AFLEVERING 11: Speurtocht door de binnenstad
van Delft
De speurtocht start op de Markt voor de Nieuwe Kerk. De antwoorden op
sommige vragen kun je ter plekke vinden, andere moet je navragen of
opzoeken. Stuur de antwoorden uiterlijk 30 september naar
zomer2020@binnenstadnoord.nl of doe ze in de bus van Rietveld 204
(met je naam); de winnaar krijgt een cadeaubon.
De huidige spits van de Nieuwe Kerk, ontworpen door Eugen Gugel, kwam
in 1875 gereed. Hij was met opzet erg hoog, omdat men met een hoogte
van 108,75 meter de Utrechtse Domtoren naar de kroon wilde steken.
1. Is men in die opzet geslaagd?
…………………………………………………………………………………………………………………………
In de kerk is het grafmonument van Prins Willem van Oranje te vinden.
2. Wie heeft dit grafmonument ontworpen en in welk jaar?
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hoe komt het dat de toren van de Nieuwe Kerk drie kleuren heeft?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Loop vanaf de kerk gezien schuin naar links naar nummer 55.
Het huis is oorspronkelijk uit de zestiende eeuw met aan de zijkant een
gemetselde dakkapel.
In de tweede kwart van de achttiende eeuw kreeg het huis een klokgevel.
Op de hoek zie je een uithangbord dat verwijst naar de historische naam
van het huis.
4. Welke vorm heeft het uithangbord?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Waar komt deze historische naam vandaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Loop verder naar nummer 45. Boven deze winkel zie
je mooie Delfts Blauwe tegels die een verhaal
verbeelden.
6. Wat wordt hier in beelden verteld?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Loop richting het stadhuis. Aan de voorkant zie je
Vrouwe Justitia. Rechts van haar is een jaartal
uitgebeeld.
7. Welk jaartal is dat?
…………………………………………………………………………
Loop naar rechts in de richting van ‘the real greek’
ga linksaf en daarna bij de ijswinkel rechtsaf.
Ingeklemd tussen de Voldersgracht en Markt 4, dat met een smal
achterhuis tot aan de Voldersgracht loopt, ligt Markt 2.
Het huis heeft hierdoor een opvallend klein grondvlak. In 1965 werd het
pand totaal gerestaureerd.
8. Wat is de naam van dit huis?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dit is een van de oudste woonhuizen van Delft. Het dateert officieel van
na de stadsbrand (1536) maar recent zijn er steensoorten ontdekt die
dateren uit de 13e eeuw.
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In een oude akte uit 1543 staat het pandje vermeld als “Caerscorff” wat
doet vermoeden dat het de woning was van een kaarsenmaker.
Draai om en loop de Cameretten op. Hier zie je een bekende
drankenwinkel. Dit pand is gebouwd in de “Slaoliestijl”.
9. Waar komt deze naam vandaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wat is een andere naam voor “Slaoliestijl” ?
………………………………………………………………………………………………………………………
Loop een stukje terug en ga de Voldersgracht op.
Ga linksaf de Papenstraat in.
Aan het eind van de straat vind je de Keramieken Kaart.
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Bekijk de kaart. De volgende vragen gaan over
de kaart.
11. Hoe heette de Choorstraat vroeger?
……………………………………………………………………………
12. Wanneer leefde Antony van Leeuwenhoek?
……………………………………………………………………………
Op de Beestenmarkt staan twee personen te
handelen.
13. Welke beroepen hebben zij?
……………………………………………………………………………
Loop een stukje verder en je komt bij Choorstraat 9. In dit pand is al sinds
1660 een bakkerij gevestigd met de naam Diamanten Ring. Mogelijk heeft
het pand zijn naam te danken aan goudsmid Jan Heynicxzoon, die in 1543
ongeveer op deze plaats in de Choorstraat woonde.
In 1584 was het pand een herberg en kwam Balthazar Gerards er logeren
onder de naam François Guyon, een gevluchte protestantse edelman uit
Frankrijk. Op 10 juli 1584 schoot hij prins Willem van Oranje dood op de
trap in het Prinsenhof.
14. Wat voor dag in de week was 10 juli 1584?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ga rechtsaf de Choorstraat in. Op nummer 16a vind je Loge Silentium.
15. Tot welke organisatie behoort de Loge?
………………………………………………………………………………………………………………………
16. Welke voorwerpen staan in het logo?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ga voor het eind van de Choorstraat linksaf de Cellebroerstraat in.
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In het gebied begrensd door de Verwersdijk, Choorstraat en Drie
Akerstraat was in de Middeleeuwen het klooster van de Alexianen, ofwel
de Cellebroeders gevestigd. De broeders van deze orde legden zich vooral
toe op de verpleging van de zieken.
Aan het eind van de Cellebroerstraat kom je bij
het Floratheater. Het theater is in 1894 gebouwd
als een muziektheater van de Katholieke
Volksbond.
17. Wat was de functie van het Floratheater
voordat het weer een theater werd?
……………………………………………………………………………
Steek de brug over naar het Doelenplein.
In de tweede helft van de 17e eeuw werd aan de Verwersdijk 44 De
Doelen gebouwd, een kazerne waar de schutterij bijeenkwam voor
schietoefeningen. In 1829-1831 werd het verbouwd tot een schouwburg,
concert- en danszaal.
In 1989 werd het gebouw gesloopt na een brand.
Wandel over het Doelenplein via de
Vaandelstraat langs de Doelentuin.
Ga rechtdoor de Fortuinstraat in en sla
aan het eind linksaf. Je komt dan op het
Oostplantsoen.
Aan je linkerhand zie je een voormalig
gebouw van de Technische Hogeschool.
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18. Waarom kwamen hier op 23 november 1940 honderden studenten
bijeen?
……………………………………………………………………………………………………………………
19. Wie hield hier een toespraak?
………………………………………………………………………………………………………………………
Loop verder over het Oostplantsoen en ga linksaf de Doelenstraat in en
daarna rechtsaf de Paardenmarkt op.
In 1654 lag hier nog het voormalig Clarissenklooster, waarvan de kelder
diende voor opslag van buskruit. Veilig onder de grond, goed afgesloten.
Het magazijn en de inhoud explodeert. Van het magazijn blijft niets
anders over dan een krater van meer dan vier meter diep.
Onder de doden bevond zich Carel Fabritius, die
een atelier in de Doelenstraat had.
20. Hoe wordt deze grote explosie genoemd?
……………………………………………………………………………
21. Waar is Carel Fabritius bekend door geworden?
……………………………………………………………………………
Steek de Paardenmarkt over naar links en ga de Van der Mastenstraat in.
Aan de rechterkant zie je de huisjes van het Hofje van Gratie, een van de
vier overgebleven hofjes in Delft. Na de ontploffing van 1654 werd het
hofje herbouwd en kreeg het zeven in plaats van zes woningen. Op de
gevelsteen kun je lezen waar de hofjeshuisjes eerder gestaan hebben.
22. Waar was dat?
………………………………………………………………………………………………………………………
23. Welke twee jaartallen staan op de gevelstenen met rolwerk?
………………………………………………………………………………………………………………………
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Wandel verder naar de Verwersdijk en ga daar linksaf. Ga aan het eind
over de brug en loop over het Vrouwjuttenland.
Op nummer 19 vind je een steen aan het voormalig woonhuis van een
bekend Delftse kunstenaar. In 1958 vormde hij samen met Armando, Jan
Hendrikse en Henk Peeters de Nederlandse Nul-groep voor objectieve
kunst.
24. Wie was hij?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ga aan het eind van het Vrouwjuttenland rechtsaf de Voldersgracht op.
Loop de eerste straat links in en je staat weer op de Markt.
Hier eindigt deze tocht.
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