
Concordia Gouda bestaat 150 jaar: 
Koninklijke Erepenning namens 
koning Willem-Alexander 
150 jaar bestaan als vereniging. Zie dat maar een te bereiken. Sociëteit Concordia in 

Gouda is het gelukt. De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve reikte hiervoor zaterdag 

namens Koning Willem-Alexander de vereniging de Koninklijke Erepenning uit. 
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Voorzitter Jan Hogenelst is verguld. ,,Ik vind het een grote waardering voor het werk dat we 

met vele vrijwilligers hebben gedaan en ik hoop dat dit een grote inspiratiebron is voor 

iedereen die zich voor ons inzet.’’ 

In 1870 raakte Gouda net gewend aan de stoomtrein en werd het westen van de 
stad gedomineerd door fabriekscomplexen met hoge schoorstenen. De Goudse 
economie draaide op pottenbakkerijen en pijpenmakerijen. 

De oorsprong van Concordia ligt bij de Zouaven broederschap. Zouaven waren 
vrijwilligers die de paus verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Ook uit Gouda 
waren jongeren naar Italië afgereisd. Zij kwamen in 1870 terug nadat de paus zich 
had terug getrokken in het Vaticaan. De Zouaven broederschap was voor hen een 
plek om elkaar te ontmoeten.  

Sociale bijstand 

Na 1870 hield de broederschap zich bezig met sociale bijstand en onderricht door 
het beschikbaar stellen van boeken. De naam veranderde eerst in Rooms Katholieke 
Leesvereniging en vervolgens in Concordia. Naast debat was er ruimte voor vertier. 
De leden konden terecht voor toneel- en muziekvoorstellingen en dansavonden. 
Concordia telt momenteel 160 leden. 

Dit jaar zijn er diverse jubileumactiviteiten, waaronder een gratis optreden van The 
Beatles Revival in het Houtmansplantsoen in augustus. Ook komt er in december 
een optreden van de Maastreechter Staar in de Sint-Jan. Daarnaast houdt de 
sociëteit een wedstrijd Heel Concordia Bakt. 

 De Koninklijke Erepenning mag alleen de koning toekennen en is strikt op naam. De 
vereniging mag de onderscheiding in woord en/of beeld op briefpapier of gedrukte 
stukken vermelden. 

 


