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Inhoud

In een reactie op het artikel over Born in het juninummer meldt mevrouw Van Dalen ons 
dat de voornaam van directeur Norbruis niet Hobbe was maar Obbe. Siert Zoer was geen 
drukker maar handzetter. 
Nog een opmerking m.b.t. het artikel over het Kanaal: het spoor daar langs was geen 
smalspoor maar normaalspoor. 

Nog even dit
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Op vrijdag 5 februari �897 trad het Nederlandsch 
Tooneel in het oude Asser Concerthuis aan de Kolk op 
met het toneelstuk Denise van Alexandre Dumas fils. 
De schouwburgzaal op de eerste verdieping van het 
Concerthuis was tot de laatste stoel bezet. De Provin-
ciale Drentsche en Asser Courant was lovend over het 
spel van de hoofdrolspeelster Betty Holtrop-Van Gel-
der en Louis Bouwmeester, de grootste Nederlandse 
acteur van dat moment. De krant greep de voorstel-
ling van het Nederlandsch Tooneel aan om de Assena-
ren wakker te schudden over de accommodatie:
‘Eene nieuwe inrichting der zaal is hoog noodig, zoodat 
NIET de kleederen achter in de zaal op en over elkander 
gehangen en gelegd behoeven te worden en er na afloop 
van elke voorstelling een dringen en zoeken naar het 
‘goed’ ontstaat, zoodat NIET na de pauze de rook uit de 
koffiekamer naar boven in de zaal trekt, zoodat NIET een 
buffet in de zaal storend werkt op een goed volgen van 
het stuk.’
‘De toestand in het Concerthuis is niet langer aldus houd-
baar, waarover de bezoekers het zeker allen wel eens 
zullen zijn. Laat men dan de handen ineenslaan en door 
krachtig mede te werken tot eene verandering daarvan, 
de reden wegnemen voor eene hilariteit als gisteravond 
onder het publiek ontstond, toen mevrouw De Pontfer-
rand ook “de andere kamers van het ruime kasteel van 
den graaf de Bardannes” verlangde te zien.’

Een concertzaal die aan 
alle billijke eischen voldoet
De totstandkoming van het nieuwe Concerthuis in 1897-1898

Binnenkort opent De Nieuwe Kolk officieel haar deuren. In 1898 liep heel Assen 
uit toen het nieuwe Concerthuis geopend werd. Bertus Boivin en Bert Naar-
ding schrijven een boek over de geschiedenis van het Concerthuis en De Kolk. 
Dit artikel is een voorpublicatie van het eerste gedeelte van hun hoofdstuk 
over het Concerthuis. De auteurs vonden allerlei tot nu toe onbekende gege-
vens over deze bijzondere zaal die – tot verdriet van veel Assenaren – voor de 
nieuwbouw van De Nieuwe Kolk het veld moest ruimen. Het boek van Boivin 
en Naarding over De Oude Kolk verschijnt eind oktober 2012 bij Van Gorcum.

tekst: Bertus Boivin en Bert Naarding

E Advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser Courant 
van 3 februari 1897.
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Sinds Jannes Berends Schut zijn Concerthuis in �85� 
bij de havenkolk gebouwd had, was er nauwelijks iets 
aan de voorzieningen veranderd. Eerdere verbou-
wingsplannen waren wegens geldgebrek mislukt. Er 
moest eindelijk iets gebeuren, dat was duidelijk...

Commissie voor een nieuwe ‘comediezaal’
Dezelfde maand nog vonden in het Concerthuis twee 
bijeenkomsten plaats die georganiseerd werden door 
een ‘voorloopige commissie’. Onder leiding van jhr. 
mr. H.G. van Holthe tot Echten en J.E.G.C. Offerhaus 
kwam een aantal Asser notabelen bijeen om de be-
hoefte aan een nieuwe ‘comediezaal’ te peilen. Van 
Holthe tot Echten was advocaat en op dat moment 
wethouder van de gemeente Assen, Offerhaus werkte 
als inspecteur der Registratie en Domeinen op het 
Belastingkantoor.
Op donderdag �5 maart �897 schreef de commissie 
een vergadering uit waarvoor belangstellenden via 
een advertentie in de krant van harte uitgenodigd 
werden. Er kwamen 45 mensen naar het Concerthuis. 
Ideeën waren er genoeg, voor nieuwbouw bijvoor-
beeld. Iemand opperde de mogelijkheid een nieuwe 
schouwburg op een braak liggend terrein tussen de 
Collardslaan en de Gymnasiumstraat te realiseren. Ie-
mand anders wees op de mogelijkheid om tegenover 
het nieuwe postkantoor aan de Torenlaan nieuwbouw 
te plegen. Uiteindelijk echter waren de meeste aanwe-
zigen het erover eens dat het voorstel van Van Holthe 
tot Echten en Offerhaus de meeste kans van slagen 
had. Deze heren stelden voor om het Concerthuis te 
kopen, het pand te verbouwen en achter het gebouw 
de nieuwe ‘concert- en comediezaal’ te realiseren. Tot 
de Alteveerstraat lag een strook grond van meer dan 
veertig meter braak.
De Provinciale Drentsche en Asser Courant van �7 
maart �897 deed minutieus verslag van de beraadsla-
gingen:
‘De commissie acht dat het op deze wijze te verkrijgen 
gebouw meer rentabel zal zijn dan een eventueel te stich-
ten nieuwe inrichting. Zij vreest dat deze om financieele 
redenen niet zal kunnen bestaan. Door aankoop van het 
huis van den heer De Bie toch verzekerde men zich reeds 
dadelijk van de klandizie die aldaar is. zoowel in het kof-
fiehuis als op de tegenwoordige zaal, waardoor ook de 
concurrentie werd afgesneden, terwijl op het daarachter 
gelegen terrein een flink concertgebouw zoude kunnen 
verrijzen.’
Er kwam een commissie om snel nadere voorstellen 
te maken. Behalve de heren Van Holthe tot Echten en 
Offerhaus bestond deze uit mr. H.A. Büchler, H. Men-
ninga en J.M. de Waard.

G Advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser Courant 
van 23 maart 1897.

G Advertentie in Nieuws van de Dag van 20 augustus 1898.

E Tekening van de voorgevel van het Concerthuis voor een 
verbouwing in 1912. (Bouwarchief gemeente Assen)

E E Pagina 4: Het Concerthuis aan de Vaart Noordzijde om-
streeks 1900. (Drents Archief, collectie Assen)
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‘Een zeer aardigen indruk’
De Concertzaal-commissie liet er bepaald geen gras 
over groeien. Nog geen drie maanden later, op woens-
dag �6 juni �897 lag er een bouwplan ter inzage in het 
Concerthuis. De nieuwe zaal kreeg een aparte ingang 
rechts van het bestaande gebouw.
De ontwerper van het plan was niet de eerste de 
beste. Jan Verheul (�860-�948) had ruim tien jaar eer-
der als jong architect landelijk naam gemaakt met 
zijn ontwerp in neorenaissance stijl van de Groote 
Schouwburg van Rotterdam. (Het gebouw ging ver-
loren bij het bombardement op Rotterdam in �940.) 
Vóór Jan Verheul de opdracht in Assen van Van Holthe 
tot Echten c.s. kreeg, bouwde hij onder andere de 
Buitensociëteit in Deventer en het gebouw Kunstmin 
te Dordrecht. Als uitvoerend architect werd de Asser 
‘stadsbouwmeester’ Taeke Boonstra bij de plannen 
betrokken. Hij zou als verantwoordelijke ter plekke 
vooral actief zijn tijdens de bouw.
De nieuwe concertzaal werd ��,5 meter diep, �5 meter 
breed en 9 meter hoog. De zaal kreeg een balkon en 
zijloges en in totaal 66� zitplaatsen. Voorwaar geen 
kinderachtige accommodatie die - in de woorden van 
de Provinciale Drentsche en Asser Courant van �7 juni 
�897 - ‘naar de teekening te oordeelen een zeer aardi-
gen indruk’ maakte. Architect Verheul gaf de nieuwe 

zaal prachtige neorenaissance-elementen. De buiten-
kant van het gebouw hield hij - op de toegangspartij 
aan de zijde van de Vaart na - uiterst sober. Hoog in de 
muren kwamen halfronde ramen.

Naamlooze Vennootschap Het Concerthuis
Hoewel de formele oprichting van de Naamlooze Ven-
nootschap Het Concerthuis later dat jaar plaatsvond, 
mogen we de datum �� juli �897 beschouwen als de 
feitelijke start van het nieuwe Concerthuis. Op die 
datum kwamen de initiatiefnemers bij elkaar. Het ka-
pitaal voor de bouw van de nieuwe schouwburgzaal 
was bij elkaar. Er waren �40 aandelen van �50 gulden 
uitgegeven en de voor het plan benodigde 60 dui-
zend gulden waren daarmee binnen. De vergadering 
besloot unaniem om de nieuwe vennootschap op te 
richten.
Onder krachtig applaus verklaarde voorzitter Van Hol-
the tot Echten daarop:
‘Moge er nu een concert- en comediezaal komen die aan 
alle billijke eischen voldoet en die - met een tweeden en 
derden rang - ook plaats kan aanbieden voor hen, die 
voor weinig geld gaarne iets goeds willen genieten.’
In het verslag van de aandeelhoudersvergadering 
schreef de Provinciale Drentsche en Asser Courant op 
�4 juli �897 dat de heer S. Bouma aan het eind van de 
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vergadering de hoop had uitgesproken dat de com-
missie niet te lang zou wachten met het aanbesteden 
van de plannen:
‘Daarop antwoordt de voorzitter dat het woord ‘wachten’ 
niet op het programma der commissie staat. De zaal zal 
zoo spoedig mogelijk worden gebouwd.’
De volgende aandeelhoudersvergadering vond op �8 
oktober �897 plaats. De vennootschap in oprichting 
was inmiddels eigenaar van het Concerthuis gewor-
den, maar te voorzien viel dat de beschikbare 60 
duizend gulden onvoldoende zou zijn om de plannen 
uit te voeren. Feitelijk moest het kapitaal uitgebreid 
worden tot 65 duizend gulden. De commissie legde 
de vergadering de vraag voor of je aan die extra mid-
delen mocht komen door de prijs per aandeel met �5 
gulden te verhogen. Na een lange en stevige discussie 
besloot de vergadering het kapitaal op 60 duizend 

gulden te houden en het bestuur te machtigen om 
‘een eventueel tekort te dekken op de wijze als aan 
het bestuur het beste voorkomt’.
Er waren die avond vervolgens nog twee besluiten te 
nemen. Asser aannemer Engbert Ubels bleek van de 
�� inschrijvers de laagste. Hij kreeg het werk gegund 
voor 34.856 gulden. Vervolgens werd met 30 stem-
men voor en �7 tegen het voorstel van mr. H. van Lier 
aangenomen om de oude naam ‘Het Concerthuis’ te 
handhaven. De naam ‘De Asser Schouwburgzaal’ die 
dr. P.H. Suringar had bedacht, haalde het niet. De voor-
liefde van de Assenaren om oude namen te koesteren 
is van alle tijden.

Inwijding van het nieuwe Concerthuis
Zodra de winter voorbij was, gingen Ubels en zijn 
mannen aan de slag. Ze begonnen met het oude Con-

F De voorgevel van 
restaurant Gramsma met 
rechts de ingang van het 
Concerthuis omstreeks 
1908. (collectie Martin 
Hiemink)

E Mevrouw Théo Bouw-
meester in ‘Tsarina’, 
het stuk waarmee het 
nieuwe Concerthuis werd 
ingewijd.
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certhuis dat vóór de komende Meikermis klaar moest 
zijn. Het café kreeg een nieuwe inrichting en op de 
eerste verdieping werd de oude schouwburgzaal in 
tweeën gesplitst. Maar het wachten was natuurlijk op 
het gereedkomen van de nieuwe grote zaal.
In het najaar van �898 was het dan eindelijk zo ver: 
het nieuwe Concerthuis was klaar. De aandeelhouders 
hadden een rondleiding door het gebouw gekregen 
en met elkaar een borrel gedronken op de goede af-
loop, maar het échte feest vond op vrijdagavond �8 
oktober �898 plaats.
Onder de kop ‘Inwijding van de nieuwe Concert- en 
Comediezaal’ wijdde de Provinciale Drentsche en As-
ser Courant er de dag daarop een hele kolom aan:
‘Er was er eens… Met dit begin van menig sprookje zoude 
ook hier met het oog op de oude zaal kunnen worden 
aangevangen. Nu reeds lijkt het velen een sprookje toe, 
dat zij enigen tijd geleden nog genoegelijk konden bij-
eenzitten in de oude zaal. Zóó spoedig gewent men zich 
aan een beteren toestand, zóó duidelijk komen de voor-
deelen van de nieuwe zaal uit.’

‘Aangename herinneringen zijn voor velen aan de oude 
zaal verbonden, de onaangename doen de nieuwe zaal 
des te meer waardeeren. De inwijding dezer zaal is voor 
Assen eene gebeurtenis van gewicht en verwonderlijk 
was het daarom niet dat hierop gisteravond met een en-
kel woord door den heer mr. H. van Lier, commissaris der 
jonge vennootschap, werd gewezen. We wagen het om ‘t 
aantal der aanwezigen te schatten dat naar onze gissing 
tusschen de 500 à 600 beliep (aan een groot aantal der 
aanvragen voor derde-rangkaarten had de directie reeds 
‘s middags niet meer kunnen voldoen).’

‘Uitnemend verloop’
Kritiek klonk er overigens ook op de premièreavond. 
Zo vonden velen het te warm op de balkons. Toen 
daarop de deuren opengezet werden, hadden veel 
mensen last van de tocht.
Kritiek van een ander kaliber had de krant op de keuze 
van het stuk dat die avond gespeeld werd. De directie 
van het Concerthuis had gekozen voor het Neder-
landsch Tooneel, het topgezelschap rond de familie 

Bouwmeester. Mogelijk was die keuze zelfs 
wel beïnvloed door het feit dat een vorig 
optreden van de Bouwmeesters in februari 
�897 de nieuwbouw van het Concerthuis 
een beslissende duw in de goede richting 
gegeven had.
Het Nederlandsch Tooneel speelde op de 
openingsavond het stuk Tsarina van Eugè-
ne Scribe. De Provinciale Drentsche en As-
ser Courant was bepaald niet enthousiast 
over de keuze voor zo’n zwaar stuk:
‘Door de opvoering van een goed blijspel 
zoude de openingsavond zeer zeker een meer 
feestelijk karakter hebben gekregen en daar-
van een aardiger herinnering zijn behouden. 
De opvoering van de ‘Czarina’ gaf gelegen-
heid om de beste actrices en acteurs van het 
Nederlandsch Tooneel op de planken te zien, 
om ongekend fraaie décors en prachtige cos-
tumes te bewonderen, maar het stuk zelf viel 
niet in den smaak.’
De krant haastte zich vervolgens om het 
spel van mevrouw Théo Bouwmeester 
‘aangrijpend’ te noemen en haar broer 
Louis Bouwmeester te prijzen voor de 
woeste tsaar Peter die hij op de planken 
zette. Hulde was er verder voor het strijkor-
kest van de Stafmuziek dat de nazit muzi-
kaal ondersteunde en in de geest van het 
stuk de avond afsloot met het Russische 
volkslied. Kortom: ‘Alles had een uitne-
mend verloop’.
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En zo begon een geschiedenis die meer dan een eeuw 
duurde… De strakke voorgevel van het Concerthuis 
die we allemaal nog goed kennen, stamde uit 1940 na-
dat een uitslaande brand een ingrijpende verbouwing 
noodzakelijk gemaakt had. Ontwerper van de nieuwe 
gevel was de Asser architect Jan Hendrik van Houten. 
Andere belangrijke veranderingen vonden in 1968 
plaats toen het Concerthuis omgebouwd werd tot De 
Kolk. Veranderingen die eindigden met de nieuwe to-
neeltoren in 1976.
Na vele jaren van discussie en plannenmakerij ging 
het oude theater in mei 2005 definitief dicht. In febru-
ari 2007 besloot de Asser gemeenteraad de oude zaal 
niet in de nieuwbouwplannen op te nemen. In juni 
2009 begon de sloop van de oude Kolk. L

Tekstverantwoording
•  De bouw en opening van de nieuwe concertzaal in 

�898  en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen, 
zijn gereconstrueerd aan de hand van de artikelen die 
hierover destijds in de Provinciale Drentsche en Asser 
Courant verschenen. De geciteerde artikelen zijn steeds 
in de tekst gedateerd.

•  De oudste geschiedenis van het Concerthuis vindt u 
uitgebreid beschreven in het artikel van Alet A. Aalders: 
‘Het Concerthuis van Schut (�85�-�877)’ in Asser Histo-
risch Tijdschrift �994-�.

•  Algemene achtergrondinformatie over het culturele 
leven in Assen in de negentiende eeuw staat in hoofd-
stuk 4 ‘In volle ontplooiing’ van Geschiedenis van Assen 
(Harry Gras red.) (Assen, �000).

G De achteringang en artiesteningang aan de Alteveerstraat in november 1967. (Drents Archief, collectie Assen)

Als u De Oude Kolk vóór � oktober �0�� bestelt, ontvangt u uw boek voor de speciale introductieprijs van € �4,95 (de ge-
wone winkelprijs wordt € �9,95). • Bestellen via www.vangorcum.nl/oudekolk. • Of door het boek schriftelijk te bestellen met 
een briefje naar Koninklijke Van Gorcum / Afdeling Verkoop, Antwoordnummer 3, 9400 AA Assen. (Een postzegel plakken is 
niet nodig.)


