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Sinds de middeleeuwen is er in 
Gouda altijd gezorgd voor mensen 
in behoeftige omstandigheden. De 
Heilige Geestmeesters waren de 
eersten in een lange rij van instan-
ties die zich vanaf de veertiende 
eeuw met een of andere vorm van 
liefdadigheid bezig hielden. Armoe-
de is vaak een gevolg van slechte 
economische omstandigheden, oor-
logen en epidemieën. Dat was ook 
zo in de negentiende eeuw. Tijdens 
en na de Franse overheersing vol-
trok zich een forse achteruitgang 
in verschillende takken van nijverheid. In 
Gouda veroorzaakte die malaise langdurige 
werkeloosheid en armoede in tal van gezin-
nen, hoewel kerken en liefdadige genoot-
schappen hun best deden om de ergste nood 
te lenigen. Eén daarvan was de ‘Vereniging 
tot bereiding en uitreiking van economische 
soep met de naam ‘Vriendschap en Welda-
digheid’. Op 19 december 1803 richtte het 
departement Gouda van de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen een commissie 
op ‘over de uytdeeling der Oeconomische 

Een vroege voedselbank  
in Gouda (1804-1952)
oeconomische soep vulde veel hongerige magen

Henny van Dolder – de Wit

In de rij aan het Nonnenwater voor een portie soep rond 1933 (sahm)

1. Na opheffing van het klooster Sint Marie aan de Hoge Gouwe 
werd hier onder meer een Leprooshuis gevestigd. Toen deze ziekte 
niet meer voorkwam legde men zich toe op de verzorging van be-
jaarden die zich konden inkopen voor een ‘preuve’, een vast bedrag. 
Op de plaats van de leprozerie werd in 1680 het Proveniershuis ge-
bouwd, in 1909 is het afgebroken.

soupe’. Het gemeentebestuur stelde aan het 
bestuur kosteloos enkele ruimten van het 
Proveniershuis aan de Hoge Gouwe ter be-
schikking.1 De eerste uitdeling vond plaats 
op 13 februari 1804.  
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Jarenlang zag men aan het Nonnenwater van eind de-
cember tot medio maart vier dagen per week een lange 
rij schamel geklede mannen en vrouwen met potten, 
emmers en pannen om soep te halen. De uitgifte steeg 
van 257 porties in 1804 naar bijna 850 in 1853. In mei 
1940 verhuisde de soepketel naar het zogenaamde Ta-
pijthuis aan de Molenwerf. Wegens gebrek aan ingredi-
enten kwam er in 1942 een einde aan de uitdeling, tien 
jaar later besloot men de vereniging op te heffen. Met dit 
artikel wordt de herinnering aan deze bijzondere vorm 
van liefdadigheid, waarvan generaties behoeftige Gou-
wenaars profiteerden, levend gehouden.

De Oeconomische Soep

Gouda was niet de enige plaats waar uitdeling van soep 
plaats vond. Een van de oudste verenigingen, opgericht 
in 1799, startte als ‘Rumfordsche Soepkokerij’ op 1 ja-
nuari 1800 in Dordrecht. Als basis voor bereiding van de 
soep diende een recept van Sir Benjamin Thompson, 
graaf van Rumford (1753-1814). Hij diende aan het eind 
van de achttiende eeuw de keurvorst van Beieren en 
hield zich daar onder meer bezig met armoedebestrij-
ding door spijsuitdelingen. Zijn recept voor een voed-
zame soep bevatte voor 500 personen de volgende in-
grediënten: 15 kg gemalen groene erwten, 15 kg witte 
bonen, 15 kg hele gort, 8 kg grof tarwebrood, 1 mand 
aardappelen, 8 bossen wortelen, 6 bossen selderij, 2 
manden soepgroenten, 25 middelmatig grote uien, 3 kg 
zout, 7 liter azijn en 400 gram peper. Men voegde aan 
de soep ook wel een gelei van beenderen toe, waarbij 
25 kg ossenvlees en 25 kg ossenschenkel drie tot vier 
uur werden gekookt in regenwater. Voorts schrapte men 
het vlees van de beenderen en gingen de botten in een 
zogenaamde ‘Papiniaanse pot’, de voorloper van de ho-
gedrukpan. Daarin kon een temperatuur worden ontwik-
keld, waarbij de beenderen tot gelei werden gekookt. Na 
drie of vier uur verhitten werd verondersteld ‘…dat men 
dan daardoor eene van de krachtigste en aangenaamste 
Bouillons bekomt’. In tegenstelling tot bovengenoemd 
recept, onder meer gebruikt in de veenkoloniën, was 
dat van Gouda veel eenvoudiger: aardappelen, grutten, 

rundvlees, selderij, zout en peper, de grutten nu en dan 
afgewisseld met erwten, rijst of bruine bonen. 

De uitdelingen begonnen gewoonlijk op de zondag 
voor Kerstmis, voorts op dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 12.00 tot 13.00 uur. Indien de omstandigheden dat 
vereisten varieerden de volgorde en het aantal dagen. 
Om dit alles te kunnen financieren verkocht het bestuur 
zogenaamde soeplijsten. Ieder vel ter waarde van drie 
gulden bevatte 36 bonnen, elk goed voor een liter soep. 
Het gemeentebestuur, winkeliers, particulieren en of-
ficieren van het garnizoen behoorden tot de vaste af-
nemers. Zij deelden de bonnen uit waar dat het meest 
urgent was: aan gezinnen die in armoede verkeerden, 
diaconieën of andere verenigingen van weldadigheid.

Het soeplokaal

Het lokaal van het Proveniershuis was bereikbaar via het 
Rotterdamsche Veer (nu Nonnenwater) en geheel inge-
richt voor het koken en uitdelen van de soep. Een hou-
ten beschot met luik zorgde voor een scheiding tussen 
het personeel en de soephalers. In een kelder lagen de 

Aanbeveling in de krant tot het kopen van soeplijsten
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aardappelen opgeslagen, op zolder de jute zakken met 
erwten, rijst of grutten. Tot wanhoop van het personeel 
bleek dat een luilekkerland voor muizen, katten en an-
der ongedierte, wat soms uitgroeide tot een ware plaag. 
Naast het soeplokaal lag de commissiekamer, hier keur-
den bestuursleden de soep voordat de uitdeling begon. 
Na een intensief gebruik gedurende vele jaren begon 
het lokaal gebreken te vertonen, toen de gasfabriek in 
1902 ging uitbreiden kreeg het een flinke opknapbeurt; 
de ruimte tussen de commissiekamer en het lokaal werd 
overdekt en de kamer werd voorzien van nieuw meu-
bilair, een vloerkleed, een gaskachel en zes christoffel 
lepels ‘…zodat de heeren in het vervolg gezellig en knus 
hun bordje soep kunnen verschalken’. Ieder jaar in maart 
maakte het personeel de lokalen grondig schoon en stel-
de een inventarislijst op van de aanwezige goederen. Des 
te meer verbaast het dat er in het lokaal een niet afge-
sloten toilet was. Pas toen er klachten kwamen over een 
onaangename lucht werd het dichtgemaakt. De ruimte 
moet lange tijd vrij donker zijn geweest, zelfs toen de 
kaarsen waren vervangen door olielampen. In 1912 vroeg 
de kok nog om meer licht, hij moest zich uren lang laten 
bijlichten met een patentolie tuitlamp, die bovendien 
een akelige geur verspreidde. Toen het lokaal onderdeel 
werd van de administratie van de Lichtfabrieken zal de 
aanleg van elektrisch licht een kwestie van tijd zijn ge-
weest.
 
Het personeel 

Gedurende de periode dat de soepuitdeling plaats vond 
was er een vast aantal personeelsleden in dienst met aan 
het hoofd een kok, bijgestaan door een ‘bijkok’ om in de 
soep te roeren. Het vrouwelijk personeel bestond uit een 
eerste en tweede kookster en een of meer ‘schilsters van 
de aardappelen’. Een bode haalde geld op en verricht-
te allerlei karweitjes voor het bestuur. Naast hun loon 
kregen de bedienden een extraatje ter gelegenheid van 
Nieuwjaar of een jubileum en het gebruikelijke ‘kermis-
geld’. Tot halverwege de negentiende eeuw gedroegen 
de personeelsleden zich redelijk onderdanig, maar dat 
veranderde. In 1868 klaagden zij over de slechte kwaliteit 

Het Nonnenwater. Aan de overzijde 
van deze nog uit vroeger tijden over-
gebleven huizenrij was het Prove-
niershuis gevestigd, van waaruit de 
soep werd uitgedeeld. (Cornelis de 
Keizer, Empire Imaging)

De oorkonde die G. Jue ontving bij de beëindiging van zijn 47-jarig 
dienstverband. (samh)
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snapte hij aan een ramp toen vanwege de hitte de ge-
metselde muur rond de ketel ontplofte. 

De werkzaamheden van het bestuur

Om alle activiteiten in goede banen te leiden werd de 
vereniging geleid door twaalf commissieleden. Bij de 
oprichting in 1804 waren dat: dr. W.F. Büchner, ds. J.H. 
Krom, P. van Houten, Ph. Knox, P. Stomman, J. Droog-
eleever, C. de Vooijs, A. van der Valk, J. de Visser, ds. H. 
van Meerten, N. Swart en J.P. Tekkelenburg. De eerste 
uitdeling van 257 porties soep vond plaats op 13 febru-
ari 1804. Het begin was kennelijk moeizaam. Bij het 25-
jarig jubileum in 1829 schreef dr. Büchner: ‘Streelende 
herinneringen zijn bij mij opgewekt, daar ik de aange-
name zelfvoldoening mag koesteren eene der aanlei-
dende oorzaken geweest te zijn, welke deze inrigting 
tot stand hebben doen komen. Eene inrigting die in de 
eerste jaren van haar bestaan, met vele moeijelijkheden 
had te worstelen, alvorens hare doelmatigheid algemeen 
erkend werd…’.

Tot de vaste bestuurstaken behoorden het personeels-
beleid, het keuren en inkopen van brand- en grondstof-
fen en bij toerbeurten twee aan twee aanwezig zijn bij 
iedere uitdeling. Dit gebeurde door middel van loting, 
een ‘dienstrooster’ hing aan de muur van de commissie-
kamer. Ieder jaar opnieuw gingen enkele commissieleden 
naar de burgemeester om te vragen of zij weer gebruik 
mochten maken van het lokaal en konden rekenen ‘op 
de deelnemende medewerking tot de instandhouding van 
deze zoo nuttigen als heilzame inrichting’. Om de verkoop 
van soeplijsten te promoten gingen de commissieleden 
vanaf 1831 in vijf ploegen van twee langs de huizen, men 
noemde hen de ‘wandelcommissie’.

In 1840 vroeg het gemeentebestuur namens de gou-
verneur van Zuid-Holland of het gebruik van een Papi-
niaanse pot of dampketel al was ingevoerd. Het ant-
woord luidde kortweg dat de commissie ‘het gebruik 
van deze pot als ondoelmatig beschouwde’. Toen in 1912 
de Armenwet van kracht werd moest de commissie 
opgave doen van statuten, reglement en oprichtings-
brief. Ze weigerden, want ‘ze voelden zich geen ver-

van de turf tegen een van de commissieleden ‘met een 
wrevelen, brutalen geest’, zoals hij de vergadering mee-
deelde. Ze moesten op het matje komen ‘om hun alsdan 
het ongepaste hunner handelingen voor te houden’. Toen 
enkele bestuursleden hoorden dat mensen zich erger-
den aan de ‘onzindelijke kleding’ van de kok kreeg hij 
twee witte boezeroenen. De koksmuts was in 1870 ken-
nelijk nog een onbekend artikel, in de notulen staat: ‘het 
wordt wenselijk geacht dat de kok een witte slaapmuts bij 
de uitdelingen zal dragen’. In het begin van de twintigste 
eeuw droegen alle personeelsleden, inclusief de bijkok, 
keurige witte kleding . Het personeel wisselde vrij regel-
matig. Dronkenschap, brutaliteit en diefstal vormden de 
voornaamste redenen voor ontslag. Wie hoog stond aan-
geschreven bij het bestuur was de bode Gerrit Jue, die in 
1896 vijfentwintig jaar in dienst was. Op een bijeenkomst 
in het Proveniershuis ontving hij ƒ 50.- en de toezegging 
van een jaarlijkse gratificatie van tien gulden ‘vanwege 
zijn voortreffelijke staat van dienst’. In 1918 moest hij 
noodgedwongen na 47 jaar zijn werk beëindigen. Als 
dank kreeg de bejaarde man een gemakkelijke stoel en 
een fraaie oorkonde. In februari 1919 overleed hij.

De soepketel

Het koken van de honderden liters soep vereiste een ketel 
van flinke afmetingen. De gemeente Gouda financierde 
niet alleen de aankoop en het onderhoud van het koperen 
gevaarte, maar liet het ook zo nodig vervangen. Dat ge-
beurde in 1827, 1847 en 1873. De kok begon ’s nachts om 
drie uur met het aanmaken van de ketel, wat zo’n twaalf 
uur later eindigde met het schoonmaken ervan en dat wel 
vier, soms vijf keer per week. Eerst werd die enige malen 
met water en zout uitgekookt. Daarna stapte hij in de ke-
tel om die te boenen met water, groene zeep en soda met 
gebruik van Brusselse aarde, goed oplettend dat hij bij 
richels en nagels het kopergroen zorgvuldig verwijderde.  
Toen de ketel vanaf 1925 met gas werd gestookt bete-
kende dit een niet onbelangrijke verbetering. 

In 1931 kreeg de toenmalige kok een paar klompen, 
zodat hij niet meer met zijn schoenen in de ketel hoefde 
te staan. Maar het kon nog erger: in datzelfde jaar ont-
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eniging van liefdadigheid’. Bij deze en andere verzoe-
ken hield het bestuur hardnekkig vast aan zelfgekozen 
procedures en duldde geen inmenging van anderen.  

Verandering van spijs doet eten… 

In 1829 vond er ‘vanwege drukkende tijdsomstandigheden 
en de hoogst behoeftende toestand der armen’ vier keer 
een extra uitdeling plaats op zaterdag. Om de mensen 
iets aan te bieden wat voedzamer was dan soep deelde 
men zo nu en dan ‘rijst met saus’ uit. (Recept: 92 pond 
rijst, 184 pinten melk, 9 pond suiker, 1 pond kaneel en 4 
emmers water). Daar het in de praktijk onmogelijk bleek 
een saus van suiker en kaneel apart te serveren, gingen 
alle ingrediënten in één keer in de ketel.

Aardappelen vormden in de negentiende eeuw het 
belangrijkste volksvoedsel. Aan de soep toegevoegd 
verhoogden ze de voedzaamheid en brachten die op de 
gewenste dikte. Totdat zich een ramp voltrok. In juli en 
augustus 1845 ontstond er bij een vochtige atmosfeer 
in België en Nederland een ernstige vorm van schimmel 
aan het gewas, later breidde dit zich uit over geheel Eu-
ropa. Het gevolg was een omvangrijke misoogst. Begin 
juli 1846 sloeg de ziekte opnieuw toe en blakerde in en-
kele weken de aardappelvelden zwart. De catastrofe was 
compleet toen ook de roggeoogst mislukte. Nu er tijde-
lijk geen aardappelen verkrijgbaar waren bracht dit voor 
de commissie talrijke problemen met zich mee, men ex-
perimenteerde om de soep op goede dikte te krijgen, 
door steeds meer grutten toe te voegen.

In de winter van 1847, toen het leek dat de strenge 
kou eindelijk voorbij was keerde die in maart weer terug. 
Onmiddellijk vonden extra uitdelingen plaats, mede van-
wege ‘de duurte der noodzakelijkste levensmiddelen’. B en 
w kochten 1000 soeplijsten extra ‘zulks in het belang van 
de vele behoeftigen die ook nog eens te lijden hebben van 
een buitengewoon strenge winter’. Vijf weken lang wer-
den gedurende vijf dagen per week 845 porties soep uit-
gedeeld. Door verminderde weerstand met name onder 
de arme bevolking eisten ziekten als tyfus en cholera van 
1847 tot 1849 veel slachtoffers. Hoewel er vanaf 1849 
weer op zeer beperkte schaal aardappelen gebruikt wer-

den, zocht men nog naar een betere samenstelling van 
de soep. Tevergeefs, het regende klachten: de soep was 
te dun, te dik of aangebrand. Men trachtte het recept in 
balans te brengen door toevoeging van aardappelmeel, 
fijngesneden gele wortelen of nóg meer grutten. Als ver-
goeding voor dit ongemak deelde men op Tweede Paas-
dag 600 broden uit. Bij de cholera epidemie van 1853 
smulden de bedeelden gedurende 25 dagen afwisselend 
van een heerlijke hutspot van peen, uien en vet, waar-
voor 18.000 bonnen beschikbaar waren. Proeven met 
rijstsoep en bruine bonensoep voldeden matig. Vanaf 
1853 won de erwtensoep het van de grutten, aangevuld 
met spek of rundvet en uien was het goed te eten. 

In 1843 opende de Hervormde gemeente een kerk aan 
de Peperstraat voor de bedeelden van haar diaconie, de 
zogenaamde Armenkerk. Er kwamen zondags zo’n 500 
gemeenteleden die zich hier met hun sjofele kleding 
meer thuis voelden dan in de ‘deftige’ Sint-Jan. Wie op 
de lijst van de diaconie genoteerd stond kreeg op zondag 
een genummerd blikken plaatje uitgereikt, wat recht gaf 
op de wekelijkse uitkering. Zo werd niet alleen de kerk-
gang bevorderd, maar was er tevens controle op fraude; 
er waren personen die hoewel zij werden ondersteund 
door de stad, ook brutaalweg aanklopten bij de diaconie 
die hierdoor in de financiële problemen kwam.

Met de hand geschreven briefje voor een buitengewone soepuitdeling 
(sahm)
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Cholera en water

In de negentiende eeuw werd Gouda meer dan eens 
getroffen door cholera-epidemieën. Men was er van 
overtuigd dat het vuile grachtenwater niet gezond kon 
zijn, maar een direct verband ontbrak nog. Dr. Büchner 
schreef: ‘De menigte van onreinheid en vuilnis die het 
doorstromende water meevoert is zoo verbazend groot, 
dat het water, waar het de stad verlaat en door de Gou-
we wordt afgevoerd, meer naar eenen vloeibaren bagger 
dan naar water gelijkt’. Voordat het lokaal in 1883 werd 
aangesloten op de waterleiding gebruikte men voor de 
soep water uit de pomp van het Proveniershuis die in 
verbinding stond met de Gouwegracht. Toen de pomp in 
1841 defect was, timmerde men een stelling met daarop 
een vat om het water uit de Gouwe ‘eerst  1871 kon de 
bevolking voor de eerste keer water kopen voor 1 cent 
per emmer. Tijdens de cholera-epidemie van 1873 vroeg 
de soepcommissie aan b en w om 2000 kannen gezuiverd 
water, wat werd afgewezen ‘omdat er dan niet genoeg 
over zou zijn om de andere uitgiftepunten voor ingezete-
nen te voorzien’. Er stonden toen voor de eerste maal 
twee vaten met door ijzerchloride gezuiverd water op 
het stadserf. De commissie kocht toen zelf zes tonnen, 
kennelijk bij een stroopfabriek, die na grondig te zijn 
schoongemaakt werden gevuld met gezuiverd IJsselwa-
ter. De soep vertoonde plotseling een vreemde bruine 
kleur. Bij onderzoek bleek dat de wanden van de tonnen 
nog doordrenkt waren met stroop, wat de zuivering van 
het water belemmerde. In november ontving de soep-
commissie een dringend verzoek van de Gezondheids-
commissie om zo mogelijk vervroegd met de uitdeling 
van soep te beginnen ‘aangezien krachtige voeding een 
onmiskenbaar voorbehoedmiddel mag gerekend worden 
tegen die ziekte’. In 1883 ontdekte Robert Koch dat cho-
lera werkelijk werd veroorzaakt door een bacterie die 
door water werd verspreid. In dat jaar verbeterde de si-
tuatie, het lokaal werd aangesloten op de waterleiding.

Asssistentie door de politie

Bij uitdeling van de soep wachtten lange rijen mensen 
in weer en wind op hun beurt, geen wonder dat daarbij 
gedrang en zelfs ongeregeldheden plaatsvonden. Vanaf 
1831 zag een politieagent er op toe dat alles ordelijk ver-
liep. Hij ontving hiervoor vier gulden per seizoen. Tien 
jaar later weigerde de commissaris van politie om nog 
langer voor dit doel agenten beschikbaar stellen met als 
argument ‘dat zij niet altijd gemist kunnen worden’. Geluk-
kig bood zich een oud-agent aan tegen een vergoeding 
van 10 cent per dag en een portie soep. In 1849, toen er 
per keer meer dan 800 porties werden uitgedeeld was 
het opnieuw onrustig en stelde men W. de Gruil aan als 
oppasser voor 25 cent per uitdeling. Bij bijzondere gele-
genheden gaf men echter de voorkeur aan een of meer 
politieagenten, zij straalden kennelijk meer gezag uit.

Joodse afnemers

Daar de joodse bevolking bepaalde spijswetten in acht 
nam, vroegen in 1831 enkele joodse inwoners van Gouda 
of zij de grondstoffen in natura mochten ontvangen, des-
noods tegen bijbetaling. Zij kregen ƒ 27,- om rijst te ko-
pen. Omdat zich onder hen ook afnemers bevonden van 
soeplijsten verstrekte kregen hun behoeftigen aange-
paste levensmiddelen. In 1853 verscheen een commissie 
uit de Israëlische gemeente ter vergadering ‘hun leed-
wezen te kennen gevende dat bij de algemeen getoonde 
belangstelling in de grote behoefte bij de verarmde in-
gezetenen, vooral bij de thans heersende ziekte, hunne 
armen ook nu weder daarvan zijn verstoken gebleven en 
zij zich derhalve verplicht voelen de belangen dier armen 
bij deze vergadering aan te bevelen’. Zij ontvingen vijftig 
gulden. Toen zij een jaar later vroegen ‘om bij de gewone 
inschrijvingen enige toelage te mogen ontvangen’ werd 
dat afgewezen: ‘de 50 gulden was destijds vanwege de 
heersende ziekte, het staat de commissie niet vrij om geld 
voor andere doelen beschikbaar te stellen’. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw is er een Israëlisch Arm-
bestuur en vinden geen aanvragen bij de soepcommissie 
meer plaats.
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Liefdadigheid door derden

Op dagen dat er geen soepuitdeling plaats vond gebruik-
ten andere verenigingen het lokaal zo nu en dan voor een 
eigen activiteit. In 1838 was dat het muziekgezelschap 
Euphonia, dat brood en grutten uitdeelde, in 1846 zelfs 
drie vrijdagen achter elkaar. In 1845 bestemde de kolf-
club van sociëteit De Réunie het geld uit haar ‘boeten-
pot’ voor de aankoop van soeplijsten. In 1847 was het 
de loge van Vrijmetselaren die drie vrijdagen lang brood 
verstrekte en in 1852 het genootschap Nut en Genoe-
gen.
In 1850 namen enkele Goudse burgers het initiatief om 
aan de Groeneweg de Werkinrichting tot Wering der 
Bedelarij op te richten. Net als het gemeentebestuur 
schaamden zij zich voor het grote aantal bedelaars in de 
Goudse straten. Overdag hield men de mannen en vrou-
wen bezig met allerlei handwerk, zij kregen er te eten en 
verdienden een bescheiden zakcentje. Op de openings-
dag meldden zich 119 personen. In januari 1854 waren 
het er op een dag 936, in de volgende tien jaar daalde 
dat getal tot circa 50 en veranderde de inrichting gelei-
delijk tot een onderkomen voor bejaarden.

Vergaderingen en uitstapjes van het bestuur

Aanvankelijk vergaderde de commissie bij een van de le-
den aan huis, ’s zomers iedere maand, vanaf september 
om de veertien dagen. Op zeker ogenblik ontdekte men 
dat het in de zomer goed toeven was in de ambiance van 
een buitentuin. Het kostte slechts een geringe huur en 
voor ‘de meid’ die hen bediende een kermisfooi. Nadeel 
was dat er meer werd gewandeld dan vergaderd. Nadat 
de zomervergaderingen in 1828 waren afgeschaft koos 
men in 1837 een vaste stek: een kamer in het logement 
van Romijn genaamd De Pauw. Men genoot niet alleen 
van een drankje en een ‘versnapering’, maar het moet 
er ook blauw hebben gezien van de rook, gezien de niet 
geringe kosten voor Goudse pijpen en tabak. De huur van 
de kamer inclusief licht en verwarming kostte hun ƒ 21,- 
per vergadering. Tijdens deze bijeenkomsten hing er aan 
de muur een ingelijst gedicht,een lijst met namen van 

De kok en zijn helpers bij het uitdelen van soep (1933). samh

de commissieleden en een schilderij met de zinspreuk 
“Vriendschap en Weldadigheid’. 

Wanneer des winters koude hand
Met donsig sneeuw bedekt en veld en boom en plant
En tot een vasten klomp de stroomen doet verstijven
Dan eerst slaat de armoe wond op wond
D’ellend’ van duisenden…o, ze is niet te beschrijven
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Geen deksel voor het lijf, geen voedsel voor den mond.
Voor brandstof om de kou te keeren
Had menschenmin reeds lang gezorgd aan d’ IJsselvloed
Maar hoe den honger toch, die nog veel scherper woed
Uit ’s armen nederig dak te weeren?
Gevoel voor ’t leed van d’Erenmensch
Had elken braven lang den wensch
Doen koest’ren om ook hier in Rumfords spoor te treeden
Gedreven door belangloos vuur
o Nut van ’t Algemeen, gelukte ook dit uw leeden
Met hulp van Gouda’s stadsbestuur
T’is hier waar de armoe voedsel vindt
Versterkend voor hem zelfs, zijn gade en schrijend kind
En roept, daar hij God dankt ‘hier woond nog mededogen’
Zoo de eernaam, lezer u bekoort van Menschenvriend
Toont, door in heilzaam plan te deelen naar vermogen
Dat gij dien naam verdient
J.S Swaan 

Zoals toen bij meer besturen gebruikelijk, stortte iedere 
laatkomer of wie zonder opgaaf van reden afwezig was 
een bedrag in de ‘boetenpot’ (15 cent voor een kwar-
tier, 20 voor een half uur en 30 voor een uur). Wie dienst 
had bij de schutterij, waar alle heren lid van waren, was 
daarvan vrijgesteld. Deze privékas diende om de jaarlijk-
se ‘feestuitjes’ van de heren te bekostigen. Hun dames 
waren hierbij niet welkom, ze zijn geen enkele keer van 
de partij. Stelde men zich aanvankelijk tevreden met een 
genoeglijk dagje uit vissen (opstaan om zes uur ‘s mor-
gens), in 1815 ging het per rijtuig ‘naar de heer Staat-
man aan de Wekerbrug’, een volgende keer naar Nieu-
werkerk a/d IJssel of ‘De vleespotten van Egypte’ onder 
Schiebroek. In 1861 was het reisdoel de tentoonstelling 
van Nijverheid in Haarlem. De commissieleden dachten 
echter niet alleen aan eigen plezier. In geval van lange 
strenge winters of de noodzaak van extra uitdelingen be-
stemde men het geld uit de boetenpot voor de aankoop 
van soeplijsten.

In februari 1887, toen na een gezellig dinertje de glazen 
nog eens werden gevuld, heerste er een wat nostalgische 
sfeer, enkele commissieleden blikten terug op ‘de aan-
gename dagen vroeger jaren doorgebracht’. Men besloot 

ter plaatse elk tien gulden te storten en dat naar de bank 
te brengen. Die zomer zou men ‘met elkaar naar buiten 
gaan’. In 1894 kon men de heren tegenkomen op de 
boulevard van Scheveningen. Maar er klonk ook een an-
der geluid. In 1900 pleitten enkele leden voor afschaffing 
van presentiegelden en feestelijke uitstapjes. Als reden 
werd genoemd ‘dat gebleken is dat onze vereniging het 
epitheton ‘dure’ heeft, waardoor menig geschikt persoon 
onwillig was lid te worden’. Het voorstel werd met acht 
tegen twee stemmen verworpen. Aantreden en afscheid 
van commissieleden of een langdurend lidmaatschap 
waren aanleiding om met elkaar uit dineren te gaan. 

In 1889 opende aan de Keizerstraat een volksgaar-
keuken haar deuren, een initiatief van Henriëtta Hoff-
man. Tegen geringe betaling kon men daar zeven dagen 
per week een ontbijt en/of warme maaltijd krijgen. Het 
was een groot succes, de soepuitdeling ondervond er 
geen concurrentie van. Voor wie echt arm was zal de 
prijs nog te hoog zijn geweest. In 1987 is deze instelling 
opgeheven.

Achter lokkende deuren…

In 1907 zocht het bestuur naar een andere vergaderlo-
catie. Vanwege de nieuwe drankwet waren De Zalm of 
de sociëteiten De Réunie en Ons Genoegen geen optie; 
hun whisky soda en ‘bijbehoren’ wilden de heren echter 
niet missen, dus ging de zoektocht voort. De vier jaar 
durende mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoor-
log wierp roet in het eten, men had belangrijker dingen 
aan zijn hoofd. Maar in 1919 bezochten de heren alweer 
de Middelburgse kermis, in 1926 het Scheepvaartkun-
dig Museum in Amsterdam met vooraf bezoek aan een 
bioscoop en tot besluit een etentje in Utrecht. Bij het 
125-jarig bestaan voerde de trein hen naar Rotterdam 
waar zij dineerden in ‘Bagatelle’. Commissielid Hoyng, 
de directeur van de plateelfabriek Zuid-Holland aan de 
Raam, was zo attent om in zijn bedrijf voor alle leden 
een gedenkbordje te laten maken met de afbeelding van 
het Lazaruspoortje, waar de soep werd uitgedeeld. Na 
afloop bezocht men de Gaiété, maar niet alle leden gin-
gen naar binnen. Zij namen genoegen met een kopje kof-
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en een bruin tarwebrood. Boven hun hoofden wapperde 
van het lokaal de driekleur met wimpel, de soepketel was 
met groen versierd. De commissie nodigde verschillende 
bekende stadgenoten uit om bij de feestelijke uitdeling 
aanwezig te zijn. Onder hen de burgemeester en wet-
houders, predikanten en de stadsarts. Dit ritueel her-
haalde zich in 1854 tijdens het vijftigjarige jubileum en 
25 jaar later in 1879. 

De commissieleden en fêteerden zichzelf op een diner 
en voor het volk was er een extra soepuitdeling. Bij het 
honderdjarige jubileum in 1904 kreeg iedereen die was 
aangesloten bij een of andere instelling van liefdadigheid 
of diaconie van een kerkgenootschap 1 kilo bonen, 1⁄2 
kilo spek (voor de Israëlieten vlees) en een krentenbrood. 
Ieder gezinshoofd ontving bovendien een bon voor 50 
turven. Voorwaarde was wel dat deze instellingen zelf 
voor de verdeling zorgden. Door de delingen steeds één 
uur na elkaar te laten plaatsvinden konden de commis-
sieleden er zelf bij tegenwoordig zijn. ‘Herhaaldelijk hoor-
den zij een hartelijk woord van dank of vriendelijken groet 
en konden zij er zeker van zijn dat de uitgereikte gaven in 
menig huisgezin vreugde en blijdschap hebben gebracht’. 
De bedienden waren blij met hun extra gratificatie en een 
foto van het soepgebouw, waar zij zelf op stonden. Aan 
het eind van de dag dineerde de commissie in De Zalm. 
Deze keer waren er geen uitnodigingen verstuurd, men 
vierde het onder elkaar. De stemming was uitstekend en 
‘toen ze diep in den nacht allen huiswaarts keerden, droe-
gen zij de overtuiging met zich dat zij op prettige, joviale 
en vriendschappelijke wijze het eeuwfeest der Instelling 
hadden herdacht’.

Een geruchtmakende diefstal

Wat zelden gebeurde: op zondag 25 februari 1912 kwam 
de commissie in spoedvergadering bijeen. Commissie-
lid Hoyng en zijn portier hadden die week het personeel 
betrapt op diefstal van een grote hoeveelheid soep en 
‘leugenachtige uitvluchten om die diefstal te bedekken’. 
Het bleek dat in de omgeving van de Raam in ruime mate 
soep werd uitgedeeld. In het lokaal stonden verschil-

fie in een gemakkelijke stoel. ‘Maar de rest, het grootste 
gedeelte’, zo vermelden de notulen ‘verdween achter de 
vriendelijk lokkende deuren en heeft zich daar een korte 
tijd uitstekend vermaakt. Sommigen onzer kwamen daar 
blijkbaar wel meer en werden als oude bekenden begroet’. 
Het gezelschap werd met auto’s uit Gouda opgehaald en 
thuisgebracht. Ze betreurden het dat de avond hierdoor 
niet gezamenlijk met een borrel kon worden afgesloten 
en beloofden elkaar dit een volgende keer beter te or-
ganiseren.

Vanaf 1930 verliet men eindelijk het vertrouwde verga-
derlokaal en kwam de commissie bijeen in een bovenka-
mer van sociëteit De Réunie aan de Oosthaven. Ondanks 
de vele zorgen in de jaren dertig was de stemming onder-
ling opperbest. In oktober 1934 trakteerde commissielid 
Vingerling de vergadering, hij was 25 jaar getrouwd. In 
de notulen wordt de sfeer als volgt weergegeven: ‘mo-
menten van stilte, eten, stilte, moppen, drinken enz. zoals 
gewoonlijk weer eindigend met ernst’. Rotterdam genoot 
de voorkeur: daar begon men met borrelen in Old Dutch. 
Eens viel het aperitiefje voor het eten bij een van hen 
verkeerd in een lege maag, maar daar wist men wel raad 
mee: ‘hij werd opgekrikt met zandkoekjes’. De naam van 
de vereniging luidde niet voor niets ‘Vriendschap en Wel-
dadigheid’. Van sommige leden nam men met tegenzin 
afscheid. In april 1941 bedankte L.D van Vreumingen na 
veertien jaar te hebben gefungeerd als penningmeester. 
De vergadering protesteerde tegen zijn aangekondigde 
vertrek, want hij beheerde niet alleen de kas op voortref-
felijke wijze, maar nam ook bij allerlei voorkomende ge-
legenheden het bestuur veel werk uit handen. Men was 
zo slim hem aan te stellen als tweede penningmeester, 
zo verlichtte men zijn taak en hoefde hem niet te mis-
sen.

Jubilea 

Een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de vereni-
ging vormden de jubilea, die uitbundig werden gevierd 
en waarbij de arme bevolking niet werd vergeten. Bij het 
25-jarig bestaan vond op 9 maart een extra uitdeling 
plaats. Vijfhonderd personen ontvingen een portie soep 
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Arbeidsbureau, Th. Dijkshoorn, vroeg in 1933 om soep 
voor de ‘pindamannetjes’, Indische mannetjes die op 
straat pindabrokken verkochten en die het kennelijk niet 
breed hadden. Hij wilde desnoods wel een emmer soep 
laten ophalen. De overgebleven soep verdeelde men 
beurtelings tussen de Werkinrichting en het Leger des 
Heils.

Naar een andere lokatie

Verdere uitbreiding van de Lichtfabrieken noopte het be-
stuur in 1939 serieus naar een ander onderkomen voor de 

lende emmers met soep klaar om te worden afgevoerd, 
sommige met grote stukken vlees. Terwijl de portier de 
wacht hield bij de poort riep Hoyng er een paar commis-
sieleden bij als getuige. De soep werd teruggegoten in 
de ketel en aan verschillende arme mensen uitgedeeld. 
De kok volhardde in zijn leugens, maar toen de vrouwen 
bekenden viel ook hij door de mand, alleen de bijkok 
bleek onschuldig. Bij ondervraging van een afnemer van 
de illegale soep kwam aan het licht dat dit al langere tijd 
aan de gang was: men kon zo veel soep krijgen als men 
vooruit bestelde. Het zich verrijken ten koste van arme 
mensen werd de schuldigen zwaar aangerekend. Tot het 
eind van het kookseizoen stond het personeel onder 
verscherpt toezicht. De zaak was inmiddels bij het pu-
bliek bekend geworden, als het personeel zich op straat 
vertoonde klonk het ‘dieven, dieven!’. Het bestuur stak 
de hand ook in eigen boezem vanwege de verslapte con-
trole. Men besloot aanvankelijk het personeel te hand-
haven, mede omdat de kok moeilijk was te vervangen: 
‘waar vindt men zo gauw iemand die bereid is vier keer per 
week van 3 uur ’s nachts tot de volgende middag 4 uur in 
de keuken te zijn en dan ook nog op woensdag- en zater-
dagmiddag beschikbaar is voor andere werkzaamheden?’. 
Men realiseerde zich plots dat de beloning wel erg laag 
was, de kok verdiende slechts 10 cent per uur. Op een 
volgende vergadering besloot men desondanks met 8 te-
gen 3 stemmen ze allemaal te ontslaan, het vertrouwen 
was geschonden. Zijn opvolger kreeg niet meer per uur 
uitbetaald, maar ontving ƒ 6,50 per deling. Vanaf 1920 
vonden er nog slechts twee delingen per week plaats, op 
woensdag en zaterdag.

 Soep voor pindamannetjes 

In 1931 kreeg het groeiend leger van werklozen soep uit-
gedeeld: zeventien weken lang haalden ze 524 porties. 
In 1935 was dat aantal gestegen tot 800. Men trachtte 
zoveel mogelijk lijsten te verkopen, de extra delingen 
veroorzaakten in deze jaren voortdurend een kastekort. 
De pater in de Korte Akkeren wilde geen lijsten meer ko-
pen, hij voelde niets voor een neutrale club en hield het 
bij zijn eigen Vincentiusvereniging. De directeur van het 

De foto ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. (samh)
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soepdeling uit te zien. Het Lazaruspoortje, dat nu Achter 
de Kerk toegang geeft tot de museumtuin werd afgebro-
ken. Verschillende leegstaande panden passeerden de 
revue: een school aan de Nieuwehaven, de Looihal, de 
Jeruzalemkapel en de bakkerij van het Weeshuis. Laatst-
genoemde locatie had de voorkeur, maar hier wilde men 
veertig Duitse joodse vluchtelingenkinderen onderdak 
verlenen. Tenslotte installeerde men in juni 1940 de soep-
ketel in het zogenaamde Tapijthuis aan de Molenwerf, 
toen nog eigendom van de Hervormde gemeente. De 
voorraad erwten verhuisde naar de zolder van het Wees-
huis. Alvorens de wekelijkse soepdelingen te hervatten 
moest er eerst toestemming komen van de procureur-
generaal bij het Gerechtshof in Den Haag en de commis-

saris van politie te Gouda om met de lijsten rond te gaan. 
Men begon alvast met het op proef stoken van de ketel, al 
gauw bleek dat het oude pand daar allesbehalve geschikt 
voor was, de stoom kon niet worden afgevoerd. De ver-
koop van de lijsten verliep aanvankelijk teleurstellend, 
maar uiteindelijk viel het mee: Maatschappelijk Hulp-
betoon kocht er 200, het Van der Doesfonds 40 en het 
Oudemannenhuis 25. Bovendien ontving de vereniging  
ƒ 500,– van Winterhulp in waardebonnen, die het be-
stuur alleen wilde accepteren in ruil voor soepbonnen.
 
De laatste jaren

De moeilijkheden bleven zich opstapelen, er was gebrek 
aan aardappelen, men experimenteerde met gesterili-
seerd vlees als vervanging voor het spek en het transport 
van de erwten uit het Weeshuis was zonder politiebe-
scherming niet mogelijk. Het bestuur zag zich niet lan-
ger tegen de problemen opgewassen, op 26 maart 1942 
vond voorlopig de laatste vergadering plaats.

Na de oorlog kwam de voltallige commissie weer bij-
een op 25 juni 1945 in een bovenzaal van café Central 
aan de Markt. De kamer in de Réunie was nog ingericht 
als schoollokaal, bovendien was bijna al het meubi-
lair van de sociëteit verdwenen. Men hoopte de werk-
zaamheden weer te hervatten ‘hoewel de tijd die thans 
aanbreekt geheel andere sociale eisen met zich mee zal 
brengen en ons werk waarschijnlijk zal doen wijzigen’, zo 
merkte de voorzitter op. Het waren profetische woor-
den, want op 30 oktober 1952 besloot men de inmiddels 
148 jaar oude vereniging op te heffen. De belangrijkste 
reden daartoe was dat de naoorlogse sociale voorzienin-
gen zich zodanig ontwikkeld hadden dat het werk van 
de vereniginh overbodig was geworden. Het resterende 
kasgeld verdeelde men over de diaconieën van verschil-
lende kerkgenootschappen, de Dierenbescherming, de 
Vereniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, 
de Goudsche Vereniging voor Gezondheidskoloniën en 
de Werkinrichting, De zware koperen kraan van de ketel 
en een ijzeren kistje werden toevertrouwd aan museum 
het Catharina Gasthuis. De ketel voerde men af naar de 
firma Sas aan de Turfsingel.

Grutten- en erwtensoep voor de bedeelden, oesters voor het bestuur. 
(samh)
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Tenslotte

Een onderwerp dat bijna anderhalve eeuw bestrijkt kan 
in een kort bestek niet anders dan fragmentarisch wor-
den beschreven. Het is een geheel andere wereld, met 
een schrijnend contrast tussen arm en rijk. De tegen-
stelling tussen de kleumende menigte met hun soep-
pannetjes en de betrekkelijke welstand van de commis-
sieleden was groot. Steeds andere problemen doen zich 
voor als er nog geen sprake is van de aanleg van gas, 
waterleiding en elektrisch licht, het maakte veel dingen 
zo arbeidsintensief. Wat men er ook van vindt, zonder 
de inzet van de heren bestuursleden van Vriendschap 
en Weldadigheid en die van andere liefdadige verenigin-
gen zou de armoede wellicht nog veel schrijnender zijn 
geweest. Hoewel er geen soep meer wordt uitgedeeld is 
het begrip ‘voedselbank’ ook nu helaas weer actueel. 

archief
Archief van de vereniging ‘Vriendschap en Weldadig-
heid’ te Gouda, 1804-1942, Toegangsnummer 0230, 
Streekarchief Midden-Holland
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Het tapijthuis aan de Molenwerf. Hier vond vanaf 1940 de soepuitdeling 
plaats (foto: Ronald Wal)

Enkele soepbonnen uit 1941 en 1942



126

Ti
di

ng
e 

20
11

Een zegel ter garantie

Imelda van der Linden

museumStuk
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Niet alleen het gemeentewapen van Gouda 
heeft haar sterren sinds de middeleeuwen 
zien toenemen van twee naar zes, het stads-
zegel heeft een vergelijkbare ontwikkeling 
doorgemaakt. Allebei komen ze voort uit 
vermoedelijk dezelfde bron, het wapen van 
de familie van der Goude. Zegels werden 
vanaf de middeleeuwen gebruikt door heer-
sers en overheden om hun documenten een 
waarborg van echtheid te geven. 

De herkomst van belangrijke bestuurlijke besluiten en 
verdragen moest duidelijk en herkenbaar zijn, ook toen 
er nog geen officiële handtekeningen bestonden. Zette 
Karel de Grote nog een monogram op zijn documenten, 
na zijn tijd werd het zegel hèt waarmerk van de Europese 
vorsten, de adel en van de paus. Zij waren ‘zegeldragers’ 
die door de specifieke afbeelding op hun zegel geïdenti-
ficeerd konden worden. 
Door toename van bestuurlijke stukken gingen vanaf de 
twaalfde eeuw ook stedelijke overheden gebruik ma-
ken van een zegel om hun documenten te valideren. De 
stempel waarmee het zegel werd gemaakt was voorzien 
van een afbeelding in spiegelbeeld die in vervormbaar 
materiaal, meestal bijenwas, werd afgedrukt. Vervol-
gens werden ze met repen leer, draden van wol, zijde of 
hennep of met perkamenten stroken aan het document 
bevestigd. Door het uithangen van het zegel onder het 
document werd ook een zogenaamde tegenzegel mo-

Zegels ‘hangend’ aan een document 

Twee stempels van Goudse stadszegels. Midden vijftiende eeuw. Muse-
umgoudA. Tekst linker stempel: “Sigillum Opidi de Goude Ad Causas 
(zegel ter zake van de stad Gouda) (Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

gelijk, een extra waarborg dat op de achterkant van het 
zegel werd aangebracht bij zeer belangrijke stukken. Ze-
gelstempels werden uiteraard veilig bewaard om fraude 
te voorkomen.
De afbeeldingen op stadszegels bestonden doorgaans 
uit een (poort)gebouw of een ander herkenbaar beeld 
van de stad. Gouda gebruikte sinds de veertiende eeuw 
voor haar zegel een voorloper van het huidige gemeen-
tewapen. Het zegel bestond uit een ‘pal’ (paal) met aan 
elke kant één ster met langs de rand een gotische tekst. 
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Stadszegels en stadswapens vertoonden vaak overeen-
komsten, maar vanzelfsprekend was dat niet. Dordrecht 
bijvoorbeeld had haar stadszegels gesierd met verschil-
lende gebouwen en voerde een stadswapen met hetzelf-
de schild als Gouda. Is het toeval dat in Gouda Jacoba van 
Beieren begin vijftiende eeuw als een van de eersten het 
wapenschild ‘van keel met pal’ met zes sterren gebruikte 
en dat haar oom Jan van Beieren, waar zij zo’n strijd te-
gen heeft gevoerd, het stadswapen van Dordrecht, ook 
‘van keel met pal’, voorzien heeft van griffioenen?

Detail van de kelk die Jacoba van Beieren rond 1424 
aan Gouda schonk. Op elke hoek van de voet staat een 
engel met wapenschild, afwisselend Gouda en Beieren. 
Het Goudse schild draagt zes sterren (Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)

Het zegel van Gouda met de twee sterren heeft meerdere 
uitvoeringen gekend (foto 5). Begin zeventiende eeuw 
werd het voor het laatst aangepast en kreeg het, net als 
het stadswapen zes sterren. En daar bleef het bij voor 
wat betreft het zegel, het verdween langzaam maar zeker 
als waarmerk. Maar, enkele zilveren stempels die hon-
derden jaren geleden Goudse bestuurlijke documenten 
de garantie van echtheid moesten geven, zijn bewaard 
gebleven. Omringd door voorwerpen met zes sterren, 
liggen de zegelstempels met twee sterren gebroederlijk 
naast elkaar in een vitrine in museumgoudA.

Voorbeelden van het Goudse zegel. (dl. II van Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude. 1817. door C.J. de Lange van Wijngaarden)
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Wie kent ze niet: de Delfts Blauwe of an-
ders getinte gedenkborden die een herin-
nering moeten oproepen aan een bepaalde 
gelegenheid. Een geboorte, een jubileum, de 
opening van een gebouw: al heel lang heeft 
men bijzondere gebeurtenissen op deze wij-
ze vastgelegd. Daarom zijn gedenkborden 
voor een historicus zo interessant. In één 
oogopslag heeft hij meestal veel gegevens 
bij elkaar en aan de onderzijde is vaak ook 
nog informatie te vinden over de maker. En 
die kan weer een – voorzichtige – indicatie 
zijn in welke omgeving de mogelijke op-
drachtgever gezocht kan worden. Hoe ouder 
en schaarser de borden zijn, hoe meer ze 
uitnodigen hen eens goed te bekijken.

Tot deze groep behoren verschillende gedenkborden, die 
cadeau zijn gegeven aan bepaalde inwoners van Gouda. 
De borden zijn verbonden met de Tweede Wereldoorlog, 
maar om verschillende redenen hebben die Gouwenaars 
hun geschenk pas in de loop van de tweede helft van het 
jaar 1945 in ontvangst kunnen nemen. Historisch gezien 
blijken deze gedenkborden interessante tijdsdocumen-
ten en zeer de moeite waard om ze aan een nader onder-
zoek te onderwerpen.

Gedenkborden voor het verzet en  
geschiedschrijving

C.C. de Kool-Verhoog

Herinneringsbord voor de redacteur L.J.A. van den Steenhoven (foto C.C. 
de Kool-Verhoog)

Cadeautjes voor verzetswerk

Na de bevrijding groeide hier en daar de behoefte om 
mensen uit het verzet te bedanken. De Nederlandse re-
gering waardeerde de inzet van haar krijgsmacht en die 
van de Nederlandse burgers in de achterliggende oorlog 
met onderscheidingen gebonden aan rangen en standen. 
De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 
(LO) en de organisatie van het blad Trouw ontwierpen 
beide als dank voor het verzetswerk van hun mensen 
een eigen geschenk in de vorm van een verzilverde pla-
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quette.1 En de redactie van het mededelingenblad De 
Vrije Pers in Gouda bedankte een aantal medewerkers, 
hoe kan het ook anders in Gouda, met wandborden van 
Goudse makelij.

Voor deze cadeauborden zijn vier verschillende ont-
werpen gemaakt, afhankelijk van degene die ze zou 
ontvangen. Hierna volgt eerst een beschrijving van de 
borden en zal de aandacht gericht zijn op de ontvangers 
en de berichtgeving daaromheen, daarna volgt een his-
torisch-kritische toetsing.

Goudse geschenken

Een herinneringsbord voor de redacteur.
Op dit kleurige bord is veel te zien. Centraal is een grote 
gekroonde (in heraldische termen:) klimmende leeuw 
afgebeeld, met in de linkervoorpoot een bundel pijlen 
en in de rechter- een opgeheven zwaard. Het dier, on-
miskenbaar de Nederlandse Leeuw, staat met de ach-
terpoten op het stadswapen van Gouda en op een krant 
waarvan een deel van de kop nog net zichtbaar is: de 
vrije…. Boven de leeuw zien we voluit in contourletters: 
de vrije pers. Deels onder de krant slingert een brede 
band met daarop links van het wapen ‘1944’ en rechts 
‘11 aug’. De band eindigt bij ‘1945’. Daarboven lezen we 
nog een monogram van de letters ljavds. Open plaatsen 
in de voorstelling zijn opgevuld met kleine ‘strooibloe-
metjes’. Het volle middendeel van het bord is omgeven 
door een luchtige open rand, waar in een evenwichtige 
verdeling de namen zijn opgenomen van kranten die in 
de Tweede Wereldoorlog in Gouda en omgeving zijn ver-
schenen: Het Parool, De Waarheid, Vrij Nederland, De Vrije 
Gedachte, Stentor, Je Maintiendrai en Ons Volk. 

Volgens de onderzijde van het bord is het gemaakt 
bij Koninklijk Goedewaagen Gouda. Tussen drie sierlijke 
bloemtakjes en het getal 783 staat de tekst: ‘Aangebo-
den door “De Vrije Pers” Mr. A.A.J. Rijksen, H.G. Verzijl, 
B.A.H.H. Verzijl, en M.J. van Loon’.

Dit herinneringsbord was een geschenk voor L.J.A. 
van den Steenhoven als dank voor zijn werk aan twee 
illegale bladen. Het eerste was zijn eigen geesteskind 
De Vrije Gedachte geweest, dat was uitgekomen tussen 
januari 1944 tot november 1944 en het tweede was De 
Vrije Pers, een illegale krant voor Gouda en omgeving en 
de Krimpenerwaard. Deze samenwerkingskrant van o.a. 
het Parool, Vrij Nederland, Trouw, de Waarheid, Ons Volk, 
Je Maintiendrai, Stentor en De Vrije Gedachte was van 28 
oktober 1944 tot aan de bevrijding op drie stencilpos-
ten in dat gebied vervaardigd en daar verspreid. Van den 
Steenhoven was leider geweest op de post op de Rooms 
Katholieke begraafplaats in Gouda. 

Met bovenstaande gegevens is de voorstelling op het 
bord goed te lezen. Het monogram, de Nederlandse 
Leeuw uit de kop van de editie van de ondergrondse Vrije 
Pers, die op de stencilpost van Van den Steenhoven werd 
gemaakt, het stadswapen, de slingerende band met data 
en ook de halve krantenkop, die in deze entourage direct 
wordt geassocieerd met De Vrije Gedachte: alle onderde-
len van de voorstelling zijn gerelateerd aan de ontvanger 

1. Deze plaquettes zijn geleverd door Zilverfabriek A. Mesker & 
Zoon  te Schoonhoven.

Detail van de achterzijde van het herinneringsbord voor de redacteur 
(foto C.C. de Kool-Verhoog)
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van dit geschenk: L.J.A.(Lau) van den Steenhoven. Hij 
ontving zijn cadeau op zaterdag 11 augustus 1945.

De namen aan de onderzijde verwijzen naar het per-
soneel van de schenker: “De Vrije Pers”.Dat bestond uit 
Rijksen (hoofdredacteur), de gebroeders Verzijl (twee 
zwagers van Van den Steenhoven, drukkers) en Van Loon 
(administrateur). 

Een unicum

Friggo Visser, conservator van het Keramisch Museum 
Goedewaagen te Nieuw-Buinen, identificeerde het poly-
chroom beschilderde gedenkbord voor Van den Steenho-
ven als een werkstuk van de hand van Willem Hendrik van 
Norden (geboren 1883 te Amsterdam, overleden 1978 te 
Laren). Deze ontwerper en keramist was vanaf 1923 bij 
Goedewaagen hoofd van de kunstafdeling. Van Norden 
signeerde zijn werk meestal niet, maar volgens Visser is 
in de belettering op het bord Van Nordens handschrift 
te herkennen. Hij noemt het bord een uitgesproken uni-
cum. Het rood van de leeuw was erg moeilijk om te ma-
ken, daarom duur en niet geschikt voor massa-edities.

De tweede zoon van Willem Hendrik van Norden, Wim 
van Norden, was een van de oprichters van de verzets-
krant Het Parool. Dat blad was ook een van de mede-uit-
gevers van zowel de illegale Vrije Pers vóór 5 mei 1945 als 
het mededelingenblad De Vrije Pers ná 5 mei 1945. Het 
is goed mogelijk dat de opdracht aan Goedewaagen via 
deze familierelatie tot stand is gekomen. 

Twee herdenkingsborden voor de gemeente Gouda

De redactie van het mededelingenblad wilde ook de ge-
meente Gouda bedanken voor de ondervonden steun. Ze 
had twee wandborden laten maken en die op een uitge-
lezen dag feestelijk overhandigd aan de burgemeester. 
Dat was in de week van de bevrijdingsfeesten op de ver-
jaardag van Koningin Wilhelmina, op Koninginnedag 31 
augustus 1945.

‘Wandborden aangeboden. Vrijdagmorgen hebben 
de oud-redactieleden van “De Vrije Pers” namens 
de vertegenwoordigers van de bladen, die tijdens en 
na de bezetting ,,De Vrije Pers” uitgaven, aan de ge-
meente een tweetal door de firma Goedewaagen fraai 
uitgevoerde wandborden aangeboden. Deze borden, 
die door burgemeester James in ontvangst werden 
genomen, zullen in de burgemeesterskamer worden 
opgehangen, ter herinnering aan het werk van “De 
Vrije Pers” tijdens en na de bezetting.’2

Het vierde ontwerp voor de medewerkers (foto C.C. de Kool-Verhoog)

2. samh Groot Gouda  3 september 1945 nr. 16.
3. W. Bilderdijk, fragment uit gedicht ‘Afscheid’ in: Hollands Verlos-
sing (Haarlem, 1813) p. 75
4. De plateelbakkerij had aangeboden herdenkingsborden te ma-
ken voor de schoolkinderen die hadden meegelopen in de optocht 
op Koninginnedag. De eerste 1200 borden had ze pas in december 
kunnen leveren. Zie berichten in Groot Gouda dd. 17 september en 
17 december 1945.
5. C.C. De Kool-Verhoog, ‘Frits S.S.’ van Stolwijkersluis. Een Goudsche 
heer van Trouw (Ridderkerk, 2009) 132-134.
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Over deze herinneringsborden konden niet meer gege-
vens worden achterhaald. De mededeling dat de borden 
‘in de burgemeesterskamer zullen worden opgehangen’ 
maakt het echter waarschijnlijk dat ze verschillend van 
voorstelling zijn geweest. Ook de huidige verblijfplaats 
is onbekend, zowel bij het Gemeentehuis Gouda en 
museumgoudA als bij het Keramisch Museum Goede-
waagen in Nieuw-Buinen.

Een vierde ontwerp voor de medewerkers

Dit polychrome cadeaubord afkomstig van de Plateelbak-
kerij Zuid-Holland toont een rijk dragende oranjeboom 
met links en rechts van de pot ‘5 Mei … 1945’. Voor de 
stam golven twee spreukbandjes met de tekst: ‘Holland 
groeit weer! Holland bloeit weer!’ Het geheel is omgeven 
door een met oranje appeltjes gevulde sierrand. Net bin-
nen die rand is in een afwijkend groot lettertype speciaal 
voor de oud-illegale werkers nog een extra aanvullende 
tekst toegevoegd: “De Vrije Pers” 1 november 1944 - 5 
MEI 1945. Op de onderzijde staat boven ‘Zuid-Holland 
Gouda’ en het huisje als beeldmerk van de fabriek ook: 
‘Aangeboden aan de oud-illegale medewerkers van “De 
Vrije Pers”.

De oranjeboom was een basisontwerp van deze pla-
teelbakkerij. Bij bijzondere gelegenheden van ons ko-
ningshuis kreeg het al naar gelang een bijpassende tekst 
en soms werd een afbeelding toegevoegd. Dit keer heeft 
men twee bekende regels geciteerd, ontleend aan het 
gedicht ‘Afscheid’ van Willem Bilderdijk (1756-1831). Als 
oranjegezind en vaderlandslievend man had Bilderdijk in 
1810 kort na het vertrek van Koning Lodewijk Napoleon 
en de inlijving van Holland bij het Franse Keizerrijk voor-
speld, dat eens een nieuwe glorietijd voor Holland zou 
aanbreken. Die hoop had men ook na de bevrijding in 
1945 en Bilderdijks woorden nam men graag over. 

Holland groeit weêr!  
Holland bloeit weêr!  
Hollands naam is weêr hersteld!  
Holland, uit zijn stof verrezen,  
Zal op nieuw ons Holland wezen;  
Stervend heb ik ‘t u gemeld! 3 

De oud-illegale medewerkers hebben lang op hun ca-
deau moeten wachten. Al op 13 juni 1945 was er op uit-
nodiging van de redactie van het mededelingenblad een 
besloten bijeenkomst geweest voor de gehele staf van 
oud-illegale medewerkers van De Vrije Pers in een zaaltje 
van Hotel Central. Bij die gelegenheid was aangekondigd 
dat allen een herinneringsbord zou worden aangeboden. 
Twee maanden later, bij de uitreiking van het geschenk 
aan Van den Steenhoven op zaterdag 11 augustus 1945, 
moest Rijksen die belofte nog eens herhalen, want de 
levering van de cadeaus was ernstig vertraagd. Op de 
maandag daarna meldde een berichtje in het eerste 
nummer van Groot Gouda, de opvolger van het mede-
delingenblad De Vrije Pers, dat er aan het ontwerp werd 
gewerkt. Zodra de borden gereed zouden zijn, zou daar-
over worden gepubliceerd. Uiteindelijk ontvingen de 
oud-illegale werkers - waarschijnlijk in november - hun 
cadeau. Het was een bord afkomstig uit de Plateelbakke-
rij Zuid-Holland. Deze Goudse fabriek was meer gericht 
op massaproductie. Zij had de borden pas kunnen leve-
ren toen er voldoende brandstof (turf) beschikbaar was 
gekomen voor de stookovens.4 

Historische toetsing: het bord van Van Steenhoven

Het bord voor Van den Steenhoven was opgevallen bij 
een onderzoek naar de illegale pers in Gouda en de Krim-
penerwaard, omdat de gegevens op het bord op enkele 
punten niet overeenstemmen met schriftelijke bronnen.5 
De afwijkingen hebben vooral betrekking op het ontstaan 
van het ondergrondse blad De Vrije Pers en het einde van 
die krant. 

De samenstelling van het persverbond
Door gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten, de Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers (LO) en een aantal landelijke 
en regionale verzetskranten was in het najaar 1944 een 
samenwerkingsverband ontstaan voor de uitgave van 
één ondergrondse krant in Gouda en wijde omgeving: De 
Vrije Pers.
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Over het begin van deze krant lezen we in een over-
zicht van de geschiedenis van de LO in Gouda en om-
streken6: ‘Al werkende werden de contacten uitgebreid 
met de illegale pers. Een belangrijke verbetering was de 
bundeling van alle illegale blaadjes in Gouda tot “De Vrije 
Pers”, eind september ’44. We noemen de namen van: 
van der Steenhoven (Floor), mr Nederlof (Leo), Tonny (v. 
Trouw), Wiegand Bruss (Frans van de berichtendienst), 
Piet den Edel, mevr. Hisschenmöller, M.A. de Korte (An-
ton), Langeraar jr. (Lex), Mimpen (Leo, Wehrmachtsbe-
zirkverwaltung).’ 

In het ‘Herdenkingsnummer voor het District Gouda’ 
van Trouw7 schreef Dick Vermij (‘Rens’) dat het vooral 
Trouw was die de noodzaak zag van bundeling van on-
dergrondse kranten en in navolging van Rotterdam en 
Dordrecht ook in Gouda een gezamenlijk nieuwsblad 
onder de naam De Vrije Pers wilde uitbrengen.8 Motoren 
waren C. van der Matten (‘Kees of Tonny Gouda’) en M.A. 
de Korte. 

Later schreef mevrouw Winkel in haar studie over de 
ondergrondse pers9 dat in het najaar van 1944 de in 
Gouda verschijnende bladen Trouw, De Vrije Gedachte, De 
Horizon en Stentor het besluit namen voor een gemeen-
schappelijk nieuws- en mededelingenorgaan. Daarmee 
dachten zij in Gouda een chaos in de nieuwsvoorziening 
te voorkomen. Kennelijk hebben andere illegale krantjes 
zich direct bij het initiatief aangesloten, want in de kop-
pen van de eerste uitgaven staan vermeld: De Geus, Je 
Maintiendrai, Ons Volk, Het Parool, Stentor, De Toekomst, 
Trouw, De Vonk, De Vrije Gedachte, De Vrije Katheder, Vrij 
Nederland, De Waarheid en Nieuwsorganen.

We moeten hierbij aantekenen dat Winkel waarschijn-
lijk geen helder beeld heeft gehad over de situatie met 
betrekking tot De Vrije Pers in de regio Gouda. Zo is De 
Horizon pas half november 1944 toegetreden tot het 
persverbond.10 Het blaadje staat dan ook niet vermeld in 
de koppen van de eerste edities van De Vrije Pers. Later 
- na de fusie – viel het onder de verzamelnaam Nieuws-
organen.

Redacteur van de nieuwe krant was L.J.A. van den 
Steenhoven. Voor de oplage waren aanvankelijk twee 
stencilposten nodig. Die van de voormalige Vrije Ge-

dachte op de begraafplaats kon een groot deel van Gou-
da voorzien en een tweede aan het Rotterdamse Veer 
nam het resterende deel van de stad voor zijn rekening, 
als ook Reeuwijk en de Krimpenerwaard. Deze post die 
werd geleid door een vroegere medewerker van Van den 
Steenhoven, Dick Vermij, verhuisde al gauw – na nog een 
kort verblijf aan de Burg. Martenssingel – naar Stolwij-
kersluis. Als uitbreiding volgde een derde post in Ouder-
kerk aan de IJssel. De stencilposten twee en drie stonden 
onder verantwoordelijkheid van C. van der Matten, de 
districtsleider van Trouw in dat gebied, omdat voor de 
verspreiding van beide krantjes gebruik werd gemaakt 
van het al bestaande goed functionerende koeriersnet-
werk van Trouw.

Door de toenemende druk van de Duitse bezetter, 
door middel van controles en razzia’s, verminderde het 
contact tussen de stencilposten en verschoof de redac-
tionele invloed van Van den Steenhoven op de posten in 
de Krimpenerwaard naar Van der Matten. Post één was 
goed voor ca. 200.000-250.000 ex. van De Vrije Pers en 
de posten twee en drie hebben samen ca. 270.000 ex. 
van die krant vervaardigd en verspreid.11

Uit niets blijkt dat Winkel heeft geweten van het be-
staan van de stencilpost van De Vrije Pers (en Trouw) op 
het Rotterdamse Veer, en de verplaatsing naar Stolwij-
kersluis. Bekijken we met deze achtergrondinformatie 
nog eens de rij krantennamen op het gedenkbord, dan 
valt op dat die van de belangrijke partner Trouw ont-
breekt.

Het begin van de krant
De slingerende band met de halve krantenkop wekt de 
suggestie dat De Vrije Pers een voortzetting zou zijn van 
De Vrije Gedachte en alléén De Vrije Gedachte. Dat is niet 
juist. Voorwaarde voor het persverbond was, dat alle 
meewerkende bladen zouden stoppen met hun eigen 
uitgaven. De Vrije Pers had vele ‘moeders’.

Op de band worden de data 1944 en 11 augustus 1945 
genoemd, als zouden die het begin en het einde van 
De Vrije Pers betekenen. In die periode zijn er evenwel 
twee kranten geweest met die naam. Ze verschilden on-
der andere in doelstelling, in organisatie en zeker ook in 
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6. Streekarchief Midden-Holland (samh) Collectie Oorlogsdocu-
mentatie ac 196 nr. 521. Dit anonieme stuk is door een LO-er ge-
schreven, waarschijnlijk voor het grote gedenkboek van de LO Het 
Grote Gebod, dat verscheen in 1951.
7. samh Per. nr. 32 (kast 424 G).
8. Vermij doelt hier op de landelijke organisatie van het blad 
Trouw.
9. Lydia.E. Winkel (herz. Hans de Vries) De ondergrondse pers. 1940-
1945 (Amsterdam 1989).
10. samh De Vrije Pers no. 14  d.d. 16 november 1944 (editie sten-
cilpost begraafplaats Gouda) en De Vrije Pers no 13 en 14 d.d. 16 
november 1944 ( gemerkt ‘R’, editie stencilpost Rotterdamse Veer, 
Gouda).
11. Aantallen genoemd in : J.A. van den Steenhoven Ondergrondse 
krantjes: herinneringen van een loopjongen (Gouda 1995) en : Trouw-
Herdenkingsnummer, zie noot 7.
12.  De Kool-Verhoog, ´Frits S.S.´ van Stolwijkersluis, pp. 104 -109.
13. Mondelinge informatie van M. de Kool, bevestigd door mevr. 
Boekamp-Sierink; alias ‘Frits S.S.’ en koerierster ‘Jopie’, beide van 
de stencilpost in Stolwijkersluis.
14 Winkel, De ondergrondse pers. 1940-1945;  p. 302 en p. 295.

delingenblad voor Gouda en omgeving gaan verzorgen, 
onder leiding van een nieuwe redactie. Hoofdredacteur 
werd mr. A.A.J. Rijksen, bijgestaan door de redactiele-
den Th. Arts en Van den Steenhoven. Alleen de laatste 
had meegewerkt aan de ondergrondse Vrije Pers. De 
nieuwe krant nam de naam over van het ondergrondse 
blad, anders had het vanwege het persbesluit van de Ne-
derlandse Regering niet mogen verschijnen. Het officiële 
mededelingenblad, gesteund door de gemeente Gouda, 
bleef bestaan tot 11 augustus 1945 en wijzigde toen haar 
naam in Groot Gouda.12

Historische toetsing: de borden voor de 
gemeente Gouda

Over deze wandborden kan alleen de wens worden uit-
gesproken, dat ze hopelijk eens te voorschijn zullen ko-
men. Er is wel iets te zeggen over hoe op 3 september 
in Groot Gouda is geschreven over de aanbieding van de 
borden aan burgemeester James. Deze verslaggeving is 
niet juist. De actie van de redactie van het mededelin-
genblad is buiten Trouw omgegaan en de borden zijn niet 
namens Trouw aangeboden. De Trouw-mensen wisten 
van niets.13

Historische toetsing: het bord voor de medewerkers

Op het gedenkbord voor de oud-illegale medewerkers is 
aan het ontwerp van de oranjeboom een speciale tekst 
toegevoegd: ‘de vrije pers’ 1 november 1944 – 5 mei 
1945. Hier behoeft de datum van 1 november 1944 als 
begin van de krant enige toelichting. Winkel is hierover 
niet duidelijk. Zij geeft als verschijningsperiode van de 
ondergrondse krant 28 oktober ’44 – mei ’45, maar een 
paar bladzijden eerder dateert zij de eerste uitgave op 1 
november 1944.14 De oorzaak van deze onduidelijkheid 
is, dat er twee ‘eerste’ nummers zijn verschenen van de 
illegale Vrije Pers. Op 1 november produceerde de groep 
van Van den Steenhoven een nummer 1, maar enkele da-
gen eerder – op 28 oktober – had de andere stencilpost 
aan het Rotterdamse Veer ook al een nummer 1 gedrukt, 
met een andere krantenkop. Vermij van de tweede sten-

Bericht van het uitreiken van de herinneringsborden

mentaliteit. De eerste, de ondergrondse Vrije Pers, ver-
scheen als uitgave van het eerdergenoemd persverbond 
tot en met de bevrijding op 5 mei. Daarna gingen Trouw 
en De Vrije Katheder hun eigen weg. De kleine blaadjes 
bestonden niet meer en een nieuw samenwerkingsver-
band werd gevormd. Dat zou een nieuw, officieel mede-
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cilpost gaf hiervoor de volgende verklaring (en daaruit 
blijkt dat ze eigenlijk nog eerder hadden willen verschij-
nen): ’Alles dreigde op een dood punt te komen, toen 
er een stencylmachine van ‘De Vrije Gedachte’ ontdekt 
werd. Toen er na een week wachten nog geen V.P. ver-
scheen, besloot ‘Trouw’ het ijs te breken en op Zaterdag 
28 Oktober 1944, verscheen het eerste nummer van ‘De 
Vrije Pers’ met een oplage van ongeveer 650 ex.’15 
De schenkers van het gedenkbord kozen als begin van de 
krant het eerste nummer gemaakt door Van den Steen-
hoven.

Naar ruwe schatting hebben er op de drie stencilpos-
ten samen 80 á 100 drukkers, koeriersters en versprei-
ders gewerkt aan de ondergrondse krant. Maar anders 
dan de uitnodiging en de tekst aan de onderzijde van het 
bord doen denken, hebben zij niet allen zo´n bord ont-
vangen. Deze zijn uitgereikt aan alléén de mensen die 
zijn betrokken geweest bij de stencilpost in Gouda. De 
mensen in de Krimpenerwaard rond de posten Stolwij-
kersluis en Ouderkerk aan de IJssel kregen geen bord als 
dankbetuiging. Waarschijnlijk zijn er 20 á 30 van deze 
speciale bevrijdingsborden door de Zuid-Hollandse Pla-
teelbakkerij gemaakt. 

Stille getuigen

De verschillen tussen bordteksten en geschreven bron-
nen, en het verschil tussen woord en daad van de redac-
tie van de na-oorlogse Vrije Pers waren uitingen van een 
ernstig conflict. Daarin stonden tegenover elkaar de re-
dactie van de na-oorlogse Vrije Pers en de groep mensen 
die onder leiding van Van der Matten in de Krimpener-
waard aan de ondergrondse Vrije Pers hadden gewerkt. 
Bijna onmerkbaar voor de buitenwereld kwam dat con-
flict op 5 mei tot uitbarsting en het ziekte daarna maan-
den, zo niet jaren voort. Twee speciale kranten kunnen 
de standpunten van beide partijen voor ons (iets) ver-
helderen. Daarbij laten we het licht alleen vallen op wat 
belangrijk is in het kader van de geschenkborden.

De eerste krant is het Herdenkingsnummer voor het 
District Gouda. In de periode dat Trouw een verschij-
ningsverbod was opgelegd, hebben mensen van de sten-

cilpost Stolwijkersluis het blad uitgedeeld aan de autori-
teiten van het Militair Gezag en de gemeente Gouda. Zij 
waren als genodigden op 5 juli aanwezig op de Avond der 
Illegaliteit, die was belegd door Trouw. In een voor die 
dagen grote krant legde redacteur Van der Matten in alle 
openheid verantwoording af over het werk dat voor de 
ondergrondse kranten De Vrije Pers en Trouw in Gouda en 
de Krimpenerwaard was verricht en noemde ook – voor 
zover bekend – de namen van allen die daarbij betrok-
ken waren geweest. Hij sprak echter ook over de periode 
na 5 mei, over de miskenning van het verzetswerk van 
zijn mensen, de hoon en de onheuse behandeling door 
Goudse voormannen. Het Herdenkingsnummer is op 6 en 
7 juli nog los op straat verkocht, daarna werd de straat-
verkoop van kranten door het Militair Gezag verboden.

De andere partij reageerde pas op 11 augustus, in het 
laatste nummer van het mededelingenblad. De redactie, 
die steeds de schijn had opgehouden een voortzetting 
te zijn van de ondergrondse krant met dezelfde naam, 
schreef ook over de oorlogsperiode. Ze zweeg over het 
aandeel van Trouw in de ondergrondse Vrije Pers, en ver-
meed het gebruik van de naam Trouw. Ze hekelde ‘het 
blad dat zich had losgemaakt uit de fusie’, en een in haar 
ogen misplaatste aanval had gedaan op een van haar 
redacteuren. De verschuiving/overname van het redac-

Envelop van De Vrije Pers (Collectie C.C. de Kool-Verhoog)
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15. samh Trouw-Herdenkingsnummer voor het District Gouda  Per. 
nr. 32 (kast 424 G)
16. J.A. van den Steenhoven Ondergrondse krantjes: herinneringen van 
een loopjongen (Gouda 1995). Uit het boekje blijkt niet dat de herin-
neringen zijn geverifieerd met schriftelijke bronnen.
17. Mondelinge informatie d.d. 27 maart 2010. Naam en adres van 
koerierster bekend bij auteur.
18. Brief is in particulier bezit.
19.  Dichterlijke werken van Jacob Cats (Gebroeders Diederichs, Am-
sterdam 1828) p. 516.

teurschap van Van den Steenhoven naar Van der Matten 
(zonder de naam te noemen) was een andere grief. De 
krant is minder open dan het Herdenkingsnummer. Wel 
zijn de namen van ´top´mensen te lezen, maar niet die 
van de koeriersters en verspreiders. Zes vrienden uit het 
persverbond, die allen ruimte in de krant hadden gekre-
gen voor een persoonlijk dankwoord, werden hartelijk 
gegroet door de hoofdredacteur Rijksen. Daar hoorde 
Trouw niet bij.

De kranten werden gelezen en kwamen na korte of 
langere tijd bij de oude kranten terecht. Op enkele na die 
overleefden, vaak in een vergeten hoekje. De gedenk-
borden kregen een zichtbare plaats in de huiskamers, 
verbeeldend, indringend en bleven daar meestentijds 
hangen.

De macht van het zwijgen

Op grond van het bovenstaande lijkt de conclusie ge-
rechtvaardigd, dat de redactie van het mededelingen-
blad De Vrije Pers bewust heeft gewerkt aan een bepaalde 
beeldvorming van de illegale pers in Gouda en omgeving. 
In dat beeld ontbreekt de rol van Trouw in de onder-
grondse Vrije Pers. Bovendien zweeg de redactie over de 
drukplaatsen van die krant in Stolwijkersluis en Ouder-
kerk aan de IJssel en negeerde zij de vele mensen die van 
daaruit hun werk voor De Vrije Pers verrichtten. Helaas 
heeft dat misleidende spreken en schrijven gewerkt. Het 
verklaart waarom veertig jaar later een broer van Van den 
Steenhoven uit eigen herinnering een boekje heeft ge-
schreven over de verzetskrant, zonder enige verwijzing 
naar de andere posten.16 Een koerierster die in 1944/’45 

pakjes kranten ging ophalen bij de familie Van Loon aan 
de Ridder Van Catsweg, en die in de omgeving moest 
verspreiden, vertelde dat zij altijd heeft gedacht dat De 
Vrije Pers alléén was gemaakt op de begraafplaats.17 De 
brief van 31 mei 1945 waarin zij als medewerker door Van 
den Steenhoven werd uitgenodigd, sprak immers over 
een bijeenkomst voor de ‘gehele staf van oud-illegale 
medewerkers van ,,De Vrije Pers”?18 Zij was op 13 juni op 
die bijeenkomst in Hotel Central aanwezig geweest en 
had alleen Goudse mensen gezien. Bovendien meende 
zij dat de krant een r.-k. blad was, want de meeste men-
sen op die bijeenkomst waren rooms-katholiek.

De geschiedkundige waarde van de wandborden

De vraag rijst of deze gedenkborden met hun discutabe-
le teksten van betekenis kunnen zijn voor de geschied-
schrijving. Het antwoord kan duidelijk zijn. Juist omdat 
hun teksten niet overeenstemmen met de geschreven 
bronnen, zijn het waardevolle bewijsstukken. Samen 
met de misleidende krantenberichten getuigen ze van 
een bitter conflict in Gouda, dat echter pas zichtbaar 
wordt door het Trouw-Herdenkingsnummer.

Onverminderd is de waarde die de cadeauborden heb-
ben als dankbetuiging. Ze verwijzen naar moedige men-
sen die zich met inzet van hun leven een weg zochten 
naar vrijheid. Daarom hadden de mensen van de andere 
stencilposten voor hun aandeel in de ondergrondse Vrije 
Pers óók een bord als blijk van waardering mogen ont-
vangen.

Dankzij verhalen van hoogbejaarde verzetsmensen en 
koeriersters en de door hen bewaarde kranten kwamen 
deze gedenkborden weer in de belangstelling. Jacob Cats 
(1577-1660) leerde al:

De waerheyt, wat men doet, en is niet intedwingen,
Al sou de felste rots in duysent stucken springen:
De waerheyt borrelt uyt gelijck een sonneschijn,
De waerheyt, hoe het gae, wil niet begraven zijn.’ 19
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In oktober verschijnt een boek over de ge-
schiedenis van de familie Van Vreumingen. 
De familie drijft al meer dan anderhalve 
eeuw de tabakswinkel aan de hoek van de 
Markt en de Wijdstraat. Voorheen bezat het 
filialen in Rotterdam en Amersfoort en had 
het een eigen tabaksfabriek aan de Groe-
nendaal.  Het boek is verkrijgbaar bij de be-
roemde tabakswinkel aan de Wijdstraat. 
We publiceren hier vast een klein deel van 
het verhaal. Het zijn een aantal fragmenten 
uit het dagboek van Louis van Vreumingen. 
Deze fragmenten betreffen de roerige mei-
dagen van 1940. De aantekeningen geven de 
sfeer in de stad goed weer. 

Vrijdag 10 mei 1940

‘Duitse troepen vannacht zonder dat dit voorzien was, 
onverwacht Nederland binnengevallen.’t Was circa half 4 
vannacht toen ik door zwaar motorgeronk wakker werd. 
Duidelijk waren schoten te horen. Toen het motorgeronk 
maar al door bleef gaan en angstwekkend werd, stond 
ik op en ging naar buiten. Daar groepten al mensen sa-
men, waarvan ik hoorde dat de Duitsers Holland waren 
binnengevallen met vliegtuigen en parachutetroepen. 
Alzo met ingang van 10 mei 1940 is Nederland in oor-

De meidagen van 1940 gezien door Louis 
van Vreumingen

Louis van Vreumingen (1876 - 1951)

log met Duitsland. Nederland is bondgenoot geworden 
van de met Duitsland in oorlog zijnde landen Engeland 
en Frankrijk. Ook in België zijn de Duitsers onverwacht 
binnengevallen. Grote beroering in de stad, maar geen 
paniekstemming. Opeens is alles in de war. Treinen lo-

Het Goudse stadhuis beschermd voor een eventuele luchtaanval 1940 
(samh) 
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pen niet meer, couranten verschijnen niet, geen post, 
geen verzendingsmogelijkheden. Het hele zakenleven 
vastgelopen. In Rotterdam en Den Haag moet al hevig 
gevochten zijn. Al wie militair is of daarmee annex is, 
is in de weer. Alles moet ’s avonds verduisterd wezen. 
Driemaal is vandaag luchtalarm afgegaan. Ieder die dan 
op straat is, vlucht de huizen binnen en opeens zijn de 
straten doodstil in afwachting van wat er mogelijk kan 
gebeuren. Gaat de sirene voor de tweede maal dan is al-
les weer in actie’.

Zaterdag 11 mei

‘Vandaag tweemaal luchtalarm geweest. Er was een 
luchtgevecht met Duitse bommenwerpers. Een Neder-
lands vliegtuig werd neergeschoten vooraan in Bloemen-
daal. Volgens berichten moeten er al 70 Duitse vliegtui-
gen door onze vliegers neergehaald zijn. Nog nooit heb 
ik zulk een wonderlijke zaterdagavond meegemaakt. 
Tussen de 6 en 8 mocht niemand zich op de Markt bege-
ven. Omdat men NSB spionnen zocht en tal van huizen 
doorzocht werden. En toen om 8 uur de weg weer vrij 
was, was het nog even druk aan de winkel, maar daar 
er geen licht mocht worden ontstoken, was het zo af-
gelopen en konden we de zaak sluiten. Ons leger weert 
zich kranig tegen de overmachtige en barbaarse vijand, 
wien geen middelen te wreed en gemeen zijn. In tref-
fende bewoordingen heeft onze koningin zich met een 
proclamatie tot haar volk gericht’.

Zondag 1e Pinksterdag 12 mei

‘Wat een Pinksteren! Overal bloei en bloesempracht en 
daarnaast oorlog, vernieling, dood en verderf. Vanwege 
het luchtgevaar mocht er nergens kerkdienst worden 
gehouden. De Pinksterklokken bleven stom, want het 
woord was aan het kanon. Onophoudelijk kwamen er ra-
dioberichten, die het overkomen van Duitse vliegtuigen 
vermeldden. Over de toestand in ’t algemeen geeft de le-
gerleiding weinig door. ’s Avonds mag na half 9 niemand 
meer op straat die niet tot de militairen of de politie 
behoort. Vannacht komen hier 1500 geëvacueerden uit 

Tiel, die in de buitenwijken worden ingekwartierd. Van-
middag zijn al de banken en stoelen van de Geref. Kerk in 
de St. Jan gebracht. De Gereformeerde Kerk wordt voor 
militaire doeleinden gebruikt. Tal van nsb mensen zijn 
vandaag weer opgesloten. De nsb blijkt een grote haard 
van spionage en landverraad.’

Maandag 13 mei

Een vreselijke dag. Wat hebben we vandaag weer een 
onnoemelijk groot leed aanschouwd, van ellende, hope-
loosheid en smart. Duizenden vluchtelingen uit Tiel en 
omgeving zijn Gouda binnengekomen in allerlei voer-
tuigen als fietsen, vrachtauto’s en boerenwagens met 
al hun hebben en houden. Deze zijn allen in de kerken, 
scholen en bij de bewoners. Om half 6 kwam het eerste 
luchtalarm wat zich vandaag 4 maal herhaalde”’. Ook 
boven de winkel wordt een familie uit Rumpt, ‘die we 
onmiddellijk de grootst mogelijke gastvrijheid hebben 
betoond en zullen blijven schenken zolang ze bij ons 
zijn’, ingekwartierd. ‘Wat zal de nacht brengen? God be-
hoede ons’.

Dinsdag 14 mei

De vluchtelingen verlaten de stad en gaan op weg naar 
Alphen aan den Rijn. Meerdere malen wordt die dag 
luchtalarm gegeven. De winkel stroomt dan vol mensen, 
schuilend voor het naderende onheil dat de stad geluk-
kig bespaard blijft. Inmiddels is bekend geworden dat 
een deel van de Koninklijke familie naar Engeland is ver-
trokken.
‘Omtrent 7 uur n.m. doet de mare de ronde, dat het Ne-
derlandse leger zich heeft overgegeven! De verslagen-
heid is geweldig. Soldaten lopen te huilen langs de weg. 
Grote verbittering allerwege over het feit dat bekend 
is geworden dat de Regering en de Koningin, gevlucht 
zijn naar Engeland: niemand had kunnen denken dat de 
koningin in de allergrootste nood het land zou verlaten. 
Men voelt zich in de steek gelaten en verraden. Verraad 
heeft helaas in ons land een grote rol gespeeld, wat ons 
ten eeuwige schande zal strekken. Opeens is het hele 
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Leo Sanders, die aan de Houtmansgracht woonde, zal 
op 6 februari 1942 op 77 jarige leeftijd in Gouda overlij-
den. Zijn 69 jarige zus Roosje, werkzaam als verkoopster 
bij Van Dantzig damesmode aan de Hoogstraat en zijn 90 
jarige broer Henrij woonden in de Aagje Dekenstraat en 
worden op 5 november 1942 in Auschwitz vermoord.

Bron: Gouda had er tabak van, 2003, F. Tijmstra
 

Winkelbediende Leo Sanders voor de winkel ca. 1940 (Collectie Van Vreu-
mingen)

aspect in de stad veranderd. Onze soldaten die gister 
nog zwaar bewapend in actie waren lopen nu trooste-
loos en ontwapend rond. Zo is op 14 mei 1940 het on-
gelofelijke gebeurd, dat het Vrije Onafhankelijke Holland 
door Duitsland bezet is. God geve dat in de toekomst 
het vrije Holland weer moge verrijzen uit de vernedering 
waar het in is gestort! Vanavond geen verduistering en 
het was druk op straat. Dat die vreselijke luchtaanvallen 
ten einde waren, was vanzelf een geweldige ontspan-
ning. Het is inmiddels bekend geworden dat Rotterdam 
vrijwel verwoest is en in brand staat. Dit verklaart het 
verschijnsel dat er de gehele middag een regen van ver-
koold papier was en de lucht een heel zonderling aan-
zien had. Het was aldoor dit vreemde licht, dat met een 
zonsverduistering pleegt te ontstaan. Volgens de berich-
ten is de gehele binnenstad een rokende en brandende 
puinhoop. Het aantal mensen dat daarbij is omgekomen 
is ontzaglijk. Over het gehele land moeten er ook dui-
zenden jonge mannen zijn gesneuveld. Het is een on-
overkomelijke ramp die ons land heeft getroffen en wat 
zal er nog gebeuren. Nu is Holland weer vijandelijk land 
voor Engeland en Frankrijk en zijn er van die zijde bom-
bardementen te verwachten.’

Mei 1940

Voor de familie Van Vreumingen heeft de oorlog grote 
gevolgen. Een Rotterdams filiaal blijkt tijdens het bom-
bardement van 14 mei te zijn verwoest. Gelukkig is de 
neef die de winkel beheerde ongedeerd gebleven. Op 
maandag 20 mei geeft Leo Sanders te kennen dat hij 
met ingang van juli zijn betrekking als winkelbediende 
opzegt. ‘Het wordt hem wel zwaar en hij hoopt met zijn 
zuster in Gouda nog enige jaartjes van zijn welverdiende 
rust te genieten. 58 Jaar heeft hij de zaak trouw en eerlijk 
gediend’. Op zaterdag 29 juni staat hij voor het laatst in 
de winkel. Om 10 uur ’s avonds sloot hij zijn 58 jarige 
dienstverband af. Op zondag neemt men in familiekring 
afscheid van Sanders. Als dankbetoon voor zijn jarenlan-
ge trouwe dienst krijgt hij namens de firma een bedrag 
van 100 gulden en van de kinderen een mooie rookstan-
daard met fruitmand en een boek.

Duitse troepen op Markt 1940 (Zuid Hollands Verzetsmuseum)
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geleden dat de Westerkerk op de hoek van de 
Eerste E.J. Potgieterstraat met de J.P. Heijes-
traat officieel in gebruik werd genomen. De 
wijk in dit westelijk deel van de stad oogde 
toen nog vrij nieuw, maar de naam ‘Korte 
Akkeren’ dateert al uit de veertiende eeuw. 
Met de groei van de bevolking in dit stads-
deel nam de behoefte aan een eigen kerkge-
bouw toe. 

Sinds de reformatie van 1572 was de Sint-Jan het enige 
kerkgebouw van de Hervormde gemeente. Rooms katho-
lieke kerken stonden aan de Kleiweg en de Hoge Gouwe. 
Dat betekende dat de respectieve kerkgangers op zondag 
afhankelijk waren van het veerpontje over de Turfsingel, 
wat tot grote opstoppingen leidde. In 1932 opende de 
Sacramentskerk aan de Tollensstraat haar deuren en in 
1936 werd niet zo ver daarvandaan de Westerkerk offici-
eel in gebruik genomen. 

Plannen voor een kerkgebouw

In de Korte Akkeren vestigden zich in de negentiende 
eeuw de eerste moderne industrieën, de bekendste 
waren de Kaarsenfabriek (opgericht in 1853) en de Ga-
renspinnerij (1861). Daarnaast vestigden zich talrijke 
kleinere bedrijven en bedrijfsruimten. Dit had tot gevolg 
dat er veel nieuwe woningen werden gebouwd voor de 

1936 – 2011 De Westerkerk jubileert! 

Henny van Dolder – de Wit

De Westerkerk (Foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 

groeiende arbeidersbevolking. Met name vanaf de jaren 
dertig kwam een aanzienlijke uitbreiding op gang; enkele 
scholen voorzagen al vanaf 1900 in een behoefte.

De Hervormde predikant H.van Dijken wilde graag een 
krachtige aanpak van het evangelisatiewerk in de zich 
snel uitbreidende stadswijk. Op 3 november 1930 sprak 
hij hierover met de kerkvoogden in aanwezigheid van zijn 
collegae, de predikanten G. Elzenga en F.W.G. Verheul. 
Van Dijken dacht aan de bouw van een eenvoudig on-
derkomen, dat later door een kerkgebouw kon worden 
vervangen. Voorlopig kwamen Hervormde kerkgangers 
eens in de veertien dagen bijeen in een gehuurde zaal in 
de Heerenstraat. 

Eind 1930 kregen de plannen vastere vorm met de be-
noeming van een bouwcommissie, met Van Dijken als 
voorzitter. Het bleek niet eenvoudig om de zaak van de 
grond te krijgen. De economische toestand was verre van 
gunstig en ook de kerkvoogdij kampte met geldgebrek. 
Eind 1932 lag er tóch een ontwerp – met begroting – op 
tafel voor een bescheiden kerkzaal met een capaciteit van 
200 tot 250 zitplaatsen. De post grondaankoop schatte 
men op ƒ 14.000,– (= ƒ 8,- per m²), de totale bouwkos-
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ten op ƒ 37.500,–. Nadat een besluit was genomen om 
de kerkdiensten voorlopig in de nieuwe Westerschool te 
houden, werden voor dat doel 150 stoelen aangekocht 
voor ƒ 2,67 per stuk.

De school is te klein

Al gauw deden zich problemen voor: bij sommige dien-
sten, met name als ds. B. van Ginkel preekte, was de 
ruimte in de school veel te beperkt. Soms moesten wel 
200 kerkgangers wegens plaatsgebrek naar huis terug-
keren. Bovendien maakte de Westerschool in die tijd een 
periode van sterke groei door, de bovenverdieping was 
nodig voor het onderwijs. De noodzaak van een kerkge-
bouw deed zich steeds sterker gevoelen. In oktober 1935 
ontvingen leden en vrienden van de Hervormde gemeen-
te een circulaire in de bus met het verzoek deel te nemen 
in een renteloze lening met bedragen van 1000, 500, 100 
en 50 gulden. Gaf men de voorkeur aan een maandelijk-
se bijdrage, dan kon die aan huis worden opgehaald. Er 

restte tenslotte een tekort van circa ƒ 20.000,–, waar-
voor de diaconie zich garant stelde. Op 6 december 1935 
kon de benodigde grond van de gemeente worden ge-
kocht voor een prijs van ƒ 5,25 per m², wat voor 954 m² 
neerkwam op een bedrag van ƒ 5008,50, verhoogd met 
ƒ 180,– transportkosten.

De bouw

Voor het ontwerp van het kerkgebouw, toen nog Wester-
kapel genoemd, werd een prijsvraag uitgeschreven. De 
als jury aangezochte gemeentelijke schoonheidcommis-
sie koos uit de inzendingen het ontwerp van de Goudse 
architect Dirk Stuurman. Hij mocht het werk aanbeste-
den onder in Gouda wonende protestantse aannemers, 
dat werd J. van der Velde. 

Op 14 maart 1936 legde ds. Van Dijken onder grote 
belangstelling de eerste steen. Het gemeentebestuur 
was bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door bur-
gemeester E.G. Gaarlandt en wethouder E.A. Polet. Voor 

De Westerkerk in aanbouw, 1936. De Korte Akkeren is nog deels onbebouwd.  (ahgg)
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zijn toespraak las ds. Van Dijken uit het bijbelboek Ne-
hemia, hoofdstuk 2: ‘God van de hemel, Die zal het ons 
doen gelukken en wij, Zijn knechten zullen ons opmaken 
en bouwen’. Hij metselde daarna de eerste steen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarna 
de plechtigheid met dankgebed werd besloten.

De inrichting

De Westerkerk, zoals de definitieve naam ging luiden, 
kreeg een geheel andere allure dan de bouwcommis-
sie aanvankelijk voor ogen stond. De kerk bevatte na de 
bouw 800 zitplaatsen, grotendeels bestaand uit eiken 
banken. De daarvóór in rijen geplaatste stoelen konden 
bij de viering van het Heilig Avondmaal worden verwij-
derd om meer ruimte te creëren. Onder de middengaan-
derij stonden nog eens 100 stoelen. Die ruimte, evenals 
de beide zijruimten, was afsluitbaar met harmonicadeu-
ren, zodat die ook gebruikt kon worden voor kleine bij-
eenkomsten of vergaderingen. De preekstoel staat nog 
steeds centraal tegen een schelpvormige wand, wat gun-
stig is voor de akoestiek. Ter weerszijden daarvan ston-
den voorheen banken met ieder vier zitplaatsen: een 
voor kerkvoogden, de andere voor leden van het college 
van notabelen. Een doopvont maakte de inrichting van 
het liturgisch centrum compleet. Ter gelegenheid van 
de ingebruikneming op 12 september 1936 was de kerk 
feestelijk met palmen en bloemen versierd.  

De orgels

Waar het nog aan ontbrak was een instrument om de ge-
meentezang te begeleiden. Het geld was op dus daarom 
maakte men voorlopig gebruik van een harmonium. Een 
‘echt’ kerkorgel bleef een hartewens, die men trachtte 
te verwezenlijken door het stichten van een orgelfonds. 
In 1938 kon voor de prijs van ƒ 3600,– een nieuw orgel 
worden besteld de firma De Koff te Utrecht, die ook het 
Moreau-orgel in de Sint-Janskerk in onderhoud had. Het 
werd in november 1938 ingewijd door Sint-Jansorganist 
Henri de Man. Zijn zoon Cor benoemde men tot vaste 
organist, geassisteerd door de dames Jo Revet en stads-
beiaardierster Maria Blom. 

In 2001 kocht de kerkvoogdij een fraai orgel afkomstig 
uit de Schranskerk in Leeuwarden-Huizum die werd ge-
sloten. Het instrument vormde als het ware de bekroning 
van de metamorfose die het kerkgebouw van binnen had 
ondergaan. 

Onder de naam ‘Protestantse wijkgemeente Wester-
kerk in wording’ bruist het gemeenteleven hier met haar 
predikant Udo G.M. Doedens van de activiteiten en is het 
toch al weer bejaarde kerkgebouw volop in gebruik. Zo-
als in de Hervormde gemeentegids staat te lezen wil het 
‘een wijkgemeente zijn waarin velen uit de breedte van 
onze kerken zich thuis voelen en elkaar verrijken’.
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Dit jaar viert nog een wijkgemeente van de 
Hervormde kerk een jubileum: de  Vredes-
kerk in Oosterwei bestaat 40 jaar. Toen de 
stad Gouda zich in oostelijke richting steeds 
verder uitbreidde, ontstond er in de jaren 
zestig van de vorige eeuw, zoals eerder in 
Gouda West en Gouda Noord, behoefte aan 
een kerkgebouw. 

Om aan de benodigde gelden te komen werd door de 
Hervormde gemeente, naast allerlei gevoerde acties, een 
Bouwfonds Gouda Oost opgericht. Voorafgaand aan de 
bouw van de Vredeskerk werd zondags gebruik gemaakt 
van de Land- en Tuinbouwschool aan de Sportlaan. De 
eerste dienst, waarbij de school tot de laatste plaats was 
bezet, vond plaats op 12 september 1965, met als voor-
ganger ds. G.J. van den Bogerd. Voor kinderen van 0-7 
jaar was er een crèche in de kleuterschool ‘Bartje’ en de 
zondagsschool startte die dag met maar liefst 30 kinde-
ren, waaronder veel nieuwkomertjes. De dankbaarheid 
en het enthousiasme vertaalden zich ook in de collecte, 
die 1350 gulden opbracht!

Voor het Bouwfonds kwamen inmiddels aanzienlijke 
giften binnen. Een van de vele ondersteunende activi-
teiten waren de kienavonden in de Anne Frankschool. Op 
1 oktober 1965 telde men een bedrag van ƒ 470,-. Dit 
lijkt in de tijd van de euro niet veel, maar toen werd een 
gift van tien gulden nog apart in de collectenlijst van het 
kerkblad vermeld.

De Vredeskerk in Gouda 40 jaar! 

Henny van Dolder – de Wit

Het slaan van de eerste paal door burgemeester P. van Dijke en voorzit-
ter van de kerkvoogdij G.H. van Nieuwpoort (ahgg)



143

Ti
di

ng
e 

20
11

In maart 1966 stelde ds. Van den Bogerd voor om tij-
dens het koffiedrinken na de dienst een naam voor de 
nieuwe kerk te verzinnen. In de kerkenraad was de naam 
‘Vredeskerk’ al genoemd, maar ook andere namen wer-
den voorgesteld zoals Christus’ Vredekerk, Vredevorst-
kerk, Petruskerk, Opstandingskerk en Morgensterkerk.

In oktober 1966 bereikten kerkvoogdij en burgerlijke ge-
meente overeenstemming over de aankoop van 1200 m² 
grond aan de De Rijkestraat. De stand van het Bouwfonds 
bedroeg op 31 december 1966 ƒ 81.542,15, voldoende om 
tot aankoop van de grond over te gaan, hetgeen plaats 
vond op 19 september 1967.Wachtend op toestemming 
van diverse instanties zette architect Tjeerd de Jong zich 
aan de tekentafel om een schetsplan te maken. Enige tijd 
bleef het stil rond de kerkbouw.

In 1968 vertrok ds. Van den Bogerd naar Ridderkerk. 
Zijn opvolger, ds. H.C. van Itterzon kwam gelijk in de 
sfeer van de bouwplannen terecht, evenals zijn vrouw 
die een van de meest geslaagde bazars organiseerde, 
met een opbrengst van bijna 9000 gulden! Oud en jong 
zetten zich actief in om op de meest creatieve wijze geld 
bijeen te krijgen. In de bouwvergadering van 2 maart 
1969, kreeg architect De Jong opdracht om een bestek 
te maken met het verzoek ‘soberheid te betrachten in de 
afwerking om de kosten zo laag mogelijk te houden, dit 
echter niet ten koste van de degelijkheid en de construc-
tie’. Het werk werd aangenomen door de firma Vink te 
Moordrecht. Op zaterdag 29 augustus 1970 om elf uur ’s 
morgens ging de eerste paal de grond in. Op 7 november 
1971 vond de laatste dienst in de school plaats, gevolgd 
door de officiële ingebruikneming van de Vredeskerk op 
vrijdag 12 november. Op zondag 14 november leidde ds. 
Van Itterzon de eerste dienst in de Vredeskerk.

Het exterieur is eenvoudig van opzet, strak met een 
slanke toren, waarin een luidklok. In het interieur is in-
middels veel veranderd. Regelmatig vonden aanpassin-
gen plaats aan het gebruik van de kerk en diverse bij-
ruimten. Tegen de westelijke wand stond oorspronkelijk 
de preekstoel met doopvont, met aan weerszijden van 
het middenpad rijen stoelen in de lengterichting van 
de kerk. Sinds het jaar 2001, toen Wijkgemeente IV ge-
bruik ging maken van de Vredeskerk is de opstelling als 
het ware een slag gedraaid en bevindt zich het liturgisch 
centrum nu aan de brede zuidwand van de kerk, met de 
stoelen in brede rijen daarvoor. De verbondenheid met 
de schuin tegenoverliggende Marokkaanse Es-Salaam-
moskee wordt buiten zichtbaar door een pad van azuur-
blauwe tegels. Tijdens een buurtfeest in 2005 werd door 
kinderen een witte streep getrokken over de weg tus-
sen beide gebouwen. Dat vormde de aanleiding tot het 
leggen van dit ‘vredespad’ van de kunstenaars Ties Ten 
Bosch en Kamiel Verschuren.

Het oorspronkelijke orgel, gebouwd door de firma 
Slooff te Ouderkerk a/d IJssel werd vervangen door dat 
van de Pauluskerk, het kreeg een plaats tegen de wes-
telijke muur. Door de Vredeskerkgemeente worden ver-
schillende, vaak kortlopende activiteiten georganiseerd. 
Sommige zijn gericht op vorming op het gebied van ge-
loof, leven en zingeving. Andere hebben tot doel de ge-
meenteleden toe te rusten voor een specifieke opdracht 
of taak. Thema-avonden, leerhuisavonden, maar ook 
excursies en creatieve activiteiten vinden in dit aanbod 
hun plaats. Het jaarlijks terugkerend Kloosterweekend is 
hier een goed voorbeeld van’. De huidige predikante van 
de Vredeskerk is ds. Trijnie Bouw, (bijna) gediplomeerd 
Goudologe en een enthousiast lid van de Historische 
Vereniging Die Goude.
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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn man, Frans Linneweever, was kok en kreeg begin 
jaren zestig een baan als kok hier in het Julianahuis. Met 
een hulpje ging hij de hele keuken drijven. Tot die tijd 
had hij gewerkt als chef-kok in het Amsterdamse hotel 
De Roode Leeuw, vlak bij de Dam. Ik deed de exploita-
tie van een kamerverhuurbedrijf aan de Kerkstraat, ook 
in het centrum van Amsterdam. Dat bedrijf was van een 
kennis van ons die ons vroeg de dagelijkse leiding over 
te nemen. Zodoende kregen wij gratis inwoning in het-
zelfde gebouw. Ik deed alleen de verhuur en de admini-
stratie, voor het schoonmaakwerk had ik personeel. De 
huurders waren zakenmensen of ouderen, dus meestal 
mensen die langer bleven. Geen toeristen.

Frans vond het werk in het hotel prima, maar het wa-
ren wel altijd lange dagen. Hij was meestal pas rond elf 
uur ’s avonds thuis. Dat vond ik op den duur ook niet 
meer leuk.

Zodoende ging hij naar rustier werk omzien, maar wel 
als kok. In een horecablad zag hij een advertentie voor 
instellingskok in een bejaardenhuis van de gemeente 
Gouda, in het Julianahuis dus. Dat leek hem wel wat en 
hij schreef een brief. Daarop hoorden we lange tijd niets. 
Ik werd ongeduldig en dacht: ik zal eens bellen. Ja, kreeg 
ik te horen van mevrouw Maris, we zien wel wat in uw 
man, maar zijn salariswens is voor ons te hoog. Bij een 
groot hotel verdiende een kok toen natuurlijk meer dan 
bij een gemeente.

Frans wilde niet meteen genoegen nemen met minder 

Sip Linneweever vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Clasina Maria Linneweever-Den Ouden (1915)

loon. Maar ik zei: doe het nou maar, dan krijgen we het 
allebei rustiger en we kunnen best toe met een beetje 
minder geld. 

Frans en ik kregen van de gemeente een ruime dienst-
woning aan Onder de Boompjes. Maar we kregen al met-
een te horen: als er iemand nieuw in dienst komt, met 
recht op een bedrijfswoning, en die persoon heeft een 
gezin met kinderen, dan moeten jullie dit huis uit.

Na een jaar of tien moesten we plaats maken. Weer 
hadden we geluk. Want omstreeks die tijd werden net 
deze aanleunwoningen in de Bernhardflat in gebruik ge-
nomen. Frans en ik waren daar eigenlijk nog veel te jong 
voor, maar toch mochten we er in trekken. We werden 
zelfs de eerste bewoners van de Bernhardflat. Frans is 
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‘Op mijn leeftijd heb 
je niet meer zo veel te 
vertellen’



145

Ti
di

ng
e 

20
11

145

jammer genoeg overleden, maar ik 
woon hier nu dus al veertig jaar! Het 
is niet te geloven. En nog steeds naar 
volle tevredenheid. Ik heb een ruim 
uitzicht over de polders en ik kijk 
pal op het Gouwekanaal, met veel 
scheepvaart. Dat is het afgelopen 
jaar alleen maar levendiger gewor-
den, sinds in Alphen aan de Rijn de 
nieuwe containerhaven open is voor 
het biertransport van Heineken.

Reep chocola

Toen ik hier kwam wonen, in september 1972, was ik dus 
nog betrekkelijk jong. En ik wilde wel iets doen, activi-
teiten opzetten voor de nieuwe bewoners bijvoorbeeld. 
Ik vond drie andere bewoners die wilden helpen. Dat 
waren Ellie Roukema, een voormalig onderwijzeres, en 
de heren Schnitker, grootmajoor werd hij genoemd, en 
Verhoef, een econoom of accountant, dat weet ik niet 
meer precies. 

We begonnen met af en toe een koffie-ochtendje te 
organiseren in een heel klein zaaltje in dit gebouw. Daar 
kwam steeds meer belangstelling voor, dus het zaaltje 
moest een paar keer groter worden. Daarna kwamen de 
bingo-tjes. Iedere deelnemer betaalde een dubbeltje, en 
daarvan kochten we hele kleine prijsjes. Want iedereen 
moest aan het eind natuurlijk ergens mee naar huis, ie-
dereen kreeg ‘n prijs. Al was het maar een reep chocola 
of een rolletje biscuit. Later werd het anders, toen kwam 
er uit de servicekosten die iedere bewoner betaalde, een 
potje met zogenoemd ‘ontspanningsgeld’. Daar konden 
we betere cadeautjes van kopen. Dan gingen we bijvoor-
beeld wel naar de Kandelaer in de Dubbele Buurt, om 
zestig verschillende leuke kleine dingetjes te kopen. Dat 

Ik denk dat dit rond 1950 is. Frans en ik waren 
op vakantie in Valkenburg. Ik hoorde iemand 
zeggen: ‘Kiek, een vrouw in een broek!‘’ ( col-
lectie Linneweever)

was niet de goedkoopste winkel in Gouda. Maar wel af-
dingen natuurlijk, omdat we veel spullen tegelijk afna-
men!

Ook gingen we dagreisjes doen, met de bus. Altijd van 
De Snelle Vliet, via het reisbureau aan de Lange Tiende-
weg. We hadden al snel een vaste chauffeur, Henk Ben-
der uit Rotterdam. Die kende het land goed en wist over-
al aantrekkelijke weggetjes. Soms nam hij wel eens een 
verbinding waar hij met de bus helemaal niet in mocht, 
maar dan deed hij het toch, als hij dacht dat wij het leuk 
zouden vinden.

Honderd busreisjes

Ik zat altijd voorin in de bus, naast Henk Bender, en liet 
hem de uitleg geven door de microfoon. Ik zorgde wel 
steeds dat iedereen op tijd terug was in de bus, dus kop-
pen tellen. Maar dat heb je snel onder de knie. En eigen-
lijk was het niet eens nodig, want de bus was altijd vol, 
zoveel enthousiasme was er om mee te gaan.

We deden dat meestal vier keer per jaar. Ik heb ze-
ker honderd dagreisjes geleid, 28 jaar lang. We zijn echt 

In 1997 krijgt Sip Linneweever de vrij-
willigerspenning van de gemeente Gou-
da overhandigd door wethouder Jaap 
Warners. (collectie Linneweever)
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overal in het land geweest. Het reisbureau gaf altijd een 
paar mogelijkheden, en daar koos ik dan een bestem-
ming uit voor de mensen. We gingen soms iets bezoeken 
onderweg, maar nooit zo’n gelegenheid waar ze je aller-
lei keuken- en beddenspullen probeerden te verkopen.  
Hier in het huis hadden we dat toen wel af en toe, een 
Tupperware-party, of een beddenshow. Maar dan had-
den de bewoners de vrijheid om daar al of niet naar toe 
te gaan. 

Bij een uitje hadden we een vast tijdschema. Henk 
Bender wist overal de goede adresjes: in de ochtend er-
gens koffie met gebak, begin van de middag een warme 
maaltijd, op de terugweg nog thee met cake, en rond 
een uur of zeven thuis in Gouda. Dan was het een lange 
dag geweest en waren de meesten het wel zat. En had-
den de mensen toch nog wat aan hun avond. 

In de bus hadden we voor iedereen ook een kleine ver-
snapering. En na het vertrek ’s ochtend zei ik soms om 
te plagen: zo, en allemaal gisteren nog naar de kapper 
geweest, zie ik? Ik ben trots op jullie! Want iedereen zag 
er dan altijd keurig uit natuurlijk.

Bingo of operette?

Toen ik 85 jaar werd ben ik gestopt met het organiseren 
van deze dingen. Dat vonden de mensen hier niet leuk, 
maar ze zeggen altijd dat je op je hoogtepunt moet stop-
pen, dus dat heb ik gedaan. 

Nu heeft mede-bewoner Henk de Jong het organise-
ren van activiteiten in handen. Maar hij is ook al weer 
86 jaar. Hij doet het samen met een jonger iemand van 
buiten, Wim Koster. Zijn moeder woont hier. Samen zijn 
zij in feite ook de bewonerscommissie, voor overleg met 
de leiding.

Het wordt moeilijker om de bewoners ergens warm 
voor te krijgen. De meesten zijn ver over de tachtig en 
hebben er geen zin meer in. En die nieuw komen wonen 
hier, hebben allemaal een zorgindicatie, dus kunnen ze 
vaak niet veel.

Met Henk de Jong en Wim Koster vorm ik nu nog wel 
de ontspanningscommissie. We overleggen meestal in 
mijn flatje, dan drinken we koffie en daarna een glaasje. 

Wordt het dit jaar weer een bingo of een operette-uit-
voering? Ach, we komen er onderling wel uit meestal.

Rollator niets voor mij

Zo lang ik goed ben, kan het nog, maar ik ben ook maar 
een mens van de dag. Ik moet een beetje zuinig op me-
zelf zijn. Als je zo oud bent als ik, heb je niet veel meer te 
vertellen. Maar ik heb niets te klagen. Ik heb drie keer in 
de week huishoudelijke hulp. Ik kook nog elke dag zelf, 
met spullen die een vriendin van me in de stad is wezen 
kopen. Want ik ga niet meer alleen de straat op. Dat is 
wel jammer, vroeger deed ik dat drie keer per week. Ik 
ben bang om te vallen, voor je het weet lig je in het zie-
kenhuis, dat risico neem ik niet meer. En ik heb geen 
zin in een rollator, niets voor mij, en hier in huis heb ik 
zo’n ding nog niet nodig. Mijn nicht neemt me wel af en 
toe met de auto mee de stad in. Parkeren we in de ga-

Op haar balkon aan het  Gouwekanaal ( foto Tidinge )
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rage aan de Nieuwe Markt, en lopen we een rondje door 
de stad, ik aan haar arm. Gewoon een beetje rondkijken 
overal. 
 
Ik ben katholiek opgevoed, maar ik doe er niet zoveel 
meer aan. Teveel slechte voorbeelden van al die paters 
en priesters de laatste jaren. Eens in de maand hebben 
we hier in huis een katholieke kerkdienst. Daar komen 
dan zo’n twintig mensen. Maandelijks is er ook een pro-
testantse gebedsdienst. En op kerstavond een gezamen-
lijke dienst.

Dood in de lift

Frans is hier op 6 juli 1983 plotseling gestorven, hij was 
pas 74 jaar. We zouden bezoek van familie krijgen. We 
hoorden de bel en Frans zei: ik ga even naar beneden, 
om ze op te vangen. Kort daarna ging de bel  opnieuw. 
Ik naar beneden. Bleek dat de familie hem daar in de lift 
gevonden had. Hij zat op het liftzitje, beetje in elkaar 
gezakt, net alsof hij zat te slapen. Hartstilstand gekregen 
in die paar minuten, bleek later. Ook Frans had nog nooit 
iets gehad.

Ik ben daarvan drie maanden van de kaart geweest. 
En het gemis er nu nog elke dag. Hij had natuurlijk hier 
gewerkt tot zijn pensioen. Daarna ging hij altijd mee op 
de busreisjes, en in ons eigen huishouden deed hij alles, 
ook de boodschappen en zo. 

Ik wilde na zijn overlijden eigenlijk meteen stoppen 
met mijn bezigheden hier in huis. Maar mensen zeiden: 
daar word je ook niet vrolijker van. Daar hadden ze gelijk 
in, dus ben ik maar weer doorgegaan.

We hebben elkaar leren kennen in hotel Geitenbeek, in 
Zwolle. Hij was daar kok, en ik was er de ‘huisjuffrouw’. 
Dat heette zo en het betekende dat je de leiding had over 
de kamermeisjes. Dat waren er vijf, in mijn tijd. Eerst 

had ik natuurlijk ook alles gedaan om het hotelbedrijf 
te leren kennen: kamermeisje geweest, achter het buf-
fet gestaan, en later dus huisjuffrouw. Geitenbeek was 
altijd vol bezet. Het hotel stond tegenover het station 
van Zwolle en stond goed bekend. Hoewel hotel Wien-
tjes nog beter in aanzien stond.

Ik kwam uit Frederiksoord, een gehucht bij Vledder in 
Drenthe. Mijn ouders hadden een boerderij. De ouders 
van Frans hadden een banketbakkerij in Den Haag. Frans 
was al getrouwd geweest toen we elkaar bij Geitenbeek 
tegenkwamen, hij had twee kinderen. Dat was in die tijd 
niet zo gewoon als nu, scheiden en opnieuw trouwen. 
Dat trouwen hebben wij dus ook pas gedaan toen we al-
lebei in Amsterdam werkten.
  

Bij het 30-jarig bestaan van de Bernhardflat in december 2000 kreeg Sip 
Linneweever uit handen van burgemeester jan Hein Boone de onder-
scheiding Lid  in de Orde van Oranje Nassau. (collectie Linneweever)
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