
LEDEN UIT HET VERLEDEN 

5. De Weerter Jongelieden Sociëteit en de Unie 

De Weerter Jongelieden Sociêteit (WIS) was een vereniging van 
vooraanstaande Weerter Jongelui die eind 19de begin 20ste eeuw in Weert 
erg actief war~m in het organiseren van feesten en culturele evenementen. 
Zij organiseerden o.a. in 1897 en 1904 de eerste vastenavondoptochten 
en in 1902 bouwden zij in de Stationsstraat het Concertgebouw met hotel 
en café (later was hier het postkantoor en daarna hotel Jan van Weerl 
gevestigd). 
In de Staatscourant van 13 september 1902 kunnen we lezen dat 
Matthieu Kneepkens grossier, Joseph Smeets drukker, Piet Clercx 
leerlooier en Henri v.d.Laar koopman de oprichters waren van het 
concertgebouw 
Op zondag 21 september 1902 werd het concertgebouw geopend met 
een luisterrijke soirée. Voorzitter Emanuel Smeets opende de 
feestelijkheden. De Weerter Jongelieden sociêteit gevestigd in café 
Fanfare, organiseerde diverse activiteiten in Weert met o.a. in 1895 de 
oprichting van een toneel- en muziekvereniging Thalia, die ook in sociêteit 
Amicitia en in sociêteit de Unie regelmatig voorstellingen gaf. Op 
kermismaandag 1897 organiseerden zij paardenwedrennen, ringsteken en 
klappen met de zweep (de eerste prijs was 10 francs) langs de 
Kanaaldijk. Dit werd een groot succes. In het concertgebouw waren , 
komische voordrachten en concerten. In de sociêteit was het vaak gezellig 
getuige d~e gebeurtenis: " Op zaterdagavond 20 oktober 1906 heeft de 
politie om !<warl over elf de zich in hun sociëteitslokaal bevindende leden 
van de W/~ ten getale van 13 verbaliseerd wegens het daar verloeven na 
sluitingstijfj der herbergen. n Lid van de WIS. waren o.a. Frans van de 
Laar, Emà'Aauel Smeets, zijn broer Jos Smeets en Piet Clercx. De WIS 
is opgegaan in sociêteit Amicitia. 
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Sociëteit de Unie werd in 1884 opgericht en was gevestigd in de lokalen 
(links naast de ingang) van manufacturenzaak v.d.Laar aan de Markt 
naast Amicitia. 
(Frans v. d. Laar had vergunning voor de verkoop van drank en 
manufacturen). Notaris J.Clercx was President.. De statuten werden 
vastgesteld 14-2-1884. Het doel van de vereniging was de bevordering 
van gezellig verkeer en de contributie mocht fl. 10,- niet te boven gaan. In 
het huishoudelijk reglement lezen we:" Na 1 uur 's nachts wordt ten 
behoeve der sociëteit, 25 cent nachtgeld betaald terwijl de kastelein 
bevoegd is de pnJzen met de helft te verhogen." 
Op woensdag 22 juli 1885 was er in de verlichte tuin van sociëteit de Unie 
een concert en bal champêtre. 
Op woensdag 27-9-1893 deed De Unie, evenals de sociëteiten Amicitia 
en de WIS mee aan de grote optocht ter gelegenheid van de installatie 
van de heer F. Janssens tot burgemeester van Weert. 
De sociëteit bestond 14 jaar. Op de ledenvergadering van mei 1898 werd 
besloten de sociëteit te ontbinden .. De bestaande manufacturenzaak van 
mej. v.d.Laar werd nu vergroot met de lokalen van de sociëteit. 

foto GAW inv. no 936 Sociëteit de Unie was gevestigd in het pand v.d.Laar rechts naast Amicitia. 
Dit is te lezen op de 2 ramen links van de ingang. Deze foto is te zien in onze sociiJteit. 
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