Ontwikkelingen
Op 17 december 1809 werd Sociëteit de Harmonie in Winschoten opgericht. Wat de oprichters voor
ogen hadden is mooi verwoord in artikel 2 van de Statuten van de Vereniging Sociëteit de
Harmonie:
“Het doel van de vereniging is de bevordering van het gezellig verkeer onder de leden door
hen in de gelegenheid te stellen te biljarten, kaarten, domineren, enz. enz.”
Het was een vereniging van en voor de hogere kringen en dat is lang zo gebleven. Dat is ook te zien
aan de samenstelling van het bestuur van deze vereniging, Neem bijvoorbeeld de voorzitters.

Dit elitaire is er vanaf het begin van deze eeuw toch wel af. Tijden veranderen en misschien heeft
“De Gezelligheid” uit Finsterwolde daar wel een bijdrage aan geleverd.
Er is in de loop der jaren wel méér veranderd, zoals het “sociëteitsgevoel” en de rol van de vrouw..
Ter illustratie een paar foto's van het 100-jarig jubileum in 1909. Er werd een Fancy-Fair
georganiseerd.
Bij datzelfde jubileum een heuse operette:
“Door Harmonie Verenigd”.

In hetzelfde jubileumjaar werd deze foto gemaakt: “Apotheose” , zoals het bijschrift vermeldt.
De bijdrage van vrouwen in februari 2018
bestaat bestaat uit 3 vrouwelijke biljarters en 1
vrouwelijk inval-huismeester. Verder heeft de
Sociëteit een vrouwelijke penningmeester en
1 kaartster.

Voor het draaiend houden van de bar, in de
avonduren en bij wedstrijden is Derkje BakkerWoortman een onmisbaar sociëteitslid. Ook buiten
de Sociëteit was en is ze actief.. Zo is zij afgelopen
jaar – na allerlei andere functies die ze in de voorbije
jaren heeft vervuld - door de Koninklijke
Nederlandse Biljartbond (KNBB) benoemd tot
Confederation Européen de Billard (CEB) – arbiter.
Een unicum: zij mag alle wedstrijden tussen Europese arbitreren. Al met al een povere 7 dames.
Ook de leeftijdsopbouw is veranderd. Dat heeft
zeker ook te maken met veranderende interesses
en andere mogelijkheden voor ontspanning en
vrijetijdsbesteding.
De gevolgen voor de biljartsport en veel andere
sporten zijn onmiskenbaar. Echt jonge biljarters
zijn er wel, maar niet bij onze Sociëteit. Een
klein aantal leden is van ná 1975, maar het gros
van
daarvoor.
Jeugd is welkom, maar wij krijgen vooral
aanwas uit de categorie 40+ en ouder. Zeker als
fysiek zwaardere sporten niet meer beoefend
kunnen worden is het Sociëteitsgebeuren een
volwaardig alternatief .
Zo hebben in méér dan twee eeuwen de deftigheid, de kledingvoorschriften, de vrouwen en de
jeugd de Sociëteit verlaten. Wat gebleven is: onze gastvrijheid. Het is goed toeven in het
Sociëteitsgebouw van de Harmonie aan de Schönfeldsingel 37A!

