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150 jaar geschiedenis van  150 jaar geschiedenis van  
Sociëteit ConcordiaSociëteit Concordia
in een boek gegotenin een boek gegoten

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Die uitspraak is zeker ook van toepassing op 
het boek “150 jaar Concordia, 1870-2020” dat maandagavond 20 juni officieel ten doop werd 
gehouden.

Twee jaar later dan bedacht, evenals vrijwel alle andere geplande activiteiten voor de viering van 
het 150-jarig bestaan van de sociëteit. Maar met alle Coronabeperkingen achter de rug kon voorzit-
ter Jan Hogenelst onder toeziend oog van zo’n 90 aanwezigen de dozen openen met de jubileumboe-
ken waarnaar met spanning was uitgekeken.

Het in harde kaft gebonden 
boek van 156 pagina’s 
werd geschreven door de 
Concordia-leden Ronald van 
der Wal en Don van Lin. De 
fotografie was in handen van 
Jon van Langeveld. Peterpaul 
Kloosterman tekende voor het 
ontwerp en de typografie.
Het is een gemakkelijk lees-
baar en rijkelijk geïllustreerd 
boek geworden dat de lezer 

meeneemt door de veelbe-
wogen geschiedenis van ‘de 
plaats voor ontmoeting en 
verbinding’ sinds 1870.

Ter gelegenheid van deze 
feestelijke boekuitreiking 
was mr. drs. Pieter Verhoe ve, 
burgemeester van Gou da, 
gevraagd om de eerste 
exem plaren uit te reiken aan 
enkele gasten die een bijzon

dere plaats in de geschiedenis 
van de Sociëteit hebben in ge
nomen. Uiteraard behoorde 
mevrouw Van Leeuwen die 
met haar 104 jaar het oudste 
lid is  en nog steeds actief 
aan activiteiten deelneemt 
 tot degenen die uit handen 
van de burgemeester een 
eerste exemplaar in ontvangst 
mochten nemen. Het werd 
een begroeting als van 
oude bekenden onder elkaar 
want toen zij 100 jaar werd, 
stond de burgemeester met 
bloemen bij haar op de stoep. 

Naar hij lachend opmerkte, 
was hij toen compleet ver
rast dat de deur werd open 
gedaan door een fieve dame 
die vervolgens ook nog voor 
de koffie zorgde. 
Die dame bleek de 100jarige 
zelf te zijn.

Geschiedenis herhaalt zich
In het verleden heeft Con
cor dia gérants en beheerders 
gekend die ook in het histori
sche pand woonden. 

Verder op pagina 2>>Mevrouw Van Leeuwen neemt haar exemplaar in ontvangst.
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Johan Bomer en “meewer
kend echtgenote” Rinie 
Bomer vormden van 1963 tot 
1968 het echtpaar dat het be
heer voerde over de sociëteit. 
Het was ook de plek waar hun 
zoon werd geboren.
Ter gelegenheid van deze 
boekpresentatie was me
vrouw Bomer uitgenodigd en 
zij werd vergezeld door haar 
zoon.
De derde persoon die van  we
ge zijn plaats in de geschiede
nis van Concordia werd 
uit ge nodigd, was Arie Boom 
die vele jaren het voorzitter
schap voor zijn rekening heeft 
genomen.
Ook Harry Weck was als 
oudbestuurslid gevraagd 
aanwezig te zijn. Gedurende 
vele jaren was hij penning
meester en ook nog enige tijd 
vicevoorzitter.

Na een introductie door Jan 
Hogenelst was het woord 
aan de burgemeester die met 
verwijzing naar de oorlog in 
Oekraïne een vergelijking trok 
tussen het heden en verle
den. Nu speelt Gouda een rol 
in de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. In 1914 – bij 
het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog – vervulde 
Gouda een belangrijke rol 
bij de opvang van duizenden 
Belgische vluchtelingen. Ook 
in Concordia werden onze zui
delijke buren ondergebracht.

Speurtocht
Nadat de burgemeester de 
eerste exemplaren aan de 
eregasten had overhandigd, 
was het woord aan de au
teurs. Don van Lin trapte af 
met een terugblik op het tot 
stand komen van het boek. 
Het was een ware speurtocht 
langs onder meer vele exter
ne archieven want binnen 
Concordia was nog nauwelijks 
historisch materiaal te vin
den.
Vervolgens ging hij terug 
naar het allereerste ontstaan 
van een voorloper van de 
So ciëteit: de Zouaven

Boekpresentatie 150 jaar Concordia (vervolg van pagina 1)

Verkri jgbaarheid 
van het  boek

Voor elk lid van Concordia 
is één gratis exemplaar 
beschikbaar.
Meer exemplaren zijn 
verkrijgbaar voor een 
bedrag van € 25,
Neem daarvoor contact op 
met de secretaris:
secretarisconcordiagouda@gmail.com

Don van Lin vertelt over hoe het boek tot stand is gekomen.

Broederschap. Deze Broeder
schap werd later de Rooms 
Katholieke Leesvereeniging 
en weer later de huidige 
Sociëteit Concordia.
Na de pauze was het woord 
aan Ronald van der Wal die 
een beeld schetste van de 
bewogen geschiedenis van 
Concordia vanaf de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog tot de 
huidige tijd. In die periode 
maakte de Sociëteit een 
periode van bloei door afge
wisseld met diverse moeilijke 

Ronald van der Wal blikt terug op de geschiedenis van 
Concordia.

momenten en Concordia 
ba lan ceerde enkele malen op 
het randje.

Aanpassingsvermogen
Daarover zeggen de schrij
vers: “In al die jaren toonde 
de sociëteit steeds weer een 
groot aanpassingsvermogen 
en sloot zij aan bij de 
veranderende tijdsgeest”. En 
verder: “Dat is ook de kracht 
van Sociëteit Concordia: be
trokken leden en vrijwilligers 

die zich in goede en slechte 
tijden voor de sociëteit inzet
ten, al 150 jaar lang”.

JvL 

Een symbolisch moment: de 
dozen met boeken gaan open.

Oud-bestuurder Harry Weck.

mailto:secretarisconcordiagouda@gmail.com
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Rob Kuster overtuigend winnaar Rob Kuster overtuigend winnaar 
Piet van der Wouden TrophyPiet van der Wouden Trophy
In een sfeervolle ambiance werd de finale driebanden 
gespeeld om de Piet van der Wouden Trophy. Menig 
biljartliefhebber trok naar de biljartzaal van Concordia 
om de titanenstrijd live mee te maken. Onder het genot 
van een hapje, geserveerd door Klaas Zonneveld en een 
drankje door Frans Hoogland, had iedereen zijn plaatsje 
gevonden.

V.l.n.r. Rob Kuster, Piet v.d. Wouden, Peter van Leeuwen.

Nadat in de voorrondes 
het kaf van het koren was 
gescheiden, bleven de echte 
finalekanditaten over: Rob 
Kuster, Quirien Schoonder
woerd, Peter van Leeuwen en 
Coen Jansen.
Zij speelden vrijdag 1 juli de 
beslissende partijen om de 
felbegeerde PvdW Trophy.
Na loting was de eerste 
hal ve finale tussen Quirien 
Schoonderwoerd (21) en Rob 
Kuster(19).
Een mooie, gelijk opgaande 
partij van hoog niveau, met 
mooie lange series en razend 
knappe caramboles. Hilarisch 
zijn altijd de prachtigste 
bal len, die dan op het laatste 
moment nèt mis zijn. 

Uiteindelijk trekt Rob aan 
het langste eind en maakt de 
partij uit in 24 beurten. Knap 
gedaan!

Machtsvertoon Rob Kuster
De andere halve finale ging 
tussen Peter van Leeuwen 
(18) en Coen Jansen (18)
Deze partij was eigenlijk het 
aanzien niet waard. Gigan
tisch veel missers aan beide 
zijden. Na 58 beurten trok 
Peter de partij over de streep. 
Peter naar de finale.
De finale draaide dus om 
Rob Kuster (19) en Peter van 
Leeuwen (18).
Vanaf de start ging Rob als 
een speer uit de startblokken 
en lag Peter al zeer snel op 

Rob Kuster op weg naar de overwinning.

een behoorlijke achterstand. 
Terwijl Rob doordieselde en 
de ene mooie serie na de an
dere uit zijn mouw schudde, 
bleef Peter lange tijd op 1 ca
rambole staan. Na 15 beurten 
werd dit verdubbeld naar 2. 
Rob was inmiddels de finish 
genaderd maar bleef toch in 
het middenspel een beetje 
steken. Uiteindelijk maakte 
hij het mooi uit in 41 beurten. 
Deze finale was eigenlijk geen 
wedstrijd.

Weer als vanouds...

De prijzen werden uitgereikt 
door de naamgever van dit 
toernooi: Piet van der Wou
den himself. 
Opnieuw had Piet voor 
leuke aanvullende prijsjes en 
bloemen gezorgd naast de 
gebruikelijke eremetalen. 
Bloemetjes waren er ook 
voor Frans Hoogland en Erik 
Rodermond voor hun orga
niserende/ondersteunende 
activiteiten.

ER
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Maiden optreden voor de meiden van FieramenteMaiden optreden voor de meiden van Fieramente
De vrouwenband Fieramente had op woens-
dagavond 8 juni de huiskamer van Concordia 
gekozen voor hun eerste openbare optreden. 
De 7 dames hadden voldoende fans opgetrom-
meld om een maximale vulling van de huiska-
mer voor elkaar te krijgen.

“Fieramente is een Italiaanse 
muziekterm die aangeeft op 
welke wijze de muziek wordt 
vertolkt: fier, trots, hooghar
tig, ondeugend, ontroerend 
of lief”, schrijven de dames in 
hun eigen aankondiging.

Het repertoire dat op 8 juni 
ten gehore werd gebracht had 
ook nummers die de sfeer 
van het leven met de zee en 
van de visserman vertolkten. 
Dat is niet zo verwonderlijk 

gezien de achtergrond van de 
band die voortkomt uit het 
Viswijvenkoor Gouda. 
In 2020 besloten zij te gaan 
musiceren met een eigen 

sound.
De sfeer zat er tij
dens het optreden 

in Concordia al snel in wat 
mede een duwtje in de rug 
kreeg door een aantal alom 
bekende meezingers. En ach, 
dat er wel eens een scheef 

toontje tussen zat, werd 
ruimschoots goedgemaakt 
door veel enthousiasme van 
de vrouwen. Een welgemeend 
applaus was dus zeker op zijn 
plaats.

JvL
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Smullen van de  
nieuwe maatjes

Na twee jaar van afwezigheid waren ze er dan einde-
lijk weer: de boterzachte Hollandse Nieuwe.
Zaterdag 18 juni stonden ze weer klaar in de huiska-
mer voor zo’n goede vijftig leden die het mooie weer 
lieten voor wat het was.

Geheel volgens de traditie van 
het Concordiaans haringhappen 
was het eerste maatje voor 
voorzitter Jan Hogenelst die 
routineus de vis naar binnen 
liet glijden. Daarna was het aan 
de overige aanwezigen om zich 
de haring  met daarnaast een 
korenwijn – goed te laten smaken.
Rond zes uur kwam er een eind aan opnieuw een geslaagd 
en gezellig haringhappen. En nog even voor de statistieken: 
150 haringen, 1 kilo uitjes, pot augurken, 40 broodjes en 
een fles korenwijn.

GH/JvL

Van de Bestuurstafel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 mei jl, 
zijn 3 bestuursleden afgetreden, zonder zich herkies-
baar te stellen. Staande de vergadering waren geen 
kandidaten bekend om deze bestuursfuncties opnieuw 
in te vullen.
Het bestuur is hierdoor op dit moment demissionair en kan 
derhalve geen beleidsbeslissingen te nemen maar alleen de 
lopende zaken afhandelen.

Zoals besproken in de ledenvergadering, is door het bestuur 
hierna een aantal personen benaderd met de vraag om plaats 
te nemen in een commissie die op zoek gaat naar kandidaten 
voor de openstaande bestuursfuncties. 
Tevens zal de commissie worden gevraagd een raamwerk op te 
stellen voor een meerjarenplan voor het totale beleid van de 
Sociëteit Concordia.

Deze commissie bestaat uit Pieter Boer, Cees Docter en Tip 
Wagener. Zij zijn al enige tijd achter de schermen hard aan 
het werk. Het plan is om medio augustus een voorstel aan het 
bestuur te overhandigen.

CvD


