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'Z'Zinnen verzetten en de geestinnen verzetten en de geest
prikkelen'prikkelen'
Hare Majesteit was welkom bij Sociëteit

Al 125 jaar is de Groote Sociëteit een actieve en exclusie-Al 125 jaar is de Groote Sociëteit een actieve en exclusie-
ve gezelligheidsvereniging. Een mannenbolwerk aan deve gezelligheidsvereniging. Een mannenbolwerk aan de
Marktstraat. Behalve als er een vrouwelijk staatshoofdMarktstraat. Behalve als er een vrouwelijk staatshoofd
op bezoek komt. Dan laten de leden van deze soos zienop bezoek komt. Dan laten de leden van deze soos zien
dat ze ook buitengewoon creatief zijn.dat ze ook buitengewoon creatief zijn.

STEPHAN SCHEPER

VOORZITTER ALBERTJAN PETERS (LINKS) EN VICE-VOORZITTER ALWY SEMMEKROT IN DE BITTERKAMER VAN
HET J.W. RACERHUIS, DE THUISBASIS VAN DE JUBILERENDE VEREENIGING DE GROOTE SOCIËTEIT. FRANS NIK-
KELS FOTOGRAFIE
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Het lidmaatschap van de Vereeniging de Groote Sociëteit is alleen weg-
gelegd voor mannen. Ook op de gastenlijst zijn geen vrouwen terug te
vinden. Een enkele koninklijke uitzondering daargelaten. Toen konin-
gin Beatrix tijdens een werkbezoek aan Oldenzaal ook de Groote Socië-
teit wilde aandoen, werd daarvoor een handigheidje bedacht. Hare Ma-
jesteit werd als staatshoofd ingeschreven op de gastenlijst. "Staats-
hoofd is een mannelijke term, dus dat mag", verduidelijkt voorzitter
Albertjan Peters met een brede lach.

Exclusief domeinExclusief domein
Zes dagen in de week is het J.W. Racerhuis aan de Marktstraat beschik-
baar voor feesten en partijen. Maar niet op donderdag. Want dan is het
monumentale pand aan de Markt van 12.00 tot 24.00 uur het exclusie-
ve domein voor de leden van de Vereeniging de Groote Sociëteit, die
vandaag zijn 125-jarig bestaan viert met een feestelijk programma voor
de circa 150 leden.

In de tijd dat hij nog voorzitter was van de stichting Twentse Matthäus
Passion probeerde Peters jarenlang het sociëteitsgebouw op donderdag
af te huren voor de ontvangst van de officiële genodigden voor dit con-
cert in de Plechelmusbasiliek. Tevergeefs. En mocht zijn opvolger bij de
Matthäus Passion zich volgend jaar bij Peters melden, krijgt ook hij nul
op het rekest: "Op donderdag komen ze er niet in, no way! Donderdag
is sociëteitsdag."

Precies 44 leden waren 28 december 1897 aanwezig op de allereerste
ledenvergadering van de nieuwe Sociëteit. Diederich Gelderman, Carel
Stolle sr. en Cornelis Frederik Romeyn vormden het voorlopige be-
stuur. Het doel van de vereniging is al die jaren onveranderd gebleven:
'heren uit Oldenzaal en omgeving met uiteenlopende opvattingen en
vanuit verschillende disciplines bij elkaar brengen, de zinnen verzetten
en de geest te prikkelen.' Dat alles in een ontspannen sfeer onder het
genot van een hapje en een drankje. "We hoeven helemaal niks", be-
nadrukt Peters. "Dat is ook het verschil met een serviceclub. Wij hou-
den geen acties voor goede doelen. Ons enige doel is het in stand hou-
den van dit pand en dat is al een hele opgave."

'Kegelen is geweldig''Kegelen is geweldig'
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Vice-voorzitter Alwy Semmekrot: "De achtergrond van onze leden is
heel divers. Je hoeft geen ondernemer te zijn om lid te kunnen wor-
den." Met ongeveer 150 leden (meest 60-plussers) is de vereniging de
afgelopen jaren zelfs gegroeid. "Binnen de vereniging zijn veel clubjes
opgericht. We hebben een zangkoor, filosofieclub, biljart, bridgeclub en
een eigen kegelbaan. Peters is lyrisch over dat laatste: "Ik kan er zelf
niks van. Maar kegelen is echt geweldig! Er is zoveel animo dat we zelfs
een tweede club overwegen."

De commerciële exploitatie van het J.W. Racerhuis, sinds 2015 in han-
den van Bernard Luttikhuis, is de kurk waar de vereniging op drijft. Een
aparte stichting is verantwoordelijk voor het behoud van het J.W. Ra-
cerhuis, inclusief het Koetshuis en de kegelbaan. Tot nu toe lukt dat
heel aardig. Semmekrot: "Onze serre is helemaal up to date. Bij het
verduurzamen van dit pand hebben we ook de hulp nodig van Monu-
mentenzorg. Dubbel glas plaatsen is bijvoorbeeld behoorlijk lastig."
Maar de tevredenheid overheerst. Peters: "Het loopt heel erg goed. En
dit is natuurlijk een fantastische locatie in het centrum."

 




