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in de TiClinge  vun  juli 1990 we‘rdgevraagd  informatie te verstrekken over het gross~ersbedr~Reneman*
Verschillende reacties kwamen binnen, onder andere een van de heer G. Punt uit ‘s-Gravenhage. Zijn
bijdrage, die tevens een goed beeld schetst van het fenomeen kruidenier in de eerste helft van deze
eeuw, is hieronder afgedrukt. \

\ \
Misschien is de stichtingsdatum van de firma en hadden geen verkoop op rekening. Wel

Reneman & Van der Heijden nog in de archie- waren hun prijzen over het algemeen iets lager.
ven van de Kamer van Koophandel te Gouda Hun vestiging lag wat verder van de gemiddelde
te achterhalen. Mogelijk zijn in de archieven consument. ’
van de gemeente Gouda de besluiten omtrent De buurtwinkeltjes, die dicht bij de consu-
de vestiging en de bouw van het pand aan de ment lagen, vormden een overbrugging; zowel
Boelekade nog te vinden Die feiten heb ik niet wat sortering als koopkracht betreft. Dergelijke
onderzocht. Maar de wieg van de firma kan buurtwinkeltjes trof men toen aan in de Boom-
ook in Haastrecht hebben gestaan. Dit laatste gaardstraat, in de Vrouwesteeg of in de Lange
is uit toenmaals gevoerde gesprekken in mijn Dwarsstraat. Aan het einde van de Keizerstraat
geheugen blijven hangen. Om iets van de en om de hoek van de Kuiperstraat, links of
oprichting, het doel en het werkterrein van rechts, waren op een afstand van enkele tien-\ \ ondernemingen als die van de firma Reneman tallen meters drie van zulke kruidenierswinkels.
& Van der Heijden te verstaan, moeten we naar Op de hoek van het zogenaamde Duvelspoortje
‘vroeger’ teruggaan, en wel het tijdvak 1900- in de Lange Groenendaal was het winkeltje van
1950. ‘vrouw Van Dijk’. In de toch al beperkte ruimte

In dat tijdvak telde de stad Gouda tussen van het winkeltje werd zowel de petroleum per
de 20.000 en 40.000 inwoners. De steden Oude- liter uit het vat gepompt en in de kan over-~
water, Schoonhoven en Woerden telden ver- gegoten als brood, suiker, snoepgoed, zout,
moedelijk ongeveer de helft van het aantal azijn, zeep of soda, alswel  vliegertouw ten
inwoners van thans. Zoetermeer was een lande- verkoop aangeboden.
lijk dorp met ongeveer 2.000 inwoners. Dè In dergelijke beperkte tot zeer beperkte
dorpen in de Krimpenerwaard hadden, als nerinkjes moest het inkopen van waren aan de
kleine gemeenschappen, nog hun eigen karak- (financiële) mogelijkheden van de winkelier

~ ter. In die kleinschaligheid lag de’ oprichting aangepast worden. Die inkoop moest - wilde
l en de ontwikkeling van de firma Reneman & de winkelier nog een klein assortiment waren

Van der Heijden. kunnen aanbieden - uiteraard mondjesmaat
Het is voor de hedendaagse lezer bijna onrno- geschieden. Ruim in zijn middelen zat de nering- \

gelijk zich NU in te denken dat er TOEN geen doende gewoonlijk niet, en, stokte de verkoop
supermarkten of zelfbedieningswinkels waren. dan stokte ook het terugvloeien van de in de
Al spoedig rijst daarbij de vraag hoe de huis- voorraad gestoken gelden. In dat inkooppro-
moeders toen, wat nodig was voor het gezin, bleem, en in heel beperkte mate bij de fman-
konden verkrijgen. ciering,  bood de ‘grossier’ soulaas.

Om ons tot de levensmiddelen als kruide- De winkeliers in de kleine steden en dorpen,
niers- en grutterswaren te beperken, wel die in de omtrek van Gouda hadden gewoonlijk :‘
kwamen - als de klant van een zekere ‘standing’ in de algemeen gevraagden  artikelen wel enige
was - uit gevestigde zaken als bijvoorbeeld die sortering, maar hun omzet daarin was over het
van de firma L. P. Hoogendijk aan de Hoog- algemeen genomen toch ,te klein, om recht-
straat. Aangezien er toen maar weinig telefcx>n- streeks van fabrikanten of importeurs te kunnen
aansluitingen in Gouda waren, kwam een be- betrekken. In dat gat in de markt sprongen
diende van de firma Hoogendijk aan huis de grossiers. Hun omzet ,(en  financiële kracht)
‘horen’, of hij kwam ‘het boekje ophalen’ stond hen toe van fabrikanten en importeurs
waarna de gevraagde waren thuis werden grote of grotere hoeveelheden af te nemen om
bezorgd. Op rekening! En zonder prijsverho- die - toen de winkelier nog zelf uit zijn bakken
ging!! Het merendeel van de toenmalige bevol- in de winkel zijn waren schepte en afwoog -\
king had die ‘standing’ niet. Deze inwoners van\ in de voor de winkelier passende hoeveelheden
Gouda moesten de kruideniers- en grutterswa- af te leveren. Zo’n functie had ook de firma
ren zelf afhalen, gewoonlijk uit de kruideniers- Reneman & Van der Heijden.
winkel(tjes)  op de hoek van de straat. Niet op Deze firma had voor Gouda en voor een \
rekening en liefst tegen contante betaling. De zeer ruime omtrek de alleenverkoop (en depot)
winkels van Simon de Wit en Albert Heijn, van: biscuits en aanverwante artikelen van de -
beiden op de Markt, hadden wel een wat grotere firma Sluijs; ontbijtkoek in verschillende genres
sortering, maar werkten als de andere winkeliers van Coelingh’s koek; peulvruchten in soorten
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BrieJhoofdJiwna  Reneman & V&z  der Heijden. \

van de firma Duvekot; specerijen en zuidach- ‘zijnbedienden De Graauw en Van Schaick jr.
ten van onder andere de firma Sillevoldt; pud- ‘s  avonds terug om de opgenomen bestellingen
dingpoeder, los en verpakt, van A. J. Polak; gereed te maken en - in samenwerking met de
limonades; vogelvoeders en pluimveevoer chauffeurs - de auto’s te laden. De chauffeur
(opfokvoer en ochtendvoer) van de firma Sluijs. leverde af aan de hand van de uitgewerkte,
Verder waren er relaties met Klokzeep, Molen- berekende factuur. Ook de reizigers kwamen
lucifers, de Centrale Suikermaatschappij en
ander fabrikanten en importeurs. De firma had

‘s  avonds de die dag ge’ïnde  gelden even afdragen
en de genoteerde orders overhandigen. Daar

de winkeliers dan ook een ruim aanbod aan tussendoor kwamen de winkeliers en de boden
artikelen te bieden. uit de omtrek nog voor ‘aanvullingen’. De

Gewerkt werd met een zogenaamden ‘stads-, bestellingen van de boden dienden diezelfde dag
reiziger’ voor Gouda-stad. Ook voor het bewer- nog voor het vertrek van zo’n bode ‘even’ op
ken van winkeliers in Leiden had zij een, het Centraal Bodehuis te worden afgeleverd.
‘stadsreiziger’. De firma had een speciale reiziger Al met al had de fuma  Reneman & Van:
voor de Zuidhollandse eilanden en voor de \
dorpen over de Lek. Deze reiziger werd in die

‘der Heijden een voor die tijd vlot werkende _ _
organisatie, die toch ook van enige omvang

rechtzinnige dorpen - waar onder meer veel was. Dat was te merken tijdens de jaren van
pluimvee werd gehouden - tot ‘één der hunnen’ \ distributie in 1940-1945. Er waren weken,
gerekend, wat de relaties en de verkoop ver- ‘waarop de heèr J. Reneman jr. zijn koffer vol
stevigden. Ook voor de kleine steden en dorpen met van winkeliers verkregen toewijzingen, tot
rond Gouda was er een reiziger. Zijn werk- ”

rein strekte zich uit tot achter  Woerden en
een totaal van ruim 1.000.000 rantsoenen,

t e r \ kwam omwisselen in grotere coupures of gros-
bc ven Leiden. siersmac :htigingen.  -

De komst van de reiziger werd door de firma \ Niet c
per ansichtkaart aangekondigd. Een geadres-

le oorlog of de met die oorlog samen-
hangende distributiemaatregelen heeft de firma

seerde ansichtkaart met een vogel van Sluijs Reneman & Van der Heijden en soortgelijke
er op, want reclame is ook wat. Deze aankon- bedrijven doen verdwijnen. De oorzaak is het
diging diende tweeërlei doel. De winkelier kon verdwijnen van de zelfstandige kruidenier. Die
alvast de bestelling overwegen en er op rekenen ’
dat die reiziger de winkelier ook de kwitantie(s) ’

is al lang in zijn bestaan bedreigd. Hij wordt,,
‘of is al lang, deel van het zelfstandige filiaal-

van vorige leveringen zou presenteren, dat wil bedrijf. Reeds omstreeks 1925 was de heer Van
zeggen of de winkelier(ster) maar geld gereed Wel in Zoetermeer doende met ‘De Spar’, het,
wou hebben. zelfstandige filiaalbedrijf als organisatie, waar-

Aan de zijkant, in de Jan van der Heyden- bij de winkelier zich in die organisatie inschakelt ’
straat, waren de garage(s) voor de eigen vracht- en zich verplicht zoveel mogelijk of uitsluitend
auto’s. De bestellingen werden zo mogelijk de Sparmerken te voeren. Hij wordt deel van de
volgende dag, maar uiterlijk op de derde dag Spar-verkooporganisatie.
na de bestelling afgeleverd. In Gouda en Leiden : In dat verdwijnen van zaken’ als-  dè  hier
was dit meestal al op de volgende dag. Dit gaf beschreven firma spelen niet in het minst de
aan het bedrijf een zekere spanning. En lange bevolkingsaanwas en de gestegen welvaart een
werktijden. Regelmatig kwamen;onder  leiding rol, want tot in de kleinste concentraties van
van chef-magazijn Arie van Schaick, de maga- de bevolking is een supermarkt of een ‘merk- \
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Aantal Winkels met  en Zonder  personeel te Gouda (28.000 inw.). winkel’ met zelfbediening die een in vergelijking
. op 1 Juli  1r130. \--- -~- -

\ met vroeger groot assortiment kan voeren. Vaak
ronder

s pers.
s u l t .
Ipers. “- worden die dan voor-gefinancierd als dat hun

kei omzet naar een gewenste hoogte kan opvoeren.
”

Co6pcraties  ,,Ons Voordtti” tn ,,Ons Bt-
Aan dat soort zakendoen als met het zelfstandig

lnnf  hrbhrn  irdrr 2 winktlb .L............l 4 - 13 4,
filiaalbedrijfssysteem heeft de firma  Reneman

Kruidenierswinkels, die ook meestal daarbij & Van der Heijden zich, afgezien van een
verschillende andere artikelen verkoopen . . ‘14 ‘172 42 , _ 186  ’

5 77 : beperkte poging daartoe, niet gewaagd. Van-
- - 26 20 \ zelfsprekend zou ik bijna zeggen. want de hele

5’ 8‘5 13
organisatie van het bedrijf pa:
het tijdsbestel. \

Sigarenwinkels ................................. 3 74
Dames & f leerenmodearlikelen ............ 9 11
Dames (10) & Heerenhoeden  (3) (speciaii-

feiten) .............................................!
Dames (5) & Ifcerenconfectie  (7) (waarbij

ook wei eens andere Modeart.) ............ 8 4 29 12
Manufacturen enz. enz. ........................... 9 24 65 33
Horlogerie (S),  Goud á Zilver (5)‘  @ti-

ciens (3) (dit ook weer de andere art.
verkoopen) ....................................... 2 14 2 16.

Banketbakkerswinkels(34)&  Suiketwerken(7)  1 3  2 8  18 4 1
Kleermakerijen met winkel ..................... - 5- 5
Parfumerie&r  & Kappers, waar parfumerteen

verkocht worden ................................ 11 14 19 25
Verlichtings-  o< Huish.  artikelen (IG),  Kra-

merijen, Lederwaren (37) ..................... 11 42 32 53
Gedestilleerd enz. ................................. 2 11 3 13
Drogisterijen ... ............................ -:.” ..... 3 7

7 -~~
;te  niet meer in

C. Punt.

e 0
Op 17 september richtte het bestuur van ‘DieMelkhandel(  Boter-Kaas-Comest ibles( i7)  5  5: 9 2

Verfwaren ...........................................3 8 8 11
Slagerijen .......................................... 24 22 33 46
Bloemisten .......................................... 1 4 1 5

Goude’ zich tot het college van burgemeester_-----  ----- --~
en wethouders met de volgende brief:v

Broodbakkerijen ....................................
Apothekers ........................................
IJzerwaren

1 37 1 3 8
4 - 16 4 ‘Na ruim 140 jaar als in t ezodanig gebruik.......................................... 4 7 16 11

fÏotografen .......................................... 2 22 4‘ zijn geweest, werd de oude algemene begraaf-
Scheepsbenoodigdheden .......................... I 2 1 3- __ plaats aan de Prins Hendrikstraat in 1978
Schoenwinkels ...................................... 4 16
Kantoor &  Schrijfbehoeften (17) f;  Feest-

artikelen (2) ...................................... 3 16
Vrschwinkel -......................................... 9
Radioartikelen (10) -  Rijwielhandel (14) ... 2 22
Bekende afbetalingsmagazijnen die winkels

hehbcn ............................................ 1 2
Handwerkwinkels ................................. 1 1
Groenten- (25) &  Fruithandelaren (12) ...... 1 36
Rrandstolfenwinkels -.............................. 2
Muziekinsttement\vinkels -........................ 5
Lederhandel ........................................... - 6
Poelier - 1................ ................................
Vischwant dr  Aquariumvisscben -...............
tioutwaren (3) &  Meubelmakersbenoodigd-

heden  (1) -....................................... 4
2de Handszaken -.................................... 11
Meubel- & Tapijtmagazijnen .................. 4 21
Religieuze Artikeleu .............................. - 3
Aardappelhandel .................................... - 6
Plateel- (2) &  Aardewerk (1) ..................
Naaimachines .......................................

-2 3
1

hutohandet ........................................... - 4
Klompenhandel -.................................... 3- 3 Gi: 11 hptkwkhnf  sic  @&l op de monumen-

7 zo gesloten voor begravingen. Sedert die tijd wordt
6 19 een natuurlijk groenbeheer gevoerd. Dit leidt
- 9

3 24 jaarlijks in de zomermaanden tot een ware
bloemenpracht die alleen daarom al een bezoek

1 3
1 2

rechtvaardigt. Toch zitten er ook nadelen aan
1 37 deze wijze van ‘onderhoud’. De vele oude
- 2
-  5

grafstenen met versieringen, waaronder die van
6 bekende Goudse families, zijn dientengevolge-

-  1 nauwelijks nog waar te nemen. Bovendien
- 4 - 4 worden de stenen niet of nauwelijks onderhou-

-- 4 den. Dit leidt ertoe dat een belangrijk cultureel
- 11

6 25 erfgoed door de natuur dreigt te worden over-
- 3 woekerd. Hoewel als uitgangspunt voor een
- 6 begraafplaats misschien te verdedigen, willen- 3

2 3 wij toch een sterkere nadruk op het culturele
- 4 asnect  leggen.  Als eerste stan  hiertoe verzoeken

Behangselpapieren .................................
Zadelmakerijen ....................................
Chemische Wasscherijen (winkels) ......... - -\ 2
Parapluimagazijnen -................................ 2
Veegeneesmiddelen ................................. - 1
Terrassovloeren .................................... - 1
Verbandartikelen ................................... - 1
Waschmachines .... ..‘f............“..........‘.... - 1
Mandenwerk ....................................... - 1
Touwhandel .......................................... 1 -
Soetseerartikeien  (1) & Steenhouwerijen (1; - 2

Totaal ............... 158 736

-’ 3
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- 3
- 2 \ - 2 ’ tenlijst  te plaatsen. Ve rvolgens  kunnen, waar

- 2 dat noodzakelijk is, de sten& worden hersteld
- \ _ 2
-,’

en beter toegankelijk gemaakt. Daarbij stellen
- 1
- \

1
wij ons voor dat de natuur zich wel manifesteert,

-  1 ‘maar niet domineert. Uiteindelijk zal één en
- 1 ,ander  resulteren in een parkachtige omgeving

1 1
-,\ 2 ‘waar natuur en cultuur beiden tot hun recht

komen. Daarmee is het bestaan verzekerd van
363  8 9 4 ,~ ‘_  een belangrijk stuk cultuurgeschiedenis in de

\\  \ ’
‘vorm van grafstenen, geplaatst op graven van

\, Gouwenaars die in het verleden deze stad mede

Opgave van het aantal  winkels in Gouda op 1 juli
1930. De staat is opgesteld door de Goudsche Win-
keliersvereeniging en afge&ukt  in het boek Georga-
niseerde  distributie van E. . Tobi  en C. Viss -er.
Uit de staat blijkt dat Gouda in 1930  on  ?l i’ -r -- .nwoners

2
gevraaga waarover wij u te zijner rija zullen
informeren.

een winkel telde!


