In de loop van 2015 heeft architect Job Roos uit Den Haag Concertgebouw De Vereeniging onder handen genomen. Hij heeft de Fasen Een en Twee van het Renovatieplan succesvol uitgevoerd. Het meest in het oog springend zijn de complete vernieuwing van het café-restaurant en de verplaatsing van de garderobes en toiletten
naar een ruimte onder het gebouw. De voorgevel is teruggebracht naar de situatie
van 1928, destijds nog ontworpen door de oorspronkelijke architect van De Vereeniging, Oscar Leeuw. En er is meer transparantie in de foyer gekomen. Tegelijk heeft
hij de Grote Zaal deels en de gangen helemaal opnieuw geschilderd, van nieuwe
verlichting en een nieuwe vloer voorzien. Inmiddels heeft iedereen het resultaat
van die grootscheepse ingreep kunnen bewonderen.

Restauratie en renovatie van Concertgebouw De Vereeniging, Derde Fase

Laten we de klus nu ook echt áf maken!
Toch blijft er nog veel te wensen over. Intussen is er ook veel meer bekend geworden
over het oorspronkelijke uiterlijk van de Grote
Zaal, Foyer en gangen. Er is een album opgedoken met foto’s van Oscar Leeuw, gemaakt
vlak na de oplevering van het gebouw in
1915, waarin we nauwkeurig en gedetailleerd
kunnen zien hoe de oorspronkelijke decoratie
van bijvoorbeeld de Grote Zaal er uitzag. Foto’s waarvan Job Roos geen weet had. Daaruit
blijkt onder andere dat de huidige tweekleurige beschildering van de lambrisering onjuist
is. Dat geldt evenzeer voor de dofzwarte kruisen en even zwarte parelsnoeren, die oorspronkelijk sprankelend bladverguld waren.
En er zijn resten gevonden van stucversieringen, aan weerszijden van het podium, die het
verdiend zouden hebben bij de restauratie
van de Grote Zaal te zijn meegenomen. Verder is uit nader onderzoek gebleken dat de
rode plafonds en zwarte pilasters in de gangen niet het werk zijn van Oscar Leeuw, maar
uit de koker van Charles Estourgie komen, die
het gebouw vanaf eind jaren dertig onder zijn
hoede had. Ze hebben dus niets te maken met
de oorspronkelijke uitmonstering van De Ver-

87

eeniging van Oscar Leeuw, zoals wel beweerd
wordt. De zaal en de gangen hebben nu een
doffe, matte uitstraling gekregen die in schril
contrast is komen te staan tot het spic-enspan van de Foyer.
Gelukkig kunnen deze zaken allemaal nog
rechtgezet worden. Tenminste als er nog een
Derde Fase komt, waarin de facilitaire ruimtes
achter het podium zullen worden aangepakt.
Het is nu zaak om tegelijk met de uitvoering
van de Derde Fase ook de puntjes op de i te
zetten voor wat betreft de vervolmaking van
de Foyer, de gangen en de Grote Zaal. De
kwaliteit van de restauratie van de Kleine Zaal
dient daarbij het ijkpunt te zijn. Voor minder
gaan we niet!
Wij pleiten dus voor de nauwkeurige en historisch betrouwbare reconstructie van de decoratie van De Vereeniging, zoals deze aan het
licht gekomen is. Laten we niet vergeten dat
De Vereeniging een Rijksmonument is, een
gebouw waarover we hebben afgesproken
dat we de monumentale waarden zullen beschermen en zo mogelijk versterken.

Vroege interieurfoto van De Vereeniging, gemaakt vlak na
de oplevering in 1915, uit een album met werk van Oscar
Leeuw. Details als parelsnoeren en consoles zijn ‘met matige
toepassing van goud behandeld’ (Oscar Leeuw), wat op de

Let ook op de palissanderhouten panelen in de lambrisering.

historische foto’s als ‘zwart’ verschijnt.

Part. collectie, Nijmegen

 aaruit bestaan nu de voorgestelde
W
aanpassingen?
Om tot een historisch betrouwbaar interieur
te komen – De Vereeniging zoals Oscar Leeuw
die bedoeld had – hoeft niet alles weer op
zijn kop gezet te worden. Sommige recente
veranderingen zijn goed bruikbaar. Neem bijvoorbeeld de nieuwe vloeren van wit kunsthars-terrazzo met zwarte banden in de foyer
en de gangen. Die benaderen de marmeren
terrazzovloeren van Oscar Leeuw, maar zijn
veel praktischer en duurzamer in gebruik. Ook
de gebroken witte plafonds en de niet overgeschilderde decoratieve sjabloonbanden in de
Grote Zaal kunnen blijven zitten.
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Foyer
In de Foyer moet in ieder geval het marmer
teruggebracht worden waarmee de basementen van de zuilen waren bekleed. Uit Oscar
Leeuws eigen beschrijving weten we immers
dat hij hiervoor Laaser Marmor uit Zuid-Tirol
had gebruikt. Bij de reconstructie van de zuilen is dat inderdaad met behulp van sponsoren
weer teruggebracht, maar bij de jongste renovatie vervangen door kunststof platen met
messing randjes om in de pauze je lege glas
op te zetten. Reuze praktisch, maar o zo weinig
getuigend van respect voor het monument!
De nu zwart geschilderde bovenste zuilen aan
weerszijden van de trap naar het amfitheater

‘Druipkaarsmotief’, detailopname uit 1915

De mislukte reconstructie
van het ‘druipkaarsmotief’
uit 2015. Foto auteur 2015

Een bont kleurenpalet verscheen bij de renovatie van 1984-1985
na de verwijdering van diverse betimmeringen. Foto auteur 1984
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Overzicht van de Grote Zaal na de restauratie van 2015. Foto’s auteur 2015
De grote consoles van de bovenzaal hebben zwarte rouw
banden en zwarte parels gekregen.

hebben oorspronkelijk ook de kapitelen gekend die de andere zuilen sieren. Bij de sponsoractie om de zuilen weer te kunnen reconstrueren zijn deze (half)exemplaren overgeschoten. Er was geen sponsor voor te vinden.
Reden genoeg nu ook deze stiefmoederlijk bedeelde zuilen weer in ere te herstellen en dus
ook hun oorspronkelijke kleur terug te geven.

Gangen
Een blik vanuit de Foyer in de gangen zou een
uniform beeld moeten opleveren. De drie
dimensionale zuilen van de foyer zetten zich
namelijk voort in de vlakke wandpilasters.
Nu deze laatste echter zwart geschilderd zijn
en de plafonds rood, wat teruggaat op een
ingreep van architect Charles Estourgie rond
1940, is de eenheid van foyer en gangen ver
te zoeken. We stellen voor het sprankelende
wit met accenten van echt goud in de parelversieringen, net zoals ze ook nog op de zuilen zitten, ook hier weer terug te brengen.

Debat over restauratie van monumenten
Op 17 januari 2017 organiseert Numaga een avond over de restauratie van monumentale gebouwen
naar aanleiding van de recente restauratie van De Vereeniging. Willem-Jan Pantus gaat in debat met
de oud-hoogleraren Nico Nelissen, voormalig voorzitter van het Architectuur Centrum Nijmegen en
Fons Asselbergs, van 1993 tot 2005 directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Eric Reijnen Rutten
(De Gelderlander) is gespreksleider. De Lindenberg, 20:00 uur.
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De oorspronkelijke orkestnis op het podium van de Grote Zaal tijdens een concert door de Arnhemsche Orkest Vereeniging onder leiding van Martin Spanjaard in 1928. De palissanderhouten panelen in de lambrisering en de orkestnis zijn duidelijk als ongeverfd hout herkenbaar. Foto C.A. Deul, Archief Het Gelders Orkest, Arnhem

Grote Zaal
De Grote Zaal is met zijn magistrale ruimtewerking onder de ruime bogen altijd de blikvanger geweest van het hele gebouw. De
sfeer is nu bedompt en dat komt omdat de
kleuren niet het schema van Oscar en Henri
Leeuw volgen zoals zij dat in 1914 bedoeld
hadden. Bij de renovatie van 1985 is voor het

eerst getracht daar iets van terug te brengen,
maar ook toen is het niet helemaal gelukt.
Inmiddels weten we zoveel meer dat het
mogelijk is de zaal er op het gebied van de
kleurstelling vrijwel geheel zo te laten uitzien zoals deze in 1915 is opgeleverd. En dat
is een kans die we ons nu niet mogen laten
ontgaan.

Steekproefsgewijze sondering van de

Willekeur en persoonlijke smaak speelden de hoofdrol bij de uiteindelijke keu-

onderste laag van de panelen in de

ze voor een kleurstelling op de lambrisering, zoals de varianten, voorbereid

lambrisering: palissanderhout.

door de schilder, laten zien. Foto’s auteur 2015
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Kleurenonderzoek ‘uit de losse pols’ op de pilasters in de
gangen. De keuze voor zwarte pilasters, met plafonds in rood,
is gebaseerd op een herinrichtingsplan van architect Charles
Estourgie uit 1939 en heeft niets van doen met de oorspronDoor de zwarte pilasters in de gangen is de relatie met de

kelijke kleurstelling van Oscar Leeuw.

gelijkvormige zuilen in de hal verbroken.

Denk aan de Goldener Saal van de Wiener
Musikverein! Nu zijn veel van de plaatsen
waar dat goud hoort te zitten zwart geschilderd. Op andere plaatsen is een doffe, donkere geverniste bronskleur aangebracht. Ook
dat komt niet overeen met het beeld dat vanuit wetenschappelijk kleurhistorisch onderzoek naar voren komt. Van de overmaat aan
(later donker uitgeslagen) bronsverf die een
erfenis was van de renovatie van 1985 wilden we juist af, omdat uit de schriftelijke
en visuele bronnen blijkt dat het niet om
bronsverf, maar om echt goud ging dat volgens de architect Oscar Leeuw ‘spaarzaam
toegepast’ was. Oorspronkelijk was er (terughoudend) goud aangebracht op alle stucornamenten als parelsnoeren, eierlijsten, voluten
en bogen.
Zuil in de hal na de renovatie van 2015. Het Laaser Marmor is
verdwenen om plaats te maken voor kunststof met een messingrandje en een dito legeglazenrekje.

Goud
Allereerst moet het bladgoud weer terug in de
zaal. Door de aanbrenging van echt goud zal
de zaal weer gaan sprankelen zoals het een
concertzaal in de klassieke traditie betaamt.
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Kleuren
Op de tweede plaats is het zaak de lambrisering en de deuren met hun omlijstingen terug
te brengen in de staat van 1915. Dat wil zeggen: olijfgroen, zoals in 1985 al was gereconstrueerd, maar nu met transparant geverniste
palissanderhouten panelen. De huidige leverkleurige afwerking gaat (deels) terug op een
latere afwerkingslaag en deels op fantasie.

De eerste nauwgezet gereconstrueerde zuil in de hal. Let op
de vierkanten basis die is bekleed met het authentieke Laaser Marmor. Foto Anita Pantus Nijmegen 1991.

bloonmotieven van de bovenzaal ontbreekt
nog een kleurlaag, terwijl in de benedenzaal
direct onder de balkons een complete gesjabloneerde band gemist wordt. De verticale
druipkaarsmotieven in de benedenzaal, eveneens in sjabloneerwerk, zijn in 2015 weliswaar gereconstrueerd, maar in aanzienlijke
afwijking van het historische voorbeeld, zoals
oude foto’s bewijzen.
De kleur zwart behoort niet tot het kleurenpalet anno 1915 van Oscar en Henri Leeuw,
en zal dus geheel uit De Vereeniging moeten
verdwijnen.

Stucdecoratie
De kleuren van de muren in beneden- en bovenzaal waren oorspronkelijk sprekender en
zijn in 1985 afgezwakt om ze meer te laten
aansluiten bij de toenmalige kleurbeleving.
Bovendien was toen nog niet bekend dat de
borstweringen van de balkons en het amfitheater oorspronkelijk in een afwijkende,
lichtgele kleur geschilderd waren. In de sja-

Tot slot moet hier ook een pleidooi gehouden
worden voor het terugbrengen van de stucdecoraties tussen de kolommen van de kopwanden naast de podiumopening. Om kosten
te besparen zijn deze decoraties in 2015 weggehakt teneinde kostbare reconstructies van
de zwaar gehavende resten te voorkomen.
De afkomende decoraties zijn echter bewaard
gebleven en kunnen zonder meer aangeheeld

Kleine Zaal na restauratie
van 1999. De kwaliteit van
de Kleine Zaal zou het ijkpunt
moeten zijn voor de restauratie van de Grote Zaal. Foto
Anita Pantus Nijmegen 2000
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Noodverlichting
De nooduitgangverlichting is wettelijk verplicht, maar dat houdt nog niet in dat ze dwars
door de sjabloonmotieven heen aangebracht
hadden moeten worden. Bovendien houdt de
vormgeving van de nu toegepaste verlichtingsarmaturen, de goedkoopste kunststoffen
uitvoering die er op de markt te krijgen is,
geen rekening met de monumentale kwaliteiten van de zaal. Een sober, maar doeltreffend
ontwerp in messing, aangebracht op de goede hoogte, doet wonderen voor de uitstraling
van het geheel.

Kroonluchters
Een concertzaal is niet af zonder kroonluchters. Oorspronkelijk hingen er twee vergulde
houten kronen, maar kort na de Tweede Wereldoorlog zijn ze verdwenen om niet meer
terug te keren. In 2014 is er – bij gebrek aan
bouwtekeningen en originele onderdelen –
een ontwerp gemaakt voor een duurzame
herinterpretatie op basis van het oorspronkelijk concept in messing met grootformaat
industriële gloeilampen, als eerbetoon aan
een uitvinding die meer dan een eeuw ons
leven verlicht heeft en nu in hoog tempo aan
het verdwijnen is. Voor de realisatie van dit
duidelijk herkenbare deelproject met veel
uitstraling moet toch een aparte sponsor te
vinden zijn!

Tot slot
Laten we – als afsluiting van een succesvolle Derde Fase – zorgen voor de terugkeer van
een sprankelende, feestelijke Grote Zaal in
een bijpassende krans van nevenruimten. We
zijn het haast aan een honderdjarige verplicht!
Willem Jan Pantus
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De Korte Golf

en opnieuw verguld worden. Ze vormen een
blikvanger in de kijkrichting van het publiek
en zijn derhalve van belang voor de beleving
van de zaal.

Numaga
Op dinsdag 17 januari is de Numaga-lezingenavond
gewijd aan een debat over de restauratie van De
Vereeniging. Het artikel van Willem-Jan Pantus in
deze aflevering van Nijmeegs Katern is een introductie daarop. Voor deze en andere activiteiten
raadpleeg de Numaga Ledenbrief en/of de website
www.numaga.nl
Architectuurcentrum Nijmegen
Op zondag 29 januari 2017 organiseert het Architectuurcentrum Nijmegen een rondleiding Industrieel
erfgoed in Bottendaal. Rond 1900 ontwikkelde Bottendaal zich tot een wijk waar wonen en werken
hand in hand gingen. Anno 2017 zijn alle fabrieken
gesloten en is Bottendaal vooral een woonwijk.
Deze excursie gaat op zoek naar de sporen van bekend en minder bekend industrieel erfgoed. Rondleider: Michiel Kruidenier. Vertrek: Wijkcentrum
Burghardt, Burghardt van den Berghstraat 114.
Duur: 11.00-12.30 uur. Kosten: € 7,- Aanmelden verplicht via info@architectuurcentrumnijmegen.nl.
Virtual Reality
De strijd om Arnhem, het menselijk leed bij het
oversteken van de Waal bij Nijmegen. Vanaf nu
kan iedereen via Virtual Reality kennismaken met
de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog in
Gelderland, met een gratis app van de Liberation
Route Europe. De eerste museumopstelling van
deze app is nu geplaatst in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Belangstellenden kunnen hier
plaatsnemen in een stoel en de app bekijken met
speciale brillen.
Mensen die de Liberation Route in VR willen beleven, kunnen naar diverse VVV-kantoren in Gelderland. Daar ligt een box klaar, die kan worden
omgebouwd tot Virtual Reality-bril. De gebruiker
kan hierin zijn smartphone stoppen, de app downloaden en de herinneringsroute in het ‘Normandië
van het Noorden’ vervolgens zelf ervaren.
De Liberation Route Europe (LRE) treedt in de voetsporen van de westelijk geallieerden in 1944 en
1945. De route loopt door Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Polen en Italië. Ervaar persoonlijke verhalen van toen
en sta stil bij de prijs die is betaald voor een vrij
Europa. De LRE bestaat uit een netwerk van onder

