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Voorwoord  
 
Deze scriptie is tot stand gekomen naar aanleiding van een stage bij de afdeling cultuurhistorie van 

de gemeente Utrecht in 2009. Het onderzoek dat ik daar heb gedaan naar historische winkelpuien 

inspireerde mij om verder te gaan met dit onderwerp. Alhoewel ik het schrijven van deze scriptie 

met veel plezier heb gedaan, waren er ook lastige momenten. Op deze momenten kreeg ik steun 

vanuit verschillende hoeken. Ik wil dan ook mijn scriptiebegeleidster Hanneke Ronnes, mijn oud-

stagebegeleidster Bettina van Santen van de gemeente Utrecht, coördinator van de opleiding 

erfgoedstudies Rob van der Laarse en mijn vriend Timmo Klerk hartelijk danken voor hun tijd, tips, 

commentaar en aanmoedigingen. 
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Inleiding 

In april 2010 kwam vastgoedbedrijf Corio met het bericht dat het graag meer 

kleine zelfstandige ondernemers zou zien in het overdekte winkelcentrum 

Hoog Catharijne te Utrecht. Corio, dat op de winkel Vroom & Dreesmann na 

heel Hoog Catharijne in handen heeft, berichtte meer variatie en kleine 

winkels op prijs te stellen. Burgemeester Aleid Wolfsen sloot zich hierbij aan: 

„Tegenwoordig weet je niet of je nou winkelt in Groningen, Tilburg of Utrecht. 

Het idee van meer kleine winkels spreekt mij dus aan‟.
1
 Veel binnensteden 

zijn steeds meer op elkaar gaan lijken, doordat zich legio grote ketens 

gevestigd hebben die vaak een overal identieke en herkenbare winkelpui 

hebben. Veel oude winkelpuien zijn inmiddels verdwenen. Toch, zo zal 

blijken uit deze scriptie, zijn er in Utrecht nog genoeg oude en bijzondere 

winkelpuien te vinden.  

De aandacht voor de (oudere) winkelpui is de afgelopen decennia 

langzamerhand gegroeid. Toen in januari 2010 duidelijk werd dat de 

gemeente Arnhem akkoord zou gaan met de sloop van de winkelpui van de voormalige 

delicatessenzaak Noack in de Vijzelstraat (afb. 1) kwam er vanuit verschillende kanten fel verzet: de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de commissie welstand uit Arnhem en de Vereniging 

Stadsschoon Arnhem steigerden bij het idee dat de winkelpui van het pand (een Rijksmonument) 

vervangen zou worden.
2
 Niet alleen deze gevestigde publieke instanties protesteerden: er werd 

prompt een actiecomité opgericht waarvan mensen met zeer verschillende achtergronden deel uit 

maakten.
3
 Het verzet en de media-aandacht leidde er toe dat de gemeenteraad op 8 februari 2010 

een motie aannam die het de B&W belette toestemming te geven voor de sloop.
4
  

Bovengenoemd voorbeeld laat zien dat er zowel publiek als privaat, in de hoedanigheid van 

beleidsmakers, de politiek, winkeleigenaren en het publiek, meer aandacht is gekomen voor de 

winkelpui. Ook wat betreft historisch onderzoek is de interesse gegroeid. Margreet Tholens was in 

1974 een van de eersten die gedegen onderzoek deed naar de geschiedenis van de winkelpui.
5
  

Vanaf de jaren negentig kwam daar langzamerhand verandering in, ook vanuit gemeenten.
6
 Toch is 

het aantal werken waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de winkelpui in Nederland 

summier. Met deze scriptie wil ik daar verandering in brengen door licht te werpen op de situatie in 

Utrecht.  

                                                 
1
 Sanders, R. „Corio: “meer couleur locale”. Zelfstandige winkeliers weer terug in Hoog Catharijne‟. In: Stadsblad, 7 april 

2010, p. 19.  
2
 Van der Ploeg, H. „Fel verzet tegen “brute aanslag” op pui Noack‟. In: De Gelderlander, 26 januari 2010.  

3
 Onder de leden waren onder meer een muzikant, psycholoog, communicatieadviseur en een restauranteigenaar. Bron: 

Crone, K. „Actiecomité eist: Arnhems Noack-pand moet blijven‟, http://www.arnhem-
direct.nl/politiek/berichten/actiecomite_eist_arnhems_noack_pand_moet_blijven/ , d.d. 29 januari 2010. Van de 
tweeëntwintig reacties op de website, waren er maar liefst eenentwintig van mensen die verbolgen waren dat de winkelpui 
(en andere panden) zo makkelijk veroordeeld worden tot de sloophamer.  
4
 Bron: http://www.rtv-arnhem.nl/?q=node/3875, geraadpleegd op 1 augustus 2010. 

5
 Tholens schreef een scriptie over de eerste decennia van de winkelpui in Amsterdam (zie Tholens 1974).  

6
 Waaronder Koopmans 1990 voor Den Haag, Hermans 1993 voor Zaltbommel, Jetten 1991 voor Nijmgen, Vroom 1995 voor 

Haarlem en Furnée 2002, 2003 voor Den Haag.  

1. Winkelpui  
Vijzelstraat 23, Arnhem. 
Afb.: 
www.degelderlander.nl 

 

http://www.arnhem-direct.nl/politiek/berichten/actiecomite_eist_arnhems_noack_pand_moet_blijven/
http://www.arnhem-direct.nl/politiek/berichten/actiecomite_eist_arnhems_noack_pand_moet_blijven/
http://www.rtv-arnhem.nl/?q=node/3875
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 De vraag die in deze scriptie centraal staat luidt: hoe heeft de Utrechtse historische 

winkelpui zich in de periode 1850-1965 ontwikkeld en wat is zijn historische en hedendaagse 

betekenis? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst de gehanteerde definitie van de 

term „historische winkelpui‟ uiteen worden gezet. Onder 

winkelpui (afb. 2) wordt in deze scriptie verstaan een 

ondergevel van een gebouw, dat ontworpen of 

aangepast is voor een winkelfunctie. De winkelpui 

onderscheidt zich van de rest van de gevel én van 

woonhuizen, doordat het vaak met een ander materiaal 

is afgewerkt en het een meer open karakter heeft. De 

winkelpui heeft grotere ramen en trekt de aandacht, dit 

in tegenstelling tot het meer gesloten karakter van een 

bovengevel of woonhuis. Bij de afwerking gaat het 

dikwijls om een houten omlijsting, maar het kan tevens 

om andere materialen gaan. Ik zal hier later dieper op in 

gaan. De toevoeging van de term „historische‟ in historische winkelpui houdt in dat het gaat om 

oudere, nog goed herkenbare winkelpuien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de moderne 

kunststofpui. Verschillende ontwikkelingen vanaf circa 1965 markeren een breuk in de geschiedenis 

van de historische winkelpui. In de bespreking van de geschiedenis van de historische winkelpui 

staat dan ook de periode van 1850 tot 1965 centraal. 

Het proefschrift van Wim Hupperetz over de Visserstraat in Breda en het daarin toegepaste 

concept van de culturele biografie is een van de inspiratiebronnen geweest voor deze scriptie.
7
 

Hupperetz gebruikt de culturele biografie als kader, waarbij hij verschillende elementen ervan 

samenbrengt, te weten een gelaagde microgeschiedenis, een multidisciplinaire aanpak, de lange 

termijn en actueel erfgoedbeleid. Hij ziet de straat als een „dynamisch cultuurverschijnsel‟ en 

combineert sociaal-culturele ontwikkelingen en ruimtelijk-fysieke ontwikkelingen met een mentale 

dimensie.
8
 Deze drieledige aanpak kenmerkt de biografie. Een (stads)landschap wordt opgevat als 

een dynamisch fenomeen. Het wordt niet gezien als iets passiefs dat door anonieme processen is 

veranderd. In tegendeel, de mens en diens omgeving zijn met elkaar verbonden en hebben invloed 

op elkaar. Het landschap is dus meer dan alleen een decor: het is multi-interpretabel en een 

generator van betekenissen en identiteiten. De mens heeft in dit geheel de rol van een „auteur‟
9
 die 

invloed heeft op het landschap, zowel fysiek als mentaal (beleving, betekenis- en zingeving).
10

 

                                                 
7
 Zie Hupperetz 2004. 

8
 Idem.: p. 7, 14-15, 20.  Zie voor meer informatie over het concept van de biografie en de toepassing ervan onder meer 

Samuels 1979; Kopytoff 1986; Cosgrove 1988; Kolen 2005, 2007.  
9
 Het concept van de biografie, waarbij het auteurschap van de mens een belangrijke rol speelt, werd het eerst geponeerd 

door Marwyn Samuels in 1979. Volgens Samuels is het onmogelijk een (geschiedenis van een) landschap te beschrijven 
zonder de rol van de mens (in zijn woorden „auteurs‟) erbij te betrekken. Hij ziet het landschap dan ook niet als iets passiefs 
of als slechts een buitenwereld, maar meer als een leefwereld waarin de mens en zijn omgeving sterk met elkaar verbonden 
zijn. Hij spreekt dan ook van „authored landscapes‟: „(….) landscapes without authors would be like books without writers‟. 
Door te kijken naar wat mensen (over zichzelf en hun context zeggen, komen we meer te weten over de biografie van het 
landschap, aldus Samuels  (Samuels 1979: p. 64-65). 
10

 Koos Bosma, hoogleraar architectuurgeschiedenis en erfgoedstudies aan de VU, noemt het de drieledigheid van een stad: 
de stad als „sociale, fysieke en mentale habitat‟ (Bosma 2008: p. 19).  

2.  Schematische weergave van een 
winkelpui. 
Afb.: Morrison 2003: p. 41. 
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Tevens heeft literatuur over de (aantrekkings-)kracht van oude binnensteden en de 

marketing van dergelijke historische centra door onder meer Gregory Ashworth (1990, 1995, 2000), 

Robert Pickard (2001) en Léon Deben (2004) als inspiratie gediend. Historische winkelpuien 

kunnen goed worden geplaatst in het licht van deze werken over onder meer de rol van erfgoed en 

(erfgoed)toerisme.
11

 De historische winkelpui is een vorm van erfgoed dat bijdraagt aan de sfeer en 

het eigen karakter van een stad en zou daarom veel meer ingezet kunnen worden als een van de 

zogenaamde selling points van Utrecht. Deze gedachte en verschillende andere elementen van 

bovengenoemde literatuur zullen meer of minder concreet terugkomen in deze scriptie.  

 Om de hierboven geponeerde vraag te kunnen beantwoorden is er niet alleen gekeken naar 

het fenomeen winkelpui, maar ook naar de (cultuur)historische context. Hoewel de winkelpuien in 

Utrecht als op zich zelf staande objecten kunnen worden gezien en besproken, zou er mijns inziens 

afbreuk worden gedaan aan de bredere context waarvan de winkelpui onderdeel uitmaakt. Het 

ontstaan, de ontwikkeling en de toepassing van winkelpuien maakt deel uit van verschillende 

soorten „geschiedenissen‟, onder meer de architectuurgeschiedenis, de economische en sociale 

(stads)geschiedenis en de consumptiegeschiedenis.
12

  

In hoofdstuk 1 komt een aantal van deze geschiedenissen aan bod, bij de bespreking van 

de cultuurhistorie van het winkelen in Utrecht. Belangrijk hierbij is dat niet alleen een algemene 

geschiedenis van Utrecht en het winkelen wordt gegeven, maar tevens wordt gekeken naar het 

winkelend publiek. Hoe beleefden deze auteurs het winkelen? Wat waren de betere winkelstraten 

en voldeden de winkelpuien aan hun functie klanten aan te trekken? De nadruk zal hierbij liggen op 

de tweede helft van de negentiende eeuw, de tijd waarin de winkelpui opkwam en reacties op dit 

nieuwe fenomeen het meest te verwachten zijn.  

De in hoofdstuk 1 besproken ontwikkelingen zijn duidelijk terug te lezen in de geschiedenis 

van de historische winkelpui, hetgeen in hoofdstuk 2 centraal staat. Allereerst zal kort de oorsprong 

van de winkelpui en diens introductie in Nederland worden besproken. Daarna volgt een uitgebreide 

beschrijving van de ontwikkeling van de historische winkelpui in Utrecht. De nadruk zal hierbij liggen 

op winkelpuien van 1850 tot 1965 in de winkelstraten binnen de singels (de oude binnenstad), maar 

af en toe zal er ook een uitstapje worden gemaakt naar andere belangrijke winkelstraten in de stad. 

Een aantal aanverwante zaken zal niet of slechts kort besproken worden. Van het fenomeen 

warenhuis wordt kort diens invloed op het winkelen besproken.
13

 De puien van Utrechtse 

warenhuizen zullen echter niet aan bod komen. Dat is allereerst vanwege de opzet van een 

dergelijk gebouw: elke verdieping is bedoeld voor de verkoop en het is dan niet logisch om de pui 

op de begane grond als afzonderlijk onderdeel te behandelen. Daarnaast heeft het warenhuis een 

omvangrijke eigen ontwikkelingsgeschiedenis dat een uitgebreide bespreking verdient. Daarvoor is 

in deze scriptie helaas geen plaats.
14

 Ook de interieurs en etalages van winkels zullen slechts kort 

                                                 
11

 Zie in het verlengde van de genoemde literatuur, tevens Urry 1990, Prentice 1993, Glasson 1995 en andere werken over 
de rol van toerisme, erfgoed en marketing in steden.  
12

 Door de verschillende geschiedenissen te beschrijven en dit te verbinden aan het heden, ontstaat een beeld van de 
historische winkelpui, de stad en haar inwoners. Deze scriptie vormt daarmee een aanzet tot een culturele biografie.  
13

 Zie voor meer informatie over de geschiedenis van het warenhuis onder meer Miellet 1993 en Miellet 2001.  
14

 Zie Koopmans 1990: p. 7.  
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aan bod komen. Tot slot zal er in dit hoofdstuk, om een brug te slaan naar het volgende hoofdstuk, 

tevens in een notendop aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen van na 1965.  

 In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de winkelpui anno 2010. Met behulp van de gegevens 

van de inventarisatie uit 2009 die ik voor de gemeente Utrecht heb uitgevoerd, wordt een beeld 

geschetst van de huidige situatie in Utrecht. Er wordt uiteengezet hoeveel historische winkelpuien 

er nog zijn en wat unieke en/of zeldzame voorbeelden zijn. Tevens wordt het belang van de 

historische winkelpui en het huidige beleid van de gemeente Utrecht besproken, waarna ik in 

hoofdstuk 4 tot een eindconclusie zal komen. 
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Hoofdstuk 1. Winkelen in Utrecht van 1850 tot 1965: een cultuurhistorische analyse  

Om de ontwikkelingen in de winkelpuiengeschiedenis te kunnen plaatsen, wordt in dit hoofdstuk 

een cultuurhistorische analyse van het winkelen in Utrecht gegeven. Allereerst wordt er kort een 

chronologische uiteenzetting van een aantal ontwikkelingen gegeven, die belangrijk waren voor het 

winkelen en de winkelpui. Vervolgens zal er worden ingezoomd op het winkelend publiek en diens 

beleving van het winkelen in Utrecht. In de laatste paragraaf die aan de conclusie vooraf gaat, 

zullen kort de fenomenen etalages en reclame worden uitgelicht.
15

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1.1 Winkelen in Utrecht: 1850-1900 

Tot circa het midden van de negentiende eeuw was er 

nog geen sprake van een winkel met een winkelpui, 

zoals wij die nu in Utrecht kennen. Handel en verkoop 

vonden veelal plaats in hallen, op bruggen en op 

markten. Huidige Utrechtse straatnamen als de Vismarkt 

en Ganzenmarkt herinneren hier nog aan. Ook werd er 

aan huis verkocht, hetgeen buiten onder een luifel 

plaatsvond (afb. 3). In de achttiende eeuw verplaatste de 

verkoop zich gaandeweg meer naar binnen. Goederen 

werden verkocht in het voorhuis en de luifel verdween langzamerhand uit het straatbeeld.
16

 In de 

loop van de negentiende eeuw ging de consument steeds vaker naar winkels, in plaats van de tot 

dan toe belangrijke markten. Het aantal winkels groeide sterk, terwijl de rechtstreekse handel 

tussen producent en consument op de markt afnam. De markt werd steeds meer gebruikt voor 

tussenhandel: zo werd er bijvoorbeeld veel aan venters verkocht.
17

 Alhoewel de verschillende 

markten in Utrecht nog lange tijd van regionaal belang bleven, nam zowel het aantal als het bezoek 

ervan langzaam af (zie afb. 4). 

Dat de verkoop zich steeds meer naar de winkel verplaatste had onder meer te maken met 

een aantal veranderingen in de detailhandel. Deze hadden een grote invloed op het winkelen en 

ook op de winkelpui. Tot het midden van de negentiende eeuw werden winkels gedreven door 

ambachtslieden of kleine winkeliers. De winkels hadden een klein en specialistisch assortiment, 

geen vaste prijzen en weinig voorraad. Ook was er geen vrije entree: wanneer iemand een winkel 

binnentrad, werd hij/zij geacht iets te kopen. Iets ruilen, terugbrengen of alleen kijken was niet 

gebruikelijk. Wel kon de klant onderhandelen over de prijs en hoefde er meestal niet direct betaald  

 

 

                                                 
15

 In deze scriptie wordt steeds de term winkelen gehanteerd. Het is van belang te beseffen dat de term pas aan het eind van 
de negentiende eeuw in zwang kwam: de tijd waarin het winkelen werd geïntroduceerd als een nieuwe vorm van 
vrijetijdsbesteding  (zie ook paragraaf 1.1.2). Voor deze tijd is er geen sprake van de term winkelen en diens betekenis 
(Furnée 2002: p. 28-29). Toch zal er in deze scriptie om praktische redenen steeds van winkelen worden gesproken, ook als 
het gaat om de periode waarin de termen handel en verkoop meer van toepassing zijn.  
16

 Koopmans 1990: p. 13. 
17

 Bruin 2000: p. 402-403.  

 3. Detail van een prent van de Oudegracht bij  
 de Weesbrug, 1744. Op toonbanken onder luifels   
 werden goederen verkocht. 
 Afb.: HUA, cat.nr. 35875. 
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te worden (ook wel „kopen op de pof‟ genoemd).
18

 Met de komst van het warenhuis in Parijs in de 

jaren zestig van de negentiende eeuw kwamen grote veranderingen betreffende deze 

verkoopmethode. Er was nu een grote winkel die zowel een groot assortiment, vaste prijzen, grote 

voorraden als een vrije entree hanteerde.
19

 De industrialisatie was hier grotendeels verantwoordelijk 

voor. Door de mechanisatie was het mogelijk geworden goederen in grote hoeveelheden te 

produceren en op voorraad te hebben. Het warenhuis profiteerde van de nieuwe, snellere en 

goedkopere productiemethode door grote voorraden tegen een vaste en lage prijs te verkopen. 

Door tevens een groot assortiment en een vrije entree te hanteren werd het warenhuis een groot 

succes in Europa.  

De vernieuwingen in de detailhandel bleven niet beperkt tot de komst van warenhuizen. Het 

had ook invloed op de bestaande winkels. Doordat veel producten goedkoper in de fabriek gemaakt 

konden worden, verdwenen veel ambachtslieden die hun producten in een kleine winkel 

verkochten.
20

 Steeds meer winkeliers besloten vaste prijzen te hanteren en hadden een grotere 

verscheidenheid aan producten. De komst van het warenhuis, en later ook het grootwinkelbedrijf 

zoals bijvoorbeeld Peek en Cloppenburg aan de Oudegracht, zorgde ervoor dat de kleine 

zelfstandige winkelier extra concurrentie te verduren kreeg.
21

 Om genoeg omzet te kunnen behalen, 

waren veel kleine winkeliers in Utrecht dan ook vaak zes dagen per week van circa 8.00-22.00 uur 

                                                 
18

 Miellet 1993: p. 19-20 en ‟T Hart 2005: p. 272. Alhoewel de winkelier niet direct betaald kreeg, had het systeem van kopen 
op de pof ook voordelen. Door toe te staan dat er bijvoorbeeld een keer in de week werd afgerekend, bond de winkelier de 
klant aan zijn winkel (Miellet 1993: p. 20). Willem Boerhave, die samen met zijn vrouw Betje een kruidenierswinkel in Utrecht 
had, was in ieder geval niet blij met het poffen. De winkel had in 1874 te maken met veel „achterstallige pofklanten‟ 
(Veenhoven 1974, dl.1: p. 19.) 
19

 Van Santen 1997: p. 146-147.  
20

 Denig 1995: p. 114. Zie voor een overzicht van de geschiedenis van de detailhandel bijvoorbeeld Hondelink 1993. 
21

 Al voor de komst van het warenhuis waren er een aantal winkels die vaste prijzen hanteerden, blijkens advertenties uit 
lokale kranten, zoals de Utrechtsche provinciale en stadscourant. Volgens ‟T Hart was de Winkel van Sinkel aan de 
Oudegracht de eerste winkel die vaste prijzen en directe betaling hanteerde (‟T Hart 2005: p. 273). Onder de term 
grootwinkelbedrijf wordt verstaan, winkelbedrijven „die bij de aanwending van kapitaal en het inzetten van arbeidskrachten 
gebruik maakten van methodieken die waren afgestemd op een doordachte arbeidsdeling en standaardisatie‟ (Miellet 1993: 
p. 8). 

 4. Markten in Utrecht in 1850 en in 1920. 
 Afb. : Bruin 2000: p. 403, 450.  
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geopend.
22

 En omdat de klant niet langer verplicht was te kopen, moest hij/zij meer verleid worden 

een winkel binnen te stappen. Hierdoor werd het uiterlijk van een winkel belangrijker, hetgeen zich 

uitte in etalages en winkelpuien. Beiden werden ingezet als visitekaartje van de winkelier. Met een 

opvallende winkelpui en een aantrekkelijke etalage probeerde een winkelier zich te onderscheiden 

van zijn concurrenten en zodoende klanten aan te trekken.
23

 Ook het interieur van de winkel 

onderging enkele veranderingen. Voordat de ontwikkelingen in de detailhandel plaatsvonden, 

hingen bij veel winkels gordijnen achter de etalage en de winkeldeur, om zo de vaste klant privacy 

te gunnen. Ook de aangeboden goederen werden meestal achter gordijnen of in laden bewaard. 

Met de nieuwe, meer open en op concurrentie gerichte verkoopmethode stapten winkeliers hier 

geleidelijk van af.
24

  

De vernieuwingen in de detailhandel vonden niet meteen op grote schaal doorgang in 

Utrecht, zo blijkt wanneer er wordt gekeken naar het winkelend publiek en het assortiment van de 

winkels. Hoewel het aantal winkels vanaf 1860 toenam, was het in die tijd nog lang niet voor 

iedereen weggelegd om in (grotere) winkels te kopen.
25

 In het begin hadden de winkels 

voornamelijk een luxe assortiment, vaak gedomineerd door kleding. De meeste mensen bleven hun 

benodigdheden dan ook op de markt of in kleine winkeltjes kopen, zoals in eenvoudige 

kruidenierszaken en bij garen- en bandverkopers. De welgestelde burgers van Utrecht bleven in het 

begin voornamelijk maatkleding bestellen bij de tailleur. Zij lieten de bestelde goederen vaak thuis 

bezorgen. Later, toen het recreatieve winkelen opkwam, lieten de rijkere burgers zich meer zien in 

de stad en kochten zij ook kleding of stoffen in modehuizen en warenhuizen. Toen omstreeks 1870 

de koopkracht van onder meer geschoolde arbeiders, kantoorbedienden en ambtenaren 

(„witteboordenberoepen‟) groeide, werd daar al snel op ingesprongen door kleermakers en winkels 

die confectiekleding aan gingen bieden. Ook andere winkels richtten zich op een groter publiek, 

door vaste en lagere prijzen te hanteren. Daarnaast zorgde de komst van warenhuizen en grote 

winkelbedrijven zoals Vroom & Dreesmann ervoor dat meer mensen gingen winkelen. Zodoende 

veranderde zowel het assortiment als het winkelend publiek.
26

 

Overigens werd het zogenaamde kopen op de pof ook in de twintigste eeuw nog 

gehandhaafd, zij het meestal in mindere mate dan voorheen, toen openstaande rekeningen soms 

pas na een jaar werden betaald.
27

 In lokale kranten zoals het Utrechtsch Nieuwsblad waren dan ook 

nog met enige regelmaat advertenties te vinden waarin groot werd aangegeven dat het een winkel 

op afbetaling betrof. Een fraai voorbeeld van een pas na drie maanden betaalde rekening is die van 

mevrouw Grolman bij firma Bosshardt aan de Twijnstraat uit 1907 (afb. 5).  

 

                                                 
22

 Buiter 1997: p. 279.  
23

 Apell 1988: p. 21. 
24

 In zijn boek over Vroom & Dreesmann beschrijft Krijnen de veranderingen in de verkoopmethode van deze keten. De firma 
zou als een van de eersten veranderingen door hebben gevoerd in zijn winkels. Zo werd er al snel een „opendeur-politiek‟ 
gevoerd, waarbij de deur van de winkel te allen tijde uitnodigend open stond (Krijnen 1987: p. 19).  
25

 Onderstaande is gebaseerd op Miellet 1989: p. 31-45.  
26

 Zie ook het citaat van George Boughton op pagina 15 over de soorten winkels in Utrecht in 1885.  
27

 Miellet 1993: p. 8. Zie voor een voorbeeld van een advertentie bijvoorbeeld die van de winkel van W.F. de Swart in 
Utrechtsch Nieuwsblad 13-10-1902, p. 8. 
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1.1.1 Metamorfose van het straatbeeld 

Van belang voor het winkelen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw waren ook de bevolkingsgroei, nieuwe 

mogelijkheden in de transport en verbeteringen in de 

glasproductie. Waar het inwonersaantal van Utrecht al 

eerder in de negentiende eeuw steeg, nam het in de tweede 

helft van de negentiende eeuw een vlucht. In 1850 woonden 

er circa 47.000 mensen in Utrecht, in 1890 circa 84.300 en 

in 1900 was het aantal inwoners al gegroeid naar circa 

102.000.
28

 De groei van het aantal inwoners in de stad had 

onder meer te maken met de industriële revolutie, die rond 

1860 opkwam, en met de landbouwcrisis die Nederland in 

de jaren zeventig van de negentiende eeuw trof. Veel 

mensen trokken naar de steden, zo ook naar Utrecht.
29

 De 

groei van het aantal inwoners betekende dat er meer monden gevoed moesten worden, waardoor 

zowel de stad als het aantal winkels in Utrecht groeide. De omvangrijke aanwas van winkels vanaf 

circa 1860 concentreerde zich eerst rond de Choorstraat, Zadelstraat en Lijnmarkt. Rond 1890 werd 

ook de Oudegracht een geliefde locatie (zie bijlage 1 voor een plattegrond van Utrecht).
30

 Ook 

buiten de singels waren er een aantal straten die zich steeds meer ontwikkelden tot echte 

winkelstraten. Het betreft de belangrijke toegangswegen tot de stad: de Amsterdamsestraatweg, 

Biltstraat, Jutfaseweg, Kanaalstraat, Koekoekstraat, Nachtegaalstraat, Westerkade en later ook de 

Burgemeester Reigerstraat. In al deze straten waren eind negentiende eeuw al veel winkels met 

winkelpuien te vinden (zie ook bijlage 2). 

Als gevolg van de toename van het aantal winkels ondergingen de straten in Utrecht een 

metamorfose: veel woonhuizen verdwenen en de winkelpui veranderde het uiterlijk van de straat. In 

de meest populaire winkelstraten, zoals de Choorstraat en 

(een groot deel van de) Oudegracht, werd de begane 

grond rond 1895 amper nog bewoond (zie afb. 6).
31

 

Steeds vaker werd ook het achterhuis bij de winkel 

getrokken zodat er meer winkelruimte ontstond. Voordat 

dit gebeurde was er al een onderscheid gemaakt tussen 

werk en privé: waar men vroeger door de winkel heen 

moest om naar het achterhuis of naar de woning boven te 

gaan, werd op een gegeven moment een extra deur met  

                                                 
28

 De groeikaart van Het Utrechts Archief geeft een mooi beeld van de groei (tevens van het aantal inwoners) van Utrecht: 
http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/groeikaart/groeikaart (geraadpleegd 18 mei 2010). Inwonersaantallen zijn tevens 
gebaseerd op Denig 1995: p. 101.  
29

 Corten 1997: p. 229. 
30

 Van Santen 1997: p. 149, Van Santen 1990: p. 100. 
31

 Denig 1995: p. 105, 114. Denig geeft een uitstekend overzicht van de groei, verschillende soorten beroepen, (inwonend) 
personeel, industrie etc. van Utrecht.  

 6. Gezicht uit 1898 op de Oude- 
 gracht met op de voorgrond de  
 Bakkerbrug. De vele winkelpuien 
 getuigen van een wijziging in gebruik 
 van de panden. 
 Afb.: HUA, cat.nr. 1383. 

 5. Nota van mevrouw Grolman bij de   
 firma Bosshardt in de Twijnstraat, 
 1907. Op de nota staat tevens het 
 winkelpand met de winkelpui afgebeeld. 
 Afb.: Krijnen 2009: p. 20. 

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/groeikaart/groeikaart
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opgang in de gevel geplaatst. Dit was noodzakelijk geworden toen het 

achterhuis, waar zich de trap naar boven bevond, bij de winkel werd 

betrokken. De scheiding van winkel en woning betekende ook dat de 

woning erboven eenvoudiger verhuurd kon worden. Het kwam dan ook 

steeds vaker voor dat de winkelier niet meer boven zijn eigen winkel 

woonde.  

 Het sterk veranderde uiterlijk van een aantal straten was mede 

ontstaan door ontwikkelingen in de glasproductie. Op een afbeelding 

van de Bakkerbrug van omstreeks 1820 (afb. 7) is te zien dat de 

ramen van de winkels uit kleine ruitjes bestonden. Vanaf het midden 

van de negentiende eeuw kwam hier verandering in, doordat men 

steeds grotere glasformaten kon vervaardigen.
32

 De etalages kregen 

daarmee een groter ononderbroken glasoppervlak, wat betekende dat het publiek beter zicht op de 

winkel en de etalage kreeg. Dit was een vooruitgang voor de winkelier en had een grote invloed op 

het uiterlijk van de etalage en de winkelpui.  

De groei van Utrecht kreeg ook een impuls door verbeteringen op transportgebied. Vanaf 

1850 ontwikkelde de stad zich steeds meer tot knooppunt van de spoorwegen. Zo was er al in 1843 

de verbinding Amsterdam-Utrecht-Arnhem en later volgden ook regionale verbindingen, waaronder 

het Stichtse Lijntje tussen Utrecht en Baarn (ca.1860). Samen met de paardentram, die enkele 

decennia later zijn intrede deed, zorgden deze transportmiddelen ervoor dat zowel klanten als 

goederen snel naar Utrecht konden worden gebracht.
33

 Bovengenoemde ontwikkelingen maakten 

van Utrecht een groeiende stad in ontwikkeling, met een belangrijke regiofunctie. Toch betekende 

deze groei niet dat Utrecht ineens een echte winkelstad werd. Het was en bleef een rustige stad dat 

niet bekend stond om uitzonderlijke winkelmogelijkheden.  

 

1.1.2 Consumptiepatronen in Utrecht 

Een laatste belangrijke bijdrage aan het (veranderen van het) winkelen in de negentiende eeuw was 

de opkomst van de consumptiemaatschappij in Nederland vanaf de jaren tachtig. Dit uitte zich 

onder meer in de komst van een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding, namelijk het winkelen. In zijn 

artikel over de consumptiecultuur in Den Haag in de tweede helft van de negentiende eeuw 

beschrijft Jan-Hein Furnée de toen nieuwe term winkelen als volgt: „Het vormde de uitdrukking van 

een in zijn stijl, samenhang en schaal nieuwe vorm van stedelijke vrijetijdsbesteding die in de loop 

van de tweede helft van de negentiende eeuw door steeds grotere groepen mensen werd 

gecultiveerd: het bekijken en bezoeken van winkels, al dan niet met de bedoeling iets te kopen -een 

vorm van recreatie waar sociale genoegens als zien en gezien worden (...) onlosmakelijk deel van 

uitmaakten‟.
34

 Den Haag was een stad van groter betekenis dan Utrecht, waar zich veel elite en 

                                                 
32

 Stokroos 1994: p. 54.   
33

 Van Santen 1997: p. 147, Van Santen 1990: p. 9.  
34

 Deze alinea is gebaseerd op Furnée 2002: p. 28-29. Het flaneren langs winkels, ook wel pantoffelparade genoemd, kwam 
onder meer voor in Den Haag en Amsterdam (Furnée 2002: p. 36, 40).  

 7. Gezicht uit 1810-1830 op de          
 Bakkerbrug en de huizen aan   
 de Oudegracht tijdens de      
 zuivelmarkt. 
 Afb.: HUA, cat.nr. 124898.  
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veel geld bevond. Het is dan ook aannemelijk dat in deze stad de consumptiecultuur (en het 

recreatieve winkelen) eerder doorgang vond dan in Utrecht. De term winkelen werd volgens Haags 

stadschroniqueur Johan Gram in 1886 dan ook alleen in Den Haag gebruikt. Zelfs een 

Amsterdamse journalist in het Algemeen Handelsblad van 24 februari 1883, beschreef wat wij nu 

winkelen noemen als: „“shopping”, als onze Engelsche naburen het zeggen‟. 

 Wanneer deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding geleidelijk zijn intrede deed in Utrecht is 

niet geheel duidelijk. Bronnen uit het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw 

beschrijven maar mondjesmaat het reilen en zeilen rondom het winkelen in de stad.
35

 In het 

algemeen kan gezegd worden dat grotere bevolkingsgroepen een bepaald consumptiepatroon 

aannamen, waarbij „direkte bevrediging van wensen en modegevoeligheid‟ belangrijker werden. Dat 

betekende dat een groter deel van de bevolking niet meer alleen producten kocht die echt nodig 

waren, maar ook luxegoederen en andere niet-essentiële goederen, soms omdat die een bepaalde 

status uitstraalden en/of versterkten. Dit kwam mede door de toegenomen koopkracht bij de meeste 

sociale bevolkingslagen.
36

 De warenhuizen en grote winkels speelden hier op in door naast de 

standaard collectie ook luxe en trendy zaken aan te bieden.
37

 Ook etalages droegen in grote mate 

bij aan het groeien van de consumptiecultuur. Veel winkeliers pasten hun etalages aan: van een 

winkeletalage gericht op de (kleine) groep vaste klanten naar een etalage voor een groot publiek. 

Met een lokkertje of attractie in de etalage werd geprobeerd de blik van de voorbijganger vaker én 

langer vast te houden. De etalage ontwikkelde zich steeds meer van bron van informatie naar bron 

van verleiding.
38

  

Het publiek, dat voorheen vaste klant was, veranderde door de nieuwe verkoopmethode 

van koper naar kijker. Het recreatief winkelen nam toe. Vooral voor vrouwen was het rondneuzen in 

winkels een populaire vrijetijdsbesteding.
39

 Het flaneren langs winkels, ook wel de pantoffelparade 

genoemd, kwam naast steden als Amsterdam en Den Haag ook in Utrecht voor.
40

 De verlichte 

etalages, vrije entree en de mogelijkheid tot ruilen deed veel klanten sneller iets kopen. Overigens 

was het recreatieve winkelen in de tweede helft van de negentiende eeuw alleen weggelegd voor 

de rijkere vrouwen. Arbeiders en hun vrouwen hadden doorgaans geen tijd en geld om uitgebreid te 

                                                 
35

 In hoofdstuk 2.3 zullen deze bronnen besproken worden.  
36

 Waal 1989: p. 83. In hoeverre de nieuwe consumptiecultuur invloed had op bestaande maatschappelijke verhoudingen in 
Utrecht zal nog verder onderzocht moeten worden. De consumptiemaatschappij zal logischerwijze niet alleen invloed hebben 
gehad op de manier van winkelen, maar ook op de beleving van het winkelen en mogelijk standsverschillen of andere 
maatschappelijke verhoudingen. Scalzo schrijft in haar artikel over Engelse winkelpuien dat er in Engeland zeker sociale 
implicaties ontstonden met de komst van de moderne consument in de 18

e
-eeuw. Het was voor meer mensen mogelijk „to 

engage in realms of consumer choice previously restricted to the select few. These changes led to a general anxiety [by the 
elite and architects] that their uneducated tastes would debase cultural production (…). While the elite worried about the 
expanding public‟s taste for art, consumers (...) wanted their possessions to prove their refinement‟ (Scalzo 2009: p. 53). 
37

 De firma Gerzon was een van de vroege winkelketens die speciaal een koerswijziging onderging. In 1892 werd besloten 
de winkels te richten op de welgestelde burgers. De luxe producten werden aangeboden in luxueus ingerichte winkels. Het 
imago van de keten werd ook duidelijk door de benaming van het personeel: de klant werd niet geholpen door een 
winkeljuffrouw, maar door een winkeldame. De firma Gerzon opende in 1903 zijn filiaal in Utrecht op het adres Oudegracht 
161 (Van Santen 1997: p. 157).  
38

 Furnée 2003: p. 80, 88-89.   
39

 Tijhoff 2007: p. 32.  
40

 Pantoffelparades vonden meestal plaats op een vaste tijd en plaats. Zien en gezien worden was een belangrijk doel van 
het flaneren. Furnée 2002: p. 36, 40 vermeldt de pantoffelparade in Den Haag en Amsterdam. Wagenaar 1916: p. 92 en 
Gids 1889: p. 13 melden dat er ook in Utrecht sprake was van de pantoffelparade.  
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gaan winkelen. Pas na 1900 konden zij ook beschikken over (bescheiden) middelen om te gaan 

winkelen.
41

  

In het kader van de consumptie van goederen, schrijven Stobart, Hann en Morgan in hun 

boek over vrije tijd en winkelen dat goederen, rituelen en identiteit met elkaar verbonden zijn.
42

 

Hoewel in het boek de situatie in Engeland wordt besproken, blijkt uit het bovenstaande dat dit ook 

van toepassing is op Nederland. Winkelen kan immers gezien worden als een culturele context 

waarin goederen en sociale gebruiken (zoals de pantoffelparade) betekenis kregen. Het winkelen 

heeft een grote invloed gehad op de stedelijke omgeving: niet alleen qua architectuur en openbare 

ruimte, maar ook op het vormen van identiteiten en op sociale praktijken als zien en gezien 

worden.
43

   

 

 

1.2 Winkelen in Utrecht: 1900-1965 

De lange werkdagen die voornamelijk kleine winkeliers moesten maken om in hun onderhoud te 

kunnen voorzien had in de negentiende eeuw al tot protesten geleid. Uit het Utrechtsch Nieuwsblad 

van 5 april 1900 blijkt dat de Vereeniging van winkelbedienden inmiddels een beweging had 

opgezet die pleitte voor vervroegde winkelsluiting. De eerste successen waren al geboekt: de krant 

meldt dat twee grote galanteriezaken besloten hadden hun winkels ‟s avonds om negen uur te 

sluiten in plaats van om tien uur.
44

 In 1916 wordt er in het Utrechtsch Nieuwsblad verslag gedaan 

van een vergadering van de gemeenteraad over vervroegde winkelsluiting.
45

 Alvorens tot stemming 

werd overgegaan vond een flinke discussie plaats. Zo zegt iemand dat vervroegde winkelsluiting 

kleine winkeliers zal duperen, aangezien zij vaak laat met de verkoop beginnen. Zeker in de 

buitenwijken begint de drukte pas ‟s avonds. De spreker benadrukt dat met een verordening voor 

vervroegde winkelsluiting kleine winkeliers gedwongen worden op dezelfde tijden als grote winkels 

open te zijn en daar dus nog meer mee moeten concurreren. Anderen wijzen onder meer op de 

onacceptabel lange werkdagen die winkeliers en hun personeel moeten maken. Er worden twee 

straten genoemd waar al veel winkeliers eerder sluiten: op één winkel na sluiten alle winkels in de 

Schoutenstraat om negen uur, voor het Oudkerkhof geldt dat zevenentwintig van de dertig 

winkeliers om negen uur sluiten. Uiteindelijk werd er gestemd: er waren zesentwintig stemmen voor 

en acht stemmen tegen een vervroegde winkelsluiting. Dat hield in dat winkels niet na negen uur ‟s 

avonds en niet voor vijf uur ‟s ochtends geopend mochten zijn.
46

 

                                                 
41

 Tijhoff 2007: p.20. Zie ook haar scriptie voor de rol van de vrouw bij het winkelen.  
42

 Stobart 2007: p. 11. 
43

 Idem.: p. 17. De constructie van identiteiten vond zowel plaats door de sociale praktijken rondom het winkelen als door de 
gekochte goederen (Ibid.: p. 140). 
44

 Utrechtsch Nieuwsblad, 5 april 1900. Het betreft de firma C. Hoyng aan de Oudegracht en de firma J.J. Harte. 
45

 Onderstaande is gebaseerd op het Utrechtsch Nieuwsblad, 10 maart 1916, p.1-2. 
46

 Enkele steden hadden al eerder een verordening voor vervroegde winkelsluiting aangenomen. Amsterdam was de eerste 
in 1911. In 1930 kwam er een landelijke wet. Winkels mochten vanaf dat moment van 05.00 -20.00 uur geopend zijn, met 
uitzondering van de zondag (De Waal 1989: p. 71). In 1874 was er met het kinderwetje van Van Houten al een begin 
gemaakt met het beschermen van arbeiders, gevolgd door een wet uit 1889 waarin werd vastgelegd dat vrouwen in 
loondienst maximaal elf uur per dag mochten werken. Ook nachtarbeid werd voor hen in de meeste gevallen verboden 
(Bruijn 1984: p. 96). 
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Waar voorheen de Choorstraat en omgeving, de Oudegracht, en later ook de Steenweg en 

Lange Elisabethstraat het centrum van het winkelgebied vormden, kwamen daar begin twintigste 

eeuw onder meer de Lange Viestraat en het gebied rondom het Vredenburg bij.
47

 Het Vredenburg 

werd mede belangrijk door de komst van de Jaarbeurs in 1917. Al snel groeide dit complex uit tot 

een handels- en congrescentrum van nationaal belang. Vóór de bouw van de Jaarbeurs hadden de 

komst van vele winkels en grote warenhuizen al voor een steeds groter wordende druk op de oude 

binnenstad gezorgd.
48

 Die druk leidde er toe dat de route van het Vredenburg, via de Lange 

Viestraat, Potterstraat en Janskerkhof naar de Nobelstraat in de jaren twintig van de twintigste eeuw 

heringericht werd. De Lange Viestraat en Potterstraat werden verbreed, waarna deze straten in de 

jaren twintig en dertig tot de populairste winkelstraten mochten werden gerekend. 
49

   

De term populair moet hierbij tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Na het uitbreken 

van de economische crisis in 1929 was er immers niet veel te besteden. Vanaf 1931 nam de 

werkloosheid sterk toe in Utrecht. In 1936, het dieptepunt van de crisis, was 18% van de 

beroepsbevolking werkloos. Veel mensen probeerden destijds wat te verdienen met het doen van 

klusjes of door een winkel aan huis te beginnen.
50

 De situatie verergerde toen de Tweede 

Wereldoorlog uitbrak. De bevolking van Utrecht ondervond al snel de gevolgen van de oorlog toen 

in het voorjaar van 1940 al een aantal producten, zoals schoenen, textiel, brood en koffie alleen „op 

de bon‟ gekocht konden worden. Later kwamen er steeds meer artikelen bij die alleen tegen 

inlevering van bonnen konden worden verkregen. Waar voor sommige winkels lange rijen 

ontstonden, moesten er ook velen hun deuren sluiten.
51

 Daarnaast waren winkels ook steeds 

minder lang geopend. Waar eerst de zaterdagavond verviel, gingen later veel winkels op 

weekdagen al om zes uur dicht en soms zelfs nog vroeger.
52

 Het tekort aan textiel werd onder meer 

opgevangen door veelvuldige reparatie. De Vroom & Dreesmann speelde hier onder andere op in 

door een reparatieafdeling te beginnen.
53

  

 

Na de bevrijding van Utrecht op 7 mei 1945 krabbelde Utrecht weer op en onderging het een 

verandering. De zogenaamde cityvorming kreeg steeds meer invloed. Dit hield in dat wonen in de 

binnenstad werd ontmoedigd, omdat kantoren en winkels belangrijker werden gevonden. Goede 

bereikbaarheid voor het verkeer was daarbij een vereiste.
54

 De verschillende verbrede straten 

hadden hier al aan bijgedragen: er waren nieuwe winkelgebieden, verkeersaders, parkeerplekken 

en nieuwe functies ontstaan. Deze ontwikkelingen leken een positieve uitwerking te hebben, maar 

creëerden ook een extra druk op de binnenstad, wat op den duur als onplezierig werd ervaren. J.A. 

Kuiper, die in 1960 in opdracht van de gemeente Utrecht een toekomstplan voor de binnenstad 

                                                 
47

 Bruin 2000: p. 405.  
48

 Van Santen 1990: p. 11. 
49

 Dolfin 1989 (1): p. 34, Bruin 2000: p. 453. De verbreding van verschillende straten, met name in de jaren twintig en dertig, 
maakte deel uit van uitbreidingsplannen voor de stad. Er hebben er vele de revue gepasseerd in de twintigste eeuw, maar 
zijn meestal slechts ten dele uitgevoerd.  
50

 Bruin 2000: p. 460.  
51

 Idem.: p. 568. 
52

 Zie bijvoorbeeld Utrechtsch Nieuwsblad 21 maart 1941, p. 7. 
53

 Krijnen 1987: p.40. Voor een voorbeeld van een advertentie over de reparatieafdeling van de V&D zie bijvoorbeeld 
Utrechtsch Nieuwsblad 29 december 1943, p. 3.  
54

 Edens 2004: p. 12.  
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  8. Jacques (links) en Lambert de  
  Gruijter (rechts) in 1897 in het filiaal  
  aan het Vredenburg. Ze proeven  
  de nieuwe havermoutpap „Kwakers  
  Oats‟. 
  Afb.: Van den Oord 2000: p. 32.  

moest maken, kwam in 1962 tot de conclusie dat het openbaar 

vervoer niet voldoende was en dat parkeren nagenoeg onmogelijk 

was geworden. Ook waren autoverkeer en voetgangersverkeer 

niet genoeg gescheiden. Dit hinderde het winkelend publiek en 

daarmee ontstond het gevaar dat mensen weg zouden trekken 

naar andere winkelcentra (zoals in de nieuw gebouwde wijken 

Kanaleneiland en Overvecht) waar wel goed geparkeerd en rustig 

gewinkeld kon worden.
 55

 Dit leek een reëel gevaar, aangezien 

men lange tijd mocht autorijden in belangrijke winkelstraten zoals 

de Steenweg en de Oudegracht. Ook verlieten veel bewoners én 

bedrijven de binnenstad, mede omdat deze niet goed bereikbaar 

meer was.  

 De leegloop van het centrum alarmeerde de gemeente, waarop allerlei plannen werden 

bedacht om dit tegen te gaan.
56

 Een van de belangrijkste impulsen was het plan voor het bouwen 

van Hoog Catharijne, een groot kantoor- en winkelcomplex waarin ook woningen gebouwd zouden 

worden. Dit complex, strategisch gepland tussen het station en de binnenstad, moest de 

winkelfunctie van Utrecht versterken. Het plan werd in 1962 door de Maatschappij voor 

Projectontwikkeling Empeo op tafel gelegd en werd in de jaren daarop ten uitvoer gebracht. Hoog 

Catharijne werd in 1973 geopend. De bouw had veel voeten in de aarde gehad. Zo moest onder 

meer de negentiende-eeuwse stationswijk gesloopt worden. Hoewel het uiterlijk en karakter van 

Hoog Catharijne tegenwoordig wat ouderwets aandoet, heeft het er destijds mede voor gezorgd dat 

de winkelfunctie van Utrecht versterkt werd én dat de binnenstad zijn oude karakter heeft kunnen 

behouden. Tevens van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Utrecht als winkelstad was de 

invoering van een voetgangersgebied in 1972 voor de Oudegracht en omgeving.
57

  

Voor een aantal winkels kwamen de maatregelen echter te laat. De concurrentie met 

andere, vaak grotere, bedrijven (steeds vaker ketens) vielen een aantal bekende winkels in Utrecht 

te zwaar. Kruideniersfirma De Gruijter (afb. 8) is een van de voorbeelden. De firma vestigde zich in 

1896 in Utrecht op het Vredenburg en zat na verloop van tijd in veel belangrijke winkelstraten, 

waaronder de Oudegracht, Amsterdamsestraatweg, Biltstraat en Twijnstraat. De firma kon 

voornamelijk de concurrentie met Albert Heijn niet meer aan en de keten verdween in 1970, toen 

het werd overgenomen door een ander bedrijf.
58

 Ook bekende firma‟s als Hoyng  (Oudegracht 163), 

Gerzon (Oudegracht 161) en de Galeries Modernes (Oudegracht 91), die allen al decennialang in 

Utrecht hadden gezeten, moesten de deuren sluiten in de jaren zestig en zeventig.
59

   

 
 
 

                                                 
55

 Blijstra 1969: p. 295.  
56

 Onderstaande alinea is gebaseerd op Van Santen 1990: p. 15, 20 en Bruin 2000: p. 483.  
57

 Van Santen 1997: p. 151.  
58

 Van den Oord 2000: p. 7, 29.  
59

 Van Santen 1997: p. 157,159, 163-165. Zie voor meer informatie over een aantal bekende firma‟s aan de Oudegracht Van 
Santen 1997: p. 148-165. 
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  9. Voormalige    
  kruidenierswinkel van  
  Betje Boerhave, nu het    
  kruideniersmuseum. 
  Hoogt 6, Utrecht. 
  Afb.: www.kruideniers 
  museum.nl 
 

1.3 Utrecht door de ogen van het winkelend publiek: negentiende-

eeuwse beleving van het winkelen in Utrecht. 

Dat Utrecht in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds verder 

uitgroeide tot een stad van regionaal belang, betekende nog niet dat het er 

een drukte van jewelste was. Uit negentiende-eeuwse berichten, kranten 

en reisverslagen blijkt dat Utrecht tot zeker 1900 een rustige, enigszins 

gezapige stad was. Volgens Renger de Bruin in Een paradijs vol weelde: 

geschiedenis van de stad Utrecht komt dit voornamelijk door de 

conservatieve elite.
60

 Ook al waren de standsverschillen niet zo groot als in 

een stad als Den Haag, volgens De Bruin was het openbare leven ook in 

Utrecht ingedeeld naar stand. De door hem geciteerde uitspraak van een 

onbenoemd persoon uit 1872 is veelzeggend: „Wie Utrecht kent, weet dat 

nergens de Chinese afscheidingsmuren sterker tusschen de standen, 

neen, tusschen de coteriën zijn opgetrokken dan juist hier (…).‟t Is 

trouwens duidelijk, dat mijnheer A., die geleerde, ambtenaar of rentenier is, 

niet kan zitten naast, of praten met mijnheer B., die koopman is of nog erger, winkelier. Mijnheer A. 

zal misschien de stem afbedelen van mijnheer B., als ‟t geldt lid van den raad of kerkvoogd te 

worden, maar met hem lid van eene societëit te worden, al is hij nog zoo fatsoenlijk, nog zoo wel 

opgevoed, nog zoo‟n ontwikkeld man, foei!‟.
61

 Uit dit citaat blijkt de neerbuigende blik van de elite op 

de winkelier. De gegoede burgers waren niet gediend van winkeliers en andere „gewone‟ burgers 

die probeerden in stand op te klimmen. Hoe dit zich precies uitte in Utrecht is nog onbekend. In Den 

Haag spreekt een reactie van de Haagse academicus en rentenier Johannes Kneppelhout op de 

wijziging van de winkelpui en de volgens hem daarmee gepaard gaande pretenties van een drogist 

aldaar boekdelen; „Zijn de waren [en] de meester hetzelfde gebleven, (…) het uiterlijk heeft het 

tegen den stroom niet uitgehouden. De bouwtrant, overgewaaid uit Frankrijk en België, die zoo 

bevallig heet te staan, spreekt u van buiten toe, en de man van binnen liegt in zijne omgeving, (…) 

zoo dikwijls hij zich in het pak steekt van vreemden‟.
62

 De winkelier werd dus dikwijls op afstand 

gehouden door de elite. Op hun beurt beschouwden winkeliers zichzelf vaak als goede en nette 

mensen, zeker ten opzichte van arbeiders.
63

  

Hoe de sociale verhoudingen tussen winkelier en klant, twee belangrijke auteurs in de 

geschiedenis van de historische winkelpui, precies zijn geweest in Utrecht is niet helemaal duidelijk. 

Enig licht op dit punt werpt het dagboek uit 1874-1875 van Betje Boerhave. Zij runde 

samen met haar gezin een kruidenierswinkel aan ‟t Hoogt (afb. 9).
64

 Uit het dagboek blijkt onder 

meer dat Betje zich niet altijd prettig voelt in de omgeving van rijkere mensen, omdat ze dan niet 

                                                 
60

 Bruin 2000: p. 377.  
61

 Idem.: p. 389.  
62

 Op.cit. Furnée 2003: p.81.  
63

 Stokvis 2005: p. 25.  
64

 In deze scriptie wordt verschillende malen verwezen naar dit dagboek. Opgemerkt moet worden dat de status van deze 
bron niet geheel onomstreden is. Hoewel het dagboek gevonden is onder de vloer in wat nu het kruideniersmuseum is, is het 
niet bekend wat er daarna precies mee gebeurd is. Er wordt door sommigen beweerd dat delen aangepast en verzonnen 

http://www.kruideniers/
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juist is gekleed. Tevens beschrijft ze verschillende winkelbezoeken van deftige klanten. Dergelijke 

bezoeken vindt ze enigszins vreemd: waarom zouden immers rijke mensen naar haar eenvoudige, 

kleine winkel komen? Het standsverschil blijkt ook uit haar relatie met haar niet onbemiddelde 

vader. Na zeventien jaar ziet ze hem voor het eerst weer in 1874. Hij begrijpt niet goed waarom ze 

een winkel heeft. Afkeuren doet hij het niet, maar hij heeft wel sterk het gevoel Betje te moeten 

ondersteunen. Ze krijgt niet voor niets geld om haar „wintergarderobe (wat deftig) te kunnen 

aanvullen‟.
65

 Ook een van Betjes dochters merkt het verschil in standen. Ze heeft een vriendin die 

naar een kostschool in Zwitserland is gegaan. De briefwisseling met haar wordt abrupt beëindigd, 

wanneer ze een brief van de directrice ontvangt waarin staat dat het beter is niet meer te schrijven. 

Betjes dochter trekt de conclusie dat ze niet meer mogen schrijven, omdat zij uit een 

winkeliersgezin komt.
66

  

Niet alleen het oordeel van de elite is interessant om te zien hoe mensen het winkelen in 

Utrecht in de negentiende eeuw beleefden. In Het Utrechts Archief bevindt zich een verzameling 

van verslagen van reizigers uit onder meer Duitsland, Engeland en Frankrijk.
67

 Verschillende 

bezoekers meldden dat er in Utrecht een aantal bezienswaardigheden zijn, waaronder de Dom en 

een aantal musea en parken. Er wordt opvallend weinig over het wel en wee van het winkelen in 

Utrecht geschreven, hetgeen wellicht aan de tevens veel beschreven rust en stilte in de stad ligt. De 

Duitse H. Mylius schreef in 1878 zelfs: „Das wenige das in Utrecht zu sehen ist, glaubten wir in 

einigen Stunden abmachen zu können‟. Een jaar eerder gaf een landgenoot een heel ander beeld 

van de stad. Over het winkelen zei hij dat er rond het stadhuis veel grote, brede winkels waren 

hetgeen in Amsterdam curieus zou worden gevonden. Ook op de Vismarkt was het een drukte van 

jewelste, maar buiten de directe omgeving van de Stadhuisbrug was het al snel weer rustig en was 

er weinig meer te merken van de handel. Zeven jaar later was ook de Engelsman George Boughton 

onder de indruk toen hij de stad bezocht op een drukke marktdag. Over het winkelen zei hij onder 

meer: „The streets are wide, well-kept, tree-shaded avenues with many large, showy shops, with the 

usual spread of pastry, confectionery, jewelry, and articles de Paris, to catch the eye of the rich 

bourgeoisie and the opulent farmer‟. Op een marktdag kon het dus behoorlijk druk zijn in de stad. 

De Belgische August Gittée betreurde het dan ook dat hij in 1893 de stad op een zondag bezocht. 

Hij meldt dat het er erg rustig is en dat hij de bedrijvigheid van een stad mist. Gittée was zeker niet 

de enige die dit opmerkte.  

In de meeste grote steden had men in de lokale krant een (twee)wekelijkse rubriek waarin 

een andere stad gevolgd werd. Voor Utrecht gold dat zij werd beschreven in De Amsterdammer 

(tegenwoordig De Groene Amsterdammer). In de toepasselijk getitelde rubrieken „Brieven uit 

                                                                                                                                                     
zijn. Het museum gaat er van uit dat in ieder geval de basis van het dagboek origineel is (met dank aan het 
kruideniersmuseum voor deze informatie). De vele details en treffende beschrijvingen in het dagboek ondersteunen dit 
standpunt. Mocht het dagboek niet geheel origineel zijn, dan moet het door iemand zijn aangepast die uitgebreid historisch 
onderzoek heeft gedaan. Hoewel er onduidelijkheid blijft bestaan over de status van de bron, ben ik van mening dat het een 
treffend beeld geeft van een bepaalde tijd, dat mogelijk niet geheel waarheidsgetrouw is, maar dit wel benaderd. 
65

 Veenhoven 1975 (dl.4): p. 36. 
66

 Veenhoven 1975 (dl.3): p. 53. 
67

 Het betreft archieftoegang 820: verzameling historisch werkmateriaal, inv.nr. 571: reizigers in Utrecht 1839-1893. 
Onderstaande alinea is gebaseerd op deze reisbeschrijvingen, die veelal afkomstig zijn uit boeken. In het archief zijn helaas 
geen dagboeken of andere persoonlijke documenten aangetroffen die inzicht kunnen geven in het reilen en zeilen van het 
winkelen in Utrecht.  



 16 

Utrecht‟ en „Uit de bisschopsstad‟ werden belangrijke gebeurtenissen uit de doeken gedaan. Dat 

Utrecht rustig was, wordt ook bevestigd in deze krant. De columnist schrijft onder meer dat Utrecht 

een mooie stad is, maar dat het maar weinig bezoekers trekt. Degenen die langskomen bezoeken 

alleen kort de hoogtepunten en vertrekken dan al snel weer. Het winkelen in de stad zal niet als een 

van de hoogtepunten zijn beschouwd, want zowel in de reisverslagen als in de rubriek in de krant 

wordt er vrijwel niets over gezegd. Er is een bijdrage uit de rubriek die wél wat licht op het winkelen 

werpt. De schrijver beschrijft kort de stad rond sinterklaastijd in 1882. Hij zegt: „Als iemand Utrecht 

in dezen tijd bezoekt, zal hij waarlijk in den waan gebracht worden, dat Utrecht tot de steden 

behoort, waar heel wat te doen is‟. Rond de middag was het erg druk in de winkelstraten en dat 

nam elke dag verder toe tot de dag van sinterklaas, waarna de drukte „weer versterft in de gewone 

kalmte‟.
68

 

Ook in de lokale krant het Utrechtsch Nieuwsblad is er weinig geschreven over winkelen en 

winkelpuien in Utrecht.
69

 Enkele uitzonderingen zijn onder meer de bespreking van een feest in 

september 1898 waarbij de etalages van een aantal winkels wordt besproken (en het gedrang 

ervoor) en een wat uitgebreidere beschrijving van de vernieuwde winkel van Hoyng aan de 

Oudegracht. De verslaggever is lyrisch over de nieuwe winkelpui, de rest van de gevel, het interieur 

en de verlichting. Hij geeft dan ook alle lof aan de architect en de aannemer die voor echt iets 

nieuws hebben gezorgd tussen de bestaande winkels die uitgevoerd zijn in de neorenaissance, 

aldus de verslaggever.
70

 Dat er verder weinig over winkelen en winkelpuien geschreven werd, 

betekent niet dat de krant geen waardevolle bron is: de vele advertenties bijvoorbeeld geven een 

beeld van de wisseling in eigenaren, populaire producten, verkoopstrategieën en of er een 

winkel(pui) te huur of te koop was. Concreet betekent dit onder meer dat er rond Sinterklaas veel 

meer werd geadverteerd. Waar normaliter niet vaak naar de etalage werd verwezen, gebeurde dat 

wel veel in de periode voorafgaand aan Sinterklaas. Er werd niet alleen gewezen op de leuke 

inrichting en de goede producten, maar bijvoorbeeld ook op de verlichting van de etalage.
71

 In het 

kader van de historische winkelpui is het interessant te zien dat er in de vele advertenties niet vaak 

een winkelpand met winkelpui afgebeeld werd. Vier voorbeelden waarin dit wel het geval is, zijn de 

advertenties van Magazijn De Stad Parijs (hoek Weg naar Rome-Bakkerstraat) uit 1880 en 1885, 

die van de winkel aan de Lijnmarkt van Felix en Ploos van Amstel uit 1889 en die van firma 

Bosshardt in de Twijnstraat uit circa 1870 (zie afb. 10 en 11).
72

                                 

                                                 
68

 De Amsterdammer 3 december 1882, p.2.  
69

 Hierbij moet opgemerkt worden dat deze krant (pas) in 1893 werd opgericht.  
70

 Utrechtsch Nieuwsblad 2 september 1898, p. 3; 15 november 1902, p. 2.  
71

 Gegevens op basis van steekproeven in Utrechtsch Nieuwsblad en Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (UPSD).  
72

 Advertenties Magazijn De Stad Parijs in: UPSD 7 november 1880 en 1 november 1885; advertentie Van Amstel in: Gids 
1889; advertentie Bosshardt in: Het Utrechts Archief, cat.nr. 31449. Na 1900 werd er vaker een winkelpand afgebeeld in een 
advertentie. Zie voor enkele voorbeelden De Jong 1963: p. 70-81.  
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      10. Advertentie uit 1889       
      van een winkel aan de     
      Lijnmarkt. De afbeelding     
      geeft een goed beeld van  
      het uiterlijk van de winkel- 
      pui en de (eenvoudige)    
      inrichting van de etalage. 
      Afb.: De Jong 1963: p. 78. 
 

Advertenties kwamen ook veelvuldig voor in de diverse 

stadsgidsen die werden uitgebracht voor bezoekers. Kennelijk werd 

dit door winkeliers en andere ondernemers gezien als een 

mogelijkheid bij uitstek om goederen aan te prijzen. Niet alleen de 

advertenties waren bedoeld om iets aan te prijzen, ook de tekst van 

de gidsen stond in het teken van positieve reclame. Onder meer de 

geschiedenis, mooiste gebouwen, leukste wandelingen en ook dé 

winkelstraten van Utrecht werden aanbevolen.
73

 Uit de verschillende 

gidsen blijkt dat het kruispunt van de Choorstraat, Lijnmarkt en 

Zadelstraat veruit het drukst was. Een andere drukke straat was 

natuurlijk de Oudegracht. De gids van Christemeijer meldt dat al in 

1853 de Lijnmarkt een drukke straat was. Ook een interessant 

gegeven uit deze gids is de vermelding van de zaterdag als  

belangrijke dag, omdat er dan ter hoogte van de Bakkerbrug een  

markt werd gehouden.  

Uit de latere negentiende-eeuwse stadsgidsen blijkt dat  

de zaterdag, voornamelijk ‟s avonds, decennia later nog steeds de 

dag was waarop het druk kon zijn in de stad. De Utrechte bevolking 

zou dan door de drukke winkelstraten lopen, om de etalages „van 

prachtige moderne magazijnen‟ te bekijken en om zelf gezien te 

worden.
74

 Deze pantoffelparade vond voornamelijk plaats ter hoogte 

van de Choorstraat, Lijnmarkt en Zadelstraat. Slechts voetje voor 

voetje konden de drommen mensen vooruit komen, aldus 

verschillende gidsen. De stad deed dan ook zeker niet onder voor  

andere grote Nederlandse steden, als wij de schrijver van de 

stadsgids uit 1889 mogen geloven. Hij schrijft dat zowel Amsterdam, 

Den Haag als Rotterdam niet zulke mooie winkels hebben als 

Utrecht, waar straten vol met „ruime, helverlichte, moderne winkels 

[zijn], terwijl daartusschen een dichte volksdrom zich al voorwaarts 

beweegt‟.
75

 Vijf jaar eerder werd er in een gids geschreven dat de 

winkels in Utrecht zelfs met gemak konden concurreren met de beste winkels in het buitenland.
76

 

Uit het voorgaande is gebleken dat dergelijke positieve reclame voor de stad met een korreltje zout 

moet worden genomen.  

                                                 
73

 Bestudeerd zijn: Christemeijer 1853, Gerlach 1884, Teeuwisse 1858, Gids 1889, Dokkum 1900, Coenders 1910, 
Wagenaar 1916 en Graadt van Roggen 1927.  
74

 Gids 1889: p. 13. 
75

 Idem.: p.5. Ook stadsgidsen van na 1900 wijzen erop dat de drukte het grootst is in de Lijnmarkt , Choorstraat, Oudegracht 
en Zadelstraat. De zogenaamde „pantoffelparade der winkeltjes-kijkende-burgerij‟ die daar plaatsvond nam wel wat af en 
verplaatste zich enigszins toen straten als de Steenweg, Lange Viestraat en Potterstraat beter verlicht werden (Wagenaar 
1916: p. 92).  
76

 ‟T Hart 2005: p. 271. 

    11. Paginagrote advertentie  
      van  Magazijn De Stad uit    
      1885. 
      Afb.: UPSD, 1 nov. 1885. 
 



 18 

De stadsgidsen geven niet alleen kort een beeld van het winkelen in de stad, maar meer in 

het algemeen ook een beeld van hoe de stad zich wilde presenteren. De onderzochte gidsen sluiten 

daarbij aan bij een algemene trend die Pim Kooij, oud-hoogleraar economische en sociale 

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen, bespeurt in zijn artikel over het imago van 

Nederlandse steden. Hij zegt dat voor 1875 steden hun rijkdom voornamelijk aanprezen door de 

nadruk te leggen op de economische bedrijvigheid (markten, havens, bedrijven, fabrieken). Na 1875 

vond er een wijziging plaats. De rijkdom werd nu geassocieerd met onder meer mooie winkels, 

musea en goed onderhouden monumenten. Stadsbesturen prezen hun stad niet langer als centrum 

van productie, maar als een prettige plaats met veel culturele mogelijkheden zoals musea, parken 

en de fraaie omgeving.
77

 Deze algemene tendens valt ook terug te lezen in de stadsgidsen over 

Utrecht. De beschrijving van Utrecht wordt meestal in de vorm van een wandeling gebracht. De 

schrijver neemt de lezer aan de hand mee door de stad én langs een aantal hoogtepunten in de 

omgeving van de stad. Zo werd er ingespeeld op de hernieuwde interesse in de natuur en het 

wandelen, een fenomeen dat uit Engeland afkomstig was. 

 

1.4 Uitgelicht: etalages en reclame 

Tot circa 1850 werd er in Nederland maar weinig gedaan aan uitstalling van producten. Onder 

invloed van buitenlandse winkeliers die zich hier vestigden, veranderingen in de verkoopmethode, 

toenemende concurrentie en een toename van het aantal producten, werd het voor de winkelier 

steeds belangrijker zich te onderscheiden van andere winkeliers en zich te profileren. Het uitstallen 

onderging in de loop van de tijd dan ook een aantal veranderingen: van een aantal artikelen in een 

toonkast, naar het plaatsen van zoveel mogelijk verschillende producten op planken achter het 

raam, naar een kleine selectie (voorzien van prijzen) zodanig gearrangeerd dat er een soort 

dieptewerking ontstond (zie afb. 10 en 30). Na 1880 werden er steeds meer zaken ingezet om de 

aandacht van de voorbijganger te trekken. Theatrale elementen als spiegels, bewegende 

voorwerpen en geplooide gordijnen moesten er voor zorgen dat de blik van het publiek niet alleen 

langer, maar ook vaker werd vastgehouden en dat men sneller tot (een impuls)aankoop over zou 

gaan. Het doel van de etalage veranderde dan ook in de loop van de tijd van informeren en 

betrouwbaar overkomen naar zowel informeren als vermaken en verleiden. Omdat winkeletalages 

voor iedereen toegankelijk zijn, had het een groot bereik en een grote invloed. Furnée ziet de 

etalage dan ook als een van de belangrijkste visuele massamedia van de tweede helft van de 

negentiende eeuw in West-Europa. De etalage was een belangrijke stimulans voor het winkelen en 

daarmee ook voor de consumptiecultuur.
78

 Dat de pantoffelparades veelal in winkelstraten 

plaatsvonden is ook veelzeggend. Het flaneren langs winkeletalages en het zien en gezien worden 

waren allemaal onderdeel van de nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding: het winkelen.  

                                                 
77

 Kooij 2004: p. 58.  
78

 Furnée 2003: p. 77-79, 85, 88-89, 93, 101. 
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 Om veel bekijks voor (en gepraat over) de etalage te genereren was een goede verlichting 

uiteraard van belang voor een winkelier. In de negentiende eeuw hadden al verschillende soorten 

verlichting de revue gepasseerd, zoals waskaarsen, oliepitjes, petroleumlampen, gasverlichting en 

uiteindelijk ook elektrische verlichting. Begin twintigste eeuw waren grote winkels als Dijckhoff aan 

de Lange Viestraat en Peek en Cloppenburg aan de Oudegracht een van de eersten in Utrecht die 

hun etalages elektrisch verlichtten, hetgeen veel bekijks trok. Elektrische verlichting was een grote 

vooruitgang ten opzichte van de gebruikelijke gasverlichting. Er was immers minder brandgevaar, 

het had een constantere helderheid, veroorzaakte minder hitte en kon niet uitwaaien.
79

 Deze 

vooruitgang werd door winkeliers dan ook niet onvermeld gelaten. De Vroom & Dreesmann 

bijvoorbeeld noemde in advertenties aan het begin van de twintigste eeuw nadrukkelijk dat er 

elektrisch licht in de winkel was.
80

  

 Dat de etalages goed functioneerden, blijkt wel uit een aantal fragmenten uit het dagboek 

van de Utrechtse kruidenierster Betje Boerhave. Op 15 april 1874 schreef zij dat er bij de winkel van 

Sinkel aan de Oudegracht nieuwe toonkasten waren geplaatst, die ‟s avonds verlicht werden door 

zestien gasbollen. Betje ging met een van haar dochters kijken en was onder de indruk: „Werkelijk 

een prachtig gezicht. En dan wij met onze ene petroleumlamp‟.
81

 Op 3 december 1874 staat er in 

het dagboek dat „…er bij bakker Bijland aan de Oude Gracht een luchtballon van chocola en 

suikerwerk in de uitstalkast hangt en dat er erg veel bekijks was‟.
82

 Tot slot is er nog een fragment 

van precies een jaar later, waarin Betje schrijft dat haar zoons na school vaak door de stad lopen en 

dan thuis komen met verhalen over „de bakkersetalages en prijzen der boterletters‟.
83

 Blijkens deze 

fragmenten werd er in Utrecht al in de jaren zeventig niet alleen meer geïnformeerd in etalages, 

maar ook vermaakt en verleid. Een etalage kon voor veel bekijks én mondelinge reclame zorgen en 

was zodoende een belangrijk medium voor een winkelier. 

 Niet alleen etalages, maar ook advertenties waren een belangrijk middel voor de winkelier 

om zichzelf goed in de markt te zetten. Voor Utrecht hield dit in dat winkeliers steeds vaker 

adverteerden in stadsgidsen en lokale kranten. Ook advertenties evolueerden: van korte berichten 

waarin werd vermeld wat er (met korting) te koop was, naar langere berichten met afbeeldingen en 

verleidende kreten als „niemand verzuime aldus, de etalage te gaan bezichtigen, te meer daar het 

koopend publiek nog nooit zulke aanbieding is gedaan‟.
84

 Deze zin uit een advertentie van 

modemagazijn Au Louvre aan de Zadelstraat 3 uit 1898 was zeker niet uniek. Al ruim voor dit jaar 

werd er vaak nadrukkelijk gewezen op de etalage (ook wel uitstalling genoemd), voornamelijk in de 

Sinterklaastijd.  
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1.5 Conclusie 

Het winkelen in Utrecht (strikt genomen is er sprake van handel en verkoop) onderging in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een aantal belangrijke veranderingen. Allereerst werd er 

langzamerhand steeds meer in winkels verkocht in plaats van in de buitenlucht. Door de 

industrialisatie namen bepaalde ontwikkelingen een vlucht, waaronder de bevolkingsgroei, 

massaproductie en transportmogelijkheden. In Utrecht leidde dit tot een snelle groei van het aantal 

winkels en een verandering in de verkoopmethode. De modernisering hield onder meer in dat er 

sprake was van een vrije entree en een groter aanbod in producten. Door de nieuwe, meer open 

verkoopmethode moesten winkeliers meer concurreren. Ze profileerden zich door hun etalage 

aantrekkelijk in te richten en een passende winkelpui te laten plaatsen. Dankzij de toegenomen 

koopkracht nam een groot deel van de bevolking een consumptiepatroon aan, waarin niet meer 

alleen noodzakelijke goederen werden aangeschaft, maar ook meer modegevoelige producten. 

Vanaf dat moment is er eigenlijk pas echt sprake van de term winkelen.  

Uit bestudering van verschillende negentiende-eeuwse bronnen blijkt dat er maar weinig 

gedetailleerde beschrijvingen over de beleving van het winkelen zijn. In de verschillende 

stadsgidsen wordt er uiteraard een positief beeld van de stad geschetst. En hoewel er veel 

veranderde qua winkelen, winkelpuien en etalages, moet het beeld van Utrecht als zijnde een 

drukke, mondaine winkelstad met enige scepsis bekeken worden. Immers, uit andere bronnen blijkt 

het tegendeel: Utrecht als stille stad, waar het alleen in bepaalde straten en alleen op zaterdagen 

en rond Sinterklaas erg druk kón zijn. De verschillende negentiende-eeuwse bronnen geven een 

indruk van het winkelen in Utrecht van circa 1850-1900. Echter, dit zijn vrijwel allemaal secundaire 

bronnen die kort een beeld schetsen van het winkelen in Utrecht. Daarmee blijft er veel onbekend 

over de „auteurs‟ en hun persoonlijke beleving van het winkelen in Utrecht. Er zijn maar weinig 

persoonlijke documenten die een kijk geven op de sociale kant van Utrecht als winkelstad. Wellicht 

is het beperkte aantal gevonden bronnen te wijten aan de rust en kalmte die in die tijd in de stad 

heerste. Utrecht lijkt in ieder geval tot circa 1900 meer een provinciestad dan een echte winkelstad 

te zijn geweest.  

In de twintigste eeuw zette de groei van de stad door. Grootse uitbreidingsplannen en 

wegverbredingen hebben invloed gehad op het winkelgebied van de binnenstad. Het werd drukker, 

andere straten werden populair als winkelstraten en in de jaren vijftig zette de city-vorming in. De 

nadelige gevolgen van de drukte in de binnenstad leidden vanaf de jaren zestig onder meer tot de 

bouw van een nieuw winkelcentrum in de stad, genaamd Hoog Catharijne. Dit winkelcentrum was 

destijds zeer modern en trok veel bezoekers, maar is in de loop van de tijd ook sterk bekritiseerd. 

 De vele veranderingen die zich in de periode 1850-1965 voordeden, hadden niet alleen 

invloed op de fysieke ruimte van de stad (hetgeen zich onder meer uitte in de architectuur), maar 

ook op de bewoners en de bezoekers. Veranderende omstandigheden hebben immers invloed op 

hoe mensen zich gedragen (bijvoorbeeld door veranderende consumptiepatronen) en hoe zij de 

stad beleven, toe-eigenen en inrichten.
85
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Hoofdstuk 2. Een veranderend winkelbeeld: geschiedenis en ontwikkeling van de 

historische winkelpui in Utrecht. 

De in hoofdstuk een genoemde ontwikkelingen in onder meer de detailhandel, transport en de 

glasproductie vormden een extra impuls voor de ontwikkeling van de winkelpui. In dit hoofdstuk 

staat de geschiedenis en ontwikkeling van dit fenomeen centraal. Allereerst wordt kort beschreven 

waar de winkelpui oorspronkelijk vandaan kwam en wanneer deze in Nederland terecht kwam. 

Daarna volgt een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de winkelpui in Utrecht, met 

daarbij de nadruk op winkelpuien in de binnenstad uit de periode 1850-1965. Tot slot wordt er 

gekeken naar waar de inspiratie voor de Nederlandse winkelpui vandaan kwam.  

 

2.1 De oorsprong van de winkelpui 

De winkelpui werd voor het eerst toegepast in Engeland, vanaf omstreeks 

het midden van de achttiende eeuw.
86

 Door de industrialisatie en de 

daarmee gepaard gaande verstedelijking en groei in soorten producten, de 

groei van de bevolking en de groeiende koopkracht ontstond er een 

toename aan winkels.
87

 De toenemende concurrentie die met deze 

ontwikkelingen gepaard ging, leidde er toe dat veel winkeliers zich wilden 

onderscheiden. Een winkelpui zag men destijds al als een van dé middelen 

om dit te doen. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met het soort 

bedrijf dat er gevestigd was en met het aan te trekken publiek (sociale 

status, leeftijd, geslacht etc.). Zowel de winkelpui als de aankleding van de 

etalage waren destijds al zeer belangrijk in het aantrekken van het juiste 

publiek.
88

  

De vroegste winkelpuien, de zogenaamde Georgian shopfronts, waren vrij eenvoudig van 

opzet en waren uitgevoerd in de sobere classicistische stijl. Ronde, uit het gevelvlak stekende 

uitstalkasten kwamen veel voor (zie afb. 12). In het begin van de negentiende eeuw volgde de pui 

die later in Nederland de standaard zou worden: de vlakke, niet uit het gevelvlak uitstekende, 

houten winkelpui. Deze winkelpuien werden meestal rijkelijk gedecoreerd in de klassieke 

vormentaal (zuilen, pilasters, kroonlijsten, schelpvormen etc.).
89

 Door de ontwikkelingen in de 

glasproductie groeide ook het oppervlak van de ruitjes die samen het etalageraam vormden. 

Daardoor werden de etalages steeds beter zichtbaar. De Duitse Sophie von la Roche, die in 1786 in 

Londen was, verbaasde zich over de vele winkels en grote ramen in de hoofdstad van Engeland. 

Op 5 september schreef ze: „Alles mögliche ist hinter grossen Spiegelfenstern so nett, so glänzend, 
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e
- 

 eeuwse winkelpui met  
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und in solcher Menge zur Auswahl aufgestellt, dass man lüstern werden muss‟.
90

 In haar tijd waren 

de ruitjes van de ramen van de meeste winkels nog tamelijk klein. Groter formaat glas moest uit 

Frankrijk worden geïmporteerd, wat voor veel winkeliers te duur was. Latere verbeteringen in de 

glasproductie in Engeland leidde tot steeds hogere winkelpuien met grotere etalageruiten.  

Het vroege ontwerp van een houten winkelpui met uit het gevelvlak stekende etalages bleef 

tot het midden van de negentiende eeuw populair. De klassieke vormentaal bleef daarbij de 

standaard. Nieuwe ontwikkelingen in de loop van de negentiende eeuw waren onder meer 

winkelpuien die twee etages besloegen, betere (gas)verlichting en het gebruik van gietijzer. Vanaf 

circa 1870 werden met enige regelmaat ook puien geheel uit steen gemaakt. Ontwikkelingen vanaf 

ongeveer 1890 komen grotendeels overeen met de situatie in Nederland: een groeiende populariteit 

van het portiek, de komst van nieuwe stijlen als art nouveau en het ontstaan van etalage-eilanden 

zijn daar enkele voorbeelden van.  

Landen als Frankrijk, België en Duitsland volgden in de eerste helft van de negentiende 

eeuw het voorbeeld van Engeland. Langzamerhand verschenen in de steden van deze landen ook 

winkelpuien. De grote Europese steden, naast Londen voornamelijk Parijs en Brussel, waren aan 

het einde van de eerste helft van de negentiende eeuw op hun beurt een inspiratiebron: in de eerste 

Nederlandse steden werd de winkelpuienarchitectuur geïntroduceerd naar de buitenlandse 

voorbeelden.
91

 Hoe deze beïnvloeding precies plaats vond, wordt besproken in hoofdstuk 2.3. 

 

2.1.1 Een tijdperk van magazijn-restauratie: de winkelpui in Nederland                      

In Amsterdam en Den Haag deed de winkelpui rond 1840 zijn intrede.
92

 Utrecht volgde rond 1850 

en als we het dagboek van de Duitse bezoeker Brüno Bucher mogen geloven, liet de stad al snel 

andere Nederlandse steden achter zich. Bucher bezocht Utrecht in 1877 en schreef onder meer: 

„Kaufläden von solcher Breite, wie sie in der Umgebung des Stadhuis anzutreffen sind, würde man 

in Amsterdam als Merkwürdigkeit zeigen.
93

 Dit citaat doet vermoeden dat Utrecht een voorloper was 

op het gebied van winkelpuien, maar uit het onderzoek dat in deze scriptie gepresenteerd wordt, 

blijkt anders. Uit de bestudering van afbeeldingen en informatie over Amsterdam en Den Haag, 

blijkt al snel dat er in deze twee belangrijke steden al eerder winkelpuien waren dan in Utrecht en 

dat ze ook voor liepen met de ontwikkeling ervan.
94

 Niet voor niets trokken de „zeer groote 

glasruiten‟ van de winkel van Brandon in de Kalverstraat al in 1844 veel aandacht en werd er reeds 

in 1845 melding gemaakt van de sigarenwinkel Elias in de Warmoesstraat, als zijnde de eerste 

winkel met grote spiegelruiten.
95

 Ook in Den Haag was er al vroeg sprake van winkelpuien. Zo 

vroeg de tingieter en blikslager J.N. Meeuws in 1840 voor zijn winkel aan de Schoolstraat  
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toestemming aan de gemeente om uitsteekkassen te mogen 

maken, hetgeen werd ingewilligd. Het resultaat was een 

winkelpui met uit het gevelvlak stekende etalages, een 

toegangsdeur in het midden in een portiek en een extra deur 

om de bovenverdiepingen apart bereikbaar te maken (afb. 13). 

Deze winkelpui is niet alleen bijzonder vanwege diens 

ouderdom, maar ook vanwege het uiterlijk. Er zijn maar weinig 

winkelpuien in Nederland die zo sterk geïnspireerd zijn op de 

vroege Engelse winkelpuien in de Georgian Style.
96

 

Waar de winkelpuien zowel in Amsterdam, Den Haag 

als Utrecht in het begin slechts sober versierd werden, waren de ontwikkelingen in de drie steden in 

1877 zodanig, dat de opmerking van Bucher dat Amsterdam niet zulke grote of brede winkelpuien 

telde als die bij het Stadhuis in Utrecht niet erg geloofwaardig is. Zeker niet wanneer afbeeldingen 

zoals afbeelding 14 en de geschiedenis van de Utrechtse winkelpui in beschouwing worden 

genomen. Hetzelfde geldt voor Den Haag, waar rond 1855 onder meer al een grote winkelpui te 

vinden was bij de winkel van de gebroeders Happel in de Spuistraat (afb. 15).
97

 In Utrecht was in 

die tijd de winkelpui nog niet zo lang echt goed van de grond gekomen en zullen dergelijke 

voorbeelden niet of amper zijn voor gekomen. 

De ontwikkeling van de winkelpui in Nederland werd in de tweede helft van de negentiende 

eeuw bespoedigd door de verschillende ontwikkelingen die reeds in hoofdstuk 1 zijn besproken. In 

een aantal decennia veranderde er veel voor de winkeliers. Nieuwe mogelijkheden en sterk 

gegroeide concurrentie maakten het meer dan ooit zaak klanten aan te trekken. Zowel de etalage 

als de winkelpui werden hiervoor ingezet, hetgeen niet bij iedereen in de smaak viel. In Den Haag 

bijvoorbeeld werd voornamelijk door de elite de kritiek geuit dat winkeliers protserige ondergevels 

lieten maken om net te doen alsof ze tot een hogere stand behoorden. Tevens meenden zij dat de 

klant voor de kosten van dergelijke „onnodige verfraaiingen‟ op moest draaien. Een Haagse 
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  13. Schoolstraat 15, Den Haag. 
  Unieke winkelpui uit 1841, bestaande  
  uit twee convex gebogen etalageruiten  
  die de ingang flankeren.  Uiterst rechts      
  de deur om de boven gelegen    
  verdiepingen te bereiken. 
  Afb.: Koopmans 1990: p. 16. 

 

 14. De winkel van A. Stall   15. De winkel van de gebroeders Happel.  
 Kalverstraat 76, Amsterdam.   Spuistraat, Den Haag, circa 1855.  
 Afb.: Stokroos 1994: p. 53.   Afb.: Furnée 2003: p. 74.  
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winkelier maakte echter met de brochure Verdediging van de Haagse Winkeliers in 1875 korte 

metten met deze kritiek. Hij schreef onder meer: „Dat de Nederlandsche winkelier genoodzaakt is 

met groote kosten zijn winkel op te richten en zoo gerieflijk en fraai mogelijk te maken is zeer zeker 

niet uit zuivere liefhebberij of ten eigen genoegen, maar omdat het publiek, de geest des tijds (…) 

het zoo wil. Een onaanzienlijke winkel lokt het oog van ‟t publiek niet meer‟.
 98

  

 

 

2.2 De historische winkelpui in Utrecht 

2.2.1Voorgeschiedenis 

Voor de komst van de winkelpui in Utrecht waren de huizen waarin 

verkoop plaatsvond (in het voorhuis) geen typische winkelhuizen die 

als zodanig qua uiterlijk ook herkenbaar waren. Het waren gewone 

huizen die meestal bestonden uit een deur met daarnaast een of twee 

ramen, óf uit een deur met aan weerszijden een raam (het 

zogenaamde oertype van de winkel). Een voorbeeld is Zadelstraat 45 

(afb. 16). Hoewel deze pui er eenvoudig uitziet, vertoont het al wel een 

ontwikkeling richting de winkelpui. Bij gewone huizen worden immers 

ramen en deuren niet geaccentueerd door een houten raamwerk, 

hetgeen wel het geval is bij Zadelstraat 45. Bij dergelijke winkelhuizen 

is er nog geen  sprake van een volledige winkelpui, maar werden er                      

al wel aanpassingen gedaan voor de winkelfunctie, zoals bijvoorbeeld                  

een groter raam. 

De eerste echte architectonische uiting van de winkel was  

de uitstalkast, een mode die vanuit Engeland was overgewaaid.
99

 In  

Nederland kwamen dergelijke toonkasten van circa 1815 tot circa 1860 

voor.
100

 In Utrecht zijn ze tot circa 1865 op bouwtekeningen te 

vinden.
101

 Uit een afbeelding van de Oudegracht van omstreeks 1820 

blijkt dat er in die tijd in ieder geval al panden waren met zowel ronde 

als rechthoekige toonkasten (zie afb. 7). Toen de winkelpui eenmaal 

zijn intrede had gedaan en die trend werd doorgezet, verdwenen de 

meeste uitstalkasten. De uitstalkasten hingen immers in het looppad 

en de steeds groter wordende etalageruiten namen de functie van de 

uitstalkast over. Een winkel met een rondgevormde toonkast die wat 

langer behouden is gebleven, is die van de Bemuurde Weerd Oost 
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  16.  Zadelstraat 45 
  (Bouwjaar onbekend). 
  Afb.: auteur. 

  17. Foto uit 1919 van een  
  bakkerij met een oude    
  uitstalkast. Bemuurde 
  Weerd O.Z. 10, Utrecht. 
  Afb.: HUA, cat.nr. 53191. 
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Zijde 10. Een foto uit Het Utrechts Archief toont aan dat de toonkast in 

1919 nog aanwezig was (afb. 17). Zeer waarschijnlijk is dit 

voornamelijk te danken aan de locatie. De Bemuurde Weerd is geen 

onderdeel van het kernwinkelgebied, dat zich binnen de singels 

bevindt. Daarnaast is het niet een van de grote toegangswegen tot de 

stad. Hierdoor stond de toonkast minder onder druk van de 

concurrentiestrijd tussen winkeliers. Tegenwoordig zijn er in de 

binnenstad van Utrecht nog slechts drie voorbeelden van een 

uitstalkast te vinden, te weten Oudegracht 302 (afb. 18),  

Voorstraat 46 (1858) en Wittevrouwenstraat 2 (1862). Deze zijn allen  

rechthoekig van opzet.  

 

2.2.2 De winkelpui maakt zijn entree 

Na de uitstalkast ontstonden geleidelijk aan de eerste winkelpuien in 

Utrecht. Op basis van oude prenten, bouwtekeningen, datering ter 

plaatse en vergelijkingen met andere Nederlandse steden kan de 

conclusie worden getrokken dat de opkomst van de winkelpui in 

Utrecht in de loop van de jaren vijftig een aanvang heeft genomen. Het 

betreft winkels met een zeer bescheiden, amper gedecoreerde, houten 

winkelpui. In de jaren zestig en zeventig bleef de decoratie van de 

winkelpuien voornamelijk een sobere uitvoering in de neo-

classicistische stijl. De meest voorkomende opzet van de winkelpui 

was in die tijd de pui met een deur in het midden voorzien van een 

raam aan weerszijden (afb. 19). 

In de beginjaren van de winkelpui vond de verkoop vaak nog 

steeds alleen plaats in het voorhuis. Met de groei van het 

winkelbestand vanaf de jaren zestig was het al snel nodig om meer 

winkeloppervlakte te creëren. Het achterhuis werd steeds vaker bij de 

winkel getrokken, waardoor de woonfunctie naar bovengelegen 

verdiepingen werd verplaatst. Deze scheiding tussen wonen en 

werken uitte zich in de winkelpui in de vorm van een extra deur. Achter 

de deur bevond zich de opgang naar het woongedeelte.
102

 Jansveld 30 

(afb. 20) is hier een voorbeeld van.  
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   18. Oudegracht 302 
   (Bouwjaar onbekend) 
   Afb.: auteur. 

19. Haverstraat 18 
(bouwjaar onbekend) 
Afb.: auteur. 

  20. Jansveld 30 
  (Bouwjaar onbekend) 
  Afb.: auteur 
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Het vergroten van de winkeloppervlakte kwam niet alleen 

steeds meer voor omdat het winkelbestand en de concurrentie 

groeide, maar ook omdat de ambachtsman die zijn werkplaats aan 

huis had steeds meer plaats maakte voor de winkelier die producten 

uit de fabriek verkocht. De invloed van de industrialisatie op de stad 

werd dus al snel zichtbaar in het winkelbeeld. Panden kregen een 

andere bestemming en indeling, er kwamen meer winkelpuien en de 

scheiding tussen wonen en werken werd meer zichtbaar.  

Een uitgebreidere uitvoering van de opzet waarbij een extra deur in de winkelpui werd 

geplaatst is de vijfdelige winkelpui, bestaande uit de oude opzet van een deur geflankeerd door 

twee ramen, maar nu met een extra deur aan ieder uiteinde. Het vroegste nog bestaande voorbeeld 

van deze nu zeer zeldzame opzet van een winkelpui is Oudegracht 4 uit 1867 (afb. 21). Wat latere 

voorbeelden zijn onder meer Westerkade 19 (1889) en Oudegracht 62 (1894).
103

  

 

2.2.3 De commerciële winkelpuienarchitectuur volgt de mode 

Toen de concurrentie heviger werd door de enorme groei van het winkelbestand in de stad, werd de 

noodzaak groter voor een winkelier om zich te onderscheiden. Een winkelpui leende zich hier goed 

voor. Een winkelier kon er niet alleen mee communiceren dat hij een betrouwbare verkoper was, 

maar de winkelpui diende ook als reclame voor wat er in de winkel te zien en te krijgen was, en kan 

zodoende als een lokkertje worden gezien. Jon Stobart ziet de winkelpui als een overbrugging 

tussen het publieke en private domein: je krijgt van buiten een blik op het binnen. Niet voor niets 

kregen winkelpuien grote ramen om zo toegang tot „de andere kant‟ te creëren. Zowel de winkelpui 

als de uitstalling in een etalage brengen volgens Stobart boodschappen over aan het publiek en 

representeren zodoende de winkel en de winkelier: de winkelpui als reclame of advertentie.
104

   

Kortom, een aantrekkelijke winkelpui was hét „visitekaartje‟ van de winkelier en moest de 

mensen zodanig aantrekken dat ze de winkel binnen zouden gaan.
105

 De winkelier kon bij het laten 

maken van een winkelpui dan ook niet achterblijven bij de laatste mode. Er werden zelfs catalogi 

uitgegeven waaruit niet alleen ornamenten, maar ook hele winkelpuien besteld konden worden.
106

 

Qua stijl werd er naast het strakke en sobere neoclassicisme steeds vaker de neorenaissance 

gebruikt.
107

 De algemene tendens is dat de winkelpuien steeds plastischer en uitbundiger versierd 

werden. Ook kwam er een grotere verscheidenheid aan motieven: naast de klassieke pilasters en 

zuilen werden steeds vaker motieven als druppels, diamantkoppen en sterretjes gebruikt. Ook 

werden de verschillende motieven veelal door elkaar gebruikt. In dat geval is er sprake van 

eclecticisme, zoals bijvoorbeeld bij Oudegracht 70 (afb. 22). De keuze voor een van de neostijlen 
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  21. Oudegracht 4 (1867). 
  Afb.: auteur. 
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als architectuurstijl voor een winkelpui was logisch: om een zo breed 

mogelijk publiek te bereiken werd er gebruik gemaakt van een 

herkenbare en algemeen geaccepteerde vormentaal. Winkelpuien-

architectuur is niet voor niets een commerciële architectuur.
108

 

Hoewel de vormentaal van de winkelpuien steeds verder 

uitgebreid werd, verdween de sobere toepassing van het neo-

classicisme uit de beginperiode zeker niet. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw kwamen alle neostijlen veelvuldig voor, met 

uitzondering van de neogotiek en de Empire. Tegenwoordig zijn er dan 

ook nog maar enkele winkelpuien in deze twee stijlen te zien in 

Utrecht, waaronder Steenweg 4 en Oudegracht 173. Uit oude 

bouwtekeningen blijkt dat er van oudsher meer winkelpuien waren uitgevoerd in de neogotiek en de 

Empire, maar wel in veel mindere mate dan de andere negentiende-eeuwse stijlen. Enkele 

voorbeelden zijn de ontwerpen in neogotische stijl voor Oudegracht 214 (1862) en Oudkerkhof 51 

(afb. 31, 1858) en de ontwerpen in de Empirestijl voor Oudegracht 163 (1876) en Oudkerkhof 36 

(1874). Overigens betekende de bloei van de winkelpui niet dat ook alle winkeliers een winkelpui 

lieten maken. Afbeelding 23 van de Vismarkt uit 1883 toont dat een aantal winkels in die straat nog 

„ouderwets‟ waren. Onder een luifel werd buiten op een toonbank goederen verkocht en dat terwijl 

de winkelpui toch al drie decennia bestond.  

 Net als in de rest van Europa was ook in Nederland de glasproductie verbeterd en dat had 

een grote invloed op het aangezicht van de Utrechtse winkelpuien. Waar op de afbeelding van de 

Bakkerbrug (afb. 7) uit 1820-1830 alleen maar kleine ruitjes zichtbaar zijn, kregen veel winkelpuien 

in de loop van de decennia steeds grotere etalageruiten. Dit was een vooruitgang voor de winkelier, 

want het gunde het publiek een betere blik in de winkel. Toch was niet iedereen hier enthousiast 

over. In het tijdschrift De Opmerker laat iemand weten niet te spreken te zijn over de steeds grotere 

ramen, omdat het volgens hem ten koste ging van de detaillering van de winkelpui. Hij deed zijn 

beklag over de situatie in Utrecht in oktober 1883: „In deze ligt de schuld gewoonlijk meer bij den 

winkelier, die voor zijne etalage zooveel mogelijk glas eischt, doch mij 

dunkt, dat hij, door meer naar een schoon geheel te streven, al moet 

hij daarbij eenige centimeters glas opofferen, ongetwijfeld beter de 

aandacht op zich vestigen zou‟.
109

 Deze bijdrage is een van de weinige 

aangetroffen uitspraken die een beeld geven van een persoonlijke 

mening over de winkelpuien in Utrecht. Het blijft echter niet bij deze 

uitspraak, aangezien de schrijver eerder in hetzelfde stuk al zijn 

ongezouten mening over Utrecht gaf. Hij opent zijn bijdrage met: „Er is 

nog geen stad van gelijken rang bekend, waar op ‟t gebied van kunst 

in ‟t algemeen minder wordt voortgebracht dan in de onze. De 

                                                 
108

 Tekelenburg 1987: p. 84.  
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 De Opmerker jrg. 18 (1883), no. 42 (20 Oktober): p. 390. 

  22. De winkelpui van Oude- 
  gracht 70 (1898) bevat  
  veel verschillende soorten 
  motieven, waaronder diamant-   
  koppen in de kroonlijst. 
  Afb.: auteur. 
    

 
  23. De Vismarkt in 1883. 
  Afb.: HUA, cat. nr. 
  36045.    
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schilderachtige gevels en aardige winkelpuien (…) van dat alles vindt men hier bijna geen spoor‟.
110

 

De inventarisatie en vele bouwtekeningen in Het Utrechts Archief bewijzen dat de schrijver hier wel 

wat overdrijft. Utrecht mag in Nederland dan niet de koploper zijn geweest qua winkelen en 

winkelpuien, er was in 1883 toch echt genoeg te zien aan nieuwe ondergevels.  

 

2.2.4 Nieuwe ontwikkelingen, stijlen en mogelijkheden: 1890-1910 

Met de komst van nieuwe materialen als graniet, gietijzer en beton 

ontstonden er nieuwe mogelijkheden van bouwen en daarmee tevens het 

ontstaan van nieuwe stijlen. De eerste stijl waarin de verschillende (nieuwe) 

materialen op een bijzondere manier werden toegepast, was wat wel de 

overgangsstijl wordt genoemd (ca. 1890-1910).
111

 Deze stijl, die onder meer 

gekenmerkt wordt door het gebruik van gekleurde baksteen en 

gecombineerd gebruik van verschillende soorten motieven, leverde een 

aantal fraaie gebouwen op in Utrecht. Voorbeelden zijn onder meer Korte 

Jansstraat 1-7 (1906), Lucasbolwerk 2 (1895, afb. 24) en het gebouw op de 

hoek van de Voetiusstraat en de Pausdam.  

Deze gebouwen kunnen niet alleen als voorbeeld voor de 

overgangsstijl worden genomen, maar ook als voorbeeld voor de komst van 

grote(re) winkelwoonhuizen. Met winkelwoonhuis wordt een gebouw bedoeld waarbij de gevel en 

winkelpui als één geheel en in één keer zijn ontworpen. De vormgeving van de winkelpui is 

daarmee ondergeschikt aan het geheel en wordt dus niet gezien als een apart onderdeel dat 

speciaal „aangekleed‟ moet worden. Vanaf ongeveer 1890 werden dergelijke winkelwoonhuizen 

steeds vaker gebouwd. Een winkelwoonhuis kan een los object zijn, maar het gaat ook vaak om 

een bouwblok of een groter complex. De winkelpui van een winkelwoonhuis werd vaak net als de 

rest van de gevel in steen uitgevoerd. Hoewel er voor 1890 al winkelpuien in steen werden 

uitgevoerd, kwam het vanaf de overgangsstijl veel meer voor.  

Vanaf ongeveer 1900 verrezen de eerste jugendstil gebouwen. Net 

als bij de overgangsstijl werd de winkelpui onderdeel van één ontwerp voor 

gevel en winkelpui. Met zijn florale motieven, versierde tegels, golvende 

lijnen en het veelvuldig gebruik van geglazuurde of een gele kleur baksteen, 

heeft de jugendstil Utrecht een aantal opvallende winkelwoonhuizen 

gebracht. Enkele voorbeelden zijn apotheek De Liefde op Voorstraat 6 

(1904), Biltstraat 60 (1905), Korte Jansstraat 23 (1904, afb. 25) en 

Zadelstraat 19 (1901). Ook zijn er panden waarvan alleen de winkelpui is 

uitgevoerd in de jugendstil, zoals Drieharingstraat 9 (afb. 26), 

Wittevrouwenstraat 4 (1907) en Telingstraat 9 (1907). De introductie van 
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 De naam overgangsstijl is een hulpnaam voor de periode waarin gezocht werd naar een nieuwe architectuurstijl. 
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 24. Detail van          
 een winkel-         
 wooncomplex         
 aan het Lucas- 
 bolwerk. 
 Afb.: T. Klerk. 

  25. Jugendstilpand  
  aan de Korte    
  Jansstraat  
  (1904). 
 Afb.: auteur.  
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nieuwe materialen en stijlen waren overigens geen bedreiging voor de 

neostijlen. Deze gevestigde en bekende architectuurstijlen bleven het 

beeld domineren.         

Op het eerste gezicht lijkt de periode 1890-1910 ook de tijd te 

zijn waarin voor het eerst veelvuldig gebruik werd gemaakt van 

architecten bij het maken van een winkelpui. Bouwtekeningen uit 

voorgaande decennia tonen immers vaak geen namen van architecten. 

Enige voorzichtigheid is hier echter op zijn plaats: namen zijn soms 

slecht leesbaar en in de tweede helft van de negentiende eeuw was er 

niet altijd een duidelijk onderscheid tussen de termen architect en timmerman.
112

 Het is heel goed 

mogelijk dat de wat rijkere winkeliers een architect inhuurden, maar voor het grootste deel van de 

Utrechtse winkeliers zal het teveel gekost hebben om (met enige regelmaat) een winkelpui te laten 

ontwerpen die bij de mode paste. Een aantal aanwijzingen doet vermoeden dat deze 

veronderstelling juist is. Een eerste indicatie is het bestaan van handboeken en catalogi van 

fabrieken. Waarom zou men een architect inhuren als een aannemer of timmerman een houten 

winkelpui kon maken aan de hand van deze bronnen? Ook hadden aannemers en timmerlieden 

ruime ervaring met de klassieke en wijdverspreide vormentaal van de winkelpuienarchitectuur en 

het plaatsen van winkelpuien. Ten tweede is er een uitspraak van de voornoemde schrijver uit De 

Opmerker. Hij zegt: „De schilderachtige gevels en aardige winkelpuien (…) van dat alles vindt men 

hier bijna geen spoor. Mocht er nu en dan al eens een huis of winkel worden gebouwd, dan wordt 

dat werk nog dikwijls toevertrouwd aan dezen of genen werkbaas of timmermanarchitect (…)‟.
113

 

Volgens hem doen de mensen dit omdat het geld bespaart en omdat ze overtuigd zijn dat een 

werkbaas net zoveel praktische kennis heeft als een architect. De schrijver vindt dit zeer 

onverstandig, omdat een gebouw er zonder tussenkomst van een architect al snel als „een 

smakeloos geheel‟ uitziet. Ook advertenties uit het Utrechtsch Nieuwsblad wijzen op kosten-

besparing: in verschillende verkoopadvertenties van rond 1900 staan complete winkelpuien te koop. 

Men liet dus niet altijd een nieuwe winkelpui maken. Uit de advertenties blijkt ook dat een winkelpui 

eenvoudig op en af te bouwen was.
114

 Voor een dergelijk ontwerp hoefde de winkelier geen 

architect in te schakelen en had hij op een eenvoudige en goedkope(re) wijze toch een nieuw 

uiterlijk voor zijn winkel. Met de komst van nieuwe architectuurstijlen, winkelwoonhuizen en 

winkelwooncomplexen werd de noodzaak groter een kundig architect in te huren.
115

  

 Niet alleen de schrijver uit De Opmerker had commentaar op de verschillende 

ontwikkelingen van de voorgaande decennia op het gebied van winkelen en winkelpuien. Ook 

architect A.W. Weissman (1858-1932) was niet blij met alle veranderingen. In 1908 blikte hij in het 

Bouwkundig Weekblad terug op de beginperiode van de winkelpui. Hoewel de kritiek van Weissman 
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 In tegenstelling tot Utrecht zijn er in Engeland al in de achttiende eeuw namen bekend van architecten die winkelpuien 
ontwierpen (Bron: Morrison 2003: p. 44).  

  26. In 1906 werd alleen  
   de winkelpui uitgevoerd  
   in jugendstil.  
   Afb.: auteur. 
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op de Grote Houtstraat in Haarlem was gericht, is het veranderen van winkels en winkelstraten een 

universele ontwikkeling in Nederland. In het ingezonden stuk schreef hij: „Sinds 1870 evenwel 

werden de winkels talrijker, de fraaie heerenhuizen werden door winkeliers gekocht en voor hun 

bedrijf ingericht (…). De winkelier verlangt zooveel mogelijk spiegelglas, en eischt voor die 

gedeelten van de pui, waar geen glas aanwezig is, in het oog vallende vormen en materialen, daar 

het hem uitsluitend om reclame te doen is. Dat op deze wijze geen kunst kan worden gemaakt, 

spreekt van zelf‟.
116

  

 
 
2.2.5 Utrechtse winkelpuien in de jaren twintig en dertig                                        

In 1927 beschreef  Willem Graadt van Roggen (1879-1945) in zijn 

Geïllustreerde gids van Utrecht en omstreken dat er in een kort 

tijdsbestek heel wat was veranderd. Over het Oudkerkhof schreef hij 

dat het „thans geworden is een winkelcentrum van beteekenis, waar de 

allermodernste winkelpui-architectuur reeds luidkleurs haar eerste 

kreten slaakt‟.
117

 Het woord „allermodernste‟ sloeg daarbij 

waarschijnlijk op een viertal opvallende winkelpuien die recentelijk 

uitgevoerd waren in nieuwe architectuurstijlen. Twee van die 

winkelpuien waren van de hand van de architect Gerrit Rietveld (1888-

1964). Een daarvan is Oudkerkhof 27 (afb. 27), een vroeg voorbeeld 

van een pui uitgevoerd in de art deco. De art deco wordt vaak gezien als een vervolg op de 

jugendstil en is een stijl waarbij geometrische lijnen en vormen belangrijk waren. Net als bij de 

jugendstil werd er ook veel gebruik gemaakt van kleurige tegels en bakstenen. Andere nog 

bestaande voorbeelden van art deco winkelpuien zijn Choorstraat 2 (1926), Oudegracht 145 (1924) 

en Oudkerkhof 5 (1921). Rietveld heeft voor de winkelpui voor juwelier Begeer inspiratie gehaald uit 

Afrikaanse kunst. In tegenstelling tot de andere voorbeelden is deze 

winkelpui niet uitgevoerd in (donkergekleurd) hout, maar in steen.
118

  

Aan dezelfde kant van de straat bevindt zich iets verderop de 

winkelpui van Oudkerkhof 15 (afb. 28), eveneens een ontwerp van 

Rietveld. Ditmaal werd de architect geïnspireerd door het functionalisme. 

Bij deze stijl werd elk detail bepaald door zijn functie en werd er veel 

gebruik gemaakt van materialen als beton, glas en staal.
119

 Het 

materiaalgebruik en de open vormgeving van de stijl paste goed bij een 

nieuw idee over de toepassing van de winkelpui. Winkeliers wilden hun 

waren zo goed mogelijk zichtbaar maken én het winkelend publiek moest 
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  27. Winkelpui voor  
  juwelier Begeer, gemaakt in  
  1919 naar ontwerp van  
  G. Rietveld. 
  Afb.: auteur.  

  28. Winkelpui van 
  Oudkerkhof 15, in 1924  
  ontworpen door G.  
  Rietveld. 
  Afb.: auteur. 
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geen drempel ervaren om de winkel binnen te lopen. De scheiding 

tussen binnen en buiten moest om die reden zo onopvallend mogelijk 

zijn.
120

 Door met veel glas en dunne stalen profielen te werken en amper 

een borstwering te handhaven, heeft Rietveld aan deze eisen voldaan. 

De winkelpui is daarmee zeer doeltreffend: geen afleidende decoratie, 

goed zicht en geen drempel tussen binnen en buiten. Het enige andere 

nog bestaande voorbeeld van een winkelpui in functionalistische stijl is 

de, tevens door Rietveld ontworpen, pui van Oudegracht 119  (afb. 44). 

 Eveneens mager vertegenwoordigd in de winkelpuien-

architectuur is de Amsterdamse School.
 121

 De vier nog aanwezige 

voorbeelden zijn: Amsterdamsestraatweg 101 (1923) en 317 (1925), Mariaplaats 48 (1925) en 

Voorstraat 9 (1918). Veel vaker voorkomend is de winkelpui die vanaf eind jaren twintig en begin 

jaren dertig opkwam en nu gezien wordt als „karakteristiek jaren dertig‟. Het betreft een pui met een 

houten omlijsting en bovenlichten met glas-in-loodramen. Vaak werd er tevens gebruik gemaakt van 

graniet, zoals bij Oudegracht 277 (afb. 29), Vismarkt 6 (1931) en Voorstraat 58. Waar onder meer 

de jugendstil en art deco slechts zelden aangetroffen zullen worden buiten de singels van Utrecht, 

is de typische jaren dertig winkelpui daar wel in ruimere mate vertegenwoordigd.  Een aantal 

voorbeelden zijn Amsterdamsestraatweg 287a, Jutfaseweg 68 en Biltstraat 100. 

Tot slot worden de jaren dertig ook gekenmerkt door de bouw van grote 

winkelwooncomplexen. In de Amsterdamsestraatweg zijn nog veel van dit soort grote bouwblokken 

te zien.  

 

2.2.6 Bijzonder hoge winkelpuien 

Een tegenwoordig zeldzaam verschijnsel binnen de winkelpuienarchitectuur is de winkelpui die 

twee etages hoog is. Binnen dit fenomeen zijn er twee soorten te onderscheiden. Bij de eerste gaat 

het om oude huizen, vaak middeleeuws, die een zeer hoge begane grond hadden. Het kan daarbij 

gaan om een volledige begane grond of om een hoge voorruimte (winkel) met daarachter een 

opkamer en neerkamer (wonen). Al in de middeleeuwen, maar ook later, zijn er vaak 

„hangkamertjes‟ of insteekverdiepingen in deze hoge ruimtes aangebracht. Soms kon dit maar net, 

omdat er niet veel meer dan tweemaal stahoogte was. Als de behoefte aan meer winkelruimte  

groot was, werd een dergelijke insteekverdieping soms tot aan de voorgevel doorgetrokken en 

kwam dan ook in de gevel tot uiting. Bij latere puivernieuwing kon dan ook een extra hoge pui 

ontstaan, alsof er twee volwaardige verdiepingen achter zaten. Oudegracht 152 uit 1863 is hier een 

voorbeeld van (afb. 30), net als Oudegracht 187 en 219 (1899).  

De andere variant weerspiegelt de moderne ontwikkelingen rond het winkelen aan het 

einde van de negentiende eeuw. Onder invloed van het warenhuis kwam het „winkelen op de  
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verdieping‟ als nieuw verschijnsel op. Qua uiterlijk uitte dit zich in twee etages hoge winkelpuien met 

grote ramen, waarachter allerlei producten uitgestald werden. In Utrecht komen dergelijke puien 

voornamelijk voor bij Jugendstilpanden, zoals bij Bakkerstraat 27-29 (1905) en Steenweg 60 

(1907).
122

 Een iets ouder voorbeeld is Lijnmarkt 3, waar tegenwoordig alleen nog resten van de 

hoge pui te zien zijn. Bij dit pand werd in 1888 de tweede etage betrokken bij de winkelpui (zie afb. 

10).   

 

2.2.7 De aantrekkingskracht van het portiek 

Een ander fenomeen binnen de winkelpuienarchitectuur is de portiek. Dit verschijnsel was een van 

de gevolgen van de concurrentiestrijd en had een duidelijke functie, namelijk het uitbreiden van de 

mogelijkheden van de etalage. Bij een portiek wordt er immers ook aan de zijkanten glas geplaatst, 

waardoor er meer zicht is op de uitgestalde goederen.
123

 Een tweede voordeel was dat het 

winkelend publiek, al kijkende naar de etalages, zo de hoek werd omgeleid naar de dieper gelegen 

ingang van de winkel. De portiek werkt dus als een soort trechter. Het idee was dat de kijker, 

eenmaal voor de ingang staande, sneller de winkel binnen 

zou stappen.                                                                                                                                                                                            

De portiek kwam al vroeg voor. Bouwtekeningen als die van 

Oudkerkhof 51 uit 1858 (afb. 31) en nog bestaande voorbeelden als 

Donkere Gaard 9 uit 1862 zijn hier het bewijs van. Hoewel de portiek 

al vroeg werd gebruikt, was het doorgaans slechts enkele tientallen 

centimeters diep. Later wordt de entree ook wel verder teruggelegd. 

De bouwtekening van Lijnmarkt 20 (afb. 32) laat goed zien wat voor 

een invloed dit had op de etalages: in plaats van twee ramen met 
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   gotische motieven en een    
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daarachter het uitgestalde waar, zijn er twee 

etalagekasten ontstaan die van meerdere 

kanten te bekijken zijn. Bij een aantal puien, 

zoals die van Lijnmarkt 47 en Zadelstraat 28, is 

de ingang na verloop van tijd zo ver terug 

geplaatst dat de toegangsdeur metersdiep is 

komen te liggen. 

Een andere variant van de portiek is een 

open portaal met daarin meestal twee deuren, 

waarvan een voor de winkel en een voor de 

(boven)woning. In dergelijke gevallen bood een 

portiek niet alleen een goede mogelijkheid om wonen en werken te scheiden en om meer 

glasoppervlak te creëren, maar ook voor het winkelend publiek om te schuilen bij slecht weer. Men 

kon rustig de etalages blijven bekijken zonder nat te worden.  

Portieken kwamen vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor en hoewel er al 

rond 1900 winkels waren die hele diepe portieken kregen (zoals Oudegracht 163 in 1902), komen 

de meeste voorbeelden van zeer diepe portieken uit de jaren vijftig en zestig van de twintigste 

eeuw. In deze twee decennia werden er bij een aantal winkels glazen vitrines en etalagekasten 

gebouwd, waarlangs het publiek naar de diep gelegen ingang werd geleid. Meestal werden zulke 

winkelpuien weinig versierd, zoals ook bij Oudegracht 120 (afb. 33) en Oudegracht 193 (1950). Het 

ging bij dergelijke winkelpuien niet om het maken van een mooie winkelpui, maar om het zo 

doeltreffend aanbieden van de te verkopen producten, hetgeen een duidelijke invloed van het 

functionalisme verraadt.
124

 Twee nadelen aan een diep geplaatste entree zijn dat er veel 

winkeloppervlakte verloren gaat en dat er snel ongewenste situaties als wildplassen kunnen 

ontstaan. Dit heeft er aan bijgedragen dat de winkelpui met een diep 

gelegen ingang en grote glazen etalagekasten tegenwoordig vrij 

zeldzaam is in Utrecht.
125

  

 

2.2.8 De winkelpui in de afgelopen vijf decennia  

Dat er bij de definitie van de historische winkelpui een grens is 

getrokken bij het jaar 1965 betekent niet dat het verhaal over de 

historische winkelpui nu ten einde is. Verschillende ontwikkelingen in 

de afgelopen decennia hebben hun invloed gehad op het 

voortbestaan van de historische winkelpui en de huidige situatie en 

zullen om die reden kort besproken worden.  
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werd het fenomeen steeds minder gewaardeerd en kort na de Tweede Wereldoorlog verdween het dan ook veelal uit het 
straatbeeld (Bron: Morrison 2003: p. 56-57).  

 32. Details uit de bouwtekening voor Lijnmarkt 20 uit 1926.     
 Doordat er een portiek is gemaakt, zijn grote    
 etalageruimten ontstaan. Tevens is te zien hoe  
 winkelkasten, legplanken etc. werden opgesteld in het   
 interieur. 
 Afb.: HUA, tek.nr. 6337.1/03. 
a 
dat  

  33. Oudegracht 120. 
  Een eenvoudige winkelpui met 
  veel glas, halfzwevende etalage-    
  kasten en een ver terug gelegen    
  ingang.  
  Afb.: auteur. 
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 De jaren zestig, zeventig en tachtig zijn van grote invloed 

geweest op de historische winkelpui. Ontwikkelingen als de 

kunststofpui, de pui die vrijwel alleen uit glas bestaat, het rolluik en 

de systeempui hebben veel oude winkelpuien doen sneuvelen.
126

 

Weinig onderhoud, openheid en een zo goed als verdwenen 

scheiding tussen binnen en buiten waren de voordelen voor de 

winkelier. Vroegere ontwikkelingen zoals de wens naar grotere 

etalageruiten en een zo laag mogelijke drempel voor de klant om 

binnen te stappen, werden in deze jaren dus verder doorgetrokken. Dat hield ook in dat oude 

winkelpuien (gedeeltelijk) afgebroken moesten worden. Eerst verdween steeds vaker de 

borstwering, zodat de etalageruit tot op de grond kon worden doorgetrokken. Vanaf de jaren tachtig 

werden winkelpuien zelfs bijna geheel weggebroken zodat er een grote open ruimte ontstond die 

alleen werd afgesloten met een rolluik of een systeempui. Samen met de door grote ketens steeds 

vaker gehanteerde huisstijl heeft dit het aanzicht van veel winkelstraten in Utrecht sterk doen 

veranderen. Winkelstraten zijn meer op elkaar en op straten uit andere steden gaan lijken.
127

  

 Een voorbeeld van een aangetaste pui is die van Steenweg 4 (afb. 34). Als een van de 

weinige winkelpuien met neogotische elementen én van de hand van architect M.E. Kuiler was dit 

een unieke winkelpui. De twee grote ramen die op een borstwering rustten werden gesloopt om 

vervangen te worden door een rolluik. Winkelend publiek kan nu moeiteloos in- en uitlopen en de 

verkoopwaar is optimaal in zicht. Ingrepen zoals deze hebben echter wel een grote invloed op het 

aanzicht en de sfeer van een winkelstraat. Zeker na sluitingstijd geeft het een levenloos beeld.  

In de jaren negentig was er een kentering zichtbaar. Winkeliers lieten vaker een winkelpui in 

klassieke trant aanbrengen of lieten hun pui reconstrueren. Daarnaast greep de gemeente Utrecht 

in met onder meer een rolluiken- en reclamebeleid. In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden 

wat deze aanpak van de afgelopen jaren behelsde.  
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 Apell noemde de „rolluikencultuur‟ zelfs het einde van het „puien-verhaal‟ (Apell 1988: p. 27). 
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 Vroom 1995: p. 26 en Van Santen 1997: p. 166. 

  34. Steenweg 4. 
  Een deel van de pui is ver- 
  vangen door een rolluik. 
  Afb.: auteur. 
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2.3 Uitgelicht: Oudegracht 151  

De vele ontwikkelingen in de winkelpuienarchitectuur hebben hun stempel 

gedrukt op nog bestaande winkelpuien. Oudegracht 151 is een van de vele 

winkels die in de loop van de tijd sterk van uiterlijk veranderd is. Het pand 

leent zich daarom goed voor het geven van een beeld van de veranderingen 

die hebben plaatsgevonden, onder invloed van nieuwe eigenaren, nieuwe 

architectuurstijlen en nieuwe (verkoop)ideeën.
128

  

 Het van oorsprong dertiende-eeuwse pand aan de Oudegracht kreeg 

in opdracht van manufacturier G.C. Caesar in 1868 een nieuwe winkelpui, 

uitgevoerd in neorenaissancistische stijl (afb. 35). Op de bouwtekening is te 

zien dat er een extra deur voor de bovengelegen woning in de pui werd 

opgenomen. Wonen en winkelen werden dus al vroeg gescheiden. Tevens 

lag de entree bij beide deuren enkele centimeters  

terug.  

 In 1889 werd de winkelpui opnieuw verbouwd, ditmaal door de 

nieuwe eigenaar, meubelmaker D.E. Bosselaer. Alvorens hij in 1893 alweer 

vertrok, liet hij in 1889 onder meer een nieuwe winkelpui maken, zoals te 

zien is op afbeelding 36. In het midden werd een grote etalageruit geplaatst 

die geflankeerd werd door twee deuren. Met deze ingreep werd de 

winkeloppervlakte iets vergroot.  

 In 1893 vestigde de manufacturenzaak Schröder & Brenninkmeyer 

zich in het pand. Zij verbouwden de winkel grondig in 1910 (afb. 37), waarbij 

de winkelpui weer van opzet veranderde. Nu werd er in het midden een 

entree gecreëerd die acht meter diep lag. Het winkelend publiek werd via 

twee grote etalagekasten zo naar de entree geleid. Omdat er door 

deze opzet veel winkeloppervlakte verloren ging, werd nu ook de 

eerste etage bij de winkel betrokken.  

 In 1926 volgde een nieuwe verbouwing, die al in 1933 weer 

gedeeltelijk ongedaan werd gemaakt. De belangrijkste wijzigingen in 

1933 waren het in bronzen frames vatten van de grote oppervlakten 

glas, het toepassen van gepolijst syeniet en glas-in-lood, en de 

uitvoering van de firmanaam in neonverlichting (afb. 38). De 

decennia erna is er nog een aantal malen verbouwd, de ene keer 

ingrijpender dan de andere keer (afb. 39). De hoeveelheid reclame 

nam steeds verder toe. In 2010 (afb. 40) is het uiterlijk van de winkelpui na een verbouwing weer 

zodanig veranderd dat het niet veel meer lijkt op dat van de voorgaande decennia. 
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 Onderstaande tekst is gebaseerd op bouwtekeningen uit Het Utrechts Archief, Van der Hoeve 1987: p. 214-216 en Van 
Santen 1997: p. 161-163.  

  36. Ontwerp uit  
  1889. Zie voor de  
  plattegrond afb. 37. 
  Afb.: HUA, tek.nr.  
  44b.  

37. Detail van de bouw- 
tekening van 1910. Links de bestaande 
toestand, in het midden  
en rechts de nieuwe toestand.  
Afb.: HUA, tek.nr. 183.   

35. Bouwtekening uit  
1868 voor Oudegracht  
151. Uit een bijbehorende    
bouwtekening blijkt dat de     
gangbare opstelling van  
kastenwanden met in het  
midden twee lange toon- 
banken werd behouden. 
Afb.: Van Santen 1997:  
 p.162. 
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2.4 Inspiratiebronnen en voorbeelden voor de Utrechtse winkelpui 

Wanneer de opkomst van de Utrechtse, en in bredere context de Nederlandse, winkelpui wordt 

besproken is het onmiskenbaar dat het buitenland invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de 

winkelpui in Nederland. Eerder is al opgemerkt dat de winkelpui een fenomeen is dat in Engeland is 

ontstaan. De vraag rijst nu hoe de winkelpui naar Nederland kwam. 

Een mogelijk antwoord op deze vraag is de verspreiding van prenten en stadsgezichten van 

grote steden als Londen en Parijs. Dergelijke afbeeldingen waren overal verkrijgbaar in Nederland. 

Ook zullen gegoede burgers tijdens hun reizen in Europa het een en ander over winkelen en 

winkelpuien in hun dagboeken hebben geschreven. Een bekend voorbeeld is het al eerder 

genoemde dagboek van de Duitse Sophie von la Roche die in 1786 Londen bezocht en met 

verbazing over de winkels schreef. Prenten en dagboeken zullen echter niet in grote kringen 

hebben gecirculeerd en dagboekfragmenten zullen zeker niet zomaar in handen van winkeliers en 

timmerlieden zijn beland. De invloed op de Nederlandse praktijk zal dus ook elders moeten worden 

gezocht. Een van de onderzochte inspiratiebronnen voor Nederland zijn handboeken voor 

architecten en timmerlieden. Deze boeken boden architecten en werklieden, en indirect winkeliers, 

de mogelijkheid de stijlen van de eigen tijd te volgen en zodoende een moderne, eigentijdse 

winkelpui te maken.  

 In Engeland verschenen eind achttiende eeuw de eerste handboeken die exclusief aan 

winkelpuien waren gewijd, ter inspiratie voor architecten en winkeliers. Voor die tijd waren al losse 

ontwerpen te vinden in allerlei algemene achttiende-eeuwse handboeken.
129

 De eerste handboeken 

die uitsluitend winkelpuien behandelden zijn Designs for shop fronts van I. en J. Taylor (1792), A 

series of designs for shop fronts van J. Young (1828), Designs for shop fronts van J. Faulkner 

(1831), Shop fronts and exterior doors van T. King (z.j.) en On the Construction and decoration of 

the shop fronts of London van N. Whittock (1840).
130

 Deze werken met ontwerpen voor winkelpuien 
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 Scalzo 2009: p. 54. Een voorbeeld van een dergelijk algemeen werk is The practical house Carpenter (…) van William 
Pain uit 1794. Op pagina 182-186 zijn verschillende (sobere) ontwerpen voor winkelpuien te zien. 
130

 Een overzicht van ontwerpen van de genoemde auteurs is te raadplegen in Dean 1970. I. en J. Taylor brachten voor 1796 
ook de volgende boeken uit: Designs for shop-fronts and door-cafes, on 27 plates en Outlines of designs for shop-fronts and 

   
 40. De winkelpui van  
 Oudegracht 151,  
 anno 2010.  
   Afb.: auteur. 

 38. Detail van de bouwtekening 
 van 1933.De nieuwe winkel- 
 pui bevat onder meer de naam  
 van de firma in neon, met  
 daaronder glas-in-loodramen. 
 Afb.: HUA, tek.nr. 7962.3/05. 

 

  39. De winkelpui van 
  Oudegracht 151 in 1992. 
  Afb.: HUA, cat.nr. 66984. 
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laten een grote verscheidenheid aan opzet, vormgeving en 

detaillering zien. Er zijn zowel sobere en eenvoudige, als rijk 

gedecoreerde winkelpuien te zien (afb. 41). De classicistische 

vormentaal overheerst (zuilen, pilasters, timpanen en 

arcadevormen), maar er komen onder meer ook een aantal 

Egyptische en gotische ontwerpen voor. De verschillende Engelse 

handboeken waren meestal op architecten gericht, maar soms 

werd ook nadrukkelijk de winkelier of het grote publiek 

aangesproken.
131

  

In Engeland bestonden er al vroeg handboeken met 

ontwerpen die geïnspireerd waren op bestaande binnenlandse 

voorbeelden. In Nederland keek men in de negentiende eeuw juist voornamelijk naar het 

buitenland. De eerste keer dat er in een Nederlands handboek voorbeelden van winkelpuien 

worden gegeven lijkt het door een vereniging van architecten samengestelde Handboek voor 

timmerlieden (…) uit 1845-1846 te zijn.
132

 In deze uitgave zijn uitgevoerde Europese voorbeelden 

uit steden als Parijs, Brussel en München afgebeeld. Ook andere Nederlandse handboeken geven 

voorbeelden uit het buitenland, waaronder meestal uit Engeland (voornamelijk Londen), Parijs, 

Berlijn en Brussel.
133

 Hoewel hieruit geconcludeerd kan worden dat er met name naar Engeland, 

Frankrijk en in mindere mate naar België en Duitsland werd gekeken, werden de puien niet letterlijk 

overgenomen. Qua opzet, maat- en raamverdeling zullen deze boeken zeker invloed kunnen 

hebben gehad op Nederland, maar qua detaillering lopen de voorbeelden teveel uiteen. Ook al 

maakte men overal gebruik van de klassieke vormentaal, de toepassing ervan was heel 

verschillend. Zeker in de Nederlandse beginperiode, wanneer een invloed uit het buitenland het 

meest te verwachten is, zijn de Nederlandse winkelpuien zeer ingetogen en slechts sober versierd. 

De buitenlandse voorbeelden uit die tijd bestonden al uit uitgebreid gedecoreerde winkelpuien met 

een groot raamoppervlakte. Veel voorkomende Engelse decoratieschema‟s, met onder meer 

timpanen en vazen, zoals bijvoorbeeld op afbeelding 41 kwamen in Nederland gewoonweg niet 

voor. Het is een vorm van decoratie die weliswaar gebruik maakt van de universele klassieke 

vormentaal, maar tegelijkertijd tegenwoordig als typisch laat- Victoriaans wordt bestempeld. 

Winkelpuien met een dergelijke decoratie vonden geen intrede in Nederland. De boeken zullen dus 

eerder als inspiratiebron zijn gebruikt dan als letterlijk voorbeeld.  

De voorbeelden uit Bouwkundig album van Grieken uit 1869 lijken hier de eerste 

uitzondering op te zijn. Ook veelzeggend is dat, in tegenstelling tot andere boeken, De Parijsche 

winkelhuizen (...) uit 1850 het eerste Nederlandse handboek is dat geheel gewijd is aan 

                                                                                                                                                     
doorcafes, with the mouldings at large, and enrichment to each design. Engraved on 24 plates (Bron: Pain 1796: p. 211). 
Van deze twee werken zijn geen ontwerpen ingezien. 
131

 Whittock 1840 en Dan, Wilmott 1907 zijn hier voorbeelden van.  
132

  Eene vereeniging van architecten. Handboek voor timmerlieden (…). Amsterdam, 1845-1846.  
133

 Bestudeerd zijn de volgende Nederlandse handboeken: Eene vereeniging van architecten 1845-1846, Harte 1848-1850, 
Eene vereeniging van architecten 1850, Grieken 1869, Leeuw 1897, Wattjes 1926. In de volgende werken stond niets over 
winkelpuien vermeldt: Brade 1834, Van der Lee 1844, Pasteur 1850 en Promnitz 1872.  

41. Rijk gedecoreerd ontwerp 
voor een winkelpui van J. Young, 
met uit het gevelvlak stekende 
etalages, bekroond met timpanen 
en vazen. 
(in: A series of designs for  
shop fronts, Londen 1828). 
Afb.: Dean 1970: afb. 35. 
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winkelpuien.
134

 Maar, meest interessant is het album van de gebroeders Leeuw uit 1897.
135

 Naast 

de al eerder voorkomende Europese voorbeelden, worden nu ook voorbeelden uit Nederlandse 

steden getoond. Zo komen Amsterdam, Den Haag én Utrecht aan bod.
136

 Doordat de gebroeders 

Leeuw een grote verscheidenheid aan voorbeelden laten zien én de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van stijlen, materialen en architectuur gebruiken, kan het een waardevol en zeer bruikbaar 

modelboek voor aannemers en winkeliers zijn geweest.  

 

Bestudering van handboeken is een van de manieren om te kijken waar de inspiratie voor en de 

beïnvloeding van Nederland vandaan kwam. Hierbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden 

dat ook handboeken, zowel de Engelse als Nederlandse, niet wijdverspreid zullen zijn geweest. 

Voor de vraag hoe de winkelpui in Nederland terecht kwam moet dus verder worden gekeken naar 

andere bronnen. Een van die andere bronnen vormt de uitspraak van de eerder geïntroduceerde 

Haagse stadschroniqueur Johan Gram in 1849. In Een dichter uit het volk meldt hij: „De bouwtrant, 

overgewaaid uit Frankrijk en België, die zoo bevallig heet te staan, spreekt u van buiten toe‟.
137

 

Gram geeft hiermee niet alleen een idee vanuit welke landen de winkelpui in Nederland 

geïntroduceerd is, maar ook over de functie ervan. Andere duidelijke vermeldingen zijn nog niet 

aangetroffen. Ook steekproeven in Bouwkundige bijdragen, Bouwkundig tijdschrift en Bouwkundig 

weekblad hebben geen concrete informatie opgeleverd. Aangezien er incidenteel melding wordt 

gemaakt van winkelhuizen, prijsvragen etcetera is verder onderzoek gewenst.
138

 Hetzelfde geldt 

voor catalogi van fabrieken. Gedetailleerde informatie ontbreekt, maar de universele klassieke 

ornamenten uit de catalogi zullen zeker van pas zijn gekomen voor timmerlieden en winkeliers.  

Tevens moet voor de introductie en bloei van de winkelpui in Nederland de invloed van 

buitenlandse winkeliers die zich in Nederland vestigden niet vergeten worden.
139

 In Utrecht 

vestigden zich verschillende Duitse manufacturiers die zeer succesvol waren. De Duitser Anton 

Sinkel opende in 1839 zijn „winkel van Sinkel‟ aan de Oudegracht. De vier enorme kariatiden die hij 

liet integreren in de voorgevel waren een unicum in Utrecht, net als het grote assortiment dat de 

winkel voerde. Later volgden namen als J.H. Schröder (Oudegracht Oostzijde, circa 1868), J.B. 

Schröder (Choorstraat), Vroom & Dreesmann (Stadhuisbrug), Peek en Cloppenburg, en Schröder & 

Brenninkmeyer (Oudegracht 151).
140

 Dat de winkelpuien van buitenlandse ondernemers de lokale 

winkelier kon inspireren, blijkt wel uit de winkelpui van Lijnmarkt 25 uit 1878 (afb. 42). De 

gebroeders Mulder lieten een nieuwe winkelpui maken waarbij aan weerszijden twee grote 
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 Dat een vroeg Nederlands werk geheel gericht is op Parijs zegt iets over de culturele oriëntatie en periodisering van de 
bouwgolf van winkelpuien. Het zegt tevens iets over de ambitie van architecten, timmerlieden en winkeliers (bron: Furnée 
2003: p. 103). 
135

 Leeuw 1897.  
136

 In Utrecht worden de volgende vijf voorbeelden aangehaald. Van architect P.J. Houtzagers: Korte Jansstraat 1-7, 
complex hoek Nobelstraat-Lucasbolwerk en Choorstraat 2. Van architect J.A. van Straaten: hoek Choorstraat-Zadelstraat en 
een ander pand (huisnummer onbekend) in de Choorstraat. 
137

 Furnée 2003: p. 81. Op pagina 33 noemt Furnée de plaatsen Brussel, Londen en Parijs als inspiratiebron voor Haagse 
winkeliers.  
138

 Zie voor voorbeelden van kranten- en tijdschriftberichten over Amsterdamse winkelpuien Tholens 1974: p. 34-35, 115-
116.  
139

 Furnée beschrijft deze invloed van buitenlandse winkeliers in Den Haag (Furnée 2003: p. 79-85). 
140

 Van Santen 1997: p. 148, 153, 161.  
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kariatiden de kroonlijst dragen. Het lijkt haast onmogelijk dat ze hierbij 

niet de winkel van Sinkel (afb. 45) als voorbeeld hebben genomen. 

 Hoewel verder onderzoek nog meer licht kan werpen op de 

vraag hoe de winkelpui in Nederland terecht is gekomen en wat de 

inspiratiebronnen zijn geweest, kan uit het bovenstaande geconcludeerd 

worden dat de winkelpui niet alleen op directe wijze vanuit Engeland 

naar Nederland is gekomen. Uit verschillende bronnen blijkt dat 

beïnvloeding voornamelijk plaatsvond via de naburige landen België, 

Duitsland en Frankrijk.
141

 Op meer indirecte wijze heeft Engeland wel 

invloed gehad op Nederland, het zij via handboeken en wellicht ook via 

prenten.  

 

 

2.5 Conclusie 

De opkomst en bloei van de winkelpui in Utrecht moet worden gezien in het licht van een aantal 

belangrijke ontwikkelingen, waaronder de industrialisatie, groei van de bevolking en vernieuwingen 

in de detailhandel en glasindustrie. De concurrentie groeide waardoor het aantal winkels en de 

grootte ervan toenam, wonen en werken meer gescheiden werd en het voor de winkelier meer 

noodzaak werd zich te onderscheiden van anderen.  

 De geschiedenis van de winkelpui is niet alleen sterk gelieerd aan de hierboven genoemde 

ontwikkelingen, maar ook aan de architectuur. Winkeliers wilden graag aansluiten bij de eigentijdse 

mode, om zo op te vallen en klanten aan te trekken. Als er een nieuwe architectuurstijl werd 

ontwikkeld, volgden al snel een aantal winkeliers door hun winkelpui in de betreffende stijl te laten 

uitvoeren. Zoals uit onderzoek is gebleken, moet de mate waarin dit gebeurde niet overschat 

worden. De neostijlen werden veruit het meest gebruikt, ook toen er al een lange tijd nieuwe stijlen 

bestonden. Daarbij was het voor veel winkeliers simpelweg te duur de winkelpui regelmatig te 

vervangen.  

Uit bestudering van verschillende bronnen blijkt dat de van oorsprong uit Engeland 

afkomstige winkelpui in Nederland voornamelijk is geïntroduceerd via België, Duitsland en Frankrijk. 

Ook na de introductie hebben deze landen invloed gehad op de Nederlandse praktijk. In 

handboeken werd er ook veel gekeken naar Engeland, maar de invloed van dergelijke boeken op 

de praktijk is niet goed vast te stellen. Tijdschriften, prenten, buitenlandse ondernemers en 

fabriekscatalogi zullen ook hun bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van nieuwe 

ontwikkelingen in de winkelpuienarchitectuur.  
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 Ook Tholens kwam tot deze conclusie (zie Tholens 1974: p. 23). Zij zegt dat Nederland meer op Duitsland en Frankrijk 
was gericht dan op Engeland. Internationale voorbeelden getuigen volgens haar enerzijds van een internationale mode/ 
internationaal verband, maar anderzijds vertonen de winkelpuien typisch inheemse kenmerken. 

     42. Lijnmarkt 25. 
      De invulling van de  
      winkelpui uit 1878 is in  
      de loop der tijd   
      meerdere malen sterk 
      gewijzigd. 
      Afb.: auteur. 
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Hoofdstuk 3. De Utrechtse historische winkelpui anno 2010 
 
Uit de bespreking van de geschiedenis van de winkelpui in hoofdstuk twee schemerde er al het een 

en ander door over de huidige situatie in Utrecht. In het onderstaande zal ik hier nog wat over 

uitweiden. Ook wordt er gekeken naar hoe er vandaag de dag met historische winkelpuien om 

wordt gegaan. Hiervoor is een analyse gemaakt van het beleid van de gemeente Utrecht. 

Vervolgens zal het belang van de historische winkelpui uiteen worden gezet, waarbij tevens een 

aantal aanbevelingen voor de toekomstige omgang worden gedaan, gevolgd door een conclusie. 

 

 

3.1 Het huidige straatbeeld in Utrecht 

Uit het onderzoek is gebleken dat er nog allerlei soorten historische 

winkelpuien te zien zijn in Utrecht.
142

 De verscheidenheid in opzet, type 

en stijl is groot.
143

 Alhoewel er nog een redelijk aantal oude 

winkelpuien in (vrij) gave toestand bestaan, is het straatbeeld in de 

afgelopen decennia wel sterk gewijzigd. Veel winkelstraten geven 

tegenwoordig een gefragmenteerd gezicht: oude en moderne puien 

wisselen elkaar af. Er zijn veel historische winkelpuien verdwenen, 

voornamelijk in de meest populaire winkelstraten. Waar in geliefde 

straten als de Choorstraat, Zadelstraat en voornamelijk de Lijnmarkt 

nog wel enige fraaie historische winkelpuien zijn te vinden, is er qua 

winkelpuien onder meer in de Steenweg en Lange Elisabethstraat niet 

veel meer over van de glorie van vroeger. In de Steenweg, een van de meest populaire 

winkelstraten, zijn maar negen winkelpuien opgenomen in de inventarisatie. Van deze negen 

winkelpuien zijn er slechts drie die tot de meer bijzondere winkelpuien mogen worden gerekend.   

In hoofdstuk twee werd reeds genoemd dat de neostijlen, ondanks de komst van steeds 

weer nieuwe stijlen, gedurende de gehele onderzoeksperiode toegepast werden. De klassieke 

vormentaal leende zich klaarblijkelijk goed om klanten aan te trekken. De neorenaissance en het 

neoclassicisme waren hierbij het best vertegenwoordigd en zijn dat anno 2010 nog steeds. De 

overige architectuurstijlen komen in veel kleinere aantallen voor (zie bijlage 5). Vooral de neogotiek 

en Empire zijn tegenwoordig zeer zeldzaam in Utrecht. In de negentiende eeuw werden deze stijlen 

al in veel mindere mate toegepast en tegenwoordig zijn er van dit kleine aantal maar twee 

voorbeelden over. Het betreft Steenweg 4 in de neogotiek (afb. 34) en Oudegracht 173 in de 

Empirestijl (afb. 43). Ook bleek uit hoofdstuk twee dat winkelpuien die zijn uitgevoerd in de art deco, 

de Amsterdamse School en het functionalisme tegenwoordig schaars zijn in Utrecht.  
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 Zie bijlage 4 en 5 voor een korte beschrijving van de opzet en de resultaten (in cijfers uitgedrukt) van dit onderzoek. 
143

 Twee uitzonderingen zijn de Springweg en Vismarkt, waar vrijwel alle geïnventariseerde winkelpuien behoren tot type 2 
(zie ook bijlage 4).  

43. Oudegracht 173  
(1877). 
Afb.: T. Klerk. 
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De vroegste winkelpuien hadden meestal als opzet een 

deur met daarnaast een raam (zoals bij afb. 43) of een deur 

geflankeerd door twee ramen. Uit het onderzoek is gebleken dat 

beiden anno 2010 nog steeds het meest voorkomen. Ook de 

varianten met een portiek komen hierbij veel voor. De zeer 

uitgebreide opzet deur-raam-deur-raam-deur (zie afb. 21) is veruit 

het zeldzaamst. Van deze opzet bestaan nog slechts zes 

exemplaren, waaronder Oudegracht 62 (1894), Voorstraat 58 en 

Westerkade 13. De variant waarbij alle deuren iets terug zijn 

geplaatst werd slechts twee keer aangetroffen (Oudegracht 4, 

Amsterdamsestraatweg 101 ). 

Over het bouwjaar van de nog bestaande winkelpuien  

kunnen vooralsnog weinig harde uitspraken worden gedaan. Niet 

alle bouwtekeningen zijn geraadpleegd, mede omdat er veel 

ontbreken in Het Utrechts Archief.
144

 Van de winkelpuien waarvan 

het bouwjaar wel bekend is, zijn die van Vinkenburgstraat 2 en 

Voorstraat 46 de oudste nog bestaande voorbeelden. Deze puien 

werden in 1858 gemaakt. De drie jongste historische winkelpuien 

dateren van 1961: Amsterdamsestraatweg 138, Koekoekstraat 49 

en Oudegracht 119 (afb. 44). 

 

3.1.1 Bijzonderheden en zeldzaamheden 

Het onderzoek heeft niet alleen gezorgd voor een beeld van de 

ontwikkeling van de Utrechtse winkelpui (zie hoofdstuk twee) en 

van de situatie anno 2010, maar het heeft ook bijzondere en 

zeldzame nog bestaande voorbeelden aan het licht gebracht. Een  

aantal hiervan is al eerder in deze scriptie besproken, waaronder 

het kleine aantal resterende hoge winkelpuien en uitstalkasten, 

enkele andere zullen hier aan bod komen. Deze onderstaande 

voorbeelden vormen de aanzet voor de bespreking van het belang 

van de historische winkelpui verderop in dit hoofdstuk.  

 De winkelpui van Lijnmarkt 25 (afb. 42) is bijzonder 

vanwege zijn uiterlijk. Op de penanten zijn namelijk kariatiden 

aangebracht. Deze pilasters in de vorm van vrouwenbeelden 

komen bij geen enkele winkelpui meer voor in Utrecht. De 

inspiratie voor de vrouwenbeelden is zeer waarschijnlijk afkomstig 

van de winkel van Sinkel (afb. 45) uit 1839 aan de Oudegracht. Op 

                                                 
144

 Hetzelfde geldt voor de namen van timmermannen/architecten en opdrachtgevers. Deze zijn in respectievelijk 4,3% en 
22% gevallen bekend (opmerking: niet alle bouwtekeningen zijn geraadpleegd en niet alle namen zijn goed leesbaar.)  

45. Foto uit circa 1876 van de 
winkel van Sinkel (1839), 
Oudegracht 158. 
Afb.: HUA, cat.nr.122236. 
 

46. De winkelpui van de  
winkel van A.F. Deenen,  
rond 1900. 
Afb.: Knoester 1967: p. 95. 

   44. Oudegracht 119. 
   Winkelpui uit 1961, naar 
   ontwerp van G. Rietveld. 
   Bron: auteur. 
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   47. Oudegracht 201 (1919).  
   Een winkelpui uitgevoerd in  
   de huisstijl van de firma  
   De Gruyter. 
  Afb.: T. Klerk.  

een oude prent uit omstreeks 1900 blijkt dat de winkelpui van 

banketbakker A.F. Deenen op Vredenburg 21 ook kariatiden had (afb. 

46). Het formaat hiervan is niet vergelijkbaar met die van Lijnmarkt 25 

of de winkel van Sinkel, maar laat wel goed zien dat een bepaald 

fenomeen meer voorkwam dan tegenwoordig waarneembaar is. 

Tevens toont het de invloed van buitenlandse ondernemers op de 

Utrechtse praktijk. 

De kruideniersfirma De Gruyter was een van de eerste 

bedrijven in Nederland die een eigen huisstijl ontwikkelde voor haar 

winkelpuien. De pui van Oudegracht 201 (afb. 47) werd in 1919 

gebouwd. De blauwgroene tegels en de decoratieve afwerking van de 

etalageruiten zijn kenmerkend voor de huisstijl van de firma. Bij 

verschillende voormalige winkels in Utrecht zijn nog resten van de stijl 

te ontdekken, zoals bij Burgemeester Reigerstraat 44 en J.P. 

Coenstraat 69. Oudegracht 201 is echter het meest herkenbare 

voorbeeld. Overigens werd er bij de winkels van de firma niet alleen 

uitgebreid aandacht aan het exterieur geschonken, maar ook aan het 

interieur. In de voormalige winkels aan de Bemuurde Weerd O.Z. 3 en 

J.P. Coenstraat 69 bevinden zich nog steeds exotische tegeltableaus, 

waarop de omgeving stond afgebeeld waar de door De Gruyter te 

koop aangeboden producten als thee, koffie, cacao en rijst werden 

verbouwd. 

 Twee andere bijzondere winkelpuien zijn die van Steenweg 58 

(afb. 48) en Oudegracht 62 (afb. 49). Uit onderzoek is gebleken dat 

winkelpuien uitgevoerd in de neorenaissance veelvuldig voorkomen in 

Utrecht. In die zin zijn beide winkelpuien niet bijzonder. Steenweg 58 is 

een beeldbepalend pand, dat gesitueerd is op de hoek van twee 

belangrijke winkelstraten, te weten de Steenweg en de Mariastraat. 

Zowel de ouderdom (1861) als de locatie speelt een rol bij de 

waardering van deze winkelpui. Het is zeker bijzonder te noemen dat 

een dergelijk oude pui op die locatie nog geheel gaaf is. De Steenweg 

is immers een van de straten waar door concurrentie de druk op 

winkelpuien erg groot is. Ook Oudegracht 62 (1894) is qua architectuur 

niet uitzonderlijk te noemen. De indeling van ramen en deuren 

daarentegen wel: de vijfdelige opzet waarbij deuren en ramen elkaar 

afwisselen is zeer zeldzaam in Utrecht, zeker wanneer het gaat om 

deuren die enkele tientallen centimeters naar achteren zijn geplaatst. 

Door deze opzet is de winkelpui van Oudegracht 62 als bijzonder en 

zeldzaam te classificeren.  

 48. Steenweg 58. 
 Winkelpui uit 1861 in    
 vrijwel gave toestand. 
 Afb.: T. Klerk. 

 49. Oudegracht 62  
 (1894) heeft een opzet die     
 tegenwoordig zeldzaam is. 
 Afb.: auteur. 
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3.2 De gemeente Utrecht en de historische winkelpui 

Sloop en verandering is van alle tijden. In het verleden hebben zich dan ook regelmatig wijzigingen 

in winkelpuien voorgedaan. De laatste decennia is de snelheid waarmee een winkelpui werd 

vervangen of verbouwd sterk toegenomen. Veel winkelpuien worden binnen tien jaar alweer 

gewijzigd. Snelle wisselingen van eigenaar en grote concurrentiedruk zijn hier mede 

verantwoordelijk voor, maar ook de gemeente heeft een rol gespeeld. Zij maakte immers sloop en 

verbouw mogelijk.  

In de jaren zestig, zeventig en tachtig was er niet veel waardering voor historische 

winkelpuien. Dit had te maken met algemene tendensen in Nederland. De cityvorming en de 

bloeiende economie in de jaren zestig leidde tot een grote bouwactiviteit. Historische binnensteden 

moesten moderne centra worden met veel ruimte voor kantoren, winkels, handel en andere vormen 

van dienstverlening. Modernisering en de economie kregen voorrang, wat leidde tot grootschalige 

planvorming en sloop. Uiteindelijk kwam de bevolking in opstand tegen deze zucht naar 

vooruitgang. In Utrecht richtte een van de protesten zich op de voorgenomen sloop van „De 

Utrecht‟, een markant jugendstil gebouw uit 1901, dat als kantoor voor de verzekeringsmaatschappij 

Utrecht was gebouwd. De sloop vond in 1974 toch plaats, wat door velen betreurd werd (en nog 

steeds wordt). Voor sommige inwoners is het gebouw dan ook het symbool geworden van de prijs 

die de stad heeft betaald voor de toen gewenste vooruitgang.
145

 Uiteindelijk kwam er een kentering, 

ook bij gemeenten. Er werd weer meer aandacht geschonken aan de woonfunctie en aan het 

historische karakter van historische binnensteden.
146

 Vanuit de overheid werd er eind jaren tachtig 

met de initiëring van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) een grote stap gezet in de 

waardering voor de historische omgeving. In heel Nederland werden inventarisaties gemaakt van 

bouwkunst uit de periode 1850-1940. Opvallend is dat een dergelijke inventarisatie van jongere 

bouwkunst in Utrecht al in 1979 plaats vond.
147

  

Een eerste concrete uiting van waardering voor de historische winkelpui in Utrecht werd in 

1986 gezet, toen de gemeente Utrecht een inventarisatie liet uitvoeren door Peter Tekelenburg. Hij 

inventariseerde winkelpuien in de binnenstad uit de periode 1850-1910.
148

 Hoewel de aandacht nu 

voor het eerst goed op historische winkelpuien werd gevestigd, is er in de praktijk niet veel gedaan 

met de inventarisatie en de bijbehorende fotoserie.  

Vanaf de jaren negentig kwam er langzamerhand meer aandacht voor de winkelpui. De 

meeste literatuur komt dan van de grond en verschillende gemeenten brengen publicaties uit over 

de winkelpui, soms naar aanleiding van een inventarisatie. De groeiende aandacht in de jaren 

negentig kan worden geplaatst in het licht van verschillende ontwikkelingen, waaronder 

bovengenoemde groeiende ontevredenheid over de kaalslag in binnensteden en het MIP, de 

Monumentenwet van 1988 en een algemene toename van waardering voor (moderne) architectuur 
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 Krul 2007: p. 301-302. 
146

 Asselbergs 2000: p. 32. 
147

 Zie Gemeentelijke Monumentencommissie Utrecht: z.j. In deze inventarisatie worden winkelpuien niet als op zichzelf 
staande objecten besproken, maar worden ze soms wel genoemd in beschrijvingen van winkelwoonhuizen en andere 
panden.  
148

 Hij verwerkte zijn onderzoek tot een scriptie. Zie Tekelenburg 1987.  



 44 

en stedenbouw.
149

 In de winkelpuienarchitectuur uitte zich dit in een toename van reconstructies en 

het bouwen van winkelpuien naar een oude stijl (historiserend, voornamelijk houten winkelpuien 

geïnspireerd op een van de neostijlen).  

 

3.2.1 Het huidige gemeentelijke beleid  

Hoewel de aandacht overal in Nederland groeide, blijkt dat er van het voeren van een speciaal 

beleid voor winkelpuien vaak geen sprake is. Ook in Utrecht is dat het geval, zo bleek onder meer 

uit een gesprek met Manon van der Wiel, secretaris van de Commissie Welstand en Monumenten 

Utrecht.
150

 Volgens haar komt dit voornamelijk doordat de verscheidenheid onder winkelpuien erg 

groot is. Het is lastig een algemeen beleid uit te zetten als er zoveel verschillen en uitzonderingen 

zijn, aldus de secretaris. Dat betekent echter niet dat er niet op winkelpuien gelet wordt. De 

elementen waarop makkelijker regelgeving kan worden toegepast en waarvoor deze al bestaat, 

worden gecontroleerd. In Utrecht betekent dit dat er gelet wordt op reclame (vanaf 1992) en 

rolluiken (vanaf 1994). Zowel voor het reclame- als rolluikenbeleid geldt dat het is gemaakt om een 

rommelig en armoedig stadsbeeld te voorkomen. In beide gevallen is het beleid dus niet speciaal 

opgezet voor de bescherming van de winkelpui. In de regelgeving staat onder meer dat de 

gemeente terughoudend is bij het toestaan van reclame en dat bijvoorbeeld lichtreclame niet is 

toegestaan. Bij rolluiken wordt de voorkeur uitgesproken voor rolluiken aan de binnenzijde van de 

winkel. Indien dit niet mogelijk is moet bij een rolluik aan de buitenkant minstens 75% transparant 

zijn. De kleur moet ingetogen zijn of moet bij de rest van de gevel aansluiten.
151

 Alhoewel er geen 

speciaal beleid is voor winkelpuien, zijn deze maatregelen wel van belang voor de winkelpui. De 

regelgeving is goed te reguleren en het aanzien van de winkelpui (en het straatbeeld) wordt beter 

beschermd. Sinds circa twee jaar let de welstandscommissie tevens extra op borstweringen, zodat 

het glas van een winkelpui niet tot op de grond wordt doorgetrokken.  

Bij het bovenstaande moeten wel drie zaken in het achterhoofd worden gehouden. Ten 

eerste gaat het hierboven om (historische) winkelpuien waarvoor een bouwplan is ingediend en die 

dus bij voorbaat veranderd gaan worden.
152

 Het betreft dus geen preventief beleid. Ten tweede 

verschilt de aandacht voor winkelpuien in de commissie. De persoonlijke inbreng van de leden is 

van belang. De een zal sneller voor behoud van een oude winkelpui of elementen daarvan pleiten 

dan een ander. De uiteindelijke beslissing hangt naast de regelgeving dus ook af van wie het 

bouwplan behandelt (dit geldt ook bij de beoordeling binnen de gemeente). Ten derde moet in het 

achterhoofd worden gehouden dat er altijd verschillende belangen in het spel zijn. Zo kan er 

bijvoorbeeld druk worden geleverd door ondernemers (voornamelijk grote beleggers en ketens) en 
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 Edens 2004: p. 15. 
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 Het gesprek vond plaats op 3 februari 2010 te Utrecht. In het onderstaande wordt het handelen van de 
welstandscommissie verschillende malen aangehaald. De commissie controleert de in de door de gemeente opgestelde 
welstandsnota geformuleerde regels en speelt zodoende een rol in het beleid van de gemeente.  
151

 Zie www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=49563 en www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=49562 voor de richtlijnen voor reclame 
en rolluiken in Utrecht.  
152

 De welstandscommissie heeft in 1995 samen met de gemeente Utrecht een brochure uitgebracht met daarin tips voor 
ondernemers die hun winkelpui willen wijzigen. Door onder meer te wijzen op het belang van een goede architectuur, 
natuurlijke materialen, de samenhang met de rest van de gevel en naastgelegen panden werden een aantal goede 
suggesties geleverd voor een goede winkelpuienarchitectuur en een prettig straatbeeld. (Bron: Gemeente Utrecht en 
Commissie Welstand en Monumenten Utrecht. „Het gezicht van de straat. Winkelpuien.‟ Juni 1995). 

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=49563
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=49562
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de gemeenteraad die op economische belangen wijzen. Om andere belangrijke(re) zaken gedaan 

te krijgen en de goodwill van de gemeenteraad en winkeliers te houden wordt er zodoende wel 

eens een afweging gemaakt die nadelig uitpakt voor de (historische) winkelpui.  

Bovenstaande betreft het beleid wanneer er een bouwplan is ingediend. Maar hoe gaat de 

gemeente om met de historische winkelpui buiten het proces van bouwaanvragen?
 153

 Allereerst 

moet opgemerkt worden dat het besef van het belang van de historische winkelpui is toegenomen, 

hetgeen zich onder meer uit in de onderzoeksopdracht die mij in 2009 werd gegeven. Met het 

onderzoek is er een uitgebreide inventarisatie gekomen, een rapport opgesteld en een lijst gemaakt 

van winkelpuien die in aanmerking komen voor de gemeentelijke monumentenlijst. Tevens is er 

door de gemeente voor extra aandacht gezorgd door een publieksfolder uit te geven. Met de 

resultaten van het onderzoek is er niet alleen meer inzicht gekomen in en begrip ontstaan voor de 

historische winkelpui, maar heeft de gemeente ook een hulpmiddel in handen bij het beoordelen 

van bouwplannen. Alhoewel de bescherming van historische winkelpuien hier niet altijd mee 

gegarandeerd is, geeft het wel houvast.  

 

3.2.2 Utrecht versus andere Nederlandse plaatsen 

Een vergelijking met andere steden in Nederland kan waardevol zijn voor een beoordeling van het 

beleid in Utrecht. Een uitgebreide analyse vergt een groot onderzoek, wat zeer tijdrovend is en om 

die reden niet mogelijk is in deze scriptie. Wel is er, door naar een aantal plaatsen te kijken, een 

algemeen beeld te scheppen van de aanpak en waardering in andere steden.
154

  

 Wanneer er op gemeentelijke websites wordt gezocht met de term winkelpui blijkt al snel 

dat het woord ook in andere plaatsen vrijwel altijd vergezeld wordt door de woorden rolluik en 

reclame. Ook opvallend is dat gemeenten de kwaliteit van het beeld van een straat, of het gebrek 

daaraan, voornamelijk ophangen aan deze twee termen. De winkelpui wordt terloops wel genoemd, 

maar gemeenten zien de kracht van een winkelstraat toch voornamelijk in een beperkte 

hoeveelheid reclame en rolluiken. Maastricht staat bijvoorbeeld bekend om zijn strenge 

reclamebeleid.
155

 Ook Venlo heeft ingegrepen om identieke winkelstraten tegen te gaan. Met zijn 

strengere reclamebeleid is de stad een van de voorbeelden in de Belvere-uitgave Inwisselbare 

winkelstraten…?. In deze kleine uitgave uit 2006 wordt met drie projecten in drie steden 

aangetoond dat economische argumenten heel goed samen kunnen gaan met de eigen kwaliteiten 

van een winkelstraat: „Niet de inwisselbaarheid van een standaardformule, maar de eigen identiteit 

van een straat wordt ingezet als magneet voor het winkelend publiek‟. Gek genoeg wordt er ook in 

de brochure met geen woord gerept over winkelpuien, wanneer men het heeft over de eigen 

identiteit van een winkelstraat en een kwalitatief goed en sfeervol straatbeeld.  
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 Ook hier wordt er van „de gemeente‟ als een eenheid gesproken. Op de afdeling cultuurhistorie is er al een tijdlang het 
besef dat winkelpuien de aandacht waard zijn. Dit zal bij andere afdelingen en in de gemeenteraad anders zijn, ook omdat er 
verschillende belangen spelen. In de praktijk is er dus niet altijd eenheid en liggen de zaken niet altijd zo gemakkelijk als 
hetgeen dat naar buiten wordt gebracht door „de‟ gemeente.  
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 Er is onder meer gekeken naar: Amsterdam, Culemborg, Den Bosch, Den Haag, Kampen, Leiden en Venlo.   
155

 Met dank aan Manon van der Wiel voor deze informatie. 



 46 

 Dat is wel anders bij de gemeente Leiden, waar sinds 28 april 2009 een subsidie 

beschikbaar is voor winkeliers die hun winkelpui willen reconstrueren of restaureren. De binnenstad 

kampt met leegstand en verval en met een dergelijke subsidie wil de gemeente winkeliers 

stimuleren hun pui op te waarderen.
156

 Ook in Kampen kan men terecht voor subsidie. Zowel als er 

gekozen wordt voor open rolluiken in plaats van gesloten rolluiken als voor restauratie of 

verantwoorde wijziging van een waardevolle winkelpui. Voor dit laatste kan men 50% van de kosten 

declareren, waarbij een maximum van €7000 werd vastgesteld.
157

 In Deventer kunnen ondernemers 

al vanaf 2000 architectkosten vergoed krijgen wanneer zij de winkelpui aanpassen aan de 

bovengevel.
158

 

 In een aantal gevallen wordt het directe belang van de winkelpui dus wél onderkend en is er 

een vorm van stimulering voor het behoud ervan gekomen. Maar, ook in deze gevallen ontbreekt 

een geschreven beleid over de omgang met historische winkelpuien. Net als in Utrecht wordt er in 

veel andere plaatsen voornamelijk met behulp van een rolluiken- en reclamebeleid op indirecte 

wijze iets gedaan aan de bescherming van historische winkelpuien. Net als in de brochure Het 

gezicht van de straat. Winkelpuien van de gemeente Utrecht en de welstandscommissie uit 1995, 

worden er op verschillende gemeentelijke websites wel tips gegeven voor een goede omgang met 

de winkelpui. Enkele van die tips zijn: gebruik natuurlijke materialen, stem het kleurgebruik af op de 

rest van de gevel en handhaaf de borstwering. Deze suggesties gelden echter wanneer er sprake is 

van verbouwingsplannen. Er is dus geen sprake van tips of aanmoedigingen om een oude 

winkelpui te handhaven.  

 Tot slot kort de aandacht voor een aanpak die, net als een rolluiken- en reclamebeleid, in 

het verlengde ligt van aandacht en beleid voor de historische winkelpui. Vanuit verschillende kanten 

wordt er enthousiast geschreven over het project Wonen boven Winkels.
159

 Dit project loopt 

inmiddels in veel steden en houdt in dat de vele leegstaande verdiepingen boven winkels worden 

veranderd in woonruimten. Dit draagt niet alleen bij aan de veiligheid en levendigheid in 

winkelstraten na sluitingstijd, maar zorgt er ook voor dat verval wordt voorkomen en dat de 

overspannen woningmarkt wat meer lucht krijgt. Ook in Utrecht loopt dit project al vele jaren.
160

 De 

Belvedere-uitgave legt ook bij de bespreking van Wonen boven Winkels geen verband tussen een 

sfeervolle winkelstraat met een eigen karakter en winkelpuien. Dit geldt ook voor andere bronnen 

die over wonen boven winkels en kwalitatief goede winkelstraten spreken. Naar mijn mening is dit 

een groot gemis. Het voorkomen van identieke winkelstraten ligt niet alleen bij het maken van 
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 De subsidiëring valt onder de „Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld‟ en geldt voor alle winkelpuien die onderdeel zijn 
van een pand dat in het beschermde stadsgezicht is gelegen en ouder is dan vijftig jaar. Met de subsidie, 50% van de totale 
kosten met een maximum van €20.000, kunnen bouwhistorisch onderzoek, architectkosten en  uitvoeringskosten bekostigd 
worden. Met dank aan Wim de Wolf, medewerker van de gemeente Leiden, voor deze informatie. Deze aanpak zou als 
bewonderenswaardig kunnen worden gezien, omdat de gemeente het belang van een goede winkelpuienarchitectuur 
onderkend. Anderzijds rijzen er ook vragen als: is reconstructie geen geschiedvervalsing? Welke periode is het „best‟ en 
moet dus als voorbeeld worden genomen? 
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 Bron: https://www.kampen.nl/secure/digitalebalie/particulieren/bouwenenplannen/ 
subsidieverordeningstedelijkevernieuwingkampen2002/id_3669?term=winkelpui, geraadpleegd op 29 mei 2010.  
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 Projectbureau Belvedere 2006. 
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 Onder meer in Projectbureau Belvedere 2006 en in de brochure Wonen boven winkels. Praktijkervaringen in Nederland, 
uitgegeven door het ministerie van VROM, 2005.  
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 Brochure VROM 2005: p. 12; www.wonenbovenwinkelsnederland.nl, geraadpleegd op 29 mei 2010.  

https://www.kampen.nl/secure/digitalebalie/particulieren/bouwenenplannen/%20subsidieverordeningstedelijkevernieuwingkampen2002/id_3669?term=winkelpui
https://www.kampen.nl/secure/digitalebalie/particulieren/bouwenenplannen/%20subsidieverordeningstedelijkevernieuwingkampen2002/id_3669?term=winkelpui
http://www.wonenbovenwinkelsnederland.nl/
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woningen boven winkels en het beperken van reclame en rolluiken. Deze maatregelen dragen in 

grote mate bij aan de sfeer van een winkelstraat, maar vergeten wordt tevens gebruik te maken van 

de kracht van wat er al is: de geschiedenis en de oude winkelpuien van een straat. Het belang van 

de historische winkelpui moet nog meer onderkend worden.  

 

 

3.3 Het belang en de toekomst van de historische winkelpui 

De verschillende voorbeelden van bijzondere en zeldzame winkelpuien die in deze scriptie zijn 

besproken, maken duidelijk dat een winkelpui om heel uiteenlopende redenen speciaal kan zijn: 

bijvoorbeeld vanwege de ouderdom, de unieke detaillering of de opzet. Veel van de in deze scriptie 

genoemde winkelpuien springen niet meteen in het oog, maar ook een onopvallende pui heeft een 

verhaal en kan van belang zijn. Zeldzaamheid of een goede weergave van een ontwikkeling in de 

geschiedenis van de winkelpui zijn daar voorbeelden van.  

 De historische winkelpui is belangrijk als zijnde een historisch fenomeen dat verschillende 

lagen in de geschiedenis laat zien. Het toont ons iets zien van de fysieke, sociale en mentale 

dimensies van de stad en de rol van een fenomeen daarin. De historische winkelpui is echter meer 

dan alleen een historisch fenomeen: het is ook van belang anno 2010. De historische binnensteden 

van onder meer Amsterdam en Utrecht trekken niet voor niets veel toeristen aan. Dit is uiteraard te 

danken aan vele verschillende aspecten, maar de historische winkelpuien dragen daar in grote 

mate aan bij. Door de verscheidenheid aan historische winkelpuien onderscheiden straten zich 

meer van elkaar dan in steden waar voornamelijk moderne kunststof- of glazen puien zijn geplaatst, 

veelal door ketens die overal dezelfde winkelpui gebruiken.  

Nederlandse gemeenten, waaronder ook Utrecht, zouden zich meer bewust moeten worden 

van het belang van de historische winkelpui. Terecht wordt er in het boek van Glasson, Godfrey en 

Goodey over toerisme en de manangement van historische steden het volgende opgemerkt: „A key 

element in attracting and sustaining visitors, as well as validating the residential decision of those 

who call it home, is the identity, or image of a city‟.
161

 Doordat de historische winkelpui in belangrijke 

mate bijdraagt aan een sfeervol en eigen (uniek) straatbeeld, is het van belang voor de identiteit en 

de (erfgoed)beleving van een stad. Een prettig, uniek straatbeeld draagt bij aan een prettige 

(winkel)omgeving. Dat is op zijn beurt weer goed voor het toerisme en de economie. Gemeenten en 

winkeliers zouden historische winkelpuien dan ook meer moeten zien als een kwaliteit, als selling 

point, in plaats van een last en/of kostenpost. De historische winkelpui is een vorm van erfgoed dat 

de (aantrekkings-)kracht van historische binnensteden versterkt. Vermarketing van dergelijke 

unieke selling points van historische steden en de rol die erfgoed en (erfgoed)toerisme daarbij 

kunnen spelen, bieden een interessant perspectief voor de omgang met historische winkelpuien.
162

 

Steden, toerisme en erfgoed zijn immers met elkaar verbonden (zie afb. 50). 
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 Glasson 1995: p. 18.  
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 Zie voor meer informatie over toerisme en marketing in historische binnensteden onder meer: Ashworth 1990, 1995, 
2000; Pickard 2001; Deben 2004. 
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Ook het ministerie van VROM erkent het belang van 

aantrekkelijke binnensteden voor de versterking van de 

economie en leefbaarheid van een stad: „Historische 

binnensteden leveren een belangrijke bijdrage aan de 

stedelijke economie. Vooral door de bestedingen van 

bezoekers in winkels, horeca en (cultuurhistorische) 

voorzieningen. Met een verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit en het behoud en herstel van cultuurhistorische 

elementen kunnen steden de economische potentie van de 

historische centra verder benutten‟.
163

 

 Bovenstaand citaat richt zich voornamelijk op wat Fons Asselberg „het economische 

argument‟ noemt. In zijn pleidooi voor het culturele argument constateert hij dat dit argument sterk 

afhankelijk is van economische belangen. Daarbij „staat economie voor vooruitgang en is cultuur 

een toegift die de ontwikkeling niet in de weg moet staan‟, aldus Asselbergs.
164

  Bij de omgang met 

en het behoud van cultuurhistorie en erfgoed geldt nog steeds vaak dat het rendement of de 

financiële meerwaarde ervan duidelijk moet zijn. Met de bespreking van het belang van de 

historische winkelpui hierboven heb ik beargumenteerd dat voor het behoud van de historische 

winkelpui het culturele argument en het economische argument samen kunnen gaan.
165

  

 Wat kan dit betekenen voor de toekomst? Net als bij cultuurhistorie in het algemeen moet 

er, om het belang van de historische winkelpui te benadrukken, meer gewezen worden op de 

meerwaarde ervan. Bewustwording is hierbij een kernwoord. Als het belang van de winkelpui bij de 

gemeente, ondernemers en een groter deel van de bevolking duidelijk is, kan dat tot betere 

afwegingen leiden. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. Dat het maken van beleid voor 

de historische winkelpui lastig is, betekent niet dat er niets kan worden gedaan. Utrecht kan een 

voorbeeld nemen aan andere plaatsen waar een vorm van subsidie is ingesteld. Ook kan de 

gemeente de historische winkelpui meer als speerpunt zien bij maatregelen die worden genomen 

om winkelstraten te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor straten waar nog veel oude winkelpuien 

zijn, maar ook in straten waar al veel is verdwenen. De Amsterdamsestraatweg is een straat waar 

kwalitatief goede (en oude) winkelpuien zeldzaam zijn. Het aanzicht en de sfeer van de straat zijn 

hierdoor getekend. Door de winkelpuien op te knappen, te reconstrueren of naar oude voorbeelden 

te restaureren, zal het uiterlijk en de ruimtelijke kwaliteit van de straat met sprongen vooruit gaan. 

Winkeliers kunnen hiertoe gestimuleerd worden middels een subsidie of door het benadrukken van 

het (financiële) rendement van dergelijk ingrijpen. Zo worden de op het eerste oog tegenstrijdige 

belangen, namelijk die van behoud en economie, verzacht.  
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 Ministerie van VROM in de brochure „Vernieuwing historische binnensteden. Versterking van economische positie en 
leefbaarheid‟, uitgegeven in 2003. (Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=3119, geraadpleegd op 1 
oktober 2010). 
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 Asselbergs 2000: p. 13. 
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 Ook sociale argumenten kunnen worden aangewend, zoals: het heeft een positieve invloed op de leefomgeving en draagt 
bij aan de diversiteit in een binnenstad (Asselbergs 2000: p. 35). 

 50. De relatie tussen toerisme,  
 erfgoed en steden.  
 Afb.: Ashworh 2000: p. 54. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=3119
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  Op het gebied van toerisme valt ook nog veel winst te behalen. Een voorbeeld: de 

stadswandelingen die in veel plaatsen verkrijgbaar zijn, leiden de bezoeker meestal alleen langs de 

bekende hoogtepunten. De historische winkelpui zou heel goed opgenomen kunnen worden in 

dergelijke rondwandelingen of kan geïntroduceerd worden als een nieuwe themawandeling. Utrecht 

zou zich daarmee bij een groter publiek extra kunnen promoten als een belangrijke historische stad, 

waar verschillende vormen van erfgoed te zijn zien en gekoesterd worden. Tevens is er een 

economisch voordeel: een wandeling leidt langs de vele winkels in de binnenstad, waardoor de 

bezoeker niet alleen Utrecht als toeristisch-historische stad ervaart, maar ook Utrecht als 

winkelstad.
166

 Dit draagt niet alleen bij aan de beleving van de stad, maar zeer waarschijnlijk ook 

aan de consumptie en dus de lokale economie.
167

  

 Uiteraard is er niet alleen een rol weggelegd voor de gemeente. Ook ondernemers kunnen 

in belangrijke mate bijdragen aan de bescherming van de historische winkelpui. Als zij ervan bewust 

zijn dat ze iets waardevols en unieks in handen hebben, zullen ze hier eerder naar handelen. 

Wanneer zij af zien van drukke reclame, verbouwingen en grote winkelopeningen zal dat de 

winkelpui en het straatbeeld goed doen. Ondernemers moeten meer de kracht van een goede 

winkelpuienarchitectuur inzien. Mocht er dan toch een verbouwing plaatsvinden dan kan het behoud 

van bepaalde zaken zoals de opzet, decoratieve elementen en de borstwering bijdragen aan het 

handhaven van een kwalitatief goede winkelpui. 

Wanneer het over de toekomst van de historische winkelpui gaat, is grote voorzichtigheid 

geboden. Behoud, het plaatsen van de historische winkelpui in een brede context, het benutten van 

de unieke historische aspecten van een winkelstraat en het benadrukken van het (historische, 

culturele, esthetische en economische) belang van de winkelpui draagt daar aan bij.
168

 Een goede 

winkelpuienarchitectuur is niet alleen belangrijk voor het straatbeeld, maar ook op kleinere schaal 

heeft het voordelen. Immers, met een aantrekkelijke winkelpui onderscheidt de winkelier zich van 

anderen en trekt hij/zij klanten aan. Naar mijn mening zou de winkelpui niet alleen als het 

visitekaartje van de winkelier, maar ook als het visitekaartje van de stad moeten worden gezien.  
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 Ashworth en Tunbridge introduceerden het model van de toeristisch-historische stad („tourist-historic city‟), als zijnde een 
van de verschillende onderdelen van een historische stad (Ashworth 1994). Zo wordt onder meer de historische stad van 
planners, historici, bestuurders en toeristen besproken. De verschillende soorten en functies impliceren verschillende vormen 
van omgang met en management van historische binnensteden (Ashworth 1990: p. 153). 
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 Onder consumptie kan zowel de consumptie van goederen als de consumptie van erfgoed worden verstaan.   
168

 Tangerman merkte in 1996 al op dat de historische aspecten van winkelstraten niet altijd onderkend, of in ieder geval niet 
genoeg „uitgebuit‟ worden (bron: Tangerman 1996: p. 3). 
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3.4 Conclusie  

Hoewel er in de loop van de tijd veel verloren is gegaan, is er nog een redelijke hoeveelheid 

historische winkelpuien te zien in Utrecht. De stad heeft enerzijds het geluk dat het een knus 

karakter heeft, mede dankzij het smalle middeleeuwse stratenplan en oude bebouwing. Anderzijds 

levert de beperkte mogelijkheid voor winkels (met name ketens) om zich te kunnen vestigen ook 

grote druk op de stad. Het probleem is dat er geschipperd moet worden tussen een mooi en 

aangenaam straatbeeld waarbij oude winkelpuien gehandhaafd worden en de dringende wens van 

winkeliers om te kunnen groeien en hun winkelpui te wijzigen. Net als in het verleden is de 

uiteindelijke keus met regelmaat verkeerd gevallen voor de historische winkelpui. Toch is er een 

kentering zichtbaar. Verschillende gemeenten, waaronder Utrecht, zijn zich meer bewust geworden 

van het belang van het behoud van historische winkelpuien. Ik heb beargumenteerd dat dit belang 

te verbinden is aan onder meer erfgoed, beleving, cultuurhistorie, economie, identiteit van de stad, 

kwaliteit van het straatbeeld, onderscheid en toerisme. 

 Beleid voor de bescherming van historische winkelpui ontbreekt in Utrecht, net als in vele 

andere gemeenten in Nederland. Alhoewel er altijd kritiek mogelijk is op de werkwijze van de 

gemeente en de welstandscommissie, moet ook worden geconcludeerd dat het uitzetten van beleid 

voor historische winkelpuien niet eenvoudig is. Het is niet alleen moeilijk te realiseren, maar ook 

moeilijk te handhaven. Vanwege de grote verscheidenheid is niet alles goed vast te leggen. 

Eventueel zou er een aantal uitgangspunten kunnen worden geformuleerd over bijvoorbeeld het 

belang van de typologie en het behoud van authentiek materiaal. Het gevaar bestaat dan wel dat 

alles wat niet is vastgelegd als vogelvrij wordt ervaren en ondernemers zodoende alsnog 

grotendeels kunnen doen wat ze willen. Subsidie voor behoud of reconstructie kan als een 

stimulans werken om de historische winkelpui en het straatbeeld te handhaven. Kennis van het 

fenomeen en waardering ervoor, zowel vanuit de gemeente als vanuit de ondernemer, is belangrijk. 

Het is een van de manieren om een verschil te maken. Als voornaamste auteurs hebben de 

gemeente en de winkeliers immers grote invloed op het voortbestaan van de historische winkelpui.  
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Hoofdstuk 4 Conclusie  
 
In deze scriptie staat de historische winkelpui in Utrecht centraal. Niet alleen de geschiedenis, maar 

ook de context, het huidige lokale beleid, het belang en de betekenis ervan is behandeld. Na de 

bespreking van deze verschillende onderdelen is duidelijk geworden hoe de Utrechtse historische 

winkelpui zich in de periode 1850-1965 heeft ontwikkeld en wat zijn historische en hedendaagse 

betekenis is.   

De winkelpui is een fenomeen dat oorspronkelijk uit Engeland afkomstig is. Vanaf circa 

1840 vind de winkelpui geleidelijk aan doorgang in Nederland. Amsterdam en Den Haag gaan 

voorop, Utrecht volgt wat later. De bloei en ontwikkeling van de historische winkelpui werden 

mogelijk gemaakt door verschillende belangrijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw, waarvan 

de industriële revolutie een van de belangrijkste motoren was. Het zorgde onder meer voor nieuwe 

productiemethoden, nieuwe verkoopmethoden, betere transportmogelijkheden en voor een groei 

van de bevolking in de steden. Voor Utrecht gold dat er vanaf 1860 een flinke toename aan winkels 

op gang kwam.  

De verschillende ontwikkelingen die plaatsvonden vanaf de tweede helft van de 

negentiende eeuw laten zich vaak letterlijk teruglezen in de opzet en uitvoering van een winkelpui. 

Het scheiden van werk en wonen uitte zich bijvoorbeeld in het plaatsen van een extra deur met 

opgang in de winkelpui. De nieuwe verkoopmethode, waarbij een groter assortiment, vrij entree en 

vaste prijzen werden gehanteerd, uitte zich ook op verschillende manieren in de winkelpui. Samen 

met het toegenomen aantal winkels in Utrecht zorgde deze nieuwe handelswijze voor een grotere 

concurrentie tussen winkeliers. Wie klanten wilde trekken moest zich onderscheiden van andere 

winkeliers. Etalages en winkelpuien werden hierbij gezien als dé middelen bij uitstek om dit te doen. 

Opvallen was belangrijk, maar een betrouwbaar uiterlijk ook. De winkelpui was dus een vorm van 

reclame voor de winkelier. Waar de vroegste winkelpuien eenvoudig waren en maar weinig versierd 

werden, veranderde dit in de loop van de decennia. Om je te kunnen onderscheiden werden 

winkelpuien steeds uitbundiger versierd en werd het glasoppervlak zo groot mogelijk gemaakt. 

Waar eerst hout en motieven van de verschillende neostijlen gebruikt werden, volgden later ook 

andere materialen en stijlen. 

De geschiedenis van de Utrechtse historische winkelpui is echter niet alleen duidelijk 

gelieerd aan verschillende architectuurstijlen. Wanneer het in een bredere context wordt geplaatst, 

wordt duidelijk dat het ook inzicht geeft in onder meer consumptiepatronen, de geschiedenis van de 

detailhandel, de geschiedenis van de stad, en de manier waarop mensen hun stad, het winkelen en 

winkelpuien beleefden. De mens heeft dus niet alleen invloed gehad op de winkelpui (bijvoorbeeld 

qua uiterlijk en toepassing), maar de winkelpui ook op de mens. Immers, de winkelpui heeft het 

gezicht van de stad sterk doen veranderen. Waar vroeger de gesloten gevels van huizen het beeld 

domineerden, zorgde de winkelpui ervoor dat ondergevels een veel opener uiterlijk kregen. Ook 

heeft de winkelpui invloed op hoe de mensen hun stad ervaren. Het draagt bij aan de beleving en 

de identiteit van een stad. De historische winkelpui is daarmee niet alleen een interessant historisch 

fenomeen, maar ook van groot belang voor het heden en de toekomst. Ik heb beargumenteerd dat 
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een prettig en eigen karakter van een winkelstraat voor een groot deel te danken is aan de 

historische winkelpui, hetgeen onder meer van invloed is op de lokale economie en de beleving en 

identiteit van de stad.  

Dat de bescherming van historische winkelpuien niet altijd voor de hand ligt bleek uit 

hoofdstuk drie. Veel oude winkelpuien zijn de afgelopen decennia gesneuveld. Sinds de jaren 

negentig grijpt de gemeente Utrecht in, zij het op indirecte wijze, met een reclame- en 

rolluikenbeleid. Net als veel andere plaatsen in Nederland is er in Utrecht geen speciaal beleid voor 

de bescherming van historische winkelpuien. Wel is de aandacht ervoor toegenomen. Betekent dit 

dat de betekenis van de historische winkelpui is veranderd? Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Waar de 

winkelier vroeger de winkelpui als een van de twee voornaamste visitekaartjes van zijn winkel en 

zichzelf zag, ligt dat tegenwoordig anders. De nadruk is steeds meer komen te liggen op de etalage, 

wat ten koste is gegaan van de aandacht voor en de betekenis van de winkelpui. Ook geldt de 

winkelpui minder vaak als een (persoonlijke) representatie van de winkelier. Dit komt mede door de 

vele grote ketens, waarbij geen persoonlijke, maar een algemeen herkenbare winkelpui wordt 

gebruikt. Ook de gewijzigde ideeën rondom de beste verkoopmethode (waaronder de zo 

onopvallend mogelijke scheiding tussen binnen en buiten) en steeds grotere concurrentiedruk 

hebben hier aan bijgedragen. Tegenwoordig speelt de winkelpui dan ook vaak geen actieve rol 

meer en heeft het zodoende een andere betekenis gekregen. Voor velen is de (historische) 

winkelpui een last, anderen zien voornamelijk de historische waarde. In deze scriptie heb ik echter 

aangetoond dat de winkelpui meer is dan alleen een historisch fenomeen. Het is om historische, 

culturele, esthetische en economische redenen van belang voor een stad en verdient daarom mijns 

inziens meer aandacht en bescherming. Met bewustwording van het belang van de historische 

winkelpui en verschillende maatregelen kan het ook in de toekomst van belangrijke waarde zijn voor 

de stad. De hoeveelheid historische winkelpuien die nog te zien zijn in Utrecht moeten we 

koesteren. De gemeente zou er meer gebruik van kunnen en moeten maken: subsidie, 

reconstructie en het inzetten als selling point zijn een aantal van de genoemde mogelijkheden.  

De gemeente is echter niet de enige auteur in de geschiedenis van de historische 

winkelpui. De verschillende andere auteurs, waaronder de winkeliers, aannemers, architecten en 

het winkelend publiek hebben allemaal bijgedragen aan de ontwikkeling van de historische 

winkelpui, zowel qua vormgeving als de beleving en betekenisgeving ervan. Voor het voortbestaan 

van de historische winkelpui is het nodig dat de verschillende auteurs de betekenis en waarde 

ervan onderkennen. Het moet weer gezien worden als visitekaartje, zowel van de winkelier als van 

de stad. 
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4.1 Vervolgonderzoek 

Ik ben mij er van bewust dat dit een beschrijvende scriptie is geworden en dat het onderzoek niet 

uitputtend is. Door verschillende soorten geschiedenis aan bod te laten komen en dit te verbinden 

aan het heden, is een beeld ontstaan van de historische winkelpui, de stad en haar inwoners. Met 

de bespreking van deze verschillende geschiedenissen en de sociale, fysieke en mentale aspecten 

vormt deze scriptie een aanzet tot een culturele biografie. 

  Een biografie laat de veelzijdigheid en verschillende lagen van de geschiedenis zien en 

draagt op die manier bij aan begrip en kennis. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan het evenwicht 

tussen behoud en ontwikkeling. Een biografie laat zien dat de winkelpui meer is dan slechts een 

(houten) omlijsting van een ondergevel. Het vormt, letterlijk en figuurlijk, een raamwerk. Ook helpt 

de biografie te begrijpen dat het stadslandschap en zijn onderdelen betekennissen verzamelen en 

genereren. Die betekenissen, samen met het auteurschap en identiteitvorming, kunnen worden 

meegenomen bij toekomstig beleid en bij de representatie van de stad.
169

  

Een verdere uitwerking van dit concept voor de historische winkelpui is dan ook zeer 

waardevol, zowel uit wetenschappelijk oogpunt als voor toepassing in de praktijk. Er zijn vele 

mogelijkheden wat dit betreft, waarvan ik er enkele noem. Zo is het van waarde verder onderzoek  

te doen naar de auteurs, bijvoorbeeld naar de meningen van architecten en de elite op de 

winkelpui, zoals Julia Scalzo dat voor Engeland heeft gedaan.
170

 Ook de beleving van het 

winkelend publiek is een onderwerp voor verder onderzoek. Hoe ervaart bijvoorbeeld de huidige 

bezoeker de historische winkelpui in Utrecht? Onderzoek naar welke winkels er in welke tijd waren, 

levert nieuwe informatie op over wie winkelde en dus over het auteurschap. Dit laatste is zeker 

interessant voor de negentiende eeuw. Tevens kan het onderzoek naar de historische winkelpui in 

Utrecht uitgebreid worden door een inventarisatie te doen van winkelpuien die zich buiten de 

binnenstad bevinden. Dergelijke suggesties voor vervolgonderzoek dragen bij aan een completer 

beeld van de historische winkelpui én aan het geheugen van de stad.
171

  

 Ook op het gebied van toekomstperspectieven zijn suggesties voor vervolgonderzoek 

mogelijk. Verdieping van de relatie tussen toerisme, erfgoed en historische binnensteden is hier een 

voorbeeld van. Voortbordurend op de werken van onder meer Ashworth kan de aantrekkingskracht 

van de oude binnenstad bestudeerd worden. Wat is daarbij de rol van erfgoed en hoe kan de 

historische winkelpui hier in geplaatst worden? Wat zijn de gevolgen van de vermarketing van de 

oude binnenstad en de historische winkelpui en (hoe) moet het toerisme en de „tourist gaze‟ 

gereguleerd worden? Wat is de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening? Als kader voor 

onderzoek naar dergelijke vragen kunnen onder meer de werken dienen van Ashworth (1990, 

2000), Deben (2004), Glasson (1995) Orbasli (2000) en Urry (1995).  
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 Zie onder meer Kolen 2007: p. 14-18 en Rooijakkers 1999: p. 275-280 over de waarde van de biografie in de praktijk. 
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 Zie Scalzo 2009. 
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 Volgens Willem Frijhoff is het geheugen van de stad „het resultaat van een complexe wisselwerking tussen de historisch, 
materiële structuur en infrastructuur van de stad, haar functies naar binnen en naar buiten en de veelheid aan sociale 
praktijken van haar inwoners, met inbegrip van hun fysieke omgang met de stad en de zin die ze eraan geven‟ (Frijhoff 1994: 
p. 44). Een dergelijke definitie sluit goed aan bij de definitie van de culturele biografie.  
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Summary  
The subject of this thesis is the historical shop front in Utrecht. I will not only discuss its history and 

development, but also its context, its past and present meaning and the local policy on its 

protection.  

The shop front originates from England, where the first shop fronts were built from the mid-

eighteenth-century onward. In the Netherlands, influenced by its neighboring countries, the shop 

front occurred since the 1840‟s. It was introduced in Utrecht around 1850. Although a lot of old shop 

fronts haven‟t survived, there still are quite a lot to be seen in the city.  

The first shop fronts were simple wooden frameworks with little decoration. Several 

developments had a major influence on the growth and flourishing of the shop front, amongst which 

the industrial revolution, changing sales methods, population growth and improved means of 

transport were the most important. Because of these developments it became more important for a 

shopkeeper to distinguish himself/herself from others, which resulted in an evolution in shop fronts 

and window displays. Shop fronts, built in one of the nineteenth-century neo-styles, became more 

lavishly decorated in time. Later on shopkeepers followed new developments in materials, sales 

methods and architectural styles.  

 The history of the shop front however, is not only linked to the architectural styles. When 

placed in a bigger context, as is done in chapter one on shopping in Utrecht, one notices that the 

history of shop fronts also tells us about consumerism, the history of retail, the history of the city and 

the way people perceive (and perceived) the city, shopping and shop fronts. Because the 

perception of people gives us a lot of information it is one of the recurring themes in this thesis. 

Although there wasn‟t a lot of information found on personal experiences of and opinions on 

shopping and shop fronts in Utrecht, it became clear that the city and its inhabitants have (and have 

had) an influence on the historic shop front, just as the other way around.  

 The influence of the city on historic shop fronts is being valued in chapter three. In this 

chapter it is shown what is left of the historic shop front in Utrecht, the current policy of the local 

government and the significance of the historic shop front. It is shown that this phenomenon is 

important to a city, not only as a historic phenomenon, but also as a significant contribution to the 

pleasance and own character of a city. Because of its importance it should get more attention, 

appreciation and protection.  
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Bijlage 1 Plattegrond van de binnenstad van Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.: De telefoongids 2009/2010: p. 7. 
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Bijlage 2 De ontwikkeling van drie straten tot echte winkelstraten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Functionele verschuivingen, 1880-1967.
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Functie van de begane grond van de panden in drie winkelstraten, van 1880 tot 1967 ( in %). 
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 Figuren afkomstig uit Borchert 1968: p. 42, 44.  



 62 

Bijlage 3 Lijst van aangetroffen bouwtekeningen van toonkasten 
 
 
1855:  Voorstraat 7 
 
1856:  Oudegracht 62  
 
1858:    Korte Jansstraat 8 
         Oudkerkhof 8 
          Twijnstraat 46 
          Voorstraat 46 
 
1859:    Oudkerkhof 10 

Springweg 84 
 Zadelstraat 25 
 
1860:  Oudegracht 210 
 
1861:  Vinkenburgstraat 10 
 
1865:  Nobelstraat 8 
 
1868:  Steenweg 25 had voor 1868 een ronde erker 
 
1892:  Nobelstraat 8 had in 1892 nog een toonkast. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bouwtekening uit 1868 met de bestaande toestand van Steenweg 25. 
(Afb.: HUA, tek.nr. 77a). 
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Bijlage 4 Opzet van de inventarisatie 
 
 
Werkwijze inventarisatie 
Alvorens de inventarisatie van start ging werden een aantal zaken afgebakend. Zo werd besloten 
alleen grotendeels onaangetaste historische winkelpuien te inventarissen, die in de periode 1850-
1965 waren gemaakt en die zich bevonden in de winkelstraten binnen de singels of in een van de 
gekozen belangrijke winkelstraten (toegangswegen tot de stad) daarbuiten. 

Vervolgens werden eerst foto‟s van de geïnventariseerde winkelpuien in een database 
ingevoerd, voorzien van basisgegevens als adres, wijk en monumentstatus. Van bijzondere 
winkelpuien en de puien waarvan informatie beschikbaar was via www.documentatie.org zijn 
verdere gegevens als bouwjaar, architect en opdrachtgever ingevoerd. Zodoende is geprobeerd 
van een groot aantal winkelpuien zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Voor verder onderzoek 
werden alle winkelpuien ingedeeld in type en categorie (zie hieronder). Tevens werd er aan het 
eind, na een strenge selectieprocedure, een lijst opgesteld van winkelpuien die 
beschermenswaardig zijn. 
 
 
 
Indeling naar type 
In de ontwikkeling van de winkelpui zijn verschillende stadia te herkennen. Aan elk stadium is een 
type verbonden. De winkelpuien zijn als volgt ingedeeld: 
 
Type 1:   het winkelhuis. Het betreft een gewoon huis, waarin niet speciaal een winkelpui is gezet  
   om goederen zo aantrekkelijk mogelijk aan te bieden. Er zijn slechts minimale  
   aanpassingen gedaan voor de winkelfunctie (bijv. een groter raam). Vaak gaat het om  
   het voorhuis van een woning. Winkelpuien van het type 1 hebben een sober karakter en  
   vallen vaak onder categorie B, het zogenaamde 'oertype' van de winkel of categorie A. 
 
Type 1a: de toonkast (een naar voren uitstekende etalagekast). De toonkast is een van de vroegste  
   architectonische uitingen van de winkel. In Utrecht komen ze tot ca. 1865 op bouw-   
   tekeningen voor. 
 
Type 2:   er is een echte winkelpui ontworpen en tegen de gevel geplaatst. Vaak is de winkelpui  

uitgevoerd in hout, maar ook moderne materialen als gietijzer werden gebruikt. Type 2      
komt het meest voor. 

 
Type 2a: het portiek. Het portiek is een duidelijke ontwikkeling in de winkelpuienarchitectuur,  
   waarbij puien vaak een diepe inham kregen om zo meer uitstalruimte te creëren en het  
   winkelend publiek via de ramen naar binnen te leiden. 
 
Type 3:   het warenhuis. In de inventarisatie zijn geen warenhuizen opgenomen.  
 
Type 4:   winkelpuien waarbij gevel en winkelpui van een gebouw als één geheel zijn ontworpen.  
   De winkelpui is daarmee onderdeel van de architectuur van het gebouw. Vaak gaat het  
   om grotere complexen/bouwblokken. Duidelijke voorbeelden van type 4 zijn Jugendstil  
   winkelwoonhuizen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.documentatie.org/
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Indeling naar categorie 
Naast de classificatie naar type is er ook een classificatie naar categorie gemaakt, waardoor 
uitgebreider onderzoek op verschillende gebieden mogelijk werd. Bij de indeling is het systeem 
gehanteerd dat Tekelenburg hanteerde bij zijn winkelpuieninventarisatie uit 1986 van Utrechtse 
winkelpuien tot 1910.

173
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A:   een of meerdere deuren naast elkaar met links/rechts daarvan een of meerdere winkelramen.  
A1: deur (niet centraal gelegen) met aan de ene kant meer ramen dan aan de andere kant. 
A2: groot winkelraam met links/rechts een inham naar de deur van de winkel (en de bovenwoning). 
A3: deur (niet centraal gelegen) met aan weerszijden een raam, waarvan één groter dan de ander. 
 
B:   toegangsdeur centraal met aan beide zijden een of meerdere ramen (zelfde aantal aan beide  
       kanten). 
B1: als B, maar met dieper gelegen entree ( raam - deur - raam). 
 
C:   winkelraam in het midden met aan beide zijden een deur. 
C1: als C, maar met dieper gelegen entree.  
 
D:   als B, maar met één extra deur naast een van de ramen. 
D1: als D, maar met dieper gelegen entree.   
 
E:   als B, maar met een extra deur naast beide ramen. 
E1: als E, maar met dieper gelegen entrees.  
 
F:   hoekpand  
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 Zie Tekelenburg 1986: p. 17 en 18, ook voor onderstaande afbeelding.  
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Bijlage 5 Uitkomsten van de inventarisatie 
 
 
 
 
Stijl    aantal   stijl    aantal 
 
Amsterdamse school   4   Neorenaissance  138 
Art Deco   5   Nieuwe Zakelijkheid   5 
Berlagiaans   1   Onbenoemd

174
    526 

De Gruyter   3   Overgangsstijl     37 
Eclecticisme    33   Met Art Deco elementen  1  
Empire    1   Met Empire motieven   1 
Functionalisme   2   Met Jugendstil motieven  27 
Jaren '20   11   Met neoclassicistische motieven 22  
Jaren '30   27   Met neorenaissance motieven  33  
Jaren '50    1   Met jaren '20 elementen  1 
Jugendstil   14   Met jaren '30 elementen  2 
Moors    1   Met neogotische motieven  1 
Neoclassicisme   124 
 

Totaal aantal geïnventariseerde winkelpuien   1021 
 
 
 
 
Aantal winkelpuien per categorie:  
A:   285    C1: 12    Opdrachtgever bekend :  224 
A1: 10    D:   33    Architect bekend          :    45 
A2: 204    D1: 18    Bouwjaar bekend         :  417 
A3: 31    E:    6 
B:   76    E1:  2 
B1: 53    F:    167 
C:   78       Geen categorie:   46 
 
 
 
 
Monumentstatus van het pand: 
Onbekend     : 5 
Geen      : 589 
Rijksmonument     : 213 
Gemeentelijk monument  : 214 
 
 
 
 
Lijst van bijzondere en beschermingswaardige winkelpuien:  
Geen monument    : 41 (worden voorgedragen voor de gemeentelijke    
           monumentenlijst). 
Rijksmonument    : 34 (winkelpuien die onderdeel zijn van een pand dat                      
           Rijksmonument is). 
Gemeentelijk monument     : 40 (winkelpuien die onderdeel zijn van een pand dat 
           gemeentelijk monument is).  
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 Met de term onbenoemd worden winkelpuien aangeduid waarvan de vormgeving niet goed te plaatsen is in de standaard 
stijlenindeling. Het betreft vaak puien die zeer eenvoudig zijn en waarbij decoratie veelal ontbreekt. 


