
Inkijkje in  de van der Mastenstraat in 1928 
 
In 1928 werd voor de viering van het 16de lustrum van het Delftsch Studenten Corps het 
openluchtspel D.16.M.M. (Mensch en Machine) opgevoerd, waaraan vooruitstrevende kunstenaars 
als de schrijver Mannus Franken, de componist Leo Smit, de regisseur Albert Van Dalsum en de 
filmmaker Joris Ivens deelnamen. 
 

 

 

Dit openluchtspel werd opgevoerd op de Paardenmarkt waar ook enorme tribunes voor het publiek 

waren gebouwd. Op deze foto zijn de DSC studenten nog aan het oefenen. De evenementen werden 

op meerdere locaties in de stad gehouden, maar het hoofdevenement  op de Paardenmarkt waarbij 

er veel prachtige opnames zijn gemaakt en toevallig ook een opname waar een deel van van der 

Mastenstraat is te zien.   

 



 

 

 

Bovenstaande  foto geeft ons  een kleine inkijk  in de van de Mastenstraat  in 1928 .Foto´s uit deze 

periode van onze straat zijn zeldzaam, in ieder geval zijn ze mij niet bekend. Deze foto is ook de 

aanleiding om wat meer uit te zoeken over de bouwkundige veranderingen in de straat. 

 

 

 

 



 

 

 

De detailfoto laat een paar opvallende dingen zien zoals dat aan de rechterkant het oude pand hoek 

Paardenmarkt en van der Mastenstraat er nog staat . Aan de linkerkant zijn de mooie oude 

straatlantaarns nog aanwezig en halverwege de straat is een lantaarn aan de gevel gemonteerd. Het 

eerst zichtbare  pand aan de linkerzijde is nr.35 (gebouwd 1911-1912) , dan nr.33 en 31 met de nu 

nog aanwezige 4 dakkapellen. Dan nr.29 , afgebroken in 1988.  Naast nr.29 een voor mij onbekend 

beeld nl. de kleine lage woningen welke nagenoeg identiek lijken te zijn en lijken door te lopen tot 

een paar panden voor het hoekpand Verwersdijk / van der Mastenstraat . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De volgende foto´s geven een beeld van de veranderingen in de tijd aan de achterzijde. De eerste 

foto is gemaakt vanaf de toren van bibliotheek in augustus 1931, gemaakt in opdracht van het 

Waterbouwkundig Laboratorium (nu Deltares) ter voorbereiding van het nieuwe laboratorium aan 

het Raam. Een detail laat een klein deel van de achterzijde van het bouwblok (oneven nrs.) zien.

 

 

Bij het rode stipje is de werkplaats zichtbaar van de houtzagerij Wolff.( zie  Bedrijvigheid op 

het binnenterrein aan de van der Mastenstraat.) Nog onduidelijk is wat de 

bestemming was voordat de houtzagerij er in gevestigd was.   

 

 

 

 

 

 



 

 

De volgende opname is gemaakt in 1932 , helaas  van mindere kwaliteit maar hierop is meer van de 

achterzijde van het bouwblok van van der Mastenstraat zichtbaar. Ook deze foto is genomen vanaf 

toren van de oude TU-bibliotheek aan het Raam. 

 

 

  

 

 

Rechts op de foto zijn de 2 puntdaken van nr.37 nog in de oude staat, in 1980 is er een groot dak van 

gemaakt. Op nr.29 het in 1988 afgebroken huis en vervangen door de huidige woning ontworpen 

door de Delftse architekt van Bergen. Het bouwblok nr.23 t/m 27 is hier nog niet gebouwd en op de 

foto nog zichtbaar als 1 woonlaag waarboven direct het dak begint.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Onderstaande  foto is een detail van een  luchtfoto  gemaakt in 1939 gemaakt door de KLM. Nu zien 

we het bouwblok vanaf een andere zijde (ongeveer locatie Oude Jan). 

 

.

 

 

 

Op deze opname is nu het bouwblokje nr.23 t/m 27 zichtbaar, dus blijkbaar tussen 1932 en 1939 

gebouwd. Naast dit bouwblokje is het rijtje richting Verwersdijk nog steeds aaneengesloten en 

onveranderd  t.o.v. de foto uit 1928. Het huis op de hoek van de Paardenmarkt en van der 

Mastenstraat (Fred en Klazien) staat hier ook op, terwijl op de foto uit 1928 van het DSC de oude 

situatie nog  staat. 

 



Tot slotte een foto uit 1950 waaruit blijkt dat de situatie aan het begin van de straat niet veel is 

veranderd tov. de vorige foto uit 1939. Na deze opname is in 1950/1951 nummer 11 ( het 

Conventum)gebouwd. Het smalle huisje tussen  nr.11 en nr.23 is de huidige doorgang naar de 

speeltuin en achterterreinen. 

 



 

 

 

 

Er blijven gelukkig  nog een aantal vragen over: 

1) De nummering in de straat verspringt van 11 naar 23, waar zijn 13,15,17,19 en 21 gebleven ?                

Het conventum  op nr.11 is na 1950 gebouwd en heeft een perceelbreedte van +/-15mtr. Dus op 

deze ruimte kunnen zeker 3 huizen gestaan hebben. Ter plekke van de doorgang heeft ook een huis 

gestaan, dus er zijn nog 2 huisnummers  zoek. 

Helaas zijn de kadastrale kaarten op het ogenblik niet beschikbaar ivm.de verhuizing van het archief, 

anders had de kadastrale kaart uit 1832 vergeleken kunnen worden met de huidige kaart, door deze 

kaarten op elkaar te projecteren. Een detail van de kaart uit 1832 staat in :  Geschiedenis van 

de straat 

2) Wat is de functie geweest voor 1912 van het grote stenen gebouw op het binnenterrein, en 

wanneer is het gebouwd.? 

3) Hardnekkig blijft het verhaal dat hier nog een hofje heeft gestaan, is dit waar en wat is het bewijs ? 

Indien u nog foto´s heeft of andere info dan weet u mij te vinden. 
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