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noodzakelijk is.” Dat zei op zaterdag 13 novem-
ber 1913 de heer H. Knuttel, voorzitter van de

een hypothecaire lening van 90.000 gulden

Sociëteit Ons Genoegen bij de opening van de
nodig, te verdelen in 180 obligaties van 500

nieuwe Goudse Schouwburg.
gulden. In dit bedrag was ook berekend de

Veel was er aan de bouw van de schouwburg
aanschaf van vier nieuwe Wilhelmina-biljart-
tafels en het maken van een afscheiding tussen

voorafgegaan. Reeds op 9 oktober 1912 was
het plan voor de bouw van een schouwburg
door het bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen
voorgelegd aan de leden. Aanvankelijk had
men plannen de socïëteitszaal Kunstmin  te
verbouwen. De hoge kosten echter weerhielden
het bestuur ervan, dit plan ten uitvoer te
brengen.
Wilde men goed werk leveren, dan diende het
bestaande gebouw met de grond gelijk te
worden gemaakt. Daarom durfde het bestuur
de reeds meerdere malen in de Algemene
Vergadering geuite wens tot de bouw van een
schouwburg aan de leden te presenteren.
Het plan dat werd overlegd sprak over een
schouwburgmet 800 á 900 zitplaatsen, ‘inge-
richt naar de eisen des tijds en met een toneel’.

de biljart- em de socïëteitszaal.
Toch kwam vrij spoedig de eerste teleurstel-
ling. Op ,25 november 1912 bleek dat de
kosten voor de bouw te laag waren geraamd,
Opnieuw vroeg het bestuur de leden een
geldlening te mogen aangaan van 10.000
gulden.

Enthousiast
Hoe enthousiast de~leden  vàn Ons Genoegen
waren, bleek op de 9e oktober. Toen maakte de
heer H. Knuttel, voorzitter van Ons Genoegen
bekend, dat de leden al hadden toegezegd 176
van de 180 obligaties te zullen overnemen,
Daartegenover stond dat aan de leden voor-
keur werd verleend bij de plaatsbespreking van
abonnementscomedies tot een maxium van
vier plaatsen. Zonder hoofdelijke stemming
werd besloten tot debouwvan een schouwburg.
‘Ons Genoegen schonk Gouda die avond een
gebouw waar het trots op zou kunnen blijven.
Een gebouw onontbeerlijk voor de samenle-
ving’, schreef de secretaris in de notulen van die
avond. ‘Het zijn niet alleen de leden, die van
deze temnel der muzen voordeel trekken’.
Voor delgemeente  zelf is zii van een niet te
ondersch&en  belang. Daarom alleen reeds
verdient deze beslissing in de annalen van de
Goudse historie met gulden letters te worden
o p g e t e k e n d .  \

Aanbesteding \

Interieur van de Sociëteit ,,  Ons Genoegen” nog vóór de  bouw
van de  Schouwburg .
F o t o :  Goudsche  Courant .  Repro :  Mart in  Droog .
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Na een zorgvolle winter, waarin de voor die
tijd spectaculaire plannen verder werden uitge-
werkt, werd op 12 februari 19 13 de bouw van
de schouwburg aanbesteed. Laagste inschrij-
ver was aannemingsbedrijf J.  Slegt uit Gouda
met een bedrag van 50.067 gulden. De plannen
waren ontworpen door de architect H.J.
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Nederhorst UIT Gouda, nadat deze met een Nieuwe schouwburg
bouwcommissie een groot aantal schouwbur- Woensdag 30 september opent WVC-minister
gen in binnen- en buitenland had bezocht, Op Hedy d’Ancona Gouda’s nieuwe kunsttempel.
18 februari 19 13 werd de eerste paal geslagen. De feestelijke opening zal ditmaal gepaard
Moeilijkheden bij de bouw bleven niet uit, gaan met een uitvoering van het Nederlands
zoals bijvoorbeeld het scheuren van de hoge Danstheater en het Nederlands Balletorkest;
muur van de toneehoren. een feest voor Gouda en regio. De totale

bouwkosten hebben bijna 20 miljoen bedra-
gen; een gigantisch bedrag dat met veel inspan-
ning van de gemeente en met steun van spon-
sors bij elkaar is gebracht. Maar niet voor
niets want Gouda mag en kan trots zijn op deze
nieuwe tempel der muzen. En evenals in 19 13

68,401,83  gulden bedragen, nl. 55.402,72  gul- heeft het bestuur gedaan wat het kon om deze
den voor de bouw, 4759,23%  gulden voor de tempel te stichten. ‘Aan u te bewijzen dat een
inventaris, 3073,50gulden  voor een elektrische goedingerichteschouwburgvoor Goudanood-
installatie, 2562,20%  gulden voor toneel met zakelijk is’, zei de voorzitter van de Societeit
requisieten en 2604,17  gulden voor de ver- Ons Genoegen de heer H. Knuttel op de 9e
warming. De feestelijke opening ging gepaard oktober 19112. Woorden die op 30 september
met de opvoering van het blijspel ‘Principes’ 1992 beslist niet zullen worden herhaald want
van Herman  Bahr, door de koninklijke vereni- het bewijs dat Gouda een dergelijk gebouw
ging ‘Het Nederlands Toneel’. waardig is, is inmiddels al lang bewaarheid.
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