
De verbreiding van de “moderne” biljartsport in Nederland krijgt 
meer algemene bekendheid en omvang vanaf het begin van de 
20-ste eeuw. Beoefening, ook in onderling verband, is in die fase 
nog hoofdzakelijk voorbehouden aan leden van de dan florerende 
(besloten) herenclubs. Een verschijnsel dat zich eveneens  
openbaart binnen de gemeente Gouda. 
Uit de beschikbare annalen blijkt, dat het hierbij gaat om een 
drietal Societeiten. 

De oudste daarvan is de nog steeds bestaande Societeit “DE RÉUNIE“, 
opgericht in 1843 en ook nu nog gevestigd aan de Oosthaven in Gouda. 
Een voor die tijd progressief te noemen mannencollectief, vastgelegd op 
basis van de statutaire bepaling: “De herensocieteit heeft de juridische 
vorm van een vereniging en is niet gebonden aan enigerlei politieke- of 
geloofsovertuiging”. 
 
Een voor die tijd wel zeer vooruitstrevende maatschappelijke opvatting! 
Hoewel in facilitair opzicht (ook) het biljarten beschreven wordt, blijkt 
tijdens de volledige bestaansperiode vooral het uitvoerende accent te 
liggen op de breed opgezette beoefening van de kegelsport. 
Als hoofdbestanddeel van het oorspronkelijke als ook huidige 
activiteitenprogramma wordt als erkende kegelvereniging nog steeds 
deelgenomen aan toernooien en regionale competities.  
In overeenkomstige betekenis en tijd, maken derhalve biljarttechnische 
voorzieningen geen deel meer uit van het samen te stellen  
activiteitenpakket.
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Sociëteit “ONS GENOEGEN“ dankt haar oprichting in 1854, 
wellicht ook te kenmerken als een typisch Gouds verschijnsel, aan 
enkele afgewezen kandidaat-leden die wensten toe te treden tot 
de hierboven vermelde Sociëteit “De Réunie”. 
 
Tevens heeft hierbij de functie en bijkomende speelmogelijkheden van 
de eveneens op te richten kolfvereniging “Aan de Kap“ een rol gespeeld. 
Een in die tijdsfase populaire bezigheid, mede als attractief onderdeel 
van het destijds aan te bieden activiteitenprogramma voor aangesloten 
leden (P.S.-red.; een spel waarbij ballen met een kolfstok zodanig op 
een uitgezette baan worden voortgedreven, dat na touchering van de 
overige ballen een bepaalde score bereikt kan worden).  
Door afnemende animo, m.n. veroorzaakt door de verhoogde 
populariteit van het biljartspel, wordt de betreffende kolfvereniging  
overigens in 1911 ontbonden. 
Uit de geschiedschrijving is tevens af te leiden dat er reeds vanaf 1870 
sprake is van verhoogde interesse voor het biljartspel, en dientengevolge 
de aanschaf van nodige faciliteiten aan de orde gesteld dient te worden. 
Een voorziening die door adequate besluitvorming in betrekkelijk kort 
tijdsbestek tot plaatsing van 2 nieuwe biljarts zal leiden. Mede naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan in 1879 worden er namelijk, naast 
kolf- en kaartconcoursen, ook breed opgezette biljartwedstrijden voor 
leden georganiseerd.  
Een samengesteld activiteitenpakket dat decennia lang z’n waarde blijft 
behouden, hetgeen aanleiding geeft deze programma-onderdelen tijdens 
het 50-jarig bestaan 1904 te herhalen. 

In die fase zijn ruim negenhonderd personen lid van Sociëteit  
“ONS GENOEGEN“. Vanuit de bestuurlijke optiek wordt in 1918 
bovendien een overeenkomst aangegaan met de intern opererende 
biljartafdeling, 

Ter Gouw 1918 
TER GOUW genoemd, inzake het regulier gebruik maken van de dan 
gecreeerde biljartaccommodatie, bestaande uit 2 biljarts voor eigen 
rekening en 2 in bruikleen gegeven biljarts door de Sociëteit.  
Rond 1930 zelfs aangevuld met een originele (grote) matchtafel.  
Een voor die tijd unieke biljartgelegenheid die vooral nadien een  
veelzeggende bijdrage heeft geleverd aan de popularisering van de bil-
jartsport in breder verband.
  

Ons Genoegen 1854



Her Oprichting Ter Gouw 
Het leidt na de oorlogsjaren ’40 –’45, onder meer als 
resultaat van de almaar stijgende belangstelling voor het 
biljarten binnen de Sociëteit, tot (her-) oprichting van de 
dan eveneens statutaire biljartvereniging  
“TER GOUW“. 

 
 

Ter bevestiging daarvan vindt bovendien aansluiting plaats bij het  
KNBB – district- GOUDA , inclusief deelname van diverse teams aan de samenge-
stelde biljartcompetities en te organiseren Persoonlijke  
Kampioenschappen. Gelet op de aanwezigheid van de genoemde 
4 biljarts, alsmede versterkt door openstelling van de biljartzaal voor niet-leden, 
worden in de daaropvolgende decennia regelmatig Lokale, Regionale en zelfs  
Nationale finales in de accommodatie gehouden. 
Een ideale faciliteit die desalniettemin in z’n aanvankelijk positieve  
functioneren eindig  zal blijken te zijn. Een verklaarbaar gegeven, 
m.n. gebaseerd op historisch besef,  terug te vinden in de onderstaande verhandeling.

Ondernemend mannengezelschap
Vanaf de oprichting blijken bestuur en leden van “Ons Genoegen“ een zeer  
ondernemend mannengezelschap te zijn, vooral op bouwkundig gebied.  
Verspreid over een reeks van jaren, voornamelijk gericht op het tijdvak 1900-1940, 
worden als gevolg diverse aankopen van grond en gebouwen verricht.  
In die periode worden in een continu doorlopende cyclus evenzo nieuwbouw - 
aanbouw en verbouwingen gerealiseerd, verspreid over een aan de Boelekade 
gelegen gebied.  

De Nieuwe Schouwburg
Aan het eind van de jaren ‘30 ontstaat zodoende het definitieve complex, bestaande 
uit De Nieuwe Schouwburg (theater en bioscoop), bouwkundig gecompleteerd met 
de feestzaal Kunstmin en royale Sociëteitszaal.  
De bevestiging van deze kenmerkende ondernemingsgeest is eveneens terug te 
vinden in de sterke hang naar onderlinge sfeer en gezelligheid. Een redelijk bepalende 
eigenschap, bovendien als belangrijk onderdeel aan te merken met betrekking tot 
organisatie en uitvoering van een veelheid aan verenigingsactiviteiten.  
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