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Gedempte Oude Gracht 36         Gerard Smit 
 

De Gedempte Oude Gracht had voor de demping in het midden 
van de 19de eeuw vele huizen met trapgevels. Dure en vaak 
grote huizen, want het was voornaam wonen aan de gracht.  
 
In de loop van de tijd is er veel veranderd. De gracht is er niet 
meer en van de oude huizen zijn er diverse verdwenen. Ook zijn 
er nieuwe bij gekomen, zoals bijvoorbeeld het enorme pand van 
voormalig V&D. Toch is er nog heel veel te zien. Op dit stukje 
tussen de Zuiderstraat en de Drossestraat staan prachtige 
gevels. Ruim honderd jaar geleden stonden hier de toentertijd 
bekende “Zeven geveltjes”, bestaande uit zes trap- en één 
klokgevel.  
Dit groepje van  
zeven geveltjes ziet 
er helaas niet meer 
zo uit als op de 
tekening uit 1901, 
waar ze nog in volle 
glorie staan te 
pronken. Kijk maar 
eens wat er alle-

maal is veranderd. 
 
Vandaag de dag trekt het derde huis vanaf rechts naar links, het huidige nummer 36,  op de tekening de 
nodige aandacht. In 1932 bracht de architect C.C. van Beaumont hier een neo-historische winkelpui aan met 
zelfs een luifel. Deze verdween na enige tijd, maar met de komst van 
Gerard Smit werd de luifel weer in 1967 aangebracht. Gerard Smit had 
toen al zeer goed gesorteerde winkel in teken- en handenarbeid-
benodigdheden De naam Gerard Smit is een begrip geworden en de 
winkel is,  ondanks andere eigenaren, steeds zo blijven heten.  
 
Dit mooie pand is gebouwd in het begin van de 17de eeuw. Aan het 
huis is de naam “Karseboom” verbonden. Vroeger moet er zelfs een 
gevelsteen met die naam hebben gezeten. Nu wordt de naam nog 
steeds genoemd, maar dan op een uithangbord. Een heel toepasse-
lijke met daarin een karseboom (kersenboom) afgebeeld. Op de 

vruchten staan letters geschilderd. 
Deze letters vormen tezamen de 
naam “VAN OMMEREN”. De naam 
van de huidige eigenaresse die al 
meer dan dertig jaar heel enthou-
siast deze prachtige zaak leidt. 
 
Heel leuk is dat zij in 1969 is begonnen als klant en meteen wist: deze 
winkel is het helemaal! Helaas ging de zaak achteruit en zo kwam het dat 
ze van klant in 1987 de winkel kon overnemen en meteen begon met 
renoveren en zelfs het assortiment uitbreidde; wat een durf.  
In 2012 is de winkel door nog een verbouwing aangepast waardoor er 
meer mogelijkheden kwamen om papierwaren aantrekkelijk uit te stallen.  
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