
Huizen aan de Koornmarkt met een verhaal: 

 

Koornmarkt 4 

De Zaal, voorheen Veritas, De Drie Lelyen  

en brouwerij De Dubbelde Passer 

 

Het huis waarin nu galerie De Zaal zetelt, heeft vrijwel de hele 

vorige eeuw dienst gedaan als hoofdkwartier van het Leger des 

Heils in Delft. Het pand zoals dat er nu staat is in 1856 gebouwd 

als gebouw 'Veritas' voor christelijk zendingswerk en 

Bijbelstudie. Het was de vervanger van de destijds 

gesloopte Gasthuiskapel even verder aan de gracht. In de 

kelder bevinden zich echter nog altijd de oude tongewelven die deel uitmaakten 

van de brouwerij 'De Dubbelde Passer' die hier tot 1629 in bedrijf bleef. De 

laatste jaren was zij echter onder de naam 'De Drie Leliën' alleen een mouterij 

die werkte als toeloveringsbedrijf voor andere brouwerijen. Ook daarna bleef 

de naam De Drie Leliën nog lang aan dt huis verbonden. In de 18e eeuw dreef 

hier de apothekersfamilie Neomagus haar nering. De oudste Neomagus had 

daarbij tevens een aanstelling als apotheker van het Gasthuis. 

 

   links boven: Het huis De Drie Leliën in 1675 volgens de Kaart Figuratief 

   links onder: Apothekersvijzel van Johannes Neomagus uit 1758 

 

Koornmarkt 8 

De (Porceleyne) Clauw en de verdwenen HBS 

 

Op de hoek van de Gasthuissteeg naast de Gasthuiskapel stond ooit de brouwerij 

'De Klauw' van de familie Van Ruiven. De weduwe van de brouwer, Elisabeth van 

Adrichem, stichtte na haar dood in 1631 bij de Oostpoort het Klauwshofje, dat nog 

altijd bestaat. Halverwege de 17e eeuw had hier vervolgens de schilder Gerrit 

Houckgeest zijn altelier. Hij was vooral bekend om zijn kerkinterieurs.  

In 1661 werd de voormalige brouwerij omgebouwd tot plateelbakkerij 'De 

Porceleyne Klauw'.  Als zodanig heeft het tot 1853 gefunctioneerd, zij het niet 

steeds onder die naam. Daarna is ze samen met de Gasthuiskapel afgebroken. 

Vervolgens verscheen op deze plaats de eeste Gemeentelijke Hogere Burger School. 

In 1930 werd op haar beurt afgbroken om plaats te maken voor het 

verpleegstershuis van het gasthuis, dat nu wordt heringericht als onderkomen voor 

kunstenaars. 

 

links boven: Brouwersweduwe Elisabeth van Adrichem, stichtster van het 

Klauwshofje 

links onder: Interieur van de Nieuwe Kerk van Gerrit 

Houckgeest, 1650 

Bord van 

plateelbakkerij de 

Porceleyne Clauw 

Gemeentelijke HBS 

circa 1900 



Koornmarkt 16  

Voormalige brandewijnstokerij en kostschool 

 

Het huidige hotel de Leeuwenbrug deed in de jaren 1779-1812 dienst als 

brandewijnstokerij 'De Fontein'. Het omvatte toen ook een deel van het terrein 

van de naastliggende synagoge uit 1862.  

In de 19e eeuw was in dit pand een particuliere kostschool gevestigd die 

leerlingen opleidde voor de Konklijke Akademie van Ingenieurs. Later, in 1865,  

vond hier dr Salomo Keyzer zijn eerste onderkomen voor de Gemeentelijke 

opleiding voor koloniale ambtenaren. Tien jaar later werd het pand gesplist en 

werd een door  fotograaf Henri de Louw gebruikt als fotostudio. In de 17e eeuw 

stonden hier een aantal kleinere huizen. Een daarvan droeg de naam 

'Scheenhoet' (hoed met een rand). In de 16e eeuw woonde daar Claes de 

taelspreker (advocaat). In het huis ernaast op de hoek woonde in 1600 

chirurgijn Gerrit.  

 

Advertentie voor de Kostschool voor jonge 

heren in 1857 

dr Salomon Keijzer, oprichter van de 

opleiding voor koloniale ambtenaren 

Advertentie voor foto-atelier H. de Louw, 

1876 

Fotograaf Henri de Louw en zijn gezin 

 

 

Koornmarkt 20 

Twee oude brouwerijen achter de gevel van een lakenfabrikant 

 

Achter de grote gemeenschappelijke gevel van 

Koornmarkt 20 gaan twee voormalige brouwerijen 

schuil: links 'De (Witte) Eenhoorn' en rechts 'De Halve 

Maan met de Croon'. De gevel werd gebouwd door 

lakenfabrikant Pieter Maas die beide panden in 1820 

verwierf. Achter de gevel zijn de oude panden met hun 

verschillende vloerhoogten nog steeds herkenbaar. 

Maas was destijds een van de grootste werkgevers van 

Delft en een van de  eerste in Nederland met een 

stoommachine. Zij fabriek stond achter zijn huis in 

Huytersteeg. Die gebouwen hadden deels eerder dienst 

gedaan als brouwerij en sinds 1786 als jeneverstokerij met zes ketels. Tussen 1920 en 1965 ztelde in 

het dubbele pand het 'Rusthuis der Gerefomeerden' (bejaardenhuis). Daarna is het in 

appartementen gesplist.  

Verkoopadvertentie van de Koornbrandewijnstokerij De Eenhoorn, 1800 

De nieuwe gevel voor de twee oude brouwerijen in circa 1900 



Koornmarkt 24  

Afgedankt garagebedrijf, blikfabriek, brouwerij en boterpakhuis 

 

De huidige gevel van de voormalige ‘Centraal Garage’ in de 

stijl van de Amsterdamse School uit 1928 is inmiddels een 

erkend monument en alweer een symbool van vergane glorie. 

Daarvoor had tussen 1895 en 1920 de blikfabriek Lorrewa zijn 

intrek genomen in de restanten van de in 1765 opgeheven 

brouwerij 'Swaenshals' met zijn van oorsprong sierlijk gekrulde 

gevel. Voor de blikfabriek erin trok, zat hier de 

gerennomeerde boterhandel van de firma Kleijn van Willigen.  

In het roerige rampjaar 1672 bestormde een woedende 

menigte de brouwerij, nadat de brouwer Johan Graswinckel, 

die tevens kapitein van de schutterij was, eerder opdracht had 

gegeven om te schieten op demonstranten die protesteerden 

tegen de gebroeders De Witt en hun regentenkliek en riepen 

om de Prins van Oranje. 

 

Brouwer Adriaen van der Chijs (1550-1615) 

Brouwerij Het Swaenshals in 1675 volgens de Kaart Figuratief 

Blikfabriek Lorrewa op briefhoofd van circa 1910 

 

 

 

Koornmarkt 32  

Oud koopmanshuis met krijgshaftige stoeppaal 

 

Van dit grote koopmanshuis uit halverwege de 16e eeuw is vooralsnog geen huisnaam bekend. 

Waarschijnlijk is omstreeks 1560 gebouwd door graanhandelaar Gerrit Fransz. In 1600 woonde hier 

de Vlaamse textielhandelaar Niclaas Tristram en vervolgens de VOC-bewindhebber Engelbert Pauw, 

die gelieerd was aan een bekende Amsterdamse burgemeestersfamilie. Hetzelfde gold voor zijn 

schoonzoon Arent van der Graeff, die niet in de Oost handelde, maar zijn geld vooral verdiende met 

de handel in suiker, tabak en slaven als bewindvoerder van de West-Indische Comapgnie.  

In de tweede helft van de 19e eeuw werd het pand gekocht door een projectontwikkelaar, die het 

opsplitste in een apart boven- en benedenhuis en het pand bovendien inkortte ten behoeve van een 

aantal extra huisjes in de Molsteeg. De ingegraven kanonsloop is een 

aanwinst van de huidige eigenaar. 

 
Arend van der Graeff en Machteld Pauw, bewoners 1648-1676 

       Het huis in 1675 volgens de Kaart Figuratief 



Koornmarkt 36 

'De Witte Pluijm',  

woning van de stadsanatoom en elektriciteitshandel 

 

Dit huis 'De Witte Pluijm' heeft een originele trapgevel 

uit het begin van de 17e eeuw. Het bouwjaar in de 

gevelsteen is echter niet goed meer te lezen door de 

verminking van de steen toen de naastliggende 

vensters in de 19e eeuw vergroot werden. Voor het overige bevat de 

gevel nog vele originele elementen die gekopieerd lijken uit 

architectonische voorbeeldboeken uit begin 1600. In de 17e eeuw woonde 

hier de stadsanatoom Cornelis ’s Gravesande (1631-1691), die zich in 1681 door de 

schilder Cornelis de Man liet vereeuwigen als leermeester van de Delftse artsen en 

chirurgijns tijdens zijn Anatomische Les. In de 19e eeuw was hier een apothekerswinkel van dubieuze 

kwaliteit, en in het begin van de 20e eeuw de elektriciteitszaak 

van D. Keern, waar je wasmachines en stofzuigers door het raam 

kon bewonderen. Omstreeks 1960 werd het huis geannexeerd door 

drukkerij Van der Drift ernaasst op de hoek van de Molsteeg, uitgever van 

De Delftse Post.  Achter de gevel ging het toen geheel in dit bedrijf op. 

 

De gevel van Koornmarkt 36 circa 1900 

Snijles van Cornelis ’s Gravesande,  

geschilderd door Cornelis de Man, 1681 

   Stofzuigers te koop bij D. Keern, 1940 

 

 

 

Koornmarkt 42  

Voormalige bewaarschool en brouwerij 'De Bril' 

 

Veel oudere Delftenaren kennen dit huis als de 

nonnenkleuterschool van de Zusters van Liefde, die 

hier van 1852 tot 1968 in bewdrijf was. Ook dit pand 

heeft echter een geschiedenis als brouwerij. Die gaat 

zelfs aanwijsbaar terug tot voor de grote stadsbrand 

van 1536. De naam van de brouwerij was 'De Bril', en 

later ''t Hart'. Ze had een achteruitgang naar de 

Brabantse Turfmarkt via ''t Sackgen'.  

Na hert bier woonde hier in de tweede helft van de 

17e eeuw predikant Robert Junius, die eerder in 

dienst van de VOC Gods Woord op het eiland 

Formosa had verspreid. Na hem was het bijna een 

eeuw lang het onderkomen van de regentenfamilie 

Van Assendelft. In huis bij hen hing in 1692 een 

Vermeer met een dame aan het klavecimbel. 

 

Dame aan het klavecimbel van Vermeer, die hier in 

1692 hing 

Kleuterschool van de Zusters van Liefde  

Dominee Robert Junius op een Delftse tegel, 1660 

 



Koornmarkt 48:  

Het Wapen van Dantzig en schildersatelier van Leonard Bramer 

 

Het huidige kunstenaarscentrum Kadmium gaf in de vorige eeuw 

onderdak aan de RK-bilbliotheek met daarachter de RK 

jongensschool St Jozef. Halverwege de 18e eeuw heeft de 

regentenfamilie Van Assendelft hier twee panden samengevoegd. 

Eén daarvan aan de rechter kant 

heette 'Het Vergulde Varken' en 

was in de 17e eeuw de werkplaats 

van schilder Leonard Bramer. 

Voor het andere pand, genaamd 

'Het Wapen van Dantzig', 

schilderde Bramer in 1653 een helaas reeds lang verdwenen fresco 

voor zijn buurman Antonie Bronckhorst. Voor 1579 droeg dit 

Wapen van Dantzig de naam 'Cuypers Baers'. In de begindagen van 

de Tachtigjarige Oorlog sloeg hier de Spaansgezinde eigenaar 

Willem van Foreest op de vlucht en werd zijn huis in beslag 

genomen. 

 

Tekening van Leonard Bramer 

      De voormalige St Josefschool achter Koornmarkt 48 

 

 

 

Koornmarkt 64:  

Eeuwenlang brouwerij Het Truweel (met de Kroon) 

 

Het huis, van oorsprong brouwerij 'Het Truweel', later 'Truweel met de Kroon', 

behoort tot de meest tot de verbeelding sprekende 

grachtenpanden van Delft. Boven de deur staat het bouwjaar 

1545. Hoger op de gevel staat het jaartal 1621. Dat laatste slaat 

alleen op de vernieuwde gevel van de bovenverdiepingen, die 

brouwer Arent van de Graeff liet aanbrengen. De monumentale 

zolderkap daarachter (met vier gestapelde jukken) is vrijwel zeker 

van 1545. De fundamenten en opgegraven oude waterputten in 

de kelder dateren zelfs van circa 1400. In 1848 was deze 

brouwerij een van de laatste die in Delft zijn deuren sloot. Het 

bedrijf omvatte toen ook beide buurpanden en strekte zich ook 

ver naar achteren uit. Een groot deel van de 

20e eeuw was het pand in gebruik bij de 

christelijke wijkverpleging 'Rehoboth' . 

 

Brouwer Arent van der Graeff, geschilder door 

Michiel van Mierevelt in 1619 

Brouwerij Het Truweel met de Kroon in 1675 op 

de Kaart Figuratief 

Hoofdkwartier van de christelijke wijkverpleging 

‘Rehoboth’, circa 1960 

 



Koornmarkt 25:  

Handel in mout met wormen en cholera 

 

Achter een 19e eeuwse gevel gaat hier nog een geheel 16e eeuws 

huis schuil met vloeren op eiken moerbalken op 

hardstenenconsoles, vanouds genaamd 'De Rode Lely'. Vanaf 

halverwege de 19e eeuw tot 1963 was dit pand een eeuw lang een Siamese 

tweeling met het buurpand Koornmarkt 23 en alleen via de voordeur van dat pand 

te betreden. Halverwege de 17e eeuw herdoopte Cornelis Kerseboom het huis in 

'De Kerseboom'. Hij verkocht het aan koopman Elias Fangeart, die het vol hing met 

tweederangs schilderijen. De handelspraktijken van deze koopman lieten echter te 

wensen over: in 1647 verkocht hij een scheepslading mout waar de wormen aan 

alle kanten uitkropen. De eigenaar die hier in 1853 een nieuwe gevel liet zetten, 

Leendert Heederik, werd in 1866 samen met zijn vrouw in dit huis het slachtoffer 

van de cholera, een ziekte die doorgaans vooral in de stegen en sloppen dood en 

verderf zaaide. 

 

Zestiende-eeuwse console met leeuwenkop in het achterhuis 

 

 

Koornmarkt 41:  

De Drie Houffijsers, alias De Gouden Stoep 

 

Van dit chique grachtenpand is direct 

zichtbaar dat het een samenvoeging is van 

twee oorspronkelijke panden. Tot 1736 stond 

hier de brouwerij De Drie Hoefijzers. waarin in 

1652 het rechter huis ‘Inden Briel’ is 

opgegaan. Het terrein van de brouwerij liep 

destijds door tot aan de Oude Delft, waar het 

huidige nummer 26 en de voorgangers van 

nummers 22 en 24 ook tot het 

brouwerijcomplex behoorden. Het linker deel 

van het huis is in 1736 door de 

belastinggaarder Pieter van Buyten van een 

nieuwe gevel voorzien en van binnen rijk met 

stucwerk versierd. Een dreigend belastingoproer dwong hem echter 

in 1748 de benen te nemen en zijn schilderijenverzameling met o.a. 

een Rembrandt in haast te verkopen. In 1905 kwam hier de Incassobank van de katholieke voorman 

Graaf le Grelle, die het pand geheel liet reatureren. Na de Tweede Wereldoorlog begon de 

Jezuïetenorde hier het nieuwe St Stanislascollege. Veertig jaar geleden bood het onder de bijnaam de 

'Gouden Stoep' enige tijd onderdak aan de Gemeentelijke Sociale Dienst.  

 

Overdadig gestucte gang uit 1736 

De Incassobank van Graaf le Grelle 

omstreeks 1910 

Klaslokaal van het St Stanislascollege 

in 1950 

Blinde Tobias van Rembrandt die hier 

in 1748 hing 

 



Koornmarkt 45   

Voormalige brouwerij ‘t Laarsje 

 

Tot circa 1625 was hier brouwerij 't Laarsje gevestigd. Het bedrijfsterrein liep door tot de 

Oude Delft en omvatte ook de voorganger van het huidige Koornmarkt 47. Nog steeds 

loopt het 16e eeuwse huis daardoor achter de gevel uit 1765 diep en breed uit, al is het in 

de loop der eeuwen steeds kleiner van afmeting geworden. In de 19e eeuw brak 

eigenaresse Louise Wijnaendts het achterste deel van het huis af ten behoeve van een 

stadstuintje. Samen met Betsy Perk richtte zij in 1871 in Delft de eerste Nederlandse 

vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt' op. Dat liep uit 

op een hooglopende ruzie, waarna Louise 

Wijnaendts met anderen de concurrerende 

vereniging 'Tesselschade' oprichtte. Later zou zij 

ook het huis aan deze vereniging vermaken. Een 

eeuw eerder woonde hier de VOC-schipper 

Gerrit Harmeijer, wiens schip in 1781 tijdens de 

Vierde Engelse Zeeoorlog werd buitgemaakt 

door de Engelsen. 

 

De ontwikkeling van brouwerij Het Laarsje tot huidig woonhuis  

De overmeestering van Gerrit Harmeijer door de Engelsen in de Saldannabaai 1781 

Louise Wijnaendts, secretares van de vrouwenorganisaties Arbeid Adelt en Tesselschade 

 

 

Koornmarkt 73  

Brouwerij De Ruyt, geldschieters van het verzet tegen Spanje 

 

In de gouden tijden van het Delfste bier stond dit huis bekend als brouwerij De Ruyt. Het was in de 

16e eeuw de bakermat van de brouwersfamilie Graswinckel, die vele generaties regenten 

voortbracht. Het huis is een van de weinigen dat niet dwars op de gracht, maar in de lengterichting 

van de gracht gebouwd is, al liep het erf van de brouwerij uiteraard door tot aan de Oude Delft. 

Stamvader Jan Jansz verdiende in de 16e eeuw niet alleen veel geld met 

bier, maar ook met haring. Hij had daarvoor diverse schepen in de vaart. In 

de begindagen van de Tachtigjarige Oorlog stonden de brouwer en zijn 

zoon bekend om hun ketterse sympathieën. Daarom 

besloten zijn na de Beeldenstorm hun heil tijdelijk in het 

buitenland te zoeken, waarop Alva's Bloedraad hun huis in 

beslag nam. Na de Opstand keerden zij terug en werden 

een van de geldschieters voor het Ontzet van Leiden. 

    

Brouwer en ketter Gerrit Jansz in de Ruyt (1542-1627) 



Koornmarkt 81   

De Handboog, (studenten-)pakhuis met de mooie luiken 

 

De gevel van het huis 'met de Handboogen', nu onderdeel van een 

serie studentenhuizen, spreekt vele vreemdelingen tot de verbeelding. 

In de 19e eeuw waren Engelse toeristen er al verrukt van. Het was 

toen nog een verwaarloosd pakhuis van een kuipersbedrijf aan de 

overkant van de gracht en had nog geen trapgevel. Bij een 'restauratie' 

in 1912 is ze  aangebracht alsof ze er altijd heeft gezeten. Tot 1625 was 

het pand, samen met het huidige Koornmarkt 83, onderdeel van de 

brouwerij van Cornelis Lambrechtsz van der Wel. Halverwege de 18e 

eeuw woonde hier Bartholomeus van den Boogaart, soldijboekhouder 

van de VOC. Voor het verbouwd werd tot studentenhuis zat er de 

drukkerij NV Kadee.  

 

Koornmarkt 81 voor de restauratie van 1912  

Koornmarkt 81 na de restauratie van 1912 

Gevelfragment 

 

 

 

Koornmarkt 93-95  

De Gouden Reaal 

 

Dit huis heeft een opvallend versierde gevel in de 18e eeuwse Lodewijk XIV-stijl, maar het diepe huis 

staat er al sinds de herbouw na de grote stadsbrand van 1536. De voorgevel is het werk van 

belastingpachter Antonij Vermaat die, net als zijn collega van Koornmarkt 41, graag zijn weelde en 

modebewustzijn wilde tonen. Het huis heet 'De Gouden Reaal', naar een muntstuk ter waarde van 

drie gulden uit de tijd van Karel V. Apotheker Johan van der Meer had 

hier halverwege de 17e eeuw een ‘rariteitenkabinet’, een soort 

privémuseum, met tal van opgezette exotiche dieren. Omstreeks 1830 

was beneden reeds een pakhuis. Het bovenhuis werd toen bewoond 

door de stadstekenleraar Cornelis Ouboter van der Griendt. Van 1895 

tot 1960 was op de plaats van het huidige Argentijnse restaurant de 

opslagloods van de transportfirma Van Gend & Loos gevestigd.  

 

Rariteitenverzamelaar geschilderd voor 

Cornelis de Man (Johan van der Meer?) 

Tekening van C.F. Bombled uit het Liber 

Amicorum voor tekenleraar Ouboter van der 

Griendt, 1835 

De opslagplaats van transporteurs Van Gend & 

Loos circa 1910 

 

Lees meer over deze en andere 

huizen op de Koornmarkt op de 

website achterdegevelsvandelft.nl   


