Geachte heer Jeene,
Bijgaand treft u mijn reactie aan op de nota ruimtelijke visie van Museum Prinsenhof.
Vriendelijke verzoek om deze door te zenden aan de gemeenteraad en op ingekomen stukken voor
de raad te plaatsen.
Hartelijk dank.
W.A.G. van Leeuwen
Landschapstraat 7
2614 WZ Delft
wagvleeuwen@ziggo.nl

Reactie op de nota Ruimtelijke toekomstvisie van Museum Prinsenhof Delft
Inleiding
Met dit schrijven wil ik een bijdrage leveren aan de plannen om museum Prinsenhof Delft op
een goede en zeer zorgvuldige manier voor de toekomst aantrekkelijker te maken en de
geschiedenis van het historische gebouw van het museum (één van de sterke punten) meer
zichtbaar te krijgen. Het mag dan soms zeer kritisch lezen, maar het gaat erom dat er een
plan komt dat ruimtelijk, historisch en financieel binnen niet te veel jaren haalbaar is.
Visie
Het is goed dat er een visie wordt ontwikkeld voor museum Prinsenhof Delft. Eén van de
parels van de stad Delft moet bruikbaar blijven en kunnen functioneren als museum met de
steeds veranderende visies op musea.
De inhoudelijke visie op het museum die in april 2017 is verschenen geeft duidelijk aan wat
de kernpunten voor het Prinsenhof in de toekomst moeten zijn:
- Museum Prinsenhof vertelt met haar historisch gebouw (het woonhuis van Willem
van Oranje) het verhaal van vooral het verhaal van ons land. (pag. 3 van de
inhoudelijke visie.
- Het museum profileert zich met drie iconen: Willem van Oranje, Delftse Meesters en
Delfts Blauw.
Deze inhoudelijk visie is niet door de raad vastgesteld in afwachting op de ruimtelijke visie.
Terecht. Want op de inhoudelijke visie zijn ook opmerkingen te maken.
Want waarom wordt er voor één icoon al wel (onder voorbehoud) aangegeven dat Delfts
Blauw mogelijk in de Waalse Kerk wordt tentoongesteld?
Vergt de Waalse Kerk niet juist een discussie gezien haar geschiedenis?
Dan de stap naar de ruimtelijke visie. Geconstateerd mag worden dat deze invulling haaks
staat op die van de inhoudelijke visie:
- Er is geen eerbied voor het gebouw;
- Het verhaal van Willem van Oranje moet in de Prinsentuin verteld worden;
- De geschiedenis van de Waalse Kek is helemaal verdwenen
- De geplande sloop- en nieuwbouwactiviteiten degraderen het gebouw tot een
gebouw zonder geschiedenis.
Goed is te lezen dat dat het College van B en W in Delft, volgens het AD-Delft van 6 augustus
2018, een belangrijke invulling geven aan één van de iconen voor Het Prinsenhof: samen
met NBTC Holland Marketing gaat Delft, samen met Den Haag, Breda en Apeldoorn de rol
van het huis Oranje-Nassau duidelijk aanprijzen. “Er is veel interesse in de verhalen over de
geschiedenis van ons koningshuis” aldus de marketingdirecteur. Delft geeft aan in Het
Prinsenhof een geheide trekpleister te hebben. Hier in dit gebouw werd de basis gelegd voor
het Nederland van nu. Deze invulling verplicht de gemeente/ de directie om het verhaal van
Willem van Oranje groots neer te zetten. Daarnaast zijn punten als de 17de-eeuwse schilders
en Delfts Blauw de andere kernwaarden.
Onlosmakelijk zit het verhaal van het gebouw en van Willem van Oranje in elkaar verweven.
Het gebouw werd zijn “woonhuis”.
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In de weergegeven visie op bladzijde 4 en verder vind ik de volgorde van de punten niet
logisch. Ik zou beginnen met het belang van het gebouw, de routing en oriëntatie in het
museum en dus het gebouwencomplex met de sinds kort toegevoegde Waalse Kerk. Daarna
de rest zoals meer ruimte voor publiek en tot slot de buitenruimte.
Belangrijke punten
In deze notitie heb ik een aantal punten uit de nota overgenomen als belangrijke items waar
ik me geheel in kan vinden. Alleen vind ik de uitwerking niet aansluiten op de eerder
uitgebrachte punten in de inhoudelijke visie.
Essentie voor het museum:
1. Belangrijkste uitgangspunten zijn het gebouw en Willem van Oranje
2. Routing door het gebouw
3. Geen doodlopende gedeeltes
4. Goede stijg- en zakpunten voor mindervaliden
5. Meer ruimte voor tentoonstellingen
6. Herkenbaarheid van het museum vanaf de buitenkant
7. Fietsvoorzieningen
8. Financiën
9. Volgorde van belangrijkheid aan te pakken punten
1.Belangrijkste uitgangspunten
Op de informatieavond op 5 april 2018, georganiseerd door Delfia Batavorum werden de
volgende items als uitgangspunten genoemd:
- Het meest waardevolle van het museum is het gebouw
- Het is het huis van Willem van Oranje
- Delftse schilderkunst
- Delfts Blauw
Ik kan me hier helemaal in vinden. Maar dat betekent ook een verplichting om deze punten
in de uitvoering van de plannen zichtbaar te maken en als uitgangspunten te gebruiken.
Als het gebouw inderdaad het belangrijkste aspect voor het Prinsenhof Delft is dan betekent
dit dat de historische context van het gebouw niet alleen gehandhaafd moet worden maar
dat het verhaal over de geschiedenis van het gebouw verteld moet worden en herkend moet
worden in de rondgang. De vorige directeur P. van Mil benadrukte ook steeds dat het
gebouw het meest kostbare is voor het museum en dat dat gezien moet worden en het
verhaal van haar geschiedenis zichtbaar moet zijn. Die geschiedenis kent een aantal
aspecten:
1.a. De werkkamer en slaapkamer van Willem van Oranje
Uit oude geschriften blijkt dat op de eerste etage op de hoek Oude Delft/Schoolstraat de
werkkamer annex slaapkamer van Willem van Oranje was. In het verleden is hier nooit aan
getwijfeld, maar in het kader van deze visie is dat blijkbaar veranderd. Duidelijk was dat
Willem zijn vertrek in het voormalige gastengedeelte van het klooster had, aan de
noordoosthoek met ramen aan de Schoolstraatzijde. Nog te zien is dat deze later zijn
dichtgemetseld. Zoals het gebruikelijk was in het hofleven in de Europese hoven handelde
ook Willem veel staatszaken af in bed in dit vertrek. Bezoekers ontving hij ook op deze slaap/werkkamer aan zijn bed. Vertel hier het verhaal van Willem zijn werk, zijn pogingen om tot

pag. 2

een vreedzaam land te komen en het verhaal van Lumey, zijn aanvoerder van de
Watergeuzen, die zich het Huyterhuis, het rijkste pand van Delft, toe-eigende om er te
wonen en zo zijn stempel op Delft kon drukken. De meningsverschillen tussen Willem en
Lumey, waren groot en uiteindelijk onoverbrugbaar: Willem de verzoener en Lumey de
haatzaaier. enz.

De werkkamer van Willem met de
dichtgemetselde zijgevel

Waalse Kerk 1958, foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.b. Cornelis Musius, rector St. Agathaklooster
De Protestante Willem en de katholieke Cornelis Musius waren vrienden: de basis voor
tolerantie. Tot 1572 was het Prinsenhof het “huis” van veel nonnen: het St, Agathaklooster.
In dit klooster waren in de noordoosthoek van het klooster gastenverblijven waar vaak
belangrijke mensen die op bezoek kwamen bij de Burgemeesters van Delft overnachtten.
Ook Willem van Oranje kwam regelmatig in Delft en logeerde dan in het klooster en raakte
bevriend met de rector Cornelis Musius. Toen in 1572 de Staten van Holland besloten het
katholieke geloof te verbieden durfde Musius zich niet meer te tonen. Pas in november 1572
toen Willem van Oranje zijn intrek nam in het klooster durfde Musius weer naar buiten te
treden. Hij voelde zich veilig in de nabijheid van de Prins. Lumey, de legeraanvoerder van
Willem, wonende in het Huyterhuis, 100 meter van het voormalige klooster vandaan,
beschimpte en bedreigde Musius steeds. Lumey accepteerde eigenlijk de leiding van Willem
niet, hij wilde zijn eigen baas zijn. Prins Willem moest regelmatig erkennen dat hij Lumey
niet in de hand had. Musius besloot toch te vluchten en op 9 december 1572 vluchtte hij
naar Den Haag. Echter bij de Hoornbrug werd hij gevangengenomen door de soldaten van
Lumey en mee naar Leiden genomen en daar op 10 december 1572 gemarteld en gedood.
Prins Willem is woedend en roept Lumey met zijn rechterhand Entens in Delft bijeen. De
Prins arresteert Entens waarna Lumey woedend wordt. Bij een poging zijn maat te bevrijden
nemen de Burgemeesters van Delft Lumey op 10 januari 1573 gevangen. In 1574 komt
Lumey vrij en gaat naar St. Maartensberg bij Luik waar hij in 1576 overlijdt. Willem blijft voor
een tolerant vaderland staan en daar past de “Papenhater” Lumey niet in. Het verhaal van
tolerantie zoals Willem die nastreefde is vandaag nog zeer actueel en past in het museum
van de toekomst.
Willem krijgt de huisvesting in het voormalige klooster van zijn vermoorde vriend Musius.
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Kaart uit 1889 waarin rechts onderaan de woonvertrekken van de Prins van Oranje staan
aangegeven.
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1.c. De Waalse Kerk, de huiskapel van Willem van Oranje
De Waalse Kerk is een wezenlijk onderdeel van het verhaal van het gebouw dat dan ook in
deze kapel verteld moet worden. Dat betekent dat de kapel in zijn huidige vorm zichtbaar
moet blijven en dat de muur naar de Waalse Kerk niet verwijderd moet worden. Deze kapel
was de huiskapel van Willem van Oranje. “Op 3 oktober 1574 ten twee uuren in de
predicatie sittende werd door Hans Ter Brugghe de brief gebracht dat de Watergeuzen
Leiden hadden ontzet ..…en terstond liet hij (de Prins), als de predicatie int het Francois
gedaen was, den brief openbaerlijk van den predicant lesen”. Waarna de gelovigen gezangen
aanhieven om God te danken. Een maand eerder, op 5 september 1574 werven de
burgemeesters van Delft 400 roeiers en 400 pioniers om op te varen naar Leiden om mee te
werken aan Leidens ontzet. De taal aan het hof was Frans: na de moord op Willem werd het
de Franstalige Walen toegestaan hier hun kerkdiensten te houden. Het Prinsenhof bezit de
nodige kerkelijke voorwerpen van de Waalse Kerk en andere kerken om juist in deze
huiskapel/Waalse Kerk het verhaal van de historie en van Willem van Oranje en het kerkelijk
leven in Delft te vertellen.
Waalse Kerk met Koninklijke grafkelder van de Oranjes
Verder heeft deze kapel een tweede koninklijke grafkelder waar Oranjes liggen begraven:
meer aandacht hiervoor is voor de Oranjestad Delft interessant. De derde dochter van
Willem van Oranje, Emilia van Saksen en zus van Prins Maurits, trouwde met Emanuel van
Portugal, kapitein in het leger van de Republiek en diende onder Prins Maurits. Het echtpaar
kreeg 10 kinderen. Na hun scheiding ging Emilia naar Geneve waar zij begraven is. Emanuel
van Portugal woonde enige tijd met vier ongehuwde dochters in de zuidvleugel van het
voormalige klooster, waar later museum Nusantara gehuisvest was. Hij overleed in 1666 en
werd in de Waalse Kerk in een Grafkamer gelegd. Hier werden vervolgens nog vier van zijn
ongehuwde dochters, (dus kleinkinderen van Willem) begraven. De trap naar de grafkamer is
afgesloten met een grafsteen.

Grafsteen die toegang geeft tot de trap naar
de grafkamer van schoonzoon Emanuel en 4
kleindochters van Willem van Oranje

Grote Kerk Leeuwarden: trap naar de
deur van de grafkamer van de Friese tak
van de Oranje Nassaus

pag. 5

Delft zou in Het Prinsenhof de band met de Oranjes verder kunnen versterken door het
Koninklijk Huis te vragen de steen te mogen verplaatsen zodat de trap met de deur beneden
zichtbaar wordt. In de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, waar de Friese tak van de
Oranje Nassaus liggen begraven (Koning Willem Alexander is nakomeling van deze Friese
tak) is de trap met de deur zichtbaar. Waarom niet in Delft? De Waalse Kerk heeft het
Koninklijk Huis destijds geïnformeerd dat de kerk overgedragen zou gaan worden aan de
gemeente Delft. Ook de gemeente heeft hierover contact gehad. Naar aanleiding daarvan
heeft de Dienst van het Koninklijk Huis in 2013 de Waalse kerk bericht dat zij zich kunnen
vinden in de overdracht en het vertrouwen uitgesproken dat de gemeente Delft erop blijft
toezien dat de inpassing van de graven in de nieuwe bestemming van de ruimte op
piëteitsvolle wijze zal worden uitgewerkt. De vraag is of het ontmantelen van de Waalse kerk
en het betrekken bij de ontvangsthal van een museum piëteitsvol genoemd mag worden.
Waalse Kerk en het orgel
De Waalse Kerk had aanvankelijk een Duyschot-orgel uit 1699. In 1869 werd dit vervangen
door een Bätz/Witte orgel ontworpen en gebouwd door C.G.F. Witte. De plannen om de
muur tussen de entreehal en de kerk te verwijderen op de begane grond en eerste
verdieping leidt er ook toe dat dit orgel zal moeten verdwijnen. Het orgel is een
Rijksmonument. In 2000 is dit orgel, met financiële steun van de landelijke Monumentenzorg
(misschien ook van de gemeente Delft) voor 440.000 gulden gerestaureerd. Het verwijderen
(een monument weghalen mag niet of is aan zeer zware argumenten verbonden), betekent
ook kapitaalvernietiging.
De op pagina 42 aangegeven functie om hier de entree/kassa en Delfts Blauw zaal van te
maken vernietigt de geschiedenis van deze Waalse Kerk.
Het rapport spreekt regelmatig van het doorontwikkelen van de Waalse Kerk met respect
voor de gebouwen. Een vreemde typering als de kerk totaal wordt ontmanteld.

Preekstoel in Lodewijk XVI-stijl
(eind 18de eeuw)

Orgel Waalse Kerk gerestaureerd
in 2000
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Op 22 april 2014 is de Waalse Kerk door de Waalse Hervormde Gemeente Delft
overgedragen aan de gemeente Delft. In de door beide partijen getekende overeenkomst
wordt vermeld dat de Waalse Gemeente nog 10 jaar het recht heeft hier kerkdiensten te
houden. Verder staat erin dat het vervreemden van voorwerpen uit de kerk niet is
toegestaan dan wel na het verkrijgen van alle van toepassing zijnde benodigde
vergunningen. Verbazingwekkend is het dan ook te zien dat de kerkbanken verwijderd zijn
een trap zal worden aangebracht met een galerij om vervolgens aan de kopkant van de
Waalse Kerk, boven de consistoriekamer in een nieuw te bouwen horecavoorziening te
komen. Duidelijk mag zijn dat over dit alles met de Waalse Gemeente geen gesprekken zijn
gevoerd. Is de gemeente de overeenkomst nu al vergeten? Mag je dit betitelen als
onbehoorlijk bestuur?
Ook bevinden zich in de kerk twee grafzerken: Een is ter nagedachtenis van Don Emanuel
van Portugal, de schoonzoon van Willem van Oranje en kapitein in het leger van Prins
Maurits en de ander is van de eerste Waalse dominee Pierre Moreau († 1666). De twee
stenen zijn bijzonder mooi en jammer dat deze bijna altijd onder een houten plankier liggen.
Toen de Fransen in 1795 Holland bezetten kwam er een tweede “beeldenstorm” op gang.
Alle gevelstenen, grafstenen enz. die deden denken aan edelen, regenten enz. werden
vernietigd. De Waalse Gemeente voorzag dit en brachten een houten vloer in de kerk aan
met zand erover. De Fransen zochten niet verder. Deze geredde grafstenen zouden weer
permanent zichtbaar moeten worden met ook weer het verhaal over deze begravenen.
Willem van Oranje
Het idee om het verhaal van Willem van Oranje buiten, in de tuin, weer te geven komt
onlogisch over. Binnen in het gebouw: dáár gebeurde het. Hier zijn toch ook de kogelgaten
te zien, alhoewel deze niet echt zijn omdat tijdens de restauratie in de jaren 1939-1948 de
stukadoor de hele muur gestuct had en er dus opnieuw gaten geboord moesten worden. De
vraag blijft steeds waarom de kogelgaten zo laag in de muur zitten. Uit foto’s van de
restauratie van Het Prinsenhof van 1939 tot 1948 is te zien dat de hele vloer onderaan de
moordtrap weg is en de funderingen openliggen. Daar moet dus een lage vloer gelegen
hebben, gelijk aan de vloer in de ruimte daarvoor. Bij die restauratie heeft men de vloer
zeker verhoogd aangebracht zodat er geen niveauverschil meer was tussen de moordhal en
de zaal, nu bouwdeel 5. Verstandig zou zijn om de vloer weer terug te brengen naar het
niveau van voor 1939 waardoor het verhaal van de kogelgaten beter te begrijpen is. Op 5
juni 1948 wordt het nieuwe, gerestaureerde museum het Prinsenhof in het bijzijn van
prinses Juliana geopend met de tentoonstelling “De vrede van Munster” in 1648.
Het verhaal over Willem van Oranje, Cornelis Musius, Lumey, de tolerantie of het gebrek
eraan kan heel goed grotendeels in deze Waalse Kerk verteld worden.
Misschien is het goed om de preekstoel weer naar de kopkant van de kerk te verplaatsen
(zie de foto op bladzijde 3). Daaronder kunnen dan de prachtige grafstenen met hun
verhalen weer zichtbaar gemaakt worden. De toegang naar het museumcafé, via de deur
links in de kerk die naar de van der Mandelezaal leidt, kan verbeterd worden.
Zichtbaarheid Waalse kerk
In het rapport wordt gesproken om de poort van de kosterswoning te slopen om zo vanaf
het Agathaplein zicht te krijgen op de Waalse Kerk. Daarnaast wordt voorgesteld om boven
de consistoriekamer een uitbouwende horecavoorziening te realiseren. Hierdoor wordt de
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Waalse Kerk vanuit de Oude Delftkant geheel uit het zicht gehaald. Maar volgens het rapport
wordt de Waalse Kerk geheel ontmanteld en is er dus geen Waalse Kerk meer is maar een
Delfts blauw zaal. Niet alleen een dure ingreep maar ook een enorme historische misstap als
dit gerealiseerd wordt. Weg is de huiskapel van Willem van Oranje.
2.3.4. Routing door het gebouw/ Geen doodlopende gedeeltes/ Goede stijg- en zakpunten
voor mindervaliden
Duidelijk is dat de routing door het gebouw een grote verbetering nodig heeft. Dit
onderwerp moet tegelijk met het vergroten van het aantal m2 publieksruimtes prioriteit
krijgen.
Dat betekent dat eerst gekeken moet worden welke ruimten voor het publiek toegankelijk
gemaakt kunnen worden om vervolgens op basis daarvan een aantal stijgpunten (trappen,
maar ook op een paar locaties liften) aan te brengen. Niets is zo vervelend voor
museumbezoekers als men terug moet lopen omdat men niet rond kan lopen.
Een paar punten die de aandacht vragen:
Als bezoekers van bouwdeel 4 naar bouwdeel 5 gaan (de vertrekken langs de Schoolstraat)
lopen zij nu vast op de hoek van de Schoolstraat/Oude Delft. In de plannen staat dat de
beveiligingsruimte op de hoek Schoolstraat/Oude Delft, aangebracht ter voorbereiding van
de tentoonstelling over het schilderij Het Meisje met de Parel ( in 2016), hier weer
verwijderd wordt en naar elders gaat. Dit om meer tentoonstellingsruimte te krijgen (bladz.
43). Het is kapitaalvernietiging om deze hele beveiligingsinstallatie te verplaatsen.
Alleen: de bezoeker schiet hier niet mee op omdat het Saaiwerkerspoortje vanaf de Oude
Delft naar de Van der Mandelezaal achter deze ruimte ligt. Dit poortje wordt veel gebruikt
voor aan- en afvoer van materialen voor evenementen in de van der Mandelezaal en voor
het transport van kunstvoorwerpen voor het museum. Hier moeten bezoekers dus niet
doorheen kunnen lopen.

Rechts van de poort is heel efficiënt de beveiliging aangebracht.
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Op bladzijde 36 wordt deze poort als toegang naar de van der Mandelezaal en het
museumcafé aangegeven. Een echte horecavoorziening vraagt een open en uitnodigende
entree (later meer). Beter is om in de hoek van bouwdeel 5 met 6 (misschien in de van der
Mandelezaal) een stijgpunt te maken zodat de bezoeker hier naar boven kan. Dit omdat in
de plannen staat dat de eerste etage langs de Oude Delft ook tentoonstellingsruimte wordt.
De bezoeker kan zo doorgaan over het poortje heen. Men komt dan in bouwdeel 6. Op het
eind van bouwdeel 6, tegen de consistoriekamer is al een stijg/zakpunt gepland. Prima. Dan
komt men daar weer op de begane grond langs de Oude Delft in het museumcafé.
Vanuit het museumcafé kan de museumbezoeker via de grotere ruimte tussen de van der
Mandelezaal en de Waalse kerk weer de Waalse Kerk in om het verhaal over Willem van
Oranje en de geschiedenis van de kerk tot zich nemen.
Horeca
De geplande locatie van de horeca, boven de consistoriekamer, is onlogisch en duur. Beter is
om de horeca langs de Oude Delft op de begane grond te plannen zoals nu ook in de
plannen staat (museumcafé). De huidige brede ingang met de grote groene poortdeuren
(links op de foto) naast de consistoriekamer kan als een feestelijke, brede ingang
dienstdoen. De ruimte tot aan het Saaiwerkerspoortje rechts kan dan horecavoorziening
krijgen incl. toiletten. De zo gewenste relatie met buiten kan inderdaad worden verkregen
door de onderdorpels van de ramen van de niet zo historische saaie gevel (daterend uit
1755) zo te verlagen dat je vanaf de straat de horeca in kan kijken. Vanaf deze locatie kan
ook heel efficiënt de horeca-ondersteuning worden verstrekt bij evenementen in de van der
Mandelezaal.

Links de grote poortdeuren als nieuwe ingang voor het museumcafé.
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De museumbezoeker kan, zo is het plan, gebruik maken van de horeca en daarna verder het
museum bezoeken. Dat betekent dat er poortjes moeten komen om met je kaartje terug te
gaan in het museum. En de horeca is ook zonder museumbezoek vanaf de Oude Delft te
bezoeken.
Door de doorgang van deze horecaplek naar de Waalse Kerk te verbeteren maakt men de
routing logisch en zonder dood eind. Ook kan men dus in de horeca (na het scannen van het
toegangsbiljet) weer naar de eerste verdieping van bouwdeel 6 en richting Schoolstraat
bovenlangs het museum verder bezoeken. Het is dan niet nodig om een, Waalse Kerk
onwaardige, entresol langs de langsgevel van de kerk aan te brengen met een spiltrap.
In de plannen is opgenomen om de huidige glazen wand van de van der Mandelezaal aan de
kant van de Waalse Kerk terug te leggen waardoor de huidige tussenruimte groter wordt.
Hier zou vanuit de horeca gezien een mooi buitenterras gesitueerd kunnen worden: een
stilteterras met alleen het horen van de klokken van de Delftse toren.

Op bladzijde 43 wordt vermeld dat het de bedoeling is om de betimmering in de
consistoriekamer te verwijderen. Ook deze consistoriekamer valt onder monumentenzorg
en daar mag niets veranderen. Het kan niet zo zijn dat deze consistoriekamer, ontdaan
wordt van historische elementen. De bijzondere consistoriekamer (de mooiste die Delft
kent) kan voor het publiek zichtbaar gemaakt worden door de kast rechts achteraan te
verwijderen, tegelijk met het keukentje en de kluis die daarachter zitten. Met het plaatsen
van een glazenwand kunnen horecabezoekers de consistoriekamer zien. Het zou een (kleine)
ontvangstkamer kunnen zijn voor bijzonder bezoek aan Delft. Bijzonder is te vermelden dat
tijdens zijn verblijf Willem veel staatsstukken moest ondertekenen, deze en ook oorkondes
werden bewaard in de voormalige sacristie (nu dus consistoriekamer) van de kapel.
Onder keldering van bouwdeel 6
In de plannen staat (blz. 51) opgenomen om onder bouwdeel 6, de bebouwing langs de
Oude Delft, de grond uit te graven en hier kelderruimte te realiseren. Dit deel van het plan is
niet realistisch. Bij de bouw van de Van der Mandelezaal in de jaren 80 van de vorige eeuw
waren er al heel veel problemen in verband met de archeologische grond. Toen ging het nog
maar om de grond circa 40 cm te beroeren. Bij de Nieuwe Kerk ging het realiseren van
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ondergrondse kelders niet door vanwege de grote archeologische gevolgen. Langs de Oude
Delft, ter hoogte van de Oude Kerk, is Delft ontstaan. Rond het jaar 1000 zijn hier de eerste
boerderijtjes gekomen. Hier ligt dus een enorm potentieel archeologische informatie.
Uitgangspunt is altijd: zolang het niet nodig is grond te beroeren omdat dan archeologische
informatie verloren gaat geldt dus ook hier: niet doen dus. Mocht men toch willen
doorzetten, dan zal dat jarenlange procedures tot gevolg hebben. Tot een diepte van 3
meter uitgraven vergt heel veel van archeologen, van beleidsbeslissers, maar zeker ook
financieel. Niet doen dus.
Historische zaal (Bouwdeel 4)
Het plan vermeldt dat daar waar nu de historische keuken is de vloer wordt opgehoogd en
vervolgens een stijgpunt, trap en lift komt. Natuurlijk moet er aan die kant een stijgpunt
komen. De vraag is of hiervoor de historische keuken moet worden opgeofferd of dat er ter
plaatse van de voorgestelde sloop van de uitbouw bouwdeel 3 een stijgpunt gemaakt kan
worden.
De entree van het museum
Op zich is het een goed idee om de ingang van het museum aan de kopkant van het
gebouwencomplex te maken. In het verleden is daar ook de ingang van het museum
geweest. Probleem is dat de beneden kruisgang lager ligt dan de huidige entreezaal. In de
plannen wordt dit opgevangen door een “brug” vanuit de Prinsentuin te maken tot in de
huidige entreehal. Bijzonder maar ook tegenstrijdig is het uitgangspunt dat de “groene oase”
voor de ingang waardevol is en gehandhaafd moet worden. Tegelijk nodigt men de meer dan
100.000 bezoekers per jaar uit via deze oase het museum te betreden. “Oase” geeft het
gevoel van intimiteit, van stilte. Bij zo’n entree kan daar geen sprake van zijn. Zie verder
onder punt 6.
Op bladzijde 32 wordt vermeld om de binnenkamer/winkel en kassa “op te schonen”. Op
zich heel belangrijk dat de bezoeker een rustig en fraai overzicht heeft bij binnenkomst. Het
verbaast dan ook dat er één grote ruimte moet komen vanaf de gevel bij binnenkomst tot
achter in de Waalse Kerk met 3 functies: entreehal met balie en kassa, de winkel en de
tentoonstelling Delfts Blauw. Zou opschonen niet moeten zijn dat men één functie in een
vertrek treft? Beter is om de huidige entreehal op te schonen en te beperken tot balie- en
kassafunctie! Terecht wordt gepleit de kluisjes naar de kelder te verplaatsen. De
bereikbaarheid van het museum zou gediend zijn als hier een stijgpunt (trap/lift) is om naar
de boven de entreehal gelegen beeldenzaal te gaan die zeer goed gebruikt kan worden voor
de tentoonstelling Delfts Blauw. Zo’n stijgpunt zou kunnen worden aangebracht in de
huidige voorhal waar men nu het museum binnenkomt. Dit stijgpunt kan doorgetrokken
worden naar de kelder waar de kluisjes en de toiletten gedacht zijn. Dan kan hier ook gelijk
het mindervalidetoilet aangebracht worden. Eventueel kan men de deuren van de Waalse
Kerk permanent openzetten zodat een doorkijk gerealiseerd is.
Verbinding bouwdelen 4 en 8
Een mooi voorstel is om een stukje van de binnentuin achter de voormalige Prinsenkelder uit
te graven (als dit archeologisch verantwoord is) daardoor wordt de Prinsenkelder
aantrekkelijker als publieksruimte. Onder de doorgang van de kapittelzaal naar de
historische zaal zitten toiletten. Het plan is deze te verbeteren. Beter zou zijn deze te
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verwijderen en de toiletten in de kelder onder de entreehal voldoende te maken, deze
ruimte is met een lift en trappen vanuit de entreehal dan goed bereikbaar.
Ter plaatste van de gesloopte toiletten in de doorgang tussen de bouwdelen 4 en 8 kan de
verbinding gemaakt worden met de voormalige Nonnerie. Hier is dan zeer sfeervol de winkel
van het museum in te richten. De routing moet dan ook zo zijn dat men hier eindigt, inkopen
doet en vervolgens vlak naast de deur van de ingang van het museum buitenkomt.
5. Meer ruimte voor tentoonstellingen
Het is goed om de beschikbare ruimten in het museum onder de loep te nemen. De
beslissing om de museumstukken in de depots te verhuizen naar buiten de stad lijkt een
goed plan. Gekeken moet worden of de jaarlijkse lasten hiervoor in de plannen zijn
opgenomen. Maar hierdoor krijg je veel meer ruimte. Daarnaast kan gekeken worden waar
het personeel van het museum haar werk kan doen. In de plannen staat om het poortje dat
de Waalse Kerk verbindt met de kosterswoning van de Waalse Kerk te verwijderen. In de
plannen zou opgenomen moeten worden om de kosterswoning te verwerven (op de foto
links en boven de doorgang), misschien met nog meer onroerend goed aan die kant van

de kosterswoning. Er ontstaat dan een mogelijkheid voor het personeel aan die kant
werkplekken te realiseren en dat zij bovenlangs het museum inlopen. Er blijft dan een
interne en droge oversteek tussen de kantoorplekken en het museum (dan moet de entresol
met orgel in de Waalse Kerk wel gehandhaafd blijven). In de voorhal beneden rechts kan een
stijgpunt voor de bezoekers gerealiseerd worden zodat men naar de eerste etage kan maar
ook naar de kelder waar toiletten en kluisjes zijn.
Door meer ruimte in het museum te creëren zijn de items die voor het museum c.q. Delft
van belang zijn beter uit te lichten: de geschiedenis van het gebouw, het verhaal van Willem
van Oranje, de Delftse schilders en het Delfts Blauw.
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6.Herkenbaarheid van het museum vanaf de buitenkant
Essentieel is dat de herkenbaarheid van het museum aan de buitenkant vergroot kan
worden. De huidige ingang is in een hoekje. Door de ingang inderdaad aan de kopkant te
plaatsen krijgt het meer allure. Maar om daar dan de Prinsentuin voor op te offeren, terwijl
de nota ook zegt dat de oase gespaard moet worden is tegenstrijdig. Een duidelijke ingang is
ongetwijfeld het hek aan het Agathaplein naar de voormalige Nonnerie. Door de bestrating
op te hogen en vlak te maken (voor rolstoelen) tot het niveau van de deur van het museum
blijft een historische ingang (het hek) aanwezig. Verder kan door het verhogen van de
bestrating de bezoeker vanaf dat pad de Prinsentuin ingaan en vanaf een rustig hoekje van
deze bestaande oase genieten.
De afscheiding tussen het Agathaplein en de Prinsentuin is wezenlijk om de in de nota
aangegeven “groene oase” te handhaven. Men kan wel, maar dan bewust de tuin inlopen via
het huidige hek aan de kant van het Agathaplein. Ook kan, door de tuin opener te maken
aan de kant van het verhoogde pad naar het museum de tuin inlopen. Maar veel groepen die
“even Delft aandoen” en thuis de foto’s bekijken verstoren dan niet de rust in de tuin.

Een prachtige ingang voor een museum:
je voelt de historie.

Als dit pad opgehoogd wordt tot de vloer
van het museum is een entree voor mindervaliden ook gerealiseerd. Daarnaast kan men
dan gelijkvloers de Prinsentuin inlopen.

Aan de Oude Delftkant ontstaat door de horeca alleen op de begane grond te situeren een
verlevendiging. Terwijl men duidelijk met een bord (je ziet het in veel steden) doorverwijst
naar de ingang van het museum: Agathaplein.
7.Fietsvoorzineingen
Het Agathaplein wordt DE toegangspoort naar de stad en het museum, zo staat in de visie
beschreven. Dat beteken dat veel (vooral Delftenaren) via het Agathaplein de stad in zullen
gaan. Dat betekent ook veel fietsen. Nu stallen veel mensen hun fiets in deze doorgang
Agathaplein/Schoolstraat. Volgens de plannen moet deze strook bij de tuin getrokken
worden. Het fietsprobleem van Delft wordt hierdoor enorm vergroot. Door herinrichting van
deze doorgang (fietsen schuin parkeren) kunnen aan 2 zijden fietsen geplaatst worden en
ruimte voor 100-150 fietsen komen: Het Agathaplein kan dan fietsvrij blijven en dus mooier
worden en de fietsen staan uit het zicht.
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8.Financiën
De kosten voor de veranderingen in het museum worden geraamd op €25-30 miljoen. Er is
een sfeer ontstaan dat de gemeente dit geld moet ophoesten. Ook lijkt het dat de plannen
slechts ideeën en dus heel vaag zijn. Beiden zijn niet waar.
Het Rijk heeft in het regeerakkoord aangegeven om voor de komende jaren € 325 miljoen
beschikbaar te stellen voor het beschermen en toegankelijk maken van monumenten. De
Tweede Kamer heeft dit aangescherpt voor de monumentencategorie kerken, groen erfgoed
en historische plaatsen die het verhaal van de geschiedenis vertellen. De minister heeft
vervolgens de Kamer toegezegd nadere uitleg te geven over de hoofdlijnen van dit alles. Met
deze kennis heeft de gemeente Delft het plan eind 2017 doorgestuurd naar de Provincie.
Vervolgens heeft Provinciale Staten het plan voldoende goed bevonden en het tezamen met
enige andere plannen van Zuid-Hollandse steden in december 2017 doorgestuurd naar de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Als het Rijk de plannen goedkeurt komt er ongetwijfeld rijksgeld voor de aanpak, wellicht
€15 miljoen. Ook van de Provincie is dan mogelijk een bijdrage te verwachten. Blijft er nog
een bedrag over te financieren: misschien € 10 miljoen dat ten laste van de gemeente gaat
komen. (Waarschijnlijk is het idee om in de tuin het verhaal van Willem van Oranje te
vertellen geboren uit het feit dat groen erfgoed een verhaal moet vertellen).
Door het achterwege laten van de on-Delftse uitbouw van de horeca op de eerste etage aan
de Oude Delft, het niet maken van de entresol met trap in de Waalse Kerk, het niet
verwijderen van het orgel, het niet verplaatsen van de beveiligingsinstallaties en het niet
aanleggen van een kelder onder bouwdeel 6 zijn de nodige miljoenen te besparen.
Een geheel ander punt is de vraag hoe de afwikkeling van de restauratie van de Waalse kerk
verloopt. De Waalse Hervormde Gemeente Delft had een meerjarenrestauratie plan lopen
waarvoor in termijnen financiën van de Rijksdienst kwamen. De plannen liepen over de jaren
2011-2016. Nadat in april 2014 de Waalse Kerk is overgegaan naar de gemeente is de
restauratie abrupt gestopt, maar niet af. Circa 2-2,5 jaar restauratie zou nog afgerond
moeten worden waarbij circa € 100.000 gemoeid zou zijn. Maakt de gemeente deze
restauratie af? Heeft de gemeente hiervoor geld gereserveerd? Voor het Rijk schijnt het plan
gestopt te zijn en dus ook de financiële bijdragen.
8. Werkzaamheden in categorieën ingedeeld
Om een echte indeling in categorieën te maken wat er wel of niet mag en kan gebeuren zal
er een open debat met de bevolking van Delft moeten komen. Het lijkt erop dat de wijsheid:
“de geschiedenis leert ons dat er niets van de geschiedenis geleerd wordt” hier van
toepassing is.
In 1843 besloot de toenmalige gemeenteraad om de toren van de Oude Jan te gaan slopen
omdat onderhoud te kostbaar was. Pas nadat de Delftse bevolking in opstand kwam en
enige Delftenaren de koning aanschreven dit plan tegen te houden heeft de gemeenteraad
het plan ingetrokken en kwam het stadsbestuur een paar jaar later met een restauratieplan.
De ruimtelijke visie die nu gepresenteerd is mag je haast in dezelfde orde van grootte
betitelen.
Na de nodige bestudering van de plannen is een schifting te maken in dingen die moeten,
die wenselijk zijn en dingen die vooral niet moeten.
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Nu kan het zijn dat door de rijksbijdrage een totaalplan ingediend moet worden met urgente
zaken en wenselijke zaken maar dat is op dit moment niet bekend.
a. Aspecten die echt moeten gebeuren:
- Bouwkundige voorzieningen aan het gebouw, waaronder het afmaken van de
restauratie Waalse Kerk, achterstallig onderhoud e.d.
- De klimaatbeheersing helemaal op orde brengen;
- Meer ruimte geschikt maken voor museale doelstellingen zodat publiek hier kan en
mag komen en waardoor er meer m² tentoonstellingsoppervlakte komt
- Verwerven van de kosterswoning en mogelijk nog ander onroerend goed aan
diezelfde kant voor werkplekken voor medewerkers
- In het verlengde daarvan de toegankelijkheid verbeteren. Voldoende stijg- en
daalpunten realiseren met op diverse plekken liften. In veel oude gebouwen zie je
glazen trappenhuizen met lift aangebouwd zijn, zoals bij het Meisjeshuis aan de kant
van de Boterbrug. Het voorkomt aantasting van het historische gebouw.
- Horecavoorziening (Museumcafé) op straatniveau bereikbaar maken vanaf het Oude
Delft.
- Ingang museum verplaatsen naar de beneden kruisgang met verhogen van het pad
langs de gevel en de ingang vanaf het hek aan het Agathaplein uitnodigend
ontwikkelen.
- Toilettengroepen in orde maken in de kelder onder de entreehal en bij het
museumcafé.
b. Aspecten die noodzakelijk zijn om tot een vernieuwd museum te komen:
- Waalse Kerk inrichten overeenkomstig de overeenkomst van 22 april 2014. Hier het
verhaal van Willem van Oranje ontwikkelen en boeiend maken ook voor de jeugd.
Het verhaal waar Willem voor stond: een tolerant land is actueler dan ooit. Overleg
met de Dienst van het Koninklijk Huis over het zichtbaar maken van de trap naar de
grafkamer en het piëteitsvol inrichten van de locatie rond de grafkamer.
- Fasegewijs bouwdeel voor bouwdeel toegankelijk maken voor publiek met eerste
invulling van de belangrijkste thema’s: Willem van Oranje, Delftse schilders en Delfts
Blauw
- De voormalige Nonnerie geschikt maken als museumwinkel
- De doorgang Schoolstraat/Agathaplein herinrichten om hier veel fietsen te kunnen
stallen om zo de Phoenixstraat en Agathaplein fietsvrij te maken/houden.
c.
-

Aspecten die in de toekomst gewenst kunnen zijn:
Agathaplein verfraaien. Voorkomen dat het één groot horeca- of festivalplein wordt;
Vanaf de Phoenixstraat aangeven dat dit de entree van de binnenstad is;
Vanaf de Phoenixstraat en de Oude Delft duidelijk aangeven dat men de entree van
het museum nadert.

d.
-

Aspecten die vooral niet moeten worden uitgevoerd:
Horecauitbouw boven de Oude Delft boven de consistoriekamer
De kelder onder bouwdeel 6 ivm archeologische problemen
Trap met galerij in de Waalse Kerk
Verwijderen van het orgel in de Waalse kerk
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-

-

De Prinsentuin één geheel maken met het Agathaplein, maar wel de tuin handhaven
als groene oase
Doorgang Schoolstraat/Agathaplein niet bij de tuin betrekken. Dit blijft een raar
straatje en is geen uitnodigende entree naar het Agathaplein. Dit is een uitgelezen
fietsparkeer locatie die verbeterd kan worden en waardoor het Agathaplein en de
Phoenixstraat gevrijwaard kunnen blijven van fietsen.
Het herdenkingsmonument verplaatsen.

De ruimtelijke visie voor het Prinsenhof is meer dan zo maar een aanzet om te komen tot
een ingreep bij het Museum Prinsenhof Delft. Het is geen rapport met “het is maar een
idee”. Natuurlijk staan de plannen nog niet vast, maar dat er iets groots gaat gebeuren staat
toch al wel vast. De plannen liggen niet voor niets al bij de Provincie Zuid-Holland die het
positief heeft beoordeeld en doorgestuurd heeft naar het Ministerie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Daarom is het heel belangrijk draagvlak te krijgen bij de Delftse bevolking voor
de uiteindelijke plannen.
Planning
Op de informele avond in de Waalse kerk op maandag 2 juli 2018 (vakantietijd) waar je de
plannen kon zien en werd de indruk gewekt dat men uiterlijk vrijdag 6 juli de reacties
ontvangen wilde hebben. Gelukkig is daarna meer tijd gegeven voor belangstellenden om te
reageren. Heel belangrijk is dat er een groot draagvlak in de stad ontstaat. Dat kost tijd.
Maar het College van B en W wil, vooruitlopend op de invoering van de nieuwe
omgevingswet om omwonenden en betrokkenen bij grote plannen te betrekken, tonen dat
er meer is dan een ontwerpbureau met haar deskundigheid en ook de deskundigheid van
bewoners en betrokkenen gebruiken bij de planvorming.
Verder zal er openheid vanuit het stadsbestuur gegeven moeten worden: waarom een
digitale enquête die eigenlijk alleen maar gaat over het te slopen poortje aan het
Agathaplein en de herinrichting van het Agathaplein met de Prinsentuin?
Waarom is er in beslotenheid een snelle archeologische verkenning verricht waar niemand
iets van weet?
Waarom is er een snelle bouwhistorische verkenning verricht zonder dat iemand daar iets
van weet? Wat zeggen deze verkenningen?
Is er al gekeken naar de landelijke wetgeving over archeologie? Waarschijnlijk kan op grond
van deze wet de onderkeldering van bouwdeel 6 niet gerealiseerd worden?
Ik hoop van harte dat er een prachtig plan ontstaat waar Delftenaren trots op kunnen zijn en
de bezoekers aan Delft nog veel jaren van kunnen genieten.
Wim van Leeuwen
7 september 2018
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