De bouwgeschiedenis van
het verenigingsgebouw van
Sociëteit Het Collegie
door Geraart Westerink

In het laatste kwart van de 19de eeuw verrees op een van de meest in het
oog springende locaties in de stad Kampen - de IJsselkade vlakbij de brug
- een monumentaal en opvallend bouwwerk, dat ondanks diverse latere
verminkingen nog steeds een blikvanger is: het verenigingsgebouw van
Sociëteit Het Collegie. In onderstaand artikel wordt uitgebreid ingegaan
op de totstandkoming en de verschijningsvorm ervan.

Bord van sociëteit Het Collegie. Collectie SNS Historisch Centrum. Foto: Remy Steller.
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Gezelligheidsverenigingen
In de tweede helft van de 18de eeuw kwamen overal in het land sociëteiten
op, gezelligheidsverenigingen die de gegoede burgerij de gelegenheid gaven om op beschaafde wijze activiteiten te ontplooien met een recreatief of
cultureel karakter. In eerste instantie hadden veel van die sociëteiten een
politieke achtergrond, maar na de Franse tijd veranderde dat en werd er een
neutraler standpunt ingenomen. De meeste verenigingen beschikten (op
den duur) over een eigen gebouw waar de bijeenkomsten zich afspeelden:
een belangrijke plek voor ontmoetingen tussen de leden en hun introducés,
waar een interessante uitwisseling van ideeën plaatsvond, zodat de locaties
in potentie een brandpunt van sociaal-maatschappelijk debat waren. Sociëteiten werden gerund door een op democratische wijze gekozen bestuur,
wat in die tijd geen usance was.
Ook in de stad Kampen waren in de 18de en 19de eeuw verschillende socië
teiten actief. Het Collegie (of ‘t College) was daarvan de oudste. Het heette
eerst de Groote Sociëteit. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, maar
die moet hebben gelegen in de tweede helft van de 18de eeuw. De vroegste
aanwijzing van het bestaan is een stemkastje met het opschrift ‘Soc. Camp
1778’. Andere plaatselijke sociëteiten waren De Eendragt, Sagittarius, Vredebest en Burgerlust en in 1862 kwam daar nog de zogenaamde Buitensociëteit bij.1
Nadat de Groote Sociëteit een enigszins zieltogend bestaan had geleid brak
rond het midden van de 19de eeuw een bloeiperiode aan toen het Instructie Bataljon in Kampen werd gevestigd en het officieren verplicht werd gesteld om lid te worden, weliswaar zonder stemrecht, maar ook tegen een
gereduceerd contributiebedrag en zonder te worden onderworpen aan een
ballotageprocedure. De omdoping omstreeks 1852 van ‘de Groote Sociëteit’
in ‘Het Collegie’ (= bijeenkomst/gilde/gezelschap) houdt waarschijnlijk verband met deze ontwikkeling. De naam was ontleend aan de lokaliteit waar
men samenkwam: het deel van het voormalige Minderbroederklooster aan
de Nieuwe Markt dat lange tijd door de Staten van Overijssel werd gebruikt
als Kampen aan de beurt was om de roulerende rol als gastheer te vervullen.2 In hetzelfde complex was een logement gevestigd dat halverwege de
eeuw eveneens zijn naam veranderde en wel in ‘Hotel des Pays Bas’. In 1889
zou het verhuizen naar een nieuw, specifiek als hotel gebouwd pand aan de
Broederweg.3
De sociëteitsruimte van Het Collegie beschikte onder meer over een biljart
en een leestafel. Er liepen abonnementen op verschillende kranten en pe-
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riodieken. De vereniging had een groot deel van het gebruikte meubilair
in eigendom. Door de aanwas van leden moest er worden gewoekerd met
de ruimte. In 1854 werd daarom tegen de gevel aan de Nieuwe Markt een
veranda gebouwd. De behoefte aan een eigen onderkomen groeide desondanks. Zij werd urgent toen de gemeente per 1 mei 1884 het huurcontract
dreigde op te zeggen. Anticiperend daarop kwamen ruim veertig leden in
een buitengewone vergadering bijeen om verschillende opties te bespreken.
Het bestuur kreeg mandaat om een oplossing te zoeken. Zowel huur, koop
als nieuwbouw behoorden tot de mogelijkheden.4 Daarna ging het snel. In
de vergadering van 4 december 1884, die overigens grotendeels gewijd was
aan de levering van kranten, merkte de voorzitter aan het eind - min of meer
terloops - op dat de directie pogingen deed om door plaatsing van aandelen
een eigen sociëteitsgebouw te verwerven.5 Vereniging De Hereeniging had
een paar jaar eerder (1881-1882) het goede voorbeeld gegeven met de bouw
van een sociëteit aan de IJsselkade/Oudestraat, ontworpen door plaatselijk
architect H. de Graaf.6
Een nieuwe locatie
Ruim een maand later werd een commissie samengesteld om dit voornemen uit te voeren. De directie werd gemachtigd om een obligatielening
uit te schrijven tot maximaal 30.000 gulden.7 Die werd grotendeels door de
leden gedekt, al hadden sommigen een extra aansporing nodig. In totaal
werd er 21.000 gulden bijeengebracht.8 Het ontbrekende bedrag werd later
aangevuld door het afsluiten van een hypotheek. Om het plan te kunnen realiseren verlengde de gemeente de huurperiode van het oude onderkomen
met twee jaar.
Bouwgrond binnen de gemeente Kampen was schaars in die tijd. Het wassende water van IJssel en Zuiderzee bereikte met regelmaat de randen van
de stad. Bouwen buiten het terrein van de oorspronkelijke middeleeuwse
vesting was zonder ingrijpende en kostbare grondophoging niet mogelijk.
Toen de economie aantrok en de bevolking groeide werd elk beschikbaar
perceel in de binnenstad benut. Door de opheffing van de militaire functie
van de stadsmuren door Lodewijk Napoleon in 1809 kwam er met name aan
de IJsselkant van de stad enige ruimte voor bouwactiviteiten, een locatie
die bovendien fraai gesitueerd en representatief was. Geen wonder dat het
bouwcomité daar zijn aandacht op richtte. In 1885 viel hun oog vooral op
een terrein voor de brug naast het toenmalige telegraafkantoor, waar zich
dat moment nog een varkenswaag, openbare privaten en slepersstallen be-
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vonden. In die stallen stalden goederentransporteurs hun materialen. Een
klein deel van het terrein was onbebouwd. Het bestuur verzocht de gemeente om dit gehele terrein onderhands te mogen kopen. Een andere gegadigde,
J. Westenberg, stelde een publieke verkoop voor. In de raad ontspon zich
een discussie welke optie de belangen van de gemeente het beste diende.
Financiële factoren speelden daarbij een belangrijke rol, maar ook het aanzien van de te bebouwen plek. Besloten werd om voor advies naar B en W te
verwijzen.9 Deze stelden voor het terrein voor 4500 gulden aan Het Collegie
te verkopen, met de bepaling dat opstal, afbraak en straatkeien eigendom
van de gemeente bleven. Op dat moment circuleerde er al een potentieel
ontwerp dat op verzoek van het bestuur was vervaardigd door J.L. Weijs, opzichter der waterstaat in Kampen. Het was bedoeld als een schets die ‘alleen
strekt om een idee te geven van het monumentale gebouw dat gemaakt zal
worden’. Het interieur was nog niet uitgewerkt. Weijs vatte zijn taak echter breder op dan bedoeld. Bovendien hield hij zich niet aan het gegeven
grondplan, terwijl het ontwerp ook in andere opzichten onbruikbaar was.
Desondanks bracht hij er 70 gulden voor in rekening.10 Voor zover bekend is
dit ontwerp niet bewaard gebleven.
Raadslid Engelenberg vreesde dat uitvoering ervan de vereniging meer zou
kosten dan was begroot. De gemeente zou er echter niet bij inschieten: bouw
van een nieuwe waag was naar verwachting goedkoper dan de opbrengst
van het terrein. Wel was er oog voor de consequenties voor de ‘slepers’, die
waarschijnlijk al vanaf de gildetijd gerechtigd waren op de te ontruimen locatie hun beroep uit te oefenen. Een aantal raadsleden maakte zich zorgen
over hun toekomst. ‘De broodwinning wordt hun ontnomen wanneer zij
geene tegemoetkoming of schadevergoeding krijgen,’ aldus raadslid Reuijl.
Er moest ten minste een alternatief komen. Andere raadsleden hadden commentaar op het negeren van het voorstel van Westenberg. Raadslid Boele
vroeg zich af of hij wel gerechtigd was over het voorstel te stemmen, omdat
hij zelf lid was van Het Collegie, maar dat bleek geen belemmering te zijn.
Het voorstel tot verkoop aan de sociëteit werd aangehouden tot de volgende vergadering.11 Westenberg liet het er niet bij zitten en kwam met een
tegenbod van 5.500 gulden (omgerekend 18.000 gulden per hectare!), onder
dezelfde voorwaarden die golden voor verkoop aan Het Collegie, maar met
de bepaling dat er herenhuizen mochten worden gebouwd, of dat het terrein alsnog in publieke veiling werd gebracht. De slepers lieten eveneens
van zich horen. Ze bleken al ten minste vanaf 1729 een betrekking met de
gemeente te hebben, maar het gebruik van het terrein was een verleende
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Gezicht op Kampen vanaf de Spoorkade voor de bouw van Het Collegie. Het langwerpige witte bouwwerk met de spitsvormige
vensters is de kaarsenlade. Collectie SNS Historisch Centrum.

gunst en geen onontkoombaar recht, wat de gemeentelijke overheid min
of meer vrijwaarde van consequenties, in ieder geval in juridische zin.12 Uiteindelijk kwam men Westenberg enigszins tegemoet met het besluit het
terrein publiekelijk te veilen. Het zou noodzakelijk zijn een deel ervan flink
op te hogen, omdat het in de toenmalige staat regelmatig een modderpoel
was. Er was verder nog discussie over het te bebouwen oppervlak. Een enkeling wilde namelijk enige open ruimte achter de bebouwing. B en W stelden
daarnaast enkele voorwaarden aan het te stichten sociëteitsgebouw zelf. Zo
moest het gevelontwerp haar goedkeuring kunnen wegdragen, moest de
kelder waterdicht zijn en behoorde de bovenkant van de vloeren zich 4 meter boven NAP te bevinden. Buurman G. van der Sluis kreeg toestemming
om zijn pand ‘naar voren te mogen brengen’, zodat de rooilijn ervan op
dezelfde hoogte kwam te liggen als de gevel van de nieuwe sociëteit, die ook
weer overeenkwam met die van het telegraafkantoor.13 Hij mocht de grond
die daarvoor nodig was tegen dezelfde vierkante meterprijs overnemen. B
en W verbonden daar wel de voorwaarde aan dat zij het ontwerp van de
nieuwe voorgevel moesten goedkeuren.14 Van der Sluis was mogelijk de eigenaar van het pand waarin momenteel café De Unie is gevestigd, dat als een
vreemde, slecht passende eenling tussen de overige bebouwing stond (en
staat). Hij lijkt geen actie te hebben ondernomen, want de rooilijnen zijn
niet gelijk getrokken.
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Voortgang
Het perceel aan de IJsselkade werd op 6 juli 1885 ingezet voor 5.700 gulden
en op 20 juli door Het Collegie gekocht voor 6.800 gulden.15 De actie van
Westenberg had de vereniging dus indirect 1.300 gulden gekost. Omdat Het
Collegie haast wilde maken met haar plannen werd er vaart gezet achter de
herhuisvesting van de varkenswaag en de slepersstallen. Al in september
1885 passeerde een ontwerp voor nieuwbouw daarvan de raad.16 Nadat de
commissie voor publieke werken zich er over had gebogen werd het herziene bestek op 29 september 1885 goedgekeurd.17 De huur van de sociëteitslokalen aan de Nieuwe Markt was ondertussen verlengd tot 1 november 1886.18
Ondanks het feit dat er al een ontwerp voor het nieuwe gebouw circuleerde
besloot men een prijsvraag uit te schrijven.19 Weijs, de maker van het gepasseerde plan, dat als vrijblijvend en oriënterend was bedoeld en bovendien om
meerdere redenen als ongeschikt voor uitvoering werd beschouwd, toonde
zich not amused.20 Hij vroeg de tekening terug en weigerde het toegezegde
honorarium te aanvaarden.21 Later herriep hij dit besluit, maar nu hield het
bestuur de poot stijf. Toen Weijs zijn lidmaatschap van Het Collegie opzegde
en met verdere stappen dreigde, kwam men hem toch enigszins tegemoet.
Hij kreeg 40 gulden, maar moest dan wel weer lid worden.22
Prijsvraag
De prijsvraag werd aangekondigd in landelijk verspreide vaktijdschriften
als De Opmerker, het orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia
en het Bouwkundig Weekblad, het tijdschrift van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die het verloop op de voet zouden volgen. Tevens werd
er een vouwblad uitgegeven waarin de eisen en voorwaarden stonden. Belangrijkste gegevens waren de indeling van het gebouw en een omschrijving
van de gewenste ruimtes. Op de benedenverdieping van de sociëteit was een
conversatiezaal gepland, inclusief buffet, een biljartzaal met twee biljarttafels, een jassenkamer en een aantal privaten. De bovenverdieping was bestemd voor een concertzaal met plaats voor een orkest, die ook kon worden
ingericht voor toneel. Daarnaast waren op deze verdieping twee kleedkamers voor de toneelspelers en een kleedkamer voor het publiek voorzien.
Het souterrain was de plek voor de keuken en de wijn- en provisiekelders.
Het gebouw moest verder ruimte bieden aan een bestuurskamer en een aantal vertrekken voor de kastelein. Het krappe bouwterrein vroeg om een optimale benutting. Opvallend was de voorziene relatief smalle ‘uitweg’ naar de
Oudestraat, die als hoofdingang zou dienen, terwijl de hoofdgevel van het
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gebouw in fysiek en visueel opzicht aan de IJsselkade lag. Inzendingen voor
de prijsvraag moesten voor 28 oktober 1885 binnen zijn. Van de deelnemers
werd een aantal plattegronden, een geveltekening en een langs- en dwarsdoorsnede verlangd, inclusief een kostenopgave die onder het voorziene budget van 21.000 gulden moest blijven. ‘Antwoorden, die eene hoogere bouwsom
vorderen, of waarbij op eene of andere wijze in strijd met de bepalingen van
het programma gehandeld is, worden onherroepelijk terzijde gelegd.’ Voor
het winnende ontwerp lag 350 gulden klaar en voor ‘de beste verliezers’ werd
een premie van 50 gulden uitgeloofd.23
De Opmerker raadde deelname aan: ‘(…) de bouwsom is weliswaar gering,
maar de mogelijkheid bestaat voor het vastgestelde cijfer een goed sociëteitsgebouw te maken, in aanmerking genomen dat het terrein over nagenoeg
drie zijden door belendenden is ingesloten. De uitgeloofde prijs van f 350 is
ruim gesteld.’24 Kort daarop kwamen bij genoemde periodieken verschillende reacties binnen. Er werd onder meer aanvullende informatie gevraagd
over de hoogte van het rivierwater, het belang van beide ingangen, de plek
van het balkon, de noodzaak tot heien (nee) en van de constructie van een
beerput. Deze vraag kon eveneens ontkennend worden beantwoord, want
Kampen werkte met een tonnenstelsel, bovendien liep er dichtbij een riool.25
In het programma stonden zo min mogelijk bepalingen over de grootte van
de lokalen ‘(…) om den ontwerper niet te binden’. Omdat het terrein relatief
klein was, lag het in de bedoeling alleen het hoogstnoodzakelijke voor open
ruimtes te bestemmen.26
De jurering
Begin september werden de namen van de juryleden bekendgemaakt. Zitting hadden J. Kalff, hoofdingenieur van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen, F.W. van Gendt JGz, architect te Arnhem en J.C. Ramaer,
ingenieur van de waterstaat in Kampen.27 C. Muysken (1843-1922), wiens
naam in het voorstadium circuleerde, ontbrak. Men besloot niet de door
de Maatschappij van Bouwkunde geformuleerde standaardvoorstellen voor
prijsvragen te gebruiken, maar deze naar eigen inzicht op te stellen. Als
leidraad diende het plan voor een sociëteit te Heerenveen. Een brief van de
Zwolse architect Koch met onbekende inhoud - mogelijk een verkapte sollicitatie - werd terzijde gelegd.28 Van Gendt had zichzelf als kandidaat-jurylid
naar voren geschoven. Hij vroeg een bedrag aan vacatiegeld van 20 gulden
en reis- en verblijfkosten. Het bestuur ging gretig op zijn aanbod in. Daarbij
speelde ongetwijfeld een rol dat hij als redacteur werkzaam was voor De
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Opmerker, het blad dat hij mede had opgericht, en in die functie kon zorgen
voor de nodige publiciteit en bovendien honderd situatieplannen kon leveren tegen een aantrekkelijk bedrag.29
Ondanks de relatief krappe tijdsspanne kwamen er voor de deadline al 82 inzendingen binnen.30 Uiteindelijk steeg het aantal tot 113. Inzending 112, ‘Door
kampen naar Kampen’, bleef buiten beoordeling omdat het na het sluiten van
de inzendingstermijn was ontvangen. Hoe dat met 113 zat is niet duidelijk.
De jury deed er een kleine maand over om de inzendingen te beoordelen.
Elk ontwerp was gemerkt met een spreuk of een motto, voorzien van een
naambrief, waarop aan de buitenzijde het motto werd herhaald. Het schrift
op de tekeningen en de bijgevoegde stukken moest van een andere hand zijn
dan die van de ontwerper.31 Zo gaf de inzending niet direct diens identiteit
prijs, hetgeen de objectiviteit van het uiteindelijke oordeel bevorderde, al zal
een goed ingevoerd en deskundig jurylid ongetwijfeld de stijl van bepaalde
architecten hebben herkend. Het handgeschreven juryrapport is bewaard
gebleven. Dit vermeldt 106 inzendingen, zodat er rond de inzendingsdatum
mogelijk nog een aantal waren binnengekomen die werden geaccepteerd,
gezien het uiteindelijk genoemde aantal van 113. Het is boeiende lectuur.
De motto’s van de inzendingen zijn divers en niet zelden hilarisch. Veel
ervan hebben voor de hand liggende titels als ‘Kampen’, ‘IJsselzicht’ ‘Wedstrijd’, ‘Concurrent’ en ‘Soos’. Andere, zoals ‘Spoed’ en ‘Haast’, getuigen van
de tijdsdruk waaronder gewerkt moest worden. Bij het ontwerp ‘Veel koks
verzouten de brij’ klinkt indirecte kritiek door op het prijsvraagfenomeen,
waarbij de kans op succes voor elke deelnemer klein is. Anderen lijken zelfs
de kwaliteit van de eigen bijdrage te betwijfelen en daardoor al bij voorbaat
kansloos, zoals de inzendingen ‘Alle waar naar haar geld’, ‘Nooitgedacht’ en
‘Door oefening volmaakter’. Het woord Arbeid komt opvallend veel voor: het
motto ‘Arbeid Adelt’ zelfs drie keer. Een ander vindt dat juist ‘Kunst Adelt’.
Het geeft de uiteenlopende perceptie van de deelnemende architecten weer.
Een enkele inzender heeft literaire aspiraties en formuleert zijn motto in
dichtvorm, wat overigens deed hopen dat hij meer talent had voor bouwen.
Een groot aantal is opgesteld in Latijn en Duits. Vooral dat laatste is opvallend. De culturele oriëntatie van veel architecten in het laatste kwart van de
19de eeuw lag duidelijk bij de oosterburen.
Het juryrapport bevat één afzonderlijke annotatie, in potlood in plaats van
pen en in een afwijkend handschrift: namelijk de zinsnede ‘plan Broekema’.
Dat is opvallend. Architect Broekema kwam door een aanstelling per 1 juli
1898 als hoofdopzichter bij de gemeente in Kampen terecht. Een betrekking
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die hij niet lang volhield, omdat zijn particuliere werk zijn ambtelijke taken
ging overvleugelen en hij als gevolg daarvan werd ontslagen. Hij zou zich
daarna in Kampen en omliggende gemeenten ruim veertig jaar profileren
als de meest opvallende en productieve architect, wiens werk ook in een
landelijke context opviel. Op het moment van inzending woonde hij echter
nog in Zwolle.32 Het feit dat zijn naam apart in een annotatie werd vermeld
doet vermoeden dat hij in de kringen van juryleden en/of opdrachtgevers
een zekere bekendheid genoot, ondanks het feit dat hij nog maar weinig gebouwen op zijn naam had staan en in Kampen - voor zover bekend - zelfs nog
geen enkel werk had uitgevoerd. Het voorstel voor een sociëteitsgebouw was
daarmee waarschijnlijk het eerste dat hij voor de stad zou maken. De jury
was er niet ongelukkig mee: ‘Dit ontwerp verdient zoowel om de indeeling
der plattegronden als de ordonnantie der zalen en de façade aanbeveling.’
Toch was er ook wel enige kritiek: ‘De bestuurskamer is alleen vanuit de
concertzaal te bereiken en er is geen gelegenheid om op het orkest te komen
dan door laatstgenoemde zaal.’ Het tekenwerk echter kreeg alle lof.33
Beoordelingen
De jury beoordeelde elke inzending met een soortgelijke, kernachtige omschrijving, waarbij zij geen blad voor de mond nam: ‘Een vluchtige beschouwing van dit ontwerp is voldoende om de overtuiging te schenken, dat de
krachten van ontwerper te kortschieten om aan den wedstrijd deel te nemen’ (‘Buvons Sec’), of: ‘Dit plan verraadt een weinig geoefende hand’ (‘Concordia 2’). Veel inzendingen werden genadeloos afgeserveerd: ‘De hier gegeven oplossing is hoogst ongelukkig (…) een nadere beschouwing overbodig’
(‘Door oefening volmaakter’). Zij hield rekening met esthetische, praktische
en financiële factoren, die niet altijd harmonieus samengingen, wat bleek
bij de inzending onder motto ‘K’: ‘Geen van beide ontwerpen kan voor de
beschikbare som worden uitgevoerd. Het tekenwerk echter is zeer fraai’.
Men had een duidelijk beeld van hoe een sociëteitsgebouw er uit moest
zien. Dat paste bij de opvattingen binnen de bouwkunst van de (late) 19de
eeuw, waarbij men vrijelijk putte uit het scala aan stijlen dat de architectuurgeschiedenis tot dan toe had opgeleverd, en de keuze bij voorkeur liet
afhangen van het doel en de functie van het te concipiëren bouwwerk. Zo
werd een kerk vaak in gotische of romaanse stijl opgetrokken, maar koos
men voor een gerechtsgebouw eerder een classicistische benadering. Die
(trendgevoelige) voorkeuren zullen de objectiviteit en de onbevangenheid
van de jury ongetwijfeld hebben beïnvloed, waarbij met name de gevel als
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toetssteen gold. Die had soms in hun ogen ‘het karakter van een woonhuis’
(‘Unitas’), of droeg de ‘bestemming van het gebouw in geenen deele uit’
(‘l’Espérance’). Zeker bij dit visitekaartje van het gebouw viel het niet mee
om de soberheid - die vanwege de krappe begroting onvermijdelijk was - te
combineren met de gewenste representativiteit. De ene keer was het ontwerp te eenvoudig (‘Arbeid adelt’). Een andere keer weer niet eenvoudig genoeg: ‘(…) de toren en de vele versieringen van den gevel veroorzaken dat
het ontwerp op verre na niet voor den vastgestelde som te bouwen is’ (‘Veel
koks verzouten de brij’). Terwijl een ambitieuze begroting lang niet altijd
tot een goed resultaat leidde: ‘De toren is onnodig kostbaar en de voorgevel
niet fraai’ (‘Concordia’). Sommige architecten legden verkeerde accenten:
‘Er schijnt te veel gedacht te zijn aan schouwburg, dat bijzaak moet blijven’
(‘A.16’ en ‘Veel koks’).
Problemen
Er was een aantal problemen dat regelmatig opdook, zoals de bezoekersregulatie binnen het gebouw, vooral tussen de verdiepingen onderling. Veel
oplossingen daarvoor bleken niet te voldoen: ‘Een wenteltrap is ongeschikt
om toegang te verleenen tot eene zaal waar 300 à 400 bezoekers komen’
(‘Belvédère’), of: ‘De hoofdtrap zal aanleiding tot ongelukken geven’ (‘Soos’).
Ook over de ingang tot het gebouw werd flink gediscussieerd. Er waren er
overigens meerdere, aan de IJssel en aan de Oudestraat. Die aan de IJssel was
vreemd genoeg niet de hoofdingang, dat was die aan de Oudestraat. Een merkwaardige oplossing, omdat het een relatief smalle onderbreking in de gevelwand daar vormde, die geen enkele indicatie gaf van de schaal van het sociëteitsgebouw dat erachter lag, met zijn brede, op de rivier gerichte hoofdgevel.
Het belangrijkste vraagstuk waar de architecten mee geconfronteerd werden was echter de belichting van het interieur. Het perceel was aan drie
kanten ingesloten door andere bebouwing. Het programma van eisen was
zwaar in verhouding tot de beschikbare bouwruimte, die relatief lang en
smal was, waardoor het verleidelijk was die geheel te benutten, met ongunstige gevolgen: ‘Doordien het geheele terrein bebouwd is, missen verschillende lokalen geheel het noodige licht’ (‘Concurrent’). Als men binnen
het gebouw voor lichttoevoer wilde zorgen, bijvoorbeeld door middel van
binnenplaatsen of lichtschachten, werd het te benutten oppervlak nog kleiner en krapper, waardoor grote ruimtes als de concert- en conversatiezaal
in het gedrang dreigden te komen. Zag men af van die interne oplossing,
dan moest de lichttoevoer volledig via de ramen in de voorgevel komen.
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Het vergde van een architect vindingrijkheid, talent en ervaring om een
goed evenwicht tussen deze tegenstrijdigheden te vinden. Sommigen losten
het probleem op door (illegaal) een stukje gemeentegrond te annexeren, bijvoorbeeld voor een torentje (‘Quand Même’). Velen vervielen in concessies
die afbreuk deden aan het plan: ‘De vorm van de conversatiezaal, waarin
men van de IJsselkade onmiddellijk kan binnenkomen is onbehaaglijk’ (‘IJsselzicht’). Of men vond oplossingen die geforceerd aandeden: ‘De bekapping
aan de zijde der Oudestraat is zonderling’ (‘Orion’). Bij sommige ontwerpen
werden recente bouwkundige innovaties geïntroduceerd die ruimte konden
besparen, zoals de lift. Slechts een enkeling vond een acceptabel antwoord
voor het lastige vraagstuk.
Prijzen
De eervolle vermelding ging uiteindelijk - ‘na rijp beraad’ - naar de inzending
onder motto ‘Vignola’, die drie tekeningen omvatte: ‘Dit ontwerp heeft vele
verdiensten, van het sousterrain is met spaarzaamheid gebruik gemaakt en
de groepering van de lokalen is op de beide verdiepingen uitmuntend. De
zalen zijn goed verlicht, overal heerscht symmetrie en de gevel heeft een
passend karakter.’ Er waren tal van mededingers voor deze onderscheiding
en de keuze was moeilijk geweest.34 Als een van de weinige inzendingen
had dit ontwerp geen woord van kritiek gekregen. Desondanks kende de
jury de eerste prijs toe aan nummer 99 met het motto ‘Rust Roest’, een ontwerp van de Amsterdamse architect Evert Breman (1859-1926), dat unaniem
als het beste werd beschouwd. Het bestond uit vier tekeningen, waaronder
één in perspectief. Bij de selectieronde werd het als volgt beoordeeld: ‘Aan
bijna alle eischen is uitmuntend voldaan; van het sousterrain is niet meer
genomen dan strikt noodig is en de groepeering der lokalen op beide verdiepingen is zeer goed. (…) De gevel heeft karakter en de doorsneden met
perspectief lichten het ontwerp voldoende toe.’35 Bij de definitieve toekenning ging men nog uitvoeriger op het geheel in. Er was weinig discussie
geweest. ‘Rust Roest’ overtrof duidelijk alle andere: ‘Dit ontwerp blonk boven alle mededingers uit door eene voortreffelijke distributie en inderdaad
artistieke opvatting, terwijl ook de constructie niet werd voorbij gezien. De
wijze waarop de kolommen onder de concertzaal ontworpen zijn, dient niet
alleen om de ordonnantie tegemoet te komen, maar ook om de bintlaag der
concertzaal te versterken. De uitvoering der teekeningen is meesterlijk.’ De
enige twijfels waren van financiële aard: ‘De vraag of dit gebouw voor f 21000,kan gebouwd worden, kan niet zonder schroom beantwoord worden. Let men
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Ontwerp van architect Evert Breman voor de voorgevel van
Het Collegie. Collectie Stadsarchief Kampen.

Ontwerp van architect Evert Breman van de plattegronden
van Het Collegie. Collectie Stadsarchief Kampen.

op de begrooting en het voornemen van den ontwerper om natuurlijke steen
toe te passen en surrogaten te weren, dan zullen meer dan f 21000,- gevorderd worden, maar bij de buitengewoone concurrentie die tegenwoordig in
het bouwvak heerscht en de lage prijzen der materialen behoort het niet tot
de onmogelijkheden, het sociëteitsgebouw voor de vastgestelde som te bouwen, mits het den ontwerper ernst is naar zuinigheid te streven. Door toepassing van kunststeen kan dit doel voor een groot deel bereikt worden.’36
Ondertussen won de directie bij architect A.L. van Gendt (1835-1901), broer
van jurylid F.W. van Gendt, inlichtingen in over Breman, die enige tijd onder diens toezicht werkzaam was geweest.37 Ze bleken dusdanig gunstig dat
er contact met hem werd gelegd.38 Breman had zich bij Van Gendt onder
meer onderscheiden als uitmuntend tekenaar, die veel projecten van het
bureau in beeld bracht, zoals de inzending voor de Amsterdamse beursprijsvraag in 1884, waaraan hij een groot aandeel leverde en die mede dankzij de
aantrekkelijke visualisatie bijna had gewonnen.39 Het feit dat A.L. van Gendt
en jurylid F.W. van Gendt broers van elkaar waren zal zeker niet nadelig zijn
geweest voor het oordeel.
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Tentoonstellingen
De ingezonden ontwerpen werden tentoongesteld op 2 en 3 december 1885
in de concertzaal (Stadsgehoorzaal). Entreekaarten kostten voor dames en
leden van de sociëteit 25 cent en voor niet leden twee kwartjes. De Opmerker
vond de prijsvraag belangrijk genoeg om een verslaggever naar Kampen te
sturen, die de tocht met frisse tegenzin aanving: ‘Het behoort zeker niet tot
de aangenaamste ondernemingen, op een mistigen wintermorgen van Amsterdam naar Kampen te reizen.’ Blijkbaar viel voor een Randstedeling ook
toen al de reis van Amsterdam naar Kampen zwaarder dan die van Kampen
naar Amsterdam. Eenmaal aangekomen verdween zijn scepsis en ondernam
hij zelfs ‘een kleine wandeling door de stad’ met een bezoek aan de Broederkerk en het Oude Raadhuis, ‘dat pronkjuweel van Kampen’. Na enig misbaar
over de te betalen entree voor de tentoonstelling (‘dezer gelden zal de sociëteitskas voorzeker kunnen ontberen’), betrad hij de twee zalen waarin de tekeningen werden getoond. Hij vond het aanbod beneden het middelmatige.
Ontwerpen in Nederlandse, Duitse, of Vlaamse Renaissancestijl, met ‘gevels
in berg- en baksteen’ overheersten. ‘Slechts enkelen vertoonden een meer
klassieke opvatting.’ Waardering was er voor het uitvoerige juryrapport
waarin op elke inzending afzonderlijk werd ingegaan. Waardering was er
ook voor het winnende ontwerp: ‘Een gelukkige keuze.’ Vervolgens werd een
twintigtal inzendingen apart besproken. ‘Wat betreft de overige ontwerpen
wenschen wij het stilzwijgen te bezwaren, daar deze blijkbaar door nog ongeoefende handen vervaardigd zijn.’40 ‘Vignola’, de winnaar van de tweede
prijs, werd op verzoek van de vervaardiger, die anoniem wilde blijven, niet
getoond.41 De verslaggever constateerde niet alleen een scala aan internationale invloeden, maar ook referenties aan plaatselijke bouwwerken, zoals
het hoektorentje van ‘Quand Même’ dat harmonieerde met het op korte
afstand gelegen Oude Raadhuis, maar als geheel teveel het karakter van een
schoolgebouw had. Als een typologische mismatch werd ook het verder niet
onverdienstelijke ‘Ars Libera’ beschouwd, vooral ‘door de toepassing van de
vormen van den officiëlen Rijksbouwstijl’ dat er het karakter van een school
of geestelijk gesticht aan gaf. Waarbij de reporter ongetwijfeld doelde op de
nogal strenge gebouwen in een mengvorm van neogotiek en neorenaissance
die architecten als Jacobus van Lokhorst (1844-1906), Pierre Cuypers (18271921) en Cornelis Peters (1847-1932) in opdracht van de Rijksoverheid bouwden. Ook hij betwijfelde of het merendeel van de ontwerpen voor de gestelde bouwsom uit te voeren was.42
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Een aantal niet uitgevoerde prijsvraagontwerpen voor Het Collegie, die in 1886 werden gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad.
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Het niet uitgevoerde ontwerp van J. de Haan dat in 1887 werd gepubliceerd in het Vademecum der Bouwvakken.

Publicaties
Een selectie (29 stuks) van de inzendingen, waaronder het winnende ontwerp, werd in januari 1886 getoond in het Maatschappelijk Gebouw van de
Maatschappij tot Bevordering de Bouwkunst te Amsterdam.43 Eenzelfde verzoek van Architectura et Amicitia was afgewezen.44 Een aantal inzendingen
werd gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad: ‘IJsselkade’ van de Zwolse architect S.J.H. Trooster, ‘Ad Valorem’ van de Amsterdammers F.W.M. Poggen
beek en B.J. Ouëndag, ‘Praesens Imperfectum’ van de in Leiden gevestigde
H.J. Jesse, ‘Totila’ van het duo Ch. Verhulst en T. Steinmetz, ‘Euterpe’ van J.B.
Kam uit Amsterdam en ‘Vergunning’ van F.M.L. Kerkhoff uit Delft en P. du
Rieu Fzn uit Den Haag.45 Ze tonen de grote variëteit aan mogelijkheden die
het laat 19de-eeuwse eclecticisme voor de bouwkunst bood, met een hoofdrol
voor de internationaal heel verschillend geïnterpreteerde (neo)-renaissance,
zoals de verslaggever van De Opmerker eerder al constateerde.
Van de getoonde plannen vond hij ‘Ad Valorum’ ‘Praesens Imperfectum’
en ‘Totila’ de moeite waard om uitvoeriger te bespreken. Het eerste, dat in-
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vloed van de Belgische Renaissance vertoonde, was volgens hem duidelijk
het werk van een ervaren architect, die alles goed overdacht voor hij het met
vaste hand op papier bracht. Over het tweede was hij minder goed te spreken. Er was kritiek op de onpraktische hoofdtrap en de weinig doordachte
planverdeling. De eenvoudige gevel kon wel zijn goedkeuring wegdragen.
‘Totila’ vond hij ‘een goed plan’ met een sobere gevel en perspectieven ‘die
toonen, welk een uitmuntend teekenaar de ontwerper is’.46
Van de in het Bouwkundig Weekblad afgebeelde inzendingen toonde ‘IJsselkade’ van architect Trooster enige verwantschap met de winnende bijdrage
van Breman. ‘Euterpe’ en ‘Vergunning’ weken het meeste af, vooral door
de geringe hoogte, die voor de beoogde locatie echter nog niet zo slecht
zou zijn geweest. In het Vademecum der Bouwvakken een nog jong tijdschrift
‘voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid bij
het bouwen beoefend’ werd een goed jaar later de inzending van J. de Haan
afgedrukt, een vrijwel symmetrisch, op het Franse classisisme georiënteerd
ontwerp, dat er niet onverdienstelijk uitzag, maar dat twijfel zaaide over de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het tijdschrift, aangezien de
architect zelf de hoofdredactie voerde.47
Protest
Vanzelfsprekend was niet iedereen van de ongehonoreerde inzenders het
met de juryuitslag eens. F.M.L. Kerkhoff en P. du Rieu Fzn (van het ontwerp
‘Vergunning’) ventileerden hun ongenoegen door middel van een ingezonden brief in het Bouwkundig Weekblad. Zij maakten een kritische vergelijking
tussen het prijsvraagprogramma en de interpretatie ervan. Hun grootste bezwaar was het feit dat de begrotingslimiet veel rekkelijker was gehanteerd
dan aangekondigd. Het winnende ontwerp kon ook volgens hen nooit voor
het beoogde bedrag worden gerealiseerd. Dat het toch was gekozen werd als
onredelijk gezien, als een vorm van concurrentievervalsing zelfs, omdat de
briefschrijvers in hun ontwerp concessies hadden gedaan die de kwaliteit
van hun inzending - en daarmee de kans op succes ervan - in eigen ogen
had verminderd. De redactie van het Bouwkundig Weekblad ondersteunde de
kritiek, maar merkte ook fijntjes op dat zij al eerder had gewaarschuwd voor
het beperkte budget in relatie tot de gestelde eisen.48
Ronduit boos was een zekere ‘H’, (De Haan?) die twijfelde aan de zorgvuldigheid van de jury, omdat deze had vermeld dat zijn concept twee plattegronden bevatte, terwijl het er drie waren.49 Toch verliep de hele procedure,
voor een prijsvraag, eigenlijk zeer voorspoedig. Het aantal wanklanken bleef
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relatief beperkt, terwijl een ontwerptraject in wedstrijdvorm niet zelden de
garantie biedt voor een langdurige, onverkwikkelijke en onbevredigende
loopgravenoorlog, waarin voortdurend met modder wordt gegooid en die
uiteindelijk vaak uitmondt in een gekunsteld compromis, zoals dat in Kampen een paar jaar later (1890-1892) bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het
Burgerweeshuis voor een deel het geval was.50 Een dergelijke moeizame gang
van zaken bleef Het Collegie bespaard. De redactie van De Opmerker prees de
jury zelfs voor de zorgvuldige wijze waarop zij haar taak had volbracht.51 En
ook de directie van Het Collegie was heel tevreden. Inmiddels had het college
van B en W zijn goedkeuring gehecht aan de door Breman ontworpen gevel.52
Breman
De gloriërende winnaar kwam in architectenkringen nog maar net kijken.
Hij was geboren in Zwolle, maar had die stad in 1881 samen met zijn broer,
de kunstschilder Co Breman (1865-1938), verlaten voor Amsterdam, waar de
ontplooiingsmogelijkheden groter waren en de sfeer ruimdenkender. Hij
studeerde in de avonduren bouwkunde en deed enige tijd praktijkervaring
op bij bureau Van Gendt, een van de grootste en meest succesvolle van het
land. Met Breman haalde Kampen een veelbelovende bouwmeester in huis.
Toen hij zijn ontwerp voor Het Collegie instuurde was echter nog maar
weinig van zijn werk daadwekelijk gerealiseerd. Zijn eerste uitgevoerde
projecten waren Nassaukade 80-81 en 83-84 te Amsterdam (1886), waarmee
hij wel meteen een visitekaartje afgaf.53 Het jaar daarop werkte hij aan de
verbouwing van het spraakmakende Paleis voor Volksvlijt, een icoon van de
Nederlandse 19de-eeuwse architectuur, dat later is afgebrand.54 Dat hij met
zijn inzending voor Kampen, in het gezelschap van een groot aantal concurrenten, en met nog maar zo’n beperkt oeuvre op zijn naam onomstreden de
hoofdprijs binnensleepte zegt veel over zijn talent. Dat de opdrachtgevers
met deze relatief jonge en onervaren architect in zee durfden gaan getuigt
ook van lef, visie en ondernemingszin van hun kant.
Breman bleef nog vele decennia actief en adapteerde met ogenschijnlijk
groot gemak de stilistische ontwikkelingen die tijdens zijn werkzame leven
elkaar snel opvolgden. Een van de eerste bouwwerken die hij na het sociëteitsgebouw realiseerde was een pand in opdracht van de Verzekeringsmaatschappij de Nederlanden van 1845 op de hoek van de Reguliersbreestraat en
het Muntplein in Amsterdam in 1888, inmiddels een gemeentelijk monument, waarvan de winkel werd gehuurd door de Kamper sigarenfabrikant
J.H. van Hulst, lid en geldschieter van Het Collegie.55 Dat kan bijna geen toe-
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Woonwinkelpand op de hoek
van de Reguliersbreestraat
en het Muntplein in
Amsterdam.
Foto: Frans-Henk Hoekstra.

val zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat beide heren door de bouw van de
sociëteit met elkaar in contact waren gekomen. Het rijk gedetailleerde Amsterdamse hoekpand valt net als de sociëteit op door de prominente, bewerkelijke dakkapellen. Een van Bremans laatste en bekendste bouwwerken is
het zogenaamde Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam,
dat diende als onderkomen voor landverhuizers. Het maakte onderdeel uit
van een complex gebouwen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, voornamelijk opgetrokken in de jaren tien en twintig van de 20ste eeuw, waarvan
een deel nog bestaat, maar dat inmiddels een andere functie heeft.56
De bouw
De situatie aan de IJsselkade vóór de sloop en nieuwbouw van de varkenswaag en slepersstallen was op zijn minst schilderachtig of pittoresk te noemen. Het gebied was nog maar kort daarvoor flink op de schop genomen.
Stadsbouwmeester Nicolaas Plomp had door afbraak van diverse gebouwen
de doorgang van de brug naar de stad verbreed en de nieuwe toegang gelardeerd met ontwerpen van zijn hand, zoals het zogenaamde Baandershuisje
links van de brug en de wit gestucte ‘kaarsenlade’ rechts ervan, waar zich de
varkenswaag en de slepersstallen bevonden, met daartussenin het huidige
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café De Unie. Iets verder stroomafwaarts bouwde hij een fraai neoclassicistisch pand met timpaan, de zogenaamde ‘Stadskoepel’, bedoeld als een plek
voor ontspanning, die later als telegraafkantoor werd gebruikt.57 Door de
bescheiden hoogte van de kaarsenlade waren het Raadhuis en de Schepentoren goed zichtbaar vanaf de kade en vormden daardoor belangrijke visuele
schakels in het IJsselfront (zie pagina 327).
Er werd voortvarend te werk gegaan. De opdracht voor het ‘inrichten van
een lokaal onder het telegraafkantoor tot varkenswaag en het bouwen van
een gebouw voor een nieuwe slepersstal en privaten benoorden het telegraafkantoor’ werd op 18 oktober 1885 via een aanbesteding gegund aan H.
van Dijk Dzn. voor een bedrag van 1.395,95 gulden, ruim onder de raming
van 1.815 gulden.58 Voorafgaand was nog flink gesnoeid in het programma
van eisen. Een aantal raadsleden had zwaarwegende bezwaren. Zo vreesde
de heer B.J. Wolff dat de nieuwe situatie esthetisch gezien ‘een onaangenaam gezigt zal opleveren’. De heer H.M.L. Oudendijk had vooral het welzijn
van de varkens voor ogen, die door het versoberen van het plan ‘niet op
een zeer plezierige manier uit hunne rijtuigen kwamen’, maar vaak aan
oren en staarten werden voortgesleept. Desondanks was het bestek met een
ruime meerderheid aanvaard.59 De door Het Collegie aanbestede klus voor
het afbreken van de waag en de sleepersstallen werd op 24 december aangenomen door A. van Winsum voor het bedrag van 40 gulden.60 Een relatief
bescheiden bedrag. Mogelijk had Van Winsum het recht op verkoop van het
sloopmateriaal, wat toentertijd nog behoorlijk lucratief kon zijn.
De bouw van de sociëteit zelf werd aanbesteed op 3 februari 1886 en gegund
aan de laagste inschrijver: F. Schippers uit Genemuiden, die inschreef voor
19.947 gulden. Hij was de enige die onder de begrote som offreerde. Het
verschil met nummer twee was ruim 2.000 gulden. De anderen - meer dan
de helft van de inschrijvers bestond uit Kamper bedrijven - zaten er allemaal ruimschoots boven.61 De over Schipper ingewonnen referenties waren
zeer gunstig. Hij kreeg de opdracht, ondanks de bijna verdacht lage offerte.
Omdat het bedrag meeviel besloot het bestuur dat er ruimte was voor extra
uitgaven. Die werd vooral besteed aan verfraaiing van het gebouw. Samen
met de architect smeedde men plannen voor extra schoorsteenmantels in
de conversatie- en de biljartzaal, voor het gebruik van natuursteen bij het
portaal en bij de drempels, terwijl voor de voorgevel stenen van ‘Van de Loo’
werden besteld.62 De gelijknamige familie runde op dat moment een steenfabriek aan de IJssel tussen Giesbeek en Beinum, die blijkbaar eersteklas
kwaliteit bakstenen leverde.63
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Weliswaar in de rug gedekt door het gunstige exploitatiesaldo van de socië
teiten over 188564 bleek men toch wat te voorbarig en opportunistisch te
zijn geweest bij het doen van de extra uitgaven, die zeer welkom, maar niet
onontbeerlijk waren. Een paar maanden later kwamen er namelijk alarmerende geluiden vanaf de bouwplaats. De conditie van de te bebouwen ondergrond viel ernstig tegen, ondanks de oriënterende proefboringen die men
voorafgaande had verricht. Vooral het deel waar de voorgevel moest komen
was te zacht. De aannemer legde het werk neer om over nieuwe voorwaarden te onderhandelen. Die gesprekken verliepen moeizaam, mede doordat
hij regelmatig met de architect van mening verschilde. Het bestuur besloot
de zaak niet op de spits te drijven, maar voor een pragmatische oplossing te
kiezen, waarbij het - heel genereus, want niet verplicht - water bij de wijn
deed, om escalatie en dus verder oponthoud te voorkomen. Procederen
was in niemands belang. Als gevolg werd de opleveringstermijn met enkele maanden verlengd. De vereniging nam de bouwrisico’s voor de sociëteit
voor haar rekening, terwijl de aannemer - onder protest - de eventuele schade aan belendende panden op zich nam. Omdat heien vanwege het gevaar
voor de belendende gebouwen onmogelijk was, werd voor de fundering de
ondergrond extra diep afgegraven en opgevuld met stevig schoon zand.
‘Als het mijn zaak was en ik voor particuliere rekening handelde zou ik mij
volledig verantwoord achten’, verklaarde Breman met een overtuiging, die
in retrospectief, ruim een eeuw later, geen bluf bleek te zijn.65
Door de ongepland hoge onkosten voor de fundering en het slopen en weer
optrekken van belendend muurwerk besloot men de af te sluiten hypotheek
te verhogen tot 15.000 gulden. Er was namelijk ook nog zo’n 3.000 gulden
nodig voor onder meer de aankoop van gordijnen en meubilair, verlichting
en verwarming. De geplande (luxe) uitgaven voor schoorsteenmantels en
dergelijke werden overigens niet geschrapt. Al moest Breman wel elke afwijking van het bestek melden bij het bestuur. En daar werd streng de hand aan
gehouden. De totale stichtingskosten van het gebouw naderden inmiddels
de 35.000 gulden.66 Het jaar 1886 vertoonde een nadelig saldo, maar het
exploitatieresultaat bleef geruststellend. Het ledenaantal van de vereniging
steeg licht.67
Bestek
Door de tegenvallers duurde het tot 6 juni 1886 voor de eerste steen werd
gelegd (kosten 105 gulden).68 Dat kon pas toen de fundamenten waren voltooid en ‘versteend boven het plint van het te stichten gebouw’. Daarvoor
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waren alle oude bouwrestanten ‘tot op 0,25 M. beneden de aanleg der fundamenten’ verwijderd,69 waarmee ongetwijfeld veel interessante historische
sporen verloren gingen. De happening verliep niet onopgemerkt. Zaterdag
5 juni 1886 volgde een parade van prominenten, waaronder een groot aantal leden van de sociëteit, het muziekcorps van het Instructie Bataljon, dat
van het oude onderkomen aan de Nieuwe Markt naar het bouwterrein marcheerde.70 Daar hield voorzitter C. Kalff een toespraak waarin hij architect
Evert Breman, opzichter Odink en aannemer Frederik Schipper prees. ‘Moge
dan bij den verderen opbouw de wijsheid de voltooiing leiden en kracht
en schoonheid dit gebouw, zoowel in- als uitwendig, sieren en tooien en
wijsheid en kracht en schoonheid, die drie factoren, zoo noodig bij elken
intellectuelen arbeid, ook na de voltooiing zich blijvend binnen dit gebouw
vestigen.’ Een tekst die door uitgever Laurens van Hulst werd vastgelegd
op perkament. De gedragen woorden werden nog kracht bijgezet door de
toespraken van burgemeester L.W. Ebbinge en H.M.L. Oudendijk namens de
sociëteitsleden.71 Dezelfde maand verleende de gemeente toestemming om
een extra raam aan te brengen in de noordwestgevel van het nieuwe verenigingsgebouw, met de bepaling dat ‘wanneer de gemeente de terreinen
er naast tot andere doeleinden mogt willen gebruiken ze de Sociëteit kan
opleggen om het raam weder vrij te maken’.72 Het probleem van de geringe
lichtinval was daardoor - in ieder geval tijdelijk - voor een deel gepareerd.
Dat was ook al gedeeltelijk gebeurd door de ramen wat breder te maken.
De bouw bleef moeizaam verlopen. Er waren geregeld conflicten met de aannemer, ook na het oplossen van de funderingskwestie, onder meer over de
(stuc)decoraties van het interieur.73 De oorspronkelijke bouwtermijn werd
met 59 werkdagen overschreden. Ondanks alles vond men dat de aannemer
onder goed toezicht goed werk had opgeleverd, ‘maar dat men licht in moeilijkheden met hem treedt’.74 Uiteindelijk werden de gerezen problemen in
der minne geschikt. De aannemer ging akkoord met 2.700 gulden ter vergoeding van het meerwerk, met de kanttekening dat hij desondanks nog
een schade van enkele duizenden guldens leed. Wederom een bewijs dat de
begroting veel te krap was geweest, maar ook van het feit dat Schippers zich
in de klus had verslikt. Ongeacht de financiële tegenspoed werd er nog 17
gulden uitgetrokken voor bloemen ‘om het bordes wat gezelliger te maken
en eenigszins te maskeren’.75
Op 16 januari 1887, ’s avonds om negen uur, werd het gebouw in gebruik
genomen.76 De feestelijke inhuldiging vond een kleine maand later plaats
op 12 februari. Mevrouw E.C. Boele-Huber bood daarbij namens negentig
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dames een klok aan voor de conversatiezaal.77 Het belangrijkste programmaonderdeel was waarschijnlijk de soirée van het gezelschap van de Rotterdamse theaterexploitant Carl Pfläging. Verenigingslid G. Luijmes zorgde
voor dansmuziek. Introducées waren deze avond niet welkom.78 Helaas is er
geen verslag teruggevonden van deze gebeurtenis. De bij dit soort gelegenheden altijd bijzonder uitvoerige Kamper Courant zwijgt in alle toonaarden.
Mogelijk werd het evenement overschaduwd door de berichtgeving over de
talrijke feestelijke activiteiten ter ere van de zeventigste verjaardag van Koning Willem III.
Het uiterlijk van het gebouw
Het was de bedoeling geweest dat het gebouw de toegang tot de gemeente
zou verfraaien. Of die opzet is geslaagd is voor een deel een kwestie van
smaak. De kaarsenlade en het ertegenover liggende Baandershuisje waren
een bijzondere en elegante stedenbouwkundige ingreep geweest, die echter
al spoedig door de praktijk was achterhaald - onder meer door het toenemende verkeer - en vervolgens in etappes sneuvelde totdat er niets meer van
over was. Het sociëteitsgebouw leverde een groot aandeel daarbij, maar leidde in ieder geval tot een schaalvergroting die paste bij de locatie, ook al werd
het zicht op het Oude Raadhuis er deels door weggenomen. De elegante
horizontale ritmiek van de kaarsenlade was al onderbroken door het pand
waarin nu café De Unie is gevestigd, dat de linkerbuurman van Het Collegie
werd. Een te kleinschalig gebouw op die plek, dat ook door de stijl en opzet
uit de toon viel en tot op heden een vreemde eend bleef, zeker na voortgaande sloop van de omliggende bebouwing. De bouw van het postkantoor van
rijksbouwmeester Peters in 1901 paste beter bij de eerder ingezette schaalvergroting, al ging dat ten koste van het fraaie stadspaviljoen, waarmee wederom binnen relatief korte tijd een geslaagd ontwerp van Plomp verdween.
In combinatie met het sociëteitsgebouw zorgde het postkantoor wel voor
een evenwichtiger situatie aan de kade, ondanks de afwijkende op de gotiek
geïnspireerde stijl.
Breman leverde voor zijn honorarium van 1383,75 gulden79 een gebouw
op in eclectische stijl, typerend voor de late 19de eeuw, waarbij renaissancistische en classicistische elementen overheersen. Het accent ligt op de
gevel aan de IJsselkade: ‘een brede lijstgevel met verdieping, vensters met
profiellijsten onder frontons en gepleisterde lisenen’. Het gebouw heeft een
gootlijst op gekrulde klossen en voluten. De gevelwand wordt verder gedecoreerd en ingedeeld door middel van zogenaamde diamantkoppen en spek
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Gezicht op Kampen vanaf de Spoorkade, voor 1897. De bakstenen gevel van Het Collegie is nog niet beschilderd. Links nog een
deel van de ‘kaarsenlade’. Collectie SNS Historisch Centrum.

lagen. Opvallend zijn het balkon voor het meest rechtse raam van de eerste
verdieping en het bordes op de benedenverdieping dat fraai uitzicht biedt
op de rivier. Beide hebben een balustrade van gedraaide balusters, die steunen op consoles.80 Blikvangers van het gebouw waren de rijk gedecoreerde
topgevels boven de gootlijst, links en rechts van het gebouw, waarvan de
linker groter was dan de rechter. Deze een-steens dikke constructies zaten
er vooral voor het optische effect. Ertussenin bevonden zich twee bescheiden dakkapellen. De totaalindruk is dat van een harmonieus, in onze ogen
overdadig, maar voor die tijd, gezien de functie en status, relatief bescheiden gedecoreerd pand. En dat was ook de bedoeling van de opdrachtgever.
Ludiek en markant is het geveltje aan de Oudestraat met de (hoofd)ingang,
een smalle interruptie van de huizenrij daar, die wat geforceerd aandoet. De
decoratieve elementen die bij de IJsselgevel binnen proportie blijven krijgen
hier een theatraal en zelfs enigszins potsierlijk karakter, dat juist daardoor
ook wel weer typerend is voor de grandeur die men nastreefde.
Oude foto’s wekken de illusie van een bakstenen ‘corps’ met decoratieve
elementen in natuursteen. In feite werden hier ‘Roode Sollinger zandsteen’
(7.500 kubieke meter), hardsteen (0.856 kubieke meter) en kunststeen (11.983
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Ingangspartij van Het Collegie aan de Oudestraat. Links het voormalige postkantoor. 2020. Foto: Remy Steller.

kubieke meter) voor gebruikt. Het zandsteen diende grotendeels voor de
plint en cordonband van het gebouw. Het hardsteen onder meer voor neuten, stoeptreden en stootborden. Het kunststeen, dat bestond uit portlandcement en guszand (zand met een relatief grove korrel), werd gebruikt voor
colonnades, pinakels en balusters, de (decoratieve) delen van het gebouw
dus die het meest plastisch en ruimtelijk waren.81
Het interieur
Afgaande op het bestek was het interieur rijk gedecoreerd. Er is sprake van
lambriseringen, balusters, pilasters, kroonlijsten, frontons, architraven, belegstukken, buiklijsten en dorpelstukken, waarvoor verschillende houtsoorten werden gebruikt, waarbij de meest bewerkelijke details lijken te zijn
uitgevoerd in eiken. Ook werd er getrokken, gegoten en gesmeed ijzer toegepast. De eerste categorie vooral voor balken, de tweede voor platen, roosters en kolommen en de derde voor constructieve verbindingsstukken als
(muur)ankers.82 In het gebouw zat ook veel bewerkelijk stucwerk. Vooral de
schoorsteenmantels, waar al in een vroeg stadium extra geld voor was uitgetrokken, moeten blikvangers zijn geweest. Als de ontwerpen van Breman
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De biljartkamer van Het Collegie kort na de oplevering van het gebouw. Foto: Collectie SNS Historisch Centrum.

zijn uitgevoerd was die in de biljartzaal van ‘gewoon marmer’. Die in de
conversatiezaal moet nog rijker zijn geweest. Beide waren waarschijnlijk
voorzien van decoratieve tegels. Breman had in eerste instantie exemplaren
van de Engelse Minton Company voorgesteld, een van de grootste producenten uit die tijd, waar ontwerpers aan verbonden waren die inmiddels
wereldberoemd zijn. Maar de (materiële) kwaliteit ervan viel tegen en men
wendde zich tot de Delftse firma Joost Thooft en Labouchère.83 Helaas is het
eindresultaat onbekend. Er zijn weinig foto’s van het originele interieur bewaard gebleven, maar die er nog bestaan geven een representatieve indruk
van de sfeer van het gebouw in het bijzonder en de decoratielust van de
19de eeuw in het algemeen. Bij één ervan was de lens gericht op de biljartzaal. Ondanks de kingsize tafels en dito lampen was deze ruimte relatief
sober. Wel vallen de houten lambriseringen, de rijk bewerkte plafonds en de
subtiel beschilderde wanden op, maar de plankenvloeren getuigen bepaald
niet van overdreven rijkdom. De kantine was rijker van toon en stoffering.
De uitvoering van wanden en plafond is vergelijkbaar met die van de biljart-
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De kantine van Het Collegie kort na de oplevering van het gebouw. Links het 18de eeuwse ballotagekastje. Foto: Collectie SNS
Historisch Centrum.

zaal, maar de ruimte is drukker, met meer interieurstukken, waarvan de
meeste functioneel zijn, maar een groot aantal ook louter decoratief: met
zorg geselecteerde rekwisieten ter verhoging van de gezelligheid. Een deel
zal afkomstig zijn geweest van het oude onderkomen aan de Nieuwe Markt,
waarvan men de meubelen in eigendom had, maar er werd ook het een
en ander in het kader van de nieuwbouw aangeschaft. In september 1886
werden aanbesteed: ‘1 grote kroon met 12 tot 16 lichten, 1 vijfarmige, 2 driearmige, 30 mooie eenarmige, 20 eenvoudige eenarmige, 2 calonferes (een
soort kachel), 300 weener stoelen, mebelgordijnen voor 10 ramen’ en verder
een toneelscherm en ‘coulisses’.84 De architect en andere artistiek betrokkenen hebben zich niet onbetuigd gelaten, ondanks het beperkte budget. De
kantine onderscheidt zich door de aanwezigheid van zuilen en pilasters, die
het voorname karakter accentueren. Het is niet moeilijk om een voorstelling te maken van de ruimte in gebruik, bevolkt door zich daar verpozende
verenigingsleden. Bijvoorbeeld met behulp van een foto die enige tijd na de
bouw moet zijn gemaakt. Een aantal heren poseert daarop geduldig voor
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Frans Walkate (tweede van rechts) met een aantal andere sociëteitsleden. Foto: Collectie SNS Historisch Centrum.

de fotograaf. Zichtbaar op de achtergrond zijn onder meer een stuk zuil en
delen van de lambrisering, evenals een aantal meubelstukken die ook te
zien zijn op de foto van de kantine. Zoals met veel oude foto’s het geval is,
zijn met het verscheiden van de afgebeelde personen ook hun namen opgelost in het verleden. Gelukkig staan op deze foto nog een paar ervan op de
achterzijde vermeld, zij het rudimentair. Van rechts naar links zijn dat ‘Ekker’, waarschijnlijk bankdirecteur H.A. Ekker, met naast hem in een nogal
regenteske houding met sigaar bankdirecteur Frans Walkate en vervolgens
‘Van der Muelen’, ongetwijfeld de sigarenfabrikant W. van der Muelen. De
anderen blijven verzonken in de anonimiteit.
Vooral Walkate vervulde een belangrijke rol binnen de sociëteit. Tot aan zijn
dood in 1943 functioneerde hij als penningmeester.85 In 1937 werd het archief van de sociëteit overgebracht naar de Kamper Nutsspaarbank, waarvan hij directeur was: ‘De sociëteit heeft zelf geen behoorlijke brandvrije
bergruimte. De heer Walkate zal een en ander ordenen en voortaan bewaren in de archiefkluis van de Spaarbank. Het bestuur der sociëteit zal te
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IJsselkade met Het Collegie kort na de oorlog. Een deel van de topgevels staat nog overeind. Foto: A.J.H. v.d. Poll, Baarn. Collectie
SNS Historisch Centrum.

allen tijde inzage kunnen nemen.’86 Inmiddels had Walkate een historisch
archief opgericht waarin belangrijke documenten voor de geschiedenis van
Kampen werden verzameld en bewaard. Het is zeer waarschijnlijk dat het
archief van Het Collegie daar toen blijvend is ondergebracht. Het bevat ook
de stukken over de prijsvraag die de basis vormen voor dit artikel. Na Walkates dood kreeg het archief zijn naam. Als Frans Walkate Archief vormt het
momenteel een onderdeel van het SNS Historisch Centrum.
Het totaalbeeld van het sociëteitsgebouw - in- en exterieur - is dat van een
voornaam, representatief pand, waaraan de restrictieve begroting niet is af
te zien. Als hoofdkwartier van (een deel van) de stedelijke elite zegt het veel
over het welvaartsniveau in de stad op dat moment. Kennelijk was een relatief kleine groep mensen in staat een ‘clubhuis’ van deze schaal te bouwen
en te exploiteren. Toen men de opdracht verstrekte had de vereniging ongeveer 110 gewone leden, die een jaarlijkse contributie betaalden van 12 gulden. Buitengewone leden brachten jaarlijks in totaal bijna 150 gulden binnen.87 Op de uitgeschreven obligatielening voor de bouw werd grotendeels
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door leden ingetekend. En dit was niet eens het enige sociëteitsgebouw in
de gemeente. Zo was er, behalve het al eerdergenoemde onderkomen van De
Hereeniging, ook nog de op de IJsselmuider IJsseloever gelegen Buitensociëteit, evenmin een sneu gebouw. Het bewijst dat de 19de eeuw voor Kampen
misschien geen gouden, maar toch zeker een zilveren tijdperk was - om bij
de beeldspraak van die tijd te blijven. In de praktijk bleek de opening van
het aantrekkelijke nieuwe verenigingsgebouw echter niet het startpunt te
vormen van een nieuwe bloeiperiode, maar juist de omslag te markeren
naar een geleidelijke neergang. Het ledental liep vanaf die tijd gestaag terug.88
Veranderingen in gebruik en uiterlijk
In de oorlog werd de Kamper IJsselbrug tot twee keer toe opgeblazen. Daarbij liep een aantal belendende panden schade op, waaronder het sociëteitsgebouw. De topgevels ervan hadden nooit een structurele, dragende functie
gehad, maar vooral een esthetisch doel gediend. Slechts een ijzeren staaf
verbond de relatief ijle constructies met het dak. Door de explosies waren
de geveltjes waarschijnlijk ontzet en leverden nadien gevaar op, direct of indirect. Men vond het in ieder geval niet de moeite waard ze te herstellen. In
de schaarse naoorlogse jaren werd dat ongetwijfeld als verspilling van geld
en materiaal gezien, bovendien had men nog weinig oog voor de esthetische
kwaliteit van het pand, dus werden de toppen van deze beeldbepalende onderdelen gesloopt.
De 20ste eeuw bood in het algemeen geen gunstig gesternte voor de traditionele herensociëteit. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen ondermijnden de basis voor dergelijk gender-gebonden vermaak met een elitair
karakter. Nieuwe vormen van collectieve verstrooiing wonnen aan populariteit. Het ledental nam verder af. Na de Tweede Wereldoorlog viel het besluit
om de vereniging op te heffen. In 1951 werd het sociëteitsgebouw verkocht
aan makelaar G.J. Vos. Hij was de gemeente net voor geweest. Die had het
pand graag willen hebben als uitbreiding van het op een steenworp afstand
gelegen stadhuis, dat uit zijn voegen barstte vanwege het onstuitbaar voortwoekerende ambtenarenbestand. Een voorstel om het over te nemen van Vos
werd echter door de raad weggestemd, naar verluidt omdat ze hem de winst
niet gunden. Men vermoedde namelijk dat de makelaar over voorkennis had
beschikt door loslippigheid van burgemeester Oldenhof. Toen Vos vervolgens met het pand bleef zitten besloot hij er een café-restaurant te beginnen
onder de naam De Hanzestad.89 Dat liep lange tijd goed, ondanks de concur-
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rentie van de aan de andere kant van de brugoprit gelegen Stadsherberg, die
rond dezelfde tijd met geld van de Marshallhulp was gebouwd. Uiteindelijk
moest het café-restaurant van Vos in 1966 toch de deuren sluiten. De AMRO
Bank had het pand het jaar daarvoor gekocht om er een kantoor te vestigen.
De inventaris van de opgeheven horeca-instelling werd bij opbod verkocht.
Daarbij zullen ongetwijfeld oorspronkelijke stukken uit de inventaris van
Het Collegie hebben gezeten.90
Een deel van de interieurstukken was waarschijnlijk al overgebracht naar
de Buitensociëteit, de ‘dependance’ van Het Collegie. Toen in de jaren zestig ook dit oude kroonjuweel van het liberale Kampen werd geliquideerd
kwamen ze op de markt. Daartoe behoorden onder meer het zeldzame en
bijzondere 18de-eeuwse ballotagekastje dat nog in gebruik was geweest bij
de Groote Sociëteit, een antieke barometer, een 18de-eeuwse klok in Lodewijk XVI-stijl - mogelijk het exemplaar dat in 1887 bij de opening van het
gebouw door de echtgenotes van de leden was geschonken - en twee decoratieve 19de-eeuwse tafelstukken met horens van waterbuffels.
C.N. Fehrmann, de toenmalige beheerder van het Frans Walkate Archief,
wilde ze graag voor het archief verwerven. Hij verwachtte dat ze wel zouden worden geschonken. Dat bleek echter een misvatting te zijn. Ze werden
geveild onder de nog overgebleven leden. De afgehamerde bedragen vielen
- voor de kopers - flink tegen. Het archief wist het ballotagekastje te verwerven voor 300 gulden en de - op dat moment niet werkende - klok voor 160
gulden. Prachtige voorwerpen die, ondanks het feit dat ze als decoratieve
stukken in het archiefgebouw prima voldoen, toch altijd Fremdkörper in de
collectie bleven.91 De herkomst was eigenlijk het belangrijkste argument geweest om ze aan te schaffen, maar zeker in samenhang met het bewaard gebleven archief vormen ze een bijzonder ensemble. Het aankoopbedrag loste
Fehrmann in 1964 af met een subsidie van de provincie.
Bij de verbouwing voor de ingebruikname van het gebouw door de AMRO
Bank werd het exterieur aangepast aan de nieuwe functie, onder meer bij
de ingangen. De oorspronkelijke terrassen werden gesloopt. Waarschijnlijk
sneuvelden toen ook de laatste delen van de topgevels en werd het gebouw
beschilderd in een egale toon, waardoor de verschillen in materiaalgebruik
en de nuanceringen in het decoratieschema aan het zicht werden onttrokken of zelfs geheel verdwenen. Het aanzien van het pand leed daar aanzienlijk onder. Het visuele evenwicht raakte definitief verstoord en Bremans
oorspronkelijke ontwerp onherstelbaar aangetast. Ongetwijfeld viel ook een
deel van de vaste interieurstukken ten prooi aan de ‘vooruitgang’. Verbou-
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Het stemkastje dat
afkomstig is uit de boedel
van Het Collegie.
Gedateerd 1778. Collectie
SNS Historisch Centrum.
Foto: Remy Steller.

wingen in 1978 en later hebben de situatie niet verbeterd.
De bovenzaal van Het Collegie bleef na de overname door de bank in gebruik voor vergaderingen en andere bijeenkomsten voor diverse doelgroepen, zoals ze dat al sinds de oorlog had gedaan, toen ruimte voor seculiere
groepsbijeenkomsten schaars was. In 1978 werd ook hier het interieur geheel vernieuwd. Als er nog iets van de oude luister aanwezig was dan verdween die toen definitief. Er bleef een kaal casco over dat aan de smaak van
die tijd werd aangepast. Een smaak die in retrospectief een armoedige en
tijdgebonden indruk maakt, maar ongetwijfeld veel praktischer was en beter appelleerde aan de behoefte van de toenmalige klandizie. In 1993 kwam
ook aan het recreatieve gebruik van de bovenzalen een eind, omdat de bank
de ruimte nodig had. Exploitatie van twee zo uiteenlopende instellingen
binnen één gebouw gedurende zo’n lange periode was waarschijnlijk alleen
mogelijk geweest dankzij de aanwezigheid van twee ingangen. Als Zalencentrum De Hanzestad vertrok de verdreven horecaonderneming naar de
voormalige militaire manege aan de IJsseldijk.92
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Het Collegie anno 2020. De ABN AMRO Bank heeft in maart 2020 het kantoor gesloten. Foto: Remy Steller.

Ondanks alle ingrijpende veranderingen die het in ruim een eeuw tijd
heeft moeten doorstaan heeft het voormalige verenigingsgebouw toch een
deel van de oude allure behouden en behoort het nog steeds tot de meest
bijzondere voorbeelden van (laat)19de-eeuwse architectuur in Kampen. In
2020 vertrok ABN AMRO bank uit het gebouw. Het wacht nu op een nieuwe
bestemming.
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