Jezuïetenwandeling Delft
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2 Noordeinde 17/19
Omdat pater Duyst intussen ernstig ziek was, kwam
in 1611 Lodewijk Makeblijde naar Delft. Hij ging
wonen in brouwerij De Passer aan het Noordeinde;
daar staan tegenwoordig de panden 17 en 19. Op
zolder werd daar al geregeld door de paters clandestien de mis gelezen.

3 Oude Kerk (Heilige Geestkerkhof 25)
Eén jaar later stierf Pater Duyst. Hij werd begraven
in de Oude Kerk, in het voormalige priestergraf,
gelegen in de noordarm. Tegenwoordig ligt daar
een grote gedenksteen voor de schilder Jan Vermeer.

4 Oude Langendijk (nr. 25)
De achterzijde van de Maria-van-Jessekerk staat op
de plek waar pater Makeblijde sinds ca. 1620 over
drie naast elkaar gelegen panden beschikte. Het
meest rechtse dubbele pand diende als woonhuis,
in het linkse richtte hij een schooltje plus internaat
voor katholieke meisjes in. In het tussenliggende
pand woonde de hoofdonderwijzeres van de school.
Over de gezamenlijke zolders heen lag de schuilkerk.

5 Brabantse Turfmarkt 88 en Congregatie-

hof (iets verderop)

Twee panden waar pater Makeblijde een meisjesschooltje had ingericht, hier zonder internaat.

6 Koornmarkt 1
Woonhuis van de katholieke familie Van der Dussen.
Op zolder werd daar door pater de Pottere geregeld
clandestien de Mis gelezen.

7 Hoek Buitenwatersloot / Coenderstraat
Hetzelfde geldt voor Huize De Bolk, gelegen juist
buiten de toenmalige Waterslootse Poort, woonhuis
van de lakenkoopman Willem Aeriens. Eens werd De
Pottere er betrapt door de schout, en kon ontsnappen door vlug een voorschoot aan te trekken, een
baal laken op zijn schouders te nemen en ermee het
pand uit te lopen.

8 Scheepmakerij
De meest rechtse Poort op Vermeers ‘Gezicht op
Delft’ is de Rotterdamse Poort. Rechts daarvan, juist
niet meer zichtbaar op zijn schilderij, lag de Scheepmakerij. Ook daar kwamen de katholieken soms in
het geniep bij elkaar.

9 Stadhuis, Markt
Vanaf halverwege de jaren twintig van de 17e eeuw
begon de Calvinistische overheid de aanwezigheid
van de paters te gedogen, in ruil voor ‘recognitie-

z o m e r

Deze hoek stond bekend als de Papenhoek, omdat
de huiseigenaren bekende katholieken waren. Vanaf
1621 kreeg Makeblijde er een pater bij, Roeland de
Pottere. Hij zou er tot 1662 verblijven.
In het buurhuis op de hoek met de Molenpoort
woonde en werkte vanaf 1653 tot aan zijn dood
in 1672 de schilder Jan Vermeer. Zijn jongste zoon
noemde hij Ignatius…

n r. 3 0

In 1592 kwam de eerste jezuïet naar Delft; bijna
twintig jaar nadat de stad was overgegaan op de
Calvinistische leer, en het officieel verboden was
een andere godsdienst te belijden. De voormalige
pastoor van de Oude kerk had in Rome om jezuïetenmissionarissen gevraagd. Er kwamen er drie van
wie er één zich in Delft vestigde: Cornelis Duyst, zelf
een Oud-Delvenaar. Hij ging wonen op het Bagijnhof
bij zijn zus die er een huis had. Het was van onder
het poortje aan het Oude Delft uit gezien het derde
huis achteraan links vóór de poort naar de stadswal,
enkele huizen verder dan de huidige Oud-Katholieke
kerk: deze was destijds nog de schuilkerk van de pastoor van de Nieuwe kerk.
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1 Begijnhof

2 0 1 2

De aanwezigheid van jezuïeten in Delft verdeelt zich over twee periodes. Eerst woonden ze er
van 1592 tot 1608. Op 31 december 1608 moesten zij op last van de Staten Generaal Holland
verlaten. Van hun aanwezigheid is nagenoeg geen enkel zichtbaar spoor bewaard gebleven.
In 1948 keerden ze, op verzoek van de plaatselijke katholieken, terug om er een college te
stichten, het Stanislascollege.
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gelden’; die lieten ze door tussenpersonen op het Stadhuis afdragen: zeshonderd rijnguldens per jaar. Dat moet een enorm bedrag
geweest zijn. Het werd opgebracht door de vooraanstaande katholieken die de aanwezigheid van de jezuïeten op hoge prijs stelden.
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Op 12 oktober 1654 ontplofte het Kruithuis, gevestigd in het voormalige Claraklooster aan de noordoosthoek van de stad. Men schat
het aantal doden op driehonderd. De woonwijk werd volkomen weggevaagd en nooit meer herbouwd: de huidige Paardenmarkt. Een
dominee schreef dat het de schuld was van de jezuïeten. Niet dat zij
de lont in het kruid hadden gestoken, maar hun aanwezigheid was
God onderhand een doorn in het oog, en op deze manier maakte
Hij dat duidelijk aan de veel te lakse Calvinistische stadsraad. Het
boekje was zo venijnig dat het zelfs officieel verboden werd.
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12 Hertog Govertkade 12

15

In 1948 keerden de jezuïeten terug om er een college te beginnen.
Aanvankelijk vonden zij woonruimte in het pand op de hoek van de
Hertog Govertkade. Op enkele passen afstand van de Scheepmakerij, waar hun medebroeders in de 17e eeuw clandestien de Mis lazen!

n r. 3 0

In de zeventiende eeuw hebben er alles bijeen minstens veertig
jezuïeten dienst gedaan in de Papenhoek. Vier ervan werden bijgezet in een graf van een bevriende familie in de Nieuwe Kerk, op
enkele passen afstand van Willem van Oranje. Pater Makeblijde
werd begraven in Voorschoten (1630), De Pottere in Brugge (1675).
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11 Nieuwe Kerk, Markt
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10 Paardenmarkt

13 Koornmarkt 41
Het Stanislascollege had hier haar eerste klaslokalen.
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14 Westplantsoen 71/73
In 1956 werd het nieuwe college betrokken aan de rand van het
Wilhelminapark. De architecten hadden een besloten hof voor ogen:
schoolgebouw met hoge dubbele voorpui, iets lager jezuïetenhuis,
laagbouw voor een bibliotheek (ook ten dienste van de geestelijken
in de stad) en kapel, afgesloten door een tuin, die echter van het
begin af gediend heeft als fietsenstalling. Links achter in de sfeervolle collegekapel is een zijkapel gewijd aan de nagedachtenis van
Nico Kluiters, die in 1985 in Libanon een gewelddadige stierf en
door de plaatselijke gelovigen als martelaar wordt vereerd.
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15 C.Fockstraat (hoek Van Zuylen van Nijeveltstraat)
Geboortehuis van Nico Kluiters; geen oud-leerling van het college.
Dries van den Akker SJ
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