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Een verdwenen huis aarr de Hoge Gouwe.

Het Sterhuis, centrum voor ontspanning en educatie

Henny van Dolder-de Wít

Er zijn boeken vol te schrijven over wat zich in Goudse huizen heeft afgespeeld.

Dat beseft men sterk bij het doorbladeren van de Percelenindexen van CJ.

Matthijs, aanwezigin het Streekarchief Midden Holland. De huizen worden parti-

culier tewoond, in andere panden zijn bedrijven gevestigd en rijk en arm, alles en

iedereen leeft er zijn of haar geschiedenis. Soms ontdekt men bijzondere instellin-

gen, met aandacht voor het welzijn van de bevolking. Zo is er aan de Rozendaal22

óoit een 'Brokkenhuis' geweest, waar minder bedeelden voor een prikje tweede-

hands spullen konden kopen (Tidinge 2L nr.4 - oktober 2003).

Aan de Hoge Gouwe 189 bloeit kortstondig het 'Sterhuisr, met een opzet van

geheel andere aard. Jonge meisjes vinden er een gezellige vrUetijdsbesteding, maar

ér zijn ook bijeenkomsten die een educatief of cultureel karakter dragen. Over dit

huis wordt in dit artikel iets verteld.

Een verdwenen rij huizen
Aan de Hoge Gouwe, waar zich tot voor kort het parkeerteïrein Potterspoort bevond,

wordt in 2008 (eindetrlk) met nieuwbouw begonnen. Hier stond ooit een rij huizen met

ieder een eigen bouwstijl , waarva:n nummer lB9 aanvankeh;k diende als woonhuis van

de directerri,ru.t de gasfabriek. Op I oktober 1853 kreeg Gouda een particuliere fabriek

voor 'Oeconomisch Gaz',vanaf. dit.laar was er gasverlichting. Op oude fotors is te zien

dat het huis de allure had van een grachtenpand, dat in de statige gevelwand van de

Oost- of Westhaven niet uit de toon zou zlln gevaIlen. De oudste vermelding van een

woning op d,eze locatie dateert uit I4B1; er was ooit een brouwerij in gevestigd en het

De Hoge Gouwe met rechts het statíge pand met huisnummer 789, circa 7920. Foto: eigen collectie.
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staat in 1597 te boek als
'huis met oliemolen'. In
167I draagt het de :naam
Sint Pieter; er wordt veron-
dersteld dat het in de zeverr-
tiende eeuw gebruikt werd
als schuilkerk voor biteen-
komsten van rooms-katho-
lieken. Dat is goed mogeh;k,
want behalve de grote
schuilkerken waren er tien-
tallen zogenaamde kerkhui-
zen. IF'et bouwjaar van het
huis zoals dat op de fotors te
zien is, is onbekend.

Het Sterhuis
In oktober 1932 wordt hier
het'Sterhuis' gevestigd.
De naam prgkt trots op een
bord dat aan de voorgevel is
bevestigd. De roegang is
voorbehouden aan meisjes
van 12 jaar en ouder. Het
bestuur heeft grote plannen.
In de laatste maanden van
1932 vinden er al diverse
activiteiten plaats, beginnen-
de op 14 oktober met een
concert in de Sint-Janskerk
ten bate van genoemd huis.
Op 5 en 2I november wordt
er een bazar gehouden, om
geld in te zamelen voor
diverse evenemen len, zoals
een lichtbeeldenavond op 3
december en de viering van
het Kerstfeest op 22 decem-
ber.

Het'topjaar' 7933
In de eerste maand van het nieuwe jaar 1933 kunnen belangstellenden zich inschrijven
voor de 'Duitse club' en cursussen handenarbeid, voor beide wordt een kleine cont;iDu-
tie gevraagd. De meisjes moelen zelf het benodigde materiaal meebrengen. Verder is er
een meisjesclub, een instuif, een b5belstudiekring, een reciteerclub en noem maar op.
Voor elck wat wils, zo h.1kt het. op 10 januari kaá men zich aanmelden, zo ook op à.'gezelhge avond' van l2januari. Muut áh .r maar één leidster is kan er gemakkellÏ een
kink in de kabel komen: aIs zrj zrch ziekmeldt is het Srerhuis van 1l toi t: januári
gesloten en de genoemde inschrgving wordt verplaatst naar 17 tot lgjanuari.
op 4 februari is er een gezelhge avond en op 9 februari een vertelling'aan dehand van
lichtbeelden. De trlden waarop men - ,roor.ràr.r.1ijk's avonds - br.leenf,orrrt z5n ook
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De naam'Sterhuis' prijht aan de voorgevel Foto: SAMH.



De voorgevel met de fraaie deur en het rijh bewer'hte

menten rond de rdmen en de deur werden na de sloop

Catharina G asthuis (MuseumgoudA) gebr acht. F oto:

bekend, het is niet gering:
'maandagvan B-10 Duitse club.
dinsdag van B-10 meisjesclub voor 161aar en ouder.
woensdag 7-B instuif met "open deuren", toegang vanaf L4 1aar, waarbrj het ieder vnl

staat te doen wat zr3 wil.
donderdagT-B instuif voor 12 tot L4-larigen en B-10 voor L4 laar en ouder.
zaterdag 8-9.30 reciteerclub voor 16 laar en ouder.
zondag 2.30-10.00 instuif voor L4 laar en ouder'.

Een heie organisatie dus. Bovendien houdt de leidster iedere zaterdagmiddag spreekuur

voor ouders en meisjes die raad of inlichtingen wensen.
Een voor 23 februari aangekondigde lichtbeeldenavond over Egypte en Palestina wordt

uitgesteld tot 9 maaÍt, ene heer Schoemaker zal dan voor de toelichting zorgen.

In april bericht een voormalige leidster, mejuffrouw T. de Zwart, dat zrl van Goede
Vrrjdag tot en met Tweede Paasdag in Gouda verblijft. Z4 wtl graag gedurende die dagen

de leiding van het Sterhuis weer eens op zich nemen 'hetgeen het bestuur zeer aarrge-
naam is'. Er is voor die dagen het volgende plan gemaakt:

'Goede Vnldagavond van 7.30 tot 8.30 "wgdingsuur" met het voorlezen van de

gehele Lijdensgeschiedenis, afgewisseld met zangen muziek door de meisjes.
Zaterdagmiddag: wandelen. Om 2.30 verzamelen br1 magazr;n De Zon (aan de
Wijdstraat, nu Hommerson Casino -HvD), terug in Gouda circa 6 uur.
Eerste Paasdag: 's morgens kerkgang, 's middags en 's avonds Sterhuis.
ïveede Paasdag: 's morgens kerkgang, 's middags2.30 wandeitocht (verzamelen als
zaterdag), terug circa 6 uur.
's Avonds 7.30 Sterhuis.

Het bestuur hoopt op een zeer grote deelname aan dit prachtige programma'.
In de zomer vinden geen
br;eenkomsten plaats,
door gebrek aan ieidsters
of te geringe belangstel-
ling in de zomermaanden?

Het einde
Het bh.lft lang stil rond
het Sterhuis. Totdat op
zaterdag 23 september de
Goudsche Courant meldt
dat het de volgende dag
weer is geopend: 'Ieder

meisje is welkom, zowel
degenen die het Sterhuis
vroeger hebben bezocht
als wie eï voor het eerst
kennis mee wil maken'.
Dat is tegehlk de laatste
mededeling, een sluiting
zalhet gevolg zrjn
geweest. Het pand dient
daarna nog enkele jaren

als onderkomen vooï een
afdeling van de padvinde-
rq .

b ov enlícht. D e b ouw fr ag-

na,Ar musetrmhet

SAMH.
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Ten slotte
omdat er van het Sterhuis geen archief bewaard is gebleven, zullen er altrld vragen blij-
ven over de organisatie en het doel ervan. Het zou té mooi zljn als iemaná zichlr nog
iets van herinnerde. Wat was bijvoorbeeld de opzetvan de 'Duitse club' en van het
spreekuur voor ouders en meisjet] EI zljn geen aanw\zinsen voor een binding met een
speciaal kerkgenootschap. BrJ de 'kerkgangirru.r Pasen Ig33 staat niet vermeld wélke
kerk werd bezocht. Het heffen,rut .oruributie en het meebrengen van ergen materiaal
voor de cuïsussen handenarbeid en de opzetvan de brjeenkom"sten doen vermoeden
dat de doelgroep bestond uit meisjes uit de meer g.goËd. burgerij. Het is mogelijk dat
mel het zeer ruime aanbod van activiteiten in 1933 áe leiding"te ,re.l hooi opïuár,rork
heeft genomen. Achter op een foto van het Sterhuis staat te lezen:'Voormalige woning
van den directeur der Gasfabriek en Electrische Centrale, Gouwe Gouda. De laatste
jaren "clubhuis" 

der Padvinders. In de 17de eeuw was dit huis vermoedelijk een ,,schuil-
kerk der Roomsch-Katholieken". Gesloopt November l93g'. Op het stempei staat'Museum te Gouda'.
Een uitvergrote cletailfoto van de gevel op de begane grond is van rode crjfers voorzien,
kennelijk betreft het hier een aanwrjzing voor bàrr*fàgmenten dte zo waardevol wer-
den geacht, dar ze brj de sloop in hàt *rr.rr- zr3n onJergebracht.
We zullen er waarschunluk nooit meer over wet;n , maar áat het Sterhuis - hoewel kort- heeft bestaan is in dit.artikei vastgelegd.

Henny van Dolder-de Wit is redacteur van de Tídinge.
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