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Inleiding
Dit artikels  gaat over de ges&ied&s  van de

Oprichting ei organisatie

volksgaarkeuken ‘Hoffmans Stichting’ welke
In 1874 liet mejuffrouw Hennëtta  Helena
Hoffman, rentenierster, bij de notaris inGouda

in 1889 in Gouda werd opgericht. Het is ’
gebaseerd op de resultaten van een stage-

haar testament opmaken, waarin zij te kennen
gaf een legaat aan de gemeente Gouda na te

onderzoek dat ik~verrichtte  voor de Goudse ’ laten met als doel ” . . . dat door de zorg des
Stichting Oudhollandse Receptenbank, in het
kader van mijn studie ‘voeding van de mens’

Gemeenteraads van,Gouda, zal worden Öpge-

aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
rigt eene Volksgaarkeuken, waarmede Zij be-
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Doel was - naast het schetsen van een algemeens

Inleiding
Dit artikel gaat over de geschiedenis van de
volksgaarkeuken ‘Hoffmans Stichting’ welke
in 1889 in Gouda werd opgericht. Het is
gebaseerd op de resultaten van een stage-
onderzoek dat ik verrichtte voor de Goudse
Stichting Oudhollandse Receptenbank, in het
kader van mijn studie ‘voeding van de mens’
aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Doel was - naast het schetsen van een algemeen
beeld van deze volksgaarkeuken - een antwoord
te vinden op de volgende vragen:
- zijn er veranderingen door de jaren heen in de

samenstelling van de maaltijden die door de
keuken werden gepresenteerd;

- zijn er veranderingen door de jaren heen in de
opvattingen over voeding en gezondheid,
zoals leefden bij bestuurders en beheerders;

- als er veranderingen zijn waar te nemen, in
hoeverre geven zij dan een trend aan in de
richting van ons huidige, moderne voedselpa-
troon?

De informatie werd verkregen uit bestudering
van archiefmateriaal l-
ting dat aanwezig is l-
lands Midden te Go1
Na een eerste globalt WC+  uc3lum
de studie te beperken tot voornamelijk admini-
stratieve gegevens over de verkochte porties en
keuken-verbruiksgegevens en de notulen en
correspondentie van het dagelijks bestuur uit
een aantal geselecteerde jaren in de periode
vanaf de oprichting tot 1953 (een volledig over
zicht van de bestudeerde archiefstukken is als
eindnoot  opgenomen). Het accent werd gelegd
op de periode tot 1953, omdat de volksgaar-
keuken hierna geen afzonderlijk dagelijks be-
stuur meer had (het bestuur werd onderge-
bracht  b i j  een  commiss ie  d ie  ook  he t
Hoffmansgesticht bestuurde - zie verder).
In het navolgende worden, ter presentatie van
de resultaten, enkele punten belicht van de op-
richting, de organisatie en de gebruikersgroe-
pen van de geboden voorziening. Vervolgens
wordt ingegaan op de voeding die in de periode
tot 1953 werd aangeboden. Als laatste worden
kort de ontwikkelingen na 1953 beschreven en
volgen enkele slotopmerkingen en conclusies.
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Oprichting en organisatie
In 1874 liet mejuffrouw Henri&a Helena
Hoffman, rentenierster, bij de notaris in Gouda
haar testament opmaken, waarin zij te kennen
gaf een legaat aan de gemeente Gouda na te
laten met als doel ” . . . dat door de zorg des
Gemeenteraads van Gouda, zal worden opge-
rigt eene Volksgaarkeuken, waarmede Zij be-
doelt, zoodanige Inrichting, waardoor aan den
Arbeiders-Stand tegen matige betaling, voe-
dingsmiddelen worden verschaft, . . . en een
Gesticht tot opneming en verpleging van daar-
aan behoefte hebbende vrouwen of meisjes uit
den fatsoenlijken stand.. .” (vnr. 18, zie eind-
noot). Aldus werd op 23 oktober 1888 door de
gemeente Gouda de volksgaarkeuken ‘Hoff-
mans Stichting’ opgericht. Er werd een com-
missie aangesteld van 5 personen die belast
werden met het dagelijks bestuur van de keu-
ken, waarna met de bouw van de keuken in de
Keizerstraat (nummer 6-8) begonnen kon wor-
den. De keuken kwam in 1889 gereed en
opende voor het publiek op 21 mei van dat jaar.
Een dag eerder vond de officiële opening plaats
voor genodigden onder genot van een feest-
maal, bestaande uit groentesoep,capucijnerw-
ten met gehakt, spinazi  met runderlapjes en
aardappelen. Hoewel van alles slechts halve
porties werden verstrekt bleek het wat betreft
hoeveelheid meer dan genoeg “en werd door
allen verklaard dat ook wat de spijzen en
bediening betreft niets te wenschen overbleef”
(vnr. 74).
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genoemd) geopend aan de Oosthaven. Van uitgegeven waarop speciale goedkope porties
wat er vanhei  legaat overbleef werd rente
getrokken waarmee de exploitatievande beide
instellingen bekostigd zou kunnen worden.
Daarbij werden de geboden spijzen tegen
kostprijs aan de gebruikers verkocht. Aan-
gezien zowel de rente als bedoelde inkomsten
naar de gemeentekas vloeiden, is onduidelijk
hoeveel de gemeente in achtereenvolgende
jaren uit eigen middelen bijdroeg.

gehaald konden worden  door  werklozen.
In de tweede Wereldoorlog konden o.a. geëva-
cueerden gebruik maken van de keuken. Toen
werden ook maaltijden verstrekt aan mensen
uit de toenmalige werkinrichting en het beste-
delingenhuis. Tevens werden door de politie
in  d ie  t i jd  maal t i jden  afgehaald  voor
arrestanten.
Hoe groot het aantal mensen was dat een
maaltijd van de keuken ,nuttigde werd niet

Gebruikers
De voorziening van de volksgaarkeuken (het
bieden van maaltijden voor een lage prijs) was
doorHenrïëttaHoffmanbedoeldvoormensen
van de arbeidende stand. Onder de arbeidende
stand kan verstaan worden: diegenen die met
handarbeid een loon verdienen en werklozen,
Interessant is de vraag hoe dit begrip door de
bestuurders (Gemeente, Commissie) geïnter-
preteerd werd. In de bestudeerde stukken is
nauwelijks expliciet te vinden op welke groep
mensen het beleid zich richtte. In de reglemen-
ten zijn geen vereisten voor wat betreft de
gebruikers te vinden; bezoekers hadden veelal
geen legitimatie of toegangsbonnen nodig.
Het lijkt erop dat iedereen er voor een maaltijd
wel terecht kon. Echter? men moet beseffen
dat niet iedereen gebruik wilde maken van
deze voorziening, ook al mag een dagelijkse
warme maaltijd tegen\ lage kosten in tijden
van schaarste aantrekkelijk lijken. Een onge-
schreven regel binnen de heersende gezinsop-
vatting was immers dat de vrouw des huizes
de zorg en directe verantwoordelijkheid droeg
voor een degelijke voeding, kleding e.d. voor
het gezin.
Groepen die inpraktijk gebruik bleken te
maken van de geboden maaltijden waren -
naast arbeiders uit Gouda - ook arbeiders van
buiten de stad die tijdelijk werk hadden in
Gouda. Daarnaast ook zwervers, middenstan-
ders en reizigers. Op deze laatste groep richtte
men zich speciaal door een aanplakbiljet met
de openingstijden en prijzen van de keuken op
te hangen in de stationshal van Gouda en op
andere ingangspunten in de stad. Spijslijs-
ten met daarop vermeld de openingstijden
van de keuken werden overigens ook bij
fabrieken opgehangen.
Met name in de beginperiode en in ‘de beide
Wereldoorlogen vervulde de keuken een func-
tie voor hulpbehoevenden. In de beginperiode
konden mensen op bonnen van het Rode
Kruis eèn maaltijd verkrijgen. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog werden veel maaltijden
aan Belgische vluchtelingen verstrekt. In de
crisis van de jaren ‘30 werden tijdelijk door de
Arbeidsbeurs (het ‘arbeidsbureau’) bonnen

dagelijks geregistreerd. Getracht is dit af te
leiden van het aantal verkochte porties. Dit
werd wel nauwkeurig bijgehouden per dag en
per maand. Er kan van uitgegaan worden dat
gemiddeld per persoon drie porties genuttigd
werden, bijvoorbeeld: aardappelen, vlees en
groente, of: soep, aardappelen en bonen.
Hieruit kan worden opgemaakt dat (in de
periode tot ongeveer 1950) zo’n, twintig tot
veertig mensen per dag de verstrekte maal-
tijden gebruikten. Natuurlijk waren er schom-
melingen in dit aantal bezoekers; een duide-
lijke trend kon niet gevonden worden.

De geboden maaltijden ’
Bij de gaarkeuken kon men voor de warme
maaltijd zowel porties afhalen als ook ter
plekke nuttigen‘ Aanvankelijk kon dit dage-
lijks van twaalf tot vijf en op zon- en feest-
dagen van twaalf tot drie. Al snel echter,
vanaf juli 1889, was de keukenvanaf half
twaalf geopend om vrouwen van fabrieksar-
beiders in staat te stellen het eten vóór de
middagpauze op te halen. Kantines bij het
werk waren er toen nog niet. Daarnaast kon
men ‘s morgens van acht tot half tien ont-
bijten met brood en koffie in de zaal, Hiervan
werd echter - behalve door het personeel van
de keuken - niet véel gebruik gemaakt: veelal
ontbeten er zo’n tien tot twintig mensen per
maand. Vanaf ongeveer 1920 werd er dan ook
geen ontbijt meer verschaft aan niet-personeel.,

‘\ ” ‘; _;I -\ s :’ “__\  __ ” _, ,,’  \ ‘ ; _ _ __ _‘_
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In september 1920 werd ,ook besloten tot
sluiting van de keuken op zondag. Vier jaar
eerder was daartoe al het eerste verzoek
ingediend bij B&W, met als argument: “. ;.  dat
op Zondagen in ‘t algemeen zeer weinig
gebruik wordt gemaakt van de Volksgaar-
keuken. Dat zij die er nog gebruik van maken
zeer dikwijls onder den invloed van sterken
drank zijn, zoo zelfs dat meermalen de politie
tusschen beiden moet komen, of dat de keu-
ken dezulken uit de inrigting moet verwijderen. . .
Ook dat men daardoor beter aan dienstper-
soneel zal kunnen komen.. .” (vnr. 76) (voor
fabriekspersoneel was zondag een vrije dag).

Vanaf de oprichting waren er in de keuken’
dagelijks porties soep, aardappelen, groenten,
peulvruchten, vlees en spek te verkrijgen en
verder rijst, vis, worst en eieren. Hiermee kon
iedere bezoeker een eigen maaltijd samenstel-
len. Ook was het mogelijk om bijvoorbeeld
alleen soep of aardappelen met jus te halen.
In de zomer waren er verse groenten voor-
handen. ‘s Winters werden in het zout inge-
legde snijbonen, prinsessebonen, andijvie en
kool (zuurkool) gebruikt. Dit werd oftewel
door de keukenmeester zelf ingemaakt, of bij
een plaatselijke groenteboer besteld. Aardap-
pelen en peulvruchten werden voor de winter
ingeslagen, dan was er bijvoorbeeld erwten-
soep. In de tijd dat de keuken op zondag
gesloten was werd hierop bij vorst nog wel
eens een uitzondering gemaakt, en konden
schaatsenrijders op zondag erwtensoep ko-
men eten!
Wat de aankoop van voedingsmiddelen be-
treft had men het volgende beleid: bij toer-
beurt van drie of zes maanden mochten ver-
schillende slagers, kruideniers en dergelijke
aan de keuken leveren. Dit moet niet alleen
worden opgevat als “sociaal” beleid (winke-
liers in gelijke mate afzet bezorgen), maar had
ook een economisch motief: de winkeliers
werden er min of meer door gedwongen steeds
een scherpe prijs/kwaliteit-verhouding te
b i e d e n .

achtereenvolgende jaren. Duidelijk. is even-
wel, dat het beleid van de Commissie steeds
geweest is dat de porties tegen kostprijs van de
voedingsmiddelen werden verkocht.

Periode na 1953.
Rond 1950 begonnen de problemen voor de
volksgaarkeuken ‘Hoffmans Stichting’. De \
renten van het legaat van mejuffrouw IIoff-
man schoten meer en meer te kort ome  de
exploitatiekosten voor zover noodzakelijk te
dekken, De gemeente wilde geen subsidie
meer verlenen en overwoog opheffing van de
instelling. Terwijl voorheen overblijvende gel-
den van de keuken in de gemeentekas terecht-
gekomen waren, moesten het Hoffmanshuis
en de keuken het nu maar zien te redden. Vele
discussies tussen de Commissie en B&W,
mede gevoed door aandacht in de pers, kon-
den het verdwijnen van de keuken nog lange
tijd uitstellen. Drijfveren daarbij waren zeker
de wens om gevolg te blijven geven aan de
uiterste wilsbeschikking van mejuffrouw Hen-
riëtta Hoffman en de sociale functie die de
zaal aan de Keizerstraat voor regelmatige
bezoekers had.
Ook de naamsverandering in 1952 van volks-
gaarkeuken ‘Hoffmans Stichting’ in Hoffman-
keuken moet in dit verband worden genoemd,
Hiermee zou de instelling meer het karakter
van een goedkoop restaurant gekregen heb-
ben, en daarmee aantrekkelijker geworden
voor potentiële gebruikers die gebruik wilden
maken van ‘uitdelingen’. Opmerkelijk is het
lange voortbestaan van de Hoffmankeuken
zeker Voor zover bekend, is de gaarkeuken
alleen’door een in Amsterdam overleefd. Op 1
mei 1987~viel  uiteindelijk, na bijna honderd
jaar, hef doek voor de Hoffmankeuken, een
gebeurtenis die vele Gouwenaren zich nog
z u l l e n  herinneren.&  \

In 1889 betaalde de gebruiker voor een portie
aardappelen, peulvruchten, groenten, soep of
spek 10 cent; vlees kostte toen 15 cent per
portie van een ons. Door de jaren heen
werden deze prijzen geleidelijk aan enigszins
verhoogd. In 1950 betaalde men voor een
portie aardappelen, groenten of vet 15 cent,
soep en spek kostten 25 cent’terwijl de prijs
van vlees, gehakt, worst en vis (mét jus) 50
cent bedroeg. Het kader van de studie liet niet
toe dat vergelijking plaatsvond van de prijzen
met het verdere prijspeil en de lonen in de

Menu van de  Hoffmankeuken in  1981.
Cfoto:  Streekarchiefdienst Hollands Midden).
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Slotopmerkingen en conclusies
Dit artikel is geen uitputtende weergave van
de resultaten van het onderzoek. Hiervoor
wordt verwezen naar het onderzoeksverslag.
Enkele punten van discussie en conclusies
mogen evenwel niet ontbreken.
Grote veranderingen in de door de gaarkeu-
ken geboden spijzen in de onderzochte periode
werden niet gevonden. Ook in de periode van
1953 tot de sluiting lij kt er betrekkelijk weinig
verandering.
Gelet op de aandelen die de verschillende
porties innamen op de totale aantallen in de
achtereenvolgende jaren blijkt evenwel dat
aardappelen een minder belangrijk deel van
de maaltijden gingen uitmaken en dat relatief
steeds meer groente gegeten werd (ter illustra-
tie is een grafiek uit het onderzoeksverslag
weergegeven). Er zijn slechts kleine aanwijzin-
gen dat de voeding zich in het moderne
voedselpatroon wijzigde. Ook in de laatste
jaren bijvoorbeeld was er geen sprake van
macaroni of nasi, welke gerechten toen in het
voedingspatroon van veel gezinnen wel ingang
vonden. De Hoffmankeuken presenteerde
weliswaar niet, zoals mogelijk verwacht werd,

1912 ,916  ,920  ,924  ,928  1932 ,936  ,940  ,944  ,948  ,952
, a*r

0 sooo * asrdawelen x groente

Aantal  verkochte  porties  soep,  aardappelen en groente  als
percentage  van het  totaal  aantal  verkochte  porties  bì j  de

alleen maar stamppot, maar wel min of meer
tijdloze  ‘hollandse pot”: maaltijden van aard-

Hoffmankeuken in de zomer,  in de periode 1904-1952.
(uit het onderzoeksverslag: ‘De voeding en het voedings-
beleid van de Hoffmankeuken,  volksgaarkeuken te  Gouda,
Z888-1987).

Bron:
Archiefstukken uit het archief van de Hoff-
mansstichtingen, betreffende:
_ administratie van verkoop van porties en

keuken-verbruik (volgnummers 81 t/m 84,
1.29  Urn  133. 182.  343. 3.51):

appelen, vlees, jus en groente.
T7--,  --.-4. t^L--rA  -1- l-----LL---^-- van de

.heid valt

- notulen (vnrs  74 t/m 77); ‘-
- correspondentie (vnrs  104,  107, 108,  168);
_ overigen (0.  a. regelingen \ m. b. t. oprichting,

voorbeeld het voorproeven t.b.;. de aankoop de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ais sta-
van wintervoorraden en de behandeling van ge voor deze studie deed zij onderzoek in het
klachten). Wellicht zou nader onderzoek,
bijvoorbeeld door middel van vraaggesprek-

Streekarchief Hollands Midden, naar de geschie-
denis  van de Henriëtta Hoffmankeuken. Dit

ken met personen die in de laatste periode bij
de keuken betrokken zijn geweest (en er

gebeurde in opdracht van de Goudse Stichting
‘Oudhollandse Receptenbank voor onderzoek

gegeten hebben), meer licht hierop kunnen en informatie over eetcultuurgeschiedenis’.
werpen (het onderzoek kon gegeven het stu- In het aprilnummer van de Tidinge verscheen
diekader  van waaruit het plaatsvond, maar
beperkt van omvang zijn).

reeds een eerste bijdrage vanuit deze Stichting.

Dank wil ik tenslotte uitspreken aan mijn
Hierin werden enkele algemene aspecten ge-

begeleiders, de heer dr. A.P. den Hartog van
schetst van veranderingen in de volksvoeding en
van de oprichting van volksgaarkeukens aan

de vakgroep voeding van de Landbouw- het einde van de vorige eeuw.
universiteit Wageningen en de heer ir. N.Q.M. In deze bijdrage gaat Geri Wuis  met de resul-
Heinsbroek van de ‘Oudhollandse Recepten- taten van haar onderzoek in op de geschiedenis
bank’, voor hun kritische maar stimulerende van de Hoffmankeuken in Gouda.
opmerkingen tijden het onderzoek. Ook de Het volledige onderzoeksverslag - dat dezelfd
medewerkers van de Streekarchiefdienst Hol-
lands Midden ben ik veel dank verschuldigd

titel heeft als dit artikel - kan worden besteld bij
de ‘Oudhollandse Receptenbank’. Het adres is:

voor hun voortdurende behulpzaamheid. Gloucesterstraat 1, 2804 XX Gouda.


