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Gekke 
plekken
Delft heeft een rijke histo-
rie. Daar zoomen we in 
dit boekje op in. We wan-
delen met Ton Meijknecht 
door de stad, blijven op 
allerlei ongewone plekken 
staan en kijken vandaar 
rond door zijn bril. Als 
theoloog en historicus legt 
hij speciale accenten.



De kop van de Oude Delft

Ton Meijknecht
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Kinderen kunnen kijken; 
grote mensen kunnen 
dat niet meer. Zij hebben 
groot gelijk, want wat is er 
nou te zien? Je rijdt er zo 
vaak langs dat je allang 
bent opgehouden iets op 
te merken. Maar kinderen 
zien het zonder moeite. Zij 
kijken anders.
Op de kop van de Oude 
Delft stuit je op een dwar-
sweg. Er wordt hier de 
laatste tijd gebouwd aan 

een brug die sterk genoeg 
is om een tram te dra-
gen. Het kan zijn dat je 
weet dat hier vroeger een 
stadswal lag. Vandaar de 
naam Zuidwal. Op de kop 
van de gracht stond een 
poort voor de weg naar 
Kethel. Dat is allemaal 
redelijk goed te zien; het 
valt niet meer op als je er 
vaak komt. Voor de meeste 
mensen is het gewoon een 
T-kruising. Hier houdt de 
weg op en kun je alleen 
nog links of rechts afslaan.
Vogels zien het anders. 
De weg over land houdt 
hier op, maar de water-
weg gaat door. Het water 
van de Oude Delft loopt 

onder de straat door en 
gaat over in de Delftse 
Schie. Ook kinderen zien 
het. Ik vertelde hun dat 
de stenen van de weg en 
de huizen niet het oud-
ste monument zijn dat je 
hier kunt zien. Ouder is 
het kanaal dat gegraven 
is voor de ontwatering 
van het veen. Voordat er 
stenen werden gelegd en 
er werd gebouwd, groeide 
hier gras. Links en rechts 
komen sloten uit op het ka-
naal. De Watersloot is er 
een. Onder de Boterbrug 
loopt er nog een. En ver-
derop heb je het Verlaat. 

Allemaal sloten om water 
af te voeren en dan valt 
het veen droog. Laagveen 
wordt boerenland. Dras-
sig land wordt vruchtbare 
grond, eerst akkers en 
later weiland. 
Eerst groeide er graan, 
toen graasden 
er koeien en 
later kwam de 
stad. Zie je 
daar die koe-
ien, vroeg ik 
de leerlingen 
van groep 
zeven waar 
mijn dochter in zat. We 
waren op excursie met 

hun meester. De kinderen 
fietsten over de gracht. 
En zagen de beesten 
echt. Ze wezen ze elkaar 
aan. Daar en daar. De 
grachtenhuizen werden 
doorzichtig en verdwenen 
voor hun ogen. Hun ver-
beelding won het van de 
gewoonte. ¤

De Delftse Kethelpoort, tekening 
van Abraham Rademaker (1675 – 
1735), Gemeentearchief Delft.

De Delftse Schie gezien vanaf vanaf 
de kop van de Oude Delft, Google 
Maps. De dwarsgelegen Zuidwal 
dringt zich op; de waterweg is toch 
goed zichtbaar.

De kop van de Oude Delft in 
vogelvlucht, Google Maps. De rode 
stip geeft de plaats aan van de 
vroegere Kethelpoort, de groene 
lijn de doorgaande loop van het 
kanaal.



Wie heeft niet ooit aan 
de voet van de Oude 
Jan gestaan en langs het 
robuuste metselwerk naar 
de hemel gekeken? De 
scheve toren dreigt om te 
vallen en jou te verplet-
teren. Staren naar boven 
maakt duizelig. 
Wie kijkt hier ooit naar 
de aarde? Wie kijkt in de 

Onderaan de Oude Jan

smalle, diepe kloof waar 
de Oude Delft zich door-
heen wringt? Toch is je 
daar veel meer te zien.

De kloof aan je voeten 
vertelt het verhaal van de 
oorsprong van onze stad. 
Het water staat hier opval-
lend diep, ruim tweeëneen-
halve meter. Aan het begin 
van de Oude Delft staat 
het maar een halve meter 
diep. Als je vandaar naar 
de Oude Kerk gaat, stijg 
je twee meter. Je merkt 
het nauwelijks en weinig 
mensen beseffen dat ze 
hier moeten klimmen. 
Maar de Middeleeuwers 
wisten dat heel goed. Die 
twee meter verschil bete-

kenden voor hun het ver-
schil tussen natte en droge 
voeten. Op dit hoogste 
punt bouwde de graaf van 
Holland zijn hoeve. Daar 
stond een kapel naast, 
eerst een houten gebouw-
tje dat later zou uitgroeien 
tot de reusachtige, stenen 
kerk van nu.
Dit hoogste punt was 
oorspronkelijk de bed-
ding van de Gantel, een 
kreek die het zeewater 
afvoerde dat ooit vrij spel 
had in dit veengebied. 
Wild stroomde de zee bij 
hoogtij naar binnen en 
kalm, ingebed, stroomde 
het water bij laagtij weer 
terug naar zee. Op zijn 
kalme terugtocht zakte het 

meegevoerde zand naar 
de bodem en zette zich 
daar af. 
Ongeveer duizend jaar 
geleden begon men het 
veen droog te leggen. 
Mannen met houten schop-
pen en leren emmers 
groeven sloten en kanalen 
voor de afvoer van het 
water. Het water stroomde 
weg uit het veen, de sloot 
in en verderop een ka-
naal in. Het hoofdkanaal 
noemen we nu de Oude 
Delft. Na het droogval-
len van het land begon 
het veen weg te rotten en 
zakte overal de bodem. 
De zanderige bedding van 
de kreek kromp niet en na 
verloop van tijd begon ze 

boven het maaiveld uit te 
steken. Dit trok de aan-
dacht van de graaf, die 
voor zijn hoeve een gun-
stige, hooggelegen plek 
zocht. Zo kwam de Oude 
Kerk op de top van deze 
berg te staan. 

Onze aarde is veel inter-
essanter dan de blauwe 
hemel. ¤

De Oude Jan van onderen: een 
kloof in de aarde.

De Oude Jan naar boven: een pijl 
naar de hemel.
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Je moet op zwarte zwanen 
bedacht zijn wanneer je 
alleen maar witte om je 
heen ziet. Je ogen zijn 
er voortdurend op uit je 
te bedriegen. Voordat je 
er erg in hebt, heb je al 
een overhaaste wet ge-
formuleerd. Let op, niet 
alle zwanen zijn wit! De 
zwarte zijn ook zwanen. 
En soms nog wel zo inter-
essant.
Iedereen weet hoe een 
gracht eruit ziet. In het 
midden stroomt water, 
op zijn plaats gehouden 
door twee kademuren. De 
kademuren stutten een rij-
weg aan weerskanten van 
het water. Bomen groeien 
langs de rand. Aan de 

overzijde van de rijweg lig-
gen huizen, met hun gevel 
naar het water. Dat water 
was eerst overtollig water 
uit de polder, dat moest 
terugstromen naar zee; 
later is het ook de weg 
waarover de boten varen, 
beladen met handelswar-
en. Het commercieel 
gebruik van de gracht is 
in onze tijd achterhaald 
en nu is de gracht vooral 
woongebied. Hier en daar 
zie je sporen van vroeger: 
luiken voor directe toe-
gang tot de kelders voor 
het opslaan van goederen. 
En smalle gangen tussen 
de huizen naar de achter-
huizen, de plaatsen van 
bedrijvigheid. 

Sta je op de brug van de 
Cameretten en kijk je in 
de richting van de Hip-
polytusbuurt, dan zie je dit 
bekende beeld. Daar sta 
ik wel eens met een groep. 
En vraag ik hun om zich 
om te draaien in de rich-
ting van de Voldersgracht, 
en verder in de richting 
van de Wijnhaven. Wat 
zie je? Zelfs wanneer je 
het vraagt, zien weinig 
mensen het verschil. Toch 
zijn Wijnhaven en Volders-
gracht anders. De rijweg 
ligt maar aan één kant. 
Aan de andere kant staan 
de huizen direct in het 
water. Wat je daar ziet, is 
een laaggelegen deur met 
toegang tot een kelder, 

waar een boot kan aan-
leggen. Er ligt daar geen 
rijweg. 
Dit is een zwarte zwaan, 
een uitzondering op de 
regel. Deze huizen staan 
met hun achterkant in het 
water. Hun voorkant ligt 
van het water afgekeerd. 
Dit zijn huizen die hun  
gezicht naar de markt 
hebben gericht, het veld 
dat vroeg in de dertiende 
eeuw door de graaf van 
Holland is afgestaan aan 
de burgers om er hun 
handel te drijven. Dit is 
het water van de Nieuwe 
Delft, gegraven naast de 
Oude Delft. Hier ligt het 
hart van een ambachtelijke 
en burgerlijke nederzet-

ting die ooit leunde op de 
grafelijke hoeve en daar 
bescherming en levens-
onderhoud vond. Dit is de 
nederzetting die zich later 
verzelfstandigde en stad 
werd. Je staat op de drem-
pel van de feodale tijd 
naar de moderne tijd. ¤

Cameretten

De zwarte zwaan: de 
Voldersgracht.

De witte zwaan: de 
Hippolytusbuurt

Een achterdeur aan het water en 
een witte duif
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Het is een heel gevecht ge-
weest met de feodale macht, 
voordat de burger zich vrij 
kon noemen. De graaf van 
Holland had Delft dan wel 
erkend en fiscale privileges 
gegeven aan haar 
burgers, maar hij was hele-
maal niet van plan om zich 
terug te trekken. Eerder was 
de stad met haar groeiende 
bevolking een succesvolle 
onderneming. Veel belasting-
betalers brengen lekker veel 
geld op, zelfs wanneer je 

De 
vrije 

Markt
Het Nieuwe Steen, 
gebouwd omstreeks 
1275 als onderdeel van 
het grafelijk hof, sinds 
1436 in bezit van de 
stad en nu onderdeel 
van het stadhuis van 
Delft

de afzonderlijke betaler een 
voordeeltje gunt.
De graaf verhulde zijn 
bedoeling niet. Aan de ene 
kant van de markt bouwde 
hij het Nieuwe Steen. Hierin 
kon zijn vertegenwoordi-
ger, de baljuw, misdadigers 
opsluiten, ze martelen en tot 
een bekentenis dwingen. Het 
wit-zandstenen gebouw met 
cachot en een pijnbank vormt 
de kern van het zeventiende-
eeuwse stadhuis en steekt 
ruw af tegen dit elegante 

gebouw. Aan de andere 
kant, waar nu de Nieuwe 
Kerk staat, had de graaf zijn 
galgenveld. Handelaren op 
de markt moesten vooral niet 
het idee krijgen dat ze iets 
voorstelden.
Het duurde eeuwen voordat 
de burgers beetje bij beetje 
de macht uit handen van de 
graaf hadden losgerukt. Had 
hij weer eens geld nodig, 
moest hij naar Rome om de 
kroning van de keizer bij te 
wonen, had hij oorlog met 
de bisschop van Utrecht of 
vierde hij de bruiloft van zijn 
dochter, dan moest hij zich 
wel van een andere kant 
laten zien. Of de burgers zo 
vriendelijk wilden zijn hem 
uit de brand te helpen en 
wat wilden schokken. Dat 
wilden ze best, handelaren 
als ze waren, zolang er wat 
tegenover stond. Zo werd de 
grafelijke baljuw als orde-
bewaarder langzamerhand 
vervangen door een schout, 
eentje uit de eigen burgerij, 
en verwierf de stad later ook 
het hoge recht, het recht om 
zelf doodvonnissen uit te 
spreken. Zo werd de markt 
burgerlijk en vrij.
Dit is het macro verhaal. Ik 
ken ook een micro verhaal. 
En dat raakt me meer. In 
1875 werd mijn overgroot-

moeder Anna Bierhuizen 
weduwe. Haar man Johannes 
Lammers verhing zich. Zij 
blijft achter met drie kinderen 
terwijl ze zwanger is van nog 
een kind, mijn grootmoeder. 
Ze was uit Brielle naar Delft 
gekomen met haar broer 
Frans, die het goed deed als 
bakker en naamgever werd 
van een keten van broodwin-
kels. 
Over Anna gingen veel 
verhalen in mijn familie. De 
zelfmoord van haar man 
werd ons kinderen verhuld 
verteld, maar we waren 
zichtbaar trots op haar 
reactie. Ze huurde een huis 
aan de markt en begon een 
eenvoudig hotel. Welk huis 
het was, heb ik nooit kun-
nen achterhalen. Ze beitste 
de kale houten vloeren op 
haar blote knieën. Ik heb het 
verhaal van mijn moeder. 
Anna stuurde haar jongste 
dochter erop uit als een klant 
een uitsmijter bestelde. Dat 
was Johanna Lammers, het 
kind dat nog geboren moest 
worden toen haar vader zijn 
leven nam, mijn grootmoeder 
dus. Johanna moest ham bij 
de slager gaan halen, elke 
keer een half ons. Als je dat 
bestelt, krijg je steeds een 
klein beetje meer. Dat krijg 
je één maal bij één ons, en 

Kaatje bij de sluis, de bekende waardin uit Blokzijl, sculptuur van Guus Tellegers, 1989

twee maal als je twee halve 
onzen koopt. Zo bouwde 
Anna haar leven weer op, 
stapje voor stapje.
Op de markt, op de wind-
roos in het midden sta ik en 
zie mijn stoere overgroot-
moeder, die haar zelfrespect 
herwon. Ze staat met haar 
schort in de open deur en 
verwelkomt een klant. 
Nu begrijp ik de vrije markt 
pas. ¤
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