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STADSGEHOORZAAL KAMPEN
DE BOUWHISTORIE

door Aletta Jongschaap

Inleiding
Tijdens mijn stage bij de afdeling monumentenzorg van de dienst Gemeentewerken te
Kampen, heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de Stadshoorzaal.
Dit schouwburgcomplex - in zijnhuidigevormvoor het grootste deel uit 1890daterend,
de eerste aanzet werd al in 1804 gegeven - neemt een belangrijke plaats in in het
culturele leven van Kampen.
DeStadsgehoorzaal is eigendomvan de Gemeente Kampen.Dedirecteurvan de Stadsge
hoorzaal is dan ook een ambtenaar in gemeentedienst. Naast verantwoording aan het
publiek, moet de directeur ook verantwoording aan B en Wafleggen.
Enerzijds is de Stadsgehoorzaal een zaal waar landelijke producties op het gebied van
theater en muziek getoond worden, anderzijds biedt de Stadsgehoorzaal goed geoutil
leerde ruimten (theater-technisch) aan de plaatselijke (culturele) verenigingen.
Naast theateractiviteiten (toneel, muziek) vinden er in de Stadsgehoorzaal ook ver
gaderingen, diners en recepties plaats. In de gangenwordtwerkvan kunstenaars geexpo
seerd. De Stadsgehoorzaal organiseert ook eigen activiteiten. Bijvoorbeeld het kinder
muziektheater, in samenwerkingmet de in KampengevestigdeAcademievoor expressie
in woord en gebaaar. OfKampen Plat, met allerlei plaatselijke amateurverenigingen.
In het seizoen '84-'85 vonden er in totaal 104 activiteiten plaats, die samen 41.000
bezoekers trokken. Een greep uit die activiteiten: Kindermuziektheater, bejaardendag,
jazzcafe, Theologische Hogeschooldag, vergadering Rout-en Bouwbond CNV,Oranje
verenigingKampereiland,StedelijkOrkest, muziekconcours, Turks CultureleManifesta
tie, diploma uitreiking Sociale- en Kunstacademie, jubileum ERBO, recepties, diners,
etc. Naast de eigen en amateuractiviteiten, vonden er nog ettelijke professionele voor
stellingen plaats, zoals: Robert Long,Hadje me maar van Nooy'sVolkstheater, Evenaar
van Jos Brink en Frank Sanders, Ret theater van de lach, Drs. P., Robert Paul, De Grijze
Plaag (Cox en Gratama), Ret dagboek vanAnneFrank,Martine Bijl,opera Figaro, ballet
door Alexandra Radius en Ran Ebbelaar, etc.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de Stadsgehoorzaal - ondanks de ingrijpende
verbouwingin 1974- op diverse punten niet optimaal functioneerde. Na een onderzoek
naar de knelpunten, hield de afd. monumentenzorg "in nauwe samenwerking met de
Stadsgehoorzaal" zich bezig met een verbouwingsplan.
In de afgelopen maanden heb ik o.a. opmetingen in de Stadsgehoorzaal verricht en deze
in tekeningen uitgewerkt. Ook met het ontwerp heb ik mij bezig gehouden (dit moest
steeds "bijgesteld" worden om een optimaal resultaat te bereiken) en ik heb archief
onderzoek gedaan. Van dit laatste is dit verslag het product: een verhaal over de
bouwhistorie van de Stadsgehoorzaal. Ik ben begonnen met een hoofdstuk over de
voorgeschiedenis van het totale "blok" waar de Stadsgehoorzaal nu deel van uitmaakt.
Vroegerwas dit (een deel van) een klooster.
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Door onderzoek in het gemeente-archief en het Frans Walkate archiefheb ik geprobeerd
zo goed mogelijk de bouwhistorie van de Stadsgehoorzaal te reconstrueren. Doordat
vanaf de allereerste Concertzaal de zalen steeds eigendom van de Stad c.q. Gemeente
Kampen zijn geweest, is er vooral in de raadsverslagen veel over te vinden.
Natuurlijk wil ik niet pretenderen dat alles wat in dit verslag geschreven is exact juist is;
artikelen in kranten en ook wel in boeken spreken elkaar dikwijls tegen. Vooral van zaken
van langere tijd geleden is dan niet te achterhalen wat nu de juiste toedracht is. Ik heb
geprobeerd de door mij gevonden gegevens zo goed mogelijk te interpreteren en op een
rijtje te zetten.

Voorgeschiedenis; eens leefden hier de Minderbroeders ...
Het blok panden - omsloten door de Burgwal, de Nieuwe Markt, de Buiten Nieuwstraat
en de Broederstraat - waarvan de Stadsgehoorzaal deel uitmaakt, was vroeger het
Minderbroederklooster.
De stadsplattegronden geven een overzicht hoe de betreffende bebouwing zich ont
wikkelde, vanaf 1581 (de kaart van Braun en Hoogenberg) tot ongeveer nu.

Het klooster is waarschijnlijk eind 13e eeuw gesticht. Een deel van de Minderbroeders
verliet de stad in 1425 tengevolge van een pauselijke banvloek. Na hun terugkeer werd in
1472 .Jiet klooster met boekerij" door brand verwoest, Door allerlei tegenslagen - o.a.
een pest-epidemie - was pas in 1490 de herbouwvoltooid. Hierbij werd er een nieuwe -
veel grotere - kerk gebouwd, de huidige Broederkerk. In september 1578 woedde ook in
Kampen de beeldenstorm. Het Minderbroederklooster werd geplunderd en gedeeltelijk
verwoest. Langzamerhand verlieden de Minderbroeders Kampen, nu voorgoed. In no
vember 1579 vertrokken de laatste monniken. Hun bezittingen vervielen aan de stad
(secularisatie in 1581).
De kloosterkerk werd door de Hervormden overgenomen en als kerkgebouw gehand
haafd.
Nu begon men aan de voormalige kloostergebouwen verschillende bestemmingen te
geven; al in 1592 werd het hoekgedeelte (nu hoek Nieuwe Markt-Burgwal) ingericht tot
stadsziekenhuis. In 1593 werd het voormalige kloosterkerkhof - wat zich uitstrekte van
het Heilige Geest Gasthuis tot aan de Broederstraat (zie kaart Braun en Hoogenberg) _
gesloten en werd er een plein van gemaakt (nu Botermarkt). Omstreeks diezelfde tijd
(1593) werd hier een nieuw Vleeshuis gebouwd. Dit werd een op pilaren rustend
overdekt gebouw met twee topgevels. Op de kaart van Paulus Utenwael zien we de
hiervoor beschreven situatie weergegeven: Broederkerk, Botermarkt met Vleeshuis,
H.G. Gasthuis, enz. Eind 16e, begin 17e eeuw werd het gedeelte - nu - hoek Nieuw
straat en Nieuwe Markt ingericht tot Latijnse school.

In 1627 werd de ommuurde kloosterhofveranderd in een marktplein, de Groote Markt,
later Nieuwe Markt geheten. Hiertoe werden de kloostermuren langs de Burgwal en de
Nieuwstraat gesloopt. Tevens moesten er een aantal huizen afgebroken worden, waar
onder dat van de conrector van de Latijnse school.
Het stadsbestuur wilde namelijk, als compensatie voor het verloren gaan van het natio
nale en internationale handelsverkeer (o.a. ten gevolge van het verzanden van de
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IJsselmonden) van Kampen een marktcentrum maken, om zo de menseen uit de omtrek
naar zich toe te halen.
In 1630 werd de zomerjaarmarkt van de Oudestraat naar de Nieuwe Markt overgebracht.
In 1629 werd de Nieuwe Markt bestraat, in 1631 werd een steiger gemaakt aan de
Burgwal ten behoeve van de scheepvaart. Door deze ingrepen kreeg dit stadsdeel een
belangrijker functie. De markthandel werd zeer belangrijk voor de stad Kampen!
De Nieuwe Markt was niet alleen een handelsplaats, maar had ook al vroeg een functie
als vermaakcentrum. Er werd kermis gevierd, zelfs al voor de Nieuwe Markt als zodanig
bestond, de z.g. 'broederkermissen' en 'mynrebruederkermissen' in de 15e en 16e eeuw.
Deze kermissen vonden dan waarschijnlijk plaats op de ommuurde binnenplaats van het
klooster.
Op de kaart van Joannes Blaeu uit 1660 zien we de Nieuwe Markt aangegeven.

Een ander deel van het kloostercomplex - grenzend aan het stadsziekenhuis - werd in
1630 ingericht tot onderkomen van de statenvergaderingen. Deze bijeenkomsten van
'Ridderschap en Steden van Overijssel' werden beurtelings gehouden in Zwolle, Deven
ter en Kampen, dus eens in de drie jaar in Kampen. De raad zocht voor dit 'collegie van
gedeputeerden' een passend onderkomen. In 1630 werd dus een deel van het voormalige
klooster verbouwd: de refter (eetzaal) werd vergaderzaal, de keuken logeervertrek, de
kamer naast de refter bureau voor griffier en klerken. Totale kosten 3700 carolus gulden.
In 1631 yond de eerste vergadering plaats. Dit deel van het complex stond bekend onder
de naam 'het Collegie'. Omdat de vergaderingen slechts eens in de drie jaar plaatsvon
den, diende men aan het gebouw een nevenbestemming te geven. Ret Collegie werd een
soort ontspanningsgelegenheid voor de raadsheren (societeit). Later werd de zaak
verpacht en kreeg meer het karakter van een stadslogement: 'Rechterzijde van "t Colle
gie' was de vergaderzaal van Ridderschap en Steden; de linkerzijde diende voor wijnhuis,
waar de vreemdeling huisvesting en de ingezetenen een openbaar vertrek ter verlustiging
wordt aangeboden.'
In 1798 werd een einrl gemaakt aan de provinciale souvereiniteit en dus ook aan de
vergaderingen van de gedeputeerden. Ret stadslogement bleef hier gevestigd, ook wer
den enkele vertrekken op de begane grond verhuurd aan de Grote Societeit.
In 1796 werd het stadsziekenhuis overgebracht naar het voormalige Pesthuis, dat hiertoe
door stadsarchitect A.M. Sorg verbouwd was.
Op 16 juli 1804 nam het gemeentebestuur het besluit om het oude ziekenhuis te
verbouwen tot 'concertzaal cum annexis.' Hiervoor werd een ontwerp gemaakt door
Sorgo

Ret stadslogement ondertussen was rond 1850 geheel verlopen. Ret gemeentebestuur
besloot dat er alles aan moest worden gedaan om het etablissement weer te doen
uitgroeien tot een bloeiend hotel. Ret logement werd verhuurd aan Th. Breijink uit
Zwolle die kans zag om van het voormalig Collegie een hotel onder de naam 'Des Pays
Bas' te maken, dat een zekere faam had. De Grote Societeit zorgde ervoor dat de naam
'het Collegie' bleef voortbestaan, door deze aan haar vereniging te verbinden.
In 1888 zocht het gemeentebestuur ruimte voor de bouw van een lagere school. Ret was
het raadslid Boele die op het idee kwam het bloeiende hotel 'Des Pays Bas' af te breken
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en op die plaats de school te bouwen! Aan dit plan was gekoppeld de verbetering en
vergroting van de schouwburgzalen waarvoor (o.a. de hoekkamer Nieuwe Markt-Burg
wal bij de concertzaal werd getrokken. De school werd gebouwd naar een ontwerp van K.
Vidal de Saint Germain en geopend in 1890. Het hotel werd aan de Broederweg gevestigd
en de societeit was al in 1887 verhuisd naar de IJsselkade.

Na sluiting van de Latijnse school in 1847 werd hier een dag- en kostschool gevestigd
voor leerlingen van 10-12 jaar, die naar het gymnasium wilden en voor leerlingen die
uitbreiding van het lager onderwijs zochten.
In 1850 kreeg men de beschikking over de Latijnse school en de rectorswoning. Deze
school verloor rond 1868 zijn bestaansrecht. Daarna werd er een 'Franse kostschool voor
jonge heren' gevestigd. In 1891 werd deze school opgeheven en werd hier de muziek
school gevestigd. Hierna werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt: de
kelder werd verpacht als berging en het Stedelijk muziekcorps en de Broederband
hielden er hun repetities.
In 1921 wetd voornoemd gebouw in gebruik genomen als bijzondere school (door de
Hervormde schoolvereniging). Daarna vormde het een onderkomen voor de politie. Ook
de stadsbibliotheek en de vrijmetselaarsloge 'Le Profond Silence' waren hier kortere of
langere tijd gehuisvest.
In 1920 werd het aangekocht door de gemeente. Ret diende eerst als vergaderruimte en
woning voor een hoofdonderwijzer, later fungeerde het als tijdelijk onderkomen voor
een aantal gemeentelijke diensten die met huisvestingsmoeilijkheden zaten. Nu zetelt er
de dienst Gemeentewerken.

De Stadsgehoorzaal

Het initiatief, gezien in 't Iicht van die tijd
Op 16juli 1804werd dus door de raad besloten 'dat het oude ziekenhuis op de Burgwalbij
de Broederkerk op stadskosten zou worden geapproprieerd tot een concertzaal cum
annexis'.
Dat hiertoe in deze tijd - de z.g.Franse tijd - besloten werd lijkt nogalvreemd, dit was
namelijk een economisch slechte tijd, er heerste armoede alom!
Nu moet gezegd worden dat Kampen - door haar omvangrijke 'achterland' - geen
bijzonder ongunstig economisch beeld vertoonde ten opzichte van de rest van het land.
Maar al heerste er veel armoede in bepaalde lagen der bevolking, de belangstelling voor
cultuur was in de tweede helft van de 18e eeuw toegenomen, hoewel in hoofdzaak bij de
'gegoede burgers'. Deze groep notabelen - ontstaan tijdens de periodes der Renaissan
ce, Barok en Verlichting,naast de aristocratie, de defige patriciaten en hoge ambtenaren
- was door handel, bedrijf of door een intellectueel beroep rijk of tenminste welvarend
geworden. Zijkonden zonder materiels zorgen 'genieten van de genoegens des levens'.
Ze hadden geld voor de aanleg van rariteitenverzamelingen en de aanschaf van boeken.
Hun belangstelling reikte verder dan de naaste omgeving, ze maakten verre reizen per
schip of per paard. Deze 'beschaafde' kingen beoefenden muziek en hadden belangstel
ling voor dramatische kunst. Men had er behoefte aan om met gelijkgestemden van
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gedachten te wisselen en dit deed men in salons, koffiehuizen en societeiten. Er kwam
dus meer zin voor het verenigingsleven en meer studielust bij de burger. Tevens ontstond
er meer belangstelling voor het onderwijs. De volgende feiten illustreren deze ont
wikkeling in Kampen: in 1770 werd de vrijmetselaarsloge 'Le Profond Silence' opgericht,
in 1792 de Leessocieteit en in 1805 werd een stedelijke schoolcommissie ingesteld. De
belangstelling voor de dramatische kunst, in het bijzonder het toneel, nam sterk toe.
Vooral na de revolutie van 1795 mochten namelijk alle vaderlands- en vrijheidslievende
stukken gespeeld worden welke voordien verboden waren.
Ook de overheid begon belangstelling voor het toneel te tonen. Zo werd in 1804 ten tijde
van koning Lodewijk Napoleon de Koninklijke Sehouwburg in Den Haag geopend.
In het begin van de 1ge eeuw verrezen overal theaters. Zo kende men in Amsterdam,
naast de Stadssehouwburg, een 'Comedic francaise' (in 1788 opgericht, nu 'De kleine
komedie') en een Hoogduits theater (in 1791 opgericht, later Grand Theatre, nu ver
dwenen) en nog vele kleine 'Salons' en semi-beroeps volkstheatertjes.
In de 1ge eeuw waren de theaterkunsten toneel, opera, ballet en pantomime geweldig
populair. Ook de muziek speelde een grote rol, er was geen toneelopvoering denkbaar
zonder muziek.

In het lieht van het bovenstaande gebeuren moet ook de oprichting van de coneertzaal in
Kampen gezien worden. Ook in Kampen is ongetwijfeld zo'n groep gegoede burgers
geweest, die, bemvloed door de gebeurtenissen in de rest van het land, ijverden voor
meer 'cultuur' in de stad.

De oorspronkelijke concertzaal
De eerste eoncertzaal werd gebouwd naar een ontwerp van stadsarchiteet A.M.Sorg
(1738-1825). Deze Abraham Martinus Sorg werd op 1 mei 1789 aangesteld als stads
architect te Kampen (op een salaris van f 500,-). Hij bleef deze functie vervullen tot
maart 1825,toen hij niet meer in staat was zijn werk te doen.
Het ontwerp was gemspireerd op het zalencomplex 'Felix Meritis' te Amsterdam. Dit
blijkt tenminste uit een handschrift van 1824: 'Beknopte Beschrijving der Stad Kampen
door Salomon Brennwald, voormalig Zwitserseh kapitein':
'Konzertzaal: Aan de westzijde van dit logement of zoogenaamde Kollegie is ook zedert
eenige jaren eene nieuw fraaye konzertzaal aangebouwd, die de stad tot eene groote
sieraad verstrekt, alzoo hij ganseh naar het model van de beroemde konzertzaal in Felix
Meritis te Amsterdam is gebouwd.'

Voordat met de bouw werd begonnen, maakten de opziehter J.J. Sorg (een zoon van de
architect) en ene C. Berghuys een studiereis Iangs naburige concertzalen te Zutphen,
Arnhem en Nijmegen.
Op last van de 'Commissie tot opbouw van een nieuwe coneertzaal' moest 'het oude
ziekenhuis ge'inspecteerd alsmede een tekening geexamineerd worden om een begroting
te formeren tot het approprieren van hetzelve voor een locaal tot een coneertzaal'.
Opzichter J.J. Sorgmaakte een rapport op (mede namens zijnvader) en stelde daarin dat
het volgende moest gebeuren:
"Ie. Het maken van drie groote lichten met Franse ramen en luiken aan de Burgwal;
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2e. Twee groote tegen elkaar overstaande porte brise's;
3e. Geheel nieuwe planken vloeren leggen en een daarop staand orchest;
4e. Het geheel vlak, digt en coepelsgewijs aanmetzelen van binnen, alsmede op dezelfde
wijze beschrooten en betengelen om het geheele locaal egaal vlak en van boven en aan de
einden elips gewijze rondlopende met nissen, pijlasters, lijstwerken, etc. te stucadoren
en eindelijk verdere benoodigdheden aan den aard van dusdanig werk behoorende."
Dit alles werd begroot op een bedrag van f 3.000,-.Het rapport was gedateerd 25 juli
1804.
Devoor de verbouwing benodigde financien werden verkregen uit de 'rentecamer van de
Rijksmunthe'.
Volgenshet bestek zou de publieke aanbesteding plaatsvinden op 8 augustus 1804om
4 uur n.m. op het Raadhuis. De avond tevoren was er een aanwijzing op het terrein, van
7 tot half 8. Tekeningen en nadere uitleg te verkrijgen bij de architect.
In Art. 2 'De opgave van 't werk' wordt een omschrijving van het werk gegeven:
'Dat werk bestaat in een concertzaal waarvan de beide einden een halve cirkels yond te
hebben, wordend« lang 56/2 voet, breed 22:;' voet en hoog 18:;'voet alles binnenwerks
gereekend: welke zaal in het oude ziekenhuis op de Burgwalbij de Broederkerk gemaakt
zalworden, alsmede een koffijkamer op de Plaats agter het Gemelde Huis te maaken lang
27voet en breed 18voeten alsmede onder de balken hoog 12voeten, mede binnenwerks
gereekend, alsookmet een gang en verder toebehooren ingevolgetekening aan gemelde
kamer en zaal te verbinden. Eindelijk nog een gang of gaanderij over de plaats langs de
zaalmet een afdak en 3 steens muur te maken, loopende met een communicatiedeur in 't
logement zoals op de tekening te zien is.'
Men rekende met de Rhijnlandsche maat a 12voet per roede en 12 duim per voet. Een
Rhijnlandsche voet komt overeen met 0.314 meter, zodat omgerekend de zaal een
afmeting had van 17.74ill x 7.07m x 5.81m (hoog).
Tekening 1 geeft de oorspronkelijke zaal weer.
Zoalsgezegdyond de aanbesteding plaats op 8 augustus 1804.Er werd besteed onder de
volgende condities: inschrijving bij Carolusguldens a 20 stuivers, bij hele guldens; de
laagste inschrijver kreeg een premie van f 14,-. Hierna werd het besteden bij opslag
gedaan. Tenslotte hielden de heren aanbesteders een vrij beraad (binnen 2 x 24uur) om
het werk aan de aannemer te gunnen 6f hem te bedanken.
De laagste inschrijver was Antonie Beek voor f 5.150,-.Daarna werd aangenomen door
E. Dambrink voor f 5.050,-.De begroting (f 3.000,-)werd dus ruim overschreden en er
werd dan ook niet gegund. Opmaandag 13 augustus werd opnieuw aanbesteed, nu met
een uitgedund bestek: de 'koffijkamer met zijn gaanderij' werd geschrapt. De premie
voor de laagste inschrijver werd ook verlaagd namelijk f 10,-.De laagste inschrijver was
wederom Antonie Beek, nu voor f 3.249,-. Er werd aangenomen door de Kamper
aannemer Johannes Figgevoor de somma van f 3.140,-.Ookhet bijkomende werk, zoals
het maken van de zolder, de buitenpoort, de balustrade, de banken, de hekken, enz.werd
aan hem gegund. Het stucadoorwerk werd opgedragen aan Louis Jeanne uit Zwolle,die
zijn factuur in het Frans opstelde. Het schilderwerk werd geleverd door H.J.Berben, het
hout door F.W. Stennekes en G.J. Berghuis, ijzerwerk door G.J. Lankhorst. Verder
werden nog geleverd 3 lichtkronen door Edmond van Diest, 2 'kaggels' door F. van
Kempen en een Engelse lantaarn door Joseph Bred. Schneijder.
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In het bestek wordt besehreven wat moest worden afgebroken v66r met de eigenlijke
bouw kon worden begonnen. Zo moesten de pompwerken van put en regenbak afge
broken worden en op een nader te bepalen plaats hersteld worden. Een torentje -
staande naast de Rroederkerk - en een sehoonsteen moesten tot aan de zolder afge
broken worden. Uitkomende steen moest gebruikt worden voor de nieuw te maken
fundamenten. Een voor de militairen gemaakt seereet - staande in de hoek van de kerk
_ moest weggebroken worden, 2 seereetputten geruimd en met zand dieht en vast
gestampt worden. De bestaande vloeren moesten verwijderd worden en de grond daar
onder uitgegraven tot een bepaald peil. Alle sloopmateriaal - behalve de te gebruiken
steen - moest soort bij soort op de Burgwal gezet worden, ten behoeve van de Stad. Na
de sloop kon begonnen worden met de bouw: 3 Franse liehten met blinden in de
Burgwalgevel, 2 porte brisee's - de ene nodig voor de hoofdingang, de andere loos -
(een porte brisee wil zeggen: 2 tegen elkaar sluitende deuren), de ronde (steens )muren
in de zaal, een seereet, een trap naar de zolder van de zaal, nieuwe vloeren, muren en
plafonds afgewerkt met stueadoorswerk. In de zaal moest een orkestbak gemaakt
worden, die gemakkelijk te verwijderen en weer aan te brengen was. Alles wordt zeer
uitvoerig besehreven in het bestek.
Alle werk moest worden uitgevoerd 'meesterlijk en na de kunst'.
In het bestek wordt gesteld dat bij oversehrijding van de opleveringsdag er een boete
betaald moest worden van 3 gulden daags, welke ten goede kwam aan de stadsarmen. De
betaling van het werk aan de hoofdaannemer yond plaats in 3 termijnen: de eerste nadat
met het stueadoren in de zaal kon worden begonnen, de tweede nadat alle buitenwerk
gereed was en de derde en laatste wanneer het gehele werk volgens bestek voltooid was.
De totale kosten van de bouw kwamen op f 7.829-19-60.Aan inkomsten - uit de
renteeamervan de Rijksmunthe - verkreeg men over dejaren 1804en 1805f 7.917-17-
40.Een gunstig saldo dus van f 87-18-14!

Op tekening 1 ziet u dus de plattegrond van de eerste eoneertzaal: de half-ronde
kopwanden, de drie ramen in de Burgwalgevel,enz. In het bestek wordt het timmer- en
metselwerkuitvoerigbesehreven, voor het bijkomendewerk - de poort, de balustrade,
enz. - waren aparte bestekken gesehreven.
Op afbeelding 2 ziet u een gravure van de oorspronkelijke toestand: reehtsvoor de
Broederkerk, daarnaast de gevelvan het voormalig ziekenhuis, dan de eoneertzaal.

Verbouwing 1850; een tweede zaal
In de raadsnotulen van 1 februari 1850staat dat B en Wer bij herhaalde gelegenheden
van overtuigd zijn 'dat de tegenwoordige Coneertzaal en verdere loealen van het Colle
gie,bij de vermeerdere bevolkingder Stad en veranderde inrigting der publieke amuse
menten, waartoe dezelveworden gebezigd,niet meer konden geaeht worden naar eiseh
aan het doel te beantwoorden.'. Bovendienwas er - gezien in het licht van die tijd en
gezien de plaats die Kampen innam onder de rij van grote steden van Overijssel -
behoefte aan een gebouwdat gesehiktwas om er ter gelegenheidvan een kermis of in de
wintertijd toneelvoorstellingen te geven.
De raad gaf aan de stadsarehiteet Nieolaas Plomp opdraeht een verbeteringsplan te
maken,zonder al te hoge kosten en met behoud van de huidige zaal.Uithet ontwerp van
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de Broederkerk;

Plomp bleek dat het terrein geschikt was voor een tweede zaal, naast de bestaande die
geheel gehandhaafd bleef en door twee dubbele deuren met de nieuwe zaal verbonden
zou worden.
De nieuwe zaal moest zodanig gemaakt worden dat zij geschikt was voor danspartijen,
grote concerten en toneelvoorstellingen, zodat ook enige kleedruimten in het plan
moesten worden opgenomen.
In de raadsvergadering werden de door de architect gemaakte schetstekeningen ge
presenteerd, evenals een globale begrotingwelke op een bedragvan f 6.000,- uitkwam. In
de eerstvolgende gewone raadsvergadering (op 22 februari 1850) werd het plan, dat 14
dagen ter inzage had gelegen, goedgekeurd. Er werd besloten tot uitvoering in de loop
van de zomer. De kosten ad f 6.000,-werden deels afgeschreven van de lopende dienst en
deels geboekt onder het hoofd 'Buitengewone uitgaven' met de volgende omschrijving:
'No. 98c Kosten voor den aanbouw eenen zaal voor het geven van toneelvoorstellingen,
concerten en casino's, met annexe vertimmeringen f 6.000,-'.

Op tekening 2 ontwerptekening van N. Plomp, gedateerd 10 januari 1850, ziet u de platte
grond van de nieuwe zaal, aansluitend op de oude zaal, het hotel en de Broederkerk. Tussen
de zaal en de Broederkerk zijn de kleedruimten gesitueerd, evenals bergruirnte voor
meubilair. Ook ziet u de verbinding van de oude met de nieuwe zaal d.m.v. twee dubbele
deuren. De oude zaal werd nu de 'kleine zaal' genoemd en de nieuwe de 'grote zaal'. Deze
'grote zaal' had een afmeting van ongeveer 10 x 14 m; het toneel was ca. 5 m diep.
Medio april 1850werd begonnen met de bouw van de nieuwe zaal getuige een bericht in
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de Kamper Courant van donderdag 18 april:
'Stadsnieuws.
Dezer dagen zijn de grondslagen gelegd van de nieuwe concert- en danszaal nevens de

Broederkerk.'
Op woensdag 13 november werd de zaal geopend. De Kamper Courant van zondag 17
november 1850 geeft hiervan het volgende bericht, in de rubriek Nieuwstijdingen:
'L.l. woensdagavond had de opening plaats onzer nieuwe Concert- en Toneelzaal, die,
zoo als de plaatsing voor deze gelegenheid was ingerigt, het talrijk opgekomen publiek
niet kon bevatten. De inleiding was toevertrouwd aan den WEw. Heer Branders, Evang.
Luth. Predikant alhier; vervolgens traden als redenaars op de R.R. Mr. J. van Lennep en
R.B. BeldervanArnsterdam, enJ.J. Fels, onze stadgenoot. Deze sprekers werden telkens
vervangen door welluidend koorgezang, waaronder de Echo uit Webers' Preciosa bijzon
der uitmuntte.
Deze eerste proef heeft getoond, dat het lokaal, zoo voor sprekers als hoorders, goed is
gebouwd en, wel gebruikt tot veel nuts kan leiden.
Aanstaande woensdag zal de eerste winteravondvergadering van 't NUT in deze Zaal
worden gehouden.'

Pas in januari van het volgende jaar werd blijkbaar de eerste uitvoering gegeven. Op
donderdag 30januari 1851verschijnt het volgende bericht in de Kamper Courant, in de
rubriek Stadsnieuws:
'L.l. Dinsdag werd alhier de nieuw gebouwde Concertzaal ingewijd, door het waarlijk
verdienstelijk Tooneelgezelschap onder directie van den Reer Dornhoff. De zaal was
eivol,het gezelschap speelde uitmuntend, de Decoraties waren heerlijk en voldeden bij
uitstek, en alles liep in de beste orde af.'

Periode 1870-'80; verbouwen of... een nieuwe schouwburg?!
In de raadsvergadering van 26 augustus 1873komt de concertzaal weer eens ter sprake.
Er is een verzoek ingediend tot Ofvergroting van de bestaande zaal of de bouw van een
nieuw komediegebouw. B en Wzijn tegen beide in verband met het kostenaspect. Ze
voeren als argument aan dat ze recent grote uitgaven gedaan hebben, met name voor de
gasfabriek, de brug en de nieuwe waterweg naar 'zee'.
Ret merendeel van de raad echter vindt de concertzaal een zaak van algemeen belang.
Bovendienvindt met toneel - waarvoor de bestaande zaal niet echt geschikt is - beter
voor het yolk dan muziek. En, voert men aan, de stad is toch nog rijk genoeg?!B en W
reageren daarop heel slim door te stellen dat ze van plan waren de ambtenaren
traktementen te verbeteren!
Men besluit een commissie aan te stellen die zich bezig moet gaan houden met de
mogelilke verbouwing van de Concertzaal. Deze wordt in de volgende vergadering (4
oktober 1873)benoemd: 'eener Commissie van onderzoek naar aanleiding van 't adres
tot vergroting der concertzaal of het bouwen eener comediezaal'. De zaak wordt beke
ken, er wordt een rapport opgemaakt en in de vergadering van 28 april 1874 komt dit op
tafel. Er wordt dan besloten dit rapport aan te houden tot bij de behandeling der
begrotingvan 1875!Kortom,de zaakwordt op de langebaan geschoven tot er uiteindelijk
helemaal niet ver- of gebouwdwordt!
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In 1881 komt ene E. Gritters Doublet met het verzoek om een plaats voor en de bouwvan
een schouwburg c.a. en een daarvoor benodigde lening. De raad besluit in de vergadering
van 22 februari 1881 dit plan in principe te steunen.
In de vergadering van 15 maart besluit men rentegarantie te verlenen voor een periode
van 40 jaar en een terrein gratis afte staan. Dit wordt een terrein aan het Muntplein. Deze
zaak sleept zich een hele tijd voort en komt verschillende malen ter sprake in de
raadsvergadering, tot men op 2 november 1885(!) besluit dat de uitgave ten behoeve van
de schouwburg komt te vervallen. In augustus 1887 wordt het definitief: de bouw van de
schouwburg gaat niet door, het terrein wordt teruggevorderd!

Ingrijpende veranderingen rond 1890: nieuwbouw
Ondertussen bleef het feit bestaan dat de bestaande concertzaal niet meer voldeed aan
de eisen des tijds. In 1888 werd er een plan gemaakt waarbij verschillende panden
betrokken waren; men wilde een lagere school bouwen aan de Nieuwe Markt en tevens
de 'stadsgehoorzalen' verbeteren en uitbreiden. Hiervoor moest Hotel Des Pays Bas
wijken.
Raadslid Boele stelde dit als volgt voor: het logement opheffen en de vrijkomende ruimte
beneden inrichten als school, boven als onderwijzerswoning; de hoekkamer (hoek
Nieuwe Markt-Burgwal) bij de concertzalen betrekken. De kosten werden geschat op f
30.000,-.
Niet iedereen was het met dit plan eens. Ook de bevolking protesteerde. Er werd een
brief ingezonden door de heren Wielinga en Bos, die bezwaren hadden tegen de bouw
van een school aan de Nieuwe Markt (liever in het plantsoen, zoals ook het plan eerst
was) en tegen de uitbreiding van de concertzalen. Dit laatste in verband met het
kostenaspect. Hun mening werd ondersteund door een aantal handtekeningen. De raad
had gestemd v66r het plan-Boele en bleef daarbij. Een ander aspect, kenmerkend voor
de in die tijd ontstane conservatieve-Calvinistische geest in Kampen, kwam tevoorschijn
in de raadsvergadering van 26juni 1888:men discussieerde over het realiseren van een
schouwburg dan weI gehoorzalen! Het ontwerp suggereerde een schouwburgzaal met
toneel en coulissen. Enige raadsleden (van een bepaade stroming?) vonden dat er in
Kampengeen behoefte was aan een schouwburg en dat toneel een slechte invloed op 'het
yolk' zou hebben! (Na 1890spreekt men over het algemeen steeds van stadsgehoorzaal
in plaats van concertzaal.)
Op 30 april 1889kwam het ontwerp-bestek in de raadsvergadering. Menheeft nogal wat
commentaar op het plan. Zo vindt men het aantal zitplaatsen te klein en moet er een
tweede foyer komen boven de kleine zaal. De voorzitter reageert daarop door te stellen
dat 570 zitplaatsen zeker voldoende zijn voor Kampen (in Zwollehebben ze er 600), een
tweede foyer zou overdreven zijn, nergens in het land heeft men dit!
En tenslotte vindt men het plan te duur! Men besluit het bestek terug te zenden met het
advies een tweede verdieping op de kleine zaal te maken en de kosten nog eens nader te
bekijken.
Dan komt een van de raadsleden met een voorstel (geboren uit Kamper zuunigheit?) Hij
stelt voor de bestaande localen aan een particulier te verkopen en daarbij in het
koopcontract de verplichting op de nemen een nieuw (concert)gebouw te stichten,
volgens plan en goedkeuring van de directeur der gemeentewerken! Ditvoorstel wordt in
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De voorgevel en plattegronden van de 'Concertzaal te Kampen' zoals deze verschenen in het
Vademecum der Bouwvakken van 1891.
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eerste instantie aangenomen, hetgeen een besparing betekent van enkele duizenden.
Maar in een volgende vergadering komt men op dit besluit terug. Er is te vroeg gejuicht!
Er is immers geen enkel (juridisch) middel om te zorgen dat het gebouw steeds gehoor
zaal blijft. Helaas, er zullen toch kosten gemaakt moeten worden.
Het ontwerp van de Stadsgehoorzaal was van Chr.H. Holgen, evenals het opzicht tijdens
de bouw. De aannemer van het bouwkundige deel was KA. van de Berg uit Zwolle.
Het tenslotte in de vergadering van 9 april 1890 aangenomen bouwplan, houdt in het kort
het volgende in: de hoekkamer en de concertzalen worden geheel afgebroken, op het
vrijkomende terrein wordt een nieuw gebouw gesticht. Boven de hoofdingang aan de
Burgwal, op het middengedeelte van het gebouw, wordt een woning gemaakt voor de
concierge. Rechts van de ingang wordt een damessalon gesitueerd; hier konden de
dames ongestoord vertoeven, zonder de sigarenrook en de gesprekken van de heren te
hoeven verdragen!
De kleine zaal krijgt een afmeting van 8.65 x 15.85 m", de grate zaal wordt 12m breed en
16.80 m lang, het toneel heeft een diepte van 8 m. Achter het toneel worden de
kleedkamertjes gesitueerd; 4 stuks van ca. 2.50 x 2.70 m".
Denieuwe 'Stadsgehoorzaal' bestaat eigenlijkuit twee gebouwen.Het 'v66rgebouw" aan
de Burgwal,waarin de kleine zaal, de entree, de damessalon en in het hoge middendeel
de conciergewoning gesitueerd zijn en een gebouw daar haaks op, welke de grote zaal
met het toneel en de kleedruimten bevat. De twee delen van het gebouw zijnmet elkaar
verbonden door middel van een gang, afgedekt met een plat dak. Het voorgebouw sluit
aan bij de Broederkerk, het andere deel sluit aan weerszijden aan op resp. de Broeder
kerk en de Prins Bernhardschool door middel van een lager,met een schuin dak afgedekt
deel.

De Burgwalgevel vertoont duidelijk de neo-(barok) stijlen die in die tijd gebruikelijk
waren. Het hogere middendeel wordt 'bekroond' door een timpaan, in de gehele gevel
zijnpilasters - compleet met voetstukken en kapitelen - opgenomen en er is een soort
basement aangegeven. De ramen hebben een half-ronde vorm. Die cirkelvormen komen
ook in het interieur terug, met name in de plavonds en de hoeken van de kleine zaal.

Een voorstel om de muziekschool boven de kleine zaal te situeren wordt niet aangeno
men in verband met het geluidsprobleem en natuurlijk de meerkosten (ad. f 7.000.-).
De genoemde ruimte wordt nu een min of meer ongebruikte zolder.
Watbetreft het verwarmingssysteem pleit de directeur van gemeentewerken (KVidalde
Saint Germain) voor een c.v. systeem 'met stoom van lage drukking', welk systeem hij
ook in andere soortgelijke gebouwen met succes heeft zien functioneren. Maar wat de
boer niet kent... Het worden dus gewone kachels, 9 stuks, waarvan bovendien de
aanschafprijs maar f 1.375,- bedraagt, tegen de c.v. installatie f 4.300,-! De ge
bruiksvoordelen - goedkoper in brandstof en onderhoud, geen full time stoker nodig -
kan men blijkbaar niet overzien.
Op 18november 1891wordt de nieuwe gehoorzaal geopend.
In de Kamper Courant van 19november 1891verschijnt een artikel 'Feestelijke opening
der concertzalen' dat een lofzang op het nieuwe gebouw is. Zo schrijft men ondermeer:
de grote zaal is voorzien van wegneembare stoelen, die onder het toneel geschoven
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kunnen worden, zodat de zaal als balzaal gebruikt kan worden. De zaal is acoustisch
volmaakt en het gebouw bevat uitmuntende brandvoorzieningen. In totaal kan de grote
zaal aan 470 personen een zitplaats bieden, 310 inde zaal zelf, 50 in het zg.amphitheater
en 55aan elke zijdevan de gaanderij. Het toneel is een flinkstuk groter t.o.v.het oude. De
damesfoyer wordt qua inrichting en aankleding allerelegantst genoemd, de koffiekamer
ruim en gezellig.
Alleen de vestiaires krijgen kritiek; de garderobes zijn gevestigd in kleine kamertjes met
elk ca. 150kleerhaken (wat wel voldoende is) en maar een toegang. Dit geeft dus een
enorm gedrang na afloop van de voorstelling wanneer iedereen gelijktijdigzijn/haar jas
gaat halen!
Verder vermeldt het artikel dat er veel publiek bij de opening aanwezig was en dat de
burgemeester een openingsrede hield waarin hij o.a. zei dat dit echt een gebouw
geworden was voor alle lagen der Kamper bevolking.De spreuk 'elk wat wils' zou in de
gevel kunnen worden opgenomen, aldus de burgemeester.

Kleine aanpassingen door de jaren heen
In de volgende tientallenjaren worden er steeds kleine verbouwingen cq.verbeteringen
in de Stadsgehoorzaal gerealiseerd.
Zo spreekt de Kamper Courant van 15 december 1907 onder de kop 'Verbeteringen
Stadsgehoorzaal' van nieuwe plafond- en wandbeschilderingen met hierbij passend
behang, nieuwe meubels en een betere verlichting.
In 1948komen er nieuwe deuren voor de hoofdentree en in 1951wordt de grote zaal als
geheel onder handen genomen. De balkons worden dan veranderd, zodanig dat de
hinderlijke pilaren op de begane grond verdwijnen. Bovendien worden de stoelen zo
opgesteld dat er nu vanaf elke plaats een beter zicht op het toneel en wat zich daar
afspeelt ontstaat,
Hierna wordt de zaal opnieuw geschilderd, in lichte kleuren, en wordt er een nieuwe
verlichting aangebracht. Menhoopt - bij de ingebruikname medio juli 1951 - dat deze
werkzaamheden een eerste stap zullenzijnnaar een volledigerestauratie van de Stadsge
hoorzaal.
In 1953blijkt men na meer verbouwingswerkzaamheden tevreden te zijn. Het Kamper
Nieuwsblad schrijft (17 oktober 1953): 'De Stadsgehoorzaal is weer een volwaardig
gebouwgeworden.Naast de al eerder uitgevoerde werkzaamheden aan de grote zaal,het
toneel en de koffiekamer zijnnu ook de gangen en het woonhuis van de directeur (G.v.d.
Weerd) aangepakt.'
Zo is de hal geschilderd, zijn hier de plafonds opgeknapt, is er een loper gelegd en is de
verlichting verbeterd. In de gangen zijn de electrische leidingen weggewerkt door het
aanbrengen van een verlaagd plafond met kabelgoten. In de garderobes zijn stalen
standaards en dito tafels geplaatst.
In dejaren '51-'53 is de Stadsgehoorzaal dus behoorlijk aangepakt. Maar... enkelejaren
later blijkt toch dat er meer moet gebeuren, de accommodatie voldoet nfet! In die jaren
zijn er ook plannen voor een nieuw te bouwen cultureel centrum in het groene hart van
Kampen.In 1962wordt daarvoor door het architectenbureau Vanden Broek en Bakema
een ontwerp gepresenteerd, kosten: f 6.400.000,-! Later wordt er nog een eenvoudiger
en goedkoper plan gemaakt.Wanneermen dus in 1962praat over een verbetering van de
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Stadsgehoorzaal, gaat men er van uit dat die nog slechts enkele jaren mee moet!
Er wordt dan in de raadsvergadering een begroting gepresenteerd, uitkomend op
f 86.000,-. Deze begroting is gericht op 'onderhoud, vervanging en uitbreiding welke
absoluut nodig zijn om de huidige exploitatie van het gebouwvoort te zetten'. Dit houdt
in: nieuwe decors met bijbehorende plafonds, verbetering van de toneelverlichting,
uitbreiding van de c.v. installatie, aanschaf van enig meubilair, verbetering van het
ventilatiesysteem, vervanging van enkele deuren, verbeteren van de urinoirs, het aan
brengen vanvloerbedekkingen muurbekleding,het bekleden van de stenen trappen naar
de balkons, een badkamer aanbrengen in het woongedeelte en waar nodig verven.

1973'74: De Stadsgehoorzaal wordt eindelijk echt aangepakt!
In de beginjaren'70wordt het onderwerpStadsgehoorzaalweer ter sprake gebracht.Ret is
nu wel duidelijkdat de bouw van een nieuw cultureel centrum in het 'groene hart' van
Kampen(voorlopig?)niet doorgaat.Maarhet is evenduidelijkdat er dan nu toch echt eens
een algeheleverbeteringvan de Stadsgehoorzaalmoet komen, zo vinden ook B en W.
Ret architectenbureau WierengaenDijkstraN.V.te Emmenmaakt een ontwerp (septem
ber 1972).In dit plan wordt de Prins Bernhardschool, gesitueerd aan de NieuweMarkt,
bij de Stadsgehoorzaal getrokken. Op deze manier ontstaat er ruimte voor uitbreiding,
welke dringend gewenst is. In hun nota 'Vooronderzoek restauratie Stadsgehoorzaal'
zeggenWierenga en Dijkstra o.a. het volgende over het bestaande gebouw:
Ret 'voorgebouw' aan de Burgwalis symmetrisch van opzet, maar wegens ruimtegebrek
aan de kant van de Broederkerk niet afgemaakt in die opzet. En het gebouwpast niet in
haar omgeving!Ret zou aan te bevelen zijnhet gebouwaf te breken, het bijv.aan de rand
van het groene hart weer op te bouwen en dan de symmetrie wel te voltooien.
Een soortgelijk idee lanceert men met betrekking tot de Prins Bernhardschool, waarvan
zeker de gevel qua schaal niet in de omgeving past. Ook deze zou gesloopt moeten
worden.
Wierengaen Dijkstra zienwel in dat dit in financieel opzicht voorlopig niet te realiseren
is, maar adviseren een dergelijke mogelijkheid open te houden.
In dezelfde nota adviseert het bureau vervolgens de volgende werkzaamheden:
_ het vergroten van het toneel
_ het verbeteren van de installaties
_ het verbeteren van de kleedkameraccommodatie
_ in de grote zaal slechts schilderwerk en de toneelopening iets aanpassen
_ de begane grond van de Prins Bernhardschool verbouwen tot een tweede foyer, een
tweede ingangaan de NieuweMarkt,garderobes, toiletten en evt. accommodatie voor de
bejaardensocieteit die op dat moment onderdak vindt in de Prins Bernhardschool.
Een globale begroting geeft een totaalkostenbedrag van f 1.235.760.-.
Op 14 november 1972wordt dit plan besproken met o.a. B en W.Men brengt enkele
wijzigingen in het schetsplan aan: de kleedkamers worden op de verdieping van de
school gesitueerd in plaats van 'hangend' achter het toneel, van twee lokalen op de
verdiepingwordt een kleine zaal gemaakt, de damesfoyerwordt veranderd in garderobe
ruimte en er wordt gesproken over een hellende vloer in de grote zaal. Verder wordt
gedacht aan meer kantoorruimte, betere brandveiligheidsaspecten en het wel of niet
aanpassen van de schoolgevel.
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Dan wordt op 15mei 1973 het uitbreidingsplan in de raadsvergadering besproken. Men is
van mening dat het plan mooi is maar kostbaar! Er gaan stemmen op om het gehele
gebouw af te breken en erg ens anders weer op te bouwen, dit o.a. met het oog op
parkeermogelijkheden.
Een van de raadsleden maakt de opmerking dat er met de soort 'cultuur' die in de
Stadsgehoorzaal gebracht gaat worden, wel rekening moet worden gehouden met de
naast de zaal staande Broederkerk!
Het is wel duidelijk dat bij zo'n grote uitgave - die toch uiteindelijk door de bevolking
moet worden opgebracht - er iets gerealiseerd moet worden voor alle groeperingen van
die bevolking. Voorts is men van mening dat er een directeur moet worden aangesteld,
die zorg moet dragen voor de exploitatie van de schouwburg. Het horeca deel wordt
apart geexploiteerd,
De meeste raadsleden zijn niet erg blij met de gang van zaken voor wat betreft de
architect; het bureau schijnt niet al te deskundig en 'goochelt' wat met cijfers! Men gaat
desondanks toch met deze architect door.
Het definitieve plan houdt globaal het volgende in:

in de grote zaal wordt een hellende vloer aangebracht en het frontbalkon wordt uit
gebouwd.Debestaande zaalheeft 510zitplaatsen,in nieuwetoestand worden dit er 527.
er komt een nieuw toneelhuis: 11m diep, 13m hoog en met nieuwe installaties.
de gang bij de ingangspartij wordt verbreed.
de foyerruimte wordt meer dan 2x zo groot door de realisatie van de nieuwe foyer in
de Prins Bernhardschool.
de damesfoyer wordt garderobe.
op de begane grond van de school komen verder een administratieruimte en kleed
kamers met toiletten en douches.
op de verdieping van de school wordt een kleine zaal met 153 zitplaatsen gereali
seerd.

De totale kosten zullen ca. f 1.850.000,- bedragen en de Stadsgehoorzaal zal eenjaar
moeten sluiten, nl. van september '73 tot september '74.
De aanneemsom is begroot op f 848.000,-; bij de eerste aanbesteding (september '73)
echter is coop. bouwbedrijf Moes de laagste inschrijver met f 1.103.000,-! Er wordt niet
gegund. Evenals in 1804bij de eerste concertzaal moet er weer in het bestek gesnoeid
worden.
Deze bezuinigingen hebben tot gevolg dat bij een volgende aanbesteding het werk wel
gegundwordt, nl. aan bouwbedrijfDe Bruin B.V.te Valthermond.De aanvangsdatum van
het werk is nu gesteld op 1november 1973,de eerste opleveringmoet zijn op 10augustus
1974.WeIgaat het werk meer kosten dan de begrootte f 1.850.000,-.
Op 6 november wordt de Stadsgehoorzaal weer in gebruik genomen.
Op 18december 1975bericht het Kamper Nieuwsblad van de aanstelling van directeur
Hans Smit.

Toekomst Stadsgehoorzaal?!
Sinds de ingebruikname van de verbouwde Stadsgehoorzaal zijn er diverse nota's ver
schenen over het functioneren van de Stadsgehoorzaal 'nieuwe stij!'.Hieruit is gebleken
dat de Stadsgehoorzaal in deze vorm niet voldoet,
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Een nota van OCW, gedateerd 11januari 1984, besluit met de constatering dat het 'zo niet
langer kan'.
Door directeur Hans Smit worden in een brief aan de wethouder o.a. de volgende
aandachtspunten genoemd:
- het realiseren van een groter visueel contact tussen de beide foyers;
- het opheffen van de 'flessenhals' in de pauzes; grotere toegankelijkheid foyers, betere

publieksspreiding;
_ sfeerverbetering in de foyers;
- toegankelijkheid voor gehandicapten;
- betere plaatsing toegang (trap) naar balkon grote zaal;
- verbetering kassamogelijkheden;
- opslag voor de vleugel;
- extra kleedruimte;
_ verbetering van de kantoorruimten.

Op 27 november 1984 besluit het College van B en W de dienst Gemeentewerken
opdracht te geven tot het maken van een schetsplan. De bovengenoemde punten van
directeur Smit dienen als basis voor een nauwkeurig op te stellen programma van eisen
te worden beschouwd.
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