
DE STADSGEHOORZAAL VERNIEUWD

door R. G. Busser

In aansluiting op het verhaal over de bouwhistorie van de Stadsgehoorzaal, wil ik graag
verslag do en hoe de plannen voor de meest recente verbouw zich hebben ontwikkeld en
uitgevoerd werden.
Op het moment dat ik aantrad als architect, in november 1984, lagen er al wat rapporten
en wensenlijstjes klaar. Deze waren min of meer ontstaan uit onvrede over de inrichting
van het gebouw en het niet voldoen aan zijn functie.
De directeur van de Stadsgehoorzaal, Hans Smit, die al dikwijls op de knelpunten had
gewezen en voorstellen tot verbetering had gedaan, bood mij talloze malen de gelegen
heid om het gebouw te leren kennen. Daardoor werd het mij mogelijk gemaakt mij goed
'in te leven' in het reilen en zeilen van dit gebouw bij verschillende activiteiten.
Zo kwamen ook bijvoorbeeld de moeilijkheden naar voren die optraden bij het lossen en
laden van decorstukken tussen de bedrijven en na afloop van een voorstelling. Maar ook
de zorgen van de brandwacht over te veel publiek in een onoverzichtelijk, brand
gevaarlijk gebouw werden mij duidelijk.
Ettelijke jaren heb ik mij bezig gehouden met de vormgeving en uitvoering van dit
prachtige werk, dat mij, ondanks alle beperkingen die mij werden opgelegd, enorm veel
arbeidsvreugde heeft gegeven.

Problematiek van de Stadsgehoorzaal
Uit de vele nota's, vergaderingen,jaarverslagen en mijn eigen 'oculaire inspecties' kwam
de volgende problematiek van de Stadsgehoorzaal naar voren.
Er bleek behoefte aan verbetering van de functionaliteit en sfeer van de publieke
ruimten (ingangspartij, foyers en dergelijke).
Het binnenkomen van het gebouw was een nogal tochtige gebeurtenis en bovendien was
de ruimte van de entreehal te klein om in korte tijd de bezoekersstroom te verwerken.
Gehandicapten konden het gebouw moeilijk of niet via de hoofdtoegang betreden; zij
moesten via een zijingang het gebouw binnen. Bovendien waren de verdiepingen, met
onder andere het Vestzaktheater en de kantoren, voor hen praktisch onbereikbaar. Er
ontstond voortdurend gedrang bij de garderobe en in de beruchte 'flessehals': de door
gang tussen de beide foyers.
De foyers en met name die aan de Nieuwe Markt dienden meer het karakter van
feestzalen te ademen. Vooral het visuele contact tussen beide foyers moest verbeterd
worden.
Extra foyerruimte was gewenst om het publiek beter te spreiden, bijvoorbeeld om een
snellere bediening van consumpties mogelijk te maken en ten behoeve van een betere
exploitatie van het gebouw.
Verder was het wenselijk om het 'balkonpubliek', dat op een onduidelijke wijze naar
boven verdween, meer te betrekken bij het overige publiek.
Devluchtmogelijkheden moesten worden verbeterd, waarbij zoveel mogelijkvoorkomen
moest worden, dat het publiek zou moeten vluchten via artiesten- en technische ruimten.
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De artiestenruimten achter het toneel vertoonden nogal wat gebreken. Met name de
opslag en het transport van decorstukken was problematisch. Binnen het gebouwwas te
weinig ruimte, zodat een vrachtauto buiten als opslagruimte dienst deed. Dezevrachtwa
gen moest vaak onder hoogspanning tijdens decorwisseling in de pauze worden geladen
en gelost. De openstaande deuren brachten veel kou naar binnen. Door dezelfde koude
ruimten moesten artiesten van het toneel naar kleedkamers en artiestenfoyer.
De ruimten rond de speelvlakte op het toneel was te beperkt. Het aantal repetitieruimten
en kleedkamers was te klein.
De speelvlakte van het vestzaktheater werd te smal bevonden en de hoogte was te gering
om goed met decorstukken en met belichtingssystemen te kunnen werken. Die geringe
hoogte gaf ook problemen met de ventilatiemogelijkheden bij een volle publieksbezet
ting.
De administratieve ruimten boden een primitieve aanblik; het geheel was nogal hokke
rig en qua uitmonstering, representativiteit en doelmatigheid een gruwel.

Functionaliteit
DeStadsgehoorzaal functioneert vanafnovember 1974als een podium voor amateuristi
sche en professionele kunstbeoefening, als verhuurbedrijf en als initiator in stimuleren
de activiteiten op gebied van podiumkunsten. Daarnaast is het ook een gebouw voor
'bruiloften en partijen'; allerlei activiteiten als congressen, lezingen en recepties spelen
zich er af.
In zo'n situatie is het van belang het gebouw in handzame delen, afgepast aan de vraag
van de huurder, beschikbaar te kunnen stellen. Het gebouwmoet als totaliteit, maar ook
in kleinere delen goed functioneren. Dit is van belang om een en ander goed te kunnen
beheren en te exploiteren. Denk alleen maar eens aan de personeelslasten en de kosten
voor de energie.

BouwcommissieStadsgehoorzaal
Samenmet directeur Hans Smitmaakte ik deel uit van de Bouwcommissie Stadsgehoor
zaal onder voorzitterschap van de wethouder van cultuur A. Hengeveld, verder be
staande uit ambtenaren van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sportzaken en Welzijn(drs
G.W.M.van Vugt;later H.v.d. Werff en drs. F.D. Zeiler) en J. Meijer, lid van de Schouw
burgcommissie, vertegenwoordiger van het publiek. Later kwam P. Tulner van de af
deling Financien deze gelederen versterken.

Een eerste bouwplan
In 1986had ik een eerste schetsplan op papier gezet, waarin de hiervoor opgesomde
problemen voor het overgrote deel waren opgelost. Overigens geen geringe opgave!De
Stadsgehoorzaal bestaat immers uit een samenvoeging van verschillende gebouwen,
waarin de architectonische eenheid ver te zoeken was. Hoogteverschillen in de vloeren,
ondoelmatige ruimten, een moeilijke situering tegen andere gebouwen aan en een aantal
tegenstrijdige eisen maakten er een moeilijke, doch interessante puzzel van.

Enkele belangrijke onderdelen van dit eerste plan
Het binnenkomen van het gebouw zou worden veraangenaamd door voor het gebouw
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een in stijl aangepast tochtportaal te zetten, bereikbaar met 'luie' trappen en hellingbaan
voor rolstoelgebruikers.
De entreehal zelfkon hierdoor vergroot worden, de kassa eveneens en die kon gekoppeld
worden aan de oude foyer.
De beide grotefoyers moesten meer met elkaar in contact gebracht worden; ze zouden
echter door hun verschillende asrichtingen en afmetingen in feite toch twee aparte
ruimten blijven. Door op het 'raakvlak' van beide ruimten een bijzonder element te
leggen in de vorm van twee grote balcons zou een binding tussen deze ruimten kunnen
ontstaan. Balcons, vanwaar af het publiek het feestgedruis kan aanschouwen, maar ook
kunnen de balcons een middelpunt zijn, als van daar af muzikale klanken beide ruimten
vullen tijdens het 'bal na'.
Bovende entree zou een extrafoyer gemaakt kunnen worden,waar de bezoekers via een
glazen koepel zicht zouden hebben op de entreehal om te weten wie er zoal nog meer
binnen zouden komen. Zien en gezien worden, niet waar?
De garderoberuimte - eens de "damessalon" - zou weer een representatieve ont
vangstruimte worden.
In de artiestenruimten zou een extra verdieping meer ruimte aan kleedkamers en
repetitieruimten bieden.
De lichtcabine was een betere plek toebedacht achter het balcon van de grote zaal.
Ret toneel zou een uitbreiding krijgen en de vluchtwegen verbeterd en zelfs uitgebteid
worden.

Overleg met de Rijksschouwburgcommissie
De Rijksschouwburgcommissie is een door het Rijk gesubsidieerd advieslichaam en
heeft als taak de minister van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur te adviseren ten
aanzienvan allemogelijkeaspecten, samenhangend met de theaterwereld, Onder andere
beoordeelt deze commissie plannen tot verbouw en nieuwbouwvan theaters en brengt
hiertoe advies uit aan de minister, die deze commissie ook raadpleegt als het gaat om
rijksbijdragen.
De commissie is samengesteld uit leden afkomstig uit de theaterwereld, architecten,
zakelijk leiders, etcetera. Secretaris van deze commissie is de heer W.Sutherland, die
zich van den beginne af enthousiast heeft ingezet voor het slagen van de plannen rond
onze Stadsgehoorzaal. Op de hem eigen aimabele manier wist hij niet alleen 'zijn
minister' te overtuigen, maar ook op het Kamper politieke erf en dat van de Provincie
bracht hij enkele onwilligennog wel eens op andere gedachten ...
Dit eerste plan echter - hoewel enthousiast ontvangen door een meerderheid in de
gemeenteraad - bleek financieel niet haalbaar. Er was gerekend op forse bijdragen in
het kader van de bestrijding van de werkloosheid. Ret Rijkdraaide echter op dit vlak de
kranen dusdanig dieht, dat de eigen bijdrage van de gemeente politiek geen haalbare
kaart bleek te zijn. Er moest dus drastisch worden vereenvoudigd in het plan.

Naar een nieuw plan
De gemeenteraad van Kampen, inmiddels geconfronteerd met het plan en de gerezen
financiele problemen, stelde uit alle frakties een speciale begeleidingscommissie samen.
Ret doel was uitgangspunten te formuleren ten aanzien van een aangepast plan en
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deszelfs financiering. Over het algemeen zag de gemeenteraad wel in dat 'er met de
Stadsgehoorzaal wel wat moest gebeuren', maar dat de tering naar de nering gezet diende
te worden.
Na een aantal vruchtbare vergaderingen kon als conclusie worden getrokken dat een
totale bouwsom van ongeveer f 2.500.000,- bespreekbaar zou zijn,mits Rijken Provin
cie redelijk zouden bijdragen en andere subsidiebronnen zouden kunnenworden aange
boord.
Ten aanzien van uitgangspunten van een nieuw plan liepen de meningen niet altijd
parallel. Simpelsamengevatkwamhet er op neer, dat de raadscommissie waarde hechtte
aan tal van positieve aspecten van het eerste plan en daarvan ook zoveel mogelijk
overeind wenste te houden. Maar dan in een eenvoudiger vorm, zodat het voor de
gemeente betaalbaar zou blijven.
Metdeze - toch wat vage boodschap - gingikweer aan het werk en injuli 1987was er
een tweede schetsplan gereed. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe bouwplan is dus
rekening gehouden met de wensen en uitgangspunten van de speciale raadscommissie.
Steeds daarbij in het oog houdend, dat naar goedkopere oplossingen gezocht moest
worden dan die van het eerste plan. Zo is veel meer uitgegaan van het handhaven van
bestaande muren en vloeren. De balcons tussen de foyers verdwenen helaas ...

AI gauw bleek dat ook dit plan de gemeente te veel geld zou gaan kosten. Om een
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weloverwogen keus te kunnen maken werd het ingenieursbureau Brink B.V. te Zwolle
gevraagd om een kostenraming op te stellen, uitgesplitst naar de diverse onderdelen van
het plan. Aldus werden per ruimte de kosten bepaald. Ook werd daarbij rekening
gehouden met de verbetering van installaties voor verlichting, verwarming, geluid,
brandmelding etc. Bovendien werd de verbetering van de toneeltechnische installaties
bij het 'kostenplaatje' betrokken.
De totale kosten zouden ruim vier miljoen gulden bedragen.

Keuzes ten behoeve van een definitief plan
De Bouwcommissie Stadsgehoorzaal zag zich dus gesteld voor de taak om een of meer
voorstellen te doen voor een verbouwplan 'ter waarde' van ongeveer f 2.500.000,-: te
kiezen uit een plan, dat in totaliteit ruim f 4.000.000,- zou moeten kosten.
Besloten werd om te kiezen voor een duidelijk afgeronde fase, die qua uitvoering op een
zo hoog mogelijk niveau zou moeten liggen onder het motto: 'Wekunnen niet alles doen,
maar wat we doen, doen we zo goed mogelijk'. Geen kaasschaafmethode dus. Daarbij
terdege beseffend, dat in de delen, die niet aangepakt zouden worden, knelpunten
zouden blijven liggen.
Natuurlijk kan een dergelijke keuze niet aileen op grond van financiele aspecten worden
gemaakt. In het rapport 'Gewikt en Gewogen' van november 1987 wordt uitgebreid
ingegaan op de filosofie, die de Bouwcommissie Stadsgehoorzaal voor ogen stond ten
aanzien van het toekomstig functioneren van de Stadsgehoorzaal.
Kort samengevat kwam het er op neer, dat gekozen zou moeten worden voor een
bouwplan, waarbij de nadruk zou komen te liggen op het verbeteren van het publieks
gebied met daarnaast oplossing van een beperkt aantal knelpunten in het theatergedeel
teoEen en ander onder aanvaarding van een aantal beperkingen.
De Stadsgehoorzaal zou plaats moeten bieden aan:

een publiek dat 'verzorgd uit kan zijn';
een kwalitatief op mogelijkbeden afgestemd podiumaanbod, zowelprofessioneel als
amateuristisch;
een open en stimulerende 'doe-functie' in de theaterwerkplaats.

De Bouwcommissie besloot tot het onderzoeken van een drietal varianten om tot een
samenhangend en financieel haalbaar plan te komen:
Variant A legde de nadruk op het publieksgedeelte: entree, garderobe, foyers, keuken en
kantoor.
In Variant B werd naast het verbeteren van de foyers sterk de nadruk gelegd op het
verbeteren van het Vestzaktheater, dat onder andere verbreed zou gaan worden.
En in variant Cwerd het kleedkamerdeel (gedeeltelijk drie lagen, meer ruimte, betere
decoropslag etc.) naar voren gehaald. Ook in deze variant zouden de foyers verbeterd
gaan worden.
Devoorkeur van de Bouwcommissie ging duidelijk uit naar de variant A omdat deze het
meest aansloot op de 'filosofie', de eerder geformuleerde wensen en verlangens vanuit
het publiek en 'de politiek'. Belangrijkste consequentie was onder andere dat afgezien
moest worden van verbetering van het Vestzaktheater.
De gemeenteraad gingmet de zienswijze van de Bouwcommissie akkoord, maar stelde
met nadruk dat een invalidenlift en een rolstoelplateau in het gebouw zou moeten
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worden gerealiseerd. Tegen de extra kosten van deze belangrijke voorziening had de
gemeenteraad geen bezwaar.

Naar een definitief plan
Ret gemeentebestuur besloot het plan te laten uitwerken tot een definitief plan door het
ingenieursbureau Brink ZwolleB.V.(Brinkgroep) voorzover het de technische en finan
ciele aspecten zou gaan betreffen.
Aan mij werd de vererende opdracht verstrekt om verder zorg te dragen voor de
esthetische vormgeving, de detaillering, materiaal- en kleurkeuzes: kortom ik werd
ingeschakeld als ontwerpend architect.
Natuurlijk grijpen ontwerp, constructie, uitvoering en financien sterk op elkaar in: ze
kunnen niet los van elkaar worden gezien.Een nauwe samenwerking kwam dan ook tot
stand.
Verderwerd besloten om af te zien van een aanbesteding onder meerdere aannemers
bedrijven, maar het plan verder te ontwikkelen met een aannemer in een zogenaamd
'bouwteamverband'. De tijd voor het ontwikkelenvan het plan was namelijkmaar kort en
een aanbestedingsprocedure zou te veel tijd vergen.
Bovendien kan bij het werken in bouwteamverband de aannemer zich eerder en beter
vertrouwd maken met het in dit geval ingewikkeldeen onoverzichtelijke gebouw en het
bouwplan. Naarmate de aannemer het werk beter overziet, heeft hij minder de neiging
om zich financieel te 'dekken' tegen tegenvallers, hetgeen de prijsvorming gunstig kan
beinvloeden.
Er kleeft ook een nadeel aan dit systeem: het ten dele wegvallenvan het 'concurrentie
beginsel', zoals wel kan plaatsvinden bij gelijktijdige aanbesteding onder meerdere
aannemersbedrijven. In dit geval is dit probleem ondervangen door middel van een
selectieprocedure onder een zestal aannemersbedrijven, waarbij een competitie-ele
ment was ingebouwd.
Uiteindelijkwerd BouwbedrijfMoes (Zwolle/Kampen)gekozen als hoofdaannemer voor
de bouwkundige werkzaamheden. Ret installatiebedrijf Unica te Zwollekreeg de op
dracht voor alle technische installaties. Ditbedrijf gingwerken onder supervisie van G.J.
Koster, medewerker Bedrijfsbureau op het gebied van technische installaties bij de
Gemeentelijke Nutsbedrijven.

Waar bet geld vandaan werd gehaald
In ons koopmansland is geld altijd een heerlijk punt van discussies. Bladzijden zijn te
vullen over de inventiviteit om weer geldbronnen te vinden op schier onbekende plek
ken. De discussies over het al dan niet 'zonde om zoveel geld aan dat door weinigen
bezochte gebouwte besteden'; de twijfels - soms zelfsverdachtmakingen - omtrent de
betrouwbaarheid van de cijfers en het afkomen van de subsidies en andere bijdragen.
Maar dat alles schijnt allemaal bij het spel te moeten horen en.we hebben het allemaal
gelaten over ons heen laten komen om - toen de kruitdampen waren opgetrokken -
blijmoedig aan het werk te gaan...

De dekkingvan de bouwkosten kwam als volgt tot stand:
De Minister van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur bleek bereid om f 500.000,-
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beschikbaar te stellen, daarmee het advies van de Rijksschouwburgcommissie volgend.
Op voorwaarde, dat op het bouwproject een aantalleerling-bouwvakkers zouden worden
ingeschakeld, fourneerde de Provincie Overijssel f 200.000,-. Met bloedend hart werd
besloten de Stadsgehoorzaal eenjaar te sluiten (was ook nodig in verband met de lawaai
en stofverwekkende bouwactiviteiten). Dit leverde de gemeente een besparing van
f 400.000,- op, welke toegevoegd werd aan de bouwsom. De Stadsgehoorzaal zelf
leverde ook in door op het toekomstig exploitatiebudget jaarlijks te gaan bezuinigen:
gekapitaliseerd betekende dit een post van f 350.000,-. Uit de eenmalige middelen
betaalde de gemeente een bedrag van f 536.000,-.
Omdat het hier een tweetal zogeheten beeldbepalende panden - gelegen in het Be
schermd Stadsgezicht van Kampen - betreft, waren snbsidieregelingen in het kader van
stadsvernieuwing van toepassing. Ziedaar: wederom f 150.000,- toegevoegd aan het
bouwcrediet.
In de ijskast stonden een aantal bedragen - vervangingsinvesteringen ten bedrage van
f 147.000,- - bedoeld voor noodzakelijke ingrepen in het kader van normaal onder
houd van het inwendige van het gebouw. Deze bedragen waren nog niet uitgegeven in
afwachting van het uit te voeren bouwplan.
Metelkaar leverde dit een bedrag opvan f 2.283.000,-. DeB.T.W.(BelastingToegevoeg
de Waarde voor toekomstige historici) leverde al geheel geen probleem op: dit forse
bedrag van f 447.000,- bleek gelukkiggeheel aftrekbaar enkwamdus niet voor rekening
van de gemeente. Later zijn nog een aantal bedragen aan de bouwsom toegevoegd om
aan extra wensen te kunnen voldoen.
Voor het buitenonderhoud aan daken, gevels en vensters waren aparte budgetten be
schikbaar; evenals voor de inrichting, meubilering en stoffering van het gebouw.

Architectuur en Stadsgehoorzaal
Ret gebouwencomplex van de Stadsgehoorzaal was een warrig geheel. Een aantal
ruimten: de grote zaal en de 'oude' foyer, alsmede het exterieur ademden nog de sfeer
van eind negentiende eeuw. De rest van het gebouwwas door allerlei verbouwingen tot
een wat karakterloos, onoverzichtelijk samenstel van ruimten geworden.
Een van de aspecten van de opgavehield dan ook in, dat er 'aandacht aan de sfeerverbe
tering' geschonken diende te worden. Maar... welke sfeer en voor welk publiek? De
Stadsgehoorzaal telt immers een breed scale van activiteiten voor een uiteenlopend
publiek.
Ten aanzien van de oude, oorspronkelijke ruimten, zoals de grote zaal en de oude foyer
aan de Burgwal,laghet recept weIvoor de hand: hier zoveelmogelijkuitgaan van de nog
resterende elementen of daarop voortborduren en de kleurstelling een warmere aanblik
geven, gemspireerd op kleuren, welke in het verleden in theaters toegepast werden.
De grote zaal is in een aantal varianten van groen geschilderd, hetgeen een warmere
aanblik geeft dan de vroegere wat grijsachtige tinten. Aardigis te vermelden, dat vroeger
al iemand eerder op dat idee gekomen is: toen we de oude kleurlagen gingen opsporen
bleek hier en daar dezelfde kleur aanwezig.
Voor de overige ruimten, die door het publiek bezocht worden, is getracht door middel
van een grotere openheid de onderlinge relaties en daarmee de overzichtelijkheid van
het complex te verbeteren. Soms is daar echter ook doelbewust van afgeweken.Immers,
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in een theater wordt vaak met de illusie gewerkt. Op een betrekkelijk klein speelvlak van
tien bij tien meter is het mogelijk wijdse landschappen en gebouwen inperspectief te
suggereren en de toeschouwer in een totaal andere wereld te doen vertoeven. Ret
publiek, dat een avond 'uit' wil zijn, zit ook niet zozeer te springen om een helder
gestructureerd gebouw,zoals een kantoor of een station behoort te zijn.Er magbest een
aantal verrassingen zijn en er moet iets te ontdekken zijn.
Dat gafmij als ontwerper de mogelijkheid om hier en daar met theaterachtige middelen
een bepaalde 'vervreemding', zeg 'illusies' op te roepen.
Ik geef een aantal voorbeelden:
Voorde nieuwefoyer aan de NieuweMarkt, ooit twee schoollokalen, werd gekozenvoor
gebogen vormen om door middel van een aantal 'grote gebaren' deze ruimte een totaal
andere vorm te geven, dan men voordien gewendwas. Ronde vormen aan de wanden en
grote, mysterieus getinte spiegels versterken het 'vervreemdingseffect'. Daarbij onder
steunt een vrij uitgesproken kleur- en materiaalkeuze (evenwel met duidelijke relaties
met kleuren, die in andere ruimten zijntoegepast) het streven omde bezoeker zich in het
niet alledaagse te doen wanen.
Bewust heb ik er niet naar gestreefd om deze ruimte een historische aanblik te geven,
hoewel de bijna honderdjarige ouderdom van het gebouw daarvoor wellicht excuses had
kunnen aandragen. Nee, ikben vanmening dat het mogelijkmoet zijn ommet modernere
architectuur aan te sluiten bij de oude vormentaal.
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De overgang tussen de beide foyers - eens door mij 'Trait d'union' verbindingsteken,
genoemd - was geen geringe opgave. Om financiele redenen moest ik afzien van de
balcons in een verhoogde opening tussen beide ruimten; het bleef dus een lage strook
tussen beide hoge ruimten en het gevaar was, dat deze verlaging toch weI visueel
belemmerend zou gaan werken, ook alwas besloten de opening in de wand van de oude
foyer meer dan twee keer zo breed te maken.
Ik yond een oplossing door te zorgen dat dit lage deel zou gaan baden in het licht en het
plafond uit te voeren in een spiegelend materiaal van goudkleurige stroken. Dit stralende
vlakwerd met een grote bocht opgezet langs dewand boven de doorgang aan de zijdevan
de nieuwe foyer, antwoord gevend op de overige gebogen vormen.
Aan de zijde van de oude foyer kreeg de verbrede opening een omtimmering met een
gebogen baldakijn en zware lisenen, gemspireerd op reeds aanwezigevormentaal in deze
bijna honderdjarige ruimte. Daarbijwas ikzo eigenzinnigom de cannelures op de lisenen
niet als holle groeven uit te voeren, zoals de Oude Meesters der Bouwkunst dat deden.
Nee, ze zijn boI. Was het opgevallen als ik het u niet gezegd had? Theatertruc!
Ret overgangsgebied zelf was nogal ongestructureerd: een grote opening in de foyer
wand, een aantal kolommen, een laag en een hoog deel in de nieuwe foyer. .. Ga er maar
aan staan en maak er wat van.Welnu,door het nadrukkelijk 'gouden' plafond ontstond er
op zich al een binding tussen de wat willekeurige elementen. Maar dit kon nog versterkt
worden door het goud zich trapvormig te laten vertanden van de nieuwe foyer naar de
opening van de oude foyer toe. De vertanding wordt ondersteund door de plaatsing van
de grote vierkante lichtornamenten en de kleinere lichtspots.
In het entreegebied werden ook inperspectief kunstgrepen toegepast. In feite een klein
- te klein - gebiedje met een aantal nuchtere functies als tochtwering, opvangvan vuil
van de schoenen, kaartverkoop, rijvorming en controle.
Toch is het zaak om de binnentredende bezoeker direct al het gevoel te geven, dat hij een
niet alledaags gebouwbinnen gaat. Daarom ook hier weer elementen om dewat simpele
(rechthoekige) ruimte schijnbaar van vorm te veranderen: gebogen betimmeringen en
een optische 'true' met de tegen de wanden opgezette vloerbedekking in cirkelsegmen
ten.
Degedeeltelijk nieuwe trap naar de bovenverdieping isvolledig in het 'rode pluche' gezet
om het balconpubliek op een feestelijke manier het gevoel te geven, dat men er ook bij
hoort. De buitenkant van de trap vertoont de glamour van schitterend goud, afstekend
tegen Parijs-blauw.
De volledig nieuwe bovenfoyer bestaat uit een ruimtelijke compositie, opgebouwd uit
cirkels. Dit is geinspireerd op een van de oudste theatervormen (zie ook het huidige logo
van de Stadsgehoorzaal). Daarnaast hebben cirkelvormen de eigenschap, dat zij wat
moeilijker te duiden zijn dan rechthoekige ruimten, waar we aan gewend zijn. Ook hier
weer de illusievan een 'vreemde' ruimte dus. Dehoofdkleuren blauw enwit zijnontleend
aan die van de Kamper vlag.

Functionaliteit
Behalve aan verbetering van de sfeer diende ook de functionaliteit van het gebouw
verbeterd te worden. Voor de verbouwing kende het gebouw een behoorlijk aantal
knelpunten, die thans grotendeels tot het verleden behoren.
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De toegang vanaf de straat tot het gebouw is verbeterd door middel van een bordes
met opzij een hellingbaan en een cirkelvormige makkelijk beloopbare trap, waarnaast
een bescheiden fietsenplek. Helaas bleek het financieel niet mogelijk om een verant
woord, aan het gebouw aangepast tochtportaal te maken, zodat het knelpunt tocht
niet goed is opgelost. Achter de hoofdtoegangsdeuren zijn wel een paar hardglazen
deuren aangebracht, maar daarmee is de nadelige situatie van het verleden in feite
bestendigd.
Invaliden kunnen thans met een lift en een trapliftje alle verdiepingen - dus ook het
vestzaktheater - bereiken.
Door de hoofdtrap naar het balcon een ander beloop te geven, is de trapopgang veel
makkelijker te vinden en krijgt het balconpubliek minder het gevoel 'weggemoffeld' te
worden.
De bouen-fouer - een nieuw element - draagt bij aan de publieksspreiding en kortere
wachttijden bij de buffetten. Bovendien is deze ruimte geschikt als extra zaaltje voor
kleine bijeenkomsten, literair cafe enzovoort.
Deberuchteflessehals bij de foyers is grotendeels verdwenen doordat het invalidentoilet
is verhuisd naar een andere plek (en ook groter is geworden). Degewijzigdetoegang tot
de oude foyer - nu naast het buffet - geeft ook een betere spreiding van het publiek.
Ookachter het toneel is het nodige verbeterd: de toneeldecors kunnen beter aangevoerd
en opgeslagenworden; de artiesten hebben een eigen trap en hoeven niet meer door een
tochtige hal. Er zijn meer kleedkamers dan vroeger.
Doordat een uitbreiding aan de zijkant van het toneel is gemaakt, kunnen spelers
makkelijker - en niet ontijdig opgemerkt door het publiek - opkomen.
De toneeltechnische installatie is sterk gemoderniseerd, hetgeen ook geldt voor de
overige installaties.
Ook is het gebouw veiliger geworden door de nieuwe vluchtwegen, branddeuren die
automatisch dichtgaan en brandmelders.
De kantoren zijn door een nieuwe indeling in goede werkruimten omgetoverd.
Verder is het gebouwop te splitsen in een aantal kleinere eenheden, zodat het niet nodig
is het hele gebouw open te stellen, te verlichten en te verwarmen als er een activiteit van
beperkte omvang is (compartimentering).

Tot slot
Dit verhaal is in belangrijke mate een 'architecten verhaal' geworden. Dat houdt onver
mijdelijk in dat aan andere aspecten minder aandacht wordt geschonken.
Natuurlijk is het zo dat een dergelijkomvangrijkwerk niet tot een goed einde kanworden
gebracht zonder de inzet van zeer velen, elk op hun eigen terrein.
Alleen al het maken van de installaties in een zo ingewikkeld gebouw met vaak hoge
kwaliteitseisen is een verhaal op zich.
En dan di¬ schilders - onder welke moeilijke omstandigheden werkten ze - die een
betrokkenheid met hun werk uitstraalden. Timmerlieden, die~de moeilijkste gebogen
vormen perfect uit hun handen kregen. Maar ook achter tekentafels, rekenmachines en
computers werd met inzet gewerkt.
Daarbij is het aardig te vermelden, dat mijn eigen werkzaamheden in de loop der jaren
zijn ondersteund door enthousiaste inbreng van een viertal praktikanten (waarvan twee
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vrouwelijke) van Hogere Technische Scholen, die hiermee een interessante praktijkerva
ring opdeden.
Een belangrijk aandeel in verbeteringen van de Stadsgehoorzaal en met name de functio
naliteit, is geleverd door Hans Smit, de directeur van de Stadsgehoorzaal. Hij kent het
gebouw en de wereld van het toneel opperbest en kwam met allerlei practische vragen en
oplossingen, die zeer hebben bijgedragen tot het slagen van dit bouwplan. Ook op
esthetisch gebied blijkt hij een uitstekende gesprekspartner te zijn. Dagen en nachten
lang heb ik in goed overleg de plannen besproken met Hans Smit. Met veel plezier denk ik
aan die goede samenwerking terug.
Zonder daarmee de talloze anderen, die zoveelliefde in dit werk hebben gestopt, te kort
te willen doen ...
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