
Feestelijkheden
Met onverholen trots wordt dan ook vanuit dit historische  
belevingsaspect over de vele alsmede uitbundige feestelijkheden  
verhaald. Dit naar aanleiding van onder meer bewust gecreerde 
actiedoelen en voorkomende jubileummomenten. Binnen dit kader kan 
evenwel niet verheeld worden, dat in bedrijfsmatig opzicht  
(commercieel/financieel) risicovolle grenzen zijn opgezocht. Een bij 
herhaling voorkomend verschijnsel dat zich over vrijwel de gehele 
bestaansperiode heeft voorgedaan. Daarin speelde bovendien het 
continue vraagstuk om de exploitatie -geheel of in delen- in eigen 
beheer te houden ofwel te delegeren door middel van verpachting aan 
derden. In steeds sterkere mate had hierbij de component  
“biljartafdeling” eerder een negatief dan positief effect op de jaarlijkse 
huishouding van de Sociëteit. 

Gemeente
Tenslotte werd in 1980 de oplossing van het inmiddels overheersende vraagstuk 
gevonden, door het exploitatiebeheer van het volledige complex aan de gemeente 
Gouda over te dragen. Dit geldend voor een periode van 10 jaar, alsmede met 
inbegrip van het beding tot koop van de betreffende opstallen en bijbehorende 
grondpartijen. 

Blauwe zaal
Binnen deze constructie werd vervolgens de Societeitszaal (ook “blauwe zaal” 
genoemd) weer terug gehuurd van de Gemeente. Voornamelijk veroorzaakt door de 
consequente weigering om de beheerovereenkomst in 1990 te verlengen, wordt na 
een moeizaam verlopen proces van onderhandelingen het complex definitief aan de 
gemeente Gouda verkocht. De (voorlopige) bestaansperiode en verblijf van circa  
135 jaar in deze vertrouwde omgeving, werd hierdoor definitief afgesloten.  
Gelijktijdig ging daarmee echter de zeker voor die tijd nog goed geoutilleerde 
accommodatie voor de Goudse biljartsport verloren!
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Als gevolg van dit onvermijdelijke gegeven, is reeds in een eerder stadium de 
zoektocht naar een alternatieve behuizing voor de vereniging aangevangen.  
Nieuwe locaties worden aangeboden en op bruikbaarheid onderzocht. 
In totaal passeren in overleg met de Gemeente wel 62 locaties de revue.  
Uiteindelijk wordt de aanvaardbare als ook huidige locatie aan de Kolkmanstraat 
aangeboden. 
Na een uitvoerige verbouwing trekt de vereniging in 1990 in het nieuwe pand, 
alsmede voorzien van nieuwe Statuten en aangepast Huishoudelijk Reglement, waarin 
als noviteit is opgenomen dat vanaf dat moment ook dames lid van de 
Sociëteit kunnen worden. 
Hoewel traditiegetrouw Sociëteit “ONS GENOEGEN” een instituut met sociaal-
culturele doelstellingen is gebleven, behoren eveneens te organiseren feestelijkheden 
nog immer tot de favoriete bezigheden. Een spreekwoordelijke intentie die recht kon 
worden gedaan bij de laatst gehouden jubileumviering van het 150-jarig bestaan in 
2004. Daarnaast zijn initiatieven op educatief gebied, alsmede sportieve uitingen voor 
intern gebruik nog steeds onderdeel van het totale activiteitenpakket. Faciliteiten e.d. 
ten behoeve van de biljartsport maken daar evenwel geen deel meer van uit.
 

Wanneer de oorsprong van Sociëteit “CONCORDIA “ (in de periode 1883 - 1997 
gevormd tot “De R.K. LEESVEREENIGING”) wordt gezocht, komt de 
geschiedschrijving terecht in een pand aan de Markt in Gouda, waar destijds het  
café “Het Vat van Duizend Kan” was gevestigd. 

Met verwijzing naar de benaming “FIDEI et VIRTUTI“ werd op 15 oktober 1870 
een zogeheten Zouaven Broederschap opgericht ( een voorgenomen Goudse  
bijdrage aan het oproepen van Nederlandse   Katholieke jongeren ter verdediging 
van de Pauselijke regering in Rome). 

Allengs verlegde het Broederschap evenwel haar activiteiten en werkzaamheden naar 
het inmiddels aangekochte pand Westhaven 46, waar zij zich onder meer onledig 
hield met kaartspel en biljarten. Door het ontwikkelen van aanvullende actiedoelen 
werd in 1883 de naam gewijzigd in “De R.K. LEESVEREENIGING“. 

R.K. Leesvereniging
De oorsprong van deze naam ligt gelegen in het feit dat de vereniging een 
uitleenbibliotheek aan het verzamelen was, terwijl bovendien gezorgd werd voor 
zinvolle lectuur voor de aangesloten leden. (P.S. red.: -de uitleenbibliotheek, welke er 
toen mocht zijn, raakte echter hoe langer hoe meer op de achtergrond en  
uiteindelijk werd besloten om alle boeken weg te doen. Daarom is toen in 1930 de 
gehele collectie aan het St. Jozef Ziekenhuis geschonken.)  

Door een gestage groei van het ledental ontstond als gevolg de noodzaak naar een 
betere behuizing uit te kijken. Die ontstane omstandigheid werd tenslotte in 1887 
opgelost door aanschaf van het pand Westhaven 27, nadien gevolgd door de aanschaf 
in 1909 van het naastgelegen pand nr. 28. 
Een onderkomen dat vervolgens in de daaropvolgende jaren door aanbouw  
(o.a. de schouwburgzaal Concordia in 1930) en doorgevoerde verbouwingen -
doorlopend tot ver in de twintigste eeuw- tot een functioneel ingericht  
verenigingscomplex heeft kunnen uitgroeien. 

Concordia 1883



Sociëteit Concordia
Tijdens deze volledig in aanmerking komende periode zijn overigens biljartfaciliteiten 
onverminderd aanwezig gebleven. Op basis van hernieuwd elan als ook voorzien van 
de noodzakelijke aanpassing op het gebied van juridische en statutaire bepalingen, 
wordt in 1997 de benaming van de vereniging echter weer gewijzigd in  
“Sociëteit CONCORDIA”. 

Daaraan gekoppeld wordt gelijktijdig de zo te noemen BILJARTCOMMISSIE  
gevormd, ressorterend onder de reglementaire verantwoordelijkheid van “moeder” 
CONCORDIA. Door middel van een apart ingerichte biljartzaal, inclusief  
2 uitstekende biljarts en facilitaire aanvullingen, kunnen dan onder ideale omstandig-
heden een dertigtal leden hun favoriete hobby beoefenen. (P.S. red.: - een faciliteit 
die uiteraard ook beschikbaar is voor overige leden van de Sociëteit!) 

Bovendien een welkome aanvulling op het almaar slinkende aanbod van operationele 
locaties, mede ten behoeve van de reguliere activiteiten gerelateerd aan het district 
Gouda van de KNBB. In de meer actuele fase is daar eveneens de afdeling recreant-
biljarten aan toegevoegd. Al met al de positieve bevestiging van het bestuurlijk 
gekozen (biljart-)beleid. Voorts heeft onlangs de lang verhuurde benedenverdieping 
nog een complete metamorfose ondergaan. In navolging van het bestaande multifunc-
tionele karakter, is in aanvullende betekenis een fraaie ruimte voor algemeen gebruik 
in het pand gerealiseerd. Een voorziening, dienstbaar aan een breed scala van  
sociaal-maatschappelijke activiteiten en met name culturele (publieks-)evenementen.
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