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Jacobijnestraat 8        Toeback 
 

De Jacobijnestraat is vernoemd naar het klooster  
dat hier vanaf 1287 was gevestigd: Het Jacobijnen-
klooster, ook wel bekend als Dominicanerklooster 
of Predikherenklooster. Het stond op een stuk 
grond dat door graaf Floris V voor dat doel was ge-
schonken, gelegen achter zijn grafelijke hof, het 
tegenwoordige stadhuis.  
Na de Reformatie werd het gehele kloostercomplex 
in 1581 bij het stadhuis gevoegd. 
 
Een straatje met veel historie. Daar past het mooie 
zilverwinkeltje goed tussen. Het pand is echter lang 
niet zo oud als de historie.  
 
Uit het gevelbord op de winkelpui is de vroegere 

functie van het huis af te leiden, namelijk een sigarenmagazijn. In 1936 was de tabaksverkoper Lou Braakman 
hier zijn winkel “Sigarenmagazijn Prinsenhof” begonnen. In 1945 werd een grote verbouwing gestart door 
architect A.P. Smits. Braakman verkreeg hiermee een opmerkelijke winkelpui gebaseerd op 18de eeuwse 
Engelse voorbeelden. Opvallend waren de uitkragende etalagekasten met 
schuine wangen (wat een mooie technische uitdrukking) met daar tussenin de 
ingang naar de winkel, alles naar de wens van de opdrachtgever Dhr Braakman. 
 
Deze nieuwe opvallende winkelpui kreeg diverse motieven die betrekking 
hebben op tabak. Zo kun je boven de ingang een snijraam zien met in ajour 

uitgevoerde tabaksbladen. Bij de 
rondboog van de deur zijn links 
en rechts afbeeldingen opge-
nomen van twee gekruiste pijpen 
waar de rook dampend uit komt. 
De bovenkant van de winkelpui (de latei) werd voorzien van 
rijkelijk uitgevoerd houtsnijwerk (hoornen des overvloeds) 
rondom een ouderwetse tabakspot (“Toeback”). 
 

In 1994 stopt de tabakszaak en begint Ron, de zoon van Dhr Braakman, vooral 
in de opslagruimte naast de tabakswinkel een stripwinkel. Het pand zelf bleef 
intact op het weghalen van het uithangbord na. Dat was niet de bedoeling 
maar door de verbouwing van het nabij gelegen Koningscarré was hij terecht 

bang dat het bord kapot zou worden gereden door de 
passerende vrachtwagens. Van terugplaatsen is het niet 
meer gekomen, doordat Ron en zijn vrouw met de 
winkel stopten. Het uithangbord is een tijd zoek ge-
weest totdat het in 2020 weer opdook als uithangbord 
in de Damstraat hoek Wijde Appelaarsteeg, met een 
aangepaste schildering. 
 
Na de stripwinkel is het geheel in 2011 opnieuw 
geschilderd en heeft de antiekzilverwinkel “Alexander” 
de winkel betrokken. Wie van zilver houdt moet maar 

eens in die mooie Engels vormgegeven etalages komen kijken. 
 


