
De meeste Gouwenaars weten dat ‘De Zalm’ 
aan de Markt een heel oud gebouw is. In 1551 
kwam de Zalm al in schriftelijke documenten 
voor. Het was toen een herberg en droeg de 
naam ‘De Oude Salm’ of ‘De Vergulde Salm’. 
Men kan er nu niet meer overnachten, want het 
is geen hotel meer maar een brasserie-bar. 
Het oudste café van Gouda staat in de Keizer-
straat nummer 4; ’t Zonnetje’ ook wel  
‘In ’t Zonnetje’ genoemd.
De Keizerstraat is een van de oudste  straten 
van Gouda. In 1340 bestaat deze straat 
reeds,  hoewel hij toen Jan Clerxstraat of 
 Jannes  Clerxkade heette. Vanaf 1362 werd 
er al schrifte lijk melding gemaakt van de 
 Keizerstraat.
De eigenaar van een café werd in vroegere 
tijden ‘tapper’ genoemd. Deze tapper kon ook 
tegelijkertijd een winkel, in bijvoorbeeld tabak 
en sigaren, hebben en tevens slijter zijn.

Tapperijen werden streng gecontroleerd. De 
tapperij/het café mocht na twaalf uur ’s avonds 
geen ‘bezoekers’ meer in huis hebben. Ook 
kreeg de tapper een boete als hij geen ‘gedrukt 
exemplaar der drankwet’ in zijn winkel had 
hangen.
Aan de buitenkant van het pand Keizer- 
straat 4 hangt een gevelsteen. De tekst luidt:

In het zonnetje
Ik heb gebouwd van steen en hout
Ik zal me’r mee geneeren*
En ik verwacht bij dag en nacht
De zegen van de Heere

*geneeren betekent hier ‘in het levensonderhoud 
voorzien’

In de nacht van 17 op 18 januari 1931 
woedde er een hevige storm in Gouda. De 
toenmalige eigenaar van ‘t Zonnetje, de heer 
de Gruijl, moet zich een hoedje geschrokken 
zijn toen ’s nachts de zijgevel van het café 
gedeeltelijk instortte. De gelagkamer lag aan 
een zijde helemaal open. Het pand werd 
gestut en niemand werd meer toegelaten. In 
diverse kranten in Nederland werd over dit 
gebeuren geschreven. Kennelijk heeft dit grote 
indruk gemaakt.
Op een middag in mei 2007 brak er brand 
uit in het pand. De brandweer was met twee 
tankautospuiten en een ladderwagen aan-
wezig. Volgens de brandweer was er heel veel 

 rookontwikkeling en waren er relatief weinig 
vlammen. Daarom hebben ze de brand snel 
onder controle gekregen. Het interieur van het 
café is toen grotendeels verbrand.
De heropening van café ’t Zonnetje vond op 
31 mei 2007 plaats. Dit werd op toepasselijke 

wijze gevierd met een vuur spuwer 
die een show ten beste gaf.
Op de Facebookpagina van  
In ’t Zonnetje stond op  
24  februari 2017 vermeld dat de 
deuren officieel gesloten zijn.

In deze serie brengen we samen met de Historische 
Vereniging Die Goude een stukje van de geschiedenis 
van Gouda in beeld.

Detail uit de kaart van Blaeu 1649, nr. 43 is  
‘de Keijsers straet’

Het pand Keizerstraat 4 maakt nu een trieste 
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Café ’t Zonnetje in 1962; (foto: Gerard Dukker)
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