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Historische winkelpuien, niet altijd geslecht 

door J.T. van Es 

Inleiding 
1996 is het 'Jaar van het Industrieel Erfgoed'. Alleen al het feit, dat eenjaar een dergelijke aan
duiding kan krijgen, wijst erop, dat er de afgelopen tijd ook in Nederland veel veranderd is ten 
aanzien van oude bedrijfsgebouwen. Nog niet zo heel lang geleden was het behoud van monu
menten van nijverheid en techniek een specialisme van een aantal enthousiastelingen, dat op de 
vingers van een of twee handen te tellen was. 
Het beschermen van industrieel erfgoed is vooral in het Verenigd Koninkrijk begonnen. Daar be
gon immers ook in de loop van de achttiende eeuw de industriële revolutie en uit die periode zijn 
de eerste echte fabrieksgebouwen bekend. Een stad als Sheffield, bekend door zijn grote staalin
dustrie, heeft zelfs een aantal industriemusea en is daarin niet uniek. 
In Nederland is de 'industriële archeologie', zoals het beschrijven van de eerste fabriekscom
plexen ook wel wordt genoemd, veel later op gang gekomen en nog altijd wordt soms wat mee
warig gekeken naar de mensen, die een in onbruik geraakt bedrijfsgebouw willen bewaren en er 
een nieuwe bestemming voor willen zoeken. Aan de andere kant zijn er mooie voorbeelden, ook 
in eigen land, van het met succes hergebruiken van een oude fabriek of een leegstaand bedrijfs-
complex. Voorbeelden zijn onder meer de majestueuze graanpellerij 'De Adelaar' aan de Zaan, 
de Westergasfabriek in Amsterdam, het voormalige drinkwaterleidingbedrijf van Rotterdam of 
Hooghiemstra in Utrecht. 
De belangstelling voor industrieel erfgoed in Midden-Holland is halverwege de jaren '70 op 
gang gekomen, nadat Peter Nijhof en Bernt Feis hun baanbrekende inventarisatie publiceerden. 
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Het leidde tot de oprichting van een Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland, die zich te
genwoordig vooral op de streek rond Gouda richt. In Utrecht bestaat sinds dit jaar een eigen stich
ting, 'Usine' (Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed), die uit 'Midden-Holland' is 
voortgekomen. 
De belangstelling voor deze tak van monumentenbeleid mag gewekt zijn. een kleine rondgang 
door het Stichts-Hollandse grensgebied leert, dat er nog altijd onbekommerd gesloopt en gebro
ken wordt. 
De regio Woerden heeft op industrieel gebied nooit een grote vlucht genomen. Toch is er langs 
zowel de Oude Rijn als de Hollandse IJssel een bloeiende dakpannen- en baksteenfabricage ge
weest, waarvan bitter weinig is overgebleven. In Willeskop staat nog één oude oven, die tegen
woordig als schuur in gebruik is. Het is een restant van de Rijnsteenfabriek TJsseloord' en het ge
bouw dateert van de eerste jaren van deze eeuw. De fabriek zelf verdween gedurende de Tweede 
Wereldoorlog en de oven heeft, dankzij de nieuwe functie, opnieuw bestaansrecht gekregen. 
Woerden, waar, samen met de in 1964 opgeheven gemeenten Rietveld en Barwoutswaarder. 
tientallen steenfabrieken hebben gestaan, heeft in de Woerdense Dakpannen- en Steenfabriek 
nog één levend overblijfsel uit die tijd,maar na een desastreuze brand in de jaren '50 is er op dit 
bedrijfsterrein weinig historisch meer over. En wat er nog was, een loods uit 1871 en een direc
tievilla uit het begin van deze eeuw, werd nog maar kort geleden gesloopt. Van de andere steen-
en pannenfabrieken in de stad is geen enkel bedrijfsgebouw meer over. 
Zolang historische panden in gebruik blijven is hun behoud doorgaans redelijk gegarandeerd. 
Zodra ze hun functie verliezen dreigt echter de slopershamer. Voorbeelden alleen in deze regio 
zijn de vele verdwenen graanmaalderijen. Zo werd in Harmeien het beeldbepalende gebouw van 
Six op de hoek van de Dorpsstraat en de Joncheerelaan gesloopt. In Oudewater dreigt, nu einde
lijk overeenstemming is bereikt over een nieuwe vestigingsplaats van het bedrijf, het complex 
van Six geheel te verdwijnen, zelfs zonder dat een poging is ondernomen om in ieder geval een 
deel te behouden. 
In Woerden ging dit jaar nog de schitterende silo van Koetsier aan de Oude Rijn/Leidsestraatweg 
tegen de vlakte. Pogingen om het gebouw te behouden liepen op niets uit. Een herbestemming of' 
een verbouw tot woningen bleek met de nieuwe eigenaar onbespreekbaar. En dat is meestal het 
obstakel. 
Dat het ook anders kan blijkt uit het even verderop gelegen graanpakhuis van, voorheen, Pak. 
Hierin heeft de ondernemer L. van der Landen een meubelhandel gevestigd en het pand is vrijwel 
voorbeeldig gerestaureerd. Zelfs de ernaast gelegen bedrijfswoning is keurig opgeknapt. Het wa
tertorenterrein in Woerden is eveneens een voorbeeld van iets, dat, weliswaar gedeeltelijk, be
houden kon blijven, ook nadat de bedrijfsfunctie verdwenen was. Jammer alleen, dat het gebouw 
zelf als een lege huls is blijven staan, zonder een herbestemming die elders in het land vaak wel 
voor watertorens-buiten-gebruik gevonden is. De schepping van architect Schotel is echter beter 
bewaard gebleven dan de interessante watertoren van Oudewater, die na de beëindiging van de 
leveranties aan het plaatselijk drinkwaterleidingbedrijf zonder pardon omgehaald werd. 
In het Hollands-Utrechtse grensgebied zijn tientallen voorbeelden te bedenken van kaaspakhui-
zen. die. na het verliezen van hun eigenlijke functie, gesloopt werden. Het meest schrijnende 
daarvan is het verlies van de achttiende-eeuwse kaaspakhuizen van Van der Plaats in Kamerik, 
waarbij moet worden aangetekend, dat hier nu eens niet de eigenaar (het gemeentebestuur van 
Kamerik) stond te trappelen om de boel plat te gooien, maar dat de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg een- en andermaal weigerde met eerder in het vooruitzicht gestelde gelden voor her
stel over de brug te komen. 
Een voortgezette bedrijfsbestemming is in veel gevallen een garantie voor het behoud van het 
historische gebouw. Maar niet altijd: vooral winkels worden met grote regelmaat aan de eisen 
van de tijd aangepast. Eigenaren en uitbaters doen dat maar al te vaak zonder rekening te houden 
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De gesloopte maalderij van de firma Koetsier aan de Le idse straatweg, gezien 
vanaf de Rijnkade, 1980. Foto: G. Blom, Woerden. 

met het monumentale karakter van het pand. Winkels zijn, als het om bedrijfsmonumenten gaat, 
nog steeds een wat vergeten onderdeel, maar wie een echte ouderwetse winkel ziet (en daarvoor 
moet in toenemende mate een openluchtmuseum worden bezocht) merkt dat het wel degelijk om 
monumentale panden met een bedrijvig verleden gaat. Door modernisering van gevels en interi
eurs is veel verloren gegaan en van de oorspronkelijke oude winkels is weinig meer over. Dat het 
ook anders kan blijkt bijvoorbeeld uit een flink aantal panden in Oudewater, waar vaak met ge
voel voor historische verhoudingen toch een bij de huidige tijd passend winkel-uiterlijk is verkre
gen. 
Dit artikel is geen pleidooi om de supermarkt van nu te vervangen door het vroegere kleine zaakje 
met toonbank, stopflessen en voorraadbussen en evenmin om alle historische bedrijfsbebouwing 
te conserveren. Wel wil het meer aandacht vragen voor die historische situatie, zodat bij een be
stemmingswijziging of een verbouwing, niet automatisch de weg van de minste weerstand wordt 
gekozen: weg met die oude troep! 
In het onderstaande deel wordt een aantal panden nader beschouwd. 

Woerden 
Het winkelhart van Woerden wordt gevormd door grote delen van het oude stadscentrum: de 
Voorstraat met een aantal zijsteegjes en -straatjes, de Rijnstraat, de Nieuwstraat, de Havenstraat 
en de Wagenstraat. Het zijn de straten waar ook van oudsher bedrijvigheid heeft gezeten. Op 
oude afbeeldingen van het Woerdense centrum zijn winkels te zien, die echter vaak drastische 
verschillen van hun huidige verschijningsvorm. Met de groei van het economisch belang van de 
binnenstad en het in toenemende mate oprukken van landelijk opererende winkelketens heeft het 
centrum aan karakter ingeboet. Veel zaken hebben een pui, die in niets verschilt van de andere bij 
de keten behorende filialen. 
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Dat betekent dat echt historische winkels in Woerden zeldzaam zijn. Een mooi voorbeeld van een 
zaakje dat vrij ongeschonden de tand des tijds heeft doorstaan is 't Kousenwinkeltje (Voorstraat 
10). Hier is waarschijnlijk wel ooit de étalageant gewijzigd, maar de consoles en de omlijsting 
om de winkelruiten zijn in historische stijl gebleven. Het tekent de kleinschaligheid van het be
drijfje, dat hier geen grote veranderingen noodzakelijk zijn geacht. 
Het pand ernaast, rijwielhandel Voorn, laat al zien, dat het handhaven van een dergelijk histo
risch uiterlijk zeldzaam is. Oude Woerdenaren weten nog, dat hier een tabakszaak (van Das) 
heeft gezeten. Vooral het interieur daarvan zou, anno 1996, zeer waardevol zijn geweest. Aan de 
Voorstraatzij de is van het oorspronkelijke pand niets overgebleven. De fietsen staan in de etalage 
van een geheel gemoderniseerde winkel. Aan de Rijnstraatkant is echter enige jaren geleden een 
uitgebreide restauratie uitgevoerd, waardoor het historische karakter aan die zijde zelfs versterkt 
werd. Hier is, met handhaving van de oude gevel en het zelfs terugrestaureren van een deel daar
van, toch een voor de huidige tijd bruikbare winkel ontstaan. 
Dat is ook het geval met Rijnstraat 29, dat er voor de oppervlakkige beschouwer als een fraai ge
restaureerd pand uitziet, waarin dan de oorspronkelijke vensters door grotere zijn vervangen. 
Wie beter kijkt, weet dat het om nieuwbouw in historiserende stijl gaat. Hier stond tot het eind 
van de jaren '80 één van de oudste panden van de historische binnenstad in verregaande staat van 
verval. Het nieuw pand lijkt daar nog behoorlijk op, maar sloop en op echt lijkende herbouw is 
geen echte monumentenzorg. 
Het aardige is, dat aan de andere kant van de winkel, Voorstraat 30, het karakter van de oude 
boekwinkel van Kraaijenbrink wel overeind kon blijven. Het betreft hier een verbouwing, die 
vermoedelijk uit het tweede of derde kwart van deze eeuw dateert. De noodzaak om er een he
dendaagse pui aan te plakken heeft de ondernemer, terecht, niet gevoeld. 

Het pand van de firma Voorn aan de Rijnstraat vóór de restauratie, 1988. 
Foto: G. Blom, 



Een typisch geval van slecht uitgepakt monumentenbeleid is de manier waarop met het voor
beeld van een Jugendstil-winkel in de Voorstraat is omgegaan. Het betreft het voormalig pand 
van de Woerdensche Uzerwaren- en Bouwmaterialen Onderneming (WIJBO) op nummer 34a, 
waarin tegenwoordig een sportzaak gevestigd is. Het gebouw werd in 1911 naar een ontwerp van 
de architect P.G. Karsdorp neergezet. In de behandeling van de gevel is duidelijk, dat de zaak een 
paar centen mocht kosten. Het resultaat was een gebouw met een aantal fraaie decoraties, sier-
metselwerk en een zeer typerend uiterlijk. Toen de oorspronkelijke gebruiker WIJBO in de jaren 
'80 werd overgenomen door Gerritse Uzerwaren, werd de zaak al spoedig afgestoten. Ondanks 
bepalingen over het handhaven van de gevel bleek het toch mogelijk deze drastisch van karakter 
te wijzigen door het aanbrengen van nieuwe bebording met als schrale troost dat het oorspronke
lijke er nog achter schuil gaat. 

Het pand van de WIJBO in de Voorstraat voor
de verbouwing, 1989. Foto: G. Blom, Woerden. 

Dat is altijd nog te verkiezen boven wat in veel andere gevallen in het Woerdense centrum ge
beurd is: daar is de gevel op de benedenverdieping gewoon weggebroken en vervangen door een 
moderne pui. In de straat zijn voorbeelden te over. De zaken waar het niet gebeurd is, zoals de de-
licatessenwinkel C'est Bon op nummer 45, zijn de uitzonderingen, die daardoor ineens des te 
aantrekkelijker worden voor het oog. 
Niet iedere verbouwing betekent intussen dat het uiterlijk van een zaak erop achteruit gaat. Het 
pand Rijnstraat 32 (keukenhandel Brandsen) heeft jarenlang staan verpauperen tot de eigenaar 
het in oude glorie liet herstellen en er. achter de oorspronkelijke gevel, een bedrijf in begon. Dat 
zoiets goed mogelijk is wordt ook zichtbaar in de Kerkstraat, waar naast elkaar achter redelijk on
geschonden oude gevels de groentenzaak van Janmaat en de sportartikelenwinkel van Dave Da-
vies zitten als bewijs dat een oorspronkelijk uiterlijk niet altijd tot stilstand hoeft te leiden. 
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Het kan niet in alle gevallen. Voorbeelden daarvan zijn, aan de rand van het oude centrum, de dit 
jaar gesloten slagerij van Meenks op de hoek van de Gedempte Binnengracht en de W.A. Bake-
straatof de bakkerij van Boot aan de Rijnkade. Voor moderne bedrijfsvoering waren de beide za
ken, achter hun oorspronkelijke winkeltjes, te klein geworden. Met name de slagerij was een ty
pisch voorbeeld van een buurtzaakje uit de jaren '20, dat vrijwel ongeschonden de tand des tijds 
had doorstaan. Hoe begrijpelijk ook, maar met het verdwijnen van de oorspronkelijke functie 
dreigt in zo'n geval ook het uiterlijk verloren te gaan. 

Linschoten 
Linschoten mag in deze regio gelden als een van de kleine doipen, waar nog iets van de oorspron
kelijke winkelnering bewaard gebleven is. Voorwaarden, die in bijvoorbeeld Kamerik, Zegveld 
of Nieuwerbrug niet of nauwelijks bestonden, waren hier aanwezig: een redelijke bevolkings
groei en voldoende afstand tot een grotere plaats om in ieder geval een eigen middenstand een bo
terham te laten verdienen. Waar in de andere genoemde dorpen een minimaal winkelbestand 
bleef bestaan, vaak geconcentreerd rond een middelgrote supermarkt, is in Linschoten nog enige 
verscheidenheid gebleven. 
Het historische karakter van het dorp heeft er dan ook toe geleid, dat in meer recente jaren groot
schalige aanpassing van puien achterwege is gebleven. Het Linschotense winkelhart is maar 
klein en beperkt zich tot de Dorpsstraat. Een mooi voorbeeld van een modern bedrijf in een oud 
pand is de zaak van bakker Verweij op nummer 25. Het gebouw stamt uit het begin van de negen
tiende eeuw en valt onder monumentenzorg. Dat betekent, dat in ieder geval aan het uitwendige 
weinig veranderingen mogelijk zijn. Toch blijkt achter de twintig-ruitsvensters voldoende moge
lijkheid voor een zaak om zich aan de klanten te presenteren. 
Niet alles is echter oorspronkelijk. Zo staat op nummer 35 een winkelpand van rond 1800, waar
aan een dikke eeuw later ( 1915) flink verbouwd is. De toenmalige schoenmaker Dogterom wilde 
een moderne winkel bij zijn woning hebben en liet twee van de bestaande vensters vervangen 
door een voor die tijd grote etalage. Iets vergelijkbaars is te zien op de nummers 38 en 39, beide 
evenmin meer als winkel in gebruik. 

Dorpstraat 35, Linschoten. 
Collectie Gemeentearchief Montfoort. 

Dorpstraat 38, Linschoten. 
Collectie Gemeentearchief Montfoort. 
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Montfoort 
Als het om het behoud van monumenten gaat heeft Montfoort geen beste naam. Net als in Woer
den is in het verleden veelvuldig gesloopt, ook als het bouwwerken betrof waarvan het behoud in 
andere plaatsen een vanzelfsprekende zaak zou zijn. De Commandeurswoning of het Oude Man
nenhuis, beide in de jaren '60 verdwenen, zijn daarvan schrijnende voorbeelden. 
Op winkelgebied is in het Montfoortse stadscentrum nog het een en ander bewaard gebleven, zij 
het dat echt historische winkels schaars zijn. De meeste oude zaken zijn in de Hoogstraat en de 
Keizerstraat te vinden. Op nummer 7 bijvoorbeeld is een huis met een kern uit de zestiende eeuw. 
De winkel is er pas later ingebouwd en, hoewel niet passend bij het oude karakter van het pand, 
typerend voor de manier waarop in de jaren '20 van deze eeuw een winkelpui hoorde te zijn. 
Hoogstraat 22 had een mooi winkelpand kunnen zijn. Het werd in de negentiende eeuw ver
bouwd, maar in 1907 werd een ingrijpende wijziging in de voorgevel aangebracht in opdracht 
van de toenmalige eigenaar Th. Straver. Deze was sigarenfabrikant en wilde achter twee fraaie 
rondboog-vensters zijn tabakswaren gaan verkopen. Na Stravers dood kromp zijn weduwe de ne
ring drastisch in met als gevolg dat de rijkgedecoreerde gevel aanmerkelijk versoberd werd tot 
het huidige aanzien. 
Op de hoek Hoogstraat-Keizerstraat is nu een Chinees-Indisch restaurant gevestigd. De gevel is, 
sinds de bouw in 1926, echter grotendeels ongewijzigd gebleven. Ooit was dit de sigarenwinkel 
van Van Vegten, gerealiseerd naar een ontwerp van de architect A. Ebbers. De afgeschuinde en
treepartij geeft het gebouw een hoekig karakter. De etalageruiten zijn tegenwoordig goeddeels 
geblindeerd, om de klanten van het restaurant niet te veel 'te koop' te laten zitten, maar hun ka
rakter is gehandhaafd. 

Hoogstraat 7, Montfoort. Foto: E.P. de Goederen, Linschoten. 
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Hoogstraat 22, Montfoort. Foto: E.P. de Goederen, Linschoten. 

Keizerstraat 1, Montfoort. Foto: E.P. de Goederen, Linschoten. 
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Oudewater 
Van alle stadjes in het Stichts-Hollandse grensgebied heeft Oudewater zijn historische karakter 
het meest behouden. De slopershamer is hier het minst enthousiast gebruikt en dat geldt ook voor 
de winkels. 
Aan de Havenstraat zijn talrijke voorbeelden van zaken, die ofwel de tand des tijds min of meer 
gaaf hebben doorstaan danwei op verantwoorde manier gemoderniseerd zijn. In beide catego
rieën hoort eigenlijk de antiekwinkel op nummer 11 thuis. Het oorspronkelijke pand dateert 
waarschijnlijk uit de achttiende eeuw, maar in de negentiende eeuw werd het grondig verbouwd. 
Of er voordien een winkel in zat is onduidelijk, maar vanaf dat moment heeft het gebouw een 
winkelbestemming gehad. De brede etalageruiten zijn in die zin origineel. 
Dat geldt niet voor nummer 14. De winkel hier ziet er zeer oud uit, maar het voor Oudewater al 
voltooide Monumenten Inventarisatie Project heeft uitgewezen, dat het sinds 1860 drastisch ge
wijzigd is. Toch blijkt achter deze oude gevel nog altijd een winkel gedreven te kunnen worden. 
Een winkel uit 1861 is die aan de Korte Havenstraat la, die sedertdien een vrijwel onverandere 
pui heeft gehouden. 
Verantwoord gewijzigd zou de apparatenzaak op Korte Havenstraat 8 te noemen zijn. Het pand 
dateert uit de achttiende eeuw, maar in de loop van deze eeuw zijn de twee grote etalageruiten 
aangebracht en werd ook de entreepartij veranderd. Toch is hier het historische karakter van het 
pand niet echt aangetast, in tegenstelling tot wat in 1925 gedaan werd met de pui van Korte Ha
venstraat 1 (niet te verwarren met la!). De manier waarop dit pand verbouwd is, wordt ook ruim 
zeventig jaar later nog toegepast: gewoon het onderste deel van de gevel verwijderen en, zonder 
naar de rest van het gebouw te kijken, een nieuwe etalageruit erin zetten. In een aantal gevallen is 
niet meer te achterhalen of de winkelpui origineel is dan wel later werd aangebracht. 
Twee voorbeelden daarvan zijn in de Leeuweringerstraat te vinden. De slijterij op nummer 4 
heeft een gevel, die historisch aandoet. Uit het MIP-rapport blijkt echter, dat het huis vele malen 
verbouwd is en dat niet meer te achterhalen is uit welke bouwfase alle onderdelen dateren. Ech
ter: ook als de etalageruiten en de winkelingang niet origineel zijn, heeft de architect van de ver
bouwing goed gekeken naar de rest van het pand, waardoor geen storende elementen zijn opge
treden. 

Havenstraat 11, Oudewater. 
Foto: provincie Utrecht. 

Havenstraat 14, Oudewater. 
Foto: provincie Utrecht. 

66 



Op nummer 9 in die zelfde straat staat het pand van een sigarenzaak. Dit heeft een nieuwe gevel 
gekregen rond 1870, waarbij niet alleen op de verdieping nieuwe vensters zijn aangebracht, maar 
waarschijnlijk meteen de begane grond zijn huidige aanzien kreeg. De beide etalages zijn voor
zien van een hoofdgestel, dat qua stijl nauw aansluit bij de vensters op de eerste en tweede etage. 
Op nummer 56, een bistro, worden oud en pseudo-oud helemaal moeilijk te scheiden. Hier is aan 
het eind van de negentiende eeuw een nieuwe winkelpui gemaakt voor een zeker tweehonderd 
jaar ouder pand. De (onbekende) ontwerper van de pui heeft zich echter laten inspireren door de 
Renaissance-bouwkunst, waardoor het geheel een historisch zeer verantwoorde aanblik krijgt, 
zelfs zo bedrieglijk, dat het allemaal echt lijkt. Daarbij kan terecht de vraag worden opgeworpen 
of dat niet teveel van het goede is. Naar huidige maatstaven is een bouwkundige aanpassing aan 
een oud gebouw wel toegestaan, mits voor iedereen duidelijk is wat oorspronkelijk is en wat niet. 
De manier waarop het Woerdense NS-station onlangs verbouwd is, is van die tegenwoordige op
vatting een mooi voorbeeld. 
Toch laat bijvoorbeeld ook de electriciteitszaak aan Markt OZ 2 zien, dat een historiserende win
kelpui in een monument uit. in dit geval, het midden van de zeventiende eeuw, te prefereren is bo
ven een volledig moderne. Ook op Markt WZ 5 (een opticien) is te zien, dat een in oude stijl op
getrokken nieuwe gevel niet hoeft te misstaan. 

Leeuweringerstraat 56, Oudewater. Foto: provincie Utrecht. 
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Slotbeschouwing 
Er is geen categorie bedrijfsgebouwen, waar met de tijd meegaan zo van belang is als bij winkels. 
Een zaak die ouderwets oogt wordt door de klant gemeden en verdwijnt of leidt een kwijnend be
staan. In beide gevallen zijn winkelier noch klant ermee gediend. Ook vanuit het standpunt van 
(bedrijfs)monumentenzorg is het verdwijnen van een winkel niet altijd de beste methode om het 
oorspronkelijke aanzien te behouden. Nieuwe eigenaren laten vaak alsnog de oude gevel slopen 
en vervangen deze door een moderne pui of, als de winkel definitief beëindigd wordt om plaats te 
maken voor een kantoor of een woning, vensters die bij de nieuwe bestemming passen. In beide 
gevallen is het karakter van de oude winkel weg. 
Op die manier zijn in veel kleine dorpen oude winkels onherkenbaar geworden. In plaatsen als 
Woerden, Montfoort en in mindere mate ook Oudewater, zijn door gevelaanpassingen winkels 
uit het verleden veranderd en is hun oorspronkelijke staat verdwenen. Anders dan met oude fa
briekshallen, stations, watertorens of gemalen, is er nauwelijks een instantie die zich inzet voor 
het behoud van dergelijke historische winkelpuien. Dat achter een historisch verantwoorde gevel 
een modern en goedlopend bedrijf kan schuilgaan, bewijzen de vele zaken in Oudewater. 
Dat de winkels daar gehouden zijn bij een verbouwing een historiserende stijl aan te houden heeft 
echter niet te maken met een voorliefde van het Oudewaterse gemeentebestuur voor oude win
kelpuien, maar met het feit, dat een groot deel van het stadscentrum onder monumentenzorg valt. 
Met name de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is karig in het verlenen van toestemming om 
drastisch aan monumentale panden te verbouwen. Een moderne open winkelpui in een zeven-
tiende-eeuws gebouw kunnen de huidige middenstanders dan ook vergeten. 
In plaatsen zonder een dergelijk monumentaal karakter hebben gemeentebesturen vaak de mid
delen en de wil niet om oude gevels min of meer intact te laten. Juist het ontbreken van die wiel 
draagt er echter toe bij, dat het winkelhart van veel plaatsen (en niet alleen in het Stichts-Hollands 
grensgebied) een steeds grotere uniformiteit vertoont, waar het persoonlijke karakter, dat in Ou
dewater wel gehandhaafd kon blijven, verloren is gegaan. 

Bij het vaststellen van een gemeentelijk monumentenbeleid zouden aandacht en middelen ook 
uit moeten gaan naar mogelijkheden om verruïneerde winkelpuien terug te restaureren naar een 
aanblik, die meer recht doet aan het historische karakter van de betrokken gebouwen. Dat dat kan 
bewijst niet alleen het voorbeeld van Oudewater. Ook elders in Nederland gaan achter oude ge
vels boeiende zaken schuil. 
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