
schilderen. Een vroegere restaura-
tie, door de Zwitser Weiss, had de 
oorspronkelijke koepel gewijzigd. 
De nieuwe koepel, nog in een sluier 
van hevig karmijnrood onder de ha-
logeenlampen van de schilders, 
krijgt met het zachte theaterlicht 
hopelijk haar juiste tonaliteit. 

ORKESTBAK: De orkestbak zit 
nu op 3 m 20 onder de scène en werd 
met 15m 2 vergroot. Hierdoor is de 
orkestbezetting opgedreven tot 95 
musici. Nog geen Wagner natuur-
lijk, daarvoor zijn 120 plaatsen no-
dig. De akoestisch verzorgde bodem 
is beweegbaar en kan in één motori-
sche beweging een grotere voorscè-
ne realiseren. Belangrijk is dat de 

orkestleden vanuit de orkestbak 
rechtstreeks hun instrumentenber-
ging bereiken onder de zaal. Wat 
verderop hebben ze ook een eigen 
cafetaria. 

VERLICHT PAD: Veel belang 
kreeg het publieke circuit. In dit 
muzieklabyrint worden de loopgan-
gen en trappen in koele blauwe 
hardsteen een soort draad van Ari-
adne. Een schitterend blauwgrijs re-
ferentiespoor in de witte tempel. 

NIEUW FOYER MET ARGUS-
OGEN: Het surplus onder het nieu-
we dak geeft een prachtige repe-
titiezaal van 16 X 16 m, tot 7m hoog 
in de nok, met een reeks lichtkokers 
van bovenaf verlicht. Daarnaast lig-

Foto 's 4, 5 en 6-
Folo 's Paul De 
Prins 

26 ETCETERA 15/86 

Gesprek 4 (tek. 13) 
Er zit een totaal nieuw gebouw 

op mij, eigenzinnig, in een expressie 
van dynamiek, machines, high-tech 
of constructief exhibitionisme. Mis-
schien eerder in een expressie van 
nieuwe romantiek, eigen iconolo-
gieën en verwijzingen. Het gevaar 
zit er in dat ik een beetje verpletterd 
word, maar de jeugd heeft nu een-
maal zijn rechten. De bovenbouw is 
totaal anders in kleur, in thematiek, 
en stelt zich op als een complete an-
tipode; geen symmetrie, geen ritmi-
sche verwijzingen, geen thematisch 
inspelen, misschien wel een sculptu-
rale geste. 

Ik geloof dat de nieuwe Munt ge-
strikt zit in een combinaite van ge-
sprek 3 en 4. Maar toch wijst de bo-
venbouw op een koppige eigenheid 
vreemd aan de tempel: de geïsoleer-
de motieven, blauwe fries, boog-
raam, kleine ramen, speciale dakra-
men. Bovendien heeft de boven-
bouw weinig formele niveaus, zoals 
de kolossale orde ooit wel bevatte. 
Het lijkt een uitvergrootte woning 
boven een tempel. 

Maar ik wacht de beschildering 
en de ontmanteling van de werf af. 
Zie ik het morgen nog zo? 

Binnenin 
ZAAL: Zoals in de vorige verbou-
wing behoudt de zaal haar profiel a 
l'italienne, die nog steeds een grote 
eenheid verzekert tussen de scène en 
het publiek. (Foto5) Haar liervorm 
en de diepte van 25 m geven haar 
immers die akoestische intimiteit die 
een zucht nog de nodige dramati-
sche dimensie geeft. Buiten het ver-
nieuwen der zetels zat het renoveren 
van de zaal niet in het budget, wel 
enkele fundamentele reparaties. In 
een latere tweede fase worden de 
balkons stuksgewijs gerestaureerd. 

KOEPEL: De bestaande koepel 
was opgehangen aan het oude dak 
en bleek bij demontage niet her-
plaatsbaar. (Foto 6) Na enige dis-
cussie werd beslist de koepel naar 
het oudere Poelaertmodel te her-


