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Straathistorie
De van der Mastenstraat bestaat uit een gedeelte voor 1654 vanaf de Verwersdijk tot aan de
perceelscheiding tussen huisnummer 24 en 26 en een gedeelte van na 1654 tot aan de
Paardenmarkt.
Bij rioleringswerkzaamheden werd in 1994 op deze hoogte een 45 cm.brede muur
aangetroffen die haaks op de gevel stond. Deze muur was de voorgevel van een gebouw of
blinde muur die in het begin van de 17e eeuw aan het eind van de doodlopende steeg “de Neel
Rechtoppenpoort” stond. Achter deze muur of gebouw lagen tuinen en boomgaarden
waarachter weer het terrein van de Oude en Nieuwe Doelen lag.
Na de kruithuisontploffing van 1654 werd de steeg verbreed en doorgetrokken tot aan de
nieuw aangelegde Paardenmarkt.

Detail van de kaart van Blaue 1649

Detail kaart Figuratief 1675-1678

Bovende details van de kaart van Blaue en de kaart figuratief laten de ingrijpende
veranderingen zien na 1654.

De kruithuisontploffing in Delft op maandag 12 oktober 1654.
Daniel Vosmaer, paneel, Delft, Stedelijk Museum het Prinsenhof.
Staatnaam:
Op of nabij de hoek woonde de stadsanatomicus Pieter (Nicolaesz.)van der Mast (1630-1661).
Naar hem werd de verbrede steeg de Van der Mast’s Straet genoemd.
In de 18e eeuw werd de naam op diverse manieren verbasterd zoals: Vermastenstraat of –
steeg, Vermasenstraat, Vrouw Mastenstraat en Vrouw van der Mastenstraat.
Een groot aantal chirurgynen zijn in de 17e eeuw afgebeeld schilderijen met anatomische
lessen.Een anatomische les waarop Pieter van der Mast staat afgebeeld ontbreekt helaas. De
reden hiervoor is dat diens beeltenis zich , samen met die van andere ‘Heeren en Medicijns en
Chirurgijns’, heeft bevonden op de deuren van de instrumentenkast van het gilde.
Deze waren door Anthonie Palamedesz. Beschilderd, misschien naar aanleiding van de
verhuizing in 1656 naar het Maria-Magdalena Convent aan de Verwersdijk doch uiterlijk in
het jaar 1661, het jaar van overlijden van van der Mast. De instrumentenkast wordt nog
vermeld door Boitet in 1729 maar is daarna verloren gegaan.
Pieter van der Mast is geboren op 7 mei 1630 en begraven op 11 maart 1661 in de Oude Kerk.
Mogelijk dat in de vloer van de kerk de grafzerk is opgenomen.

Hofjes:
Het hofje van Gratie werd in 1573 gesticht door Pieter Pietersz. Sasbout, tijdens zijn leven
raad en burgemeester van Delft. Aanvankelijk bestond het uit zes huisjes aan de Geer, waar
zes oude en behoeftige echtparen gratis mochten wonen.
In 1660 moesten enkele huisjes wijken voor de uitbreiding van het Armamentarium.De andere
werden toen ook verkocht en een nieuw hofje werd gebouwd aan de van der Mastenstraat.
Het telde nu een kamer meer, zoals het rijmpje op de gevelsteen getuigt. Een andere steen
toont de wapens van de twee dames die in 1660 het bestuur hadden.
Minder bekend is dat aan de andere zijde van de straat een Luthers hofje heeft gelegen.

De achterzijde van het Hofje van Gratie

Het hofje van Gratie naar een anonieme tekening.
Uit “Delft Kunststad” reatauratieplan voor de zeven eeuwen oude prinsenstad
Een ontwerp van Prof.Herman Rosse. Anno 1946
Grappig detail op deze tekening zijn de zitbanken op de stoepen.

Op de hoek van
de Verwersdijk
en de Van der
Mastenstraat
heeft van de
Lutherse
gemeenschap
van 1618 tot
1766 een
kerkgebouw
gestaan,
waarvan van het
interieur nog
enkele gravures
en
beschrijvingen
bekend zijn.

Op kosten van een der lidmaten, de kleermaker Pieter Arnouts van der Laer, die op 18
februari 1627 te Delft ingeschreven was in het poortersboek werd voor de kerk in de van der
Mastenstraat ter plaatse van het huidige huisnummer 35 een pastorie gebouwd.
Deze Pieter van der Laer woonde aan de Lakenraam hoek Fortuinstraat en is overleden in
januari 1662.Ter herinnering aan
zijn geschenk was in de gevel een
steen aangebracht met een
opschrift
.In 1767 is de oude Luherse kerk
en pastorie verkocht door de
Evangelisch-Lutherse
gemeente
aan Pieter Balans. In 1911 is deze
pastorie
afgebroken
en
de
gevelsteen door de aannemer
geschonken aan de gemeente
Delft.

Waarnemingen
Na de kruitexplosie van 1654 zijn er rond 1660 huizen in de van der Mastenstraat gebouwd
waarvan de voorgevels veelal onversierd en eenvoudig zijn gebleven.
Opvallend is dat er bij een aantal huizen de balklaag van de eerste verdieping doorloopt naar
de belendende percelen, zoals is waargenomen op nr.39 en nr.41., wat dus duidelijk laat zien
dat deze huizen tegelijk zijn gebouwd. Nummer 31 en 33 zijn aan de straatkant uiterlijk nog
identiek, en zelfs in de grond is er bij de verbouwing van nr.31 een afvalput uit het begin van
de 18e eeuw aangetroffen welke doorliep naar nr.33 en dus een gemeenschappelijke afvalput
geweest moet zijn.
Ook zijn een aantal huizen de kapconstructies anders geweest dan de huidige situatie, bij
voorbeeld bij nr.39 en nr.43 zijn de gootlijsten van het belendende perceel nr.41 in de
zijmuur ingemetseld aangetroffen terwijl nu de goten van nr.41 aan de voor en achterzijde
zitten. Nr.43 is een verdieping hoger geweest.
Zoals op deze foto nog zichtbaar heeft nr.37 nog twee puntdaken en beduidend lager dan de
huidige situatie. Nr. 41 heeft nog het oude pleisterwerk, terwijl bij alle panden de deuren zijn
vervangen..
Beroepen:
Onder de bg.vloer van nr.39 zijn
leerrestanten gevonden terwijl tussen
de balklaag en vloerdelen van de
verdiepingsvloer,verschillende
rekeningen van deze leerbewerker zijn
gevonden.
Alle rekeningen waren voor reparaties
aan leerwerk van het leger, zoals een
sabeldrager, rondsel, bajonetschede
enzv. zijn gedateerd rond 1860.

Hoek Paardenmarkt en van der Mastenstraat (1938)

In 1832 heeft de gemeente Delft om grondbelasting te kunnen heffen de eerste kadastrale
kaart laten maken.Over de bebouwde alswel onbebouwde percelen werd belasting geheven.
In 1998 is een heruitgave van deze atlas uitgebracht waarin deze opmetingen inclusief de
eigenaren van de percelen staan.
Op dit moment wordt er door het Archief van Delft gewerkt aan een digitale versie waarin
deze kaart kan worden vergeleken met de kaart van 2004.

Hoek Paardenmarkt en de van der Mastenstraat .
Pieter Wouwerman 1623-1682 – bezit Stedelijk Museum “het Prinsenhof ”
Opvallend is dat nr.43 een verdieping hoger was dan de huidige situatie, dit is bij de laatste
verbouwing ook waargenomen.Ook de waarnemingen dat de dakconstuctie van nr.41 is
gewijzigd lijkt te kloppen met dit schilderij.

Hoek Paardenmarkt
voor de restauratie.

OPROEP:
Voor de verdere uitbreiding van deze pagina’s ben ik op zoek naar foto’s en informatie over
de van der Mastenstraat .
Dus indien iemand nog iets heeft of tegenkomt........
Mijn email: A.L.Schapers@Inter.nl.net

