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Inleiding

Weinig onderwerpen in ‘Het Leven van Gouda’ 

zijn zo actueel als de detailhandel die in deze 

aflevering aan bod komt. Kleine winkels, grote 

ketens: ze maken op dit moment allemaal 

dramatische tijden door. Net als elders sluit ook 

in Gouda de ene winkel na de andere de deuren. 

In de wintermaanden waarin deze bijdrage is 

geschreven, kondigen bekende Goudse winkels als 

Herman Buitelaar, Rodelle Mode en de Kokkerie 

aan te gaan stoppen. Met dit soort speciaalzaken 

verdwijnt veel sfeer en vakkennis. Maar het zijn 

ook de maanden waarin grote landelijke ketens 

in de problemen komen. DA, Manfield, Invito, 

Dolcis, Scapino en Pro Sport lijken het einde van 

2016 niet te halen. Paradigit sloot stilletjes haar 

Goudse filiaal. Grootste schok is het dreigend 

faillissement van V&D. De Kleiweg gaat er in één 

of twee maanden totaal anders uit zien.  

Winkels in de binnenstad: ze zijn zo 

vanzelfsprekend voor ons. We kunnen ons een 

binnenstad zonder winkels niet voorstellen. Maar 

dat is niet altijd zo geweest. De middenstand zoals 

we die vandaag de dag nog kennen in Gouda, met 

verkooppunten op een vaste plek, is echt iets van 

de laatste anderhalve eeuw. In dit nummer van 

‘Het leven van Gouda’ volgen we de ontwikkeling 

van de detailhandel vanaf de eerste ambulante 

handel tot aan de problemen waarin de winkels nu 

verkeren.

Van alle markten thuis

De eerste bewoners van het gebied waar nu de stad Gouda ligt, zijn 
ontginningsboeren. Ze ontginnen het drassige en bosachtige landschap 
en bouwen de eerste boerderijen. Ze leven van alles wat hun eigen land 
voortbrengt: graan, groente, fruit, zuivel, vee. Ze vullen het dagmenu aan 
met wat visvangst. Voor bijzondere aankopen, zoals aardewerk en ijzeren 
gereedschap zijn ze aangewezen op rondreizende ambachtslieden. Die 
strijken op gezette tijden neer bij de verdedigbare hofstede van de Heren van 
der Goude, aan de zuidzijde van de huidige St. Janskerk. Als zo’n smid of 
pottenbakker iedereen van nieuwe of gerepareerde spullen voorzien heeft, trekt 
hij weer verder. 
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Dat geldt ook voor de vele marskramers, die hun naam 
danken aan de ‘mars’, de mand die ze op hun rug dragen. Deze 
marskramers trekken met hun koopwaar van boerderij naar 
boerderij. Af en toe meert ook een koopman zijn schip met wijn 
en andere luxe artikelen af bij de hofstede. Maar dat is toch echt 
alleen voor de Heren: het gewone volk drinkt zelfgebrouwen bier. 
En van luxeartikelen is voor hen al helemaal geen sprake. 
In de veertiende eeuw, als Gouda een stad is geworden, wordt 
alles anders. Behalve boeren zijn er nu ook burgers. Nog 
steeds zijn de vroege stadsbewoners in aanzienlijke mate 
zelfvoorzienend, maar al gauw gaat men zich specialiseren. Er 
komen bakkers, kleermakers, brouwers enz. Zij produceren 
op bestelling en op maat. Maar wie kleren maakt of bier 
brouwt, moet ook eten. Net als andere steden krijgt Gouda 
van de landsheer het recht om markten te houden. De eerste 
marktkramen staan langs de hoofdwegen van de stad opgesteld, 
zoals de Gouwe, de Hoogstraat en de Kleiweg. Maar al snel 
worden de markten zó groot, dat vrijwel alle wegen vol kramen 
staan.

Vrij uniek voor ons land is de beslissing van het stadsbestuur in 
1395 om het tot dan toe braakliggende Marktveld aan te kopen 
van de stadsheer: er zijn niet veel middeleeuwse steden met 
een groot marktterrein. Vaak zijn ze pas later gecreëerd door 
een heel huizenblok of klooster te slopen, zoals in Leiden. Een 
halve eeuw later verrijst midden op het Marktveld het huidige 
stadhuis en met het oog op de hygiëne brengt het stadsbestuur 
daar de botermarkt en de vleesmarkt onder in het souterrain. 
Deze overdekte middeleeuwse markthal kennen wij nu als de 
Burgerhal. Het stadsbestuur ziet er streng op toe dat op de 
markten de orde gehandhaafd blijft. Tijdens de markt lopen 
schutters rond, terwijl keurmeesters de kwaliteit van vlees, vis en 

zuivelproducten nauwlettend in het oog houden. Ook maten en 
gewichten worden streng gecontroleerd. De stad wil geen slechte 
naam krijgen. 
Voor goederen die over lange afstanden worden aangevoerd 
en die dus moeilijker verkrijgbaar zijn, worden jaarmarkten 
ingesteld. Deze enorme markt door de hele stad blijft wel 
zes dagen opgesteld staan. Zo’n jaarmarkt of kerkmis, later 
verbasterd tot ons woord ‘kermis’, is een compleet volksfeest. 
Men kan er naast de gebruikelijke levensmiddelen ook boeken, 
juwelen, specerijen en andere exotische zaken verkrijgen. 
Daarnaast vindt men er kwakzalvers, goochelaars, troubadours, 
toneelgezelschappen, acrobaten en soms ook rariteiten, zoals 
dansende beren, een schaap met vijf poten of een vrouw met een 

verkoop van brood, Italie ca. 1385, Oost. Nat. Bibl. Wenen Verkoop van vis, Italie ca. 1385, Nat. Bibl. Wenen

Markt vleeshal met vleesbanken en boterhal
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baard. Vandaar de zegswijze ‘de kermis moet zijn gasten, de markt 
zijn kooplieden hebben.’

Zo goed als nieuw

Behalve op markten kunnen de Gouwenaars ook terecht in de 
boelhuizen of lommerds voor tweedehands spullen die door 
armlastige stadsgenoten verpand zijn. Daarvan moeten er 
meerdere in de stad te vinden zijn geweest. 
Een aparte beroepsgroep wordt gevormd door de uitdraagsters. 
Het zijn vrijwel altijd vrouwen. Zij betrekken tweedehands 
spullen - meest kleding, inboedel en huisraad - bij particulieren 

thuis, op boedelveilingen, openbare verkopingen en in erfhuizen. 
Ze verkopen ze vanuit hun huis of vanuit zo’n erfhuis. Ook 
mogen deze uitdraagsters op donderdag, als er markt is, met 
garen, wollen kleding en linnengoed op de arm door de stad gaan. 

Venters en andere verkopers aan de deur lijkt Gouda in de 
middeleeuwen niet gehad te hebben. We komen ze tenminste niet 
tegen in de archieven. Pas in 1835 duikt de eerste venter op in 
een trouwacte. Daarna worden het er snel meer. Intussen gaan in 
de omgeving van Gouda de marskramers nog wel steeds van deur 
tot deur. Eeuw na eeuw sjouwen deze kleine zelfstandigen rond 
met uiteenlopende handelswaar, van huishoudelijke artikelen van 
hout, been en aardewerk tot luxegoederen zoals kant, damast 
en zijde. Ze hebben soms ook zaken als zout, peper en andere 
specerijen bij zich.

‘Hoick ende winkel’

Echte winkels zoals wij die nu kennen, komen in de 
Middeleeuwen nog niet voor. Toch heeft de winkel wel een 
middeleeuwse oorsprong, al is de ontwikkeling niet altijd even 
duidelijk. Een middeleeuwer die iets wil kopen, gaat naar een 
kleermaker, een schoenmaker, een meubelmaker of een smid 
en bestelt daar wat hij nodig heeft. Dat wordt dan op maat 
gemaakt. Maar een bakker bakt een voorraad en legt die voorraad 
gebakken broden op een toonbank of in de raamopening, op de 
opengeklapte luiken. En ook een borstelmaker, schortmaker of 
brouwer heeft natuurlijk een bescheiden voorraad die hij meteen 
kan verkopen. Zijn werkplaats is dus tevens winkel: de winkel van 

Markt zuidzijde richting Stoofsteeg met marktkramen en winkels met stoepen en de gewraakte zonneschermen

Standwerker op de markt
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een handwerksman. Er is vrijwel geen wederverkoper te bedenken 
die niet tevens iets produceert. 
Het woord ‘winkel’ zelf stamt ook uit de Middeleeuwen. Het 
betekent eigenlijk hoek (vergelijk: winkelhaak en het Duitse 
‘Winkel’). Het slaat waarschijnlijk op de hoek, plank of zijkamer 
van de werkruimte waar de koopwaar is opgesteld. In die 
betekenis komen we het al vanaf ca. 1300 tegen in Vlaanderen. 
Een eeuw later komt het woord in die betekenis ook voor in 
Holland. In Leiden spreekt men van ‘hoick ende winkel’. 

De regelgeving in Middeleeuwse steden is zeer streng, zowel op 
de markt als in de werkplaatsen bij ambachtslieden thuis. Gouda 
biedt daarvoor tal van voorbeelden. De stad hecht namelijk zeer 
aan haar goede naam en ziet streng toe op hygiëne, kwaliteit en 
eerlijkheid. Ook concurrentie, zowel tussen de Goudse gilden 
onderling als met ‘vreemde’ handelaren, houden de bestuurders 
scherp in het oog. Maten en gewichten worden voortdurend 
geijkt. Veel producten krijgen een keurmerk, zoals brood, laken, 
kuipen, touw, tin en natuurlijk het vermaarde Goudse bier. Voor 
brood en boter gelden maximum prijzen. De bepalingen rond 
het slachten en te koop aanbieden van geslacht vlees beslaan 
vele bladzijden en zijn zeer gedetailleerd. De straffen zijn fors. 
Zo wordt ‘stinkend vlees’ dat in de Vleeshal wordt aangeboden 
zonder pardon vanaf de sluis in het water gegooid, de aanbieder 
ervan krijgt een fikse boete en mag een maand geen vlees meer 
aanbieden.

Mosterdman

Lage Gouwe visbanken van ansicht.psd
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Goeie grutten

In de zeventiende eeuw vinden op veel gebieden grote 
veranderingen plaats. De intensieve handel met Indië en andere 
Aziatische en Amerikaanse gebieden leidt tot een toevloed aan 
nieuwe producten. De toegenomen welvaart zorgt ervoor dat 
die binnen het bereik liggen van een grote groep burgers. De 
allereerste echte winkels, waar ingekochte goederen zonder 
verdere bewerking worden doorverkocht, zijn die van de 
kruideniers. Al in de Middeleeuwen verkopen deze ‘crudeners’ 
kruiden, zowel inheemse, die ze zelf verzamelen en drogen, als 
buitenlandse, die via Venetië of Spanje ons land bereiken. Zout, 
peper, kruidnagels, gember en dergelijke heeft men al tijdens de 
kruistochten leren kennen en zijn dan ook al eeuwen vóór de 
ontdekking van Indië ingeburgerd in de Nederlandse keuken.

Door de toename van de welvaart en de ontdekking van nieuwe 
landen en producten, wordt de behoefte naar dit soort ‘koloniale 
waren’ snel groter. Koffie- en theehuizen en tabakshandelaren zijn 
nieuwe verschijnselen, terwijl daarnaast vertrouwde ondernemers 
als de kruidenier en de grutter hun assortiment uitbreiden. Een 
fraai Gouds voorbeeld van een woonhuiswinkel in koloniale 
waren is De Moriaan aan de Westhaven. Hier worden koffie, 
kruiden, thee, tabak en snuif te koop aangeboden.
Al snel verkopen de kruideniers alle ‘droge’ levensmiddelen. 
Naast de al genoemde kruiden en koloniale waren zijn dat 
ook kaarsen, zeep, touw en andere zaken voor huishoudelijk 
gebruik. Aanvankelijk zijn kruideniers door de verkoop van 
geneeskrachtige kruiden ook een soort apotheker, maar in de 

Nieuwe levensmiddelen en huishoudelijke artikelen in de 19e eeuw

Melkventer en een Scheveningse vissersvrouw, beide met handkar, 1910

De Moriaan, interieur winkel met klanten, 6 augustus 1942

Winkel in koloniale waren en fruit van de wed. G. de Jong aan de Westhaven 7. Het 

pand rechts, Westhaven 6, 1913 tot 1999 Nationale Christen Geheelonthouders Ve
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17e eeuw wordt wettelijk vastgelegd dat verkoop daarvan is 
voorbehouden aan echte apothekers.
De oorsprong van de grutter of gorter is iets anders dan die van 
de kruidenier. Aanvankelijk handelt hij in gedroogde granen en 
peulen. Deze goed houdbare etenswaren maalt en zeeft hij en 
verkoopt hij in kleine hoeveelheden voor gebruik in de keuken. 
Ook deze grutter breidt zijn assortiment in de zeventiende 
eeuw en later uit en is nauwelijks meer te onderscheiden van de 
kruidenier.

In Gouda komen we in de zeventiende eeuw 
een aantal ‘vettewariers’ tegen. In het archief 
tellen we er in totaal twaalf. Zij lijken nog 
het meest op de latere kruidenier, want 
ze verkopen in principe alles: boter, 
kaas, eieren, spek, kaarsen, olie, worst 
en in Gouda in ieder geval ook zout en 
zeep, want daarover dragen ze belasting 
af. De naam ‘vettewarier’ is overigens een 
volkse verbastering van het oud-Franse 
‘victualier’, iemand die levensmiddelen 
verkoopt. 

De eerste winkels staan vol kratten, tonnen, kisten, vasten, 
potten, flessen, etc. De meeste artikelen worden per stuk verkocht 
of afgewogen. De klant neemt de boodschappen vaak in een eigen 
kan, schaal of mand mee naar huis.

Werk aan de winkel 

Na de zeventiende eeuw, met zijn explosieve toename aan 
exotische artikelen, verandert er lange tijd niet al te veel aan 
de wijze waarop de Gouwenaar zijn boodschappen doet: de 
ambachtsman, de markt, een enkele winkel zoals de Moriaan: dat 
is het. Alleen het verdwijnen van de gildes in 1798 gedurende de 
Franse Tijd moet genoemd worden. Beroepen zijn nu niet meer 
beschermd. Iedereen mag alles produceren. Het duurt in ons land 
een halve eeuw voordat de gevolgen daarvan merkbaar worden. 
En die zijn zeer ingrijpend. 
Pas door vele maatschappelijke veranderingen, die we nu 
aanduiden als de industriële revolutie, maakt de detailhandel 
in de tweede helft van de negentiende eeuw een stormachtige 
ontwikkeling door. Vrijwel alles wat we vandaag de dag op het 
gebied van winkelformules normaal vinden, is in deze halve 
eeuw ontstaan. Denk daarbij aan warenhuizen, filiaalbedrijven, 
het grootwinkelbedrijf, bezorging aan huis, de buurtwinkel, 
de dorpswinkel. Ook zaken als confectiekleding, voorverpakte 
artikelen, merkartikelen, etalages, advertenties en reclame, 
weekaanbiedingen: het is allemaal in deze korte periode 
bedacht. Alleen de zelfbediening, de meubelboulevard en het 
postorderbedrijf/webwinkel zijn van later datum.

Met het voortschrijden van de productiemethoden wordt ook het 
assortiment van de winkels snel uitgebreider en gevarieerder. 

In 1810 is al het conservenblik uitgevonden en dankzij deze 
en andere vondsten rollen de voorverpakte producten uit de 
fabrieken de winkels in. Daaronder zijn ineens heel nieuwe 
producten (zie kadertekst). Ook andere uitvindingen 
doen hun intrede en vinden hun weg naar speciaalzaken, 
zoals de schrijfmachine (1808), de grasmaaier (1830), de 

wasmachine (1862), de vaatwasser (1886) en de stofzuiger 
(1901).

De grutter, Jan Luycken 1694
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Gildepenning van het 

vettewariergilde van Middelburg

Advertentie J. Verweij comestibles aan de Markt
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Oorzaak en gevolg

Voor de plotselinge en onstuimige opkomst van winkels zijn drie 
doorslaggevende factoren aan te wijzen. Hoofdoorzaak is de al 
genoemde industriële productie van goederen. De snel groeiende 
fabrieken hebben grote behoefte aan winkels voor de afzet van die 
producten. Ze produceren namelijk in zulke grote aantallen dat 
ze een veel groter afzetgebied nodig hebben dan alleen hun stad 
van vestiging. De groeiende stroom fabrieksgoederen verdrijft de 
ambachtelijke producten. 
Een tweede factor is de snelle verstedelijking, ook weer als 
gevolg van de industrialisatie. In de loop van de negentiende 
eeuw ontstaat daardoor naast het arbeidersproletariaat ook een 
bemiddelde middenklasse van ambtenaren, onderwijzers en 
kleine ondernemers. Naarmate hun welstand toeneemt, groeit 
de behoefte aan goedkoop geproduceerde luxegoederen, die 
voorheen alleen maar weggelegd waren voor de rijkste burgers
Een derde maatschappelijke verandering betreft de gelijkstelling 
van alle religies in de Grondwet van 1848. Twee maatschappelijke 
groeperingen grijpen hun kans, namelijk de joden en katholieken. 
Deze groepen hadden eeuwenlang geen toegang gehad tot 
de ambachtsgilden, maar nu zijn er nieuwe kansen. Dat de 
katholieken en joden kansen grijpen die voorheen waren blijven 
liggen, komt doordat het protestantse volksdeel traditioneel 
een afkeer heeft van handel in producten die door derden zijn 
gemaakt: geld is voor deze ‘kleine luyden’ het ‘slijk der aarde’ 
en zoiets als geld met geld verdienen ervaren ze als ‘woeker’. 
Katholieken en joden kennen die scrupules niet en storten zich 
vol overgave op de openliggende markt. Deze ontwikkeling 
wordt nog versterkt door de komst van een grote groep Duitse 
immigranten: deze katholieke en joodse geloofsvluchtelingen 
ontpoppen zich als echte entrepreneurs, die de zaken voortvarend 
aanpakken. We kennen veel van hun namen nog: Sinkel, 
Hunkemöller, Dreesmann, Cloppenburg, Metz, Gerzon, 
Bahlmann en… Raming en Bruns.

Er vallen door deze ontwikkeling ook klappen. Het hardst 
getroffen worden de ambachtslieden. De smid houdt zich staande 
door naaimachines, grasmaaiers, fietsen en spoedig daarna ook 
auto’s te verkopen en te repareren. De schoenmaker wordt een 

schoenverkoper of een schoenhersteller, maar echt iets moois 
maken zoals hij eerst deed, dat is er niet meer bij. Maar de 
meeste ambachtslieden verdwijnen gewoon: de borstelmaker, de 
stoelenmatter, de glasblazer: ze hebben allemaal het nakijken en 
vinden waarschijnlijk een baan in een fabriek. Er verdwijnt veel 
vakmanschap en kennis en ook veel trots en arbeidsvreugde. Het 
oude ambacht wordt het slachtoffer van harde marktwerking. Dit 
is de eeuw van het liberalisme.
Ook het ontstaan van dorpswinkels in het buitengebied blijft niet 
zonder gevolgen. Het bezoek van de plattelandsbevolking aan de 
stad slinkt, waardoor ook het belang van de week- en jaarmarkten 
afneemt. De Goudse warenmarkt heeft het uiteindelijk overleefd 
en mag zich sinds vorig jaar zelfs de gezelligste van Nederland 
noemen, maar de vele Goudse jaar- en veemarkten en zelfs de 
befaamde kaasmarkt zijn allemaal verdwenen. 

Winkelstraten 

In de Middeleeuwen zitten de ambachtslieden nog overal door 
de stad verspreid. De eerste echte winkels zoeken echter de 
nabijheid van de markten op: winkels hebben ‘loop’ nodig en 
profiteren dus van de drukte op zo’n markt. In Gouda vinden 
we de eerste winkels dan ook rond de Markt, in de Wijdstraat 
en in de Dubbele Buurt. Spoedig daarna volgen delen van de 
Turfmarkt, de Naaierstraat en de Gouwe, nabij de Visbanken. 
Dat de winkeliers de concurrentie van de marktkooplieden niet 
vrezen, komt doordat ze duurzame en luxe producten aanbieden, 
die op de markt niet te vinden zijn. Spoedig ontwikkelt de 
detailhandel zich zo sterk dat men de steun van de markten niet 
meer nodig heeft: de winkeliers zoeken elkaar op en zo breidt het 
winkelareaal van Gouda zich uit naar de toegangswegen van de 
stad, de Kleiweg en de Tiendeweg en zijstraten daarvan zoals de 
Zeugstraat en de Groenendaal.

Van al deze winkelstraten is de Kleiweg de bekendste. Om die 
reden hebben we de Kleiweg gekozen om door de tijd heen 
te volgen. De weg is in de loop der eeuwen namelijk een paar 
keer sterk van karakter veranderd. Tegenwoordig zitten hier 
de meeste franchisers en filiaalbedrijven, maar in de vijftiende 
eeuw staan er vooral woonhuizen, kloostergebouwen en zelfs 
boerderijen. Alles bij elkaar komen we maar twintig mensen met Bruns, hoek Lage Gouwe en de Turfmarkt, het winkelpand van J.L. Bruns

Avondopname slagerij A. Veldkamp in de Korte Groenendaal 9, ca. 1930
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Kantoorboekhandel en Drukkerij Verzijl
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Interieur van de werkplaats van drukkerij Verzijl aan de Korte Tiendeweg 1. ca. 1916. 

SAMH, inv. nr. 

De voorgevel van de boekhandel annex snelpersdrukkerij, scharen en messen 

firma B.A. Verzijl, op de hoek van de Korte Tiendeweg  Stoofsteeg, ca 1930.  

SAMH, inv. nr. 



-  -

-

-

-

-

-
-

-

-

Bronnen:

Van Huis tot Huis (In 75 jaar van Griffel tot balpen)

Ondergondse krantjes. Herinneringen van een loopjongen.

Eigen archief

Winkelpui van kantoorvakhandel Verzijl in  1995
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een beroepsaanduiding tegen, zelfs als we een ruime periode 
tussen 1350 en 1450 bekijken. De Kleiweg is duidelijk een 
uitvalsweg (zie kader blz. ***). Rond 1600 hebben we wat meer 
duidelijkheid. Binnen een marge van maar 25 jaar vinden we een 
grote variatie aan beroepen en daaronder zelfs een vettewarier: 
de eerste winkel! (zie kader blz. ***). In het jaar 1832 hebben 
we ineens een compleet overzicht van één jaar. In dat jaar wordt 
namelijk het kadaster aangelegd en het gebruik van ieder kavel 
geregistreerd. Dat levert een verrassend beeld op, want er blijken 
dan al aardig wat winkels te zijn. Het zijn pioniers. De Kleiweg 
is duidelijk in transformatie (zie kader blz. ***). Nog maar 
zo’n twintig jaar en er varen stoomboten op de IJssel, de eerste 
stoomtrein is in aantocht en de eerste stoomfabrieken worden 
gebouwd. Dan gaat het heel hard.

Intussen krijgt de Kleiweg op zaterdagavond een heel andere 
naam en reputatie. Dan wordt zij het domein van flanerende 
jongens en meisjes en wordt de Stijfselbaan genoemd, 
mogelijk een verwijzing naar hun opgedofte uiterlijk met 
gesteven boorden en gesteven jurkjes. Vooral voorafgaand aan 
de kermis is het een komen en gaan van jongeren. 

Warenhuizen

Het warenhuis is een uitvinding van Procter & Gamble, de latere 
multinational, en het eerste staat in Cincinnati. Het opent zijn 
deuren al in 1837 als in Gouda de eerste winkels verschijnen. In 
de grote steden van Europa slaat de nieuwe winkelformule snel 
aan. Kleinere steden als Gouda volgen later.
Het eerste Goudse warenhuis is Magazijn ‘De Zon’ in de 
Wijdstraat, op de plaats waar nu ING zit. In werkelijkheid gaat 
het om een vestiging van V&D. Alle vroege vestigingen van V&D 
zijn zelfstandige filialen en heten Magazijn ‘De Zon’. Het Goudse 
filiaal van V&D is eigendom van de gebroeders Van Haeren. In 
1909 wordt het pand samen met een woning ernaast vervangen 
door het huidige gebouw.
Een tweede warenhuis heeft zijn wortels in de manufacturenzaak 
van Bruns op Markt 57. Deze verhuist in 1884 naar een 

IJzerwarenzaak van P. Rond Pz. in de Zeugstraat. c. 1908.

Bakker W. Kranendonk met hondenkar, omgeviing Broekweg ca 1918

Wijdstraat aan weerszijden met op de achtergrond magazijn de Zon (Vroom & 

Dreesmann), 1904..psd

De Kleiweg in 1832
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nieuwbouwpand op de hoek van de Hoge Gouwe en de 
Turfmarkt. Ondanks de wat geïsoleerde ligging weten de 
Gouwenaars Bruns daar te vinden, al was het maar vanwege 
het torentje op het gebouw. Hierin bevindt zich namelijk een 
planetarium dat grote populariteit geniet. Toch verhuist Bruns in 
1942 naar de inmiddels veel drukkere Kleiweg en uiteindelijk valt 
het stijlvolle oude pand met het planetarium in 1978 onder de 
slopershamer.

De nagelnieuwe vestiging van Bruns, later van Raming, 
op de Kleiweg staat op de plaats van het afgebroken Sint-
Elisabethgasthuis. In 1957 wordt de gevel van het warenhuis 
gewijzigd en een paar jaar later sneuvelt de lichtkoepel. Door 
middel van glazen daken en lichtkoepels liet men tot de 
Tweede Wereldoorlog veel licht toetreden in de warenhuizen. 
Grootschalige toepassing van elektrisch licht maakt dat overbodig 
en in de naoorlogse periode worden overal in Nederland fraaie 
glas-in-loodramen en glazen lantaarns opgeofferd aan de nieuwe 
mode. In 1969, als het pand volledig in handen van Raming 
komt, krijgt het pand een extra uitgang en een etalage aan de 
Kazernestraat. 
Naast dit warenhuis, op de plaats van de inmiddels ook gesloopte 
Kleiwegkerk, zit dan V&D in een noodwinkel. In 1977 volgt 
opnieuw een verbouwing en uitbreiding van het warenhuis van 
Raming. Twee jaar later neemt V&D Raming over en verlaat het 

noodgebouw. Daar verrijst vervolgens het enkele jaren geleden 
ook al weer verbouwde complex met C&A, HE en Blokker.

Dochters en verBlokkering

Eveneens in de Verenigde Staten ontstaan al vroeg in de negen-
tiende eeuw filiaal bedrijven, letterlijk dochterondernemingen, 
doordat winkeliers een tweede zaak openen. Vaak doen ze dat 
omdat ze meerdere erfgenamen hebben, maar soms ook alleen 
maar als investering. Met meer zaken kopen ze goedkoper in 
of importeren zelfs hun eigen goederen. Hun prijzen kunnen 
daardoor lager zijn bij een gelijke of zelfs grotere winstmarge. Bij 
voldoende filialen, openen ze soms een eigen grossierderij. Een 

20 Kleiweg, 1984, draaiorgel staat voor de Hema te spelen voor het winkelend 

publiek.SAMH, inv nr. 73522. Foto Van Meeteren
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Winkelpanden aan de Markt (Botermarkt) drogisterij C.C. Krom, herenkleding-

magazijn Mercurius, banketbakkerij Breebaart, ca 1900.SAMH, inv. nr. 
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Gouds voorbeeld is de firma Krom met een winkel 
aan de Markt en een grossierderij op de Turfmarkt 
(zie kadertekst).
Franchise is iets anders. Het woord komt van het 
Franse woord voor stadsrechten: een ondernemer 
sluit zich aan bij een onderneming en geniet alle 
voordelen die ook filialen van dat bedrijf hebben: hij 
voert de naam van het moederbedrijf, profiteert van 
inkoopvoordelen, naamsbekendheid, gezamenlijke 
reclamecampagnes etc. Het verschil is echter dat de 
franchisenemer weliswaar aan bepaalde eisen moet 

voldoen en bijvoorbeeld niet mag afwijken van het 
bedrijfsconcept, maar wel juridisch zelfstandig ondernemer blijft. 
Het is een vondst van de Belgische broers Delhaize uit 1880 en 
maakt hen groot, maar de werkelijk explosieve groei vindt plaats 
in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Nederlandse 
voorbeelden zijn de DA-drogisten en minstens tweehonderd 
vestigingen van Albert Heijn. 

Het grote nadeel van filiaalbedrijven en franchisenemers doet 
zich vooral vandaag de dag voelen en wordt aangeduid met de 
term ‘verBlokkering’: in tal van steden vinden we vlak bij elkaar 
dezelfde formules en daardoor eenvormige en onaantrekkelijke 
winkelstraten. Kenmerkend zijn grote en schreeuwerige reclame-
uitingen, verwaarloosde etalages of zelfs dichtgeplakte ramen. 
Die sfeer van onverschilligheid nodigt uit tot vandalisme en 
het aanbrengen van graffiti wat bij klanten het gevoel van 
ongezelligheid en zelfs onveiligheid versterkt. Tegenwoordig 
spannen winkelketens zich meer in om dit tij te keren, zeker nu 
steeds meer winkelpanden leeg komen te staan. Zo heeft Blokker 
een aantal historische puien van Blokkervestigingen gerestaureerd 
of gereconstrueerd. Voorbeelden van verdwenen filiaal- en 
franchisevestigingen in Gouda zijn Jamin, Simon de Wit en De 
Gruyter, alle drie gevestigd aan de Markt. 

< Bouwer, Cabout, Hoogenbosch en Albert Heijn, datum onbekend.

SAMH, inv. nr. 
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Kruideniersbedrijf Simon de Wit aan de Markt hoek Stoofsteeg, 1960. 

SAMH, inv. nr. 

Interieur van De Gruyter op de Markt met verkoopsters ca. 1961. 

SAMH, inv. nr. 

Markt, interieur winkel Jamin. SAMH, inv. nr. 
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Nog een nieuwe formule, alweer Amerikaans, is het 
eenheidsprijsbedrijf. In 1879 opent Woolworth namelijk zijn 
eerste zogenaamde ‘five-and-dime stores’, waar alles voor de 
vaste prijs van vijf of tien dollarcent verkocht wordt. De kosten 
zijn extreem laag door nauwelijks personeel aan te nemen en 
niets te investeren in de inrichting en aankleding van de winkel. 
Het assortiment is incompleet. Het Engelse Marks & Spencer 
neemt in 1903 het idee van Woolworth over, maar voert wel een 
breed assortiment. In Nederland opent de Bijenkorf in 1926 de 
Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij, oftewel HEMA. 
De eenheidsprijs is een kwartje, later veelvouden van kwartjes. 
Uiteindelijk wordt de eenheidsprijs losgelaten en vervangen 
door een ‘prijsplafond’: de HEMA verkoopt geen dure of luxe 
producten. Gouda krijgt pas een HEMA op de Kleiweg in 1973. 
Voordien was op die plek Ford-garage Hulleman gevestigd. 

Samenwerken tegen de verdrukking in

De coöperatie is het laatste negentiende-eeuwse winkeltype 
dat we bespreken. Twee Goudse voorbeelden zijn de Goudsche 
Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereniging ‘Ons 
Voordeel’ op Raam 60-62 en de nu verdwenen R.K. Coöperatieve 
Broodbakkerij en Verbruikersvereniging ‘Ons Belang’, gevestigd 
aan de Nieuwehaven. Het idee is simpel: producenten van 
voedsel, bijvoorbeeld boeren, of consumenten verenigen zich 
en kunnen als vereniging goedkoop inkopen of andere doelen 
bereiken. Zo is het Goudse ‘Ons Voordeel’ een initiatief van een 

aantal arbeiders van de kaarsenfabriek. In 1892 wordt gestart met 
een coöperatieve broodbakkerij die haar leden goed en goedkoop 
brood verschaft. De oprichting van dergelijke coöperaties is 
uiteraard een klap voor de plaatselijke bakkers, kruideniers en 
andere kleine neringdoenden, maar aan de andere kant hebben 
de coöperaties veel gedaan voor de economische emancipatie 
van bijvoorbeeld het fabrieksproletariaat. Hoewel coöperatieve 
bakkersverenigingen en supermarkten inmiddels verleden tijd 
zijn, is ons land nog steeds rijk aan andere coöperaties, zoals 
Friesland Campina, de RABO-bank, Univé, ParkeerService en 
een aantal energiecoöperaties die gezamenlijk windturbines of 
zonnepanelen exploiteren. 

Door alle grootschalige nieuwe winkelformules komt de 
kleine zelfstandige al aan het eind van de negentiende eeuw 
in de problemen. Maar ook de consument loopt gevaar: 
critici waarschuwen niet zonder reden voor koopverslaving 
en snel groeiende schulden. Ook de steeds verder afnemende 
kwaliteit van de producten en de slechte service worden 
gehekeld. De overheid grijpt echter niet in, want dit is de 
periode van het ongebreidelde liberalisme. Het is allemaal 
de eigen verantwoordelijkheid van de consument en het 
ondernemersrisico van de winkeliers. In de grote steden gaan 
de winkeliers met duizenden tegelijk failliet. De warenhuizen 
zoeken de oplossing in een vlucht voorwaarts. De onderlinge 
concurrentie drijft ze tot extremen: ze openen restaurants, 
postkantoren, reisbureaus, kapsalons etc. Een zaak als Harrods 

De Kleiweg in 1900
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De electrische machinale siroopwafelfabriek Bern. de Groot op de Kleiweg 50,  

ca. 1920. SAMH, inv. nr. 

Kleiweg aan weerszijden vanaf de Hoogstraat noordwaarts, ca 1930.  

SAMH inv. nr. 
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heeft zelfs een eigen orkest en diverse muzikanten en ensembles 
in dienst. Het assortiment is er spreekwoordelijk onbeperkt: je 
kunt er in principe een vliegtuig, Ferrari of olifant kopen. Of een 
krokodil, zoals de schrijver Noël Coward ooit deed. Tot op de 
dag van vandaag is de service extreem: Harrods vliegt klanten 
desnoods met een privéhelikopter naar Heathrow en voor 
Michael Jackson werd de zaak ooit ’s nachts geopend.
Na de Eerste Wereldoorlog worden de enorme investeringen 
van de warenhuizen pas echt beloond. De grote bloei van de 
warenhuizen kan in eerste instantie worden toegeschreven 
aan de oorlog zelf. Als gevolg van de schaarste gaat het publiek 
hamsteren en durven de warenhuizen eindelijk fikse prijzen te 
vragen. Na de oorlog zorgt de groeiende koopkracht van een 
grote groep voor grote winsten. Onbegrensd vertrouwen in de 
toekomst, in de techniek en in ongehinderde economische groei 
zorgen voor een optimistische sfeer die nu bekend staat als de 
Roaring Twenties. Omdat ook de fabrieksarbeider emancipeert, 
komt er nog een grote groep potentiële klanten bij.

Herman Buitelaar

Ad van der Roer is een rasechte Goudse middenstander. Al 
meer dan twintig jaar verkoopt hij professioneel gereedschap 
onder de naam Herman Buitelaar op Zeugstraat 42. Met 
uitsluitend topmerken op de plank, veel vakkennis en maar 
één werknemer in dienst is zijn zaak in alle opzichten de 
tegenpool van de grote bouwmarkten. Maar de zaken lopen 
terug en omdat de investering van tijd en geld niet meer 
opwegen tegen de opbrengsten, heeft Van der Roer ervoor 
gekozen de zaak te sluiten. We spreken hem dan ook tijdens 
de opheffingsuitverkoop.

Van der Roer noemt een veelheid aan oorzaken voor het 
geleidelijke verloop van de zaak. Wie verwacht dat hij het 
online winkelen als eerste noemt, heeft het mis. Hij zit zelf al 
vele jaren online en kan aardig meekomen. Maar de tarieven 
van Google om bij zoekacties bovenaan te komen, zijn hoog 
en drukken de winst, terwijl de marges toch al steeds kleiner 
worden. Door de ‘dozenschuivers’ van internet, die geen winkel 
en zelfs geen magazijn aanhouden en dus geen kosten maken, 
staan de prijzen steeds meer onder druk. Veel van dit soort 
aanbieders versturen machines soms rechtstreeks vanuit China 
en vermijden daarmee allerlei kosten. Dat mag wel niet, maar 
het gebeurt toch. Klanten zijn soms brutaal genoeg om bij hem 
advies in te winnen en dan op hun smartphone de laagste prijs 
van zo’n aanbieder op te zoeken. Ze proberen dan af te dingen 
of zien van de koop af. Voor die prijs kan Van der Roer het 
immers niet leveren.
Maar belangrijker dan internet is het veranderde koopgedrag. 
Zo klussen jonge mensen tegenwoordig veel minder. 
Bovendien kopen gelegenheidsklussers gereedschap niet 
meer voor het leven: ze geven steeds minder om kwaliteit. Als 
het maar goedkoop is, dan is het goed. Gaat een goedkoop 
boormachientje kapot, dan halen ze gewoon een nieuwe. 
Leveranciers vormen ook een probleem. Zelfs van oude 
topmerken neemt in sommige gevallen de kwaliteit af of de 

leveringsvoorwaarden worden zo extreem dat een kleine zaak 
er niet meer aan kan voldoen. Om van een actie te profiteren, 
moet hij bijvoorbeeld twaalf of meer apparaten afnemen. Die 
blijven dan te lang liggen en al die tijd zit zijn geld erin.
Bereikbaarheid is voor zijn zaak, met soms zeer zware 
machines, ook een teer punt. Verschillende malen heeft hij 
geprobeerd zich buiten de binnenstad te vestigen, maar hij 
mist dan de vele toevallige passanten en loopt bovendien 
telkens tegen beperkende eisen aan. Zo moet zijn zaak een 
minimale grootte van vier keer de huidige omvang hebben om 
zich op een bedrijventerrein te mogen vestigen. 
Van der Roer maakt geen verbitterde indruk. Integendeel. “Dit 
zijn nu eenmaal veranderingen die je niet tegen kunt houden. 
Het is jammer, maar het is niet anders. Ik ben nu nog gezond 
en kan nu nog iets anders gaan doen, al weet ik op dit moment 
nog niet wat. We zien wel.”

Ad van der Roer

Hoedenwinkel G.J. Belijn, hoek Hoge Gouwe en Westhaven, ca. 1900. 

SAMH, inv. nr. 



-  -

In 1929 gaat het radicaal fout als de Beurs van New York instort. 
De crisis die tot de Tweede Wereldoorlog duurt, brengt menige 
miljonair aan de bedelstaf. In ons land zoeken duizenden 
werklozen hun toevlucht in een eigen winkeltje, ongeveer zoals 
veel werklozen nu hun heil zoeken in het ZZP’erschap. Zonder 
enige wettelijke eisen, sociale voorzieningen, pensioenregelingen 
of wat dan ook, wordt ook dat al snel een drama: de meeste 
winkeliers leven ver onder de armoedegrens. Bang om klanten 
te verliezen, wordt de dienstverlening uitgebreid met kopen op 
krediet, extreme openingstijden en een bezorgservice. In de stad 
wemelt het van de transportfietsen, bakfietsen en handkarren. 

Karel Raming
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>  Vleeshouwerij T. van Vliet, in de deuropenening T. van Vliet, ca. 1910.  

Met 2 slagersfietsen in de Zeugstraat. SAMH, inv. nr. .
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Banketbakker J. Hombrink neemt op 5 december zelfs een 
Spaanse bisschop in dienst, die zich te paard van zijn taak kwijt. 
Helaas leidt de angst om klanten te verliezen ook tot onderdanige 
kruiperigheid en vleierij. Als de crisis zich verder verdiept, loopt 
de plaatselijke middenstand achter elke verhuiswagen aan. Van 
de Goudse slager Van Vliet op de Zeugstraat is bekend dat hij 
bij een aangekondigde verhuizing naar Gouda zijn zoon zelfs 
vooruitstuurde, al moest die daarvoor naar Goes.

De Kleiweg in 1950
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Samson ca. 1910 Markt, kledingwinkel (hoort bij interieur Samson.  

SAMH, inv. nr. 

Samson ca. 1910 Markt, kledingwinkel (hoort bij interieur Samson.  

SAMH, inv. nr.  

    Feestgids Goudse winkeliersvereniging
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Een bijverschijnsel van de crisis en de wildgroei aan kleine 
winkels is de opkomst van het merkartikel. Het aantal oude, 
vakbekwame kruideniers neemt in de loop van de jaren 
dertig snel af en tot hun ergernis schuiven ongeschoolde 
medewerkers van het grootwinkelbedrijf, maar ook 
nieuwbakken zelfstandige collega’s zonder enige vakkennis 
voorverpakte merkartikelen over de toonbank. In 1937 
maakt het Rijk met de Vestigingswet Kleinbedrijf een eind 
aan de wildgroei. Vanaf dat moment moet elke winkelier 
vakdiploma’s en enige handelskennis hebben.

Net als bij de coöperaties gaan de kleine zelf standigen de 
krachten bundelen, ook al is het onderlinge wantrouwen 
aanvankelijk groot. Al in 1902 wordt de Goudse Middenstands-
vereniging voor Handel en Industrie opgericht. De heren 
Samson, Schuttelaar, Bruns en Duynstee, alle vier gevestigd aan 
de Markt, hebben namelijk een bekeuring gekregen voor hun veel 
te grote zonneschermen. Veertig collega’s verklaren zich solidair, 
vechten de boete aan en dragen gezamenlijk de kosten voor een 
advocaat. Wanneer ze die winnen, stromen de leden ineens toe. 
In 1927, bij het 25-jarig bestaan, wordt een noodfonds gesticht 
voor leden die door ziekte, een sterfgeval of door brandschade in 
de problemen zijn geraakt. 

Ook landelijk organiseren winkeliers zich door 
inkooporganisaties op te richten, net als de filiaalhouders en 
franchisenemers. Als ‘vrijwillig filiaalbedrijf ’ en dus nog steeds 
als zelfstandige winkelier kopen ze gezamenlijk in tegen grote 
korting. Zo ontstaan in 1932 de Spar, in 1934 Centra, in 1938 
Végé en in 1942 Vivo.

Bestuursleden van de Goudsche Middenstandsvereniging t.g.v. het 50-jarig bestaan, ca 1952.  

Vlnr (staand) Wout de Boer, dhr Janssen, Max Rond, (zittend) C.J. den Hertog, T.…. SAMH, inv.nr. 71287

Inpakpapier van een slager met daarop een humoristische tekst over de 

hoeveelheid vlees die nog verkrijgbaar is, (mei) 1943. SAMH, inv. nr.  0196_184
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DE FIRMA KROM
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Nieuwjaarswens, Firma C.C. Krom op de Markt 49a met gedrukte 

nieuwjaarswens, c. 1920. SAMH, inv.nr. 56478

Winkelpanden aan de Markt (Botermarkt) drogisterij C.C. Krom, 

herenkledingmagazijn Mercurius, banketbakkerij Breebaart, ca 1900. 

SAMH inv. nr. .

Winkelpersoneel van Albert Heijn aan de Markt gereed voor de uitreiking van het Zweedse wittebrood.SAMH, inv. nr. 
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Sanering, sanering, sanering…

Kenmerkend voor de periode van de Tweede Wereldoorlog is het 
bonnensysteem. Om het verzet en onderduikers te dwarsbomen, 
krijgt elk gezin voedselbonnen die ze bij winkels kunnen 
inleveren tegen bijvoorbeeld boter of kaas. De middenstander 
bewaart de ingeleverde bonnen. Om nieuwe voorraad te krijgen 
moeten winkeliers op hun beurt de bonnen inleveren bij het 

Distributiekantoor. Het laat zich raden dat distributiekantoren 
worden overvallen en dat er valse bonnen worden gedrukt. Wie 
niet aan (valse) bonnen kan komen, breekt in en de winkeliers en 
boeren zijn vaak het slachtoffer. In grote hoeveelheden tegelijk 
wordt suiker, kaas, stroop, aardappelen en verder alles wat eetbaar 
is, gestolen. Ook levende have, zoals een bok, een geit en twee 
konijnen, is niet veilig. 

Direct na de oorlog breekt de periode van de wederopbouw 
aan. Er wordt geweldig hard gewerkt en mede dankzij de 
Marshallhulp komen landbouw, handel en industrie al na een 
paar jaar weer op gang. De inkomens stijgen, de bevolking neemt 
sterk toe en dankzij een eerlijker verdeling van de koopkracht had 
nooit eerder zo’n grote groep zoveel geld te besteden. Producten 
worden steeds massaler en goedkoper geproduceerd en ook voor 
fabrieksarbeiders liggen nu voor het eerst wat luxere goederen 
binnen handbereik. De bestaande winkel formules voldoen 
niet aan de snel veranderende behoefte van de klanten. Na de 
opkomst van het warenhuis voltrekt zich nu met de opkomst van 
de supermarkt de ‘tweede detail handels revolutie’. De eerste winkel 
zonder bedienend personeel had in 1915 zijn deuren geopend 
in Memphis (Tennessee). In de jaren veertig is de supermarkt al 
volledig ingeburgerd in de Verenigde Staten. Europa maakt als 
gevolg van de oorlog pas in de jaren vijftig een begin. 

De kleine zelfstandigen profiteren als enigen niet van de 
naoorlogse consumptie-explosie. Ze zetten nog wel de eerste 
schreden op weg naar de zelfbediening, maar ze zijn te klein en 
geen partij voor de opkomende supermarkten. Vele duizenden 
winkels sluiten de deuren, de zogenaamde ‘koude sanering’. 
Uit trots – “beter een kleine baas dan een grote knecht” – 
maar vooral ook uit schaamte houdt een aanzienlijke groep 
het nog vol. Als enigen in de naoorlogse samenleving leven de 
meesten van hen door almaar dalende omzetten ver onder de 
armoedegrens. Bovendien zijn ze als enige maatschappelijke 
groepering verstoken van welke sociale voorziening dan ook, zoals 
ziekenfonds, uitkeringen, pensioen en studiebeurs.

Kruidenier Van den Hondel,1964. SAMH, inv.nr. 70226

P. van Vliet met Steenland bakkersauto, 1985. SAMH, inv. nr. 

Affiche levensmiddelenverstrekking: bekendmakingen van het Interkerkelijk 

Bureau betreffende het verstrekken van levensmiddelen, juni - augustus 1945. Een 

ei en 12 kg. bloem, 5 juli. Drukker Verzijl, Gouda
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Pas begin jaren zeventig krijgt de overheid oog voor het maat-
schappelijk leed van kleine zelfstandigen. Voor middenstanders 
die het niet langer kunnen bolwerken, komt er een regeling, die 
in de jaren tachtig nog eens herhaald wordt: de ‘warme sanering’. 
Duizenden zelfstandigen laten zich uitkopen. Het leed dat de 
saneerders aantreffen, is soms onbeschrijfelijk. Desondanks 
ervaart menige winkelier de sanering als een nederlaag. Ze 
schamen zich er niet zelden voor dat ze het niet volgehouden 
hebben. Het merkwaardige is dat volstrekt niet bekend is hoeveel 
winkels er na de oorlog gesaneerd zijn, koud of warm, maar men 
schat dat het er in twintig jaar zo’n honderdduizend zijn geweest. 

Winkelgalerij aan de Willem en Marialaan, ca 1950.SAMH inv. nr. 

Een nieuwe winkelgalerij aan de Bosweg (Korte Akkeren). ca. 1935. SAMH inv. nr. 
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Een ander probleem wordt veroorzaakt door de explosieve 
bevolkingsgroei, waarvoor in hoog tempo nieuwbouwwijken 
uit de grond moeten worden gestampt. Gemeenten als Gouda 
hebben zich nog nooit eerder voor zo’n grote bouwopgave gesteld 
gezien en laten onderzoek doen en rapporten opstellen. Gouda 
geeft daartoe opdracht in 1947 en drie jaar later is het rapport 
afgerond. Het bevat tal van onderzoeken, metingen en tellingen 
en doet op basis daarvan aanbevelingen voor de toekomst. De 
visie van de opstellers loopt tot ongeveer 1970. Dit rapport is een 
belangrijke onderlegger voor alle naoorlogse uitbreidingsplannen 
van Gouda en voor de relatie tussen binnenstad en 
nieuwbouwwijken vanaf 1950. 
Het rapport stelt vast “dat de inwoners der omliggende gemeenten 
meer en meer geneigd zijn hun inkopen in de grote steden te 
doen, met voorbijgaan van Gouda. Wil laatstgenoemde plaats 
haar regionaal verzorgende functie behouden, dan zal men 
moeten streven naar het tot stand komen van een zo aantrekkelijk 
mogelijk winkelcentrum. Hierbij wordt niet zo zeer aan een 
omvangrijk, als wel aan een uiterst perfect winkelapparaat 
gedacht.” Dat is klare taal: Gouda moet het hebben van kwaliteit, 
niet van kwantiteit. Een grote rol wordt toegekend aan het 
marktwezen: dit brengt veel bedrijvigheid in de stad met zich 
mee. Vooral de middenstand heeft hiervan flink geprofiteerd, 
aangezien zowel de winkels als cafés en restaurants op de 
marktdagen vele ‘plattelanders’ onder hun klanten tellen.

Jan Snaterse 

Krom, huishoudelijke artikelen Wijdstraat nr. 29 en drogisterij Anton Coops op 

no. 31. 1962.SAMH, inv. nr. 

A.A. van Hofwegen huishoudelijke artikelen Wijdstraat no. 18. 1962. SAMH, inv. nr. 
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Toch pakt het in de eerste decennia anders uit voor de 
binnenstad dan gepland. Door het massale vertrek van de 
bewoners vanuit het centrum naar de nieuwbouwwijken zakt het 
inwoneraantal van de Goudse binnenstad van veertienduizend 
naar vierduizend. De ontkerkelijking, de ontzuiling, de toename 
van het autoverkeer, het parkeerprobleem, het vertrek van 
belangrijke diensten als brandweer, politie, gemeente etc. doen 
de binnenstad sterk van karakter veranderen. De binnenstad 
is niet langer het kloppend hart van de gemeente. Buiten de 
binnenstad verschijnen nieuwe formules zoals de overdekte 
winkelcentra in de nieuwbouwwijken en de woonboulevards op 
de bedrijventerreinen.
Intussen brengt de massale sanering van kleine zelfstandigen in de 
binnenstad met zich mee dat het karakter van het winkelbestand 
drastisch verandert. De resterende winkels richten zich niet 
meer op het dagelijks levensonderhoud, maar op duurzame en 
exclusieve aankopen en diensten, zoals mode, financieel advies 
en technische artikelen. De radiozaken zijn alweer geschiedenis, 
maar het huidige aanbod aan telefoonwinkels is er ook een goed 
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Bloemendaal, 1980.SAMH, inv. nr. . Foto Martin Droog
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voorbeeld van. Tegelijkertijd wordt de binnenstad in de jaren 
zestig en zeventig aangetast door sloop van veel oude, soms 
monumentale bebouwing, ook al eufemistisch sanering genoemd, 
en grootschalige nieuwbouw. 

Verzet tegen deze processen, de schrijnende woningnood, de 
opzettelijke verkrotting en leegstand, kortom: het totale gebrek 
aan waardering voor de binnenstad komt van betrekkelijk kleine 
groepen, meest jongeren. In Gouda laat vooral de Kritiese 
Stroopwafel van zich horen. In de jaren zeventig hebben zij 
succes en treedt een kentering op, mede dankzij burgemeester 
James die sloop van de Agnietenkapel voorkomt en eerder al 
verantwoordelijk was voor de restauratie van het stadhuis. 
Plannen om alle bebouwing tussen de Lem Dulstraat en de 
Lange Tiendeweg, inclusief de monumentale Doelen en de 
Zeugstraat te slopen, verdwijnen in de prullenmand.

Dat doet de deur dicht?

Daarmee is de binnenstad echter nog niet gered. De 
opstellers van het rapport in 1950 hebben het goed 
gezien: steeds makkelijker pakt de consument 
de auto voor een leuk dagje naar de IKEA of 
Bataviastad. Of hij gaat gezellig een nieuwe auto 
kopen op Tweede Paasdag ergens in de polder… 
het zou enkele decennia geleden in niemand zijn 

hoofd zijn opgekomen. Funshoppen! Boodschappen doen als 
gezellig tijdverdrijf. 
Toch ziet de binnenstad uiteindelijk kans zichzelf opnieuw uit 
te vinden: in 1972 wordt de Korte Groenendaal als eerste straat 
in het centrum ingericht als voetgangerszone en middenstanders 
besteden weer meer aandacht aan hun etalages. De grote 
monumenten, maar ook gevels van particuliere panden worden 
gerestaureerd. De Markt, niets meer dan een parkeerplaats, wordt 
autovrij gemaakt en herwint zijn monumentale uitstraling. Nadat 
in 1974 de kermis op de Markt is teruggekeerd, wordt hij steeds 
vaker gebruikt voor evenementen. Toeristen en dagjesmensen 
weten de binnenstad met zijn cadeaushops, zogenaamde life-
stylewinkels en speciaalzaken te vinden. De weekmarkten op 
donderdag en zaterdag hebben de vele veranderingen doorstaan 
en zijn nog steeds een attractie. Ze hebben Gouda in 2015 
zelfs het predicaat ‘Beste Markt van Nederland’ opgeleverd. 
In hetzelfde jaar mag de binnenstad zich ook nog eens ‘Beste 

Binnenstad’ noemen. 

Maar er liggen weer nieuwe gevaren op de loer, want 
zoals we in de inleiding al aangaven, is 2015 ook 
het jaar van dreigende winkelsluitingen. Ineens 
zijn het de grote ketens die dreigen om te vallen. 

Enkele oorzaken zijn hier en daar al genoemd, maar 
net als bij de twee grote detailhandelsrevoluties 

in het verleden is het uiteindelijk allemaal terug 
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te voeren op veranderend koopgedrag. De consument wil 
het allemaal makkelijker, sneller en leuker. Gaat hij naar de 
binnenstad voor een paar nieuwe schoenen? Of bestelt hij ze 
gemakshalve maar online? Maar diezelfde consument wil ook af 
en toe gezellig een dagje funshoppen in plaats van ‘runshoppen’ en 
zichzelf trakteren op een onverwachte aankoop en een drankje ter 
afsluiting op een van de vele terrassen. Winkeliers kunnen echter 
van dergelijke incidentele aankopen hun hoge vaste lasten niet 
betalen en sluiten noodgedwongen de deuren. 

Tekenend voor de huidige ‘ontrouwe’ consument die voortdurend 
verrast en geamuseerd wil worden en winkels vol ‘beleving’ en 
creativiteit zoekt, is het succes van de pop-upstores. Dat zijn 
tijdelijke winkels, niet zelden een marketingstunt van grote 
merken of van een webwinkel die in contact wil komen met de 
kopers. Aan de ene kant zorgen deze winkels weer voor wat 
levendigheid, maar een nadeel is hun tijdelijkheid en de neiging 
van bekende merken als Adidas, DKNY, Lacoste om vooral de 
grote steden op te zoeken. Gouda had in de decembermaand op 
de Markt een pop-upstore van de firma Van Delft met alleen 
maar pepernoten. Het was een enorm succes. Ook op de Kleiweg 
zijn steeds vaker dergelijke pop-upstores te vinden.
Hoe dat af gaat lopen, valt niet te voorspellen. Zeker is dat 
de monumentale binnenstad in de loop van de geschiedenis 
telkens weer bewezen heeft over geweldig veel veerkracht te 
beschikken. Maar zonder slachtoffers en zonder inspanning van 
alle betrokkenen zal het ook dit keer niet gaan. Dat heeft de 
geschiedenis ons inmiddels wel geleerd.

Selina Jagroep
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Het leven in Gouda
 

Onder de titel Het leven in Gouda verschijnen er in 2015, 2016 en 2017 25 themanummers waarin het 

leven in Gouda in de afgelopen 160 jaar wordt belicht. De titels van de themanummers en de volgorde 

van verschijnen is onder voorbehoud. De volgende thema’s zullen in deze serie verschijnen:

Gouda vanaf het midden 
van de 19de eeuw
Een oude stad treedt 
buiten haar grenzen
Geloven in Gouda
Gouds plateel
Gouda in bedrijf
Van knollentuin tot kunstgras.
Voetbal in Gouda
Het boerenleven; het ontstaan 
van het groene hart
Voor de stad bewaard. 
Monumenten in Gouda 
uit de periode 1850-heden
Van leesplank tot computer; 
onderwijs in Gouda
Waarmee kan ik u 
van dienst zijn? De 
middenstand in Gouda

Markten
Beeldende Kunst
Opvoeringskunsten
Transport
Eten en drinken
Feesten
Gezondheidszorg
Nieuwkomers
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
Politiek en bestuur
Drukkers en uitgevers
Protestants christelijk 
onderwijs
Pijpennijverheid
Overige Sport
Beroemde Gouwenaars

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de nummers goed te 
bewaren is er een verzamelbox 
gemaakt. Deze verzamelbox 
is verkrijgbaar à  12,50.

OOmm ddddee nnnuuummmmmmmmeeeerrrrssss ggggooooeeeddddd ttttee 
bewaren is er een verzamelbox 
gemaakt. Deze verzamelbox 
s verkrijgbaar à  12,50.

Foto uit volgend nummer: Grote Markt…



Weinig onderwerpen in ‘Het Leven van Gouda’ zijn zo actueel als de detailhandel die in deze 
aflevering aan bod komt. Kleine winkels, grote ketens: ze maken op dit moment allemaal dra-
matische tijden door. Net als elders sluit ook in Gouda de ene winkel na de andere de deuren. 
Winkels in de binnenstad: ze zijn zo vanzelfsprekend voor ons. We kunnen ons een bin-
nenstad zonder winkels niet voorstellen. Maar dat is niet altijd zo geweest. De middenstand 
zoals we die vandaag de dag nog kennen in Gouda, met verkooppunten op een vaste plek, is 
echt iets van de laatste anderhalve eeuw. In dit nummer van ‘Het leven van Gouda’ volgen we 
de ontwikkeling van de detailhandel vanaf de eerste ambulante handel tot aan de problemen 
waarin de winkels nu verkeren.


