




Seijst 1996. - Dl.26 Het soephuis met rechts de kosterswoning (foto 1969. Van de Poll-stichting) Na de komst van burgemeester mr W.D.F. Schas als voorzitter wetenwe meer over het werk van de Algemene Armencommissie. Op 23december 1850 werd namelijk besloten om voortaan notulen tehouden van hetgeen werd behandeld. Er werd een reglement vast-gesteld en er kwamen vaste vergaderdata. De doelstelling van de commissie werd als volgt geformuleerd:'zoveel mogelijk armoede voorkomen door aan behoeftigen werk engeneesmiddelen te verschaffen, terwijl tevens uitdelingen zoudenworden gedaan'. De werkverschaffing was vooral gericht op onder-houd en verbetering van wegen. Behalve de burgemeester waren o.a.lid van de commissie, de beide predikanten, ds J.E. Kist en ds D.Lenting, dokter F.A. Snellen en apotheker C. Kraepelin. ^i«s













Seijst 1996. - Dl.26 De oprichting van het Burgerlijk Armbestuur had ook consequentiesvoor de werkzaamheden van de Algemene Armencommissie. Dedoelstelling van de Commissie werd immers voor een groot deel doorhet nieuwe bestuur overgenomen. Na rijp beraad werd op 23 december 1908 besloten dat de AlgemeneArmencommissie met ingang van 1 april 1909 zou ophouden metbedelen maar dat met de gewone soepuitdelingen zou wordendoorgegaan. Omdat het dagelijkse spreekuur van de commissie kwam te vervallenwerd een deel van het lokaal aan de Maurikstraat beschikbaar gesteldaan de secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur deheer W. Westphal. Zijn opvolger E.J. Kroes heeft ook nog een aantaljaren werk gedaan in het soephuis. Later verhuisde hij naar hetvroegere gemeentehuis in de Ie Dorpsstraat. Kroes was in die tijd eenbegrip voor arm Zeist. Evenals men in de jaren vijftig kon

trekkenvan Drees, kon men in de jaren dertig trekken van Kroes.De eerste maatschappelijk werkster in Zeist, zuster N. Hartog,vertelde eens dat zij bij een bezoek aan een gezin in de Stroobuurt(Oude Arnhemseweg) door een van de kinderen werd aangekondigdals'juffrouw Kroes'. Intussen gingen de soepuitdelingen vanuit het lokaal aan de Maurik-straat gewoon door. In de adresboeken van Zeist staat vanaf 1910jaarlijks als toelichting bij de Algemene Armencommissie vermeld:'Een der oudste instellingen in deze gemeente, die zich in verbandmet de oprichting van het Burgerlijk Armbestuur thans bepaalt tot hethouden van spijsuitdelingen in de maanden januari en februari,alsmede op oudejaarsdag; zij meent hiermede het bedelen in degemeente tegen te gaan.' Over de kwaliteit van de soep is altijd lovend gesproken en geschre-ven. In het boekje 'Oud-Zeist met persoonlijke memoires' van Henkvan den Heuvel staat o.m.:'Het

moet gezegd, de soep was van bijzondere kwaliteit, maar weer 74;







Seijst 1996. - Dl.26 wijkgemeente Oude en Nieuwe Kerk met de mededeling dat velenhet als een wonder hadden ervaren dat zo snel een oplossing gevon-den was voor de ruimtenood van de jeugd op zondagmorgen. Diedroom is inmiddels werkelijkheid geworden. Wellicht is niet iedereen het eens met het krantebericht van 4 novem-ber 1865, dat het gebouw zo sierlijk van vorm is. Maar het is mettwee kamers beneden en een mooie ruimte op de ie verdieping uiterstdoelmatig ingericht. Bronnen -    Archief van de Hervormde Gemeente van Zeist. 1675-1964. inv.nrs. A 20 en D 7. Gemeen-tearchief Zeist                                                                                                   ' i -    Archief der Algemene Armencommissie. IS29-\95S, Gemeentearchief Zeist -    Archiefder gemeente Zeist. 1599-1905, inv.nrs. 168. 113 en 66\, Gemeentearchief Zeist -    Weel<bode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 1865, 1866 en 1874. GemeentearchiefZeist -   

Heuvel, Henk van de. Oud Zeist met persoonlijke memoires, z.pl, z.jr. -    Hervormd Zeist. 1995, nrs 3 en 4 77


