
Op deze gracht waren 

nog meer middenstan-

ders en kleinbedrijven 

te vinden. Op de foto 

onder is de smederij 

van W. Doorn te zien. 

Zijn bedrijf was weer 

Deze foto op dateert 

van het begin van de 

jaren twintig. Het schip 

in de gracht  heeft al 

wel een motor. Het 

was het beurtschip van 

W. van der Graaf dat 

op Coevorden en Mep-

pel voerde. Op het dek 

zien we naast een aantal 

tonnen ook een land-

bouwwerktuig.  

In één van de panden 

op de achtergrond  - 

om precies te zijn op 

nummer C39 van de 

Brouwersgracht  - was 

sinds 1933 het kruide-

nierswinkeltje de Toko 

gevestigd. Dit kruide-

niersbedrijf heette oor-

spronkelijk de toe-

komst, maar was alge-

meen bekend onder 

zijn afkorting. In de ja-

ren dertig kostte hier 

een pond “Leidsche“ 

kaas 17 cent. Voor zes 

cent meer kon je er 

een pond biskwie ko-

pen.  
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Een blik op de Brouwers-

gracht. En inderdaad heeft 

hier ooit een brouwerij 

gestaan. 
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toenmalige sluismeester 

te zien. Naast de ingang 

hing een publicatiekastje 

waarop de openingstij-

den en de tarieven ver-

meld stonden. Beide fo-

to’s laten ook de toe-

stand van voor en  na de 

restauratie van de kade-

muren zien.   

gelegen naast een winkel 

voor koloniale waren. 

Hier werd niet alleen 

volgens de gevel-

opschriften koffie van 

Douwe Egberts ver-

kocht, maar ook cacao 

van Van Houten. Het 

winkeltje werd gedreven 

door de familie Hiem-

stra. Het was een van die 

vele winkeltjes, die men 

aan de grachten van Has-

selt kon aantreffen. Zo 

trof men verderop aan 

de Brouwersgracht als 

men richting Sluisbrug 

liep, op de hoek van de 

Regenboogsteeg de 

brandstofhandel aan van 

de firma Van der Vegte. 

Jan Oosten kocht het 

pand van de Christelijk 

Gereformeerden nadat 

deze kerkelijke gemeen-

te in 1887 het kerkge-

bouw op de hoek Regen-

boogsteeg  - Nieuw-

straat had aangekocht. 

En zo kon het gebeuren 

dat de vrouw van Jan 

Oosten in dit pand niet 

alleen gedoopt, aangeno-

men en gehuwd is, maar 

er ook haar laatste adem 

in heeft uitblazen.  

Naast deze zaak met 

haar fraaie trapgevel 

stond een winkeltje in 

tabak en kruidenierswa-

ren. Het werd gedreven 

door de familie Kruithof.  

In de winter vermeer-

derde het aantal nering-

doenden met een enkele  

- overwinterende  - 

schipper die vanaf zijn 

boot turf verkocht. Zo 

maakte schipper Hooge-

veen in december 1933 

bekend dat bij hem voor 

acht gulden en vijftig 

cent duizend aanmaak-

turven waren 

te verkrijgen. 

De foto links-

onder is ge-

maakt in het 

begin van de 

vijftiger jaren. 

De fotograaf 

heeft daarbij 

op de Sluis-

brug gestaan. 

Links  - tegen-

over de 

schutssluis  - is 

nog het kan-

toortje van 

F o t o  e n  m e m o  P a g i n a  2  

Zo zag Hasselt er eind 

negentiende tot aan het 

midden van de twintigste 

eeuw  uit 

Colofon 

 

Foto en memo  

 

© dr. F.W. Schmidt 

 

Foto’s:  

Collectie Schmidt 

 

Samenstelling en teksten: 

Frits Schmidt  
 

 

 


