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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. 
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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


