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BOUWTEKENINGEN 

Plattegrond van het schetsontwerp van de verbouwing van de begane grond. Het Prinsenhof, 

complex ontstaan als Sint Agathaklooster. Oudste delen uit de eerste helft van de 15de eeuw, 

jongste delen uit de 16de eeuw. Na de reformatie in diverse delen met afzonderlijke bestemmingen 

opgedeeld. Het complex is tussen 1932 en 1951 gerestaureerd tot stedelijk museum. Het Sint 

Agathaklooster was het grootste klooster binnen de muren van het middeleeuwse Delft. De kapel, de 

kapittelzaal en de vleugels langs de Schoolstraat met onder andere een eet- en een slaapzaal en een 

gastenverblijf kwamen in de 15de eeuw tot stand. De vleugels loodrecht op laatstgenoemde vleugels 

werden in de 16de eeuw gebouwd. Het complex strekte zich uit van de Oude Delft tot aan de 

stadswal (Phoenixstraat) en omvatte binnenplaatsen en tuinen. Na de reformatie in de tweede helft 

van de 16de, werd het complex in afzonderlijke delen opgesplitst, waardoor het tot op heden kon 

blijven bestaan. en deel van de kapel bleef als Waalse kerk in gebruik en in de lange, zuidelijke 

vleugel bleven enige kloosterzusters wonen. Het overige gedeelte werd ingericht als hof van prins 

Willem I (Willem van Oranje), die hier in 1584 werd vermoord. De eetzaal bleef voor bijzondere 

gebeurtenissen in gebruik. Deze Historische Zaal werd in 1668 van een fraaie plafondbeschildering 

voorzien. De verschillende gevels langs de Oude Delft werden in 1775 door één brede gevel 

vervangen toen de Latijnse school hier werd gevestigd. Na de Franse tijd werd het complex gebruikt 

als kazerne en legermagazijn. De lange, zuidelijke vleugel werd als militair hospitaal gebruikt. In 1884 

werd de Historische Zaal gerestaureerd als herinnering aan Willem van Oranje. Kort voor de Tweede 

Wereldoorlog werd met de restauratie van het inmiddels sterk vervallen complex begonnen. De 

oorlog zelf betekende een vertraging van de restauratie, die pas in 1951 kon worden afgesloten. De 

zuidelijke vleugel herbergde enige tijd de dienst Openbare Werken (nu Museum Nusantara). 

 



 

GAD 2817 Opmeting 1889 



 

GAD 42960 circa 1936 



HISTORISCHE AFBEELDINGEN EN FOTO’S 

 

67765 Circa 1827 Schoolpoort  

 

 GAD 13282 circa 1897  

Het Sint Agathaplein met rechts de vleugel met de artillerieschool.  
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53558 circa 1901  
Armenkerk - ook wel Schoolstraatkerk genoemd - op de hoek van de Phoenixstraat en de 

Schoolstraat. De kerk werd in 1847 gebouwd. In maart 1957 besloot de gemeente Delft de kerk van 

de hervormde gemeente te kopen en op 10 september 1958 werd het gebouw aan de gemeente 

overgedragen. In januari 1966 is men begonnen de kerk te slopen. Het orgel is overgebracht naar de 

Oude Kerk 
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GAD 2816 Luchtfoto KNOB 1918 
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GAD 108300 Circa 1921 
Gebouwen aan het Sint Agathaplein, gezien naar het westen.  
Op de achtergrond links molen De Papegaeij aan de Buitenwatersloot. 
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GAD 108311 circa 1921 
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GAD 108303 circa 1921 
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GAD 108302 circa 1921 
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GAD 82892 circa 1933 
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GAD 13286, circa 1935 

 



 
GAD 10574 1939 
 Luitenant-Kolonel L.A.C. de Bock, commandant van het 15e Regiment Infanterie reikt adjudant P. 
van 't Hof de gouden medaille uit voor 36 jaar dienst. De plechtigheid vond plaats op het Sint 
Agathaplein.  
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RCE voor 1940 



 

RCE voor 1940 



 

GAD 13296 circa 1955 hekwerk afkomstig van het Armamentarium 

 



 

GAD 27764 circa 1955 

Armenkerk vanaf de Phoenixstraat. De kerk werd in 1847 gebouwd. In maart 1957 besloot de 

gemeente Delft de kerk van de hervormde gemeente te kopen en op 10 september 1958 werd het 

gebouw aan de gemeente overgedragen. In januari 1966 is men begonnen de kerk te slopen. 
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GAD 437665 circa 1960 

Achterzijde van de Armenkerk aan de Schoolstraat hoek Phoenixstraat gezien vanuit de tuin van 

museum het Prinsenhof.  

 

Gevelwand circa 1962 
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Gevelwand circa 1962 

 

Gevelwand circa 1962 

 

 

 

  

javascript:history.go(-1);


Informatie uit het rapport Inventarisatie en waardenstelling cultuurhistorisch groen tot 

1940. 16 groen parels in Delft als spiegels van de tijd 

  

Waardenstelling uit het rapport: 

- Belang voor Delft: Complex  is als klooster. Hof van Willem van Oranje, kazerne, school, kerk 

en museum van grote cultuurhistorische betekenis voor de stad. 

- Ruimtelijke kwaliteit:  groenaanleg van de Prinsenhoftuin en het Sint Agathaplein is van grote 

waarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. De Prinsenhoftuin heeft een recente 

aanleg die qua typologie goed aansluit bij de sfeer, functie en architectuur van de gebouwen.  

Sint Agathaplein. 

 

 


