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Haar tijd
voorbij.

Oudjes onder
de Societeiten

SOCIETEITEN

TE KAMPEN

EN ELDERS.

In 't aIgemeen kan gezegd, dat de societeiten haar tijd
hebben gehad. Dat wil zeggen den tijd van bloei, van
attractie voor den specialen kring, waaruit de leden werder;t
gerecruteerd, van invloed op de plaatselijke samenleving.
Het societeitsbedrijf, zooals dit voorheen bestond, verdraagt
zich minder goed met de gewijzigde levensopvattingen, met
verwijding van den horizon, met sportbeoefening, met snelverkeer en de daarmee verband houdende matigheid en
onthouding. En zoo zijn de talrijke societeiten, welke nog
tot in de tweede helft der vorige e,euwbinnen steden van
eenige beteekenis werden aangetroffen, meerendeels gaan
lijden aan bloedarrnoede en vaak daaraan bezweken.
Slechts enkelen, de steviger gefundeerden, hebben zich tot
heden ten dage weten staande te houden, en onder dezen
zijn er, welke zich kunnen beroemen op een eerbiedwaardigen ouderdom. Zoo heeft men onlanqs kunnen lezen, dat
de societeit "Sint~J oris" te Middelburg wegens achteruitgang haar monumentaal gebouw heeft moeten verkoopen,
dat tot hotel werd verbouwd met behoud\ran den fraaien
geveL Bij dat berieht werd herinnerd, dat deze societeit
reeds voor twee eeuwen bestond en tot grooten bloei kwam,
toen in 1764 de "Groote Societeit" zich bij haar aansloot,
In den tijd der staatsstormen moet "Sint~Joris" ter plaatse
een bolwerk van oranjegezindheid gevormd hebben. Als
zoodanig stond zij overigens niet alleen. Van het meerendeel dezer bedaagde societeiten gaat de historie terug tot
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de tweede helft der 18e eeuw en de staatkundige
verhoudingen
Als andere
groote
dateert

dier dagen lieten haar vee1al niet onberoerd.
voorbeelden

Amsterdamsc!he

Amicitia"

en
van

hiervan

teit

kunnen

gelden

de beide

"De

Groote

Societeit

societeiten

"Doctrina

et

Amicitia ".

1761 en was gevestigd

onder den naam "Groote
tisch-qezind

machts-

Societeit".

in tegenstelling

"Amicitia",

waarmee

Eerstqenoemde

aan de Wijnhaven
Ze was sterk patriot-

met de Oranjeqetrouwe
zij echter

socie-

in 1813 is sam en-

tot: de "Groote Societeit Amicitia",
Van "Doctrina et Amicitia" is de geschiedenis uitvoerig
behandeld door Jacob van Lennep in een Gedenkschrift in
1863 bij het 75-jarig bestaan dier societeit. Hieraan is het
volgende ontleend: Bij de intrede van wat het gesloten
tijdvak wordt genoemd, "het tijdvak, waarover men later
tegen zijn beste vrienden, zelfs tegen eigen kinderen niet
dan noodgedrongen sprak" (aldus Van Lennep}, bestond
te Amsterdam "de Vaderlandsche Societeit", welke een
eigen gebouw bezat: het Hof van Holland en waarvan de
leden, evenals die van de "Groote Sccieteit" bekend stonden als echte Keezen. Toen dan ook in September 1787 na
den inval der Pruisen de onderdrukte Oranjepartij weer
de bovenhand had verkregen en alle genootschappen,
welke patriottische beginselen waren toegedaan, ontbonden
werden, gold dit ook voor "de Vaderlandsche Societeit",
met last haar gebouw publiek te verkoopen ten voordeele
der gemeenschap. Nog v66rdat dit vonnis was ten uitvoer
ge1egd, werd een vereeniging gesticht ter beoefening van
wetenschap en litteratuur onder den naam: Kunstlievend
Genootschap "Doctrina et Amicitia". En toen het Hof van
Holland onder den hamer kwam, werd dit aangekocht in
opdracht van het splinternieuwe genootschap. Zoowe1 voor
de oprichting van de vereeniging aIs voor den aankoop van
het gebouw was echter de goedkeuring der stedelijke re-

gesmolten
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geering vereischt

en deze liet zich wachten.

Zeer beqrij-

pelijk! Het feit toch, dat de leden van "Doctrina
citia"

nagenoeg

"Vaderlandsche

allen

oud-lid

Societeit"

waren

wettigde

et Ami-

van de opgeheven
een zekere mate van

wantrouwen.

Eerst toen de eisch, om in de Wet

genootschap

vast te leggen, dat het zich nimmer zou in-

laten met zaken van Staat, was aanvaard,
keuring

verleend.

opgelegde
notulen

Aanvankelijk

verplichting

uitwijzen,

van het

werd de go~d~

schijnt men zich aan

te hebben gehouden,

doch naar de

kwam hierin geleidelijk wijziging.

werd in Februari

1790 aangeteekend,

de
Zoo

dat een groep per-

sonen en bloc zonder ballotage als lid waren aangenomen,
"omdat

die heeren

fraterniteit

met ons eensdenkend

behooren":

van bekenden

kIank als Martinus

Jan Schimmelpenninck,
de stoutmoediqheid.
schappen

ter plaatse.
gerekend

Nieuwenhuizen,

Rutger

e.a, En dan groeit meer en meer

Totdat

een publica tie verscheen
hiertoe

zijn en tot de

onder dezen treft men namen aan

opeens

met verbod

Ook "Doctrina

en 11 November

op 17 October

1794

van aIle leesqezelet Amicitia"

werd haar

werd

gebouw

gerechtelijk gesloten.
Die sluiting heeft echter slechts twee maanden geduurd.
Op 19 Januari 1795 meldde zich Krayenhoff als afgezant
van Daendels te Amsterdam en de regeering zwichtte. Den
volgenden dag kwam de deputatie, aangewezen om het
bestuur der stad over te nemen, bijeen in het heropende
gebouw van "Doctrina et Amicitia" en vandaar vertrok zij
naar het Stadhuis. De 21 "Provizioneele Representanten
van het Yolk van Amsterdam" waren meerendeels leden
van het genootschap. In vervolg van tijd heeft echter ook
"D. et A." evenals de "Groote Societeit" hare politieke
bedrijvigheid gestaakt en zich verder op neutraal terrein
bewogen. Aan dit verstandig inzicht was het te danken,
dat zij de twisten en geschillen der clubs buiten hare muren
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heeft weten te houden. Aldus besluit Jacob van Lennep deze

mededeelinqen.
Kamper
S ocieteiten

Wat

nu de oudste

,,'t Colleqie",

van onze Kamper

betreft:

is het niet mogelijk anders dan bij benadering

het jaar van de oprichting
schijnlijk

societeiten

kan worden

na te sporen, maar als waar-

aangenomen,

dat deze eveneens

in

de tweede heIft van de 18e eeuw heeft plaats gehad. Eerie
aannemelijke
bewaard
bruikt

aanwijzing

hiervoor

wordt

gevonden

stembus, welke oudtijds

gebleven

bij de ballotage

namelijk gegraveerd:

van

mod

aspirant-leden.

Soc. Camp.

in de
zijn ge~

Hierop

staat

1778. De stemming

ge~

schiedde

teen door het inwerpen van een wit of een zwart

balletje.

Wanneer

bij opening

meer bleek te bedragen
dan was de candidaat

het getal

gedeballoteerd.

opmerkelijk

en passend

Quicumque

Hanc

Quem Vita

Venias

Aderso
Indignis

balletjes

De bus draagt

een

opschrrft, Iuidende:
Sortem

Sis Memor admitti T e Voluisse
Hunc Tamen

zwarte

dan het 3e deel van het totaal,

Cupias
Moribus

Positurus

in Urnam

Prius;

Damnare

Lapillo

Atra Notat.

Vertaling:
Een ieder, die hier komt om zijn stem in de bus te werpen,
zij indachtig,

dat ook hij eens wenschte

toegelaten

te
worden.

Hem echter moet gij tot een zwarte
die zijn leven kenmerkt
De Kamper

boon veroordeelen,

door onwaardiqe

societeit

heeft

zeden.

dus eveneens

maakt, wat Van Lennep "het gesloten tijdvak"
is niet bekend,
in 't verborqen,

of ook zij aandeel
aan

de politieke

maar het is weinig waarschijnlijk,
zijdig heeft weten te houden.
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mee doorqenoemt. Het

heeft gehad, openlijk of
woelingen

dier dagen,

dat zij zich geheel af-

In ieder geval staat vast, dat

zij later evenals "Doctrina",

"St.

J oris"

e.a. zich op neutraal

terrein heeft teruggetrokken.
Er hebben

in Kampen

zooals "de Eendragt",
gerlust",
kort

liquidatie.

geraakten

Ze zijn achtereenvolgens
verdwenen

Hereeniging"

zonder

heeft

eerie herinnering

bestaan,

het midden der vorige eeuw of

'alle in verval

meenschap
"de

societeiten

"V redebest", "Bur-

welke omstreeks

daarna

althans

nog meerdere
"Sagittarius",

aan

en eindigden

uit de plaatselijke

met
ge-

spoor na te laten.

Slechts

haar

bestaan

kortstondig

achtergelaten

in het

societeits-

gebouw aan de Ijselkade, waar thans de R.-K. vereeniging
"Concordia:'
Buiten
mogen

haar zetel gevestigd heeft.

,:t Collegie"
gelukken

is het alleen aan "de Buitensocieteit"

haar

bestaan

tot den huidigen

tijd te

rekken. De laatste dateert van 1 Mei 1862, zocdat zij den
leeftijd van 77 jaren heeft bereikt; in dit opzicht dus verre
achterblijvende

bij ,:t Colleqie". Dat er ouderdomsverschil

bestaat, is overigens heel natuurlijk,
het feit, dat we in dit tweetal
te zien. De "B.-S."
band geloopen
,,'t Colleqie".

de dochter

rekening houdende

moeder en dochter

heeft in haar jeugdjaren

en later onder straffe
Zoodra

hebben

aan den lei-

voogdij gestaan

echter de meer dernocratisch

meerderjariq

was geworden,

met

van

voelen-

gaf zij er de brui

van en is verder haar eigen weg gegaan.

'T COLLEGIE.
Het is wel jammer,

dat van de notulen

en kasstukken

dezer oude societeit uit den eersten tijd van haar bestaan
niets en uit de daaropvolgende
gebleven. Dit
lotswisselingen

is oorzaak,

periode heel weinig is over-

dat eene beschrijving

moet aanvangen

op een tijdstip,

groot deel van het vereenigingsleven
Van waar
de naam?

-

van hare
toen een

en waarschijnlijk

niet het minst interessante - reeds was voorbijgegaan.
Eerst zi] de vraag gesteld: Van waar de naam?
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Nu is diet voor beantwoording
den tegenwoordigen

noodig te weten, dat zij

naam niet van den beginne af gedra-

gen heeft. Oude kasstukken

wijzen uit, dat zij aanvankelijk

"Groote Societeit" heette (waarschijnlijk
van de vele andere
van lagere allure)

societeiten

ter onderscheiding

van minderen

en dat de herdooping

omvang

of

in "het Collegie"

eerst omstreeks het jaar 1852 heeft plaats gehad. Voor deze
naamswisseling

geldt de volgende verklaring:

In de 18e eeuw en v66rdien
Overijssel,

samengesteld

uit

kwamen
de

Ridderschap

en Steden

uitgezonderd

in tijden van oorlog,

de drie hoofdsteden.

uit dit gewest,

regelmatig

van
van

bijeen,

en wel beurtelings

in

Te Deventer werden deze Landdagen

gehouden

in .Jiet

Raadhuis

en te Kampen

1630 dateert

de Staten

gecommitteerden

Landshuis"

aldaar,

te Zwolle

in "het Colleqie".

Van

narnelijk een besluit van Schepenen

op het
22 Juni
en Raad

dezer Stad om een ~edeelte van het Minder-Broederkloostcr
om te bouwen en in te richten ten dienste van het "Collegie
voor Gedeputeerden".

En na voltooiing

weed dit gebouw

aangeduid als bet Collegie.
De laatste Landdag werd gehouden op 5 Februari 1795
op het Zwolsche Raadhuis. Op dien datum toch werd de
regeering der provincie overgenomen door de Provisioneele
Representanten van het Volk van Overijssel, tot drie jaar
later de staatsgreep van 22 Januari 1798 voorgoed een
einde maakte aan de souvereiniteit van Overijssel en daarmee tevens aan de Vergadering van Representanten.
Toen aldus het oorspronkehjk doel was vervallen, heeft
het gemeentebestuur aan het gebouw eene andere besternming gegeven: de groote vergaderzaal werd herschapen in
schouwburq- en concertzaal en het meerendeel van de
overige vertrekken ingericht tot een kapitaal logement,
hetwelk telkens voor een zeker aantal jaren in het openbaar
werd verpacht. Enkele benedenvertrekken, aan de Groote
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Markt

(nu Nieuwe

Markt)

gemeente in huur afgestaan

gelegen, werden

vanwege

de

aan de "Groote Societeit" tegen

zeer lagen prijs (tot 1855 f 45.-,

daarna eenigszins verhoogd). Aan het complex bled echter de oude naam "het
Collegie" verbonden en alzoo ook aan het hotel. De publieke verpachting werd steeds tevoren tijdig gepubliceerd.
Zoo verscheen in de Kamper Courant van 31 October 1836
de volgende advertentie:
Burqemeester en Wethouders van Kampen zuIlen
op Dinsdag 29 November 1836 des middags ten 12
ure op het Raadhuis publiek verpachten voor den
tijd van 6 jaren het aanzienlijk logement genaanid
.Jiet Colleqie", staande en gelegen te Kampen aan
de Groote markt, voorzien van ruime _zalen en vertrekken, zeer geschikt tot het geven van partijen.
Te aanvaarden 1 Mei 1837.
Tot de opeenvolgende pachters behoorden: Doyer, Wed.
Langdorp, W. Hoogeveen, Gerrit Scholten e.a.
Op 1 November 1851 werd de pacht overgenomen door
den heer Theod. Breyinck, zoon van een Zwolsch hotelhouder.
Deze achtte het wenschelijk den naam van het logement
te vervangen door het in zijn ooren wijdscher klinkende
"Pays-Bas". Doch toen is het de "Groote Societeit" geweest, die den historischen naam voor vergetelheid heeft
willen behoeden door dien aan hare vereeniging te verbinden. Naar uit kasboeken en kwitantien is aan te toonen,
heeft de "Groote Societeit" in het jaar 1852 plaats gemaakt voor de societeit "het Colleqie". Had dus voor twee
eeuwen de spraakmakende gemeente den titel van een
bestuurscollege verbonden aan het gebouw, waar dit vergaderde, in genoemd jaar ging die naam weer over van het
gebouw op eerie corporatie, welke daar bijeenkwam.
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Van gebeurtenissen uit het bestaan der "Groote Societeit" is, gelijk reeds gezegd, heel weinig bekend. AIle bescheiden, welke op de gestie dezer soeieteit betrekking
hebben gehad, notulen, brieven, kwitantien, ontbreken tot
1835 geheel. Van het tijdvak 1835 tot 1851 is aIleen overgebleven een kasboek, waarin de ontvangsten en uitgaven
zijn genoteerd. Wat intuschen daaruit nog wei vaIt op
te maken, is dat de societeit er destijds niet florissant bijstond en dat er aldoor moest worden gewerkt met nadeelige
saldo' s. Voor de jaren na 1840 is dit goeddeels te verklaren
uit de verplaatsing en opheffing van het garnizoen (het
corps Jagers van Cleerens en het Depot der 18e Afdeeling ).
Zoo vermeldt de kasrekening (thesaurier N. v. Berkum
Bysterbos) per 1 November 1836 eene ontvangst aan contributien van f 606.-, namelijk: van 68 gewone leden (ad
f 6.-) f 408.-, van 3 honoraire leden f 18.-, van de
officieren der 18e Afdeeling f 88.-, van de kadets van
genoemd Depot f 21.50, van de officieren der Jagers f 47.en van de officieren der Mobiele Schutterij f 23.50. En
vijf jaren later staat voor ontvangen contributie genoteerd:
van 44 gewone leden (ad f 5.-) f 220.- en van de officieren f 29.80, zamen slechts f 249.80. Opmerkelijk is, dat
het getal der burgeri eden in dien korten tijd 66k met een
derde deel verminderd was. Het daaropvolgend jaar was
de post: contrib. officieren geheel uit de rekening verdwenen. Het zag er met de "Groote Societeit" toen dus benard
uit en dit besef moet er toe geleid hebben, dat energieke
pogingen werden aangewend om verder verval te stuiten,
pogingen welke succes opleverden. Althans kan de rekening over 1842 melding maken van 75 gewone leden en
een jaar later van 82. En dat terwijl tegelijkertijd de contributie verhoogd was tot f 9.- en de entree tot f 8.- Voor
't oogenblik had de actie dus redding gebracht en kon de
societeit aan hare verplichtingen blijven voldoen. Daaronder

V66r 1851
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een

5 pcts-Ieeninq,

schaffing

van

de leden

groot

een biljard

f 925.-

van

f 650.-

(aangegaan

) en een rentelooze

voor noodzakelijke

voor

aan-

leening

onder

vernieuwing

van

meubilair.
Oat

in

die

dagen

meerdere

societeiten

het

hadden, blijkt uit een verzoek om financieelen
"de Eendragt"

gericht

aan welk verzoek
kon voldoen.

tot hare zuster

de laatste

Een voorwerp
gespaard

Societeit",
reden "niet

moest toen liquideeren.

van bijzondere

in dien tijd de leestafel.

steun door

"Groote

om verklaarbare

"De Eendragt"

mceilijk

zorg voor de directies was

Daaraan

mochten

geen

kosten

worden. Men was er op uit elck wat wils te geven

op het gebied

van lectuur

mogelijk vertegenwoordigd,

was zooveel

en elke richting
zoowel uit binnen-

land. Toch werd op de ledenvergaderingen

als buiten-

steeds een groot

deel van den tijd besteed aan kritiek op de keus der periodieken en kranten
De bediening
kastelein,

en aan het uiten van nieuwe wenschen.
van het buffet

die te zorgen

en het schoonhouden
aanslag
digd.

echter

had voor verlichting,

der lokalen

(f 38.-)

werden

moest

vanwege

De geregeld

was opgedragen

verwarming

en o.m. ook de patent-

betalen.

De

de societeit

voorkomende

aan een

beide

bedienden
en bezel-

aangesteld

post:

Kleeding

der be-

dienden schijnt er op te wijzen, dat de societeit steeds geuniformd

person eel in dienst heeft gehad.

Ofschoon

het tusschen

op peil te houden,
een tekort;

21

werden

dus nog ontoereikend

door

gedekt.

Hierin kwam
oprichting

stond men toch ieder jaar opnieuw voor

de kosten

de inkomsten
Van 1851
tot 1885

1843 en '51 gelukte het ledental

eerst verandering

ten goede,

van het Instructie-Bataljon

November

Kampen werden

1850)

onmiddellijk

gelegerd,

(Kon.
eenige

toen bij de
Besluit
officieren

van

te

wier aantal nog in den loop van

1851 met een 20-tal vermeerderde.

Zij werden

zonder uit107

zondering

(buitengewoon)

de rekening

lid der societeit

over dat jaar vermelden

den heer Kapitein-Kwartiermeester
volgens
officieren

staat

en aldus kon

als: Ontvangen

van

van het Instr-Bataljon

de som van f 229.50 voor contributie

en aspirant-kwartiermeesters.

van

Het lidmaatschap

oerplichiend
gesteld, wat ook gold voor de leerlingen van de opleiding
voor officier-kwartiermeester, als dezen na geslaagd te zijn
voor het eindexamen nog eenigen tijd te Kampen moesten
verblijven in afwachting van plaatsing hier te lande of in
Indie. De officieren waren niet onderworpen aan ballotage
en waren vrijgesteld van entree, terwijl zij eene lagere
contributie (die van buitengewoon lid) betaalden, welke in
maandelijksche termijnen kon worden voldaan. Dit ge~
schiedde namelijk door korting op hun maandsalaris en het
gezamenlijk bedrag werd door de militaire administratie op
kwitantie afqcdraqen. Evenmin als de overige buitenqewone Ieden had den de heeren echter stemrecht en ook
narnen zij geen deel aan ballotage.
Te begrijpen, dat deze aanwinst voor de societeit van
groote beteekenis is geweest en dat zij daaraan meerdere
bestaanszekerheid ontleende. En dit verheugend besef zal
het geweest zijn, waarin de directie aanleiding yond, de
zaak op nieuw fundament te vestigen. Althans met groote
waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, dat voor de
societeit "het Colleqie" tegelijk met hare naamsverandering
nieuwe statu ten zijn vastgesteld. Zeker is het, dat de ge~
heele administratie toen nieuw is opgezet en dat deze
verder met zorg werd bijqehouden en bewaard.
Aan het einde van 1852 waren er 100 gewone, 8 buitengewone en 34 militaire leden ingeschreven. En van dien
tijd af begon het de societeit naar den vleeze te gaan en
brak er eene periode aan van batige saldo's.
In het jaar 1854 werd door de gemeente v66r de socieder societeit
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was destijds

voor de officieren

teitslokalen

een hordes

met veranda

aangehracht,

in ver-

band waarrnee de huur van f 45.- tot f 105.- werd verhoogd.
Militair
en civiel

In het algemeen liet de onderlinge. verstandhoudinq
tusschen burqer- en militaire leden der societeit niets te
wenschen, slechts enkele keeren openbaarde zioh verschil
van inzicht, dat wrijving veroorzaakte. Zoo hadden op .den
laten avond van 17 Juni 1859 eenige jonge officieren in
eene bui van brooddronkenheid de hoel danig op stelten
gezet, zonder zich te storen aan de vermaningen der aanwezige directeuren Dixon en Graaf v. Regteren Limpurg.
Toen eene rechtstreeksche sommatie tot openlijke aanbieding van excuses onbeantwoord bleef, riep de directie de
tusschenkomst in van den bataljonschef majoor Granpre
Moliere. Hierop werd eene betuiging van leedwezen over
het gebeurde ontvangen door de betrokken officieren
onderteekend. Doch aan deze verklaring was de restrictie
toegevoegd, dat de heeren gehandeld hadden in eene opgewonden stemming als gevolg van grieven, welke zij hadden tegen eenige ordemaatregelen van het bestuur.
De directie meende met eene dusdanige voorwaardelijke
verontschuldiging geen genoegen te kunnen nernen en
deelde dit aan den commandant mede.
Het wederantwoord luidde, dat naar het eensluidende
oordeel .van het geheele officierscorps de aangeboden
excuses ook in de daarvoor gebezigde inkleeding alleszms
voldoende mcesten worden geacht om de geeischte voldoening te geven. En hieraan werd nog het dreigement toegevoegd, dat voor het geval het hestuur der societeit er
alsnog toe zou overgaan eenige maatregel van tucht toe
te passen, de officieren zich verplicht zouden zien, zij het
met leedwezen, "gemeenschappelijk voor het lidmaatschap
der societeit te bedanken." De heeren waren zich dus van
het gewicht van dit dreigement weI hewust. Toch was men
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anderzijds

niet voetstoots

te hal en en dat

bereid bakzeil

het tenslotte toch is mogen gelukken op bevredigende
het conflict te beeindiqen,

was te danken

wijze

aan de beleid-

volle bemiddeling van enkele invloedrijke leden.
Dat er bij geen van beide partijen rancune
gebleven, bleek in de Novembervergadering
bestuur

der societeit bestond

was achter-

van 1860. Het

toen uit vijf directeuren,

Jaarlijks

ge~

trad een
hunner volgens rooster af en was niet direct herkiesbaar
(deze laatste bepaling is in 1873 vervallen). Door genoem~
de vergadering werd besloten als 6e lid in het bestuur een
officier op te nemen, door zijne colleqa's aan te wijzen,
van welk besluit in officierskringen met ingenomenheid
werd kennis genomen.
In het voorjaar van 1871 heerschte ook te Kampen in
hevige mate "de kinderziekte." Tot de aangetasten behoorde de heer Breyinck, pachter van het hotel "Pays~Bas."
Nu moesten de leden van "het Collcqie" om de societeitslokalen te bereiken, de entree en de hal van het hotel pas~
seeren en hiertegen werd thans door een aantal leden bezwaar gemaakt uit vrees voor besmetting. Om aan deze
klachten tegemoet te komen, besloot de directie aan het
stedelijk bestuur verlof te vragen eene trap te mogen plaatsen aan den voorkant van het gebouw tegen het bordes.
De machtiging hiervoor werd aanvankelijk door burqcmeester de la Sabloniere geweigerd. Toen echter de patient kort
daarna overleed en het lijk was uitqedraqen door de gang
en de hal van het hotel, werd het verzoek mel':sterker aandrang herhaald en ditmaal toegestaan. Reeds den volqenden ochtend, Zaterdag 25 Maart, was de trap geplaatst en
werd tegelijkertijd de gewone toegangsdeur afgesloten. En
van dien middag af kon men de bezoekers de trap op zien
klimmen, om de societeit te bereiken. Met uitzondering
alleen van Mr. de la Sabloniere, die de maatregel overkozen
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door

en uit de gewone

leden.

dreven achtte, en weigerde van de trap gebruik fe maken.
Zooals reeds vermeld, was de huur, welke door de societeit werd betaald,

uiterst billijk, al was. ze ook na 1854 ge~

leidelijk verhoogd

tot f 200.-

echter worden,
den, beperkt

per jaar. Opgemerkt

dat de ruimte, welke de beide zaaltjes
was, hetgeen

dat er stuurmanskunde

vereischt

door te laveeren.

iIlustreerd

door een besluit "tot aanschaffing
deze

Dit wordt
bestemd

ruilen van stoelen door de whistspelers
hinder

wegens

de beperkte

gepakt

zat _en

werd om tusschen

en knieen

Waarvoor

bo-

ten gevolge had, dat men op

de uren van druk bezoek dicht op elkaar

kussentjes."

moet

ruimte,

tafels

weI typisch

ge~

van 8 platte

waren?

Wel,

het

gaf telkens last en
waarbinnen

moest worden verricht, en nu zouden die kussentjes

de toer
dienen

den ruil van stoelen overbodig te maken. Uit de notulen
blijkt dan ook, dat op bijna iedere vergadering de wenschelijkheid werd uitgesproken van een ruimere, meer cornfortabele behuizing. Maar hierbij bled het.
Het huurcontract met de gemeerite had een duur van 6
jaren en werd telkens stilzwijgend verlengd. Doch bij het
afloopen van den termijn aan het einde van 1880 ontving
de societeit mededeeling, dat de volgende verlenging slechts
zou strekken tot 1 Mei 1885. Dit hield verband met het
feit, dat op dien datum de pacht van het hotel "Pays~Bas"
afliep en er bij het gemeentebestuur plan bestond dan in
den bestaanden toestand verandering te brengen. Er werd
aan gedacht het gebouwen~complex in zijn geheel te verhuren of te verkoopen.
Aldus werd de ~ocieteit geplaatst voor de noodzaak uit
te zien naar een andere woning, waarbii al heel spoediq
bleek, dat men hierin zeer bezwaarlijk zou kunnen slagen.
De "Hereeniging" had toen reeds dezeIfde knoop doorNiet onwel- gehakt door het stichten van een eigen gebouw.
voegelijk, ~el
Inmiddels werd er binnen intiemen kring iets afgespeeld,
01)1

onbehoorlijk.
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dat verrneldenswaard

is minder om het helang

zelve dan wel om de wijze, waarop
haar wisten op te lessen.

der .kwestie

gevatte scheidsrechters

In den laten avond van 26 Aug.

1882 zaten een aantaI bezoekers gezeIIig in de societeit
bijeen, toen een negental hunner werden aangetast door
een doIIe bui. Er werden voetzoekers en ander vuurwerk
afgestoken, Iawaai gemaakt, tafels en stoelen omgegooid,
gIaswerk gebroken. En hierrnee werd doorgegaan ondanks
het herhaald verzoek van een paar aanwezige directieleden
om de ,herrie te staken. Een paar dagen daarna ontving
ieder der belhameIs een schrijven, waarin de directie op
scherpe wijze haar afkeuring uitsprak over het gebeurde,
hun voor vergoeding der schade (ieder voor 1/9 deel ) aansprak en dreigde met strenge maatregelen bij herhaling.
Voor dezen maatregel van tucht beriep zij zich op art. 27
van het Reglement.
Dit artikel gaf aan de directie bevoegdheid tot optreden
tegen leden, "die zich schuldig maakten aan twisten en
onwelvoegelijke gedragingen of die verzet pleegden tegen
beslissingen van het bestuur."
Het schrijven ontlokte van de zijde der berispten heftige
protesten. En deze richtten zich voornamelijk tegen de
beschuldiging van "onwelvoegelijk gedrag". De heeren
ontkenden zich daaraan te hebben schuldig gemaakt en
voelden zioh beleedigd. Het antwoord der directie luidde,
dat zij van het geschrevene geen woord terugnam. Zij
voegde hieraan toe, dat art. 27 was aangehaald voornameliik wegens het niet voldoen aan waarschuwingen
van het bestuur. Dit antwoord kon slechts strekken tot
toespitsing van het conflict. Toen waren het een drietal
leden de heeren Roetert Tak, Joost en Schuitemaker, die
zich tot de directie wendden met een uitvoerig betoog,
waaraan het volgende worde ontleend: "Het komt ons
voor, dat de feiten, die hebben plaats gehad, niet behooren
112

In 1630 werd een §edee1te van het Minder - Broederklooster
omgebouwd en ingericht ten dienste van het "Collegie voor
Gedeputeerden". Dit gebouw werd aangeduid als .Jiet Colleqie".
Later werd .Jiet Colleqie" herschapen in een hotel met concertzaal. Enkele vertrekken werden door de Gemeente verhuurd
aan de "Groote Societeit". Het hordes met veranda voor de
societeitslokalen werd in 1854 aangebracht. (Zie bladz. 108).
De verhuizing van de Societeit ,,'t Colleqie" naar het eigen
gebouw aan de IJsselkade had plaats in 1887. (:6ie bladz. 117).

HET

INTERIEUR

VAN
AAN

DE SOCIETEIT
DE IJSSELKADE

,,'T COLLEGIE"

tot die, weike volgens het spraakqebruik tot de oruoelooeqe-

lijke worden gerekend. Het bestuur der societeit zaI dan
ook sIechts hebben willen constateeren, dat bedoelde feiten
onbehoorlijk waren, vooraI omdat zij werden voortgezet
ondanks waarschuwing. En het .werzet tegen een beslissing van het bestuur" uit art. 27 van het RegI. zou dan in
dien zin moeten worden opgevat (daargeIaten, of dit inderdaad overeenkomt met de bedoeling van het artikel}" ..
De directie antwoordde hierop, dat deze opvatting van
haar schrijven inderdaad juist is. Zij had inderdaad slechts
willen kenbaar maken, .dat haar positie werd aangetast door
handelingen aIs op dien avond bedreven, bovenal door het
negeeren van het vermaan der aanwezige bestuursledcn.
Vandaar het aanhaIen van art. 27, het eenige waarvan zij
zich te dien einde kon bedienen.

Dreigende
dakloosheid..

En aldus werd het geschil ten genoege van beide partijen
opgelost.
Inmiddels was het jaar 1885 genaderd en nog was het
.
. d en. V erd er uitste
.
1
met geIukt eene an d ere wonmg
te vm
was niet mogelijk._En zoo werd door de Februari~vergade~
ring in beginsel het besluit genomen, over te gaan tot stichting van een eiqen gebouw. Aan de directie werd opqedragen die stapp en te doen, welke in de eerste plaats werden
noodig geoordeeld. Een verzoek aan het gemeentebestuur
de huur der lokaliteiten te verlengen met ten hoogste twee
jaren werd ingewilIigd (aan de wed. Breijinck werd teqelijkertijd nag Vier jaar huurverlenging toegestaan). Vervolgens assumeerde de directie zich drie leden, de heeren P.
Roetert Tak, A. Hofelt en H. J. de Wolff. welk comite
zou trachten eerie 4 Yz % obliqatie-Ieenmq te pIaatsen van
f 30.000.- met jaarI. afloss. van f 400.-. In deze opdracht slaagde men slechts ten deele. Obligatiehouders
brachten niet meer dan f 20.000.- bijeen, doch het comite
hoopte het ontbrekende t.z.t. te kunnen verkrijgen uit eerie
J

8 -
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hypothecaire Ieening.
Nu kwam de vraag aan de orde naar een geschikt bouwterrein. En daarnaar
De algemeene
de gemeente,

niet lang te worden

dee! ingenomen

v66r de brug naast

Het werd destijds voor het grootste

door de varkenswaag
trachtte

gezocht.

toch ging uit naar een terrein van

gelegen aan de IJsselkade

het Telegraafkantoor.
Aanvankeliik

behoefde

voorkeur

en de sleepersstallen.

het cornite dit terrein

ondershands

van de Stad aan te koopen en een bod van f 17.-

per

M2

voor het bebouwde en f 5.- voor het onbebouwde gedeelte,
zamen f 3500.- met nog f 800.- als 'bijdrage voor de
verplaatsing van Waag en stall en yond een gunstig oor.
Toen kwam echter ook de heer Westenberg zich melden
als gegadigde voor hetzelfde terrein en dit deed B. en W.
besluiten tot publieke veiling. Koopster werd toen de societeit voor de som van rond f 7000.-.
Naar een
De volgende stap was het uitschrijven van een prijsvraag
eigen huis. voor het bouwplan. Het best gekeurde ontwerp zou met
f 350.- worden gehonoreerd. De beslissing werd opqedragen aan eene jury, bestaande uit de heeren J. Kalff, hoofding. S.S., F. W. van Gendt, architect te Arnhem en J. C.
Ramaer, ing. Wat. te Kampen. Het aantal ingezonden ontwerpen bedroeg niet minder dan 113, welke op 2 en 3
December werden tentoongesteId. Den prijs verwierf het
ontwerp van den heer Evert Breman, architect te Amsterdam, die bereid gevonden werd ook het toezicht over den
bouw op zich te nernen. Bij de in Januari 1886gehouden
aanbesteding bleek met de som van f 19.947.-- laagste
inschrijver de hcer Frederik Schipper te Genemuiden, aan
wien het werk werd gegund. Bij het grondwerk deed zich
eene ongedachte moeilijkheid voor: de bodem ter plaatse
bleek van vee! slapper samenstelling dan de peilingen hadden doen aannemen, Helen was uitgesloten wegens gevaar
voor de belendende perceelen, zoodat als eenige moqelijk116

heid het terrein veel dieper moest worden ontgraven
het bestek was voorzien.

Wegens

de vertraging

dan in
hierdoor

werd het 5 Juni VOOl' de eerste-steenleqqinq door
den voorzitter, den heer Kalff kon plaats hebben. En op
15 Januari 1887 kon het nieuwe huis in gebruik worden
genomen, doeh de feestelijke inwijding had plaats op 12
Februari. Bij die gelegenheid werd door mevrouw E. C.
Bode-Huber namens een 90-tal dames een klok voor de
eonversatiezaal aangeboden.
Zoo was dan de lang gekoesterde wensch van een eigen,
ruirn, eomfortabel ingericht en riant gelegen societeitsgebouw werkelijkheid geworden. En op goede gronden zou
nu ondersteld mogen worden, dat de verbeterde huisvesting
zich zou hebben gemanifesteerd in sterk verhoogden bloei
der soeieteit. Dit is eehter niet het geval g-eweest. Erger
nog. Juist teen trad een tijdperk in van gestadigen achteruitgang. Ondanks zuinig beheer bleek het niet mogelijk tot
eene sluitende rekening te komen; ieder jaar eindigde met
een tekort. Onbaatzuehtige steun van leden en anonieme
sehenkingen braehten enkele keeren . voor het oogenblik
baat, doeh afdoende was dit niet, waar de vaste inkomsten
ontoereikend bleven voor dekking der onvermijdelijke kosten. Het aantal gewone leden liep terug van 162 in 1887
tot 128 in 1890, 103 in 1893,90 in 1896. In 1911 waren er
nog sleehts 72. De vertrouwelijke eireulaire van de directie
aan de leden d.d. 30 November 1908 moet dan ook als een
noodkreet worden beschouwd. Als oorzaak van den
bedenkelijken staat der financien werd daarin aangegeven
niet alleen de terugloop van het ledental maar ook en
bovenal het sterk verminderd bezoek der societeit. Zelfs
werd in dit stuk de mogelijkheid van liquidatie naar
voren gebracht.
Zoo ver is het echter niet gekomen. Door drastische
bezuinigingen en eene meer econornische exploitatie kon
ontstaan
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het noodzakelijke
het gelukken
houden.
Opgemerkt
vergadering
Dussen)

dient

We
schen

worden

van

nog,

dat in de notulen

1889 (van

de hand

e 9 i e (zonder

dien steeds
Iaten

en mocht

der Februari-

van Mr.

F. O. v. d.

het eerst werd

nadere

te

geschre~

toelichting),

geIijk

is geschied.

hier volgen

de namen

1851 en 1910, waarbij

de aftredenden

herkregen

tot in dezen tijd in stand

de naam van de Societeit

ven als 't CoIl
sedert

evenwicht

de oude societeit

wordt

niet terstond

N. A. de Vries
1847-52
J. D. van Hasselt
1848-53
C. J. de Vriese
1849-54
N. v. Berkum Bysterbos 1850-55
F. L. Rambonnet
1851-56
W. H. Warnsinck
1853-58
J. A. Breson
1854-59
S. H. de la Sablonierc -1555-60
W. Graaf van Regteren
Limpurg
1856-61
M. J. A. Barmier
1857-62
John Dixon
1858-61
C. J. de Vriese
1859-64
F. L. Rambonnet
1860-65
J. H. v. d. Dussen
1861-66
H. C. A. Engelenberg 1862-67
A. M. C. Roest
1861---63
H. T. W. Ardesch
1863-66
C. W. de Vriese
1864-69
Jhr. J. A. Sandberg
1865-70
Story v. Blokland
1866-68
W. G. Top
1866-68
C. J. Lehmkuhl
1867-72
C. J. Gluysteen
1868-69

der directieleden

tus-

herinnerd, dat tot 1873

herkiesbaar

waren:

H. M. L. Oudendijk
1868-71
D. Dumont
1869-70
E. van Galen
1869-73
de Beer Poortugal
1870-71
W. G. Top
1869-78
v. Ketwich
1872-74
J. W. de Groot *)
1871-1905
A. K. v. Eelde
1871-79
L. de Jong
1873-77
Colthoff
1874-82
Bcntfort v. Valkenburg 1877-82
C. Kalff *)
1878-1912
Trip
1879-82
H. Wieringa
1882-83
F. Bovens
1882-83
D. Bakker
1882-84
H. H. Janssen Hofelt
1883-88
R. C. C. v. Hasselt 1883-1916
J. C. Ramaer
1884-88
Burghgraaf
1888-92
F. O. v. d. Dussen 1888-1910
J. Hoek Jr
1892-1909
Mr. H. S. Veldman 1905-1916
W. v. d. Muelen
1909-1917

Collegie en
Het was in de Novembervergadering
van 1860, dat de
Buitenh
R
b
bi
d
d
d
societeit. eer
am onnet
1)
e ron vraag
e wensc h e liikh
1)
eild ter
sprake bracht eene gelegenheid
te vinden "tot daarstelling
*) Beide heeren waren 34 jaren onafgebroken in de directie,de heer Kalff
al dien tijd als voorzitter, de heer de Groot als secretaris. . _-

118

van eerie buitensocieteit",
instemming vond.

een denkbeeld

Een jaar later kwam deze aangelegenheid

dat

algemeene
opnieuw

sprake en werd door eenige leden de aandacht
op het sedert

1835 bestaande

ter

gevestigd

Algemeen Koffyhuis,

Loqe-

IJ sselbrug,

genaamd "de
Nieuwe Stadsherberg" (te voren "Oude Schans" gehee~
ten), welke uitspanning door de Stad om de 6 jaren publiek
werd verpacht. Op dat tijdstip was de exploitatie in handen
van C. J. Huylbroek. Na bespreking werd een commissie
benoemd, bestaande uit de heeren S. H. de la Sabloniere,
J. D. van Hasselt, F. 1. Rambonnet, J. B. v. d. Dussen en
H. T. W. Ardesch, welke machtiging ontving naar bevind
van zaken te handelen. Het mocht haar gelukken met Huylbroek tot een accoord te komen. Behouden~ goedkeuring
van den gemeenteraad verklaarde hij zich bereid de huur
van "de N. Stadsherberg" per 1 Mei 1862 over te dragen
aan .Jret Colleqie" onder toezegging, dat hij na genoemden
datum als kastelein zou optreden namens de societeit; daarbij zou hi] gebonden zijn aan vaste tarieven en te zorgen
hebben voor bedieninq en voor verlichting en verwarming
der lokalen. Eenmaal zoo ver gevorderd, richtte de cornmissie zich met een request tot de Stedelijke regeering en
bereikte ook daarmee succes. In de zitting van 4 Februari
1862 besloot de gemeenteraad: "a. aan den tegenwoordigen
huurder C. J. Huylbroek op diens verzoek ontslag van de
huur te verleenen met ingang van 1 Mei en b. het locaal,
genaamd de Nieuwe Stadsherberg met voor- en aanliggend
terrein voor den tijd van 6 jaren in huur af te staan aan de
societeit .Jiet Collegie" onder bij contract nader te bepalen
voorwaarden". De Raad ste1de de jaarlijksche pachtsom
vast op f 250.- en tevens dat de contributie, te heffen van
de gebruikers der toekomstige buitensocieteit, het bedrag
van f 4.- per jaar niet zou mogen te boven gaan. Enkele
ment

en Uitspanning

over de
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wenschen

van de huurster

paardenstal

gesloopt, het wagenhuis
baan zouden worden
Zondag

werden ingewilligd,

o.a. dat de

aan de z.o.i-zijde van het gebouw zou worden

voorloopig

aan de andere zijde en de keqel-

gerestaureerd,

zou blijven als tevoren

van de Stad; andere wenschen,
muziektempel,

en dat de muziek op
voor rekening

zooa1s het bouwen van een

werden afgewezen.

Besloten werd, dat "de Buitensocieteit"
heerd door zes commissarissen,
leden van .Jret

Colleqie".

benoemd de heeren

zou worden be-

onder wie een officier, allen

Voor

de eerste

de la Sabloniere,

maal werden

Ardesch,

Lehmkuhl,

Swart, v. d. Dussen en kap. van der Plas. Het eerste werk
was het opstellen van een reglement. Daarin werd het recht
om van "de Buitensocieteit"
plaats toegekend

aan de leden van .Jiet Collegie",

societeit "V redebest"
ging Sagittarius".

gebruik te maken in de eerste

en van de "nog bestaande

Voorts

aan andere ingezetenen

kon dit recht worden

bestond:

der directie

tegen to elating

in dat geval werd ballotage

door de toeganghebbenden,
tributie werd bepaald

verleend

der Stad op daartoe ingediend ver-

zoek, tenzij naar het oordeel
bezwaar

van de
vereeni-

daartoe

opgeroepen.

gehouden
De con-

op f 4.- per jaar. Het recht van

toegang gold ook voor de gezinsleden, behalve voor de
zoons tusschen 18 en 23 jaar, die de halve contributie
moesten betalen evenals de onderofficieren van het garnizoen. Jongelingen van het Instructie-Bataljon en vreerndelingen koriden geYntroduceerdworden. Het bestuur van de
Buitensocieteit berustte in hoogste instantie bij de directie
van het Collegie als de aansprakelijke huurster. Zij benoemde de commissarissen, die namens haar hunne functie
uitoefenden en aan haar verantwoording schuldig waren.
Eventueele verliezen zouden ten laste, winsten ten bate van
het Collegie komen.
En zoo vierde men op 1 Mei 1862 de geboorte van de
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Buitensocieteit;

Al heel spoedig werd er een klacht inqe-

diend. Een veranda

langs de achterzijde

vormde voor de bezoekers

van het gebouw

der concerten de eenige, geheel

onvoldoende

beschutting

mende

En zie hier nu eerie aangelegenheid,

bui.

tegen

ongunstig

16 jaren lang op de vergaderingen
punt

van bespreking

verder te brengen.
bezwaar.

heeft

weer of opkowelke

van het Collegie

uitgemaakt

zonder

haar

een
iets

AIle plannen stuitten af op het kosten-

In 1865 werd een stuk van het voorterrein der Buitensocieteit door de gemeente afgestaan aan de Ned. Centraal
Spoor voor het bouwen'van een station, in ruil waarvoor
aan de Societeit een strook grond werd toegewezen aan de
overzijde der sloot, welke eerst den tuin begrensde.
Aanvankelijk werd aan de hooggestemde verwachtingen
niet voldaan. De aanvragen voor toegangsrecht hadden in
1868 het getal van 300 nog niet bereikt. Voor een deel
meende men deze onbevredigende resultaten te moeten
wijten aan ontactisch optreden van den kastelein, wien
daarom ontslag werd aangezegd. Toen deze weigerde vrijwillig te gaan, werd hij gerechtelijk uitgezet. Zijne plaats
werd ingenomen door den heel' Wauteleers en diens beide
zusters, terwijl het Collegie een renteloos voorschot van
f 500.- verstrekte voor herstel en aanschaffing van meubilair. Deze maatregelen hebben wel succes gehad, want
twee jaar later was het getal "toeganghebbenden" (het
woord .Jeden" werd vermeden ) tot 412 gestegen.
In 1877 wendde het Collegie zich tot 'tgemeentebestuur
met het voorstel de huur der Buitensocieteit met 10 jaren
te willen verlengen, voorts goed te keuren, dat de contributie eenigszins werd verhoogd en een renteloos voorschot
te willen verstrekken van f 4000.- (met jaarl. aflossing
van f 400.-) voor het bouwen van een concertzaal, welke
daarna eigendom van de Stad zou blijven. Op dit gecom~
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pliceerde request werd afwijzend beschikt door den Raad,
die ook bij meerdere
der Buitensocieteit

gelegenheden

een gereserveerde

tegenover
houding

de huurster
aannam.

In

dien tijd ontving het Collegie .een schrijven van "Burger~
lust", waarin deze societe it den eisch stelde, dat hare leden
zouden vertegenwoordigd

zijn in het bestuur

societeit. Toen de eisch werd afgewezen,
lust" zich tot den gemeenteraad
Collegie de verplichting
aantal

commissarissen
met bepaling

met het verzoek aan het

op te leggen, dat de helft van het
der B.S. zou moeten gekozen wor-

den uit de toeganghebbenden.
daan

der Buiten-

richtte "Burger~

echter,

Aan dit verzoek werd voldat de voorzitter

lid van het

Collegie zou zijn en zou beslissen bij staking van stemmen.
En zoo werden op 15 April 1878 tot commissaris benoemd,
eenerzijds de heeren Oudendijk,

J.

Schadee en Weys,

ander-

D. Belmer, J. Reinders en B. PIes, de
laatsten gekozen uit een zestal, opgemaakt door de tceqanqhebbenden (toen 556 in getal). Van dien tijd af nam het
bestuur van de Buitensocieteit tegenover het Collegie eene
gewijzigde positie in en ontstond er allengs tusschen beide
eene gespannen verhouding. Dit kon niet uitblijven, aangezien commissarissen volkomen onder controle stonden
en zelfs in kleinigheden geen beslissing mochten nemen.
Zoo hadden zij geen zeggingschap in de regeling der concerten en wat hier toe behoorde (hun order om tijdens de
concerten kinderwagens en honden uit den tuin te weren,
moest op hooger last worden ingetrokken), misten zij elk
machtsmiddel tegenover het dienstpersoneeI, moesten zich
onthouden van eenige zelfstandige uitgave (gedurende het
winterhaIfjaar moesten aIle abonnementen worden opqezegd, behalve op de beide Kamper couranten), enz. enz.
Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat de commissarissen H. M. L. Oudendijk, J. L. Weys, J. Reinders, B.
PIes, H. ten Raa en B. ten Klooster op 16 Februari 1882
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een adres
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richtten
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verleenen.

aan

aan het Collegie,
de Buitensocieteit

waarin

met nadruk

zelfstandigheid

Dit verzoek, uitvoerig geargumenteerd,

te

berustte

op het motief, dat het strijdig was met gevoelens van billijkheid, wanneer

aan de contribueerende

het recht werd onthouden
de leiding
bestuur.

hunner

leden eener societeit

medezeggingschap

vereeniging

te hebben in

en in de keuze van

het

In de ledenvergadering van 12 April werd het verz'aek
behandeld en met groote meerderheid afgewezen. Als
prompte reactie traden alle commissarissen en bloc:af. Een
vijftal andere heeren w~rden aangezocht, doch zij bedankten. En het bleef verder sukkelen, ook nog nadat de
bevoegdheid van commissarissen [als "gemachtigden van
het Collegie") eenigszins was uitgebreid. Toen begin 1883
weder een viertal bestuurders hadden bedarikt, nam de
directie in arren moede zelve de taak over .tezamen met de
beide gebleven heeren Rijken en Stort. Toen echter een
rnaand later ook dit tweetal het bijltje er hi) neerlegde,
schoot er niets anders over dan een verzoek aan B. en W.
om te willen toestaan, dat de commissarissen als tevoren
zouden mogen gekozen worden uit de leden van h~t Collegie. Dit verzoek werd ingewilligd. Weer trad een nieuw
bestuur op, nu van de volgende samenstelling: E. P. H.
graaf van Limburg Stirum, voorz., 1e luit. van Bunge, secr.,
H. Riegen, S. J. H. Brugmans, J. c. Ramaer en H. J.
Croockewit. En nog eenmaal ging toen een request naar
het gemeentebestuur om de huur del' B.S. te willen verlengen tot den tijd van 20 of 25 jaar of nog liever haar
in erfpacht te geven onder nader te bepalen voorwaarden.
Motid was weder de dringende noodzaak van den bouw
eerier zaal; bouwsom begroot op f 9000.-. Maar ook dit
keer toonde de Raad zich onvermurwbaar.
Toen het einde van den Ioopenden huurtermijn (30 April
125

1888) in zicht kwam, stelde de Hereeniging voor, gezamenlijk met het Collegie de B.S. weder te huren, maar gehouden overleg kon niet tot een vergelijk leiden. Beter resultaat leverde eerie conferentie met B. en W. Dezen stelden
den eisch van eene belangrijk hoogere huursorn, maar
aanvaarding van dien eisch leverde geen bezwaar, omdat
de kastelein Wauteleers reeds een jaarlijksche buffetpacht
van f 1000.- had aangeboden. De Raad haalde echter
door deze voorloopige overeenkomst een dikke streep met
haer besluit, de Buitensocieteit te cerhuren aan een comit€
uit de burqerij.
Het (schamele) roerend bezit werd voor f 352.50 en de
gasleidingen en lantaarns tegen taxatie voor f 600.- door
de heeren Stibbe en Rijkx namens het voorloopig bestuur
der nieuwe vereeniging overgenomen. Ook het kassaldo ad
f 718.50 werd aan het Collegie afgedragen. En daarmee
was de band tusschen moeder en dochter definitief verbroken.
Als vrije, zelfstandige vereeniging heeft van dien tijd af
tot heden de Buitensocieteit voortbestaan. In die halve eeuw
heeft ook zij ups en downs gekend, doch al is haar tijd van
grooten bloei voorbij, nog steeds neernt zij hare plaats in
onder de gewaardeerde instelling en onzer stad, nog telkens
blijkt, hoe onmisbaar zij is geworden voor de plaatselijke
samenleving.
Aan
Colleqie" blijft de eer, haar het levenslicht te
hebben geschonken.

,:t

F. H.
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