar te maken besloten B&W de plaatselijke krant de opdracht te 
geven een artikel te plaatsen op basis van de aangedragen informatie 
(zo ging dat toen kennelijk).'' 

Belastingen 

Dat het kantoor van de Ontvanger der Rijksbelastingen ook tot de pan
den behoorde die zorgvuldig werden bewaakt, was niet toevallig. Inci
denten bij de belastingheffing hadden reeds in het voorafgaandejaar tot 
ernstige spanningen geleid. Zo meldde de gouverneur van de provincie 
in zijn jaarverslag aan de Koning over 1844: 'De invordering der belas
tingen gaat vrij geregeld, nogthans gaat die der personele belasting hier 
en daar met zwarigheden gepaard en schijnt deze belasting meer en 
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meer moeilijkheid in de inning te onmoeten [...] Mijne tusschenkomst is 
noodig geweest, om eene al te strenge invordering dier belasting in de 
stad Delft te temperen ten einde onlusten of ongenoegen en klagten 
tegen de regering voor te komen, zijnde aldaar gedurende de maand 
December, op eenen tijd, dat door felle vorst alle verdiensten nagenoeg 
stil stonden, door de administratie bij verschillende schamele ingezete
nen executoriaal arrest op hun onbeduidend mobilair geleghd, waar
door eene spanning en opgewondenheid was ontstaan, welke verdere 
vervolging tot opschudding had kunnen aanleiding geven.'̂  
Ook de verhoging van de accijns op geslacht, die de vleesprijzen ver
hoogde, was niet best gevallen. De zwaarte lokte uit tot illegaal slachten. 
Twee dagen voor het oproer, op 20 september, was daarover nog een rel 
geweest op de Gasthuislaan, waar de 38-jarige Jan Staalman, sjouwer en 
koedrijver belastingambtenaren 'onder onbeschofte brutaliteiten en 
vervloekingen" de toegang had geweigerd toen ze kwamen controleren 
op illegaal slachten.'' Een delict, waarvoorde man al eerder met de justi
tie in aanraking was geweest. Vlees eten kon een groot deel van de bevol
king zich niet dagelijks permitteren. Toch was het in arme huishoudens 
niet ongebruikelijk voor een paar centen een big te kopen, met afval vet 
te mesten en deze wandelende spaarpot bij het aanbreken van de winter 
te slachten. De kosten van de accijns waren echter zo hoog dat ze vaak al 
een derde van het vlees kwijt waren om de belasting te vergoeden. 

Een maand na de rellen, 24 oktober, werden de bijzondere ordemaatre
gelen ingetrokken, al hield het garnizoen nog een piket van 24 man ter 
beschikking van de Commissaris van Politie. Toen alles achter de rug 
was, besloten de agenten C.J. Capelle, N. van Eijsden en P. Metzelaen de 
stoute schoenen aan te trekken en, in verband met de dure tijden, opslag 
te vragen van hun jaarwedde van 300 naar 350 gulden.'" Een gedurfd 
voorstel, want het optreden van de politie in de recente troebelen werd 
niet alom bewonderd. Aangevallen handelaren hadden zich beklaagd 
over de trage bijstand, en de burgemeester had in de raad kritische vra
gen hierover niet resoluut van de hand gewezen. Hij had beloofd com
missaris mr. A.G. Tegel nader rapport te vragen, die daarop wrevelig, 
maar weinig inhoudelijk had gereageerd." 
Misschien was de gedachte dat de politie elders sneller en adequater 
was opgetreden niet geheel ongegrond, al kan men zich afvragen wat er 
viel uit te richten met een corps van vier agenten op 17:000 inwoners. 
Waarschijnlijk werd de twijfel over het optreden ook gevoed door de 
wetenschap dat de commissaris en zijn politiecorps al eerder in 
opspraak waren geweest. 
In 1842 had namelijk de minister van Justitie, Van Hall, aan de gouver-
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neur van de provincie, medegedeeld dat hij zich zorgen maakte over de 
toestand van het Delftse politiewezen. Hij had vernomen dat in Delft 
een bekende moordenaar verbleef, die bij verstek veroordeeld was en 
aldaar door de politie ongemoeid werd gelaten. De man zou er wonen 
'met vrouw en jaarlijks toenemend kroost, drijft er sluikhandel en is 
veeleer een schrik voor de politie dan deze voor hem'.'^ De minister had 
het toen hoog tijd geacht dat de commissaris, die meer tijd in de residen
tie doorbracht dan op zijn post, ernstig over zijn plichtsverzuim zou 
worden onderhouden en dat de dienstdoende agenten zouden worden 
vervangen door betere krachten, zodat in Delft niet langer 'zoo schan
delijk de spot zou worden gedreven met de openbare magt'. Het gevolg 
was geweest dat na veel vijven en zessen de agenten ontslagen waren en 
vervangen door vier nieuwe, die in het vervolg een uniform moesten 
dragen en hun schamele beloning niet meer mochten aanvullen door te 
leuren met almanakken en nieuwjaarswensen. Alleen de commissaris 
was blijven zitten, omdat de burgemeester niet bereid was deze held uit 
de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen te laten vallen, tenzij hem een 
betere baan in het vooruitzicht werd gesteld. Dit ondanks zijn 'gebrek 
aan moreel overwicht op de ingezetenen', zoals de burgemeester 
erkende. 

Armenkerk 

Op de bewuste avond van het oproer, 22 september 1845, vergaderde ook 
de kerkeraad van de Hervormde Kerk. De vergadering was al eerder 
belegd. Ter tafel kwam een voorstel 'tot oprichting eener afzonderlijke 
godsdienstoefening voor behoeftigen', in navolging van soortgelijke 
activiteiten elders (onder andere in Rotterdam). In hoeverre het idee die 
avond als een deus ex machina in de vergadering kwam, is niet helemaal 
duidelijk. In ieder geval kreeg het onder de toenmalige omstandigheden 
vleugels. Het voorstel hield in om in de statige Oude Kerk een apart 
spreekgestoelte en banken te plaatsen waar elke zondag een speciale 
dienst gehouden zou kunnen worden voor de bedeelden van de Kamer 
van Charitaten (de stedelijke armenzorginstelling, waarin ook de her
vormde diaconie vertegenwoordigd was). Bij de organisatie zouden ook 
de regenten van de Kamer worden betrokken, zodat zij hun 'vermogen
den invloed' zouden kunnen aanwenden om één en ander tot een succes 
te maken.'^ 
'Het is overbodig U te herinneren, welk eene schare van armen zich aan 
de gewone zamenkomsten der Gemeente onttrekt. Zijn er loffelijke uit
zonderingen met blijdschap op te merken, verre de meesten verschijnen 
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lie eerste Dienst in de Kerk in de Schoolsteeg, hoofdzakelijk 
bestemd voor de Bedeelden der Kamer van Charitaten, zal plaats heb
ben op Zondag 9 .liet 1817, des tinmiddags ten half drie ure, 
en vervolgens eiken Zondag op hetzelfde uur. De Regenten van ge
noemde Kamer vleijen zich , dat de kennisgeving hiervan zal voldoende 
zijn, om de licdeelden en iinnne huisgezinnen tot ecne getrou\Te bij
woning van de Diensten in voorschrcvene Kerk op te wekken , zonder 
dat men zal behoeven bedacht te zijn op middelen, om die Hedcclden 
meer opzettelijk tot de vervulling hunner pliglcn ten deze Ie bepalen; 
van wego Hegenten der Kamer van Charitaten zal een ü])!eltend toe-
zigt worden gehouden , of de Itedcelden hierin nan cciie Lillijkc ver
wachting beantwoorden. 

Briefje, zoals dat aan de bedeelden van de Kamer van Charitaten werd uitgereikt ter 
gelegenheid van deepening van de 'Armenkerk' (GAD. Archief N.H. Kerkeraad Delft, 
nr 33) 

zelden, velen nimmer in het Huis des Heeren. Zij zijn daardoor vreemd 
aan de Gemeente of stellen op haar lidmaatschap voor zich zelven en 
voor de hunnen weinig prijs. De ondervinding leert het met treurige 
kracht, welke jammerlijke gevolgen deze nalatigheid met zich voert. Wij 
wenschen, zoo veel in ons is. dit kwaad te stuiten, velen tot de gemeen
schappelijke verheerlijking van God en den Zaligmaker terug te bren
gen, door allen de gelegenheid daartoe gemakkelijk en uitlokkend te 
maken, althans aan allen het voorwendsel te ontnemen, dat zij, met 
hunne schamele kleeding niet durven noch kunnen opgaan ter aanbid
ding en zich neerzetten in de rijen der meer gegoeden. Er is wel geen 
ander middel om deze en dergelijke hindernissen weg te nemen dan de 
oprichting eener armenkerk', schreef de kerkeraad aan de Kamer 
van Charitaten.''' 
De regenten van de armenkamer reageerden welwillend, maar het col
lege van kerkvoogden, de notabelen die de fondsen en gebouwen van de 
kerk beheerden, had ernstige bedenkingen tegen de voorgestelde plek in 
het koor. Dat college dacht eerder aan een hoekje in de noord-
beuk.'5 
Na een indringend gesprek kwamen de heren predikanten en kerkvoog
den tenslotte tot de conclusie dat zoiets weinig inspirerend zou werken 
en dat de zaak grootser moest worden aangepakt: er moest maar een 
heel aparte nieuwe kerk komen voor de armen. Vlak voor Kerst kregen 
de gelovigen deze blijde boodschap - tevens de eerste oproep tot milde 
giften: 'Immers, Gij betoondet U altijd overvloedig in de liefde en inzon
derheid gaaft gij mild en ruim ter voorziening in de stoffelijke of tijde-
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lijke behoeften onzer Armen. Gij zult ook nu wederom een offer bren
gen willen om derzelver geestelijke of eeuwige belangen te helpen 
bevorderen; te meer, daar gij met ons en met de Armen, ook voor de 
algemeene rust der maatschappij, daarin een gelijk belang hebt; want 
indien tot behoud dier rust eenig middel heilzaam medewerken kan, 
dan zal het bij de toenemende bevolking en armoede, zeer zeker de ver
meerderde en verbeterde zedelijke en godsdienstige opleiding der 
groote menigte wezen, welke met de eerste eenen gelijken gang houden 
moet, om ons eene stille en vreedzame inwoning te waarborgen'. De 
oproep eindigde met de hoop dat door het stichten van een apart kerkge
bouw voor de armen 'wij ons opnieuw vereenigen in den geest, den geest 
der Christelijke liefde.''^ 
De actie had in eerste instantie matig succes. Ongeveer een derde van de 
lidmaten (571) reageerde, en tekende gezamenlijk in voor een bedrag 
van 4837 gulden, iets minder dan de helft van wat nodig was.'^ Waar de 
nieuwe kerk moest komen te staan, was overigens nog niet duidelijk. Na 
'vele pogingen' kwamen de kerkvoogden uiteindelijk op 12 februari bij 
de Kamer van Charitaten met het verzoek een deel van haar grond af te 
staan aan de zuidzijde van de Schoolstraat, op de hoek van de huidige 
Phoenixstraat, waar ooit het in 1811 gesloopte oudeliedentehuis had 
gestaan. Dertig jaar later zou een onderzoek uitwijzen dat niet de 
Kamer, maar de gemeente Delft juridisch eigenaar was van deze 
grond.'^ 
Daar de eerste inschrijving niet 'tot de gewenschte hoogte geklommen' 
was, besloot de kerk een tweede opwekking te sturen, waarin ze nog
maals haar zorg uitsprak dat 'in vele huisgezinnen niemand de predi
king des Evangelies hoort, ja!, dat uit gansche buurten slechts enkelen 
zich kerkwaarts begeven.' En 'hoe in die kringen, als jaren bij jaren, de 
ene dag den anderen is gelijk geweest, eene onkunde heerscht, die ver
baast; eene verwildering, die diep bedroeft.'''^ 
Op 10 juni 1846 werd het kerkgebouw met 700 zitplaatsen aanbesteed 
voor 11.500 gulden. Op 27 maart 1847 mocht de burgerij het bezichtigen 
en kon zij nogmaals een duit in het zakje doen. De eerste dienst voor de 
armen was op 9 mei 1847. De Kamer van Charitaten had om 'haare 
moreele invloed aan te wenden' onder de bedeelden briefjes uitgereikt 
met de volgende tekst: 'De Regenten van genoemde Kamer vleijen zich, 
dat de kennisgeving hiervan zal voldoende zijn, om de Bedeelden en 
hunne huisgezinnen tot eene getrouwe bijwoning van de Diensten in 
voorschrevene Kerk op te wekken, zonder dat men zal behoeven 
bedacht te zijn op middelen, om die Bedeelden meer opzettelijk tot de 
vervulling hunner pligten ten deze te bepalen; van wege Regenten der 
Kamer van Charitaten zal oplettend toezigt worden gehouden, of de 

75 



Bedeelden hierin aan eene billijke verwachting beantwoorden.'^" Zes 
weken duurde deze vriendelijke houding. Toen stelde de president van 
de Kamer vast dat de opkomst 'zeer in het ooglopend verminderd was' 
en vroeg zijn mederegenten of het geen goed idee zou zijn: 'om de 
bedeelden van kaartjes te voorzien, met den stempel der Kamer van 
Charitaten om bij het inkomen der Kerk uit te reiken, ten einde die bij 
het afhalen hunner wekelijksche bedeling in te leveren'. Dat voorstel 
werd met algemene stemmen aangenomen.^' 
De naam 'Armenkerk' heeft overigens nooit ingang gevonden in Delft. 
Eigenlijk al sinds de ingebruikneming raakte de kerk ingeburgerd als de 
'Schoolstraatkerk'. 

Het proces 

Precies een jaar na het oproer, op 24 september 1846 kwam het tot een 
omstreden proces tegen de arrestanten van de rellen in Delft en Den 
Haag. De zaak droeg een sterk politiek karakter. Justitie had zich name
lijk beijverd om een aantal schrijvers, uitgevers en drukkers van zoge
naamde miniatuur-couranten of politieke pamfletten - genaamd De 
Ooyevaar, De Haagsche Miniatuur Nieuwsbode. De Vaderlander en De Ont
waakte Leeuw - aan te wijzen als de aanstichters en de ware schuldigen 
van het oproer. Dat was voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant reden het 
proces met argusogen te volgen. Deze liberale krant beschouwde deze 
gerechtelijke activiteiten als een aanval op de vrijheid van drukpers. Zij 
deed vrijwel woordelijk verslag van de zittingen en trok daarvoor vele 
strekkende meters krantepapier uit.̂ ^ Uit de daarin geciteerde getuigen
verhoren kunnen we over de toedracht van de rellen in Delft nog vele 
gedetailleerdebijzonderheden vernemen. Zo verklaarde grutter J. Smits 
Pz. onder meer dat hij die maandagavond omstreeks acht uur gewaar
schuwd werd dat er 'een groote menigte volks razende en tierende op 
zijn huis (aan de Geer) aankwam, waarop hij het geraden heeft geoor
deeld de deuren, alsmede de blinden voor de ramen van zijnen winkel te 
sluiten; dat slechts even daarna de volksmenigte voor zijn huis is aange
komen en alle zijne glasruiten met zooveel geweld en onstuimigheid 
heeft ingeworpen, dat de blinden voor de deur aan stukken naar bene
den zijn gevallen'. Toen de menigte na tussenkomst van de militairen 
was verdwenen, merkte hij dat één van de verdachten de sleutel van zijn 
deur achterover had gedrukt. Deze kwam hem later terugbrengen, maar 
eiste in ruil daarvoor geld. Hij gaf hem tien cent. Later kwam de man 
nog eens terug en eiste gort en paardebonen, waarvan hij twee kop zou 
hebben gegeven. 
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Het verhaal werd door verschillende getuigen bevestigd. Eén van hen 
vertelde dat hij uit nieuwsgierigheid was komen kijken en had gezien 
'dat eenige vrouwen flesschen met jenever bij zich hadden, waaruit zij 
volle bierglazen inschonken en uitdeelden, om het gepeupel aan te zet
ten.' Bakker F. Smit verklaarde dat hij had geprobeerd plundering af te 
kopen door al het brood wat hij in huis had op straat uit te delen, maar 
dat niettemin enkele ruiten en horren aan diggelen waren gegaan. Fors 
uit de hand gelopen was tenslotte wat er gebeurde bij winkelierster Van 
Baarschot op de hoek van de Verwersdijk en de Van der Mastenstraat, 
die aardappelen verkocht, maar ook kruidenierswaren en breinaalden. 
Ook daar gingen de ruiten eraan en werden de blinden en de kruishou
ten verbrijzeld met een koperen gordijnroede uit de winkel. Binnen 
haalden enkele lieden de centenbak leeg en smeten goederen op straat, 
waar ze door de menigte werden opgeraapt. Zes weken na het oproer 
bood zij via een advertentie in de Delftsche Courant weer een 'Puik van 
Aardappelen' aan uit het Koninkrijk Pruisen. 
Bakker J. van den Boogerd had zich met vrouw, kind en dienstmeid ver
stopt in de bakkerij toen om een uur of tien zijn ruiten en blinden aan de 
beurt waren. Een aantal jongens klom zijn winkel binnen en nam 46 
roggebroden mee. Buiten had iemand, 'gekleed in een vuil grijs buis en 
lompen', de broden aangepakt en onder de uitroep 'Brood, brood, hon
gersnood!' aan het volk uitgedeeld. Juist toen de jongens naar de centen
lade wilden grijpen, kregen ze de waarschuwing: 'Daar komt de wacht 
aan.' Fabrikant P.E. van der Mandele, die aan de overkant woonde, was 
naar buiten gekomen om te kijken of hij iemand kon herkennen. Hij 
wist een van de verdachten aan te wijzen als de man die het brood uit
deelde. Opmerkelijk was zijn verklaring dat er twee 'welgeklede' heren 
tussen het gepeupel zouden hebben gestaan, die hem vroegen 'of hij er 
ook bij hoorde' en hem aanrieden zich te verwijderen. Deze verklaring 
leek aan te sluiten op het verhaal van een van de verdachten die 
beweerde dat hij niets gedaan had, maar wel 'van de heeren die geld uit
deelden, ook geld ontvangen te hebben, omdat anderen dat ook aanna
men.' Een andere verdachte zou voor het huis van grutter Engelbregt 
aan het Oosteinde geroepen hebben 'Wie geeft mij een stuiver? Dan sla 
ik de ruiten in' en vervolgens zijn klomp door de ramen gegooid te 
hebben. 

Een concreet verband tussen het oproer en de genoemde blaadjes viel 
evenwel niet te bewijzen. Ook politiecommissaris Tegel kon op dit punt 
eigenlijk alleen maar ontlastende verklaringen afleggen. Hij had de 
gedagvaarde schrijvers Meeter en De Haas nooit in Delft gezien en ver
klaarde ervan uit te gaan dat 'de ongeregeldheden niet van hunnent-
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wege zijn veroorzaakt of aangezet', aangezien ze volgens hem op meer
dere plaatsen in de stad tegelijkertijd waren uitgebroken. Het enige wat 
hij tegen de 'Ooievaars en miniatuurbodes' kon inbrengen, was dat zij 
vrij algemeen gelezen werden en dat hij ze 'voor heel schadelijk' hield. 
Het blad De Ontwaakte Leeuw had hij niet gesignaleerd. Dat laatste was 
ook niet mogelijk, want dat blad beschreef het oproer en kon dus pas 
nadien zijn verschenen, maakte de schrijver Eillert Meeter de 
rechter duidelijk. 
Het resultaat van de rechtszaak was dat de schrijvers, drukkers en uitge
vers, allen Hagenaars, bij gebrek aan bewijs op 15 oktober 1846 werden 
vrijgesproken. Volgens Meeter zou het proces zo lang op zich hebben 
laten wachten, omdat Justitie de zaak opzettelijk zou hebben gerekt, 
toen haar duidelijk werd dat er geen eer aan de zaak viel te behalen, 
schrijft hij in zijn memoires Holland, Kranten, Kerkers en KoningenP Zo 
kon zij haar afgang nog even uitstellen en bovendien een aantal lastpos
ten zo lang mogelijk buiten spel zetten. Ook tegen de andere Haagse 
arrestanten kon weinig worden bewezen: één werd vrijgesproken en de 
twee anderen kregen lichte straffen. 
De Delftenaren werden echter allen zwaar gestraft. De vier volwassen 
mannen (D. Elferink, A. Schonnenburg, M. Luureman en J. 't Hoen) 
werden wegens plundering en vernieling veroordeeld tot tepronkstel-
ling, alsmede 5 tot 7 jaar cel en honderd gulden boete. Drie jongens (J. 
Bauer, N. Ooykaas en P. Goeyer) kregen 20 maanden tot 3 jaar cel en 
honderd gulden boete. 
De enige vrouwelijke verdachte, Maria van den Hoogen, werd ondanks 
'harerjeugdigejaren'veroordeeld tot vier jaar cel en honderdvijftig gul
den boete, wegens haar vooraanstaande rol in de gewelddadige plunde
ring van de winkel van vrouw Van Baarschot en het ingooien van ruiten 
bij grutter A. Perk. 

Noten 

ARA = Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
GAD = Gemeentearchief Delft 

1. P.A. de Genestet in De Mailbrief n'H november 1858, zie De Genestet, Com
plete gedichten, uitgegeven door H.L. Oort, Amsterdam 1910, blz. 231. 

2. Berichten uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant in de week van 22 tot 28 sep
tember 1845. 

3. GAD, Stadsarchief afd. I nr. 980, Broodzettingsregister 1640-1849. 
4. Op 25 oktober 1845 werd bakker J.J. van der Struif op de Molslaan veroor-
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deeld door het kantongerecht; 25 november H J. Vaders op het Vrouwjutten-
land en in 1846 bakker Stello aan de Oostvest en bakker Kohier op de Gast
huislaan. ARA, Kantongerecht Delft, Vonnissen 1845/1846. 

5. GAD, Notulen B&W, 23 september 1845, vergadering 5 uur 's middags. 
6. GAD, Notulen B&W 27 september 1845. 
7. GAD, Notulen B&W 10 oktober 1845. 
8. Rapporten van de Gouverneurs in de Provinciën 1840-49 III, uitgegeven door 

A.J.C. Rüter, Utrecht 1950, blz. 177, Rapport 369 van 31 maart 1845. 
9. ARA, Arondissementsrechtbank "s Gravenhage, Vonnissen 327 en 328 van 

18 december 1845. 
10. GAD, Notulen B&W 28 november 1845. 
11. GAD, Bijlage N862/863 bij notulen B&W 17 oktober 1845. 
12. Zie J. Rogier, 'Politie in de vorige eeuw', in Het Binnenhof \an 2 juni 1959. 
13. GAD, Archief van de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente, Notulen van 

de Kerkeraad 22 september 1845. 
14. GAD, Archief van de Kamer van Charitate, bijlage bij de notulen: brief van 

de kerkeraad d.d. 1 oktober 1845. 
15. GAD, Archief van de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente, no. 33, Stuk

ken betreffende de Armenkerk. 
16. GAD, Archief van de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente, bijlage no. 

553 bij de notulen van 1845, Gedrukte brief aan de Gemeenteleden d.d. 3 
december 1845. 

17. GAD, Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, bijlage bij 
de notulen van 1845, Intekenbiljetten van de inzameling ten bate van de 
Armenkerk. 

18. Zie D.P. Oosterbaan in helNieuwsbulletin van de Koninklijke Oudheidkundige 
Bond 1966. 

19. GAD, Archief van de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente, no. 33, Stuk 
ken betreffende de Armenkerk. 

20. GAD, Archief van de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente no. 33, Stuk
ken betreffende de Armenkerk. 

21. GAD. Archief van de Kamer van Charitate. notulen 16 juni 1847. 
22. Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 september tot en met 15 oktober 

1846. 
23. E. Meeter. Kranten. Kerkers en Koningen, Nederlandse uitgave. - Amsterdam, 

1966, blz. 249 (Oorspronkelijk gepubliceerd in het Engels in 1857 onder de 
titel: Holland. lts Institutions, lts Press. Kings and Prisons) 
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De Sint-Huybrechtstoren: 
van verdedigingswerk tot clubgebouw 

A.W. Heijting 

De Sint-Hubertus- of Sint-Huybrechtstoren, een van de laatste drie wal-
torens die Delft nog kent, heeft een lange en bewogen geschiedenis. 
Toen Delft op 15 april 1246 stadsrechten kreeg was het stadsgebied nog 
zeer beperkt. In de jaren daarna werd de stadsvrijheid in een aantal 
fasen uitgebreid, de grootste officiële uitbreiding van het stedelijk 
rechtsgebied geeft het stadsrecht van 1355 met een stadsbuitengracht, 
die tot op heden nog gedeeltelijk aanwezig is. Het tracé van het gedeelte 
Provinciaal Kanaal tussen de Tweemolentjesvaart en de Oostpoort is 
sindsdien niet gewijzigd. In 1355 werden bij de genoemde stadsuitbrei
ding twee stadspoorten gebouwd, die na het beleg van de stad in 1359 
door ruwaard Albrecht van Beieren op diens bevel werden afgebroken. 
In 1394 gaf hij - hij had geld nodigen Delft was rijk - toestemming haar 
poorten te herbouwen. Echter pas na 1449 tijdens de regering van Phi
lips van Bourgondië, mochten de Delvenaren ook muren en waltorens 
bouwen; men kwam er pas in de 16de eeuw mee gereed. In totaal werden 
zes grote en twee kleine poorten alsmede 22 waltorens gebouwd. Tussen 
de Haagpoort (aan het einde van het Noordeinde) en de Koepoort ver
rees een achttal torens, Sint-Andries, Sint-Joosten, Sint-Stevens, Sint-
Anna, Sint-Clara, Sint-Hubertus, Sint-Joris en de Rietveldse toren. De 
Sint-Hubertustoren ontleent zijn naam aan het jagers- of Sint-
Hubertusgilde, dat op zijn beurt herinnert aan de omstreeks 655 gebo
ren en op 30 mei 727 te Tervuren overleden Sint-Hubertus, bisschop van 
Tongeren-Maastricht; een volksheilige die sinds de 10de eeuw vereerd 
werd als patroon van de jagers. Zijn feestdag is 3 november. 
De Sint-Huybrechtstoren bevatte drie ruimten boven elkaar: een over
welfde ruimte onderin (voor opslag van wapens e.d.), een tussenverdie-
ping en een bovenverdieping. Van daaruit kan door de schietgaten 
worden geschoten. De onderste ruimte is via een gang door de wal 
bereikbaar. 

De toren bleek eind 15de eeuw belangrijk te zijn, getuige een beschrij
ving uit die tijd: 'de waltoorn, dewelke outtyds tot groote versterking der 
Stad diende, is met twee dubbele deuren voorzien, van welken de twee 
binnensten met koper beslaagen zyn. De vensters zyn ook allen dubbel. 
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Van binnen onderwelfd om beter tegen den bliksem en andere rampen 
beveiligd te zyn. Den Hengels, Traliën, Windyzers, Slooten, Sleutels 
ende meeste gereedschappen zyn van koper, dat geen vuur geeft, 
gemaakt.' 
Eind 16de eeuw raakten vele torens door de gewijzigde oorlogsvoering -
dikke muren waren niet langer bestand tegen het geweld van het bus
kruit - in verval. Zo ook is het met de Sint-Huybrechtstoren gegaan; in 
1589 werd hij onbruikbaar verklaard. Als touwslagerij (een lijndraaiers-
huisje) en later als pakhuis en opslagplaats deed de toren verder nog wel 
dienst als verzamelplaats bij brand. Volgens een keur uit uit 1589 moes
ten bewoners van de Vlamingstraat boven de 18 jaar en niet schutter 
zijnde zich bij brand begeven naar de toren, de 16de loopplaats, om zich 
te melden bij hun hoofdman Cornells Adriaansz. van der Meer met zijn 
kwartiermeesters Jan Jansz. Bout (verversknecht), Gosen Gerritsz. 
(korenmeester) en Simon Jansz. (leertouwer). 
Op den duur werd het onderhouden van de poorten en torens voor de 
stad een te zware last zodat in 1773 door burgemeesters het volgende 
besluit wordt genomen: 'Bij Haar Ed. Groot Agtbaren, in agting zynde 
genomen, dat de Toorens aan Stadvesten, welke of voor een geringe prys 
verhuurt, of zelfs gratis bewoont werden, van tyd tot tyd zeer importante 
Reparation komen te vereyschen, welcke reparation jaarlyks om de oud
heid der selve gebouwen staan te vermeerderen, en dat dus tot merke-
lyke menage zouden strekken, dat de voorn. Toorens als van geen de 

1. Pentekening Sint-Huybrechtstoren (archief DDS) 
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2. Plattegrond vuurwerkerstoren anno 1834 (Algemeen Rijksarchief) 

allerminste nuttigheyt zijnde, en tyd en zylen wierden weggebrooken; Is 
by Haar Ed. Gr. Agthb. goed gevonden ende verstaan dat de gemelde 
Toorens niet verder zullen worden gerepareerd, en dat by overlyden ofte 
verhuysen van de Jeegenswoordige bewooners van dien deselve werden 
geamoveerd, en de afbraak daarvan ten profyte van de Stad zal worden 
verkogt. Ende zal copie deezes werden ter hand gesteld aan commissa
rissen van Stads Fabricage, omme te strekken tot hunlieden narigt. 
Gedaan by de Heeren allen, den 9 Nov. 1773.' 
Drie torens, de Sint-Anna, de Sint-Clara en de Sint-Huybrechtstoren. 
bleken meer waarde te bezitten en vielen niet onder dit besluit. Zo bleef 
onze toren behouden. Voor 50 gulden per jaar werd de toren verhuurd 
aan de Staten van Holland. Als onderdeel van het gebouwencomplex 
van de Pyrotechnische Werkplaats aan de Paardenmarkt waar vuurpij
len, lichtkogels e.d. werden gemaakt, deed de toren dienst als veilige 
huisvesting: er werden o.a. brandkogels vervaardigd en er werd met 
andere ontplofbare vloeibare stoffen gewerkt. Deze bestemming bleef 
zo tot de Franse tijd in het begin van de 19de eeuw. 
Toen men de vervaardiging van brandkogels in de winter van 1813/14 
wilde hervatten bleek dat de Fransen de toren aardig hadden ontman
teld. Deuren, palissaden, koperen bekkens en werktuigen waren door 
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hen meegenomen. Dat ervan Rijkswege na de bevrijding van de Fran
sen toch behoefte was aan de toren bleek uit de verkoop ervan op 1 sep
tember 1814 door de Gemeente Delft aan het Departement van Oorlog. 
De bedongen prijs bedroeg ƒ 50,- inclusief'.... een stuk van de deréving 
der wal zuidwaarts op lang Zes Roeden'. 
De toren werd weer hersteld. In de Conditiën en Bestek Laboratorium voor 
Brandkogels d.d. 7 oktober 1814 wordt voor de eerste maal melding 
gemaakt van de ondergrondse gang uitkomende onder in de toren: 'Ein
delijk in de Sortie of Doorgang zal hij (de aannemer) een Gedeelte 
Straat vernieuwen groot honderd Vier en Zestig Vierkanten Voeten van 
IJsselplaverij op zijn kant in Basterd Tras.' 
Een bestek van 8 augustus 1821 geeft wat meer informatie over de gang: 
'Ter vervanging van de oude ingestorte en voor het grootste gedeelte 
opgeruimde gemetselde doorgang in de Wal achter de Rijksschool der 
Artillerie en Ingenieursschool zal ter zelfde plaats worden herbouwd 
een nieuwe gemetselde doorgang circa acht Ellen wijd in den dag.' 
Achter de wal was de doorgang voorzien van een deur met daarvoor een 
loopbrug over het daar destijds gelegen slootje. Eind 19de eeuw werd de 
bovenste verdieping van de toren verwijderd. Toen de Pyrotechnische 
werkplaatsen naar de Hembrug waren overgebracht had de toren zijn 
functie voor het Rijk verloren. De minister van financiën besloot dan 
ook de toren publiekelijk te verkopen. Om te voorkomen dat de toren in 
particuliere handen zou vallen, besloten B&W van Delft op 16 maart 
1904 de toren voor de som van ƒ 300,- terug te kopen. Na de officiële 
koop op 13 mei 1914 werd er door de gemeente, ondanks dat zij dat bij 
notariële akte verplicht was, niet meer naar de toren omgekeken. De 
toren raakte snel in verval en werd een waar eldorado van ratten en 
ander ongedierte. 

Daar komt in juni 1914 een einde aan. 
In het jaar daaraan voorafgaande was de toren in de belangstelling 
gekomen van de roeivereniging 'De Delftsche Sport', in de volksmond 
DDS genaamd. Deze vereniging was vanaf 1885 gehuisvest in twee 
loodsen aan de Wateringsevest, daar waar thans de onderdoorgang van 
het spoorwegviaduct is (Kampveldweg). Door het groeiend aantal 
leden, het gebrek aan sanitaire voorzieningen en het gebrek aan vol
doende botenberging was de vereniging op zoek naar een ander clubge
bouw. Zo komt het dat men interesse kreeg in de vervallen waltoren. Het 
bestuur van DDS wendde zich tot B&W met het verzoek de toren te 
mogen kopen, om daarna op die plek een nieuw clubhuis te kunnen 
bouwen. B&W gaan accoord, alleen de koop wordt uiteindelijk erf
pacht. DDS deed, gezien haar financiële positie B&W het voorstel een 
toelage van ƒ 200,- te mogen ontvangen gedurende de eerste vijftien 
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jaren, als tegemoetkoming in de restauratie en aanbouw van de toren, 
die vanaf het zestiende jaar gevolgd zou worden door een erfpachtca
non van ƒ 125,-gedurende 60 achtereenvolgende jaren. B&W gingen niet 
accoord met dit voorstel. Zij stelden echter een erfpachtcanon van ƒ 1,-
gedurende 75 achtereenvolgende jaren voor. DDS ging hiermee 
accoord. Gedeputeerde Staten keurden op 12 november 1913 de erf-
pachtvoorwaarden goed. Het recht van erfpacht liep tot 30 juni 1988. 
Vervolgens stelde DDS een bouwcommissie samen bestaande uit de 
heren G. de Wilde, P. Senf en H.A. van Meegeren, die als opdracht kreeg 
een ontwerp te maken voor een clubgebouw, bestaande uit de Sint-
Huybrechtstoren en een aangebouwde botenberging. Uit een drietal 
inzendingen werd het ontwerp in neo-romantische stijl van Han van 
Meegeren gekozen. Dit lid, toen nog student bouwkunde aan de Techni
sche Hogeschool te Delft zou later wereldnaam verwerven door het ver
valsen van schilderijen van Vermeer. Het ontwerp hield in de 
opgebouwde Sint-Huybrechtstoren, met onderin een (dames)kleed-
kamer en op het straatniveau een sociëteit annex bestuurskamer. Naast 
de toren kwam een botenberging. Deze berging werd uitgevoerd in een 
voor die tijd nog niet vaak gehanteerde bewapende betonconstructie. 

3. Situatie + 1826 (foto: GAD) 
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4. Situatie ± 1901 (foto: GAD) 

De berging bestaat uit drie door kolommen gescheiden gedeelten gele
gen op waterniveau en gedeeltelijk onder het Oostplantsoen doorlo
pend met een totale lengte van 18 meter. Daarboven, op straatniveau, 
kwam een (heren)kleedkamer, hal en toilet. Dit toilet loosde op een 
beerput, een situatie die tot september 1991 (!) gehandhaafd bleef 
Voor de bouw van het clubhuis werd in diverse dagbladen een aanbeste
ding gehouden. Ingenieursbureau A.J. Zuiderhoek te Den Haag schreef 
in met de laagste aannemingssom, nl. ƒ 9.947,-. Het werk werd hem 
gegund. Nadat DDS de financiën rond gekregen had, werd in juni 1914 
met het graafwerk begonnen, nog juist bijtijds: op 2 augustus 1914 brak 
namelijk de Eerste Wereldoorlog uit. Als het Oostplantsoen, toen nog 
een grindweg, al niet was weggegraven en er een noodweggetje was aan
gelegd dan zou beslist geen toestemming verkregen zijn om met de 
bouw te beginnen. Het Oostplantsoen vormde in die dagen een belang
rijke aanvoerroute van militair materieel en goederen naar de Artillerie 
Magazijnen aan de Paardenmarkt, thans het Depot van het Koninklijk 
Nederlands Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer. DDS mocht 
doorgaan met de bouw van haar clubgebouw. Met een werkonderbre
king van drie weken werd door gemiddeld zo'n 16 ambachtslieden 
gestaag doorgewerkt. In november 1914 is het werk geklaard. DDS en 
Delft waren een fraai monument rijker. Reden waarom DDS in 1915 
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een poging deed in aanmerking te komen voor de twee-jaarlijkse prijs 
als bedoeld in de statuten van het Gijsberti Hodenpijlfonds, beheerd 
door de Technische Hogeschool en de gemeente Delft. De heren Cura
toren zagen - zij het toch wel met bewondering - het clubgebouw (toren 
met aanbouw) niet als een door onderhoud, herstelling of gedeeltelijke 
opbouwvan een reeds vóór de 18de eeuw te Delft binnen haar voorma
lige stadsgrachten behouden gebouw, zoals het criterium voor het toe
kennen van de prijs was, maar alleen als een verrijking met een 
botenhuis. 
Het gebouw bleef- op een kleine wijziging na - zijn uiterlijk tot 1991 
behouden. Toen werd begonnen met een uitbreiding aan de noordzijde 
van de eigenlijke Sint-Huybrechtstoren. Een uitbreiding die het resul
taat is van een reeks van verbouwingsplannen. Al in 1926 kwamen de 
eerste (drie) plannen op tafel. Deze plannen omvatten: 
f\: een aanbouw van een houten fietsenloods, 
b. een stenen aanbouw tot aan de weg, die op waterniveau dienst doet 

als fietsenberging en op straatniveau als terras, en 
c. een betonnen aanbouw onder het Oostplantsoen, beneden als boten

berging en op straatniveau als fietsenberging en terras 
Om financiële redenen werden geen van genoemde plannen ten 
uitvoer gebracht. 
Ook het idee om aan de overzijde van het Oostplantsoen, naast de 
gebouwen van Defensie aan de Paardenmarkt, een uitbreiding te creë
ren en die door middel van de aanwezige onderaardse gang aan de toren 
te koppelen werd niet uitgevoerd. 
Na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 trachtte de bezetter zich een 
veilig onderkomen achter de dikke muren van de toren te verschaffen. 
De bezetter werd echter door een aantal heldhaftige leden buiten de 
deur gezet, die vervolgens voor korte tijd werd dichtgespijkerd, totdat 
bleek dat deze actie geen vervolg heeft. Zodoende werd voorkomen dat 
het gebouw weer een 'militaire' functie kreeg. 
Tijdens de oorlogsjaren kwamen tengevolge van het groeiend aantal 
leden de volgende uitbreidingsplannen op tafel. Er worden enige ont
werpen met ingrijpende wijzigingen gemaakt. Probleem bleef het bou
wen onder het wegdek van het Oostplantsoen en de daarbij behorende 
prijs. Ook dit maal verdwenen de plannen om financiële redenen in 
de kast. 
Behoudens een restauratie aan de voet van de toren in 1954 - door ijs-
gang was deze zwaar beschadigd - bleef het rustig rond het club
gebouw. 
Uitbreiding daarentegen bleef wel een steeds terugkerend verlangen 
binnen de vereniging. Zo ging men in 1967 over tot een interne verbou-
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5. Overzicht diverse fasen van de bouw tussen juni - november 1914 (foto: archief 
DDS) 
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wing. Van de door de ANWB aan de buitenzijde van het gebouw 
geplaatste vermelding van een restauratie in 1964 is echter geen 
sprake. 
Op 30 juni 1988 liep het recht van erfpacht teneinde. Juridisch verviel 
het eigendom van het gebouw aan de grondeigenaar, de Gemeente 
Delft. Om en nabij die tijd zijn er weer uitbreidingsplannen op tafel 
gekomen. Het plan was in noordelijke richting (richting Nieuwe Plan
tage) gedeeltelijk onder het wegdek van het Oostplantsoen een boten
berging aan te bouwen. Een bouwvergunning werd aangevraagd. Korte 
tijd later vertrok de bouwstoffenhandel Prins en de Vries uit een loods 
aan de Doelenstraat/Paardenmarkt en peilde de interesse van DDS om 
deze loods over te nemen. DDS zag hier een mogelijkheid tot uitbrei
ding. Dit maal gingen de plannen niet de kast in. Na lange onderhande
lingen met de gemeente kwamen op 6 september 1991 de loods en het 
clubgebouw (inclusief de Sint-Huybrechtstoren) in het bezit van DDS. 
De grond werd in eeuwigdurende erfpacht verkregen. Door afkoop van 
de erfpachtcanon verkreeg DDS de gebouwen tegen een verplichting tot 
betaling van ƒ 1,- per jaar. 

Kort daarop begonnen de graafwerkzaamheden door de stadswal naast 
de toren ten behoeve van de aanleg van een tunnel als verbinding tussen 
de aangekochte loods en het Rijn-Schiekanaal. Zo veranderde het aan
zien van het Oostplantsoen en die van de Sint-Huybrechtstoren. Het zal 
in eerste instantie DDS zijn die de toekomst van een van de laatste drie 
waltorens die Delft nog 'bezit' voorlopig zal bepalen. 

Bronnen 

Dit artikel is vooral gebaseerd op de verslagen van bestuursvergaderingen, van 
algemene ledenvergaderingen en van loodscommissarissen en op de brieven
boeken in het archief van DDS, aangevuld met artikelen in de jaarboeken van 
DDS, en bronnen in het gemeentearchief van Delft, het Algemeen Rijksarchief 
en het archief van Monumentenzorg te Zeist. 
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Scheepswerf Boot 1856-1987 

Overgenomen uil de Delftsche Courant van 18 november 1987 

H. Boot en Zonen. Voor hele generaties een begrip, langs de Schie tussen 
Delft en Overschie. Op de immense kranen van de werf is de naam van 
het bedrijf al van verre in grote letters te zien. 
Altijd ligt er wel zo'n log binnenvaartmonster op het droge, die geduldig 
ingewikkelde las- en snijwerkzaamheden ondergaat. Die 'H' van H. 
Boot en Zonen staat voor Hendrik. Dat was de eerste telg van de familie, 
die in 1856 langs de Rotterdamseweg in de toenmalige gemeente Vrijen-
ban een lapje grond kocht om schuiten op te knappen. Zijn achterklein
zoon Theo sluit die episode nu af Op 1 januari 1988 neemt een 
buitenstaander, H.F. Bocxe (ook met de toevoeging 'en Zonen'), de 
werf over. 
Honderden schepen zijn erin al die jaren te water gelaten. En van al die 
schuiten zijn bouwtekeningen bewaard gebleven. Op de kleine zolder 
boven het kantoor van de werf liggen de nauwkeurige schetsen, som
mige in kleur, opgerold in afgepast houten vakjes. Die gaan naar het 
Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam. Terecht, want er 
schuilt veel moois en veel nostalgie onder. Van onder de lage zoldering 
trekt Theo Boot een willekeurige rol uit de vakken. Het papier laat zich 
na zoveel jaren niet dan met enige moeite ontrollen. Een fraaie inge
kleurde tekening van een houten hoogaarts met zeilplan komt te voor
schijn, gesigneerd door C. Boot en gedateerd op 14 mei 1877. Voorts een 
ingekleurde tekening van een stalen twee mast zeil/motorschoener uit 
1917. Schepen die alleen nog in dure televisieseries varend zijn te 
zien. 
Boot wijst op miniscule blauwe streepjes her en der op de tekening. 
'Kijk, daaraan konden de bouwers zien waar het ijzerwerk moest 
komen'. In een andere kast prijken dikke kasboeken van weleer. Een 
kasboek uit 1884 blijkt met kroontjespen met precisie te zijn bijgehou
den. Het zijn duidelijk de oude tijden: tabellen worden steevast afgeslo
ten met bedragen die de veertig gulden niet te boven gaan. Maart 1884 
vermeldt het kasboek dat Chris, Dorus en Arie gezamenlijk 90 uren aan 
een karwei hebben besteed. Totaal arbeidsloon: 10,80 gulden... 
Theo Boot zwaait sinds 1961 alleen de scepter over de werf Door 
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zijn personeel wordt hij 'de baas' genoemd, zoals dat hoort op een klein 
bedrijf waar van vader op zoon wordt gewerkt. Boot zelf heeft er geen 
moeite mee dat de naam Boot binnenkort verleden tijd is voor de werf 
Vrijenban. Ook niet met het feit dat geen van zijn drie zoons de boel wil 
overnemen. 'Vroeger was een zoon dat aan zijn familie verplicht. Dat is 
nu onzin. Iedereen moet voor zich zelf kunnen kiezen'. Desgevraagd 
geeft hij toe dat bij zijn zoons ook kan hebben meegespeeld dat boten
bouw en -reparatie de laatste tijd weinig lucratief is in Nederland. 'Dat 
speelde achteraf wellicht ook wel mee'. 
Boots overgrootvader Hendrik Boot begon ergens in de eerste helft van 
de vorige eeuw als scheepstimmerman langs de Schie. In 1856 kocht 
deze Hendrik Boot de grond waarop de werf nog steeds staat. Reden 
waarom het familiebedrijf dat jaar als officiële startdatum voor het 
bedrijf ziet. Aanvankelijk was het Comelis, de broer van Theo Boot, die 
in het huidige tijdsgewricht de zaak als oudste zoon op zich nam. Cor
nells kwam echter in 1949 om bij een verkeersongeluk. En dus richtte de 
blik van de familie zich op de op één na oudste broer: Theo. Hoewel 

Luchtopname van scheepswerf Boot (Foto coll. Th. Boot) 
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Scheepswerf Boot in augustus 1983 (Foto: A.A. Wijmans; coll. Th. Boot) 

Theo Boot meer thuis was in autotechniek, stemde hij toe om in 1950 in 
de zaak te stappen, waarvan zijn vader en oom eigenaars waren. 
Op dit moment [1987] werken er negen man bij Boot. Dat is wel eens 
anders geweest. In de jaren twintig verdienden tachtig man een boter
ham op de werf. In die tijd rolden er niet zelden twaalf nieuw gebouwde 
schepen per jaar van stapel. Nu zit er de klad in. Volgens Boot vooral 
door wat hij noemt de 'schaalvergroting'. De schepen worden groter, 
maar de Schie blijft even smal. En niet alleen de Schie. 'De brug in Over-
schie is 7,85 meter breed. Dat is jammer, want 8,20 meter is nu een gang
bare breedte voor binnenvaartschepen van het type Dortmunder. Die 
kunnen h ier dus niet op de werf komen'. Overigens is voor Theo Boot de 
hoeveelheid schepen die hij jaarlijks op de werf krijgt voor reparaties 
geen maatstaf Beter één vette kluif dan tien kleintjes. 'Dit jaar hebben 
we de Prinsenstad verlengd. Een groot karwei, dat een jaar in één klap 
goed maakt.' Dat verlengen is overigens in de loop der jaren een specia
lisatie geworden van het bedrijf. Het is wat een leek zich er bij voorstelt. 
Een schip wordt doorgezaagd, waarna er een stuk tussen wordt gelast. 
Klinkt uiterst eenvoudig, maar in feite een akelig precisiewerk. 
Over anderhalve maand [januari 1988] is het Boot-tijdperk voorbij. 
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Fietsers van en naar Overschie zullen dan niet langer op de immense 
kranen de vette zwarte letters Boot en Zonen zien prijken. De verkoop 
van de werf heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Vorig jaar is de 
'baas' Boot met tal van gegadigden om de tafel gegaan. Forse bedragen 
zijn daarbij volgens Boot geboden. Maar Boot wees ze van de hand. 
Twee eisen waren en zijn heilig voor deze laatste telg: de werf moet werf 
blijven en het personeel moet onder dezelfde condities kunnen blijven 
werken. 'En daar zijn onderhandelingen op stuk gelopen. Ik kon het 
bedrijf bij voorbeeld goed verkopen als ik ermee akkoord was gegaan 
dat het personeel als uitzendkracht verder ging. Maar ik handel niet in 
mensen. Als ik mijn personeel later in de stad tegenkom, wil ik hen eer
lijk in de ogen kunnen kijken'. 
Met H.F. Bocxe en Zonen is de transactie uiteindelijk wel rond geko
men, zonder dat het personeel daar een veer voor hoeft te laten. Als naar 
de prijs wordt gevraagd, schudt Boot zijn hoofd. 'Ik noem geen bedra
gen. Maar vorig jaar is het bedrijf getaxeerd. Het komt erop neer dat ik 
iets meer dan de helft daarvan heb gekregen. Let wel', veert hij op, 'ik 
heb het over een vrij bedrijf, onbelast en zonder schulden'. 
Terwijl hij naar het raam van het kantoor loopt, wijst hij op een klipper 
vlak voor het venster, waaraan druk wordt gelast. 'Een klipper uit 1909. 
Die hebben wij hier nog gemaakt. Nu is-t-ie weer terug. Moet in oude 
stijl hersteld worden. Toevallig hè." 

94 



Leesbibliotheek Toko Senang, 1937-1986 

Dit interview met de heer en mevrouw Buijen van Weelderen is gemaakt door 
Trudy van der Wees en verscheen op 7 mei 1986 in de Delftsche Courant naar 
aanleiding van de op handen zijnde sluiting van hun bedrijf. 

'Ik heb wel eens jongens hier de winkel uit moeten zetten, die bleven 
lezen. Niet dat dat erg was, maar het liep tegen sluitingstijd, en ze wilden 
maar niet weggaan!' Aan het woord P.G. Buijen van Weelderen. Hij runt 
al meer dan 50 jaar 'Toko Senang', de laatste particuliere leesbibliotheek 
van Delft, op de hoek van de Verwersdijk en het Rietveld. Binnenkort 
komt daar een einde aan. Het echtpaar, inmiddels 75 jaar, vindt het nu 
wel welletjes. 
Eigenlijk betekent 'Toko Senang' niets anders dan 'aardig winkeltje'. 
Die naam is toepasselijk, want het is inderdaad een gezellig winkeltje, 
waar de boeken netjes in een rij, voorzien van rode kaften, staan opge
steld. Het ruikt er naar boeken, papier en stof De kleine ruimte biedt 
een wat saaie, ernstige aanblik, maar de titels van de boeken brengen de 
lezer al snel op andere gedachten. Konsalik, Sarah Seale, Simmel, Anne 
de Vries en Margreet van Hoorn staan rug aan rug. 'Ontspanning voor 
de gewone man, dat brengen we. Streekromans, kasteelromans, detecti
ves, oorlogsboeken. Nee, literatuur vind je hier niet', legt mevrouw 
Buijen van Weelderen uit. 

Het winkeltje heeft een vaste klantenkring gehad, die regelmatig voor 
twee kwartjes een boek komt lenen. 'Mensen hebben al tegen ons 
gezegd: wat doe je me aan door weg te gaan!', lacht ze. 'Maar ik vind het 
nu echt wel welletjes. Hoewel we het contact met de mensen natuuriijk 
wel zullen missen. Het was hier altijd heel gezellig. Je kent iedereen. Je 
vervult een soort sociale functie. Iedereen komt met verhalen bij je aan. 
Ouderen, maar ook jongeren. Ik kan die verhalen niet altijd van me af 
zetten. Dat is wel eens lastig.' 
Inmiddels is ze aan de derde generatie lezers bezig. Ze heeft de grootou
ders gekend, de ouders, en nu de kinderen. 'Ja, je kunt er wel mee door 
blijven gaan. Elk jaar zeiden we tegen elkaar; zullen we er nu maar eens 
mee stoppen? Maar dan plakten we er tóch weer een jaartje tegenaan.' 
De leeszaal heeft zijn naam te danken aan een oud Indiëganger, van wie 
de huidige eigenaar van de zaak P.G. Buijen van Weelderen destijds de 
boeken heeft kunnen overnemen. 'Toen ik hier begon heb ik de boeken 
overgenomen van een onderwijzer, een oud-Indiëganger, die de boeken 
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De leesbibliotheek 'Ibko Senang op de hoek Rieiveld/Verwersdijk (Foto: A. W. Buijen 
van Weelderen) 

Het interieur van de leesbibliotheek (Foto: A. W. Buijen van Weelderen) 
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in een bibliotheekje aan het Westplantsoen verhuurde. In al die boeken 
stond een stempel Toko Senang'. Toen ik de boeken overnam, wilde hij 
graag dat ik die naam zou handhaven, dus heb ik dat maar gedaan', ver
telt hij schouderophalend. 
Het uitlenen van boeken is geen jongensdroom geweest. Buijen van 
Weelderen is eigenlijk boekbinder. Inde crisisjaren was daar echter wei
nig werk in te vinden, dus besloot hij in 1937 voor zichzelf te beginnen. 
Het winkeltje, en de daarboven gelegen woonruimte kon hij huren van 
de Delftsche Courant. Zes cent leesgeld moesten de lezers destijds beta
len. Daar mochten ze het boek een week voor houden. Daarnaast bleef 
de Delftenaar zijn oude vak uitoefenen. Duizenden boeken heeft hij in 
de loop der jaren van een nieuw jasje voorzien. 
'In het begin was het echt alle zeilen bijzetten', vertelt zijn vrouw. 'In de 
beginjaren heeft mijn man er ook nog een paar dagen per week bijge
werkt, want met de leeszaal alleen was echt geen droog brood te 
verdienen.' 
De tijd zat wat dat betreft niet mee. In de crisisjaren hadden de meeste 
mensen geen geld om boeken te lezen. De oorlog bracht daar ironisch 
genoeg verandering in. 'Toen begon het ineens te lopen. Mensen hadden 
tijd om te lezen, zochten afleiding, en brachten hier hele dagen door. 
Sindsdien ging het steeds beter. In 1950 zijn we een tweede leeszaal 
annex kantoorboekhandel begonnen aan de Julianalaan, die pas in 
1978 werd afgestoten. Die was groter dan deze zaak. Totaal hadden we 
op een gegeven moment wel 18.000 boeken.' 
Nu stelt de leesbibliotheek echter niet veel meer voor. Televisie, video en 
de openbare bibliotheek hebben de particuliere leeszaal van het straat
beeld verdreven. 'Het werd op den duur een verplichting steeds elke dag 
in de winkel te zijn, terwijl er dagen voorkwamen dat er weinig klanten 
langs kwamen.' 
Het echtpaar heeft levendige herinneringen aan de bezettingstijd. 'Van 
de Duitsers moesten we in grote folioboeken bijhouden wie welke boe
ken leende. Dat moesten we allemaal doorgeven. Een heel werk natuur
lijk. Bovendien moesten we boeken inleveren, die verboden waren. 
Achteraf kan je er om lachen, boeken als Tarzan, en van Philips Oppen-
heim waren allemaal verboden. Zelfs Dik Trom mocht niet!' 
Toko Senang is waarschijnlijk een van de laatste particuliere leesbiblio
theken van Nederland. Van de 17.000 boeken zijn er nu nog een paar 
duizend over. Daarnaast zijn er nog een paar honderd stripboeken, een 
speciale tak van het bedrijfje, waar vooral de jeugd gretig gebruik 
van maakte. 
In de goede tijd telde Toko Senang, samen met de zaak aan de Juliana
laan ongeveer 1500 abonnees, verspreid over heel Delft. Daarmee had 
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het echtpaar de handen vol, want ook het gezin moest draaiende wor
den gehouden. En het onderhoud van de zaak vergde de nodige aan
dacht, waarbij ook de kinderen werden ingeschakeld. De boeken 
moesten regelmatig worden 'geklopt' om het stofte verjagen, en de boe
ken moesten worden ingebonden in keurige rode bandjes. 'We kregen 
de boeken toen nog ongebonden aangeleverd', legt Buijen van Weelde
ren uit. 'Dat gebeurt nu niet meer, maar toen was dat heel gewoon. Het 
scheelde in de kosten, en je kon zelfde band net zo stevig maken als je 
wilde, en dat was wel nodig, want iedereen zat er met zijn vingers aan. 
Mijn oude vak kwam me dus heel goed van pas.' 
Nog een week of twee. Dan zit het erop. Een tijdperk wordt afgesloten. 
De resterende boeken worden opgeruimd, verkocht, weggegeven, of ein
digen bij het oud papier. Toch is dat wel het laatste watje met een boek 
zou willen doen. "We hebben er nog aan gedacht ze aan ziekenhuizen te 
geven, maar die zijn daar niet zo tuk op.' Volgens mevrouw Buijen van 
Weelderen is men daar wel eens bang voor besmetting bij tweedehands 
boeken, of uitgeleende boeken. 'Maar dat is niet terecht. Toen we met de 
zaak begonnen, heb ik bij een arts geïnformeerd of het kwaad kon. Of 
boeken bacillen bij zich konden dragen en dus besmettelijk zouden 
zijn. Maar die zei dat alleen levende dingen besmetting kunnen over
dragen, en boeken zijn dode dingen." 

Hoewel beide bejaarde mensen blij zijn dat er een punt wordt gezet ach
ter een vijftigjarige traditie, zit Buijen van Weelderen nog wel een beetje 
tegen de vele vrije tijd aan te hikken. 'Ik heb hobbies zat, muziek, scha
ken. Maar ik zal de mensen missen. Als het dan regent zitje maar voor je 
raampje te kijken. Er gebeurt niets. De zaak bracht altijd gezelligheid 
met zich mee. En ik probeer altijd de humor van de dingen in te zien. Ja, 
wat we allemaal hebben meegemaakt, indievijftigjaar, daar kan je wel 
een boek over schrijven.' 
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Archeologische kroniek van Delft 
1990-juni 1991 

Epko J. Bult 

Inleiding 

Op 1 januari 1991 is bij de Dienst Stadsontwikkeling afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht een archeoloog aan de sector Monumenten en Archeo
logie toegevoegd. Deze aanstelling garandeert de continuïteit in het 
archeologisch onderzoek bij bouwwerkzaamheden voor de komende 
driejaar. Van de voorlopige resultaten van dit onderzoek zal in dit jaar
boek door middel van een archeologische kroniek verslag worden 
gedaan. In deze eerste kroniek is ook een overzicht opgenomen van het 
archeologisch onderzoek dat in 1990 in de gemeente Delft heeft plaats
gevonden, omdat enkele in dat jaar gestarte opgravingsprojecten in het 
voorjaar van 1991 zijn voortgezet. Het overzicht eindigt in juni 1991 
omdat de gegevens van later uitgevoerd onderzoek nog onvoldoende 
zijn uitgewerkt om in deze kroniek te verwerken (afb. 1). Ook onderzoek 
dat in het voorjaar van 1991 is opgestart en later afgerond, is niet in deze 
kroniek opgenomen. De verslagen van de omvangrijke opgravingen in 
de tuinen van het Hoogheemraadschap van Delfland en van het IHE 
zijn beperkt gehouden omdat deze binnen afzienbare tijd zullen wor
den gepubliceerd. 
Jaarlijks worden vele grondwerken in Delft uitgevoerd. In een gemeente 
met een middeleeuwse binnenstad betekent dit dat op vrijwel elke plek 
waar de bodem door graafwerkzaamheden wordt verstoord, archeologi
sche vondsten tevoorschijn komen. Het is daarom voor de archeoloog 
onmogelijk om op alle bedreigde locaties opgravingen te doen. Er moet 
steeds een keuze worden gemaakt op welke plek onderzoek zal plaats
vinden en met welke middelen. Een wetenschappelijk onderzoeksbe
leid van waaruit die keuzen kunnen worden gemaakt, is daarom 
onmisbaar. Bovendien kunnen de resultaten van de verschillende 
opgravingen onderling beter worden vergeleken waardoor het inzicht in 
de archeologie van de stad groter wordt. Vanzelfsprekend wordt er 
alleen gegraven op die plekken waar het archeologische erfgoed onher
stelbaar wordt aangetast. Dit betekent dat de gekozen onderzoeks
thema's over een langere tijd bestudeerd moeten worden voordat een 
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1. Opgravingslocaties in de periode 1990-juni 1991 vermeld in de tekst. 
Tekening: H. Robbers, OWD. 
Legenda: 1 = tuin Hoogheemraadschap van Delfland. OD 167: 

2 = bouwput Phoenixstraat 24-26: 
3 = bouwput IHE. OD 91-95: 
4 = bouwput Asepta: 
5 = bouwput Bagijnhof-Phoenixstraat. 
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(gedeeltelijk) antwoord op de gestelde vragen kan worden gegeven. Voor 
een ieder die het archeologische onderzoek in Delft wil volgen wordt 
deze kroniek dan ook voorafgegaan door het voor Delft gekozen 
onderzoeksbeleid. 

Wetenschappelijk onderzoeksbeleid 

Archeologisch onderzoek van een stad als totaliteit houdt meer in dan 
het uitvoeren van enkele opgravingen in een gemeente. In het laatste 
geval levert het incidentele onderzoek meestal weinig resultaten op die 
boven het belang van de onderzochte plek uitkomen. Bij coherent uitge
voerd stadskemonderzoek staat de geschiedenis van de stad als geheel 
centraal, alsmede het onderzoek naar de componenten waaruit het ver
schijnsel stad is samengesteld, hun onderlinge relaties en de relaties met 
de omgeving. Het archeologisch onderzoeksbeleid in Delft is erop 
gericht een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de geschiedenis 
van de stad als geheel. 
De middeleeuwse stad is het onderzoeksobject van meerdere histori
sche disciplines, die ieder hun eigen gezichtspunt op die stad hebben en 
specifieke aspecten van de stad bestuderen. Het is daarom wenselijk het 
archeologisch onderzoek te integreren met de resultaten van historisch, 
bouwhistorisch, kartografisch en geofysisch onderzoek. 
Er zijn drie onderzoeksgebieden in de geschiedenis van Delft waarvoor 
de archeologische gegevens de belangrijkste informatiebron zijn: de 
oudste geschiedenis van de stad, de ruimtelijke en topografische ont
wikkeling van de stad en de geschiedenis van de materiële cultuur. Ze 
werken door in de onderzoeksthema's die voor het archeologisch 
onderzoek in Delft zijn geformuleerd. 

Geofysische structuur en topografie 

Delft ligt op een knooppunt van waterlopen. Deze waterlopen hebben 
de structuur van de stad en het buitengebied in hoge mate bepaald. 
Sommige van deze waterlopen zijn gegraven, andere hebben een 
natuurlijke oorsprong en zijn later gekanaliseerd. De ruimtelijke vorm
geving zal vooral moeten worden verklaard uit de geofysische onder
grond van Delft. De ondergrond van de binnenstad bestaat voor
namelijk uit kleiige en zavelige sedimenten die in de derde eeuw voor 
Chr. zijn ontstaan. In het buitengebied komen veengronden voor die 
deels met een kleilaag zijn bedekt. Het onderscheiden van geulsedimen-
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ten, oeverwallen, kommen en venen in de vaste ondergrond van Delft 
zal het inzicht in de landschappelijke situatie ten tijde van het ontstaan 
van de stad moeten vergroten. 
In dit verband dient er ook aandacht te worden geschonken aan bewo-
ningssporen van vóór de middeleeuwen. Uit de ligging van deze neder
zettingen en de middelen van bestaan van haar bewoners kan veel 
duidelijk worden over de bestaans- en vestigingsmogelijkheden in dit 
gebied en de veranderingen die daarin optraden. 
Het huidige oppervlak in de binnenstad wisselt sterk in hoogte. Deze 
verschillen zijn in de middeleeuwen ontstaan doordat huiserven, tuinen 
en zelfs hele stadswijken werden opgehoogd. Dit verschijnsel doet zich 
in vrijwel alle middeleeuwse steden voor. De factoren die voor de opho
ging verantwoordelijk zijn, zijn veelal onbekend. De locatie van de 
ophogingen ten opzichte van het pre-stedelijke landschap, de dikte van 
de ophoging, het tijdstip waarop de ophogingen zijn aangebracht, de 
schaal waarop werd opgehoogd -individueel of collectief georganiseerd
en de (herkomst van de) specie die voor de ophoging is gebruikt, zijn de 
variabelen die bestudeerd moeten worden om de reliëfverschillen in de 
stad te verklaren. 

Ontwikkeling van de stad uit de hof van Delft 

Uit historische bronnen blijkt dat de stad is ontstaan op het grondge
bied van een grafelijke hof Over de plek waar deze hof heeft gestaan, 
wordt door onderzoekers verschillend gedacht. Als potentiële locaties 
komen in aanmerking de omgeving van de Cameretten en het stadhuis, 
de abdij Koningsveld en de kastelen Made, Coudenhove, Overvest en 
Altena. Bepaling van de ouderdom en het karakter van de bewoning op 
die plaatsen zal meer duidelijkheid geven over de oorsprong van Delft 
en de redenen waarom de stad is ontstaan op de plaats waar het nu ligt. 

De oudste nederzetting 

Het is nagenoeg onbekend hoe de pre-stedelijke en de oudste stedelijke 
nederzetting er hebben uitgezien en welke functies er werden vervuld. 
De stedelijke nederzetting verrees vermoedelijk langs de Oude Delft. De 
oudste huizen waren van hout gemaakt, evenals de boerderijen buiten 
de stad. In hoeverre de huizen in die tijd van de gebouwen buiten de ste
delijke nederzetting verschilden, is nauwelijks bekend. Ook van de 
demografische samenstelling van de bevolking en hun economische 
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bezigheden weten we weinig. 
Het onderzoek van de plattegronden en constructiemethoden van de 
vroegste huizen en hun opvolgers is daarom van groot belang. De resul
taten van dit onderzoek sluiten direct aan bij het bouwhistorisch onder
zoek van nog bestaande panden. 
Dit onderzoeksthema dient ook licht te werpen op de vraag op welk 
moment en op welke wijze er een verschil is ontstaan tussen stad en plat
teland in morfologisch, demografisch, economisch en sociaal opzicht. 

Het cultuurlandschap in de omgeving van Delft 

Delft is voortgekomen uit een agrarische gemeenschap. Om het verschil 
tussen de vroeg stedelijke nederzetting en de agrarische nederzettingen 
in dit gebied te bepalen en vast te stellen hoe en op welk moment de 
divergerende ontwikkelingen plaatsvonden, kan het archeologisch 
onderzoek niet beperkt blijven tot het gebied binnen de veste. Binnen de 
gemeente Delft zijn middeleeuwse agrarische nederzettingen getra
ceerd in de Lage Abtswoudse Polder en de Voordijkhoornse Polder. 
Archeologisch onderzoek op de middeleeuwse woonplaatsen in het 
buitengebied zal het inzicht in vroeg-stedelijke ontwikkeling dan ook 
verruimen en verdiepen. 
Als stad kon Delft niet zonder een achterland waaruit het zijn produk-
tiemiddelen betrok en waarin het zijn ambachtelijke produkten kon 
afzetten. Delft heeft daarom altijd nauwe relaties met zijn omgeving 
onderhouden. Deze zijn met name duidelijk op het gebied van de water
huishouding (Hoogheemraadschap van Delfland), maar ook op 
sociaal-, economisch- en maatschappelijk terrein. De stichting van op 
Delft betrokken kloosters en kastelen buiten de stadsmuur zijn daarvan 
enige sprekende voorbeelden. Onderzoek naar de materiële cultuur, 
gekoppeld aan historisch onderzoek naar de sociaal-economische en 
demografische structuur van de omgeving kunnen het inzicht in het 
bestaansrecht van de voor middeleeuwse begrippen grote stad verduide
lijken en de aard van de relatie stad-platteland preciseren. 

Ferceelontwikkeling in de binnenstad 

Nauw gekoppeld aan het patroon van waterlopen in de stad is de invul
ling van de bouwblokken tussen de waterlopen in. Kennis omtrent de 
oudste verkaveling beantwoordt de vraag in hoeverre de lijnenstructuur 
die in het agrarische verleden ontstonden, door hebben gewerkt in de 
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inrichting van de vroeg-stedelijke nederzetting. Voorts bieden de veran
deringen in perceelgrenzen de mogelijkheid stedebouwkundige proces
sen en ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in de 
middeleeuwen te volgen. 
Archeologisch onderzoek zal waar mogelijk moeten bepalen hoe oud 
de huidige perceelscheidingen zijn en eventuele oude, niet meer 
bestaande perceelscheidingen moeten opsporen. Deze gegevens moe
ten worden geïntegreerd met de resultaten van kartografisch onderzoek 
en gegevens uit middeleeuwse belastingcohieren. 

Omvang, spreiding en karakter van ambachtelijke activiteiten 

Delft heet een stad van boter, bier en laken te zijn geweest. De bierbrou
werijen zijn in de 15de en 16de eeuwuitgegroeid tot de belangrijkste eco
nomische bezigheid. Maar ook andere ambachtelijke activiteiten zoals 
smeden, pottenbakken, kuipen en leerlooien maakten deel uit van het 
economisch leven. 
Doordestadsbrandin 1536 en de brand in het stadhuis in 1618 werd het 
archief van de stad verwoest. Daardoor ontstond er een grote lacune in 
de kennis op het gebied van het economisch leven van de Delftenaren in 
de daaraan voorafgaande periode. 
Archeologisch onderzoek naar ambachtelijke activiteiten kan deze 
leemte in kennis deels vullen. 

Kerken, kloosters en charitatieve instellingen 

Delft is rijk aan kloosters en kapellen geweest. Met name in de 15de 
eeuw werden onder invloed van een toenemende welvaart, een 
groeiende bevolking en een opbloei van geestelijk leven vele kloosters 
gesticht. Tezamen met liefdadige instellingen zoals gast- en pesthuizen 
hadden kloosters een belangrijke invloed op de middeleeuwse samenle
ving. Naast geestelijke verzorging voor de Delftenaren voorzagen deze 
instellingen ook in de behoefte aan scholing, armenzorg en medische 
verzorging. Daarnaast vormden deze instellingen ook economische 
machtsconcentraties. Een schatting leert dat ca. 20% van het land in de 
omgeving in handen van geestelijke en charitatieve instellingen was. 
Opgravingen kunnen belangrijke aanvullende gegevens over het karak
ter en de rijkdom van deze voor Delft zo karakteristieke instellingen 
geven. 
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Materiële cultuur van de stad door de eeuwen heen 

Bodemvondsten kunnen als dragers van informatie worden be
schouwd. De gebruiksvoorwerpen geven informatie over de functie die 
ermee werd uitgeoefend en vertellen vaak iets over persoonskenmerken 
zoals de welstand van de gebruiker. Bovendien dateren de vondsten de 
aangetroffen grondsporen en funderingen. 
Een vergelijking van Delftse bodemvondsten met gepubliceerde vond
sten uit andere gemeenten geeft een beeld van de relatieve welvaart in 
Delft, de handelsrelaties die met andere gebieden bestonden en de ver
handelsrelaties die met andere gebieden bestonden en de veranderin
gen daarin die in de loop der tijd optraden. 
De ruimtelijke spreiding van gebruiksvoorwerpen in de stad geeft infor
matie over de functionele en sociale geleding van de stad door de eeu
wen heen. Door de vondsten in verschillende perioden te classificeren 
kunnen verschuivingen van sociaaleconomische groepen in de ver
schillende stadskwartieren worden onderzocht. 
Bronnen: Janssen, 1983; Kistemaker, 1989; Raue, 1982; Sarfatij, 1990. 

Archeologische kroniek 

Tuin Hoogheemraadschap van Delfland, Oude Delft 167 
Middeleeuwse verkaveling en gebouwsporen. 
Onderzoek: ROB, SM A & O WD, maart-november 1990. 

In de tuin van het Hoogheemraadschap van Delfland is in het voorjaar 
van 1990 een 18 x 67 m grote bouwput ten behoeve van een parkeerga
rage gegraven. De bouwput is oost-west gericht en aan de noordzijde ligt 
een bouwput van 5 x 17 m voor de inrit van de parkeergarage. De uitge
strektheid van de bouwlocatie biedt gunstige mogelijkheden om inzicht 
te verkrijgen in de mogelijke bebouwing op het binnenterrein van de 
strook Oude Delft-Phoenixstraat en in de verkaveling ter plaatse. 
Voorafgaand aan het graven van de bouwput is er gedurende drie weken 
een opgraving uitgevoerd nabij de achtergevel van de bestaande bebou
wing langs de Oude Delft, binnen het gebied van de aan te leggen bouw
put. Tijdens het uitgraven van de bouwput zijn archeologische 
waarnemingen verricht. Dankzij de stimulerende inzet van de dijkgraaf 
van het Hoogheemraadschap van Delfland, mr. A.P. van den Berge, en 
opzichter M. Laros, zijn er waardevolle gegevens verzameld over de ver
kaveling en het gebruik van de grond over een groot oppervlak. 
Bij eerdere opgravingen in 1988 onder de panden OD 161-165 zijn 
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2. //f/ patroon van met mest dichtgegooide kuilen en sloten op het terrein van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. OD 167. Tekening: H. Robbers, OWD. 
Legenda: 1 = mest 

2 = vaste grond van zavelige klei; 
3 = (sub)recente verstoring. 

3. Dakruiter van hoogversierd aardewerk, datering: ca. 1300. Bodemvondst uit mest-
kuil in de tuin van het Hoogheemraadschap van Delfland. Foto F. Hoedeman, 
ROB. 
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onder leiding van drs. J.G.M. Kistemaker bewoningsresten uit de 
Romeinse tijd, een 12de-eeuwse huisterp en gebouwsporen uit de late 
middeleeuwen aangetroffen. De resultaten van de huidige opgraving 
laten zien dat de sporen en vondsten jonger worden naar mate ze verder 
van de Oude Delft liggen. 
De oudste sporen zijn met mest en huisafval gevulde kuilen die dateren 
uit het midden van de 12de eeuw. Ze liggen in het oostelijke gedeelte van 
het onderzochte terrein. In twee kuilen zijn gelaagde kleiige sedimenten 
aangetroffen die erop wijzen dat er slibhoudend water in de kuilen moet 
zijn gespoeld. Deze verschijnselen houden mogelijk verband met de 
overstromingen die in het midden van de 12de eeuw in Delfland hebben 
plaatsgevonden. Het is de eerste keer dat er een duidelijke aanwijzing 
voor een 12de-eeuwse overstroming in de binnenstad van Delft is 
gevonden. Drie, ruim 2 m brede, met mest dichtgegooide sloten zijn 
haaks op de Oude Delft gegraven (afb. 2). De afstand tussen de hartlijn 
van de sloten bedraagt 9'/2 m ofwel IVi roede. Op de tussenliggende per
celen zijn aan het eind van de 13de eeuwen in de eerste helft van de 14de 
eeuw rechthoekige kuilen gegraven. In een van deze kuilen is een bijna 
complete dakruiter gevonden. Het stelt een ridder te paard voor (afb. 3). 
Een dakruiter wordt gewoonlijk op de vorstpan op de nok van het dak 
van het huis van een belangrijke familie geplaatst. Dakruiters worden 
daarom aangetroffen in situaties die wijzen op de aanwezigheid van de 
elite uit de samenleving. Deze dakruiter is het meest complete exem
plaar dat in West-Europa bekend is. 

De met mest gevulde kuilen hebben dezelfde oriëntatie als de sloten, of 
staan daar haaks op; slechts enkele kuilen oversnijden de slootvulling. 
Het patroon van de kuilen toont aan dat de kuilen systematisch werden 
uitgegraven, klaarblijkelijk om de vrijgegraven klei te kunnen benutten 
als grondstof voor leem, baksteen of pottenbakkersklei. De openlig
gende gaten zijn klaarblijkelijk met aanwezig afval gedempt. 
In het midden van de dichtgegooide zuidelijke sloot is in de late 14de of 
vroege 15de eeuw een muur gebouwd, die tot voor kort als perceelschei
ding heeft gediend. Ten noorden van deze muur zijn enkele gebouwen, 
beerputten en -kelders aangelegd (afb. 4). Deze bebouwing moet in de 
16de eeuw zijn afgebroken. Dit wordt ook door archiefgegevens 
bevestigd. 
In de 17de eeuw ontstond er een andere structuur: ten westen van een 
noord-zuid georiënteerde muur op zo'n 15 meter van de achtergevel van 
OD 197, liggen afvoergoten om regenwater vanaf deze muur via twee 
zakputten op een waterput te lozen. Door het water te laten bezinken in 
de tussenliggende putten, verkreeg men schoner drinkwater. Waar
schijnlijk was deze muur de achtergevel van een 17de-eeuws gebouw 
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waarvan verder geen sporen bij de opgraving zijn aangetroffen. 
Ook in het noordwestelijke deel van de bouwput en in de bouwput van 
de inrit voor de parkeergarage zijn funderingen aangetroffen van 
gebouwen uit de 15de tot en met de 18de eeuw. Deze gebouwen zijn 
incompleet opgegraven, doordat ze ten dele buiten de bouwput liggen. 
Deze panden behoren tot de bebouwing langs de Phoenixstraat, waar in 
de middeleeuwen de stadswal lag. 
Op het binnenterrein van het perceel OD 167 zijn verscheidene recht
hoekige, met puin gevulde kuilen aangetroffen die in het einde van de 
16de of het begin van de 17de eeuw zijn gegraven. Uit meerdere kuilen 
zijn menselijke botten en brokken natuursteen geborgen. Deze resten 
houden zeer waarschijnlijk verband met de atl)raak van het klooster 
Hieronymusdal, dat tot in het laatste kwart van de 16de eeuw ten zuiden 
van het onderzochte terrein lag. 
Samenvattend kan worden gesteld dat het onderzoek heeft aangetoond 
dat de bewoningssporen tot in de 13de eeuw beperkt blijven tot de strook 
direct naast de Oude Delft. Vanaf het einde van de 13de eeuw worden er 
op de percelen die zijn uitgezet met een breedte van IVi roede op syste
matische wijze kuilen gegraven om klei te winnen. Getuige de vondst 
van een zeldzame dakruiter in één van deze kuilen, woonde er in die tijd 
op het perceel OD 167 waarschijnlijk een voorname adellijke familie in 
een stenen huis. Het onderzoek toont tevens aan dat sommige perceel
scheidingen tot in de 12de-13de eeuw terug te voeren zijn. Deze gege
vens zijn goed te gebruiken bij de reconstructie van de wijze waarop het 
stedelijke gebied in huiserven is opgedeeld. 
Bronnen: Kistemaker 1989, Haak en Annema, 1989. 

Phoenixstraat 24-26 
Middeleeuwse verkaveling en bebouwing 
Onderzoek: ROB, SMA & OWD, november 1990-mei 1991. 

In aansluiting op het verwijderen van funderingsresten van tot voor kort 
nog bestaande panden tussen het Bestuurskantoor en de steeg naast de 
sociëteit Phoenix ten behoeve van de nieuwbouw voor de NMB-bank, 
werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in een strook grond langs de 
Phoenixstraat. De grootte van het onderzochte terrein bedraagt 39x20 
m. Het onderzoeksterrein sluit bijna aan op de in 1985 door de OWD 
uitgevoerde opgraving onder het huidige Bestuurskantoor. Daar wer
den funderingen van onderkelderde gebouwen vanaf het begin van de 
15de eeuw aangetroffen. Vlak achter de huidige rooilijn en parallel aan 
de Phoenixstraat werd een gedempte sloot aangetroffen, waarin een 

108 



dam was gelegd met een duiker constructie. Het muurwerk op de rooi
lijn van de Phoenixstraat was in verband met de aanwezige slootvulling 
extra diep gefundeerd. 
Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de bebouwing 
langs de binnenrand van de westelijke stadswal en indien mogelijk in 
de oudste verkaveling ter plekke. De meerwaarde die een onderzoek op 
deze plek zou kunnen opleveren, wordt gevormd door de mogelijkheid 
om de te onderzoeken gebouwresten te laten aansluiten op de sporen 
die in 1985 zijn opgegraven. Ook biedt onderzoek op deze plek de moge
lijkheid om de voorlopige conclusies die naar aanleiding van het onder
zoek in de tuin van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 
getrokken te verifiëren. 
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4. Funderingsresten, putten en met puin gevulde kuilen in de tuin van het Hoogheem
raadschap van Delfland. OD 167. Tekening: H. Robbers, OWD. 
Legenda: 1 = funderingen 15de en begin 16de eeuw; 

2 = funderingen 17de en 18de eeuw: 
3 = laat-16de- en vroeg-17de-eeuwse met puin gevulde kuilen; 
4 = waterput: 
5 - beerput. 
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Tijdens het archeologisch onderzoek is dezelfde diep gefundeerde 
muur uit de eerste helft van de 15de eeuw op de huidige rooilijn van de 
Phoenixstraat teruggevonden, die ook bij de opgravingen in 1985 is aan
getroffen (afb. 5). Het steenformaat van deze anderhalf steens brede 
muur varieert van 23x11x5 cm tot 20'/2xl0x4V2 cm. Deze muur is gemid
deld afgebroken tot 110 cm onder het huidige straatniveau, dat hier op 
130 +NAP ligt. De onderkant van de muur reikte tot meer dan 300 
H-NAP. Tegen deze muur stonden verschillende gebouwen, die achter
eenvolgens van zuid naar noord beschreven zullen worden. 
Op de grens van de opgravingsput met de muur van het Bestuurskan-
toor ligt een IVi meter lange anderhalf steens brede muur. Deze muur is 
in verband gemetseld met de voorgevel langs de Phoenixstraat. Waar
schijnlijk is deze muurde noordelijke zijmuur van een gebouw dat bui
ten het onderzochte terrein valt. 
In het verlengde van de aangetroffen muur werd oostelijker een steens 
brede muur uit de 15de eeuw aangetroffen, waarop in de 18de eeuw een 
nieuwe tuinmuur werd geplaatst, die tot voor kort de functie van perceel
scheiding heeft behouden. 
Ten noorden van deze muur, met een tussenruimte van anderhalve 
meter ligt een tweede gebouw. De tussenruimte is mogelijk gebruikt als 
zijpoort of steeg om vanaf de openbare weg op het achtererf te komen. 
Dit vierkante gebouw (steenformaat: 21xl0'/2x4V2 /20xl0x5 cm) meet 
6.40x6.40 m. De aansluiting van de zuidelijke zijmuur op de voorgevel 
langs de Phoenixstraat is door de sloper vergraven, terwijl de noordoost
hoek door de aanleg van een 20ste-eeuwse kelder is verdwenen. Uit de 
aansluiting van de noordelijke zijmuur op de gevelmuur blijkt dat dit 
gebouw niet in één fase met de muur langs de Phoenixstraat is gebouwd. 
In de voorgevel zijn sporen van een schouw aangetroffen, in de zuid
oosthoekeen beerput (steenformaat: 19x9V2x9'/2 cm) met vondsten uit de 
tweede helft van de 16de en het begin van de 17de eeuw. Onder het aar
dewerk komen opvallend veel fragmenten van verschillende bloempot
ten voor. Het gebouw is in het einde van de 16de eeuw 3.20 m in 
oostelijke richting verlengd (steenformaat: 19x9V'2x4'/2 cm). 
Tegen de noordelijke zijgevel werd een smal gebouw van 2.80 m breed 
neergezet (steenformaat: 19x9V2x4 cm). De noordoosthoek van dit 
gebouw is door de aanleg van een recente septic tank vergraven, waar
door de exacte lengte van dit gebouwtje niet kan worden bepaald. Moge
lijk liep deze muur door tot aan een lange oost-west gerichte muur 
(steenformaat: 18V2x9x4'/2/4 cm), waarvan de lengte tot aan de oostelijke 
rand van de opgravingsput kon worden vervolgd. 
Noordelijker werden nog meer oost-west georiënteerde muren aange
troffen die behoren bij tenminste twee panden. Het oudste pand 
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5. Overzicht van gevonden funderingen en grondsporen op de percelen Phoenixstraat 
24-26. Tekening H. Robbers. OWD. 
Legenda: 1 = muurwerk 15de en eerste helft 16de eeuw; 

2 = muurwerk tweede helft 16de eeuw en 17de eeuw; 
3 = llde-eeuwse goot; 
4 = laat-16de- en vroeg llde-eeuwse met puin gevulde kuilen; 
5 = met mest gevulde greppels en kuilen; 
6 = beerput. 
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(9.40x 6.40 m) ligt in het centrum van de opgravingsput. De zijmuren 
zijn in verband gemetseld met de gevel langs de Phoenixstraat. Dit pand 
moet derhalve dateren uit het begin van de 15de eeuw. Een deel van de 
gevelmuur springt 40 cm in westelijke richting uit de rooilijn. Oorspron
kelijk was de ruimte in drie vertrekken verdeeld door steens dikke 
muren, waarvan de fundering evenals die van de zijmuren tot 114 
-^NAP reikten. Deze binnenmuren zijn later weggebroken en er werd 
een keldervloer van op zijn kant geplaatste bakstenen (steenformaat: 
20xl0/9V2x5/4!/2 cm) aangelegd. De keldervloer was in zuidelijke rich
ting duidelijk verzakt. Het vloeroppervlak varieerde van 27 -^NAP in 
het noordelijke deel van de kelder tot 60 -^NAP in het zuidwestelijke 
deel. De keldermuren waren bepleisterd. De stookplaats bevond zich in 
de zuidoosthoek van de kelder, waar de achtergevel duidelijk was ver
breed. In de keldervloer was een open plek uitgespaard. Naast de haard-
plaats was in de zuidoosthoek van de kelder een aspot ingegraven. 
Tegen de voorgevel van het gebouw werden twee waterkelders aange
troffen, waarvan de meest zuidelijke met een tongewelf was overkluisd. 
De beide waterkelders stonden onderling met elkaar in verbinding. Ter 
hoogte van de noordelijke waterkelder was een overkluisde doorgang in 
de gevel langs de Phoenixstraat uitgespaard, waardoor een enorme hoe
veelheid water vanaf de straatzijde de opgravingsput instroomde. Om 
wateroverlast te voorkomen moest verder onderzoek hier achterwege 
blijven. 

De zuidelijke zijgevel van het pand liep als perceelscheiding in weste
lijke richting door. Tegen de binnenkant van deze tuinmuur lagen op 
het erf achter het pand enige ondiepe hoefijzervormige bakstenen put
ten of kuipen. De middelste en de oostelijke put hadden respectievelijk 
een bodem van plavuizen (formaat: 24x24x3 cm) op 66 -^NAP en van 
bakstenen (steenformaat: l9x9V'2x4 cm) op 82 -^NAP. Resten van een 
oudere, afgebroken bakstenen kuip werden tussen de westelijke en de 
middelste kuip aangetroffen. 
Ten noorden van het zojuist beschreven gebouw is een even breed pand 
gezet dat tenminste 10 m lang is geweest (steenformaat: 21xl0x4V'2 cm). 
Ook dit pand was in meerdere vertrekken onderverdeeld, waarvan het 
noordwestelijke vertrek een schouw had. Het bouwniveau voor dit pand 
kon worden vastgesteld op 50 -^NAP. De achtermuur en de zijmuren 
werden gefundeerd tot een diepte van 95 -^NAP. 
Op het achtererf van dit pand lag een waterkelder met een tongewelf 
waarin enig 16de-eeuws afval op de bodem werd aangetroffen. Ook lig
gen er enkele rechthoekige kuilen die met baksteenpuin zijn gevuld. 
Tussen dit puin werden enkele natuurstenen bouwfragmenten aange
troffen. Het is niet waarschijnlijk dat dergelijke bouwfragmenten in 
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de opgegraven panden werden toegepast. De puinkuilen tonen enige 
gelijkenis met de kuilen die op het terrein van het Hoogheemraadschap 
zijn aangetroffen, hoewel menselijk botmateriaal niet in de vulling werd 
gevonden. Deze puinkuilen kunnen mogelijk ook in verband worden 
gebracht met de sloop van delen van het klooster Hieronymusdal, dat 
ten noordoosten van het opgravingsterrein heeft gestaan. Door toekom
stig onderzoek onder de Elout van Soeterwoudeschool zal deze hypo
these mogelijk in de nabije toekomst kunnen worden geverifieerd. 
Voorts werd er een 17de-eeuwse goot aangetroffen die overtollig water 
van het terrein ten oosten van de opgravingsput door een gat in de gevel
muur langs de Phoenixstraat op de stadsgracht loosde. 
Na het verwijderen van de hierboven beschreven funderingen werd de 
opgravingsput op drie plaatsen verdiept tot ca. 170-210 -^NAP. In de 
opgravingsvlakken werden enige mestkuilen zichtbaar en een aantal 
met mest gevulde greppels die oostwest waren georiënteerd. Een uitzon
dering vormt een 5'/2 m brede sloot die vlak voor de gevelmuur langs de 
Phoenixstraat een haakse hoek in zuidelijke richting maakt. Het is zeer 
wel mogelijk dat dit dezelfde gedempte sloot is die in 1985 op de plek 
van het Bestuurskantoor is opgegraven. De slootbodem reikt tot ca. 260 
H-NAP. In de vulling werd scherfmateriaal uit de tweede helft van de 
14de eeuw gevonden. Ook werden er vele teenkootjes van schapen of 
geiten opgegraven. Het aantreffen van skeletelementen die vooral van 
de onderpoten afkomstig zijn, wijst op afval van een leerlooierij. Het 
was namelijk in de middeleeuwen gebruikelijk bij het afhuiden van 
kadavers de onderpoten en de hoornpitten aan de huid te laten zitten. 
Deze stevige uiteinden van de huid maakte het makkelijker om de huid 
op te spannen om te drogen. Het ontbreken van de hoornpitten kan erop 
wijzen dat het hier om teenkootjes van een hoornloos schapenras gaat; 
dit schapenras wordt in Delfland vaker in de middeleeuwen aangetrof
fen. 

Samenvattend kunnen enige belangrijke conclusies uit het onderzoek 
worden getrokken. De afstand tussen oost-west gerichte tuinmuren en 
greppels geeft aan dat een zelfde perceelbreedte bestond als in de tuin 
van het Hoogheemraadschap van Delfland, namelijk 9V2 m ofwel IVi 
roeden. De afstand tussen de zuidelijke tuinmuur en de tuinmuur in het 
midden van het opgravingsterrein, en de afstand tussen deze muur en 
de (recente) scheidingsmuur met een steegje naast de sociëteit Phoenix 
bedragen namelijk precies 19 m. De buitenrand van de brede sloot die 
in zuidelijke richting ombuigt ligt op precies 9V'2 m van de middelste 
tuinmuur, evenals de noordelijke rand van de eerste greppel ten zuiden 
van deze tuinmuur. 
Zowel het afval van een leerlooierij in de slootvulling voorafgaand aan 
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de bebouwing, als de aanwezigheid van waterkelders en bakstenen kui
pen uit de periode van de bebouwing wijzen erop dat er op deze plek 
langs de westelijke stadsrand gedurende lange tijd industriële activitei
ten zijn ontplooid. Ook het ontbreken van meerdere beerputten op zo'n 
groot terrein geeft aan dat de gebouwen niet direct een woonfunctie had
den. De hoeveelheid bloempotten in de enigste beerput wijst bovendien 
in de richting van horticultuur. Deze bezigheid is mogelijk in verband te 
brengen met de aanwezigheid van het klooster Hieronymusdal ten oos
ten van het onderzochte terrein. 
Bron: Kistemaker e.a., 1987. 

Tuin IHE, Oude Delft 91-95, Westvest 7 
Romeinse tijd. Middeleeuwse verkaveling en bierbrouwerijen 
Onderzoek: ROB, SMA & OWD, november 1990-maart 1991. 

In de tuin van de panden waarin het International Institute for Hydrau
lic and Environmental Engineering (IHE) is gevestigd. Oude Delft 91-
95 en Westvest 7, is in januari 1991 door de Bataafse Aannemers 
Maatschappij (BAM) gestart met de nieuwbouwen een grote parkeerga
rage voor dit instituut. Na de sloop van het achterste gebouw van West-
vest 7 is in 1990 een opgraving op het terrein langs de Smitsteeg 
uitgevoerd. Uit archiefbronnen is bekend dat op het perceel OD 95 de 
middeleeuwse bierbrouwerijen De Hartshoom en De Rosbel (ook De 
Cimbel genoemd) hebben gestaan. Het terrein langs de zuidzijde van de 
Smitsteeg, die een verbinding vormt tussen de Oude Delft en de West-
vest, is een potentiële locatie om een brouwerij te bouwen. Daarom is er 
een opgravingsput (13x23 m) langs deze steeg gemaakt (afb. 6). Van bier-
brouwen, dat de belangrijkste ambachtelijke activiteit in Delft is 
geweest, is archeologisch weinig bekend. Zo is bijvoorbeeld onbekend 
welke sporen op de aanwezigheid van een brouwerij kunnen wijzen. 
Het is dus mogelijk dat er in het verleden resten van brouwerijen zijn 
opgegraven zonder dat deze als zodanig zijn herkend. Archeologisch 
onderzoek op een plek waarvan bekend is dat er brouwerijen hebben 
gestaan, zou deze lacune in kennis ten dele kunnen opvullen. 
Uit de opgravingen blijkt dat er een 13.4 m lang gebouw evenwijdig aan 
de Smitsteeg heeft gestaan, dat minimaal 7.6 m breed is geweest. Door 
recente verstoringen is niet duidelijk of dit gebouw met zijn voorgevel 
op de rooilijn van de Smitsteeg heeft gestaan. De achtergevel van dit 
pand ligt 13.6 m uit deze rooilijn en is als tuinmuur in beide richtingen 
verlengd. Het steens brede opgaande muurwerk (steenformaat: 22/ 
21x11/10x5 cm) dateert uit het midden van de 15de eeuw. In het ooste-
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lijke deel van het pand zijn twee vertrekken afgescheiden. Het oudste 
vloemiveau, dat uit een laag bakstenen bestaat, ligt op ongeveer 
4 +NAP. Latere vloeren, bestaan uit plavuizen en liggen op 18 tot 
25 +NAP. 
In het centrum van het gebouw ligt een rechthoekige put met één afge
ronde hoek die (later?) als beerput is gebruikt. Langs de binnenzijde van 
de achtergevel en de aansluitende tuinmuren is een rij waterputten 
gevonden. Deze waterputten zijn niet alle gelijktijdig in gebruik 
geweest. De oudste put (steenformaat: 22/21x1 l/10x5/4'/2 cm) dateert uit 
het begin van de bouw van het pand. Deze put is aan de oostzijde ver
nield voor de bouw van een nieuwe put (steenformaat: 19x9'/2x4'/2 cm). 
Buiten het pand ligt een derde put die wat betreft ouderdom tussen de 
bouw van beide eerdergenoemde waterputten past (steenformaat: 

Funderingsresten van brouwerij De Hanshoorn op het terrein van het IHE. Teke
ning: H. Robbers. OWD. 
Legenda: 
1 = muurwerk uit de 15de eeuw: 
2 = muurwerk uit de 16de eeuw: 
3 = muurwerk uil de 17de eeuw: 
4 = muurwerk uit de 18de eeuw: 
5 = vloeren van baksteen: 
6 = vloeren van plavuizen; 

7 
8 
9 
W 

hout: 
tonput; 
waterput; 
beerput; 

11= (recente) verstoring; 
12 = muurwerk uit de 19de en 20ste eeuw. 
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21/20x 10/9V2X4V2 cm). De diameter van elke waterput is 270 cm en ze zijn 
alle tot ca 250 ^NAP ingegraven. De jongste van deze putten heeft een 
schepopeningvan 50 x 125 cm. Putten meteen dergelijk grote doorsnede 
en schepopening wijzen op industrieel watergebruik. 
De produktiecapaciteit van een waterput die met opwellend grondwater 
wordt gevoed, wordt bepaald door de snelheid waarmee het water 
opwelt en het bodemoppervlak van de put. De capaciteit van deze 
waterputten blijkt aan inde 17de eeuw te gering. Om de capaciteit te ver
groten, wordt er een l}h m diepe greppel gegraven die vanaf de minstens 
60 meter westelijk gelegen stadsgracht, onder de wal door naar en door 
het gebouw aan de Smitsteeg heen gaat. Enkele oudere funderingen en 
waterputten zijn daarbij doorgraven. In deze sleuf is een koker van ijs-
selsteen gemetseld, die is afgedekt met eikenhouten planken. Deze 
koker heeft openingen gehad op plaatsen waar nieuwe waterputten 
(steenformaat: 17x8x4 cm) zijn geplaatst. De diameter van deze putten 
is veel kleiner, ca. 120 cm, omdat een rechtstreekse verbinding met het 
water in de stadsvest een onbeperkte hoeveelheid water aanvoerde. De 
putwand van de jongste van de grote waterputten is zorgvuldig hersteld 
nadat de koker er doorheen was gelegd. Door de naden tussen de plan
ken op de koker met specie dicht te smeren, werd voorkomen dat het 
grachtwater dat door deze koker stroomde, zich zou vermengen met het 
grondwater in de welput. Dit wijst erop dat rond 1700 twee kwaliteiten 
water in de brouwerij voor industriële doeleinden beschikbaar zijn 
geweest. 

Aan beide zijden van het besproken pand zijn sporen van latere 
-smallere- gebouwen langs de Smitsteeg aangetroffen. In het pand ten 
westen van de brouwerij is de daar aanwezige beerput in de 18de eeuw 
geleegd om er een muur doorheen te kunnen leggen. De put werd aan de 
zuidzijde vervolgens weer als beerput gebruikt. 
Tijdens het uitgraven van de bouwput (oppervlak: 2500 m )̂ in februari 
1991, zijn dankzij de medewerking van BAM belangrijke aanvullende 
waarnemingen verricht. Er zijn meerdere beer- en waterputten ten wes
ten van het hierboven beschreven pand aangetoond die duidelijk 
maken dat ook daar brouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Op het 
binnenterrein is een enkele beer- en waterput aangetroffen. De concen
tratie aan gebouwsporen en putten nam weer toe in de zuidoosthoek 
van de bouwput, op het perceel van OD 91. Hier heeft volgens archiefge-
gevens brouwerij De Vergulde Buys, later De Twee Klimmende Leeu
wen genoemd, gestaan. Er is een oost-west georiënteerde muur 
gevonden (steenformaat: 21x10x5 cm), waarlangs aan beide zijden in 
totaal vier waterputten bijeen liggen. De grootste waterput (steenfor
maat: 19V2/9V'2x4'/2/4 cm) had een diameter van 260 cm en was tot 430 

116 



-^NAP ingegraven. In de hoeken van de bouwput bevinden zich muur
resten van 15de-17de eeuwse gebouwen, waarvan de verdere contouren 
buiten de bouwput liggen. 
Op een waarnemingsniveau van ongeveer 130 ^NAP zijn veel grond-
sporen in de zavelige klei van de vaste ondergrond waargenomen. De 
oudste liggen in het zuidoosten van de bouwput op het perceel van OD 
91 en dateren uit het begin van de Romeinse tijd. Het betreft enkele 
greppels die in noord-zuidrichting lopen. Eén greppel buigt naar het 
oosten af Hier zijn ook enkele kuilen en greppels uit de 12de eeuw 
gevonden. Pas in het midden van de 14de eeuw zijn er'weer menselijke 
activiteiten op het terrein waarneembaar in de vorm van mestkuilen en 
sloten. Een belangrijke, ongeveer 4 m brede sloot ligt noord-zuid in het 
westelijkedeel van de bouwput, op ongeveer 13 m van de rooilijn van de 
Westvest. Deze sloot is waarschijnlijk een oude erfscheiding, getuige 
funderingsresten vanaf de 15de eeuw in de lengterichting bovenop de 
vulling van deze sloot. Op de percelen OD 93-95 komen vijf oost-west 
gerichte greppels voor. Het verband tussen deze greppels en tuinmuren 
is nog niet evident en moet nog verder worden uitgezocht. 
Samenvattend kan worden gesteld dat er duidelijke archeologische spo
ren van brouwerijen in de vorm van een concentratie van veel, en grote 
waterputten zijn aangetoond. Bovendien is er iets van de problemen 
van de 17de-eeuwse brouwers duidelijk geworden. Men heeft capaci
teitsproblemen door onvoldoende aanvoer van kwalitatief goed grond
water. Men heeft dit in De Hartshoorn proberen op te lossen door een 
koker naar het voor handen zijnde, maar kwalitatief slechtere grachtwa
ter aan te leggen. Dit maakte de concurrentiepositie van de Delftse 
brouwer er natuurlijk niet beter op. In de Hartshoorn wordt in 1631 
gestopt met het brouwen van bier, in De Cimbel in 1717 en in De Twee 
Klimmende Leeuwen tussen 1777 en 1789. 
Bron: Van der Krogt 1987 

Voormalig industrieterrein Asepta, Zuidelnde 
Prehistorisch skeletelement. 12 december 1990. 

Bij grondwerkzaamheden in een bouwput is door de heer H. Tijhuis op 
een diepte tussen 5-7 m -^NAP een wervel van een zeezoogdier (0 30 
cm) gevonden. De bodemopbouw bestaat daar voornamelijk uit veen. 
Grond dat aan het bot kleefde wijst uit dat de wervel uit een humeuze 
zandlaag komt. Hoe dit bot daar terecht is gekomen, is onbekend. 
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7. Kruik van polychrone Hafnerwaar datering: 2de-3de kwart 16de eeuw, gevonden 
op het Bagijnhof- hoek Phoenixstraai.' Foto: E.J. Bult. SMA. 
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Bagijnhof hoek Phoenixstraat 
Middeleeuwse bebouwing 
Onderzoek: SMA & OWD, 4 en 5 april 1991. 

Tijdens het uitgraven van funderingen van bebouwing aan de noord
zijde van het Bagijnhof langs de Phoenixstraat, zijn enige waarnemin
gen verricht. Tegen de binnenzijde van de gevelmuur langs de 
Phoenixstraat (steenformaat 22x10x5 cm) zijn twee beerputten gevon
den. Deze zijn geplaatst op de vulling van een door planken afgeschutte 
ruimte. In een van de beerputten werd vroeg-17de-eeuws aardewerk 
gevonden. Een opvallend voorwerp onder deze vondsten was een 
kruikje van witbakkende klei dat met groen, bruin en geel gekleurde 
glazuur was afgewerkt (afb. 7). Het betreft een kruik van zogenaamde 
Hafnerwaar, afkomstig uit Duitsland. De kruik is vrijwel gaaf, alleen de 
rand is door langdurige slijtage aangetast. Deze kruik moet lang in 
gebruik zijn gebleven, want de datering van Hafnerkniiken wordt 
gemiddeld 75 jaar ouder gesteld dan de datering van de context waarin 
deze kruik werd gevonden. 

Gebruikte afkortingen 

NAP: Nieuw Amsterdams Peil 
OWD: Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft 
ROB: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. 
SMA: Sector Monumenten en Archeologie van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht van de dienst Stadsontwikkelingen. 
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Nieuwe straatnamen in Delft 1990-1991 

Dr. P.C.J. van der Krogt 

In mei 1985 verscheen in de serie De Straat waarin wij wonen het deel 
Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft, waarin het gedeelte 
betreffende de historische Delftse namen en straten, vernoemd naar 
personen uit de Delftse personen door P.C.J. van der Krogt geschreven 
is. Dit boek is reeds lang uitverkocht. Kort na het verschijnen van het 
boek werd de auteur adviserend lid van de Commissie voor de Straat-
naamgeving van de gemeente Delft. 
Vervolgen op het boek, met recente benoemde straten, verschenen in het 
convocaat van Delfia Batavorum, in de 9de jaargang nr. 9 (oktober 
1986) met de nieuwe namen van 1985, en in de 13de jaargang nrs. 3,4 en 
6 (1990) over de jaren 1986-1989. 
Met ingang van dit eerste jaarboek wordt de draad weer opgepakt. In 
een jaarlijks terugkerende rubriek worden de nieuwe straatnamen 
besproken. 
Bij elke straat wordt vermeld bij welke andere straat zij ligt, het wijk-
nummer en eventuele wijknaam en de datum van het desbetreffende 
raadsbesluit. 

Almirapad 
Aan Handellaan (25, Buitenhof) 
Rbsl. 28 juni 1990 
Almira, eerste opera van Georg Friedrich Handel, ̂ /m/ra werd voor het 
eerst opgevoerd in Hamburg in 1705. 
Het 'pad' is feitelijk het trottoir van een deel van de Handellaan, maar 
had een eigen naam nodig om een hernummering van die laan te voor
komen (vgl. Orlandopad). 

Apolloweg 
Van Herculesweg naar Minervaweg (24, VoorhoO 
Rbsl. 31 januari 1991, naamswijziging deel Röntgenweg 
Apollo, Griekse god, zoon van Zeus en Leto en de tweelingzus van Arte-
mis. Hij is de god het licht, de zon, de muziek, dichtkunst enz. en de 
patroon van de muzen. Hij wordt gewoonlijk voorgesteld als jong en 
knap en was het Griekse ideaal van de jeugd. 
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De onthulling van het straatnaambord Breevoortplantsoen door mevrouw A. Boon-
Bruinzeel, weduwe van Hermanus Breevoort, op 30 september 1991 
(Foto: P.CJ. van der Krogt) 
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Bcrghuyspad 
Vanaf Pijperring (25, BuitenhoO 
Rbsl. 22 februari 1990 
Johannes Jurriaans Berghuys (Zutphen 1724-Delft 1801) en zijn zoon 
Frederik Johannes Berghuys (Delft 1762-1835), organisten van de 
Nieuwe Kerk en stadsklokkenisten. Johannes werkte sedert 1741 in 
Delft. Bewerkingen voor carillon van bestaande werken zijn van hen 
bewaard gebleven. 

Breevoortplantsoen 
Van Bakkerenpad naar Chardonpad (25, Buitenhof) 
Rbsl. 31 januari 1991 
Hermanus Breevoort (Rotterdam 1909-Neuengamme (D) 1944), Delfts 
fotograaf en verzetsstrijder. Hij heeft veel werk gedaan voor het illegale 
dagblad Het Nieuws en bij de vervalsing van persoonsbewijzen. Tevens 
was hij medewerker van Jan van der Sloot, naar wie de nabijgelegen Van 
der Slootsingel is genoemd. 
Zijn weduwe mevrouw A. Boon-Bruinzeel heeft zich jarenlang ingezet 
om ook hem geëerd te krijgen met een straatnaam. Het naambord is op 
30 september 1991 -in de stromende regen-door haar onthuld in bijzijn 
van kinderen en familieleden. Eveneens is er toen een boom geplant 
ter herdenking. 

Brittenpad 
Vanaf Sibeliuslaan 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Lord Benjamin Britten (Lowestoft 1913-1976), Brits componist, dirigent 
en pianist met een persoonlijke, gematigd moderne stijl, zijn reputatie 
kreeg hij vooral door zijn opera's en koormuziek. Hij wordt een van de 
belangrijkste en vruchtbaarste hedendaagse musici genoemd. Het 
hoogtepunt van zijn werk is het War Requiem uit 1961. 

Estland 
Vanaf Buitenwatersloot (13) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Estland (Eesti), een van de drie Baltische staten aan de Oostzee. Evenals 
Letland en Litouwen, werd Estland na de Eerste Wereldoorlog onafhan
kelijk, maar moest zich in 1940 bij de Sovjet-Unie aansluiten. In 1990 
verkreeg het land opnieuw de onafhankelijkheid. Estland heeft een 
oppervlakte van 45.100 km^ (iets groter dan Nederland) en telt ruim 1,5 
miljoen inwoners. De hoofdstad is Tallin. 
Zie voor de besluitvorming over deze naam bij Letland. 
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Fideliopad 
Vanaf Beethovenlaan (25, Buitenhof) 
Rbsl. 28 juni 1990 
Fidelio, de enige opera van Ludwig van Beethoven (1805-1814, herhaal
delijk bewerkt). 
Deze naam van een muziekwerk van Beethoven is gekozen als adresse
ring van een flatgebouw aan de Beethovenlaan, die niet in de huisnum-
mering van deze laan kon worden opgenomen (vgl. Orlandopad en 
Almirapad). 

Herfstpad 
Plan Ecodus 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Vier paden genoemd naar de vier seizoenen zijn de eerste straten die 
opgeleverd worden in het uitbreidingsplan Ecodus (ecologisch bouw
plan aan de Van der öwssenweg). Dit plan is ontwikkeld aan de hand 
van een aantal milieuthema's, onder andere water, bezonning, afval en 
groen. Straatnamen in die wijk zullen namen krijgen gebaseerd op eco
logische motieven, zoals natuur en milieu. 
Aangezien de natuur zich richt naar de vier seizoenen, kwam de com
missie voor de straatnaamgeving op de gedachte de seizoenen te vernoe
men. Van noord naar zuid wordt het jaar gevolgd: Lente-, Zomer-, 
Herfst- en Winterpad. 

Sint-Jorispad 
Rbsl. 31 oktober 1991 gewijzigd tracé vastgesteld 
Het noordelijkste deel van het oorspronkelijke pad, dat op de Brassers
kade uitkwam, verdween door de aanleg van de afrit Delft-Noord. In de 
plaats daarvan kwam een nieuw pad naar de Sportring. 
Dit nieuwe pad kreeg ook de naam Sint-Jorispad. 

Jozefstraat v/h Molenpoort 
Van Burgwal naar Oude Langendijk (11, Centrum) 
Rbsl. 31 januari 1980 (Molenpoort); 23 april 1981 naamswijziging in 
Jozefstraat; 26 april 1990 naamswijziging in Molenpoort; 27 juni 1991 
naamswijziging in Jozefstraat voorheen Molenpoort 
De hoogst ongebruikelijke naam van dit kleine straatje is een gevolg van 
een compromis. Van oudsher heette deze straat Molenpoort. In 1620 
bewoonde Jacob Jacobsz., molenaar van de Trapjesmolen, een huis in 
deze poort. De molen stond op de hoek ervan. Het straatje was bezit van 
de St. Jozefkerk en werd met houten deuren afgesloten. Deze deuren 
werden in 1735 vervangen door stenen muren met houten deuren. In 
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1898 werd het straatje door de gemeente van het kerkbestuur van de St. 
Jozefkerk overgenomen. De twee huizen erin behoorden administratief 
tot respectievelijk de Burgwal (nr. 18) en de Oude Langendijk (nr. 27), 
waartussen ze de verbinding vormt. Op verzoek van de politie stelde de 
raad in 1980 de naam Molenpoort officieel vast. De huisnummers wer
den echter niet gewijzigd, die bleven 18 en 27! Een van de bewoners ver
zocht toen tot naamswijziging omdat hij zijn post in de Molenstraat 
bezorgd zag. Het straatje ging toen Jozefstraat heten. Deze naam is ont
leend aan de kerk ernaast, die de kerk van de Sint Jozefparochie was. 
Deze parochie werd in 1971 samengevoegd met die van Sint Hippolytus. 
De nieuwe parochie kreeg toen de naam van Maria van Jesse. 
In 1990 vonden drie raadsleden het een goed idee om de historische 
naam Molenpoort te herstellen. De argumentatie in hun voorstel was 
dat bij naamswijziging in 1981 voorbijgegaan werd 'aan de historische 
waarde van de Molenpoort, met name Jan Vermeer, deze had daar zijn 
domicilie. Het was het huis van zijn schoonmoeder, is daar ingetrouwd, 
heeft er zeker de laatste driejaren van zijn leven gewoond, en is er ook in 
1675 gestorven. Het huis in de Molenpoort komt ook voorbij de boedel
beschrijving van Jan Vermeer.' Bij de behandeling in de raadsvergade
ring van 26 april lichtte een van de initiatiefnemers het voorstel met 
enkele andere historische feiten toe. Opmerkelijk is dat zij in haar toe
lichting vermeldde dat ze contact met de bewoners had gehad, met uit
zondering van één familie. De overige bewoners vonden het een goed 
idee. Dat vond een ander raadslid wel vreemd, aangezien er maar twee 
bewoners waren! Het voorstel werd toch aangenomen. 
Beide bewoners protesteerden tegen de nieuwe naamswijziging. Het 
overleg met een van hen was kennelijk niet zo goed geweest. Hun wen
sen waren als directe belanghebbenden natuurlijk van groot belang, 
maar het was toch ook wel wenselijk de historische naam Molenpoort te 
behouden. Vandaar dat voor dit geval een ongebruikelijke oplossing 
gekozen is en de naam werd vastgesteld als 'Jozefstraat v/h 
Molenpoort'. 

De Krim 
Vanaf Buitenwatersloot (13) 
Rbsl. 27 juni 1991 
De Krim, schiereiland in de Zwarte Zee. Het vormt een provincie van de 
Oekraïne en heeft een oppervlakte van 27.000 km^ (ruim de helft van 
Nederland). Bekendheid kreeg het schiereiland door de Krimoorlog 
(1853-1856) tussen Rusland enerzijds en Turkije, Frankrijk, Engeland 
en het Koninkrijk van de Beide Sardiniën anderzijds. 
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Leharlaan 
Vanaf Sibeliuslaan 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Franz Léhar (Komaron 1870-Bad Ischl 1948), Hongaars componist, 
aanvankelijk militair kapelmeester. Zijn grootste successen bereikte hij 
met zijn operettes, zoals Die lustige Witwe (1902), Der Grafvon Luxemburg 
(1909) en Der Zarewitsch (1927). 

Lentepad 
Plan Ecodus 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Zie Herfstpad. 

Letland 
Van Buitenwatersloot naar Oeral (13) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Letland (Latvija). een van de drie Baltische staten aan de Oostzee. Even
als Estland en Litouwen, werd Letland na de Eerste Wereldoorlog onaf
hankelijk, maar moest zich in 1940 bij de Sovjet-Unie aansluiten. In 
1990 werd het opnieuw onafhankelijk. Letland heeft een oppervlakte 
van 63.700 km^ (1,5 x Nederland) en telt ruim 2,5 miljoen inwoners. De 
hoofdstad is Riga. 
De straatnamen Estland. Letland en Litouwen (evenals De Krim en 
Oeral) vinden hun oorsprong in het van oudsher bekende straatje Sibe
rië, waar ze vlak bij liggen. Aanvankelijk dacht de adviescommissie 
voor straatnaamgeving aan streek- en gebergtenamen uit de Sovjet-
Unie, waarmee een relatie met Siberië ontstaat (De Krim en Oeral getui
gen van die gedachte). Het streven naar onafhankelijkheid van 
verschillende Sovjetrepublieken, met name van de drie Baltische staten, 
was zo actueel dat de commissie op het idee kwam de drie belangrijkste 
nieuwe straten hun namen te geven. Van een directe relatie met Siberië 
was dan geen sprake meer. 
Ongewild en onbedoeld werd er echter ook een andere relatie gelegd: 
'Welke associatie is er tussen Siberië en de drie republieken? Ze maken 
alle deel uit van de USSR. En dat is juist een associatie die we niet moe
ten benadrukken. Een andere associatie is dat onder Stalin veel bewo
ners van de republieken zijn afgevoerd naar Siberië. Om nu juist in 
Siberië voor deze namen te kiezen getuigt van weinig tact' aldus een van 
de raadsleden. 
Omdat de Sovjet-Unie is opgeheven, voordat de bouwactiviteiten voor 
deze straten begonnen waren (in januari 1992 was dat nog niet het 
geval), kan nu gezegd worden dat alle straten in dit wijkje hun namen 
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ontlenen aan geografische namen uit de voormalige Sovjet-Unie. 

Litouwen 
Van Krakeelpolderweg naar Letland (13) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Litouwen (Lietuva), een van de drie Baltische staten aan de Oostzee. 
Evenals Letland en Estland, werd Litouwen na de Eerste Wereldoorlog 
onafliankelijk, maar moest zich in 1940 bij de Sovjet-Unie aansluiten. 
In 1990 werd het weer onafhankelijk. Litouwen heeft een oppervlakte 
van 65.200 km^ (1,5 x Nederland) en telt 3,5 miljoen inwoners. De hoofd
stad is Vilnius. Zie voor de besluitvorming over deze naam bij 
Letland. 

Minervaplein 
Plein aan de Minervaweg (24, Voorhof) 
Rbsl. 31 januari 1991 
Het plein aan de Minervaweg werd altijd al Minervaplein genoemd, 
maar ontving deze naam pas in 1991 officieel. 

Oeral 
Vanaf Letland (13) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Oeral, gebergte in Rusland dat zich over meer dan 2000 kilometer uit
strekt tussen de Kaspische Zee en de Noordelijke IJszee. Het is ook de 
naam van een rivier, die vanuit dit gebergte naar de Kaspische Zee 
stroomt. Gebergte en rivier vormen de grens vormt tussen Europa en 
Azië. 

Oostpoortweg 
Van Oostplein naar Heempad (12+16) 
Rbsl. 25 februari 1970 vastgesteld als Poortweg, naamswijziging 27 
juni 1991 
Toegangsweg tot Delft van de Al3 bij de Oostpoort, waar zowel de oude 
als de nieuwe namen aan zijn ontleend. Zie ook Poortweg. 

Oriandopad 
Vanaf Handellaan (25, Buitenhof) 
Rbsl. 28 juni 1990 
Orlando, opera van Georg Friedrich Handel in Italiaanse stijl, geschre
ven in 1733. 
Het pad is nauwelijks als zodanig herkenbaar. Er was echter een afzon
derlijke straatnaam nodig omdat anders een groot deel van de HSndel-

127 



laan hemummerd had moeten worden (vgl. Almirapad). 

Oude IJsbaan 
Tussen Oudraadtweg en Esdoornlaan (12) 
Rbsl. 31 januari 1991 
Straat aangelegd op het voormalige ijsbaanterrein. 
Het historische gebruik van dit terrein en de vorm van de straat - in een 
kring - leidde tot de keuze van deze straatnaam. 

Poortweg 
Vanaf Oostpoortweg (28) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Aanvankelijk was Poortweg de naam van de toegangsweg tot Delft van 
de A13 bij de Oostpoort. Aan de zuidzijde van deze weg was een bedrij
venterrein aangelegd. De toegangsweg daarvoor had geen eigen naam, 
de kantoren werden genummerd aan de Poortweg. Toen er ten zuiden 
daarvan nieuwe bedrijfspanden gebouwd werden, is die toegangsweg 
verlengd. Wanneer de nieuwe kantoren óók aan de Poortweg genum
merd zouden worden, zou dat betekenen dat de toegangsweg - die langer 
geworden was dan de feitelijke Poortweg - ook Poortweg zou heten. Dit 
is een minder wenselijke situatie. 
Een andere naam vaststellen voor deze toegangsweg hield in dat het 
adres van de bestaande kantoren gewijzigd werd, wat niet zonder grote 
kosten mogelijk is. Er is toen voor de oplossing gekozen de bestaande 
Poortweg - waar verder geen adressen aan waren - te hernoemen in 
Oostpoortweg en de toegangsweg tot het bedrijfsterrein de naam Poort
weg te geven. Zo bleef het adres van de bestaande bedrijven gelijk, kon
den de nieuwe kantoren aan de Poortweg genummerd worden en waren 
er geen twee Poortwegen. 

Rijnweg 
Vanaf Schieweg (27, Bedrijventerrein Schieweg-Noord) 
Rbsl. 27 juni 1991 
Ontsluitingsweg voor enkele bedrijven op het industrieterrein Schie
weg-Noord. De naam is ontleend aan het Rijn-Schiekanaal, waarlangs 
de Schieweg loopt. 

Sandinopad 
Van Abtswoude naar Sandinoweg (23, Tanthof-West) 
Rbsl. 31 januari 1991 
Pad in het verlengde van de Sandinoweg, die genoemd is naar César 
Augusto Sandino (Niquinohomo, Nicaragua 1895-1934), Nicaraguaans 
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guerillaleider. 

Sibeliuslaan 
Vanaf Chopinlaan 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Jean Sibelius (Tavastehus, Hameenlinna 1865-Jarvenpaa, Helsinki 
1957), Fins componist en violist, leraar viool en muziektheorie aan het 
conservatorium te Helsinki. Hij schreef vele liederen en pianowerken, 
daarnaast een vioolconcert en zeven symfonieën. 

Jan Thoméelaan 
Van Reinier de Graafweg naar Brahmslaan (25, Buitenhof) 
Rbsl. 22 februari 1990 (naamswijziging van gedeelte van Mozart-
laan) 
Dr. Johannes (Jan) Thomée jr. (Delft 1886-1954), arts, o.a. medeoprich
ter van het bureau voor medische sportkeuring, en voetballer (lid van 
Concordia, speelde tevens in het Nederlands voetbalteam 1907 -
1911). 

Toscaninipad 
Vanaf Sibeliuslaan 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Arturo Toscanini (Parma 1867-New York 1957), Italiaans dirigent en 
cellist, o.a. aan de Scala te Milaan (1898-1908 en 1921-1926) en aan de 
Metropolitan Opera van New York (19081915). Hij geldt als een van de 
grootste dirigenten aller tijden. Sedert 1928 woonde hij in New York. 

Winterpad 
Plan Ecodus 
Rbsl. 31 oktober 1991, naamswijziging gedeelte Voordijkhoornsepad 
Zie Herfstpad. 

Zomerpad 
Plan Ecodus 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Zie Herfstpad. 

Zwethpad 
Van Rotterdamseweg naar Rijksweg Al3 
Rbsl. 31 oktober 1991 
Fietspad evenwijdig aan de Zwethkade. 
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Verlengingen 
Behalve de bovenstaande nieuwe straatnamen, hebben nog de volgende 
wijzigingen plaatsgevonden: 
Rbls. 31 januari 1991 Van Barenstraat verlengd door gedeeltelijke 
naamswijziging van Abtswoudsepad 
Rbls. 27 juni 1991: Verlenging van het bereik van de Zusterlaan en Geer-
boogerd en verlenging van de Troelstralaan door naamswijziging van 
het gedeelte van de Aart van der Leeuwlaan langs de meest westelijke 
flat van Poptahof Zuid. 
Rbsl. 31 oktober 1991: Verlenging van het bereik van de Tant-
hofdreef. 
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Publikaties over Delft en Delvenaren 
1990-1991 

Samengesteld door dr P.C.J. van der Krogt en H. W. van Leeuwen 

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van wat er in het afgelopen 
jaar over Delft en Delvenaren geschreven is. Voor deze eerste keer is als 
beginjaar 1990 genomen. Om de lijst zo volledig mogelijk te krijgen, 
wordt ieder lid verzocht titels van nieuwe publikaties, of van publikaties 
uit 1990 of later, die hieronder niet te vinden zijn, aan de redactie te 
sturen. 

Alles over Delft: Stadsgids '91-'92. - Den Helder : Holland Advertising 
bv, 1991.-152 blz. met kaartbijlage. 

Barnes, Donna R., & Jane ten Brink Goldsmith, Street scenes: Leonard Bra-
mers's drawings of 17th-century Dutch daily life. - Hempstead, N.Y.: Hof
stra Museum, 1991. - 80 blz., ill. - catalogus van tentoonstelling van 
tekeningen door deze Delftse schilder, berustend in het Rijksprenten-
kabinet, Leiden. 

Beckum, Paul van, & Lex Oalen Gilhuys, 50jaar spanning in Zuid-Holland. 
- Voorburg : N.V. Electriciteitsbedrijf ZuidHolland, 1991. - 96 blz., ill. -
ISBN 90 9004 376 4. - Op blz. 82-86: Delft: Historie met emoties. 

Bernard, Johan [et al.] [= De 'EeBoCo'] (red.), leEeuwboek van het Tech
nologisch Gezelschap van Delft 1890-1990, opgericht 15 december 1890. -
Delft: Technologisch Gezelschap, [1990]. - 343 blz., ill. 

Bloem, A.C.W., en H.L. Spoelstra (red.). Honderdjaar Delftsche Studenten 
Weerbaarheid 1890-1990 - Delft: Delftsche Studenten Weerbaarheid, 
1991. -72 blz., ill. 

Boelema, Horst G.O., Delft in bezettingstijd 1940-1945. - Delft : Stedelijk 
Museum Het Prinsenhof, 1990. - 87 blz., ill. 

Bosman-Jelgersma, H.A., Dirck Cluyt, de eerste Leidse hortulanus. - In: 
Leids Jaarboekje 83 (1991), blz. 75-88. - Voor zijn benoeming te Leiden 
(1594) was Cluyt apotheker in Delft. 

Braat, F.W., Geliefde dochter Marie...: brief van Frederik Willem Braataan 
zijn dochter Marie voor haar vertrek naar Indië in 1886. - Diepenveen: 
[eigen uitgave], 1990. - 48 blz., ill. 
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Buitenhuis, L.J., J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Naamreeks 
Verstraten - Van Straaten: Een plateelbakkersgeslacht te Delft en Haar
lem. - In: P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en H.K. Nagtegaal 
(samenst.), Hollandse Stam- en Naamreeksen II. - Delft : Genealogische 
Vereniging Prometheus ; Rotterdam : Zuidhollandse Vereniging voor 
Genealogie 'Ons Voorgeslacht', 1990. - blz. 161-181. 

Daalen, A.P.A. van. Van handwerkers tot managers 1916-1991: 75 jaar his
torie van de Neutrale Woningbouwvereniging Hof van Delft'. - Delft: Neu
trale Woningbouwvereniging 'Hof van Delft', 1991. - 64 blz., ill. 

Delfia Batavorum (Publikatiecommissie, red.). Delft wordt modern: Archi
tectuuren stedebouw 1850-1940. - Delft: Genootschap Delfia Batavorum, 
1990. -148 blz., ill. - ISBN 90 9003 925 2. - (Serie-uitgave van het Genoot
schap Delfia Batavorum ; 16). - Bundel van de volgende artikelen: V. 
Schipper en F. van Vree, De modernisering van een traditionele Hol
landse stad; R. Docter, De stadsontwikkelingvan Delft in de jaren twin
tig; R. Geurtsen, Kabouterpuntmuts in Delfland [betreft de Reine
veldbrug]; F. Bollerey, Agneta Park: ein prosperierendes Unternehmen 
und ein mustergültiges Fabriksdorf; B. Verbrugge, Onveranderlijkhe-
den en dynamiek in een historische stad; N.H.M. Tummers, Een huis 
van Klijnen en het licht van Delft; P. Rosenberg, Delftse kerkbouw 
1850-1940; G. Nieuwmeijer en H. Bemelmans, Geschiedenis van het 
fabrieksgebouw; B. Draijer, 'Solheim'. 

Delft (gemeente), Delftse bovenlichten : vensters boven voordeuren. - Delft: 
Dienst Stadsontwikkeling, 1991. - 18 blz., ill. 

Delft (gemeente). Jaarboek bestuursinformatie uitgave 1991: Kengetallen 
van de gemeente Delft. - Delft: Afdeling Onderzoek & Statistiek, 1991. -
240 blz., ill. 

Deursen, A.Th. van, & S. Groenveld, Cultuurgeschiedenis van de Republiek 
in de zeventiende eeuw. - 's-Gravenhage: Stichting voor Historisch Onder
zoek, 1990. - 138 blz. - Op blz. 76-82: De bedeelden van Delft. - Analyse 
van de bedienboeken in het archief van de Kamer van Charitate. 

Dieleman, Anthonie et.al. (red.). Het Barbaraklooster: Eene selsaeme 
geschiedenisse. - Delft : Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgi-
lius, 1991. - 192 blz., ill. - ISBN 90 9004 006 4. 

Drift, G.H.J. van der. Genealogie Van der Drift: Tak Hodenpijl. - Zwolle : 
[eigen uitgave], 1990. - 81 blz., ill. 
~, Genealogie Van der Drift: Tak Papsou-Vrijenban. - Zwolle : [eigen uit
gave], 1991. - 72 blz., ill. 
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Enthoven, P.H., Kroniek van het geslacht Enthoven. - Zutphen : Walburg 
Pers, 1991. - 208 blz., ill. - ISBN 90 6011 7344. -(Werken uitgegeven door 
het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen-
kunde ; 11). 

Eyffinger, A.C. en B.P. Vermeulen (red.), Hugo de Groot: denken over oor
log en vrede. -Baarn:Ambo, 1991.-170 blz.-(Geschiedenis van de wijs
begeerte in Nederland ; 8). - ISBN 90-263-0885-X. 

Galen-Brouwer, G. van, Stamreeks Brouwer: Een Rooms-Katholiek 
vleeshouwersgeslacht te Delft. - In: P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en 
H.K. Nagtegaal (samenst.), Hollandse Stam- en Naamreeksen II. - Delft: 
Genealogische Vereniging Prometheus ; Rotterdam : Zuidhollandse 
Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', 1990. - blz. 43-48. 

Geluk, Anne Marie, Ontdekkingsreis naar een onzichtbare wereld: Antoni 
van Leeuwenhoek en de 17de eeuw. - Delft: Het Prinsenhof, 1991. - onge-
pag., ill. - Tentoonstelling van 18 mei tot en met 8 september. 

Grom, Alice, en Hendrik Stoorvogel, Delft Nederlands, English, Deutsch, 
Frangais. - Amersfoort: Tourtime, [ca. 1990]. - [32] blz., ill. - ISBN 90 6109 
238 8. - Toeristisch fotoboekje. 

Hoek, C , Het cartularium van heer Christiaen Cruys van Adrichem, 
pater van het Sint Barbara convent te Delft. - In: Ons Voorgeslacht 45,402 
(1990), blz. 57-62. 
~, Het oudste cartularium van het Oude Gasthuis te Delft. In: Ons Voor
geslacht 45, 407 (1990), blz. 225-254. 
—, Aantekeningen uit het archief van het Oude Gasthuis te Delft. - In: 
Ons Voorgeslacht 45, 408 (1990), blz. 304-306. 
~, Een zestiende eeuws cartularium van het Oude Gasthuis te Delft. - In: 
Ons Voorgeslacht 45, 409 (1990), blz. 326-333. 
~. Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven. I. De Delftse 
Statenkloosters. - In: Ons Voorgeslacht 45, 410 (1990), blz. 425-449. 

Hoog, M. de, en H.K. Nagtegaal, Huwelijken te Delft 1873-1902: Alfabeti
sche index op de registers van de burgerlijke stand. - Delft: Genealogische 
Vereniging Prometheus, 1990. - 298 blz. 

Houtzager, H.L., Reinier de Graaf 1641-1673: In sijn leven Naukeurig 
Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft. - In: Medisch Journaal Delft 3, 
1 (1991), blz. 11-20. 
~, Reinier de Graaf en zijn onderzoek naar de relatie tussen corpus 
luteum en zwangerschap. - In: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en 
Gynaecologie 104, 4 (1991), blz. 134-137. 
~, Het experiment van Florentius Schuyl. - In: Gastrologica 4, 2 (1991), 
blz. 58-60. 
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—, De Noordelijke Nederlanden ten tijde van Reinier de Graaf - In: 
Graaftverk (personeelsblad van het Reinier de Graaf Gasthuis) 9, 4 
(1991), blz. 14-15. 
—, 'Van de saadt-af-voerende vaten, ofte eyer-weegen der vrouwen'. - In: 
Tijdschrift voor Verloskundigen 16, 6 (1991), blz. 234-235. 
—, Nicolaas Steno and Reinier de Graaf, Danish-Dutch scholars meet 
in the 17th century. - In: Dialogue (Novo Nordisk) 6 (June-July 1991), 
blz. 8. 
~, Gelukkig Geneesheer tot Delft: Reinier de Graaf(16411673), 350 jaar 
geleden geboren. - In: Holland 23, 3 (1991), blz. 163-172. 
~, Het Collegium Privatum Amstelodamense en de wetenschappelijke 
twist tussen Reinier de Graaf en Jan Swammerdam. - In: Maandblad 
Amstelodamum 78, 4 (1991), blz. 73-83. 
- Reinier de Graaf, 350 jaar geleden geboren. - In: Medisch Journaal Delft 
3, 4(1991), blz. 196-197. 
—, (red.) Reinier de Graaf 1641-1673: In sijn leven Nauwkeurig Ontleder en 
gelukkig Geneesheer tot Delft: Bundel opstellen, verschenen bij gelegenheid 
van de herdenking van de 350ste geboortedag van Reinier de Graaf. - Rotter
dam: Erasmus Publishing, 1991. - 99 blz. - ISSN 0923-2974, nr. 4. -
(Serieuitgave van de Reinier de Graaf Stichting te Delft ; 6) = 
(Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae ; nr. 4). Bevat de vol
gende bijdragen: A.J.H. Rozemond, De toestand in de wereld van 1667-
1673; L.C. Palm, De Graafs invloed op Van Leeuwenhoek; H.L. 
Houtzager, Experimenteel geneeskundig onderzoek in ons land ten 
tijde van Reinier de Graaf; H.A.M. Snelders, Reinier de Graaf en de 
iatrochemie. 

Janssen, A.J.W., Stamreeks Janssen (Doornenburg - Zegwaard - Delft). 
-In: P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en H.K. Nagtegaal (samenst.), 
Hollandse Stam- en Naamreeksen II. - Delft : Genealogische Vereniging 
Prometheus ; Rotterdam : Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht', 1990. - blz. 75-82. 

Koenen, M., Antoni van Leeuwenhoek toonde de wetenschap het 
onzichtbare. - In: Kijk: Populair wetenschappelijk maandblad, december 
1991, blz. 41-44. 

Koten, Dick van (ed.). Delft Nederlands - English - Franqais - Deutsch. - Rot
terdam : Illustra ; Helmond : Holland Book Sales, 1990. - 102 blz., ill. -
ISBN 90 6618 550 3/90 6618 51 1. - Toeristisch fotoboek 

Krogt, P.C.J. van der. Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van 
Delft 1536 (1519) - 1586 (1594, 1601, 1687) (Gemeentearchief Delft. Inv. 
O.R.A. 305 en 306). - Delft : [eigen uitgave], 1990. - 123 blz. 
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--, Nieuwe straatnamen in Delft 1986-1989. - In: (Tijdschrift van het) 
Genootschap Delfia Batavorum 13(1990), blz. 30-32, 40 en 57-59. 

Laan, J. [et al.[, Delfshaven: vier historische beschouwingen over opkomst en 
ondergang van een zeehaven. - Rotterdam: Stichting Delfshaven Zeshon
derdjaar [etc], 1990. - Bundeling van voordrachten van J. Laan, P. Sig-
mond, J. Okkema en W. van Zutphen. 

Leeuwen, H.W. van, Delftse raadsverkiezingen in vroeger tijden. - In: A'M 
&Dan 1,2(1990), blz. 6-7. 
~, Ambtenaren en werklieden. - In: Nu & Dan 1, 4 (1990), blz. 8-9. 
~, Antiek toerisme in Delft. - In: A'M & Dan 1, 6 (1990), blz. 6-7. 
~, Van schalken, schelmen en schurken. - In: Nu & Dan 1,8 (1990), blz. 6-
7 en 16. 
- , Delft en een heilige relatie. - In: Â « & Dan 1, 10 (1990), blz. 6-7. - Over 
het Sint-Nicolaasfeest. 
- , De bruggen van Delft. - In: Nu & Dan 2, 2 (1991), blz. 6-7. 
~, Alleen op de wereld. - In: A'M & Dan 2,4 (1991), blz. 11-12. - Over het 
vondelingenhuis aan de Molslaan. 
~, Gemeentesecretaris en archivaris Soutendam honderd jaar dood. -
In: Nu & Dan 2, 8 (1991), blz. 20-21. 
~, Nationale archievendag groot succes. - In: Nu & Dan 2, 10 (1991), blz. 
14-15. 

Maassen, H. A.J., De Bank van Lening te Delft en de Stadsbank van Lening 
te Delfshaven. - Leidschendam : [eigen uitgave], 1990. - 2 delen, 27 en 19 
blz. - (Studiën in de geschiedenis van consumptief en klein commercieel 
krediet : 2 en 3). 

Meilink-Hoedemaker, L.J., Vader en zoon De Zwaan, klokkenisten te 
Delft. - In: Tijdschrift van het Genootschap Delfia Batavorum 11(1989), blz. 
59-60 en 13(1990), blz. 5-6 

Montias, J.M. [et al.], A postscript on Vermeer and his milieu. - In: The 
Hoogsteder Mercury 12( 1991), blz. 42-52. - Aanvullingen op J.M. Montias, 
Vermeer and his milieu, 1989. 

Morien, H.M., Stamreeks Morin-Morien: Een hugenoten-geslacht. - In: 
P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en H.K. Nagtegaal (samenst.), Hol
landse Stam- en Naamreeksen II. -Delft: Genealogische Vereniging Pro
metheus ; Rotterdam : Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 
Voorgeslacht', 1990. - blz. 111-119. - Sedert 1824 te Vrijenban en 
Delft. 

Nagtegaal, H.K., Stamreeks Plomp (Oud-Alblas - Papendrecht -Delft). -
In: P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en H.K. Nagtegaal (samenst.),//o/-
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landse Stam- en Naamreeksen II. - Delft: Genealogische Vereniging Pro
metheus ; Rotterdam : Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 
Voorgeslacht', 1990. - blz. 129-136. 
~, (eindred.), Kwartierstatenboek I: herziene uitgave. - Delft: Genealogi
sche Vereniging Prometheus, 1991. - 536 blz. - Eerste uitgave verscheen 
in 1978. 

Nawijn, F., Van Bodegom te Delft. - In: GensNostra 45,6 (1990), blz. 252-
254. 

Neijzen, G.J., Renovatie Hofte van Almonde. - Delft: [eigen uitgave], 1990. 
- 19 blz., ill. 

Oosterloo, Jan H., & Ed van Wijk (foto's) Delft in pictures: Delft in foto's: 
Delft in Lichtbildem. - Rijswijk: Elmar, [19901.' 96+77 blz. - Heruitgave 
van 1967, uitgebreid met vertalingen. Toeristisch fotoboekje. 

Poelgeest, Geert van, & Hans de Vries, Muurflora in Delft. - Delft : 
K.N.N.V. Delft e.o., 1991. - 44 blz., ill. 

Pols, B., Cloisonné-tegels van de Porceleyne Fles : Katalogus. - Pijnacker : 
[eigen uitgave], 1990. - ongepagineerd [ca. 220 blz.], ill. 

Poutré, Johannes La, Delft Bierstad: Een toeristische wandeling door Delft. -
Delft : Delfts Brouw, [1990]. - 16 blz., ill. 

Prix de Rome 90 - architectuur - architecture, stedebouw town planning & 
landschapsarchitectuur - landscape architecture. - Den Haag: SDU uitge
verij, 1990. - 95 blz., ill. - De opdracht voor het onderdeel 'architectuur' 
was het ontwerpen van een particulier museum met woonhuis grenzend 
aan het stadskantoor te Delft. 

Rozendaal, S., Hoe Gist-Brocades gisten, schimmels en bacteriën dresseert. -
Delft: Gist-Brocades, [1990]. - 26 blz., ill. 

Schoobrugge, G. A. van de, 50 jaar TPD in beweging: Een halve eeuw natuur
kunde voor de praktijk. - Delft : Technisch Physische Dienst TNO-TU 
Delft, 1991.-176 blz., ill. 

Siljée, M., Het Sint Joris Gasthuis en de trek naar buiten: De geschiedenis 
van de oprichting van het buitengesticht De Vrijenban. - Rotterdam : [eigen 
uitgave], 1991.-47 blz., ill. - Scriptie Hogeschool Rotterdam e.o. 

Snoeck, J.W., Jhr. Matthias Adriaan Snoeck. - In: Gens Nostra 46, 6 
(1991), blz. 275. - Betreft een grafsteen in de Oude Kerk te Delft. 

Spanjaard, M., De Joodse gemeente van Delft: genealogie ten dienste 
van sociologisch-demografisch onderzoek. - In: Misjpogge 3( 1990) 3, blz. 
73-78. 
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Swieten-Koot, J. van. Van Merwick, Van Merwijck, Van Marwijk, Van Mar
wijk Kooy, Van Marrewijk. - Nootdorp : [eigen uitgave], 1991. -176 biz., ill. 
-Genealogie 

TU Delft (Commissie Jubileumboek, red.). Vijftig jaar 'vliegtuigbouw-
kunde'in Delft 1940-1990. - Delft: Delftse Universitaire Pers, 1990. - 166 
biz., ill. - ISBN 90 6275 626 3. 

Verkroost, CM., Ongedateerde brieven van P.A. de Genestet aan G.J. de 
Clercq. - In: Maandblad Amstelodamum 77 (1990), biz. 27-35. 
--, P.A de Genestet en zijn liefdespoëzie. - In: Maandblad Amsteloda
mum 78 (1991), biz. 56-61. 
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mw. C.M. van der Bie-van Vliet (PvdA), Concemaangelegenheden, 
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ven en informatisering 
P.R.M. Rensen (PvdA), Sociale zaken, economische zaken, werkgele
genheid en toerisme 
AJ. van der Hout (D'66), Volkshuisvesting, onderwijs en financiën 
mw. C. Heuvelman (Groen Links), Welzijnszaken, emancipatie, cul
tuur, volksgezondheid, sport en recreatie 

Gemeenteraad 
PvdA 
mw. C.M. van der Bie-van Vliet (1982) 
H. Boogaard (1982) 
mw. E. Boogaard-Kreszner (1986) 
A.A.J. Jacobs (1974) 
AP. vanderLugt(1978) 
P.R.M. Rensen (1986) 
C. Scalzo (1986) 
J.P. Torenstra* (1986) 
mw. J. Zomervrucht (1986) 
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L.J.M. Borghols (1991) 
H. van Dorp (1984) 
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A. Plooij (1987) 
mw. J.LM. Richaers-Adelmeijer (1982) 
A.H.G. Verouden (1988) 
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D'66 
mw. Y.S. Auwerda-Meister (1990) 
A.J. van der Hout (1986) 
mw. J.H.M, van der Jagt-Toet* (1984) 
M.P. Oosten (1990) 
J.P. Peters (1990) 

VVD 
B.J. Boelens (1982) 
R. de Boer* (1990) 
J.G. Droog (1988) 
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A van der Schee (1990) 
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J. van den Doel* (1991) 

* = fractievoorzitter 
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De Delftse bevolking 

Op 1 januari 1991 telde Delft 89.399 inwoners (46.502 mannen en 
42.897 vrouwen) 
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Over de auteurs 

Dries van den Akker s.j. (Delft 1945) studeerde filosofie en theologie aan 
de KTH te Amsterdam en is thans verbonden als docent godsdienst aan 
het Sint-StanislascoUege te Delft. In 1964 is hij ingetreden in de 
Jezuïeten orde. 

Drs. N.L.M. Arkesteijn (Delft 1944), studeerde geneeskunde te Leiden en 
is sedert 1978 werkzaam als arts bij de Delftse Basis-gezond
heidsdienst. Hij is van jongsaf geïnteresseerd in numismatiek (munt-en 
penningkunde). Van zijn hand verschenen publikaties over diverse 
numismatische onderwerpen. 

Drs. E.J. Bult (Den Haag 1954) studeerde sociale geografie aan de Vrije 
Universiteit en culturele pre- en protohistorie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daarna werkte hij van 1985 tot en met 1990 bij de Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort. 
Sedert 1 januari 1991 werkt hij als gemeentelijk archeoloog bij de dienst 
Stadsontwikkeling van de gemeente Delft. 

A.W. Heijting (Delft 1948) is sedert 1962 lid van de roeivereniging De 
Delftsche Sport (DDS). Tijdens de diverse verbouwingen aan het club
gebouw Sint-Huybrechtstoren raakte hij geïnteresseerd in de geschiede
nis van deze waltoren, waarover hij in het jubileumboek van De 
Delftsche Sport 1985 al publiceerde. 

Dr. H.L. Houtzager (Delft 1935) studeerde geneeskunde in Leiden en 
werd in Nijmegen opgeleid tot vrouwenarts. Hij promoveerde in 1968 op 
het proefschrift De vorming van oestrogenen in geval van mola-zwanger-
schap. Sedert 1971 is hij werkzaam als gynaecoloog in het Reinier de 
Graaf Gasthuis te Delft. Hij publiceerde tal van artikelen over gynaeco
logie en verloskunde, alsmede over de geschiedenis van de genees
kunde. 

Dr. P.CJ. van der Krogt (Delft 1956) studeerde fysische geografie en kar-
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tografie 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, met name over de naamkunde. 

H.W. van Leeuwen (Rotterdam 1927) studeerde indologie te Leiden en 
was handelsemployé in Indonesië. Hij behaalde daarna het diploma 
wetenschappelijk archiefambtenaar 2e klasse. Sedert 1956 is hij verbon
den aan de Gemeentelijke Archiefdienst, in mei 1992 zal hij daar 
afscheid nemen. Hij publiceerde diverse artikelen over Delftse histori
sche onderwerpen en verleende veelvuldig medewerking aan publika-
ties van anderen. 

Mevr. drs. G. de Moor (Rotterdam 1939) studeerde in deeltijd MO-
geschiedenis te Den Haag en later geschiedenis aan de universiteiten te 
Leiden en Leuven. Thans bereidt zij een proefschrift voor met als onder
werp Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574), dat bij 
Noordwijkerhout lag. Sedert 1981 publiceert zij over dit klooster. 

Drs. C. van der Wiel (Leiden 1950) studeerde geschiedenis in Utrecht en 
is afgestudeerd op een onderzoek naar de bewoners van de Pieterstraat 
in Delft in de 19de eeuw. Hij is thans journalist. 
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Abbenbrouck, Cornelia van 35 
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Albrecht Adriaensz. van 32-33 
Adrichem, Willem van 35 
Albrecht van Beieren 15, 77 
Alkemade, Aleid van 27 
Almonde, Elizabeth van 27, 31 
Alphen, Elizabeth van 34 
Andeles, Eise 57 
Anna van Hannover, 

prinses 55, 61 
Armenkerk 

(Schoolstraatkerk) 73-76 
Baarschot, van, 

winkelier 67, 77-78 
Baden-Durlach, 

prins van 60, 63 
Bagijnhof 21-22, 115 
Baker, Henry 43 
Bartholdi, It.-kol. 65 
Bauer, J. 78 
Beman, Adriaan 39 
Bentinck, heer van Rhoon 65 
Berghuis, Johannes 49 
Beuninx, Heyndrick 39 
Bijland, van, It.-kol. 65 
Bleyswijck, 

Dirk Evertsz. van 15-16 
Bocxe, H.F. 91, 94 
Boekestein (boomgaard. 

De Lier) 29,35 
Bogaert, van den, winkelier 67 

Boitet, Reinier 44, 47-48 
Boogerd, J. van den 77 
Boot en Zonen, H. 91-94 
Boot, fam. 91-94 
Borselen, heer van 65 
Bosc de la Calmette, kol. 65 
Boshuizen, Aagte van 31 
Bout, Jan Jansz. 82 
Box, Willem 49 
Brederode, Frans van 31 
Bries, Jan de 39 
Brunswijk-Wolfenbüttel, 

Lodewijk Ernst van 60 
Buijen van Weelderen, 

fam. 95-98 
Camper, Petrus 50 
Canzius, Dina 51 
Capelle, C.J. 72 
Casembroot, maj. 65 
Cassianus, heilige 15 
Changuion, Frangois 57 
Cimbel, de 114, 117 
Concordia, min 17 
Congregatiegebouw 22 
Costijnsz., Jan 34 
Cralingen, Daniël van 35 
Cuijck jr., P. van 66 
Cuypers, Petrus J.H. 22 
Daalen, Nicolaes van 66 
Delfland, Hoogheemraadschap 

(tuin Oude Delft 167) 105-108 
Delftsche Sport, De 81-90 
Does, Machteld Jacobsdr. van der 34 

142 



Dorp, Comelis van 
(en familieleden) 25-37 

Eckhart, It.-kol. 65 
Edens, Abraham 41-42, 51 
Egmond, Jan van 31, 33 
Egmond, klooster 33 
Eijsden, N. van 72 
Elferink, D. 78 
Engelbregt, grutter 67, 77 
Floris, graaf 15 
Folkes, Martin 42 
Fulrad, abt van Saint-Denis 19 
Genestet, PA. de 67 
George IV van 

Groot-Brittannië 55 
Gerards, Balthasar 19 
Gerritsz., Gosen 82 
Gielisdr., Margriet 34 
Gijsen, Comelis van 49, 62 
Goeyer, P. 78 
Gosse jr., Pieter 66 
Graaf, Reinier de 40 
Gribius, Petrus 41 
Haas, de schrijver 77 
Hall, F.A. de 72 
Hargh, van der, winkelier 67 
Harting, winkelier 67 
Hartshoom, de 114, 117 
Heilige Geestzusters, kapel 22 
Hippolytus, heilige 15-24 
Hippolytusbuurt 16 
Hippolytustoren 16 
Hodenpijl, Beatrix 

Arentsdr. van 27 
Hoen, J. 't 78 
Hogendam, koopman 67 
Holtzhey, Johan George 57 
Hoogen, Maria van den 78 
Hoogwoude, Gerrit van 34 
Hubertus, heilige 81 
Jacoba van Beieren 25 
Jansz., Pieter 34 

Jansz., Simon 82 
Johan Willem Friso 55 
Kamer van Charitaten 73-76 
Karel de Stoute 29 
Lalaing, Joost van 30 
Laurentius, heilige 17, 21 
Leeuwenhoek, Antoni van 39-52 
Leeuwenhoek, Maria van 39-52 
Leeuwenhorst, klooster 32, 35 
Lelij, Willem van der 45, 51, 62 
Lodewijk XI van Frankrijk 29 
Luureman, M. 78 
Mandele, P.E. van der 77 
Maria Louise van 

Hessen-Kassel 50, 55 
Maria van Bourgondië 29, 32 
Markt 65-66 
Marum, Petrus van 51 
Maximiliaan van Oostenrijk 29, 31 
Meegeren, H.A. van 85 
Meer, Comelis Adriaensz. 

van der 82 
Meer, van der, maj. 65 
Meerburch, Dirk Diertsz. van 31 
Meeter, Eillert 77-78 
Metzelaen, P. 72 
Middelbeek, arts 57 
Monnier, Daniel 66 
Mostaert, Jan 32 
Natter, L. 57 
Ness, Gerardus van 64 
Newton, Isaac 42 
Nicola, winkelier 67 
Nieuwe Kerk 

19-20,22,25,31,34,60-61,63 
Noortich tot Noortigerhout, 

Jan van 33 
Onderdewijngaard Canzius, 

Jacob Hendrik 51 
Onderdewijngaard, ds. 51 
Onderwater, maj. 65 
Onymus, arts 57 
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Oostpoort, stadswal bij 71 
Ooykaas, N. 78 
Oude Delft (91-95) 114-117 
Oude Delft (161-165) 105 
Oude Delft (167) 105-108 
Oude Kerk 15, 19-22,71 
Ouwens, Rutger 49 
Ouwens, Willem 49-50 
Overschie, slag bij 31 
Overvoorde, winkelier 67 
Pabst, maj. 65 
Perk, A 67,78 
Philips de Goede 25, 31, 77 
Philips de Schone 32 
Philips, Jan Caspar 45 
Phoenixstraat 119 
Phoenixstraat (24-26) 108-114 
Pontianus, heilige 15 
Poot, Hubert Kornelisz. 48 
Punt, Jan 57, 66 
Raetman, Pieter 39 
Rees, Adriaan 48 
Reijnst, maj. 65 
Roetselaer, Josia van 34 
Rosbel, de 114 
Ruysch, Jacob 33 
Schaik, van, winkelier 67 
Schiedam, Pieter Hubrechtsz. 

van 34 
Schonnenburg, A. 78 
Schoonderhaegen, chirurgija 
Schwenke, prof 57 
Senf, P. 85 
Sint-Annatoren 81, 83 
Sint-Claratoren 81, 83 
Sint-Hiëronymusdal 27, 113 
Sint-Hippolytuskapel 22 
Sint-Hippolytuskerk, 

zie Oude Kerk 
Sint-Hippolytuskerk 

(BagijnhoO 22 

Sint-Hippolytuskerk (Voorstraat) 22 
Sint-Huybrechtstoren 81-90 
Sint-Jozefkerk 22 
Sint-Lucasgildekamer 44-45,48, 51 
Sint-Ursulakerk (Bagijnhof) 22 
Sloane, Hans 51 
Smit, F. 67, 77 
Smits Pz., J. 76 
Soutendam, J. 64 
Staalman, Jan 72 
Steven, chirurgijn 34 
Swart, Pieter de 57 
Swinderen, Nicolaas 

van 57, 64-65 
Tegel, A G . 72,77 
Tierens, maj. 65 
Toko Senang 95-98 
Twee Klimmende Leeuwen., 

de 116-117 
Ursula, heilige 19-20 
Valerianus, keizer 17 
Vegter, Cornells de 49 
Vergulde Buys, de 116 
Verkolje, Johannes 45 
Vermeer, Johannes 85 
Visser, winkelier 67 
Vosmerus, Michael 15, 21 
Vrees, Adriaan 44 
Westvest(7) 114-117 
Weijburch, Josina van 35 
Wilde, G. de 85 
Willem I, prins van Oranje 19 
Willem IV, stadhouder 55-66 
Wilt, Thomas de 49 
Winter, Frederik 49 
Winter, prof 57 
Woude (van Alkemade), 

Aleid van den 27, 35 
Zeist, Jan Jansz. van 34 
Zuideinde (Asepta terrein) 117 
Zuiderhoek, A.J. 86 
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