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INLEIDING 

In de titel van deze masterproef: “Invloed van de ruimte op de ervaring van muziek”, zitten 

twee kernwoorden, namelijk ruimte en muziek. Die twee kernwoorden zijn meteen ook twee 

van mijn passies, waarin ik me de afgelopen vier jaar heb kunnen verdiepen dankzij deze 

interdisciplinaire en flexibele richting die Kunstwetenschappen is. Zo was het mogelijk om 

een major, en later master musicologie te kiezen, en tegelijk mijn keuzevakken bijna allemaal 

op te nemen in de major/master architectuur. Naast die twee passies gaf dit proefschrift, en de 

organisatie van het pilootexperiment die eraan verbonden is, mij ook de kans om: contact te 

leggen met verschillende cultuurhuizen in Gent, ruimtes – zoals de Sint-Annakerk die velen  

voor het eerst vanbinnen zagen – te ontdekken, en een diverse groep gepassioneerde mensen 

samen te brengen. 

Deze masterproef en dit onderwerp beschouw ik uiteindelijk als de perfecte synthese van mijn 

vierjarige studieloopbaan in de Kunstwetenschappen. 

 

Dit soort onderzoek, waarin de ruimteakoestiek van een bepaalde ruimte gekoppeld wordt aan 

de ervaring van een (klein) publiek in die ruimte, is eerder nieuw. 

Het onderzoek in ruimteakoestiek op zich is wel reeds ver gevorderd. Zo liggen de principes 

van ruimteakoestiek vast en is er literatuur beschikbaar waarin richtlijnen gegeven worden 

aan architecten om een specifieke ruimte te ontwikkelen. Zo zal een concertzaal een andere 

akoestiek vereisen dan een theaterschouwburg of een filmzaal. Verder zal vandaag bij de 

verbouwingen van een ruimte voor podiumkunsten steeds een akoestisch onderzoek gebeuren. 

De technieken zijn zover gevorderd dat er via computerprogramma’s volledige simulaties 

kunnen gemaakt worden, om zo een akoestiek op maat van de ruimte te voorzien. De 

volledige akoestiek in kaart brengen van de twaalf te bespreken ruimtes, is echter niet het doel 

van deze masterproef. Een perfecte akoestiek volgens verschillende metingen op papier, is 

namelijk nog niet gelijk aan de ervaring van het publiek die deze ruimte en het optreden 

beleefd. 

Naast het onderzoek in ruimteakoestiek, heeft de studie van Leo Beranek als inspiratiebron 

gediend voor deze masterproef. In zijn meest recente boek (2004)
1
: Concerts halls and opera 

houses : music, acoustics, and architecture, maakt Beranek een rangschikking van een 

honderdtal concertzalen en operahuizen over de hele wereld. Die rangschikking maakt hij op 

                                                           
1 Beranek Leo, Concerts halls and opera houses : music, acoustics, and architecture (New York (N.Y.) : Springer, 2004) 
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basis van interviews die hij afnam van muziekcritici, dirigenten en muziekliefhebbers, aan 

wie hij de honderd ruimtes voorlegde. Hij geeft zelf wel aan in het boek dat dit geen 

wetenschappelijke ranking is, aangezien de geïnterviewden maximum één derde van de 

ruimtes kenden. Verder maakte hij per concertzaal/opera een profiel met daarin: de 

geschiedenis en eventuele verbouwingen, de gebruikte materialen, architecten en een reeks 

technische (akoestische) data. Die data zijn resultaat van akoestische metingen die hier in dit 

onderzoek niet zullen gebeuren.
2
 

 

De grondslagen van de ruimteakoestiek en het onderzoek van Leo Beranek vormen 

uiteindelijk de basis voor deze masterproef met als onderwerp: “Invloed van de ruimte op de 

ervaring van muziek”. Om een antwoord te bieden op de vraag welke invloed de ruimte 

uitoefent op de ervaring van muziek, hebben we een aantal onderzoeksvragen opgesteld: 

“Bestaat er een relatie tussen de eigenschappen van een ruimte (zoals vorm, indeling, 

gebruik van materiaal) en de goede/minder goede ervaring van de muziek in die 

ruimte? Zo ja, welke?” 

“Welke akoestische kenmerken spelen een rol bij die goede/minder goede ervaring van 

muziek in een ruimte?” 

“Kunnen we die akoestische kenmerken uiteindelijk in verband brengen met de 

eigenschappen van de ruimte?” 

 “Kunnen we de ervaring (en resultaten) ten slotte terugkoppelen naar de 

programmatie of activiteiten in deze ruimte?” 

Om op al deze vragen een antwoord te kunnen geven is in kader van deze masterproef een 

pilootexperiment ontwikkeld, waarbij twee zangers en drie strijkers in twaalf uiteenlopende 

ruimtes in Gent, steeds hetzelfde stuk zongen/speelden voor een beperkt publiek. De 

methodologie van dit experiment zal later worden toegelicht. 

 

In de titel van dit onderzoek zijn er twee kernwoorden die de opbouw van deze masterproef 

zullen bepalen: ruimte en (ervaring van) muziek. Het aspect van ruimte komt reeds aan bod in 

het eerste deel, dat gebaseerd is op literatuur, en waarin we de basisprincipes en kenmerken 

van ruimteakoestiek zullen toelichten. Die kenmerken zullen we vervolgens ook toepassen op 

een aantal typologieën. 

In het tweede deel komen ruimte en muziek samen in het experiment en de resultaten ervan. 

Na de methodologie zullen we eerst iedere ruimte vanuit de publiekservaring apart bespreken: 
                                                           
2 Beranek Concerts halls and opera houses 
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geschiedenis, hypothese en resultaten. Om vervolgens uit deze gegevens per ruimte een kleine 

conclusie te trekken en zo een mogelijk antwoord te geven op de laatste onderzoeksvraag: 

“kunnen we die resultaten terugkoppelen naar de programmatie of activiteiten in die ruimte?” 

In deze eerste sectie zullen we ons voor het onderdeel geschiedenis baseren op: websites, 

krantenartikels, boeken en een aantal interviews die zijn afgenomen naar aanleiding van dit 

experiment; terwijl we zelf een methode zullen ontwikkelen om de data te analyseren en 

verwerken. 

In de twee daaropvolgende secties zal de eigen data-analyse centraal staan. We zullen 

enerzijds de resultaten analyseren van de posttest, die een tien à veertien dagen na het 

experiment is afgenomen van de muzikanten, en anderzijds zullen we in de synthese op basis 

van correlaties tussen een aantal akoestische parameters, de zalen in clusters onderverdelen 

van niet goed – goed/zeer goed. Deze synthese zal proberen om antwoorden te zoeken op de 

andere onderzoeksvragen die o.a. peilen naar de relatie tussen akoestische kenmerken en de 

eigenschappen van een ruimte. 

In de conclusie zullen we uiteindelijk teruggrijpen naar de vooropgestelde onderzoekvragen 

en bekijken we in welke mate we deze vragen al dan niet hebben kunnen beantwoorden. 

 

Ten slotte volgt er na de conclusie een deel ‘Bijlagen’ met een viertal onderdelen: interviews, 

voorbeeld van enquêtes, voorbeeld van een posttest en twee top twaalf overzichten; en de 

bibliografie waarin alle bronnen per soort zijn opgelijst. 
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE – RUIMTEAKOESTIEK 

1. Algemeen 

1.1.  Principe 

Het basisprincipe is dat wanneer geluid afgespeeld wordt, het gereflecteerd wordt in de 

ruimte. Dat geluid en die reflecties kunnen vervolgens beïnvloed worden door allerhande 

factoren, eigen aan die ruimte en de momentopname.
3
 

1.2.  Resonantie 

Bij de productie van geluid is er steeds een generator en een resonator. De generator is de 

geluidsbron die zorgt voor de trilling. Deze trilling/energie wordt overgebracht op een 

resonator, een andere voorwerp of materiaal, die vervolgens ook gaat trillen. De resonator 

heeft een bepaalde frequentie waarvoor deze erg gevoelig is en waarbij deze maximaal gaat 

meetrillen, namelijk de resonantiefrequentie. Het algemeen fenomeen wordt resonantie 

genoemd.
4
  

Bijvoorbeeld: de zanger (generator) zingt en produceert geluidsgolven (en dus trillingen) met 

verschillende frequenties. Wanneer een frequentie overeenkomt met de resonantiefrequentie 

van materiaal (resonator) dat gebruikt werd om de ruimte op te bouwen, zal die frequentie 

vervolgens versterkt worden en luider klinken. 

Ten slotte wordt geluid steeds bemiddeld overgedragen en zal er dus nooit een rechtstreekse 

overdracht zijn van het geluid van de generator naar de toehoorder. Er is bijgevolg niet alleen 

in een ontsloten ruimte sprake van resonantie, maar ook in de open lucht wanneer 

luchtmoleculen meetrillen met de verschillende frequenties en zo het geluid overdragen.
5
 

  

                                                           
3 James Johnson, Madan Mehta en Jorge Rocafort, Architectural acoustics : principles and design (Upper Saddle River 

(N.J.): Prentice-Hall, 1999), pp. 208-210 
4 Michiel Demey, Grondslagen van de muzikale acoustica en sonologie, (Gent: Universiteit Gent, 15 december 2011) 
5 Cyril M. Harris en Vern O. Knudsen, Acoustical designing in architecture (New York (N.Y.): Wiley, 1950), pp. 43 – 46  
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2. Kenmerken ruimteakoestiek 

INLEIDING 

Vooraleer we de ruimteakoestiek beschrijven is het belangrijk om op te merken dat de 

componist van een muziekstuk vaak een bepaalde ruimte in gedachten zal gehad hebben, 

waarvoor hij/zij de muziek schreef – analoog aan de periode waarin hij/zij leefde en de 

architectuur waarmee hij/zij omgeven werd. Zo werd profane muziek in de barok periode 

(1600 – 1750) bijvoorbeeld in kleine theaters of balzalen gespeeld met een relatief kleine 

nagalm en dikke muren die het geluid weerkaatsten; terwijl in de romantiek (19
de

 eeuw) 

muziek werd geschreven voor ruimtes met een langere nagalm, waar het de bedoeling was dat 

de verschillende stemmen als één geheel overkwamen. Vandaag is het een utopie om ieder 

stuk enkel op te voeren in de ruimte waarvoor het oorspronkelijk geschreven is. Het is wel zo 

dat sommige muziek beter tot haar recht zal komen of zal passen in de ene ruimte dan in de 

andere ruimte, en daar zal dit idee, dat muziek vroeger voor een bepaalde ruimte geschreven 

is, wel een rol in spelen.
6
  

Vandaag werken veel concertzalen werken met apparatuur die de ruimte akoestisch kan 

aanpassen aan het gewenste profiel, opdat de optimale akoestiek toch gegarandeerd kan 

worden. 

 

Aan de hand van een selectie van de 34 kenmerken die Leo Beranek gebruikt om de “Taal van 

de muzikale akoestiek” te beschrijven in zijn boek Concerts halls and opera houses : music, 

acoustics, and architecture (2004)
7
, zullen we de ruimteakoestiek, en elementen die een 

invloed hebben op de kwaliteit ervan, verder toelichten. 

 

2.1.  Direct geluid – vroeg geluid – nagalm – reverberatie 

Het direct geluid is het geluid dat rechtstreeks van het instrument wordt overgedragen naar 

de toehoorder (mits bemiddeling van de resonatoren in de lucht). Dat direct geluid wordt 

gevolgd door de ITDG, Initial Time Delay Gap, het tijdsverschil tussen het direct geluid en de 

eerste reflectie (fig. 2). Hoe kleiner het verschil is tussen het direct geluid en de eerste 

                                                           
6 Leo L Beranek, Concert and opera halls: how they sound (Woodbury (N.Y.): Acoustical society of America, 1996), pp. 2 – 

10  
7 Beranek, Concert and opera halls: how they sound (Woodbury (N.Y.): Acoustical society of America, 1996) 
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reflectie, des te beter, aangezien een ruimte dan intiemer zal aanvoelen. Het vroeg geluid is 

gelijk aan het direct geluid samen met de vroegste reflecties binnen de eerste 80 ms (fig. 1).
8
  

De nagalm is gelijk aan de som van alle reflecties die weerkaatst worden na het vroeg geluid, 

dus na 80 ms.
9
 

Reverberatie vat ten slotte het continue verloop samen van alle reflecties (of het nu voor of 

na 80 ms is), die zich ontwikkelen nadat het geluid geproduceerd is tot wanneer het geluid 

uitgedoofd is.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Vroege vervaltijd (EDT) – algemene nagalmtijd (RT) 

We kunnen ook een onderscheid maken in vroege vervaltijd en nagalmtijd in het algemeen. 

De vroege vervaltijd of EDT, Early Decay Time, is gelijk aan de duur waarbinnen de 

geluidsdruk zakt met 10 dB. Een korte EDT is wenselijk bij het spelen van allegro 

muziekstukken, waarbij de noten snel op elkaar volgen en de muzikant liefst niet verstoord 

wordt door te late reflecties. Bij allegro muziekstukken zullen we bijgevolg verlangen dat het 

vroege geluid luider klinkt dan de weerkaatsing, zodat de noten goed van elkaar gescheiden 

worden en helder overkomen.
11

 

 

                                                           
8 Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 265, 267 
9 Leo Beranek, Concerts halls and opera houses : music, acoustics, and architecture (New York (N.Y.) : Springer, 2004), p. 

23 
10 Ibid. p. 20; Harris en Knudsen, Acoustical designing, p. 5 
11 Leo Beranek, Concert halls and opera houses, p. 24 

Fig. 1. Illustratie van direct geluid en hoe vroege 

reflecties (binnen de eerste 80 ms) zich door de 

ruimte voortplanten.  

(uit: Leo Beranek, Concerts halls and opera houses : 

music, acoustics, and architecture (New York (N.Y.) 

: Springer, 2004), p. 21 – figure 2.1.) 

 

Fig. 2. “Reflectie patroon” diagram. Een diagram die aantoont in 

welke volgorde geluid zich voortbeweegt tot de oren van de 

luisteraar en met welke luidheid dat gepaard gaat. De som van de 

hoogte van het direct geluid en de hoogte van de reflecties, 

suggereren de luidheid van het geluid in zijn geheel.  

Verder worden het direct geluid, de ITDG en de reflecties duidelijk 

geïllustreerd. 

(uit: Leo Beranek, Concerts halls and opera houses, p. 28 – figure 

2.4.) 
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De algemene nagalmtijd of RT, Reverberation Time, is de tijd waarbinnen de geluidsdruk 

zakt met 60 dB, nadat het direct geluid gestopt is. Of anders gezegd: de RT is gelijk aan de 

tijd die het geluid nodig heeft om onhoorbaar te worden voor de toehoorder, nadat het direct 

geluid gestopt is. Deze algemene nagalmtijd wordt gemeten op verschillende plaatsen in de 

ruimte voor verschillende frequenties, waarna een gemiddelde wordt genomen. Daarnaast is 

de nagalmtijd afhankelijk van de verhouding tussen het volume van de ruimte en de 

hoeveelheid absorptiemateriaal.
12

 

Waar de RT storend kan zijn bij allegro muziekstukken, aangezien er daar geen ruimte is voor 

latere reflecties, is dat bij adagio muziekstukken bijvoorbeeld net wenselijk. Een niet te lange 

nagalmtijd draagt bij tot de volheid van de klanken, geeft de muzieknoten de tijd om met 

elkaar te vermengen en als één harmonieus geheel over te komen.
13

 

 

Deze twee tijden, EDT en RT, zijn belangrijke factoren om de akoestiek van verschillende 

ruimtes met elkaar te vergelijken en ze zullen ook een rol spelen bij de volgende 

ruimteakoestiek kenmerken die we gaan bespreken. 

 

2.3.  Diffusie – liveheid (/doods) – ruimtelijkheid  

Diffusie is de gelijke spreiding van het geluid in de ruimte, die een geleidelijke groei en 

verval kent. Het is echter onmogelijk om een volledig egale spreiding na te streven waarbij 

het geluid op ieder punt vrij kan bewegen en overal even luid klinkt. Er zijn wel een aantal 

factoren die de spreiding van het geluid kunnen bevorderen, nl. voorwerpen en onregelmatige 

muuroppervlaktes. Wanneer er veel verschillende voorwerpen verspreid worden in de ruimte 

en de muuroppervlaktes onregelmatigheden bezitten: grillige vorm, balkons die het vlak 

doorbreken, verschillende soorten absorberend materiaal… zullen de geluidsgolven sneller 

gebroken worden en zal er een grote spreiding van het geluid optreden.
14

 

 

De al dan niet goede spreiding van het geluid draagt bij tot het live of het doods klinken van 

een ruimte. Een ruimte zal namelijk live of levendig klinken, wanneer die ruimte bestaat uit 

meer reflecterend materiaal (denk aan harde voorwerpen, onregelmatige muuroppervlaktes) 

die de geluidsgolven zullen verspreiden, dan absorberend materiaal die de geluidsgolven net 

zullen opnemen. Een ‘live’ ruimte wordt verder gekenmerkt door een relatief lange nagalmtijd 

                                                           
12 Ibid. pp. 20, 503; Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 212 
13 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 21 
14 Harris en Knudsen, Acoustical designing, pp. 139 – 141  
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(ca. 1.5-2.2 s voor een concertzaal), waar het direct geluid de kans krijgt om gemixt te worden 

met de opeenvolgende reflecties.
15

  

Wanneer de geluidsbron omgeven is door veel absorberend materiaal dan kan het geluid zich 

niet verder verspreiden, aangezien het bij de bron meteen gedoofd wordt. De ruimte klinkt 

bijgevolg ‘doods’. Zo een ruimte wordt gekenmerkt door een korte nagalmtijd: het direct 

geluid krijgt niet meer de kans om zich te vermengen met eventuele reflecties.
16

 

 

Ten slotte draagt een goede diffusie ook bij tot het gevoel van ruimtelijkheid. We spreken 

van ruimtelijkheid, wanneer we ons ‘in’ het geluid lijken te bevinden. Naast diffusie draagt 

ook de aanwezigheid van laterale, horizontale reflecties bij tot dat gevoel. 

Onze oren zijn horizontaal ingepland en hoe meer weerkaatsingen we rechtstreeks via onze 

oren ervaren, des te meer zullen we het gevoel hebben ‘in’ het geluid te zitten. Deze laterale 

reflecties worden sterk beïnvloed door de vorm en indeling van de ruimte. Figuur 3 illustreert 

hoe de vorm een invloed heeft: hoe groter de hoek (θ), des te meer laterale reflecties we 

zullen opvangen.
17

 

Conclusie van deze afbeelding: in een 

omgekeerde waaier gevormde hal (3.c: 

“reverse fan-shaped hall”) is de hoek het 

grootst, zullen we het meest horizontale 

weerkaatsingen ervaren, en we ons dus het 

meest ‘in’ het geluid bevinden. 

 

 

 

Ook de indeling van de ruimte, met al dan niet balkons, heeft een invloed op de hoeveelheid 

aanwezige laterale reflecties. Die balkons kunnen evenwijdig met de lange zijden van de 

rechthoekige ruimte aangebracht worden, of die balkons kunnen als verschillende loges langs 

de zijwanden van de “omgekeerde waaiervorm” geplaatst worden om zo de diffusie en 

laterale reflecties te bevorderen.
18

 

 

                                                           
15 Ibid, p. 139; Beranek, Concert halls and opera houses, p. 29 
16 Ibid. 
17 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 29; Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, p. 268 
18Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, p. 270-273 

Fig. 3. Illustreert de link tussen de vorm van een ruimte 

en de laterale reflecties. (uit: James Johnson, Madan 

Mehta en Jorge Rocafort, Architectural acoustics : 

principles and design (Upper Saddle River (N.J.): 

Prentice-Hall, 1999), p. 269 – 12.9) 

 

 



DEEL I: LITERATUURSTUDIE – RUIMTEAKOESTIEK  

 

15 

 

De indeling draait niet alleen rond de aan/afwezigheid van balkons, maar ook over 

bijvoorbeeld welke afstand er tussen het podium/de performer en het publiek is, en uit welke 

onderdelen de ruimte nog is opgebouwd.
19

  

Daarnaast zijn de vorm en indeling (met eventuele balkons) niet 

alleen van belang voor het fenomeen van ruimtelijkheid, maar spelen 

ze ook rol in de algemene verspreiding van het geluid in de ruimte.  

Bovendien kunnen balkons niet alleen zijdelings aangebracht worden, 

maar ook op het einde van een ruimte en is het belangrijk om 

rekening te houden met de verhouding tussen de hoogte en diepte van 

een balkon (fig. 4). Het balkon mag nooit dieper zijn dan de hoogte 

tussen twee opeenvolgende balkons (D < H). Anders zullen de rijen 

onder het balkon een gereduceerd geluid ervaren: minder luid, 

minder reflecties die hen bereiken…  Ten slotte is het best om de 

achterwand niet met absorberend materiaal te bekleden, maar wel 

met geluidverstrooiend materiaal.
20

 

 

2.4.  Warmte 

De warmte van een geluid in een zaal heeft te maken met de verhouding van de absorptie van 

lage frequenties (75 – 350 Hz) tegenover de absorptie van (middel)hoge frequenties (350 – 

1400 Hz). Het is namelijk de aanwezigheid van lage frequenties, basgeluiden, die bijdragen 

tot de warmte van een ruimte. Om die warmte te garanderen worden dunne houten vloeren, 

plafonds, zitjes… beter vermeden. Het is namelijk dat dun hard materiaal die de lage 

frequenties zal opnemen. Dikke, harde oppervlaktes, die veel reflecteren en andere 

absorberende materialen, die de (middel)hoge frequenties absorberen zijn geen probleem.
21

 

Bovendien zal het publiek (middel)hoge frequenties voor een deel opnemen en is er dus een 

verschil tussen metingen in een volle zaal en metingen in een lege zaal.
22

 

 

Naast de vorm en indeling van de ruimte speelt dus ook materiaal een belangrijke rol in de 

kwaliteit van de akoestiek van een ruimte: zowel op vlak van aankleding, als op het vlak van 

absorptie of reflectie van het geluid en bepaalde frequenties, als op vlak van de warmte van 

een ruimte. 

 

                                                           
19 Harris en Knudsen, Acoustical designing, pp. 220 - 221 
20 Johnson, Mehta en Rocafort, Architectural acoustics, p. 281 
21 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 30; Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, p. 275 
22 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 21 

Fig 4. Illustreert de gewenste 

verhouding tussen de hoogte (H) 

en diepte van een balkon en een 

ruimte. (uit: Johnson, Mehta en 

Rocafort, Architectural acoustics 

(Upper Saddle River (N.J.): 

Prentice-Hall, 1999), p. 281 – 

12.19) 
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2.5.  Akoestische defecten: echo – room flutter & sound foci – dead spots  

De behandelde kenmerken in 2.1. – 2.4. zijn begrippen die we zullen gebruiken om de 

akoestiek van een bepaalde ruimte te beschrijven: bijvoorbeeld de mate van verspreiding van 

het geluid, of de muziek als geheel overkomt en of er voldoende laterale reflecties aanwezig 

zijn om het gevoel van ruimtelijkheid op te wekken. 

Behalve die kenmerken, zijn er ook akoestische defecten die de ruimteakoestiek sterk 

verstoren. 

 

Een eerste paar van defecten zijn echo en room flutter. 

Een echo is een reflectie die pas 60 milliseconden of later wordt waargenomen en luid genoeg 

is om als storend ervaren te worden. Dit defect wordt uitgelokt door te hoge plafonds 

waartegen het geluid kan gefocust worden of holle oppervlaktes, zoals een koepel. Echo’s 

kunnen vermeden worden door te zorgen voor een goede diffusie van het geluid en te zorgen 

voor voldoende absorptiemateriaal in de ruimte.
23

 

Een variatie op de echo is room flutter, een echo die blijft hangen tussen twee parallelle 

muren van een ruimte. Die room flutter wordt uitgelokt wanneer een kleine ruimte 

opgebouwd is uit: enerzijds een parallel paar muren met enorm reflecterend materiaal, 

bijvoorbeeld glas, en anderzijds een parallel paar muren met enorm absorberend materiaal. 

Dit akoestisch defect kan opgelost worden door het reflecterend en absorberend materiaal 

meer gelijkmatig over de muren te verspreiden, zodat ook het geluid op een meer egale 

manier kan verspreid worden.
24

 

 

Een tweede paar van akoestische defecten zijn sound foci en dead spots. 

Zogenaamde sound foci zijn plaatsen waar de weerkaatsing van het geluid geconcentreerd is 

op één punt en het geluid niet verder verstrooid wordt. Die concentratie kan veroorzaakt 

worden door holle oppervlaktes. Bijvoorbeeld een orkest die speelt in een orkestbak overkapt 

door een hol oppervlak: de reflectie van het geluid wordt meteen naar de muzikanten 

teruggekaatst, die dat als een echo zullen ervaren en stiller zullen gaan spelen, hoewel er niet 

veel spreiding naar het publiek is.
25

 

De tegenhanger van de sound foci zijn de zogenaamde dead spots, plaatsen waar er helemaal 

geen geluid wordt waargenomen. Zo dode plekken ontstaan wanneer twee geluidsgolven, 

                                                           
23 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 33; Harris en Knudsen, Acoustical designing, pp. 166-167 
24 Ibid., p. 170 
25 Ibid. p. 167 
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bijvoorbeeld een golf van het directe geluid en een golf van het weerkaatste geluid, zo op 

elkaar inwerken waardoor een knoop ontstaat en er even geen geluid is. Verder kan er onder 

het balkon een soort dead spot ontstaan wanneer het balkon te diep is en de toehoorders het 

geluid amper kunnen waarnemen.
26

 

 

2.6.  Akoestische aanpassingen: case gekoppelde ruimtes 

Een ruimte in zijn geheel is vaak de som van meerdere ruimtes aan elkaar: zo bestaat een kerk 

vaak uit een schip met meerdere zijbeuken, zijkapellen, een koor… Die verschillende 

deelruimtes en hun nagalmtijd zullen een invloed hebben op de algemene nagalm die ervaren 

wordt. Wij zullen namelijk niet enkel de nagalm van het schip, of enkel de nagalm van de 

zijkapel ervaren: het resultaat van de vermenging van het direct geluid met al die 

verschillende nagalmtijden is hetgeen wat wij gaan horen.
27

 

 

Dat principe kunnen we ook toepassen op andere (concert)ruimtes, waar het een handige tool 

is om de akoestiek van de ruimte te variëren. Wanneer bijvoorbeeld een concertruimte met 

een eerder kort nagalm wordt gekoppeld (via een deuropening) aan een ruimte met een 

grotere nagalm, dan zal het geluid minder snel uitdoven aangezien het verval afgeremd wordt 

door de ruimte die eraan gekoppeld is.
28

  

 

Ten slotte kan de ruimteakoestiek via kleine ingrepen makkelijk aangepast worden: het al dan 

niet gebruik van gordijnen die geluid opnemen, het plaatsen van extra reflecterende schermen 

die het geluid extra verspreiden… maar ook de temperatuur en luchtvochtigheid spelen een 

rol. In warme ruimtes zal de geluidssnelheid namelijk toenemen en het geluid in het algemeen 

sneller verspreid worden, en in ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad zal de verspreiding 

van hoge frequenties bevorderd worden en zullen ook die frequenties gemakkelijk het einde 

van de zaal bereiken.
29

 

 

  

                                                           
26 Ibid. p. 169 
27 Ibid. p. 164 
28 Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 220-221 
29 Harris en Knudsen, Acoustical designing, p. 5; George C Izenour et al., Theater design (New Haven (Conn.): Yale 

university press, 1996) , p. 485 
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3. Ruimteakoestiek in verschillende ruimtes 

INLEIDING 

In het vorige onderdeel werd de ruimteakoestiek toegelicht via verschillende begrippen: 

diffusie, ruimtelijkheid, warmte, akoestische defecten… We kunnen uit die beschrijvingen 

drie elementen halen die de akoestiek van een ruimte bepalen: materiaal, vorm en de indeling 

van de ruimte. In het algemeen bepalen deze kenmerken van een ruimte de vroege vervaltijd 

en algemene nagalmtijd.  

Het materiaal en de aankleding van de ruimte zal een rol spelen bij de spreiding van het 

geluid: mate van absorptie en reflectie van geluidsgolven, maar ook bij het feit of een ruimte 

al dan niet warm klinkt. De vorm en grenzen bepalen eveneens de spreiding van het geluid, 

maar ook in de aan/afwezigheid van laterale reflecties die de ruimtelijkheid kunnen 

bevorderen. De indeling van de ruimte: is het één ruimte of kan de ruimte onderverdeeld 

worden in verschillende segmenten?, kan een invloed hebben op de nagalmtijd. Maar ook: 

zijn er balkons aanwezig? Zo ja, hoe zijn deze aangebracht in de ruimte? Deze zullen 

namelijk een rol spelen in de vorming van laterale reflecties en de verspreiding van andere 

reflecties. 

Daarnaast is het belangrijk om holle oppervlaktes, hoge plafonds, parallelle muren en te diepe 

balkons te vermijden om zo de vorming van akoestische defecten als echo’s, room flutter, 

sound foci en dead spots tegen te gaan.  

 

Deze aandachtspunten zullen in de volgende alinea’s aan bod komen bij de bespreking van 

vier verschillende ruimtetypes: concertzaal, theater, filmzaal en kerk. 

 

3.1.  Concertzaal 

Een concertzaal is een ruimte bedoeld voor muziekconcerten en zal daar ook naar gebouwd 

worden. Voordat de bouw echter aanvat is het belangrijk om drie zaken op voorhand vast te 

leggen: het gewenst aantal zitplaatsen, de gewenste nagalmtijd en het totaal gewenste kubieke 

volume. Op basis van deze drie voorwaarden wordt gezocht naar een passende vorm, het 

juiste materiaal en hoe de zaal verder zal ingedeeld worden (met of zonder balkons?).
30

 

 

                                                           
30 Beranek, Concert halls and opera houses, p.539 
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Voor akoestische muziek is een natuurlijke nagalm(tijd) gewenst. Daarmee bedoelen we dat 

de muziek niet meteen uitsterft nadat het gespeeld is, maar dat er voldoende weerkaatsingen 

zijn die geleidelijk aan uitdoven en niet storend zijn. Afhankelijk van het soort muziek zal er 

echter een korte of nog langere nagalm verlangd worden.
31

 

 

Voor de verdere goede spreiding van het geluid, de ruimtelijkheid en intimiteit te bevorderen 

is een langwerpige hal of een omgekeerde waaiervorm aan te raden met onregelmatige 

zijwanden. Zo kunnen laterale vroege reflecties ontstaan die de toeschouwer het gevoel geven 

in een ‘kleinere’ zaal te zitten en het gevoel dat hij/zij omgeven wordt door het geluid. De 

onregelmatige zijwanden, verschillende vorm of materialen, bevorderen ook de algemene 

goede verspreiding van het geluid. Bij het gebruik van de materialen zal gestreefd worden 

naar een goed evenwicht tussen reflecterend en absorberend materiaal, zodat er een 

aangename, niet storende nagalm wordt gecreëerd.
32

 

Wanneer er voor balkons, die eveneens bijdragen tot de intimiteit en ruimtelijkheid, wordt 

geopteerd is het belangrijk dat de achterwand uit reflecterend materiaal bestaat en dat de 

hoogte-diepteverhouding gerespecteerd wordt: idealiter helt het balkon maximum drie rijen 

over.
33

 

 

Het zitcomfort in een concertzaal is belangrijk, maar dat betekent niet dat dikke stoffen zitjes 

de beste oplossing zijn. Voor de tribune zijn (voldoende dikke) houten stoelen met een relatief 

dunne stoffering aangeraden. Daarnaast zijn dikke bakstenen muren, al dan niet bekleed met 

absorptiemateriaal, een goede basis om de concertzaal op te trekken. Deze ‘harde’ stoeltjes en 

dikke muren zorgen ervoor dat de lage frequenties niet worden opgenomen en de concertzaal 

zo warm zal aanvoelen. De dikke muren hebben daarnaast ook een isolerende functie om het 

lawaai van buitenaf tegen te gaan. Geluid van buitenaf moet volledig geweerd worden, opdat 

de concertzaal een soort van muzikale bubbel wordt, waarin het geluid zich bevindt en 

waarbinnen het geluid zich voortbeweegt.
34

 

 

  

                                                           
31 Ibid. p. 21, 24 
32 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 29; Harris en Knudsen, Acoustical designing, pp. 139-141; Johnson, Metha en 

Rocafort, Architectural acoustics, p. 268 
33 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 545; Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 270-273, 281 
34

 Beranek, Concert halls and opera houses, p. 502; Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 282-283 
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3.2.  Theater 

Bij theater ligt de nadruk enerzijds op de verstaanbaarheid van de performer en anderzijds op 

het goed kunnen zien van de expressie en gebaren van de acteur. 

 

Om de verstaanbaarheid te bevorderen wordt gestreefd naar een minimale nagalmtijd, waarbij 

het geluid niet meer wordt weerkaatst en dus slechts één keer gehoord wordt. Een theaterzaal, 

zal bijgevolg een eerder ‘doodse’, droge zaal zijn waar helemaal niet gepoogd wordt om het 

gevoel van ruimtelijkheid (‘in het geluid zitten’) aan te wakkeren. 

De beste vorm om die reflecties tegen te gaan is de originele 

waaiervorm (de inverse van de beste optie voor muziek). Zoals de 

figuur (fig. 5) illustreert gaat het geluid rechtstreeks naar de toehoorder 

zonder verdere interferentie. Verder is de akoestiek op het podium 

meestal niet goed, aangezien boven het podium vaak een grote open 

ruimte is waaraan allerlei technisch materiaal en decorstukken kunnen 

vastgemaakt worden. Door een creatieve scenografie die daar rekening 

mee houdt, kan de akoestiek snel verbeterd worden. Een laatste aspect 

die bijdraagt tot de goede verstaanbaarheid is het gebruik van veel 

absorberend materiaal: stoffen zitjes, tapijt op de vloer die de 

voetstappen dempt en, in tegenstelling tot in een concertzaal, een 

absorberende achterwand (al dan niet onder het balkon). Dit is opnieuw om de 

verstaanbaarheid te bevorderen en geen plotse verstorende reflecties te creëren.
35

 

 

Naast de verstaanbaarheid ligt de nadruk ook op het goed kunnen zien van de performer en 

zijn/haar expressies en gebaren. In een theaterzaal wordt daarom ook gestreefd naar intimiteit, 

maar dan in zin dat de toeschouwer zich betrokken voelt bij de actie en wat op scène gebeurd. 

Die intimiteit wordt bevorderd door zo’n compact mogelijk volume te creëren, waarbij de 

capaciteit gemaximaliseerd kan worden door het toevoegen van zijdelingse balkons, die 

eveneens bijdragen tot de intimiteit. Goede zichtlijnen door een doordachte, maar geleidelijke, 

stijging van de steilheid van het grondoppervlak, spelen ook een rol bij de goede 

zichtbaarheid van de actie.
36

 

 

                                                           
35 Johnson, Metha en Rocafort, Architectural acoustics, pp. 291 – 292 
36 Ibid. pp. 290, 292  

Fig. 5. Bijgeknipte fig. 3, 

die de waaiervorm 

illustreert. (uit: James 

Johnson, Madan Mehta en 

Jorge Rocafort, 

Architectural acoustics : 

principles and design 

(Upper Saddle River 

(N.J.): Prentice-Hall, 

1999), p. 269 – 12.9) 
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Ten slotte is het ook in een theaterruimte belangrijk dat alle geluid van buitenaf geweerd 

wordt. Dat geluid kan opgevangen worden door een bufferzone met verschillende kleine 

ruimtes: zoals toiletten, loges, opbergplaatsen, kantoren… rond de theaterzaal te creëren.
37

 

 

3.3.  Filmzaal 

De bedoeling van een filmruimte is om het geluid van de film zonder enige bemiddeling over 

te brengen naar de toeschouwer. Een filmruimte is bijgevolg de meeste ‘dode’/droge zaal bij 

uitstek. Hier zijn geen termen van ruimtelijkheid of goede diffusie van het geluid aan de 

orde.
38

 

 

Om dat direct geluid te bevorderen worden holle oppervlaktes, waarop geluid gefocust zou 

kunnen worden, parallelle muren en reflecterend materiaal vermeden. Al het geluid wordt 

meteen opgenomen door de vloer, de tribune (zachte zitjes), de muren en het plafond die 

allemaal opgetrokken zijn uit materiaal die het geluid absorberen.
39

  

Net als in het theater is het belangrijk om rekening te houden met de zichtlijnen en de mate 

waarin de steilheid van het grondoppervlak toeneemt.
40

 

Verder is het ook hier van cruciaal belang dat er geen geluid van buitenaf de filmzaal 

binnendringt: zowel niet van buiten het cinemacomplex, als van een naburige filmzaal. 

Daarom zal er sterk ingezet worden op de geluidsisolatie van de ruimte.
41

 

 

Aan de filmzaal is steeds een projectieruimte verbonden van waaruit de film geprojecteerd 

wordt. Twee belangrijke elementen bij die projectieruimte zijn: isolatie en een gekanteld glas. 

De projectieruimte moet ook goed geïsoleerd worden zodat er zeker geen output is naar de 

filmzaal. Daarnaast is het belangrijk dat het glas waardoor de film geprojecteerd zal worden in 

een bepaalde hoek staat gekanteld is, zodat er maar één goede breking is en er geen andere 

visuele reflecties gegenereerd worden.
42

 

 

  

                                                           
37 Ibid. p. 290 
38 Ibid. p. 296 
39 Ibid. pp. 297, 299 
40 Ibid. p. 299 
41 Ibid.  
42 Ibid. p. 300 
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3.4.  Kerken 

Bij kerken is het belangrijk dat het woord verstaanbaar is tot aan het einde van het schip. Om 

dit te bevorderen wordt gebruik gemaakt van veel reflecterende materialen: zo zijn de 

zijwanden en vloer vaak opgetrokken uit dikke, harde materialen als natuursteen en marmer. 

Het absorberend materiaal is minder zichtbaar en heeft geen groot effect, maar het is wel 

aanwezig in o.a. doeken van schilderijen en de houten stoelen die lage frequenties kunnen 

absorberen.
43

 

 

Verder wordt de verspreiding van het geluid bepaald door de vorm en indeling van de kerk.  

Een kerk is vaak een geheel van verschillende ruimtes samengevoegd: schip met zijbeuken, 

koor en koorommegang, eventueel een koepel, zijkapellen…, die elk hun eigen akoestische 

eigenschappen hebben. Al deze verschillende ruimtes hadden/hebben een eigen functie binnen 

de kerkruimte: zo zal de koorruimte opgevat worden als een plaats voor muziek, terwijl een 

kleinere zijkapel meer geschikt zal zijn voor spraak en het schip meer een luisteromgeving zal 

zijn voor zowel muziek als spraak. Al die deelruimtes en hun akoestiek zullen een invloed 

hebben op de uiteindelijke verspreiding van het geluid.
44

 

Daarnaast zijn er ook kerken die uit één ruimte bestaan zonder verdere grote onderverdeling, 

dit type wordt een zaalkerk genoemd. De verspreiding van het geluid zal bijgevolg volledig 

bepaald worden door die ene ruimte. 

De toevoeging van een koepel in een kerk heeft vaak een nefast gevolg voor de akoestiek van 

de kerk. Een koepel zal nl. vaak de oorzaak zijn van echo’s die daarin geconcentreerd worden 

en zo een storend effect hebben tijdens liturgische diensten en/of muziekuitvoeringen.
45

 

 

Ten slotte zijn kerken vaak gevestigd op drukke plaatsen, in het midden van de stad 

bijvoorbeeld, en is het ook hier belangrijk om al het externe geluid zoveel mogelijk te weren, 

via bijvoorbeeld dikke muren.
46

 

 

 

 

                                                           
43 Harris en Knudsen, Acoustical designing, p. 379 - 380 
44 Ibid. pp. 164, 374 
45 Ibid. p. 166 - 167 
46 Ibid. pp. 379 
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DEEL II: EXPERIMENT 

Methodologie  

In kader van deze masterproef werd een pilootexperiment georganiseerd met vijf muzikanten 

en zeven toehoorders om mogelijke antwoorden te kunnen formuleren op de vooropgestelde 

onderzoeksvragen. Die onderzoeksvragen peilen enerzijds naar het verband tussen 

akoestische kenmerken en eigenschappen van een ruimte en hoe beide een effect zouden 

kunnen hebben op de ervaring van muziek in een ruimte; en anderzijds naar het feit of we de 

ervaring en resultaten zouden kunnen terugkoppelen naar de programmatie of activiteiten van 

desbetreffende ruimtes. 

 

In de volgende alinea’s zullen we het verloop van het experiment en de data-analyse 

toelichten. 

 

Verloop – procedure 

Vooraf 

Vooraleer dit experiment kon doorgaan werden afspraken gemaakt met een twaalftal ruimtes 

in Gent en werden er participanten, muzikanten en toehoorders, gezocht. 

In de keuze en selectie van de ruimtes in Gent zijn we op zoek gegaan naar ruimtes die 

akoestisch sterk van elkaar zouden verschillen, opdat de resultaten ook duidelijke verschillen 

zouden vertonen en we een onderscheid zouden kunnen maken tussen goede en minder goede 

akoestiek/ervaring. Daarnaast hebben we wel gezorgd dat die uiteenlopende ruimtes kunnen 

gebundeld worden in een aantal typologieën namelijk: concertzaal – theater – filmzaal – kerk. 

Uiteindelijk maakten we voor woensdag 26 februari (2014) afspraken met: de Handelsbeurs, 

het Tinnenpot (zowel Beckett als Bonbonnière), de O.L.V. Sint-Pieterskerk en de Bijloke 

(zowel Concertzaal als het Kraakhuis); en maakten we voor woensdag 12 maart (2014) 

afspraken met: de Minard (Bonbonnière), Filmplateau, Arca (NTGent), Protestantse kerk, 

Sint-Annakerk en O.L.V. ter Hoye kerk.
47

  

 

                                                           
47 In deze masterproef zal met ‘Concertzaal’, steeds de Concertzaal van de Bijloke bedoeld worden, hoewel we ook in de 

concertzaal van de Handelsbeurs gespeeld hebben, maar daarnaar zal verwezen worden als ‘Handelsbeurs’. Naar de 

Bonbonnière van de Minard zal steeds verwezen worden als ‘Minard’, om zo geen verwarring te veroorzaken met de 

Bonbonnière in de Tinnenpot. Daarnaast zullen de benamingen O.LV. ter Hoye kerk en Begijnhofkerk door elkaar gebruikt 

worden. 
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Vervolgens zochten we naar zangers en strijkers via verschillende kanalen: mail, sociale 

media, bezoeken aan repetities van koren en orkesten, via via… De enige twee voorwaarden 

waaraan voldaan moest worden, waren: vrij zijn op beide dagen (26 februari en 12 maart) van 

ca. 10 tot ca. 16u en een muziekstuk van, twee à drie minuten een zestal keer per dag, op 

ongeveer dezelfde manier, kunnen zingen/spelen. Aangezien het in dit experiment niet de 

bedoeling is om een specifiek genre muziek te toetsen en te kijken hoe dat zou overkomen, 

was de keuze van het muziekstuk volledig vrij.  

Drie strijkers: viool, altviool, en viola da gamba, en twee zangers: een alt en tenor, waren 

uiteindelijk bereid om deel te nemen aan het experiment. De verdeling man – vrouw is 3-2 en 

de gemiddelde leeftijd varieerde tussen 22 en 63 jaar. Verder zijn de muzikanten allemaal 

minstens tien jaar bezig met muziek en hebben ze reeds concertervaring: hetzij solo, hetzij in 

een symfonisch orkest, hetzij in een koor… De vrij gekozen muziekstukken die ze 

speelden/zongen zijn de volgende: 

viool: Allemande (eerste beweging) uit de tweede vioolpartita van J.S. Bach 

altviool: Barcarolle (uit: de Seizoenen) van P.I. Tsjaikovsky 

viola da gamba: Prelude + Sarabande van Nicolas Hotman (uit: Goëss manuscript) 

alt: Feelin’ good, Nina Simone 

tenor: Un poquito cantas,Villancico  

Alle muzikanten konden zich vrij maken op beide dagen behalve de altvioliste. Zij zocht voor 

de tweede dag van het experiment vervanging: een violiste die hetzelfde stuk speelde. In de 

data zullen beide muzikantes als één participant beschouwd worden. Daarnaast bleef hun rol 

niet beperkt tot muzikant, maar waren ze ook deel van het publiek als ze zelf niet speelden. 

 

Naast muzikanten werd er ook publiek gezocht die geïnteresseerd was om deel te nemen aan 

dit experiment. Bij de keuze van het publiek waren er opnieuw twee voorwaarden: net als de 

muzikanten werd aan hen gevraagd of ze vrij waren op beide dagen (26 februari en 12 maart) 

van ca. 10 tot ca. 16u, en was regelmatig muziekconcerten bijwonen een pluspunt. We vonden 

zeven (vrouwelijke) enthousiaste toehoorders waarvan de leeftijd varieerde tussen 19 en 73 

jaar. De meesten hebben een muzikaal verleden of spelen/zingen vandaag nog, en gaan soms 

naar verschillende muzikale evenementen als opera, klassieke concerten, kleine of grote 

concerten. Twee van de toehoorders waren ziek op de tweede experimentdag, waardoor we 

voor hen vervanging zochten met ongeveer hetzelfde profiel. In de data zijn zei, net als de 

vervangen muzikante, als telkens één participant beschouwd.  
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Experiment 

Enquêtes (Bijlage II.a.-Bijlage II.d.) 

Voor de optredens kregen de muzikanten en toehoorders een bundel met enquêtes. Die bundel 

bestond grotendeels uit twee delen: een deel die peilde naar de ervaring van ieder optreden 

apart en een deel die peilde naar de algemene indruk van de zaal. Bij de eerste ruimte werd bij 

iedere bundel nog een algemene vragenlijst toegevoegd om zo een profiel te kunnen schetsen 

van de participanten: muzikale achtergrond, concertervaring of niet, en in welke vorm, in 

welke mate de participanten deelnemen aan muzikale evenementen… Verder is er niet veel 

onderscheid tussen de vragenlijsten voor muzikanten en publiek, behalve dat er bij de 

muzikanten niet gepeild werd naar de mate waarin ze deelnemen aan muzikale evenementen 

en ze na hun eigen optreden specifieke vragen kregen over hoe ze hun eigen optreden hebben 

ervaren. 

 

De enquêtes die na ieder optreden werden ingevuld, zijn opgesteld op basis van de eerder 

besproken ruimteakoestiek kenmerken en zijn zo opgesteld opdat we een beeld zouden 

krijgen van de akoestiek van de ruimte. Zo kunnen we de mate waarin de muziek verspreid 

wordt linken met diffusie en de mate waarin muziek als geheel overkomt linken met de 

algemene vervaltijd in een ruimte. Was die vervaltijd lang genoeg, opdat de noten zich 

voldoende konden vermengen met elkaar en als geheel konden overkomen? De vervaltijd zelf 

zullen we dan wel niet meten, maar deze vraag geeft daar wel een indicatie van. Naar het 

gevoel van ruimtelijkheid en de aan/afwezigheid van laterale reflecties wordt gepeild in de 

vraag of de participant het gevoel had in het geluid te zitten, door het geluid omgeven te 

worden. Of de muziek al dan niet tot haar recht komt heeft meer te maken met totale ervaring 

en of de toehoorder vindt dat die muziek al dan niet past in deze ruimte. Die vraag kunnen we 

niet linken met één specifiek ruimteakoestiek kenmerk, maar zouden we wel in verband 

kunnen brengen met het feit dat muziek vroeger geschreven werd met een bepaalde ruimte in 

gedachten. Bij de muzikanten hun eigen optreden vroegen we vervolgens niet naar hun gevoel 

van ruimtelijkheid maar wel in welke mate ze zichzelf goed konden horen, een vraag die 

indirect verbonden is met het live/doods klinken van een ruimte. Ten slotte situeerde de 

muzikant en/of toehoorder de ruimte na ieder optreden op een schaal van ‘amper nagalm – 

lange nagalm’. De waarden op deze schaalvraag kunnen een indicatie geven van de mate 

waarin een zaal live of doods klinkt, maar ook of er bepaalde akoestische defecten, zoals 

bijvoorbeeld echo’s, aanwezig zijn. 
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Na de specifieke akoestische enquêtes van ieder optreden was er nog een enquête die peilde 

naar de algemene indruk van de ruimte met vragen rond esthetiek, de toegankelijkheid, het 

zitcomfort en de indeling. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze factoren mee de 

algemene ervaring van een ruimte zullen bepalen en vervolgens dus een invloed zouden 

kunnen hebben op de algemene totaalscore van de ruimte. Naast deze kleine vragen wordt er 

ook nagegaan wat de participant van de akoestiek in het algemeen vond en wordt er gevraagd 

om de akoestiek te beschrijven. In de analyse zullen we deze twee meer algemene 

akoestiekvragen kunnen toetsen aan de specifieke enquêtes per optreden en kijken of de open 

vragen bepaalde verklaringen geven voor de keuzes die na ieder optreden gemaakt zijn. Op 

het einde van iedere bundel is er uiteindelijk ruimte voor eventuele opmerkingen. 

 

Optredens 

Nadat de enquêtes waren uitgedeeld en toegelicht, konden de optredens beginnen. De 

volgorde van die optredens was iedere ruimte anders. Het is wel zo dat de muzikanten steeds 

ongeveer in het midden van het podium, als dat er al was, speelden/zongen. Het publiek zat in 

iedere ruimte relatief dicht bij de performers, steeds binnen de eerste vijf à tien rijen.
48

 Het is 

bovendien belangrijk voor de verdere analyse om op te merken dat de ruimtes nooit volledig 

gevuld waren met publiek. Als dat wel zo geweest zou zijn, zouden we andere resultaten 

gehad hebben, aangezien het publiek ook een deel van de (middel)hoge frequenties opneemt.  

Dit experiment vatten we echter op als een pilootstudie, waardoor er geen grotere 

schaal nodig is, maar waarbij we wel een methode willen ontwikkelen en toetsen om 

de invloed van de akoestiek op de muziekervaring te meten a.h.v. enquêtes. De 

resultaten van deze pilootstudie zullen we dus enkel kunnen zien als indicaties van 

mogelijke antwoorden op de onderzoeksvragen en niet als absolute antwoorden. 

Daarnaast werd vanuit het publiek, de eerste rij voor het publiek, van ieder optreden een 

opname gemaakt met een draagbare Zoom H2. Deze opnames zullen van pas komen in het 

volgende onderdeel. 

 

 

 

 

                                                           
48 Bij de bespreking van iedere ruimte zijn er foto’s toegevoegd om de positie van muzikant en publiek te duiden. 
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Achteraf: posttest 

(Bijlage III.) 

Dat volgend onderdeel is de posttest, die een tien tot veertien dagen later aan de muzikanten 

individueel, werd voorgelegd. Deze test bestond uit twee delen. 

Een eerste deel bestond erin om hun eigen opnames (via koptelefoon) te beluisteren en 

vervolgens te linken met de juiste ruimte, de ruimte waarin de opname gemaakt was. De 

opnames hadden willekeurig een cijfer van één tot twaalf gekregen
49

, en de ruimtes zelf 

werden voorgesteld door de foto van het publiek die in iedere ruimte was genomen. De 

correcte naam van de ruimte werd wel onder iedere afbeelding geplaatst, opdat daar geen 

verwarring zou ontstaan. Een tweede deel bestond erin om de opnames op een schaal van zeer 

slecht tot zeer goed te plaatsen. 

 

De uiteindelijke bedoeling van deze posttest is om na te gaan of de muzikanten hun opnames 

even goed zullen evalueren wanneer ze zichzelf achteraf horen. Nu dus vanuit ‘publieks’-

perspectief in plaats vanuit muzikantperspectief en zonder de totaalbeleving, enkel het geluid 

blijft over. 

 

Data-analyse 

1. Publiekservaring: profiel en analyses van 12 ruimtes 

In de eerste sectie van deel II wordt iedere ruimte apart besproken en gaan we uit van de 

publiekservaring. Per ruimte worden twee overzichtsgrafieken gemaakt: één op basis van de 

antwoorden per optreden en één op basis van de antwoorden bij de algemene indruk vragen 

achteraf. Iedere grafiek vat vervolgens per vraag samen hoeveel keer een antwoordoptie is 

gekozen.  

 

Bij de eerste overzichtsgrafiek zijn de resultaten van alle ruimtes gebundeld en kan de som 

van alle antwoorden op één vraag maximum 55 zijn (vijf optredens * elf personen publiek, 

steeds één muzikant die speelt). We hebben het maximum op de verticale as echter op 40 

gezet, omdat 34 keer het maximum was over alle ruimtes heen, dat er door het publiek 

gekozen werd voor één antwoordoptie. Af en toe zal de som van de antwoorden kleiner zijn 

dan 55 en dat heeft te maken met het feit dat sommige participanten een kruisje plaatsten 

                                                           
49 De volgorde en welk cijfer aan welke ruimte werd gegeven, werd wel bijgehouden, maar daar wist de muzikant niets van. 
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tussen twee antwoordmogelijkheden of dat ze een vraag vergeten invullen waren. Deze data 

werden uit de analyse gehouden.  

Bij de Handelsbeurs en de Arca is het maximum aantal antwoorden kleiner dan 55. 

Dat komt omdat de altvioliste niet op tijd in de Handelsbeurs geraakte, waardoor er 

dus één optreden wegviel en het maximum hier ligt op 40. Bij de Arca moest iemand 

van het publiek even weg, waardoor daar het maximum ligt op 50. 

In de eerste plaats zullen we bij deze grafiek naar de algemene tendens kijken. Zijn de 

verhoudingen qua antwoorden bij alle vragen ongeveer gelijk? Is er een antwoordoptie die 

duidelijk het meest gekozen wordt? We zullen ook kijken naar uitschieters of vragen die 

duidelijk verschillen van die algemene tendens, als die tendens er al is. Als we zien dat bij 

bepaalde vragen de antwoorden sterk verspreid zijn, of we geen algemene tendens kunnen 

opmerken, zullen we de data meer in detail gaan analyseren. Dat kan op twee manieren: 

antwoorden per optreden per vraag bekijken, of specifiek één akoestische parameter eruit 

lichten en enkel daarvan de data in detail/per optreden analyseren. 

Daarnaast werd de toehoorder na ieder optreden gevraagd om de zaal te situeren op een schaal 

van amper nagalm – lange nagalm. Deze aanduiding werd achteraf per optreden uitgemeten 

en een waarde op 100 toegekend. Nul is gelijk aan zeer droog, amper galm en honderd wijst 

op lange nagalm (echo). Dus hoe hoger de waarde, des te meer galm. Van deze aanduidingen 

werd een gemiddelde genomen, die vervolgens een indicatie geeft voor de aan/afwezigheid 

van galm. 

 

De tweede overzichtsgrafiek zijn vragen die slechts éénmaal per ruimte aan de participanten 

werden gesteld, waardoor het maximum aantal antwoorden hier op 12 ligt. Tenzij iemand een 

vraag is vergeten invullen, of er bij de Handelsbeurs of Arca dus iemand afwezig was, 

waardoor daar het maximum op 11 ligt. 

In de eerste plaats zullen we bij deze grafiek kijken of de antwoorden op de algemene 

akoestiekvraag al dan niet in dezelfde lijn liggen van de voorgaande resultaten. We zullen de 

resultaten van de andere vragen kort bespreken en als er bepaalde uitschieters zijn: zeer 

negatieve of zeer positieve waarden, daar een mogelijke verklaring voor proberen zoeken. 

Zo’n verklaring zou bijvoorbeeld in de opmerkingen kunnen liggen. Ten slotte wordt het 

gemiddelde van de algemene totaalscore, die op het einde gegeven wordt, besproken; en 

bekijken we ook de positie van de ruimte ten opzichte van de andere ruimtes, a.h.v. een top 

twaalf die we maakten op basis van de gemiddelde eind totaalscores. 
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Die top twaalf maakten we niet enkel voor de eind totaalscores, maar voor iedere vraag zowel 

akoestisch als algemene indruk, op basis van de gemiddeldes (Bijlage IV.a.). Belangrijk 

hierbij is om te onthouden dat de variabelen waarmee we werken ordinale variabelen zijn. Er 

werden arbitrair cijfers toegekend aan bepaalde antwoordopties. In dit geval betekent dat 1 

een indicatie is voor ‘helemaal niet/helemaal niet goed’ en 5 een indicatie is voor ‘in zeer 

hoge mate/zeer goed’. Wanneer we die overzichten opstellen per vraag, is het bijgevolg niet 

belangrijk om te kijken naar de exacte verschillen tussen de gemiddeldes van de ruimtes. We 

zullen deze overzichten wel kunnen gebruiken om te kijken waar de ruimte zich ongeveer 

situeert ten opzichte van de andere ruimtes. Als we bijvoorbeeld in de overzichtsgrafiek een 

bepaalde uitschieter zien voor een bepaalde vraag, zouden we bijvoorbeeld kunnen kijken of 

dat zich ook vertaald in een eerste of laatste plaats in één van de top twaalven. 

 

2. Muzikantenervaring: experiment en posttest 

In deze tweede sectie vetrekken we vanuit de ervaring van de muzikanten zowel tijdens het 

experiment als tijdens de posttest. 

In het eerste deel van die posttest, waar de muzikanten gevraagd werden om hun opnames te 

koppelen met de, volgens hen, juiste afbeelding gebruikten we een confusion matrix om te 

kijken welke ruimtes vaak met elkaar verwisseld werden. Op basis van die matrix zullen we 

een drietal groepen ruimtes kunnen onderscheiden. Voor deze verkeerde combinaties zullen 

we een verklaring zoeken in de resultaten van de enquêtes die de muzikanten na hun eigen 

optreden invulden. Deze resultaten hebben we in één grafiek gebundeld tot een gemiddelde 

waarde per vraag, per zaal. De verticale as van de grafiek heeft een bereik van nul tot vijf, 

analoog aan de antwoordmogelijkheden, waarbij 5 gelijk is aan ‘in zeer hoge mate’. 

 

In het tweede luik van de posttest werd aan de muzikanten gevraagd om de opnames te 

plaatsen op een schaal van zeer slecht tot zeer goed. 

Op basis van de plaats waar de opname op die schaal stond, kreeg deze een score op 100. Die 

scores werden vervolgens per muzikant vergeleken met de algemene totaalscore 

(vermenigvuldigd met tien) die hij/zij tijdens het experiment na alle optredens aan de zaal gaf. 

Als we nu het verschil tussen beide scores zullen berekenen dan zullen we zien of de ruimte 

tijdens het experiment beter (positief verschil) of slechter (negatief verschil) werd 

geëvalueerd, dan op de posttest.  
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Daarnaast zullen we twee rangschikkingen met elkaar vergelijken: een top twaalf van hun 

ervaring tijdens het experiment, samengesteld op basis van de gemiddelde algemene totaal 

scores van de muzikanten, en een top twaalf samengesteld na alle posttesten op basis van de 

gemiddelde resultaten op de schaalvragen.  

Hoewel we de data genormaliseerd hebben, is het belangrijk om te onthouden dat we 

met twee verschillende metingen werken. Enerzijds een algemene totaalscore die 

gegeven werd na alle optredens gehoord te hebben en ook rekening gehouden te 

hebben met de totaalbeleving; en anderzijds een schaalvraag tijdens de posttest, 

waarop de opnames louter op geluid worden geëvalueerd. De conclusies die uit deze 

tweede sectie getrokken zullen worden, lezen we beter als indicaties op deze kleine 

schaal. 

 

3. Synthese: publiekservaring en muzikantenervaring  

In de synthese van de publieks- en muzikantenervaring vertrekken we vanuit de correlaties en 

de significante verbanden tussen de verschillende vragen. Op basis van die verbanden en de 

resultaten op de algemene akoestiekvraag, waarvan we de gemiddeldes gebundeld hebben tot 

een top twaalf, zullen we een drietal clusters vormen 

Ook hier geldt dezelfde kanttekening: namelijk dat we werken met ordinale data en we 

de verschillen tussen de zalen niet letterlijk mogen nemen, maar wel als een indicatie 

van meer ‘in redelijke mate’ bijvoorbeeld als een ruimte een gemiddelde waarde heeft 

dat cirkelt rond drie (2.8-3.2), of meer ‘in hoge mate’ wanneer het gemiddelde cirkelt 

rond vier (3.8-4.2). 

Vanuit die top twaalf en de clusters die daar gevormd zullen worden, zullen we telkens op 

twee niveaus werken. Enerzijds zullen we bekijken in welke mate we deze top twaalfplaats 

kunnen doortrekken naar de andere top twaalf overzichten (samengesteld op basis van 

gemiddeldes, Bijlage IV.b.) van de parameters die er sterk mee in verband staan; en 

anderzijds zullen we binnen de clusters op zoek gaan naar een mogelijke verklaring waarom 

bepaalde ruimtes nu in die cluster staan: zijn er bepaalde gelijkenissen of verschillen of… 

Daarnaast zullen we die gemiddeldes van die relevante parameters visualiseren op één of twee 

pagina’s, waarin per ruimte drie grafieken getoond zullen worden: publiek, muzikanten en 

akoestiek algemeen. De grafieken van de publiekservaring en algemene akoestiek zullen 

reducties zijn van grafieken die we eerder zullen gezien hebben in de eerste sectie. De 

grafieken van de muzikantenervaring zullen we vervolgens analoog opstellen aan de 
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voorgaande grafieken: waarin we per relevante parameter een overzicht zullen geven van 

hoeveel keer voor welke antwoordoptie gekozen is. 

In tegenstelling tot de posttest werken we hier wel met grafieken die de resultaten van 

de muzikanten in detail per vraag per ruimte zullen belichten, omdat de nadruk 

specifiek op een aantal vragen zal liggen. In de posttest diende de overzichtsgrafiek als 

middel om de verschillende ruimtes met elkaar te vergelijken, terwijl we hier in de 

cluster iedere ruimte kort apart zullen bespreken. 

 

Ten slotte zullen we soms de resultaten van het publiek en de muzikanten met elkaar 

vergelijken en dan is het belangrijk om op te merken dat de de dataset van het publiek (N = 

max. 55) steeds groter is dan de dataset van de muzikanten (N = max. 5), waardoor de 

gemiddelde waarden van het publiek steeds meer genuanceerd zijn dan bij de muzikanten. 

Met dat verschil zullen we ook rekening moeten houden wanneer we de grafieken met elkaar 

vergelijken die per ruimte alle drie een andere schaal hebben op de verticale as: ‘Publiek’ (N 

= max. 40), ‘Muzikanten’ (N = max. 5), ‘Akoestiek Algemeen’ (N = max. 12). 
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1. Publiekservaring: profiel en analyse van 12 ruimtes 

INLEIDING 

In deze sectie zullen we iedere ruimte apart bespreken. Die bespreking wordt opgedeeld in 

een vijftal onderdelen: geschiedenis, vandaag (en morgen), hypothese, resultaten (publiek en 

algemene indruk) en conclusie. 

 

Voor het geschiedenisonderdeel hebben we ons vooral gebaseerd op schriftelijke bronnen en 

een aantal interviews die zijn afgenomen naar aanleiding van dit onderzoek. Die interviews 

waren verder een goede bron voor de paragraaf die gaat over vandaag (en morgen). In dit 

tweede onderdeel zullen we vooral kijken naar welke activiteiten of programmatie de 

desbetreffende ruimte vandaag heeft. Zodat we daar in onze conclusie kunnen op terugkomen 

en we een mogelijk antwoord kunnen geven op één van onze onderzoeksvragen, namelijk: 

“Kunnen we de ervaring (en resultaten) terugkoppelen naar de programmatie of activiteiten in 

deze ruimte?”. 

In de hypothese zullen we vooruitblikken naar hoe het geluid zich zou kunnen gedragen in de 

ruimte. Voor deze hypothese baseren we ons op de literatuur die we in het eerste deel 

besproken hebben. Zo zullen we kijken naar ruimteakoestiek kenmerken zoals diffusie, 

ruimtelijkheid, warmte en akoestische defecten; en naar de vorm, indeling en gebruik van 

materiaal in de ruimte die deze kenmerken zouden kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal er in de 

hypothese ook steeds rekening gehouden worden met verschillende typologieën zoals 

concertzaal, theater, filmzaal of kerk. 

Deze hypothese zal ons vervolgens leiden tot de analyse van de resultaten, waarbij we naar de 

hypothese zullen teruggrijpen en kijken of die op sommige vlakken al dan niet bevestigd 

wordt. Het ruimteakoestiek kenmerk ‘warmte’ zal in deze analyse echter niet terugkomen, 

aangezien dat moeilijk apart te ervaren is, maar dit kenmerk zou wel een indirect effect 

kunnen hebben op de algemene ervaring van muziek in een ruimte. 

In de conclusie koppelen we ten slotte dus terug naar de programmatie en of activiteiten in de 

ruimte en zullen we proberen om een mogelijk antwoord te geven op één van onze 

onderzoeksvragen. 
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1.1.  Handelsbeurs 

1.1.1.  Geschiedenis 

De Handelsbeurs kent een erg lange geschiedenis die we kunnen indelen in een aantal 

periodes. De eerste periode start in 1738 wanneer de Hoofdwacht, die eerst van de 

Oostenrijkers en later van de stad was, gebouwd wordt. Die wacht, vandaag de inkomhal van 

de concertzaal, wordt opgetrokken naar een ontwerp van David ’t Kindt (1699-1770). 

Daarnaast bevond zich de paardenstal van de Dragonders, infanteristen die zich te paard 

verplaatsten. Daarachter (tot aan de Ketelvest) lagen oefenterreinen van de Sint-

Sebastiaansgilde, de handboogschuttersgilde. Op de plek van de paardenstal bevindt zich 

vandaag Brasserie Ha’.
50

 

De tweede periode vangt aan wanneer in 1778 de paardenstal vervangen wordt door het 

verdeelcentrum van de Koninklijke Paardenposterij, een onderdeel van het postkoetsnetwerk 

Thurn & Taxis. Die Paardenposterij was eigendom van de postmeester Jean-Marie Busso. In 

1849 worden de Paardenposterij en het Posthotel, waar heel wat gerenommeerde gasten als 

W.A. Mozart op bezoek zijn geweest, afzonderlijk verkocht: L’Union wordt eigenaar van de 

voormalige Paardenposterij.
51

 

Die verkoop luidt de derde periode van de geschiedenis in. L’Union, een vereniging van 

vooraanstaande handelaars en winkeliers in Gent, maakt achter het gebouw aan de Kouter 

komaf met de stallen van de Paardenposterij en bouwt er een nieuwe feestzaal. Die feestzaal 

wordt officieel ingehuldigd in 1851.
52

 

De stad Gent is rond de eeuwwisseling (19
de

-20
ste

 eeuw) op zoek naar een nieuwe plaats voor 

haar Handelsbeurs, die zich toen nog in de kelder van het oud Justitiepaleis bevond. Ze zien in 

de feestzaal van L’Union, gelegen in het centrum van de stad, de ideale plek daarvoor en 

besluiten om over te gaan tot onteigening in 1900. Een vierde periode in de geschiedenis van 

het gebouw is zo aangebroken. Bij de plannen van de Handelsbeurs wordt eveneens de Grote 

Wacht betrokken. De stad geeft Charles Van Rysselberghe (1850 – 1920) de opdracht om een 

ontwerp te maken die beide gebouwen met elkaar verbindt: de Wacht en de feestzaal 

L’Union. Uit de plannen van Van Rysselberghe volgt een ‘zusterzaal’ die aansluit op de 

feestzaal. De Handelsbeurs wordt officieel geopend in 1905 en de zusterzaal is vandaag de 

                                                           
50

 Interview Wolf Raman, Handelsbeurs , interview door Delphine Vincent, digitale opname, 24 februari 2014 (Handelsbeurs 

Gent) (Bijlage I.a.); Handelsbeurs, “Monument Handelsbeurs”, http://www.handelsbeurs.be/nl/monument-handelsbeurs, 

laatst geraadpleegd op 9 april 2014; HandelsbeursConcerts, Histroriek Handelsbeurs, geregisseerd door Wolf Raman, 

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?list=UUbB-2weTEfEKsiMuH7620pw&v=E562zJF-NRE#t=987, laatst 

geraadpleegd op 9 april 2014 
51 Ibid. 
52 Ibid 

http://www.handelsbeurs.be/nl/monument-handelsbeurs
http://www.youtube.com/watch?list=UUbB-2weTEfEKsiMuH7620pw&v=E562zJF-NRE#t=987
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Concertzaal. De Handelsbeurs wordt reeds in 1943 erkend als monument en blijft het 

beursgebouw van Gent tot in de jaren ‘80 – ‘85.
53

 

Daarna kent het monument een groot verval tot in 1998. Dat jaar koopt 

Mercatorverzekeringen de Handelsbeurs en neemt Noordstarfonds vzw, verbonden met de 

verzekeringsmaatschappij, het historisch pand voor minstens 100 jaar in erfpacht. Zij, 

Mercator en Noordstar, starten met de renovaties en in 2002 opent de concertzaal 

Handelsbeurs haar deuren.
54

 

 

Naast het gebouw, heeft ook Noordstarfonds vzw een belangrijke geschiedenis die heeft 

bijgedragen tot de concertzaal vandaag. Deze vzw is opgericht in 1935, als cultureel luik van 

de verzekeringmaatschappij Noordstar & Boerhaave, vandaag Baloise Insurance. Noordstar 

heeft lange tijd als mecenas in Gent geopereerd voor verschillende initiatieven als Gent Jazz 

Festival en Les Ballets C de la B.  Daarnaast had de vzw van 1980 – 1999 een eigen zaal: de 

Gele Zaal.
55

 De programmering was er één van zowel wereldmuziek als hedendaags-klassieke 

muziek. De Gele Zaal was een tijdlang reizende concertzaal, vanuit Noordstarfonds vzw 

werden concertjes georganiseerd in NTG, Minard, Minnemeers…, allemaal gesponsorde 

ruimtes. Sinds de vzw met de Handelsbeurs haar eigen vaste concertzaal heeft zijn de andere 

sponsoractiviteiten weggevallen.
56

 

 

1.1.2. Vandaag en morgen: werking, visie en toekomstplannen 

“een muziekhuis waar verschillende genres zij aan zij staan, en het publiek, als ze dat 

wensen, de ene dag een strijkkwartet van Beethoven, de andere dag de songs van 

Balthazar, en een volgende het gitaarwerk van Marc Ribot kunnen beleven.”
57

 

Zo omschrijft Wim Wabbes, artistiek directeur van de Handelsbeurs sinds begin februari, de 

concertzaal en dat vat de Handelsbeurs ook goed samen. In haar eigen programmatie gaat de 

Handelsbeurs op zoek naar verscheidenheid, door concerten van uiteenlopende genres na 

                                                           
53

Interview Wolf Raman; “Monument Handelsbeurs”, Histroriek Handelsbeurs(video) 
54 Ibid. 
55 De Gele Zaal was gevestigd in de kantine in een oude fabriek van de Mercator & Noordstar gebouwen (tussen Groot-

Britanniëlaan en Nonnemeersstraat). Karel Van Keymeulen, “Cultuurtempel op Kouter voor Gele Zaal”, De Standaard, 26 

december 1998, p. 9 
56 Interview Wolf Raman; Handelsbeurs, “Noordstarfonds vzw”, http://www.handelsbeurs.be/nl/noordstarfonds-vzw, laatst 

geraadpleegd op woensdag 9 april 2014 
57 Handelsbeurs, “Missie en Visie”, http://www.handelsbeurs.be/nl/missie-and-visie, laatst geraadpleegd op 8 april 2014 

http://www.handelsbeurs.be/nl/noordstarfonds-vzw
http://www.handelsbeurs.be/nl/missie-and-visie


DEEL II: EXPERIMENT 

 

35 

 

elkaar te plaatsen of gewoon op één avond samen te brengen zoals bij Kraakpand
58

: vier 

bands vanuit verschillende genres die om beurten hun ding doen in een intieme setting.  

Een nieuw initiatief sinds dit jaar is Ha’fest: een vierdaags (7 – 10 mei 2014) festival met 

centrale gast. De eerste editie was dat Roland Van Campenhout, die buiten de grenzen van 

verschillende muziekgenres en die van de Handelsbeurs treedt.
59

  

Naast haar eigen activiteiten zijn er ook heel wat samenwerkingen met o.a. het Festival van 

Vlaanderen, Boomtown, het Filmfestival, Glimps, Democrazy… die van de Handelsbeurs 

mee dat forum vormgeven dat ze willen zijn. Een muziekforum die bruggen slaat tussen 

verschillende genres en daarmee een breed publiek bereikt.
60

  

 

In de toekomst is er momenteel het idee om het kleine terras achteraan, aan de Ketelvest dicht 

te maken en daar een studio/repetitieruimte/jazz-zaaltje te maken. Jazz vraagt een meer 

intieme setting en zo kan de Handelsbeurs ook meer ruimte bieden aan artiesten om te creëren 

bij hen. Boven die studio willen ze vervolgens een groot terras maken.
61

 

Ten slotte wil de concertzaal haar ecologisch bewuste visie verder uitbouwen zowel naar 

publiek als medewerkers toe door publiek aan te sporen om met de fiets te komen 

bijvoorbeeld en haar medewerkers bijvoorbeeld bewuster te leren omspringen met water, 

energie, sorteren… De Handelsbeurs plant zelf eventuele verbouwingen om zo een 

milieubewuste concertzaal te blijven.
62

 

 

1.1.3.  Hypothese 

Aangezien de Handelsbeurs zo een breed gamma aan de genres programmeert is de 

Concertzaal een enorm dynamische ruimte die op verschillende manieren kan ingedeeld en 

aangepast worden aan de specifieke noden van het genre/concert. Zo zijn er absorberende of 

reflecterende doeken die de scène kunnen afsluiten, en ook de glazen koepel kan met een 

absorberende doek afgeschermd worden om zo het geluid te dempen bij versterkte concerten. 

Grosso modo zijn er twee opstellingen: één met staand publiek, waar de vloer op dezelfde 

hoogte staat als de foyer, en één met zittend publiek, waar de vloer zakt en er een zittribune 

wordt op uitgerold die eindigt waar de scène begint. Deze laatste opstelling komt overeen met 

                                                           
58 Handelsbeurs, “Kraakpand”, http://www.handelsbeurs.be/nl/formats-and-festivals/detail/kraakpand, laatst geraadpleegd op 

8 april 2014 
59 Handelsbeurs,  “Ha’Fest”, http://www.handelsbeurs.be/nl/formats-and-festivals/detail/hafest, laatst geraadpleegd op 9 april 

2014 
60Interview Wolf Raman; “Missie en Visie” 
61 Ibid. 
62 Ibid.; Handelsbeurs, “Ecologie”, http://www.handelsbeurs.be/nl/ecologie, laatste geraadpleegd op 9 april 2014 

http://www.handelsbeurs.be/nl/formats-and-festivals/detail/kraakpand
http://www.handelsbeurs.be/nl/formats-and-festivals/detail/hafest
http://www.handelsbeurs.be/nl/ecologie
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het akoestisch profiel dat de Handelsbeurs zich heeft aangemeten, namelijk dat voor klassieke 

kamermuziek. Verder is het ook in deze opstelling dat het experiment heeft plaatsgevonden 

(afb. 2). 
63

 

 

De Handelsbeurs is een relatief hoge rechthoekige zaal die grotendeels overkapt wordt door 

de glazen topwand en waarvan de zijwanden onderverdeeld zijn in een aantal nissen. Die 

glazen topwand zal samen met de reflecterende achterdoek en de twee steunberen op de scène 

(afb. 1) zorgen voor de verspreiding van het geluid in de zaal via twee richtingen. Het geluid 

zal enerzijds vanaf de scène het publiek bereiken, maar anderzijds zal het geluid ook via de 

glazen topwand rechtstreeks in het publiek worden geprojecteerd.  

Naast dit reflecterend materiaal bestaan de nissen in de zijwanden langs beide zijden uit 

absorberend materiaal: aan de ene kant in de vorm van gordijnen en aan de andere kant in de 

vorm van akoestische platen. Beiden hebben dus dezelfde functie, maar zien er anders uit.
64

 

Toch zullen er waarschijnlijk ook laterale reflecties ontstaan die een gevoel kunnen geven van 

‘in’ het geluid te zitten, aangezien de pilaren die de nissen vormen, de zijwanden onderbreken 

en zo voor onregelmatigheden zorgen die het geluid verder zullen verstrooien. De afwisseling 

van absorberend materiaal enerzijds en reflecterend materiaal anderzijds (achterdoek, 

topwand, pilaren…) zullen normaalgezien voor een goede spreiding van het geluid zorgen. 

Ten slotte is de tribune opgebouwd uit rode stoffen zitjes (afb. 2), die niet te dik zijn, 

waardoor deze geen te groot effect zullen hebben op het uitdoven van het geluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Interview Wolf Raman; Handelsbeurs, “Technische Fiche”, 

http://www.handelsbeurs.be/frontend/files/userfiles/files/TECHNISCHE_FICHE_NL.pdf, laatst geraadpleegd op 6 mei 2014; 

“Monument Handelsbeurs” 
64 Interview Wolf Raman 

Afb. 2: Concertzaal 

Handelsbeurs, zittribune met 

publiek – zicht vanaf scène, 

eigen foto, 26 februari 2014 

Afb. 1: Concertzaal 

Handelsbeurs, Nathalie 

Hamelton, zang, plaats 

muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek,  eigen foto, 26 

februari 2014 

http://www.handelsbeurs.be/frontend/files/userfiles/files/TECHNISCHE_FICHE_NL.pdf
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Fig. 1: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Handelsbeurs door het publiek werd 

ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van de 

gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

1.1.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 1) 

In onderstaande figuur zien we dat de antwoorden verdeeld zijn over ‘nauwelijks’ tot ‘in zeer 

hoge mate’, met steeds een maximum aantal voor ‘in hoge mate’. Dat maximum blijft 

cirkelen rond de helft van de antwoorden en is dus geen uitgesproken extreme.  

De parameters ‘verspreid’ en ‘geheel’ tonen ongeveer dezelfde verhoudingen, waarbij de 

meeste antwoorden ‘in hoge mate’ en ‘in zeer hoge mate’ zijn: we zouden dus kunnen stellen 

dat het publiek het erover eens was dat de muziek relatief goed verspreid werd en als geheel 

overkwam.  

De hypothese, die voorspelde dat het geluid goed verspreid zou worden en er laterale 

reflecties zouden kunnen ontstaan, wordt met deze data dus eerder bevestigd. 

 

Bij de parameters ‘in geluid’ en ‘tot haar recht’ zijn de meningen iets meer verdeeld. Zo is het 

aandeel van de optie ‘nauwelijks’ iets groter dan bij de andere akoestische vragen. 

Als we de data van deze laatste twee vragen meer in detail bekijken, zien we dat we een 

onderscheid kunnen maken tussen de strijkers en de zang. Er werd namelijk enkel tijdens de 

zangoptredens gekozen voor de optie ‘nauwelijks’ bij de vraag of het publiek door de muziek 

werd omgeven. Bij diezelfde vraag koos een meerderheid tijdens de optredens van de strijkers 

voor de optie ‘in hoge mate’. Ook bij de vraag of de muziek tot haar recht kwam, zijn de 

meningen voor de strijkers iets positiever: bij zang werd meer gekozen voor ‘in redelijke 

mate’, terwijl bij de strijkers opnieuw meer voor ‘in hoge mate’ en ‘in zeer hoge mate’ werd 

gekozen. Verder maakten ook een drietal participanten in hun beschrijving van de akoestiek 

dat onderscheid. Deze participanten waren van mening dat de instrumenten voller klinken en 

meer tot hun recht komen, daar waar dat bij de zang minder het geval is. 



DEEL II: EXPERIMENT 

 

38 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Esthetisch (N = 11) Toegankelijkheid 
(N = 10) 

Zitcomfort (N = 11) Indeling (N = 10) Akoestiek 
Algemeen (N = 8) 

Handelsbeurs: algemene indruk 

Helemaal niet goed 

Niet goed 

Gematigd 

Goed 

Zeer goed 

Fig. 2: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Handelsbeurs, na de optredens. 

Op de schaalvraag (N = 40) scoort de Handelsbeurs een gemiddelde van 48.35. De zaal wordt 

dus niet als een te droge ruimte ervaren, waar het geluid meteen uitsterft, maar evenmin als 

een ruimte waar er galm is of storende echo’s zijn die het geluid goed zouden kunnen 

verspreiden of net verstoren.  

 

Algemene indruk (fig. 2) 

De voorgaande data in verband met de akoestiek worden eerder bevestigd door de algemene 

akoestiek vraag. Hoewel deze slechts door acht participanten werd ingevuld, zien we toch dat 

dezelfde verhoudingen terugkeren: de antwoorden zijn verdeeld over matig tot zeer goed. De 

antwoorden op deze vraag komen tevens overeen met de beschrijvingen van de akoestiek in 

de open vraag. Die beschrijvingen gaan van: “eerder droge zaal”, tot “een zaal met warme 

intieme klank met net voldoende galm”, tot “uitstekende akoestiek waar de muziek volledig 

tot haar recht komt”. 

Op de andere parameters zoals esthetisch, toegankelijkheid en zitcomfort scoort de zaal 

algemeen goed tot zeer goed. Enkel over de indeling zijn de meningen iets meer verdeeld. 

Daarop wordt door één participant teruggekomen in de opmerkingen die zegt dat de trappen 

iets te steil aflopend zijn waardoor het podium iets teveel in de diepte zit. 

 

De gemiddelde totaalscore (N = 11) van de Handelsbeurs is ten slotte 7.59/10. Een score die 

de algemeen, eerder goede quotering, van de zaal bevestigd. De Handelsbeurs eindigt met die 

algemene score op de vierde plaats in de top twaalf. 
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1.1.5. Conclusie 

De Handelsbeurs is een monument met een rijke geschiedenis die teruggaat tot aan het begin 

van de 18
de

 eeuw (1738). Door de eeuwen heen is het gebouw geleidelijk aan uitgebreid en 

heeft het een aantal functies gekend. Sinds 2002 is dat de functie van Concertzaal. 

Die Concertzaal is een ruimte met het akoestisch profiel van klassieke kamermuziek in 

zitopstelling, maar dat betekent niet dat er enkel klassiek wordt geprogrammeerd. De 

programmatie is enorm divers met zowel akoestische als versterkte concerten uit 

verschillende genres. Bij ieder concert zal geprobeerd worden om een optimale akoestiek te 

voorzien dankzij de verschillende aanpassingsmogelijkheden die er zijn: zit of staopstelling, 

absorberende of reflecterende doeken, glazen topwand open of toe…. 

Tijdens het experiment werd eveneens gezocht naar de beste omstandigheden: zo werd er 

achter de scène een reflecterend doek naar beneden gehaald en was de glazen topwand niet 

bedekt. De zaal stond reeds in zitformatie. 

 

Ten slotte kunnen we de optredens en de data niet koppelen aan de diverse programmatie in 

het algemeen van de Handelsbeurs, maar kunnen we die wel koppelen aan het feit dat het een 

concertzaal is die voor ieder genre en optreden op zoek gaat naar de beste indeling van de 

ruimte, om op een zo goed mogelijk akoestiek te garanderen. De resultaten wijzen namelijk 

op een eerder goede quotering van de akoestiek en algemene indruk.  
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1.2.  Tinnenpot 

1.2.1. Geschiedenis 

Het gebouw waar Tinnenpot vandaag in gevestigd is was vroeger een bedrijf van de 

papierhandelaar Timmermans en daarna een sportcomplex dat drie overdekte tennisvelden en 

één squashveld herbergde. Het is in 1989 dat de geschiedenis van het Tinnenpot van vandaag 

aanvangt. In dat jaar huurt Arca-theater namelijk het gebouw, en doet dienst als opbergplaats 

voor decors en als repetitieruimte. Arca, die steeds experimenteren met ruimtes en steeds op 

zoek gaan naar geschikte speelplekken, zien in dit pand heel veel potentieel. Jo Decaluwé (de 

directeur) en zijn directie besluiten vervolgens om het pand te verbouwen tot een complex 

met aanvankelijk vijf kleine en middelgrote zaaltjes: Beckett, Bonbonnière, Balkon, Bistro en 

Bouffon. De ruimtes worden allemaal ingericht met allerhande recuperatiemateriaal.
65

  

Zo is de Beckettzaal opgebouwd uit de tribune van het Tolhuis van NTG met stoelen van 

NTG, de Vlaamse Opera en Cinema Savoy. De naam van de zaal is ontleend aan de productie 

“De Eenzamen” van Samuel Beckett, die daar gerepeteerd werd met o.a. Nand Buyl en Julien 

Schoenaerts in 1993.
66

 

De Bonbonnière, de vroegere squashruimte, is bezet met rode pluchen zetels van de Vlaamse 

Opera. Deze zaal wordt ook wel een vestzaktheatertje genoemd.
67

 

 

De eerste productie vindt plaats in de lente van 1992: “Prins Karel, graaf van Vlaanderen”, in 

een regie van Rudy Geldhof. Sinds die première werd Tinnenpot meer en meer uitgebouwd 

tot centrum met een zeer breed en divers aanbod. In het seizoen van ‘95-‘96 functioneert het 

als zelfstandig centrum – binnen de structuur van Arca – die o.a. heel wat gastvoorstellingen 

ontvangt.
68

 In oktober 1999 wordt die zelfstandigheid bevestigd en wordt het een 

onafhankelijk kunstencentrum: v.z.w. ‘Theater Tinnenpot-Kunstencentrum’.  

Het Tinnenpot heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een receptief en multifunctioneel 

complex waar alle vormen en genres van theater welkom zijn. Openheid naar alle kunsten toe 

is hun grote troef: allerhande kunstvormen vinden hun plek in dit complex en door de 

confrontatie met elkaar worden ze alleen maar versterkt.   

 

 

                                                           
65 Jo Decaluwé en Kathelijne Vandermeersch, red., Tinnenpot: waar bijna alles kan (Gent: Tinnenpot, 2012), “Tinnenpot: 

heden, spelen met verleden”, s.p.; Jo De Vos, Een huis met vele kamers: Arca 1990 – 2001 (Gent: Arca, 2001), pp. 85 – 86 
66 Decaluwé en Vandermeersch, red., Tinnenpot, Bijlage; De Vos, Arca 1990 – 2001, p. 85 
67 Ibid. 
68 De Vos, Arca 1990 – 2001, pp. 47 en 58  
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Jo Decaluwé beschrijft het Tinnenpotcomplex als volgt: 

 “(een) bijenkorf waar het zowel voor theatermakers als voor publiek leuk toeven is”
69

 

Naast die openheid zijn er nog twee grote aandachtspunten: aandacht voor Afrika en aandacht 

voor het maatschappelijk belang. Aandacht voor Afrika is er via de Afrikaanse week waar 

mensen kunnen kennismaken met de Afrikaanse literatuur en theater. Aandacht voor het 

maatschappelijk belang is er door ook open te staan voor theatergroepen met mindervalide 

mensen, de Turkse gemeenschap aan bod laten komen…
70

  

In 2001 fusioneert het Arca-theater met NTG tot het Publiekstheater Gent, waarop Tinnenpot 

beslist om zelfstandig verder te gaan onder leiding van de voormalige Arca-directeur Jo 

Decaluwé.
71

 

 

1.2.2. Vandaag en morgen: werking, visie en toekomstplannen? 

Vandaag staat Tinnenpot nog steeds onder leiding van Jo Decaluwé en bestaat het complex 

ondertussen uit acht ruimtes: Boot, Bazaar en Biljart zijn er bijgekomen. “Tinnenpot, waar 

bijna alles kan”, dat is het motto van Tinnenpot en dat vat het ook goed samen. Het is 

moeilijk voor een volledig zelfstandig huis, zonder structurele subsidies, om zich te 

positioneren binnen het theatergebeuren van Gent en daar een bepaalde visie of missie op te 

plakken.  

Tinnenpot is nog steeds een receptief huis dat met haar verschillende ruimtes openstaat voor 

alle kunstvormen. Bezoekende gezelschappen of verenigingen wordt gestimuleerd om soms 

creatiever en meer flexibel te werken, dankzij het diverse aanbod van verschillende zalen en 

opstellingen. 

Naast openheid blijven ook de twee andere aandachtspunten doorleven: aandacht voor 

Afrika en het maatschappelijke belang. Zo heeft Jo Decaluwé zijn voorstelling 

“Liefdesbrieven” hernomen in samenwerking met een actrice uit Namibië en heeft Theater 12, 

een inclusief theatergezelschap, daar ook regelmatig een productie. Door die aandachtspunten 

en de grote openheid is de programmatie heel divers: muziekopvoeringen, monologen, 

tentoonstellingen, studententheater, comedy… Bij die programmatie wordt op de website 

vooraf nooit vermeld in welke zaal de voorstelling doorgaat. Zoals Jo Decaluwé zelf zegt: 

“Het is ook geen theater Tinnenpot hé, het is gewoon Tinnenpot tout court. Dat is 

eenvoudig, ze gaan naar de Tinnenpot”
72

 

                                                           
69 De Vos, Arca 1990 – 2001, p. 87 
70 De Vos, Arca 1990 – 2001, pp. 85 - 88 
71 Tinnenpot, “Home”, http://www.tinnenpot.be/, laatst geraadpleegd op 9 april 2014 

http://www.tinnenpot.be/
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De avond zelf wordt duidelijk in welke zaal de voorstelling zal doorgaan. 

Bovendien wordt er ook gerepeteerd en gecreëerd in Tinnenpot. Onder leiding van Jo 

Decaluwé worden kleine producties gemaakt die hun eerste reeks in Tinnenpot kennen en 

vervolgens op ‘reis’ gaan als reisvoorstelling. Voorstellingen die op aanvraag worden 

gespeeld of die Tinnenpot zelf gaat aanbevelen. Daarnaast is bijvoorbeeld de muziek van de 

film “Broken Circle Breakdown” gerepeteerd in verschillende zalen van het complex. 

 

Tenslotte zal de toekomst van Tinnenpot zichzelf moeten uitwijzen. Er is één zekerheid: het 

huurcontract loopt nog tot 2020. Tinnenpot is een open (ontmoetings-)plaats waar iedereen 

zijn ding kan doen: professioneel/niet, dans, muziek, theater, beeldende kunst of een andere 

kunstvorm… ook dat zal niet veranderen in de toekomst.
73

 

 

1.2.3. Hypothese: Beckett 

De Beckettzaal is een rechthoekige theaterzaal die bestaat uit een houten vloer en bakstenen 

muren. Verder is ze ingedeeld met een tribune (afb. 4) die bezet is met dikke rode klapstoelen 

en rechtstreeks uitgeeft op de scène met vlakke wanden. 

In de periode van het experiment werd in de Beckettzaal gerepeteerd voor een 

theatervoorstelling, waardoor er niet in de ‘kale’ zaal, maar wel in het decor gezongen en 

gespeeld werd. Dat decor (afb. 3) bestond enerzijds uit een dun tapijt op de vloer en doek dat 

was opgehangen, en anderzijds uit een tafeltje, met stoel en een stapel papieren. Dat 

opgehangen doek zal een kleine invloed uitoefenen op de verspreiding van het geluid.  

Daarnaast zal het geluid, via de bakstenen muren langs het publiek en de wanden langs de 

scène, verspreid worden. Alle muuroppervlaktes worden echter niet doorbroken door 

onregelmatigheden in materiaal of structuur, waardoor het aantal reflecties beperkt zal zijn en 

er ook geen vroege laterale reflecties aanwezig zullen zijn die een gevoel van ruimtelijkheid 

zouden kunnen geven. De dikke rode klapstoelen zullen verder voor een deel het geluid 

absorberen. 

 

Voorts beschreef Femke Sonnen na een voorstelling van ‘De Levende Stoel’ in de 

Beckettzaal, een muziektheaterproductie waarvoor ze de tekst en muziek schreef en ook zelf 

meespeelt als violiste, de akoestiek als volgt:  

                                                                                                                                                                                     
72 Interview Jo Decaluwé, Tinnenpot , interview door Delphine Vincent, digitale opname, 17 februari 2014 (Tinnenpot Gent) 

(Bijlage I.b.) 
73 Interview Jo Decaluwé 
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“Het is voor muziek heel mooi, en ook voor stemmen en dat is zo bijzonder. Voor 

muziek is het heel direct en heb je vaak liever wat meer galm, maar toch is het heel fijn 

om in te spelen. Alles komt heel duidelijk over.”
74

 

De directheid waar Femke Sonnen naar verwijst kunnen we vervolgens linken met de 

algemene eigenschappen van een theaterruimte: de performer moet duidelijk verstaanbaar zijn 

en de tekst wordt dus liever niet door andere reflecties die later komen verstoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Resultaten: Beckett 

Akoestiek publiek (fig. 3) 

In de Beckettzaal liggen de antwoorden gespreid tussen ‘nauwelijks’ en ‘in zeer hoge mate’, 

er wordt maar één keer ‘helemaal niet’ geantwoord. Hoewel de antwoorden verdeeld zijn over  

deze vier keuzemogelijkheden, zien we daarbinnen vooral een dominantie van ‘in redelijke 

mate’. Die dominantie leidt echter niet tot een uitschieter: de maximale waarden liggen 

namelijk tussen 20 en 26, iets onder de helft van het aantal antwoorden.  

Als we naar de data in detail gaan kijken van de optredens apart, kunnen we geen markante 

verschillen opmerken tussen de muzikanten onderling of de zangers en strijkers. De 

antwoorden zijn dus in het algemeen verspreid zonder dat deze spreiding gelinkt kan worden 

aan één specifiek optreden of groep muzikanten. 

                                                           
74 Interview Femke Sonnen, Akoestiek Beckettzaal, interview door Delphine Vincent, digitale opname, 24 februari 2014 

(Tinnenpot Gent) 

Afb. 3: Beckettzaal 

Tinnenpot, Ghislain Van de 

Velde, zang, plaats muzikant 

op scène – zicht vanuit 

publiek, eigen foto, 26 

februari 2014 

Afb. 4: Beckettzaal Tinnenpot, 

zittribune met publiek – zicht 

vanaf scène, eigen foto, 26 

februari 2014 
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Fig. 3: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Beckettzaal door het publiek werd 

ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van de 

gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

Samengevat wordt de muziek dus ‘in redelijke’ tot ‘in goede mate’ verspreid en als geheel 

ervaren. De meningen over het gevoel van ruimtelijkheid en of de muziek tot haar recht komt 

zijn het meest verdeeld. 

Uiteindelijk liggen de resultaten op vlak van akoestiek wel in de lijn van wat we 

verwacht hadden en wat Femke Sonnen ook zei. Er zullen wel reflecties geweest zijn, 

maar die zullen beperkt in aantal zijn gebleven door de egale muuroppervlaktes, 

waardoor de toeschouwer slechts ‘in redelijke mate’ het gevoel had dat de muziek 

verspreid werd. 

Op de schaalvraag (N = 55) scoort de zaal ten slotte een gemiddelde van  46.13: niet te droog, 

maar ook geen ruimte waar er veel galm is die de verspreiding van het geluid kan bevorderen. 

Dat gemiddelde zouden we kunnen linken aan de ‘redelijke mate’ waarin het geluid verspreid 

wordt. 

 

Algemene indruk (fig. 4) 

De dominantie van ‘in redelijke mate’ bij de voorgaande grafiek zet zich door in de algemene 

akoestiekvraag, waar iets meer dan de helft van de participanten vindt dat de akoestiek 

gematigd was. Die gematigde appreciatie van de akoestiek vinden we ook terug in de 

beschrijvingen: sommigen vinden de zaal iets te droog of dat het geluid rond het podium 

blijft, terwijl anderen de korte nagalm net een positief gegeven vinden voor een akoestische 

ensembles of als auditiezaal. Die korte nagalm kwam ook terug in de beschrijving van Femke 

Sonnen die de akoestiek van de Beckettzaal als heel direct omschreef. 
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Fig. 4: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Beckettzaal na de optredens. 

Verder zijn de meningen verdeeld over de esthetiek van de ruimte, maar scoort de Beckettzaal 

op de andere parameters, zoals toegankelijkheid, zitcomfort en indeling gematigd tot positief. 

 

De gemiddelde totaalscore (N = 12) is ten slotte 6.79/10. Een score die in dezelfde lijn ligt als 

de voorgaande data en zo eindigt de Beckettzaal op de tiende plaats op vlak van totaalscore. 

 

 

 

 

1.2.5. Conclusie: Beckett 

De Beckettzaal heeft een geschiedenis die teruggaat tot in de periode waar Tinnenpot nog deel 

uit maakte van Arca, ca. vanaf ’90, en het in de eerste plaats diende als opbergplaats en 

repetitieruimte. De zaal ontleent haar naam aan het toneelstuk “De Eenzamen” van Samuel 

Beckett die in 1993 in deze ruimte werd gerepeteerd. 

Vandaag is Tinnenpot een multifunctioneel complex zonder structurele subsidies waar bijna 

alles kan. We kunnen bijgevolg niet één etiket plakken op wat er allemaal gebeurd in de 

Beckettzaal. Ook de website waarop het programma staat geeft daar geen duidelijkheid rond. 

Daar staat namelijk niet bij wat waar doorgaat, dat wordt op de avond zelf duidelijk. 

 

We kunnen die data bijgevolg niet terugkoppelen naar de programmatie vandaag, aangezien 

die heel onduidelijk en divers is. We kunnen echter wél een link leggen tussen de resultaten 

en de ‘eerste’ functie van de zaal, als theaterruimte, waarbij het aantal reflecties beperkt moet 

blijven opdat de acteur goed verstaanbaar zou zijn. Dat zagen we weerspiegeld in de 
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‘redelijke mate’ waarin het geluid verspreid en als geheel ervaren werd, maar ook in de 

matige appreciatie in het algemeen van de akoestiek. 

 

1.3.  Bonbonnière 

1.3.3. Hypothese 

De Bonbonnière of ook wel vestzaktheatertje genoemd, verwijst naar de compactheid van 

deze ruimte: vier stoelenrijen op de parterre en twee op het balkon (afb. 6), met een totale 

capaciteit van slechts 65 personen.
75

 Dat balkon overhelt de laatste twee rijen volledig, 

waardoor de toehoorders die daar zitten het geluid gereduceerd zullen waarnemen. De 

achterwand is echter een harde muur die het geluid wel nog zal reflecteren. 

De tribune, met opnieuw dikke rode klapstoelen (zoals in de Beckettzaal), en het podium zijn 

van elkaar gescheiden: de toeschouwers kijken vanaf de parterre licht omhoog naar de 

performer. Die performer staat geïsoleerd op een tweeledig podium (afb. 5): het speelvlak 

bestaat uit een kleine scène voor het rode gordijn, en de scène zelf. Verder is het drie 

metershoge speelvlak opgebouwd uit een houten vloer en een bakstenen achterwand. Tijdens 

het experiment was er geen decor aanwezig, waardoor de hoge lege ruimte boven het 

speelvlak nadelig zal zijn voor de akoestiek.  

Samengevat zal het geluid via de achterwand gereflecteerd worden in het publiek, ze 

onderweg een deel van haar energie verliezen in de leegte boven het speelvlak, om vervolgens 

via de vlakke zijwanden en het onregelmatige plafond verder weerkaatst te worden. Een deel 

van het geluid zal bovendien door de bekleding van de klapstoelen en het balkon opgenomen 

worden. 

Ten slotte zal de intimiteit waarnaar gestreefd wordt in een theaterzaal, waar de toeschouwer 

dichtbij de performer staat, hier bevorderd worden door de compacte indeling (afb.6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Tinnenpot, “Bonbonnière”, http://www.tinnenpot.be/51,0,bonbonniere.html, laatst geraadpleegd op 6 mei 2014 

http://www.tinnenpot.be/51,0,bonbonniere.html
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1.3.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 5) 

In onderstaande figuur zien we dat de meningen in het algemeen verdeeld zijn over de 

verschillende parameters heen. Één constante die we zouden kunnen zien is dat er bij drie van 

de vier vragen ongeveer even veel ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’ geantwoord werd. 

Één uitschieter vinden we bij ‘geheel’: 28, iets meer dan de helft van de antwoorden wijzen 

erop dat de muziek slechts ‘in redelijke mate’ als geheel overkwam. Dat wordt tevens 

bevestigd in de beschrijvingen van de akoestiek: meermaals wordt gezegd dat het geluid een 

beetje lijkt te blijven hangen op het podium of dat er op het podium meer galm is dan in de 

zaal zelf, die eerder droog is. 

In de hypothese werd  dit resultaat reeds geanticipeerd: de grote leegte die boven het 

podium hangt zal hiervan waarschijnlijk de oorzaak zijn. 

Het is echter wel opmerkelijk dat deze parameter niet wordt bevestigd bij de vraag over de al 

dan niet goede verspreiding van het geluid. Op dat vlak zijn de meningen gelijk verdeeld over 

‘in redelijke’ en ‘in hoge’ mate verspreiding van het geluid, en kunnen we ook geen echt 

onderscheid maken tussen zang en de strijkers. Normaalgezien zouden deze parameters 

relatief complementair moeten zijn, aangezien het geluid meer als geheel zal overkomen 

wanneer het goed verspreid wordt omdat het dan meer tijd heeft om vermengd te worden met 

de verschillende weerkaatsingen. 

 

Over het gevoel van ruimtelijkheid, ‘in het geluid’ zitten, zijn de meningen vervolgens het 

meest verdeeld. Als we de data meer in detail gaan bekijken, zien we dat we een onderscheid 

kunnen maken tussen zang en instrumenten. Het gevoel van ruimtelijkheid was duidelijk 

Afb. 5: Bonbonnière Tinnenpot, 

Esther Coorevits, altviool, 

plaats muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 26 

februari 2014 

Afb. 6: Bonbonnière Tinnenpot, 

zittribune met publiek – zicht 

vanaf scène, eigen foto, 26 

februari 2014 
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Fig. 5: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Bonbonnière door het publiek werd 

ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van de 

gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

minder aanwezig bij zang dan bij de strijkers: bij zang werd meer gekozen voor de optie 

‘nauwelijks’, terwijl bij strijkers ‘in hoge mate’ meer werd gekozen.  

Verder komt vooral de muziek van de viool en altviool opmerkelijk beter tot haar recht in de 

Bonbonnière: het zijn vooral die optredens die zorgen voor de data van ‘in hoge mate’. 

Dat onderscheid tussen zang en strijkers is tevens een element dat terugkomt in de 

beschrijving van de akoestiek, waar de participanten duiden op het feit dat de akoestiek van 

dit zaaltje beter geschikt is voor instrumentale muziek. 

 

Op de schaalvraag (N = 54) heeft de Bonbonnière ten slotte een gemiddelde van 48.09. De 

zaal is dus niet te droog, zonder veel galm, maar geeft daartegenover ook niet veel 

weerkaatsingen. Deze score is een gemiddelde van de galm op het podium tegenover de 

verder eerder droge ruimte. 

 

 

 

Algemene indruk (fig. 6) 

De gespreide en eerder gematigde waarden van de vorige figuur zetten zich door in de 

algemene appreciatie van de akoestiek: acht van de tien personen die geantwoord hebben 

kiezen voor ‘gematigd’, een duidelijke meerderheid. 

Verder zijn net als bij de akoestiek de meningen over de andere parameters sterk verdeeld. 

Het zitcomfort en indeling hebben wel beide dezelfde verhoudingen. Uiteindelijk bevindt de 

Bonbonnière zich bij de vragen van algemene indruk toch eerder onderaan de top twaalf. 
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Fig. 6: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Bonbonnière na de optredens. 
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Het gemiddelde van de algemene score (N = 12) is ten slotte 7.13/10. Een cijfer die in de lijn 

ligt van de eerder genoemde resultaten en goed is voor een achtste plaats. 

 

 

 

1.3.5. Conclusie 

Net als de Beckettzaal gaat de geschiedenis van de Bonbonnière terug naar de periode waarin 

de Tinnenpot nog deel was van de Arca, begin jaren ’90. 

Wat er precies allemaal gebeurd in het Bonbonnière zaaltje is opnieuw niet duidelijk 

aangezien de Tinnenpot een multifunctioneel complex en ook de ruimtes multifunctioneel 

zijn. We kunnen bijgevolg geen etiket plakken op wat er allemaal gebeurt in de Bonbonnière 

specifiek.  

Bijgevolg kunnen we de resultaten ook niet toetsen aan de specifieke programmatie of doel 

van de Bonbonnière. Wat we wél kunnen besluiten uit deze resultaten is dat dit compact 

vestzaktheatertje een matige akoestiek heeft, met een (lichte) galm op het podium. Binnen die 

matige akoestiek komt de instrumentale, in dit geval strijkers, muziek het best tot haar recht.  
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1.4.  O.L.V. Sint-Pieterskerk 

1.4.1. Geschiedenis 

Wanneer de geschiedenis van de O.L.V. Sint-Pieterskerk exact begint is niet duidelijk, er is 

namelijk geen info over de allereerste constructie van de kerk. De eerste gegevens die we 

hebben dateren van 975, toen een nieuwe romaanse kerk gewijd werd. Die romaanse kerk 

werd uitgebreid aan het begin van de 13
de

 eeuw. De kerk blijft echter totaal vernield achter na 

de passage van de beeldenstormers in 1580. Uiteindelijk wordt ze gesloopt en worden de 

funderingen van de oude kerk gerecupereerd voor de bouw van de nieuwe kerk.
76

  

Die ‘nieuwe’, barokke Sint-Pieterskerk wordt gebouwd naar een ontwerp van Pieter Huyssens 

en kent twee bouwcampagnes: de eerste loopt van 1629-1649 en de tweede vangt aan het 

begin van de 18
de

 eeuw aan. De kerk die we vandaag kennen is het resultaat van die twee 

bouwcampagnes. Algemeen kunnen we het gebouw opdelen in twee delen: het oostelijke 

longitudinale deel met het koor en de kooromgang en het westelijke deel met koepel, duidelijk 

geïnspireerd op de Sint-Pieterskerk in Rome.
77

 

De kerk kreeg haar dubbele naam nadat de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw gesloopt werd 

door de Franse bezetter in 1799.
78

 De Sint-Pieterskerk, verbonden met de Sint-Pietersabdij, 

wordt nu parochiekerk en krijgt de naam Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk.
79

 Het is ook in 

de tijd van de Franse bezetting dat in de kerk een museum gevestigd wordt. De schilderijen 

die vandaag in de kerk hangen zijn daarvan een erfenis. Verder wordt in 1847 het orgel van 

Pierre Van Peteghem geplaatst in het westelijke deel.
80

 

 

De O.L.V. Sint-Pieterskerk wordt eind 1936 – begin 1937
81

 beschermd als monument, maar 

het is pas in de jaren ’70 dat aan de noodzakelijke restauratie begonnen wordt onder stimulans 

van pastoor en deken De Schepper. Hij laat zelf in de periode 1970–1972 de koepel 

restaureren, maar doordat de andere daken niet aangepakt werden regent het binnen en wordt 

de koepel opnieuw beschadigd. In 1976 wordt vervolgens gestart met grondige restauraties. 

De werken zijn opgedeeld in drie fasen: in een eerste fase wordt de Oosttoren aangepakt, in 

                                                           
76 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersabdijkerk (ID: 21199)”, 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/21199, laatst geraadpleegd op 17 april 2014 
77 Ibid 
78

 De Stad Gent werd van 1794 tot 1814 bezet door de Franse revolutionairen en die legde een strikte scheiding van Kerk en 

Staat op. Lieven Ascoop, red., 150 jaar Sint-Annakerk Gent, een kerkgebouw en zijn bestemming: zorgen voor heden en 

toekomst (Gent: Provincie Oost-Vlaanderen, 2007), p. 40 
79 (dal), “Restauratie Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters, een werk van zeer lange adem”, De Gentenaar, 16 maart 1983, s.p. 
80 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersabdijkerk (ID: 21199)” 
81Onroerend erfgoed, “Onze-Lieve-Vrouw-en-St.Pieterskerk”, 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/44021/1030.1/, geraadpleegd op 17 april 2014 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/21199
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/44021/1030.1/


DEEL II: EXPERIMENT 

 

51 

 

een tweede fase de rest van de bedaking en in een derde en laatste fase het orgel, het interieur 

en de koepel. De werken lopen echter heel wat vertraging op: sinds 1982 stond de koepel in 

de steigers en het is pas in april 2009 dat de koepel, en het orgel dat erachter geplaatst is, hun 

glorie van weleer terugkrijgen.
82

 

Met die inwijding van de koepel wordt tevens nagedacht over een gedeelde herbestemming 

van de kerk. Het idee is om de liturgie in het longitudinale deel van de kerk te centreren en de 

ruimte onder de koepel meer als publieke ruimte te laten functioneren. Zo kunnen er daar 

bijvoorbeeld recepties gehouden worden of andere activiteiten die aansluiten bij de 

activiteiten in de Sint-Pietersabdij.
83

 

 

1.4.2. Vandaag en morgen 

In 1997 is de Stuurgroep Van Peteghem Orgel opgericht naar aanleiding van het 150 jaar 

bestaan van dat orgel. Het is deze stuurgroep die via verschillende activiteiten het orgel met 

haar enorme rijkdom aan klankkleuren in de picture wil plaatsen en de geschiedenis ervan niet 

wil verloren laten gaan. Naast de ‘traditionele’ opluistering van de wekelijkse 

zondagsvieringen, waarbij de organist soms wordt bijgestaan door een koor of gastensemble, 

organiseren ze tal van andere activiteiten. Een greep uit het aanbod: lezingen en 

voordrachten, cd-opnames n.a.v. Bach-dag (strijkersensemble + 2 zangers, mei 2004) en 

Mozartdag (maart 2006), jaarlijkse deelname aan Open Monumentendag, live 

orgelbegeleiding van stomme films… Hoewel het orgel steeds een rol speelt in de muziek 

die te horen is in de kerk, zijn er ook solisten, koren, strijkerensembles, blazerensembles… 

welkom tijdens één van de talrijke activiteiten. Tijdens die activiteiten  worden de stoelen en 

toeschouwers soms georiënteerd naar de koepel en het orgel, in plaats van naar het altaar.
84

 

De O.L.V. Sint-Pieterskerk is dus een kerk waar niet alleen plaats is voor liturgie, maar ook 

voor tal van andere (soms muzikale) activiteiten. 

 

                                                           
82

 (dal), “Restauratie Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters, een werk van zeer lange adem”; Sven RAMMELOO, “Koepel Sint-

Pieterskerk feestelijk in ere hersteld”, De Standaard, 27 april 2009, p. 17 
83 Sabine Van Damme, “Werken Sint-Pieterskerk naderen einde”, Het Laatste Nieuws, 22 augustus 2008, p. 15 
84 Stuurgroep Van Peteghem Orgel, “Het Orgel”, http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/hetorgel.htm, laatst 

geraadpleegd op 17 april 2014; Stuurgroep Van Peteghem Orgel, “Home”, 

http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/index.htm, laatst geraadpleegd op 17 april 2014; Stuurgroep Van Peteghem 

Orgel, “Programma – Stuurgroep Van Peteghem Orgel”, http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/programma-

stuurgroep.htm, laatst geraadpleegd op 17 april 2014; Stuurgroep Van Peteghem Orgel, “Realisaties”, 

http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/realisaties.htm, laatst geraadpleegd op 17 april 2014 

http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/hetorgel.htm
http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/index.htm
http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/programma-stuurgroep.htm
http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/programma-stuurgroep.htm
http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be/realisaties.htm
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1.4.3. Hypothese 

De O.L.V. Sint-Pieterskerk bestaat dus uit twee delen: het oostelijk longitudinaal deel met het 

koor, de koorommegang en het altaar en het westelijk deel met koepel en orgel. Het 

experiment vond plaats in het oostelijk deel (afb. 7) voor het altaar, waarnaar de houten 

stoelen en het publiek ook gericht waren. 

De verschillende onderdelen oost – west, koor, koorommegang, zijbeuken, koepel…. zullen 

met hun eigen akoestische eigenschappen elk op hun beurt inwerken op de verspreiding van 

het geluid. Het hoofdmateriaal van de kerk is Ledesteen en materialen als verguld ijzer en 

marmer worden gebruikt ter versiering.
85

 Deze stevige materialen zullen ervoor zorgen dat het 

woord en het geluid in het algemeen tot aan het einde van de kerk reiken en verspreid worden. 

Daarnaast zal ook de koepel, eveneens opgetrokken in Ledesteen, zorgen voor die 

verstrooiing, maar tegelijk de oorzaak zijn van echo’s die de aangename diffusie van het 

geluid zullen verstoren. Het was overigens koud in de kerk en die temperatuur zou een 

invloed kunnen hebben op de verspreiding van het geluid, aangezien de geluidssnelheid wordt 

afgeremd in koudere ruimtes. 

Verder zouden de rondbogen, die het schip (afb. 8) van de zijbeuken onderscheiden, laterale 

reflecties kunnen uitlokken, die een gevoel van ruimtelijkheid zouden kunnen geven. 

Ten slotte zijn er, weliswaar in minder mate, absorberende materialen aanwezig: zo is de kerk 

o.a. versierd met schilderijen en een aantal houten beelden.
86

 De harde houten stoelen zullen 

waarschijnlijk vooral lage frequenties opnemen en de warmte uit de kerk onttrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersabdijkerk (ID: 21199)” 
86 Ibid. 

Afb. 7: O.L.V. Sint-Pieterskerk, 

Dirk Moelants, viola da gamba, 

plaats muzikant voor het altaar 

– zicht vanuit publiek, eigen 

foto, 26 februari 2014 

Afb. 8: O.L.V. Sint-Pieterskerk, 

publiek in schip – zicht vanaf 

plaats muzikant, eigen foto, 26 

februari 2014 
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Fig. 7: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de O.L.V. Sint-Pieterskerk door het 

publiek werd ervaren. Dit overzicht is een 

samenvatting van de gegevens die verzameld werden 

na ieder optreden. 

1.4.4.  Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 7) 

In het algemeen zien we bij de eerste drie akoestische parameters: verspreid, geheel en in 

geluid, een ‘positieve’ appreciatie. Zo wordt de muziek in zeer hoge mate verspreid, komt het 

‘in hoge’ tot ‘zeer hoge mate’ over als geheel en hebben de participanten ook in die mate het 

gevoel van ‘in’ het geluid te zitten.  

Daar waar we dachten dat de lage temperatuur van de kerk een invloed zou kunnen 

hebben op de verspreiding van het geluid, is dat hier precies toch niet het geval. Als 

we kijken naar de waarden voor op vlak van ruimtelijkheid, dan lijkt onze hypothese 

wel bevestigd. 

 

Over het feit of de muziek al dan niet tot haar recht komt zijn de meningen meer verdeeld. 

Als we de data vervolgens meer in detail gaan bekijken zien we dat we een onderscheid 

kunnen maken tussen de strijkers en de zang. De muziek van de strijkers komt duidelijk beter 

tot haar recht in deze kerk dan de zang en het is dan vooral het jazzynummer van de alt die 

minder in de kerk lijkt te passen. Dit onderscheid wordt door het publiek ook achteraf 

gemaakt in de open vragen, waar er een duidelijke voorkeur is voor de strijkers en specifiek 

voor viola da gamba die hier volgens het publiek zeer goed tot zijn recht komt. 

 

 

 

 

Het gemiddelde op de schaalvraag (N = 54) bedraagt 90.20. Deze gemiddelde waarde wijst op 

een sterke nagalm, tot zelfs de aanwezigheid van echo’s. Op die nagalm/echo werd 
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Fig. 8: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de O.L.V. 

Sint-Pieterskerk na de optredens. 

teruggekomen bij de beschrijving van de akoestiek: door sommige toehoorders werd dit als 

een positief gegeven ervaren, terwijl anderen het een storend element vonden. 

In de hypothese werd ten slotte de mogelijkheid op echovorming reeds geduid door de 

aanwezigheid van de koepel in het westelijke deel van de kerk, die dus waarschijnlijk 

de oorzaak zal geweest zijn van dit akoestisch defect. 

 

Algemene indruk (fig. 8) 

Hoewel in de voorgaande figuur de aantallen voor ‘in zeer hoge mate’ en ‘in hoge mate’ 

steeds erg hoog lagen, wijst dat niet meteen op een algemeen goede appreciatie van de 

akoestiek. Op dat vlak zijn de meningen namelijk verdeeld. De helft vindt de akoestiek in zijn 

geheel niet goed tot gematigd, terwijl de andere helft de akoestiek wel goed tot zeer goed 

vindt. Die verdeeldheid zouden we voor een stuk kunnen wijten aan de hoge gemiddelde 

waarde van de schaalvraag en de daarmee gepaarde sterke nagalm/echo. 

Daarnaast zijn de toehoorders eerder positief over de esthetiek en de toegankelijkheid van de 

kerk. De negatieve appreciatie van het zitcomfort heeft hoogstwaarschijnlijk iets te maken 

met de harde houten stoelen en op de indeling van de kerk wordt door één participant 

teruggekomen bij de opmerkingen. Die participant geeft aan dat er geen ‘podium’ aanwezig 

is, waardoor het visueel minder aangenaam is om naar de optredens te kijken. 

 

Ten slotte eindigt de Sint-Pieterskerk met een gemiddelde algemene score (N = 12) van 

7.33/10 op de zevende plaats. De aanwezigheid van de sterke nagalm heeft bijgevolg geen 

nefast effect op de algemene appreciatie van de ruimte. 
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1.4.5. Conclusie 

De O.L.V. Sint-Pieterskerk zoals we die vandaag kennen is het resultaat van het ontwerp van 

Pieter Huyssens en twee bouwcampagnes (1629-1649 en begin 18
de

 eeuw). De dubbele naam 

stamt uit de periode dat Gent bezet was door de Fransen en de Onze-Lieve-Vrouw 

parochiekerk gesloopt werd. Na grondige restauraties die pas in 2009 volledig afgerond 

waren, werd de kerk deels herbestemd en kreeg de ruimte onder de koepel een meer publieke 

functie, terwijl het oostelijke deel voorbehouden werd voor de liturgie.  

Het is vooral de Stuurgroep Van Peteghem Orgel die de (muzikale) activiteiten in de kerk 

verzorgd, zoals opluistering van de zondagsvieringen, lezingen, cd-opnames, begeleiding van 

stomme films… Bij die activiteiten staat het orgel, die een enorme draagwijdte heeft, meestal 

centraal en soms zijn de stoelen dan ook gericht naar het orgel (en de koepel). De akoestische 

solo-optredens tijdens het experiment in oostelijke deel, vinden daarin geen gelijke.  

Het orgel zal volledig tot haar recht komen in deze context, aangezien die gemaakt is voor de 

kerk en de begeleiding van de liturgie, terwijl dat voor de muziek van het experiment minder 

het geval is (behalve voor de viola da gamba). We zagen dan ook eenzelfde mogelijke trend 

tussen de verhouding van de resultaten op de vraag of de muziek tot haar recht kwam en de 

algemene akoestiekvraag, waarbij tweemaal de meningen verdeeld waren. 
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1.5.  de Bijloke 

1.5.1. Geschiedenis 

De Bijloke site is een historische site, met een enorm lange geschiedenis die alle gebouwen 

met elkaar verbindt. Die volledige geschiedenis beschrijven zou ons te ver leiden. In dit 

onderdeel zal bijgevolg enkel gefocust worden op de historiek van de Concertzaal en het 

Kraakhuis. 

 

Die historiek van de Concertzaal begint reeds in 1204 wanneer de familie Utenhove het H. 

Mariahospitaal sticht naast de Sint-Michielskerk. Wanneer dat hospitaal te klein wordt en het 

plaats moet ruimen voor het dominicanenklooster wordt er gezocht naar een oplossing. Die 

komt er in 1228 wanneer graaf Ferrand een stuk land aanbiedt op de Bijlokemeersen. Naast 

het hospitaal wordt een abdij van cisterciënzerzusters gesticht die zullen instaan voor de 

organisatie en zorg van het hospitaal. In 1233 wordt de monumentale ziekenzaal (55 m x 16 

m), die opgetrokken is uit Doornikse kalksteen met muren van ca één meter dik, voor het eerst 

in gebruik genomen. Tussen 1251 en 1255 wordt de binnenruimte van de ziekenzaal 

vervolgens voorzien met een gigantisch eiken dakgebinte, die vandaag nog steeds in tact is. 

De ziekenzaal is een open ruimte met veertig bedden die opgedeeld is in een kant voor de 

mannen (rechts) en een kant voor de vrouwen (links). Later zal die open ruimte opgedeeld 

worden in allemaal kleinere zaaltjes. 
87

 

Op initiatief van abdis Maria ’s Kerels wordt aan het einde van de 15
de

 – begin 16
de

 eeuw, 

achteraan de grote ziekenzaal een kleiner hospitaal gebouwd, nl. het Craeckhuys. Dat 

hospitaal is opgetrokken in baksteen en overspannen door een eikenhouten spitstongewelf. 

Over de functie van het Craeckhuys bestaat discussie. Sommige historici zijn van mening dat 

het verwijst naar craecken, sterven, en dat daar de stervenden de laatste sacramenten kregen. 

Dat wordt echter tegengesproken door een document uit 1696 waarin verwezen wordt naar het 

Craeckhuys als afdeling gereserveerd voor de Gentse poorters, de rijkere burgers van de 

stad.
88

 

 

                                                           
87 Johan Decavele, Cultuurpark de Bijloke, (S.I., 2001), pp. 7 – 10; Inventaris Onroerend Erfgoed, “De Bijloke (ID: 20338)”, 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20338, laatst geraadpleegd op 11 april 2014; de Bijloke, “Tijdlijn”, 

http://www.debijloke.be/geschiedenis, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
88 Decavele, Cultuurpark, p. 10; de Bijloke, “De Bijloke”; de Bijloke, “Tijdlijn” 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20338
http://www.debijloke.be/geschiedenis
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Het Bijlokehospitaal was een armenhospitaal waar mensen kosteloos verzorgd werden en de 

nadruk lag op spirituele zorg: de grote ziekenzaal was met een kapel verbonden en de zieken 

konden vanuit hun bed de misvieringen mee volgen.
89

 

Tijdens de Franse overheersing worden de zusters, die instaan voor de verzorging, uit hun 

kloosters gezet (maart 1798) en laat de ziekenzorg, die nu wordt aanbesteedt, te wensen over. 

Na een petitie mogen de cisterciënzerzusters terugkeren en nemen ze de zorg vanaf 1802 

terug over. Hoewel er in de afgelopen jaren een aantal nieuwe zalen zijn bijgekomen, is 

duidelijk geworden dat er een tekort is aan bedden. Om dit tekort op te vangen wordt een 

nieuw hospitaal gebouwd: het Burgerlijk Hospitaal met een capaciteit van 800 bedden.
90

 

 

Vanaf 1990 wordt in opdracht van de stad Gent in de grote middeleeuwse ziekenzaal een 

stedelijke concertzaal gebouwd naar een ontwerp van Oswald Van de Sompel. In 1999 opent 

de “Stedelijke Concertzaal De Bijloke” officieel haar deuren.
 91

 

Ondertussen werd in 1998 de vzw “Stedelijke Concertzaal De Bijloke”. De stad gaf bij de 

oprichting van deze vzw de concertzaal en aanverwante ruimtes in concessie aan de vzw. De 

bedoeling is om de infrastructuur op een zo efficiënt mogelijke manier te gebruiken en een 

kwalitatief muziekaanbod te bieden aan een ruim publiek.
92

 

De Bijloke wordt in de periode tussen 2000 en 2006 gerestaureerd. Zo wordt de volledige 

concertinfrastructuur als één groot meubel in de Concertzaal geïnstalleerd. Dat heeft tot 

voordeel dat de middeleeuwse ziekenzaal volledig in tact blijft: de infrastructuur is op geen 

enkel punt verankerd met de ziekenzaal.
93

 

 

Tijdens de verbouwingen wordt ook de kleine ziekenzaal, het Craeckhuys, die nog 

functioneel was tot 1976, onder handen genomen. Voor de verbouwingen deed het vervallen 

zaaltje reeds dienst als repetitieruimte. Vanaf 2007 – 2008 is het echter volledig operationeel 

en ideaal voor kleine muziekproducties. Ten slotte worden er in 2011 nog inschuifbare 

tribunes geplaatst en een akoestisch doek opgehangen om zo van de zaal dé plek bij uitstek te 

maken voor gezellige akoestische concerten.
94

 

 

                                                           
89 Decavele, Cultuurpark, pp.  10 – 11  
90 Ibid. pp. 15 - 16 
91 Ibid, pp. 22; de Bijloke, “Tijdlijn” 
92 Decavele, Cultuurpark, p. 43 
93 De Bijloke, “Concertzaal”, http://www.debijloke.be/concertzaal, laatst geraadpleegd op 11 april 2014; de Bijloke, 

“Tijdlijn” 
94 Decavele, Cultuurpark, p. 10; de Bijloke, “Tijdlijn”; de Bijloke, “Kraakhuis”, http://www.debijloke.be/kraakhuis, laatst 

geraadpleegd op 11 april 2014 

http://www.debijloke.be/concertzaal
http://www.debijloke.be/kraakhuis
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1.5.2. Vandaag: werking en visie 

Muziekcentrum De Bijloke wil een internationale ontmoetingsplaats zijn waar jonge en 

gevestigde waarden uit het culturele veld elkaar ontmoeten en inspireren.
95

  

Het Muziekcentrum wil zo bijvoorbeeld een plek creëren waar geëxperimenteerd kan worden 

op verschillende vlakken.  

Enerzijds experimenteren/diversifiëren ze zelf binnen hun muziekaanbod waar zowel 

plaats is voor pure concerten, alsook voor verschillende dialoogvormen tussen de 

muziekgenres en/of kunsten.
96

 Een eerste voorbeeld hiervan is de festivalreeks Soldaat | 

Lamentatie die liep van woensdag 2 april – zondag 6 april 2014, een reeks met als de thema 

oorlog. Binnen die reeks was er plaats voor een muzikale schoolvoorstelling, klaagzangen, 

een vertelvoorstelling, een tentoonstelling en een panelgesprek.
97

 Een tweede voorbeeld van 

die dialoogvorm is het feit dat de Bijloke ieder jaar een beeldend kunstenaar in huis haalt die 

een volledig jaar tentoongesteld wordt in de foyer. Dit jaar (2013-2014) was dat Jan Van 

Imschoot en volgend seizoen (2014-2015) zal het werk van de Gentse tekenaar Dirk Zoete te 

zien zijn.
98

 

Anderzijds laat het Muziekcentrum letterlijk jong talent in de Bijloke-Manufactuur 

experimenteren en ideeën uittesten, waarna de resultaten op een toonmoment op het publiek 

worden losgelaten.
99

  

Bovendien treedt de Bijloke ieder jaar op als (co-)producent van een aantal projecten.
100

 

 

Daarnaast wil de Bijloke ook het publiek zo goed mogelijk begeleiden en betrekken bij haar 

initiatieven.
101

  

De tandem die sinds het seizoen 2013-2014 gevormd wordt met deFilharmonie is daar 

op vlak van educatie zeker een stimulans voor. De band met het orkest reikt bijgevolg verder 

dan louter de symfonie concertreeks die ze hebben in de Concertzaal van het 

Muziekcentrum. Met initiatieven als KIDconcerten en OORcolleges worden kinderen 

                                                           
95 De Bijloke, “Missie”, http://www.debijloke.be/over-de-bijloke/werking/missie, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
96 Ibid. 
97 De concrete voorstellingen waarover het ging zijn: Toen mijn vader een struik werd – Joke van Leeuwen & Caroline 

Deutman, Lamentatie – Górecki, ,Scheisseimer – Koenraad Tinel (ook tentoonstelling); De Bijloke, 

http://www.debijloke.be/search/node/lamentatie, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
98 De Bijloke, “Collectie | Dirk Zoete”,  http://www.debijloke.be/collectie-dirk-zoete, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
99 De Bijloke, “Bijloke Manufactuur”, http://www.debijloke.be/bijloke-manufactuur, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
100 De Bijloke, “Producties & Coproducties”, http://www.debijloke.be/node/980, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
101 De Bijloke, “Missie” 

http://www.debijloke.be/over-de-bijloke/werking/missie
http://www.debijloke.be/search/node/lamentatie
http://www.debijloke.be/collectie-dirk-zoete
http://www.debijloke.be/bijloke-manufactuur
http://www.debijloke.be/node/980
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meegenomen op een verhaal dat verteld wordt door acteurs en begeleidt door de muzikanten 

van deFilmharmonie.
102

 

 Een ander initiatief is Côté Jardin: een jaarlijkse muzikale picknick in voor jong en 

oud in de tuinen van de Bijlokesite mét livemuziek van allerlei muzikale genres.
103

 

 

Ten slotte heeft het Muziekcentrum tot doel om haar erfgoed te bewaren en promoten. Ze 

hebben zowel oog voor de site waarbinnen ze opereren als de eigen muzikale traditie die ze in 

ere willen houden.
104

 

 

1.5.3. Hypothese: Concertzaal 

Het concertmeubel dat in de oude ziekenzaal geplaatst is bestaat enerzijds uit een quasi 

vierkant podium (16m x 15,45m) en anderzijds uit een zittribune (afb. 10), met parterre en 

balkon. Het hoogteverschil tussen beide delen is een kleine meter.
105

 Op de eerste rijen van de 

parterre is de blik van de toehoorder dus licht naar omhoog gericht. Verder loopt de parterre 

niet door onder het balkon, waardoor deze geen nadelig effect zal hebben op de verspreiding 

van het geluid en de kwaliteit van de ruimteakoestiek. Wat wel een nadelig effect kan hebben 

op de verspreiding, zijn de monumentale afmetingen van de zaal: het is een zeer lange en 

hoge zaal. 

Tijdens het experiment hingen echter twee rijen met reflecterende schermen (afb. 11) boven 

de scène die de spreiding dan weer ten goede zullen komen. Daarnaast heeft de Bijloke ook 

een akoestisch correctiesysteem LARES
106

, om de akoestiek te optimaliseren. Dit werd niet 

gebruikt tijdens het experiment. Niet alleen de reflecterende schermen, maar ook het stevig 

houten dakgebinte en de dikke kalkstenen muren die onderverdeeld zijn in een aantal nissen, 

zullen het geluid verder verstrooien. Naast die onderverdeling zijn de muren egale vlaktes, het 

aantal reflecties zal dus waarschijnlijk beperkt blijven en er zullen zo niet veel laterale 

reflecties kunnen ontstaan die het gevoel van ruimtelijkheid zouden kunnen geven. 

De tribune bestaat ten slotte uit dunne houten klapstoelen met een dunne stoffen bekleding 

(afb. 10). Het is maar de vraag of het hout niet te dun zal zijn en zo de lage frequenties sneller 

zal opnemen. 

                                                           
102 De Bijloke,”Muzikale tandem met deFilharmonie”,  http://www.debijloke.be/over-de-bijloke/muziekcentrum/muzikale-

tandem-met-defilharmonie, laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
103 De Bijloke, “Côté jardin, gratis muzikale picknick”, http://www.debijloke.be/concerts/c%C3%B4t%C3%A9-jardin-0, 

laatst geraadpleegd op 11 april 2014 
104 De Bijloke, “Missie” 
105 De Bijloke, “Technische Fiche Concertzaal: versie oktober 2013” 
106 Ibid. 

http://www.debijloke.be/over-de-bijloke/muziekcentrum/muzikale-tandem-met-defilharmonie
http://www.debijloke.be/over-de-bijloke/muziekcentrum/muzikale-tandem-met-defilharmonie
http://www.debijloke.be/concerts/c%C3%B4t%C3%A9-jardin-0
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Samengevat zal het geluid via de reflecterende schermen boven de scène en de egale harde 

muurvlaktes die de scène (afb. 9) omgeven naar het publiek geprojecteerd worden, waar het 

verder verspreid zal worden via de dikke doorlopende muuroppervlaktes en het eiken houten 

dakgebinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4. Resultaten: Concertzaal 

Akoestiek publiek (fig. 9) 

In het algemeen kunnen we uit onderstaande figuur afleiden dat de meningen per parameter 

eerder verdeeld zijn. Enkel de verhoudingen van de vragen over de verspreiding van de 

muziek en of de muziek als een geheel overkomt, zijn enigszins gelijklopend. Dat is ook zoals 

verwacht aangezien beide parameters met elkaar verbonden zijn: als er een goede spreiding 

van de muziek is, zal die muziek doorgaans meer als geheel ervaren worden. In de data van 

deze parameters kan er verder geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

optredens.  

 

Dat onderscheid kunnen we wel maken wanneer we de data van ‘in geluid’ en ‘tot haar recht’ 

in detail gaan bekijken.  

Bij de antwoorden op de vraag of de participanten ‘in’ het geluid zitten, erdoor omgeven 

worden, zien we dat de helft (N = 11) tijdens het optreden van de tenorstem kiest voor 

nauwelijks. Tijdens de andere optredens zijn de antwoorden meer gelijkwaardig verspreid 

over de verschillende keuzemogelijkheden. In het algemeen kunnen we wel stellen dat het 

Afb. 9: Concertzaal de Bijloke, 

Chris Van De Walle, viool, 

plaats muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 26 

februari 2014 

Afb. 10: Concertzaal de Bijloke, 

zittribune met publiek – zicht 

vanaf plaats muzikant, eigen 

foto, 26 februari 2014 

Afb. 11: Concertzaal de Bijloke, 

reflecterende schermen boven 

scène, eigen foto, 26 februari 

2014 
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Fig. 9: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Concertzaal van de Bijloke door het 

publiek werd ervaren. Dit overzicht is een 

samenvatting van de gegevens die verzameld werden 

na ieder optreden. 

gevoel van ruimtelijkheid niet erg aanwezig is: de som van de data ‘in hoge mate’ en ‘in zeer 

hoge mate’ is slechts zestien (N = 54). 

In de hypothese stelden we reeds dat de laterale reflecties waarschijnlijk beperkt zullen 

blijven doordat de zijwanden vooral egale muurvlaktes zijn, zonder veel 

onregelmatigheden. Die hypothese zouden we hier dus kunnen bevestigd zien. 

Bij de laatste parameter, ‘tot haar recht’, is het niet enkel het optreden van de tenorstem die 

voor de ‘lagere’ data zorgt, maar zijn die data meer gelijk verspreid. Het is vooral de muziek 

van de altstem en de viool die het best tot hun recht komen in de Concertzaal. De open vraag 

rond de beschrijving van de akoestiek spreekt dit licht tegen, aangezien daar voornamelijk 

gewezen wordt op het feit dat de stem tot haar recht komt in de ruimte en niet de 

strijkinstrumenten.  

 

 

 

 

 

Op de schaal (N = 55) van droge zaal tot lange nagalm scoort de Concertzaal een gemiddelde 

van 47.89. Dit is een gemiddelde waarde van alle optredens: in de open vragen wordt door 

een aantal toehoorders opnieuw een onderscheid gemaakt tussen strijkers en zang. Zo wordt 

bij de strijkers de zaal iets droger ervaren dan bij de zang. Deze opmerking in de open vraag 

wordt licht bevestigd door de gemiddelde schaalwaarden per optreden: de waarden van zang 

liggen steeds iets hoger dan het algemeen gemiddelde en het omgekeerde geldt voor de 

snaarinstrumenten. 
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Fig. 10: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Concertzaal in de Bijloke na de optredens. 

Algemene indruk (fig. 10) 

De voorgaande resultaten op vlak van akoestiek worden in de algemene akoestiek vraag 

eerder bevestigd: de verhoudingen lopen relatief gelijk met de andere akoestische vragen. 

Daarnaast scoort de Concertzaal goed op esthetisch vlak en ook op vlak van toegankelijkheid. 

Waar de zaal, over de andere ruimtes heen, op de tweede plaats staat. Over het zitcomfort en 

de indeling zijn de meningen iets meer verdeeld, maar in het algemeen toch een positieve 

indruk.  

 

 

 

 

Ten slotte heeft de Concertzaal een algemene totaalscore (N = 11) van 7.82/10, goed voor een 

derde plaats bij de gemiddelde totaalscores. 

 

1.5.5. Conclusie: Concertzaal 

De Concertzaal is een oude ziekenzaal die werd opgetrokken is in 1233 en waarin, tijdens de 

restauraties tussen 2000 – 2006, een concertmeubel werd geplaatst met een capaciteit van 975 

personen. Dit getal wijst meteen op grootte van deze ruimte. 

In de Concertzaal zullen o.a. de symfonieconcerten van deFilharmonie plaatsvinden, maar 

ook andere initiatieven waar de akoestiek van de Concertzaal eventueel kan aangepast worden 

met reflecterende schermen of het akoestisch correctiesysteem LARES. Het blijft uiteindelijk 

een zeer grote ruimte die moest gevuld worden met de klank van de optredens. Hoewel er 

tijdens het experiment twee rijen reflecterende schermen boven het podium hingen, zagen we 

dat vooral de zang, die dynamisch iets sterker is, iets beter tot haar recht kwam dan de 

strijkers.  
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Ten slotte werd tijdens het experiment het akoestisch correctiesysteem LARES buiten 

beschouwing gelaten, waardoor we geen vergelijkingen kunnen maken met de programmatie 

in de Concertzaal, waar niet altijd grote bezettingen op het podium staan, maar ook andere 

genres aan bod komen. 

 

1.6.  Kraakhuis 

1.6.3. Hypothese 

Het Kraakhuis is een rechthoekige zaal, maar de tribune met houten klapstoelen en een rode 

stoffen bekleding, ligt niet in het verlengde van die rechthoekige vorm. De tribune, die eindigt 

waar de scène begint, omgeeft die scène langs één lange en twee korte zijden. Dit zal meteen 

gevoel van intimiteit creëren.  

Verder is het Kraakhuis opgetrokken uit dikke bepleisterde muren, die ook doorlopen achter 

de scène, en is de kleine ziekenzaal overkapt met een eikenhouten spitstongewelf. Ter hoogte 

van dat gewelf is een akoestisch gaasdoek bevestigd dat verstelbaar is in hoogte, om zo de 

beste akoestiek te garanderen.
107

 Dit doek is tijdens het experiment niet gebruikt. 

De dikke, egale, bepleisterde muren en de raamnissen die deze muren af en toe onderbreken, 

zullen het geluid, samen met het dakgebinte, naar het publiek richten. Hoewel de muren egaal 

zijn, zullen er toch vroege laterale reflecties kunnen ontstaan, doordat de ruimte niet te diep of 

te breed is en het geluid dus relatief snel de toehoorder zal bereiken. Hierdoor zal het gevoel 

van ‘in’ het geluid te zitten bevorderd worden. 

De tribune heeft in het Kraakhuis ten slotte een relatief dikke stoffen bekleding, die het geluid 

deels zal absorberen. Het is echter de vraag of het houten gestel van de zitjes niet te dun zal 

zijn, waardoor de lage frequenties verloren kunnen gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 De Bijloke, “Technische Fiche Kraakhuis: Versie oktober 2013” 

Afb. 12: Kraakhuis de Bijloke, 

Ghislain Van de Velde, zang, 

plaats muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 26 

februari 2014 

Afb. 13: Kraakhuis de Bijloke, 

zittribune met publiek – zicht 

vanaf plaats muzikant, eigen 

foto, 26 februari 2014 



DEEL II: EXPERIMENT 

 

64 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Verspreid (N = 54) Geheel (N = 55) In geluid (N = 53) Tot haar recht (N = 
53) 

de Bijloke, Kraakhuis: akoestiek 

Helemaal niet 

Nauwelijks 

In redelijke mate 

In hoge mate 

In zeer hoge mate 

Fig. 11: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in het Kraakhuis van de Bijloke door het 

publiek werd ervaren. Dit overzicht is een 

samenvatting van de gegevens die verzameld werden 

na ieder optreden. 

1.6.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 11) 

De onderstaande figuur spreekt voor zich: de muziek werd in het Kraakhuis goed tot zeer 

goed verspreid, kwam als geheel over, het publiek werd omgeven door het geluid en de 

muziek kwam tot haar recht. Het Kraakhuis staat dan ook bij bijna iedere parameter in de top 

drie, enkel bij ‘verspreid’ staat de zaal op plaats vier. 

In de hypothese werd reeds geanticipeerd op deze goede verspreiding en het gevoel 

van ruimtelijkheid dat gecreëerd zou worden door de indeling van de ruimte. 

In de beschrijving van de akoestiek wordt op die ruimtelijkheid in gegaan in de zin van: 

“huiskamer gevoel”, “intimiteit”, “geluid ging overal goed rond”. 

 

Als we de laatste parameter ‘tot haar recht’ in de detail bekijken kunnen we geen verder 

onderscheid maken tussen de verschillende optredens. Zowel de muziek van de strijkers als 

die van de zang kwam even goed tot haar recht in het Kraakhuis. In de open vraag wijzen 

twee toehoorders op het feit dat de zaal voor akoestische (strijk)ensembles en kleine 

bezettingen zeer geschikt is. 

Bij de andere akoestische vragen kunnen we overigens ook geen onderscheid maken tussen de 

verschillende muzikanten.  
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Fig. 12: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van het 

Kraakhuis in de Bijloke na de optredens. 

Op de schaalvraag (N = 55) heeft het Kraakhuis een gemiddelde waarde van 55.76. Deze 

waarde bevindt zich iets over de helft van de schaal, meer naar de kant van lange nagalm toe: 

er is dus wat galm, maar die zal niet storend ervaren worden. Deze waarde wordt verder 

bevestigd in de open vraag waarin de akoestiek beschreven wordt. Samengevat stellen de 

toehoorders dat er net voldoende galm is die voor een mooie, warme en volle klank zorgt. 

Deze feedback kunnen we verder terugkoppelen naar de goede resultaten van de andere 

akoestische parameters. 

 

Algemene indruk (fig. 12) 

De goede voorgaande waarden worden vervolgens bevestigd door een bijna unanieme keuze 

voor ‘zeer goed’ bij de vraag akoestiek algemeen. 

Ook de andere parameters: esthetisch, toegankelijkheid, zitcomfort en indeling, scoren goed 

tot zeer goed. 

 

Dit leidt uiteindelijk tot een gemiddelde totaalwaarde (N = 12) van 8.88/10, meteen ook de 

hoogste score binnen deze vraag. 
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1.6.5. Conclusie 

Het Kraakhuis is een kleine ziekenzaal die is opgericht aan het eind van de 15
de

 – begin 16
de

 

eeuw. Over de oorspronkelijke functie van dit hospitaal is er discussie. 

Vandaag is het Kraakhuis, dat sinds 2007-2008 operationeel is, de plek binnen het 

muziekcentrum deBijloke waar kleinere muziekproducties en akoestische concerten 

plaatsvinden. Deze invulling sluit goed aan bij de akoestische optredens die tijdens het 

experiment in het Kraakhuis gegeven werden. De goede tot zeer goede resultaten voor deze 

ruimte zouden we dan ook als een logisch vervolg hierop, kunnen zien. 

In een compacte rechthoekige ruimte met vooral reflecterende muren waar de toehoorder 

dicht bij de muzikant zit, lijken deze optredens dus goed tot hun recht te komen. 

 

Ten slotte is er in het Kraakhuis nog een akoestisch gaasdoek aanwezig die de akoestiek kan 

beïnvloeden en misschien nog meer kan optimaliseren, maar dat is niet gebruikt tijdens dit 

experiment. 
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1.7.  Minard 

1.7.1. Geschiedenis  

De Minardschouwburg, het ‘Vlaamsch Theater’, opent voor het eerst haar deuren op 27 juni 

1847. De architect Louis Minard, die tevens heel het project financierde, voorzag aan de kant 

van de Walpoortstraat een koffiehuis. Zo kon hij de schouwburg rendabel houden wanneer er 

geen voorstellingen waren. De hoofdingang van die schouwburg was toen in de 

Korianderstraat en de parterre bevond zich op de eerste verdieping. Die parterre lag 

daarenboven in dezelfde lijn van de foyer, zodat – wanneer er niet gespeeld werd in de 

schouwburg – beide zalen met elkaar verbonden konden worden door de parterre met houten 

planken dicht te maken. Het resultaat was één grote feestzaal. De Minard was bij haar 

oprichting bovendien dé plek voor het Vlaamse, volkse amateurtoneel.
108

  

Daar komt echter verandering in wanneer het beroepsgezelschap Nederlands Toneel Gent in 

1871 haar intrek in de schouwburg neemt. De amateurs zijn hun toneelruimte én subsidies 

kwijt. Met de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) aan het Sint-

Baafsplein aan het eind van de 19
de

 eeuw (1899) verhuisd het NTG mee. De Minard wordt nu 

de schouwburg voor volksrevues en begint geleidelijk aan te verfransen. Die verfransing 

wordt bevestigd door de Franse (aanduidings-)bordjes bij de eerste grondige verbouwingen 

van de schouwburg door Jules Pascal Ledoux in 1905. Verder brengt Ledoux de parterre op 

straatniveau en wordt de ingang van het voormalige koffiehuis langs de Walpoortstraat, nu de 

hoofdingang.
109

 

Na WOII krijgt de Minard haar oorspronkelijke functie terug met de komst van Romain De 

Coninck: het is weer een huis voor het volkstheater. Maar vervolgens raakt de schouwburg 

tijdens de jaren ’80 meer en meer in verval.
110

  

In 1988 wordt de Minard beschermd als monument
111

 en in 1989 koopt de stad de 

schouwburg. Dit is meteen de start voor een grondige opknapbeurt. Tijdens de 

restauratiewerken die starten in 1990, naar een ontwerp van Roos Werckx en Luc Dhooge, 

wordt het stuk achter de scène van de Bonbonnière volledig gesloopt. Die plaats wordt 

vervolgens opgevuld door een nieuw, ‘zwarte doos’ theater. Dat nieuwe theater ligt dus in het 

                                                           
108 B.M., “Minard op eerste gezicht afgewerkt” (Minard in data), Het Volk, 29 oktober 1994, s.p.; Inventaris Onroerend 

Erfoed, “Minardschouwburg (ID: 21325)”,  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/21325, laatst geraadpleegd op 

12 april 2014; N.N., “De Minardschouwburg”, s.d. 
109 Ibid. 
110B.M., (Minard in data),“De Minardschouwburg” 
111 Onroerend Erfgoed, “Walpoortstraat 15: Minardschouwburg”, 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/44021/984.1/, laatst geraadpleegd op 12 april 2014 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/21325
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/44021/984.1/


DEEL II: EXPERIMENT 

 

68 

 

verlengde van de ‘oude’ scène. De onderstaande dwarsdoorsnede (fig. 6) verduidelijkt de 

structuur die toen is gecreëerd en vandaag nog steeds bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nieuwe scène, die gekoppeld is aan de vorige, maakt van de Minard een heel flexibel en 

multifunctioneel theater, zo kan er: of in de Bonbonnière, of in de ‘zwarte doos’ gespeeld 

worden, of beide scènes kunnen met elkaar gekoppeld worden… mogelijkheden genoeg. 

Daarnaast voegden Werckx en Dhooge voor de schouwburg een trappenpartij toe die als het 

ware een klein amfitheater op zich is.
112

  

Na vier jaar van grondige restauratie opent de Minard opnieuw haar deuren op 28 oktober 

1994 en gaat het eerste stuk “Orgie”, door NTG, op 10 november (1994) in première.
113

 

 

1.7.2. Vandaag en morgen: werking, visie en toekomstplannen? 

De werking van de Minard is bepaald door twee spelers: de stad Gent en de vzw Minard. De 

stad Gent, eigenaar van het gebouw, heeft de Minard namelijk in concessie gegeven aan vzw 

Minard die de schouwburg uitbaat.
114

  

Aan die concessie en subsidies zijn een aantal opdrachten verbonden, twee daarvan zijn: de 

stadsdagen en de traditie van het volkstheater in ere houden. De stadsdagen, een 25 à 30-tal , 

zijn dagen waarop de vzw de schouwburg ter beschikking stelt van niet-professionele 

                                                           
112 Geert Sels, “ ‘Zo kitscherig is de Minard ooit geweest’: Luc Dhooghe over zijn verbouwing van de Minard (deel 2)”, De 

Morgen, 29 oktober 1994, s.p.; Geert Van der Speeten, “Verbouwing maakt van Minard meerkeuze-theater, Gentse 

schouwburg opent opnieuw in november”, De Standaard, 2 augustus 1994 
113 B.M., (Minard in data) 
114 Interview Rik Vandecaveye , Minard, interview door Delphine Vincent, digitale opname, 14 februari 2014 (Minard Gent) 

(Bijlage I.c.) 

Bonbonnière 

‘Zwarte doos’ 

Scène 

Fig. 13. Doorsnede Minard – zelf bewerkt (uit : 

http://www.minard.be/Downloadfiles/bijkomendeinfo.pdf, 

laatst geraadpleegd op 13 april 2014) 

http://www.minard.be/Downloadfiles/bijkomendeinfo.pdf
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culturele organisaties of initiatieven. De traditie van het volkstheater, waarmee de 

geschiedenis van de Minard ook verbonden is, krijgt haar plaats in de schouwburg in de 

maanden juli – professioneel theater tijdens de Gentse Feesten – en de maand december – een 

collectieve gebeurtenis waar verschillende Gentse amateurgezelschappen aan meewerken.
115

  

In de vzw zijn drie partners vertegenwoordigd: Vooruit, NTGent en Campo. Zij staan in de 

voor de programmering. Rik Vandecaveye, directeur van de Minard, programmeert niet, maar 

zorgt dat alles op organisatorisch en logistiek vlak vlot verloopt. Producties die hier 

geprogrammeerd staan zijn veelal van professionele, gesubsidieerde gezelschappen die geen 

vaste speelplek hebben in Gent, denk we bijvoorbeeld aan muziektheater LOD, de Roovers… 

Dit hangt opnieuw samen met een opdracht van de stad Gent: de schouwburg moet haar 

infrastructuur laagdrempelig ter beschikking stellen van deze Gentse gezelschappen. De band 

met Gent kan heel divers zijn, maar die is er meestal wel. Verder kiezen de hedendaags 

theater steeds voor de ‘zwarte doos’.
116

 

Naast de programmering van de drie partners worden er enerzijds ook lezingen en debatten 

gehouden, maar anderzijds ook kleine muziek optredens. De muzikanten kiezen altijd voor 

de Bonbonnière.
117

 

 

In de toekomst zal de Minard zich positioneren en oriënteren tegenover de projecten op de 

Waalse Krook met o.a. het Wintercircus. Hoe dat precies zal gebeuren en in welke vormen, 

zal de tijd uitwijzen. Feit is dat de Waalse Krook een nieuwe, inspirerende ontmoetingsplaats 

zal worden, waar niet alleen de stadsbibliotheek gevestigd zal zijn, maar ook alles wat met 

nieuwe media te maken heeft. Er zijn in het ontwerp twee kleine lezingzaaltjes voorzien, maar 

geen echte (grote) zaal, iets waar de Minard misschien kan op inspelen. Dat is echter allemaal 

toekomstmuziek en puur ideeën. De opening van die ontmoetingsplek is voorzien eind 2015 

en dan zal duidelijk worden hoe de Minard zal inspelen op deze nieuwe publieke ruimte.
118

 

 

1.7.3. Hypothese 

De Minard heeft grosso modo twee speelruimtes: de Bonbonnière en/of de ‘zwarte doos’. Het 

experiment is enkel doorgegaan in de Bonbonnière, die afgeschermd was van de ‘zwarte 

doos’ scène via een zwart doek (afb. 14). De Bonbonnière, is een hoefijzervormig theater met 

                                                           
115 Interview Rik Vandecaveye 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 De Krook, “Wat”, http://www.dekrook.be/wat, laatst geraadpleegd op 13 april 2014; De Krook, “Wanneer”, 

http://www.dekrook.be/wanneer, laatst geraadpleegd op 13 april 2014; Interview Rik Vandecaveye 

http://www.dekrook.be/wat
http://www.dekrook.be/wanneer
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drie sobere balkons die de parterre omgeven (afb. 16). Die balkons zullen enerzijds niet 

hinderend zijn, aangezien het publiek op de parterre zat en die parterre op geen enkel punt 

overkapt is door een balkon; maar anderzijds zullen ze wel de vroege laterale reflecties 

afremmen die de ruimtelijkheid bevorderen, aangezien de diepte van het eerste balkon ook de 

afstand is tussen de parterre en de zijwanden van de schouwburg (afb. 15). Verder zal deze 

vormgeving net bijdragen tot de intimiteit die kenmerkend is voor een theaterzaal, waarbij de 

toeschouwer dicht bij de performer zit.  

Voorts zijn de wanden en balkonbalken, harde sobere vlaktes zonder veel onregelmatigheden, 

die het geluid zullen verstrooien. Omwille van die beperkt aantal onregelmatigheden, zal ook 

het geluid beperkt verspreid worden. Daarnaast is de tribune opgebouwd uit stevige rode 

klapstoelen, die het geluid deels zullen absorberen.  

De beperkt aantal weerkaatsingen, de stoffen klapstoelen en de vormgeving in het algemeen, 

zullen ideale condities zijn voor spraak, aangezien er amper galm zal zijn. Voor muziek zou 

het kunnen dat de zaal te droog zal zijn. 

Toch kiezen muzikanten steeds voor deze ruimte, waarschijnlijk omwille van de charme die 

ze heeft. Bovendien kan er bij elektronische muziek ingegrepen worden op de akoestiek via 

het line array systeem, waarbij boxen zo worden opgehangen dat de kwaliteit van het geluid 

in de zaal overal optimaal is.
119

 Dit systeem is niet gebruikt tijdens het experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
119 Interview Rik Vandecaveye 

Afb. 14: Bonbonnière 

Minardschouwburg, Nathalie 

Hamelton, zang, plaats 

muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 12 

maart 2014 

Afb. 15: Bonbonnière 

Minardschouwburg, zittribune 

met publiek – zicht vanaf plaats 

muzikant, eigen foto, 12 maart 

2014 

Afb. 16: Bonbonnière 

Minardschouwburg (uit: N.N., 

“De Minardschouwburg”, s.d.) 
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Fig. 14: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Minard door het publiek werd ervaren. 

Dit overzicht is een samenvatting van de gegevens die 

verzameld werden na ieder optreden. 

1.7.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 14) 

In het algemeen zien we in onderstaande figuur dat de antwoorden zich concentreren rond de 

opties ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’ voor de parameters verspreid, geheel en tot haar 

recht. De meningen zijn meer verdeeld bij de vraag of de participanten omgeven werden door 

het geluid, in het geluid zaten. 

Als we de data van die parameter ‘in het geluid’ nu meer in detail gaan bekijken zien we dat 

we een licht onderscheid kunnen maken tussen de zangers en de strijkers. De akoestische zang 

omgeeft het publiek iets minder met hun klank, dan de strijkers. In de beschrijving van de 

akoestiek kwam achteraf ook naar voor dat het geluid meer op het podium blijft hangen en 

minder naar het publiek werd verspreid, iets wat de ruimtelijkheid dus ook niet ten goede 

kwam. 

Een verdere mogelijke verklaring voor die iets mindere resultaten op vlak van 

ruimtelijkheid vinden we terug in de hypothese: de balkons die de parterre en het 

publiek van de zijwanden scheiden. 

Na alle optredens gehoord te hebben werd door een aantal participanten geduid op het 

verschil tussen zang en strijkers, en het feit dat de instrumenten de zaal beter bereiken. Dat 

onderscheid kunnen we echter niet verder doortrekken naar de andere parameters. Daar zijn 

de antwoorden tijdens de optredens meestal gelijkwaardig verspreid. Als we al een verschil 

zouden kunnen opmerken is het wel dat vooral de viool het goed doet in de Minard. 
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Fig. 15: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de Minard  

na de optredens. 

Op de schaalvraag (N = 55) haalt de Minard een gemiddelde van 40.33. Een waarde die iets 

meer neigt naar de droge kant. Dit wordt door sommigen bevestigd in de open vraag achteraf 

en in de top twaalf van deze vraag, waar de zaal op de tweede plaats staat. Dit is een 

rangschikking die start vanaf de droogste zaal tot de zaal met het meeste galm. 

 

Algemene indruk (fig. 15) 

De gematigde tot goede waarden van de vorige figuur, weerspiegelen zich uiteindelijk ook in 

de algemene akoestiek vraag waar de meerderheid de akoestiek in het algemeen gematigd tot 

goed vond. 

Op de andere parameters: esthetiek, zitcomfort en indeling, haalt de Minard goede tot zeer 

goede resultaten. Als we naar het overzicht kijken zien we dat de Minard als mooiste en best 

ingedeelde zaal uit de bus komt. Enkel bij de toegankelijkheid zijn de meningen iets minder, 

maar daar moeten we wel een kanttekening bij maken. Tijdens het experiment zijn we 

namelijk niet langs de gebruikelijke wijze de Minard binnengetreden: we werden langs de 

aanpalende ‘zwarte doos’ scène naar de Bonbonnière geleid en we traden de zaal dus niet 

binnen via de hoofdingang. 

 

Ten slotte haalt de Minard een gemiddelde totaalscore (N = 12) van 7.54/10. Dit is een 

gemiddelde waarde die de akoestiek en algemene indruk goed samenvat: op vlak van 

akoestiek waren de meningen iets meer verdeeld en was het vooral de optie ‘in redelijke mate’ 

die de bovenhand nam, terwijl de algemene indruk grotendeels positief was. Bij de 

opmerkingen wordt dit ook bevestigd door een participant: “groot contrast tussen de 

schoonheid van de zaal en de mindere akoestiek”. 
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1.7.5. Conclusie 

De Minard die voor het eerst haar deuren opende op 27 juni 1847 kent een lange geschiedenis 

die verweven is met het volkstheater in Gent. Na de restauratie die afgerond werd in 1994 

werd de schouwburg een multifunctionele speelplek waar nu zowel in de ‘oude’ Bonbonnière 

als in de ‘zwarte doos’ scène gespeeld kan worden, of beide scènes kunnen met elkaar 

verbonden worden. 

Vandaag kiezen de theatergezelschappen bijna altijd voor de ‘zwarte doos’ scène, hoewel ook 

de Bonbonnière zo is gebouwd opdat de acteur goed verstaanbaar zou zijn tot op het hoogste 

balkon. Daarvoor is een eerder droge akoestiek nodig die we bevestigd zagen in de resultaten 

van de schaalvraag. De andere ‘matige’ akoestiekresultaten zullen hierdoor ook beïnvloed 

geweest zijn. 

Terwijl de theatergezelschappen vandaag de ‘zwarte doos’ scène verkiezen, kiezen de kleine 

(versterkte) muziekoptredens, wél altijd voor de Bonbonnière. Die versterkte optredens 

hebben echter minder ‘last’ van de originele, droge akoestiek aangezien het line array systeem 

tijdens deze optredens de akoestiek optimaliseert. 

 

De resultaten van dit experiment weerspiegelen dus de akoestiek van een theaterruimte, maar 

daarin zien we geen link met de programmatie, aangezien het theater nu meestal kiest voor de 

‘zwarte doos’ scène en de muziekinitiatieven meestal versterkt zijn.  
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1.8.  Filmplateau 

1.8.1. Geschiedenis 

De Filmplateau, als filmclub van de Universiteit Gent, opende officieel haar deuren op 3 

maart 1997 in de Paddenhoek 3. De naam Filmplateau verwijst naar de Gentse professor 

Joseph Plateau die met zijn fenakistiscoop aan de basis lag van de verdere ontwikkeling van 

de film.
120

 

 

Het idee van deze filmclub is een aantal jaar voor de oprichting stilaan gegroeid. Het begon 

allemaal toen Johan Daisne zijn filmarchief na zijn dood schonk aan de 

Universiteitsbibliotheek en het daar ook integraal bleef. Het Koninklijk Filmarchief bood 

ondersteuning om Daisne’s erfenis zo goed mogelijk te bewaren en werkte mee aan een 

tentoonstelling die naar aanleiding van de schenking georganiseerd werd in de hal van de 

Centrale Universiteitsbibliotheek van 1 – 19 oktober 1991. Een jaar (september – oktober 

1992) later volgde een tweede tentoonstelling met materiaal uit het rijkelijk filmarchief van 

Daisne tijdens het Filmfestival. 

Twee jaar later, september – oktober 1994, volgde ten slotte een retrospectieve tentoonstelling 

in de Sint-Pietersabdij: “Johan Daisne, 10 films, 10 bioscopen”. Dat was niet enkel een 

tentoonstelling maar de tien films van die tentoonstelling werden toen ook gespeeld als 

programma “Filmklassiekers” in de Sphinx cinema.
121

  

 

Vanuit dit laatste initiatief startten datzelfde jaar (1994) de gesprekken tussen Etienne 

Vermeersch, vice-rector en voorzitter van Filmplateau, en het Koninklijk Filmarchief. De 

Universiteit ging tevens op zoek naar een eigen filmzaal om zo de studenten een filmcanon 

mee te geven. Die zaal vonden ze in het voormalig toneelauditorium van de VTB-VAB 

(Vlaamse Toeristen Bond – Vlaamse Automobiel Bond). De toneelzaal werd omgebouwd tot 

een nostalgische filmzaal waar de gordijnen nog open gingen wanneer de film begon. Er werd 

verder een overeenkomst getekend tussen de Vlaamse Dienst voor Filmcultuur.
122

 In die 

overeenkomst staat onder andere dat: de Universiteit toegang krijgt tot de filmcatalogus van 

16 en 35 mm films en dat de partners zullen samenwerken om zo educatieve activiteiten te 

                                                           
120 HDR, “RUG richt filmclub op”, Gazet van Antwerpen, 28 februari 1997, p. 14 
121 Interview Katelijne Van de Velde en Sylvia Van Peteghem, Filmplateau, interview door Delphine Vincent, digitale 

opname, 25 april 2014 (Bureau Sylvia Van Peteghel, Boekentoren) (Bijlage I.d.); E-mail Katelijne Van de Velde en Sylvia 

Van Peteghem, Kleine vraagjes, 29 april 2014; Michel Apers, “Filmarchief en universiteit: 5 jaar in de bres om het verleden 

vitaal te houden”, toespraak n.a.v. 5-jarig bestaan Filmplateau 
122 Interview Katelijne Van de Velde en Sylvia Van Peteghem 
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ontwikkelen binnen het kader van het filmonderwijs aan de universiteit.
123

 Nu de zaal was 

verbouwd en er een overeenkomst was ondertekend, kon de Filmplateau van start gaan. De 

eerste film werd vertoond op 3 maart 1997:  “Shadow of Doubt”, Hitchcock.
124

 

 

Het hoofddoel van de Filmplateau in de Paddenhoek was toen, en is nog steeds, jongeren laten 

kennis maken met de filmcanon in het kader van de lessen die worden gegeven aan de 

Universiteit. Bij de oprichting werden twee vaste vertoonavonden bepaald: dinsdag- en 

donderdagavond. Er was echter geen vaste programmator aangesteld en bijgevolg werden de 

vertoonavonden opgesplitst tussen de vakgroep Communicatie- en de vakgroep 

Theaterwetenschappen. De docenten, prof. dr. Daniël Biltereyst en prof. dr. Christel 

Stalpaert, stonden elk voor de helft van de progammatie in. Enige voorwaarde was dat het 

oude films van 16 of 35 mm waren, aangezien de Filmplateau projectoren had die enkel voor 

deze films geschikt waren. Daarnaast konden ook andere vakgroepen beroep doen op de 

Filmplateau wanneer ze bijvoorbeeld wilden focussen op een bepaald onderwerp binnen hun 

lessenreeks. Die initiatieven van de vakgroepen werden onder de noemer “Te Gast” 

geplaatst.
125

 

 

Verder werd de Filmplateau ook buiten de Universiteit voor allerlei initiatieven gehuurd. Zo 

was het een vertoonplek voor “Het Geheugen van de Film” tijdens het Internationaal 

Filmfestival en was het ook een vertoonplek tijdens documentaire filmfestival Viewpoint en 

het Courtisane filmfestival. Bovendien werden stille films soms live voorzien van muziek.
126

 

Naast de begeleiding van films waren er ook andere muzikale initiatieven. Zo heeft het IPEM 

regelmatige (al dan niet elektronische) concerten georganiseerd in de Filmplateau die vaak 

gekoppeld waren aan visueel materiaal dat geprojecteerd werd.
127

 Een ander muzikaal 

initiatief was “Muziekplateau”, een samenwerking tussen Filmplateau en het 

Conservatorium, waar kleine akoestische ensembles kwamen spelen in de filmzaal. Dat 

initiatief werd echter snel opgedoekt, omdat de zaal daar akoestisch helemaal niet voor 

geschikt was.
128

 

                                                           
123 Vlaamse Dienst voor Filmcultuur, “Overeenkomst”, overeenkomst tussen de Universiteit Gent en Vlaamse Dienst voor 

Filmcultuur n.a.v. de oprichting van de Filmplateau 
124 HDR, “RUG richt filmclub op”, 14 
125 Interview Katelijne Van de Velde en Sylvia Van Peteghem 
126 Cis Bierinckx, “Gezichtpunt documentaire”, toespraak n.a.v. 5-jarig bestaan Filmplateau; Interview Katelijne Van de 

Velde en Sylvia Van Peteghem 
127 Interview Katelijne Van de Velde en Sylvia Van Peteghem; Stichting Lucien Goethals, “Activiteiten”, 

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html, laatst geraadpleegd op 5 mei 2014 
128 Interview Katelijne Van de Velde en Sylvia Van Peteghem 

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html
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Door de jaren heen was de Filmplateau een plek geworden waar de meer kwetsbare 

filmproducten een plaats kregen.
129

 

 

Voordat de Filmplateau (filmclub) uiteindelijk in 2011 naar KASKcinema verhuisde was er 

sprake om een vzw op te richten met de Vooruit, het Internationaal Filmfestival en 

Filmplateau. Die gesprekken sprongen echter af omdat de partners botsten op de ‘gebreken’ 

van de Filmplateau: de zaal had enkel projectoren voor films van 16 en 35 mm, waardoor er 

geen ruimte was om nieuwe films, die niet in het commercieel circuit zouden komen, daar te 

vertonen. Die partners kozen nu voor KASKcinema. Ook de Filmplateau sprong mee op de 

kar van KASKcinema. Voor de filmclub betekende dit vooral een logistieke opluchting: 

KASK had namelijk hun eigen personeel met vaste projectionisten, daar waar de Filmplateau 

volledig op vrijwillige basis draaide.
130

  

 

1.8.2. Vandaag 

Vandaag wordt de zaal Filmplateau aan de Paddenhoek nog gebruikt door prof. dr. Christel 

Stalpaert om er screenings te organiseren en wordt ze nog verhuurd aan bijvoorbeeld het 

filmfestival Courtisane. Voorts is de filmzaal opgenomen in het auditoriumbeheer van de 

Universiteit en gaan daar lessen door.
131

 

De filmclub Filmplateau zit nu voor haar derde jaar in de programmatie van KASKcinema  

aan de Godshuizenlaan, waar ze nog steeds de filmcanon aanbieden. Naast het feit dat ze nu 

slechts één vertoonavond hebben, dinsdagavond, is er verder niet veel veranderd. De invulling 

van het programma wordt nog steeds alternerend ingevuld door de vakgroep Communicatie- 

en Theaterwetenschappen.
132

 

 

1.8.3. Hypothese 

De Filmplateau is een relatief kleine, min of meer rechthoekige, filmzaal met een mezzanine 

ter hoogte van de projectiecabine, waar nog vier stoelen staan (afb. 18). De zitjes zijn dikke 

rood gestoffeerde klapstoelen, die in een diepte geplaatst zijn tegenover het podium en het 

daarop aansluitende projectiescherm. Bijgevolg kijkt de filmbezoeker licht omhoog tijdens de 

film, of het optreden van het experiment in dit geval. Zowel het projectiescherm als het 

                                                           
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid.; KASKcinema, “Profiel”, http://www.schoolofarts.be/kaskcinema/over/#profiel, laatst geraadpleegd op 5 mei 2014 

http://www.schoolofarts.be/kaskcinema/over/#profiel
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podium zelf kunnen apart afgeschermd worden met rode gordijnen. De muzikant zat tijdens 

het experiment ongeveer in het midden van het podium voor het projectiescherm (afb. 17). 

Naast de gordijnen die het geluid reeds op het podium zullen absorberen en de dikke 

klapstoelen, is ook de rest van de ruimte quasi volledig uit absorberend materiaal 

opgetrokken: zo is de vloer volledig bedekt met tapijt en zijn de muren ook sterk absorberend. 

Enkel de mezzanine met houten afwerking en het glas van de projectiecabine (deels met 

gordijntje afgeschermd), zouden voor enige verstrooiing van het geluid kunnen zorgen. 

Het is dus een typische filmzaal waarbij gestreefd zal worden om het geluid zonder enige 

bemiddeling naar de toehoorder te projecteren. Het enige verschil is dat het geluid van film 

verspreid zal worden op een elektronische manier, en er tijdens het experiment steeds 

akoestisch werd gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 16) 

In het algemeen kunnen we uit onderstaande figuur afleiden dat de meningen verdeeld zijn, 

maar vaak meer naar de ‘negatieve’ kant neigen. Zo is de som van de opties ‘helemaal niet’ 

en ‘nauwelijks’ bij de parameters ‘verspreid’ en ‘in geluid’ groter dan de som van ‘in hoge 

mate’ en ‘in zeer hoge mate’. Enkel bij de vraag of het geluid als geheel overkwam is de 

balans iets positiever. Globaal staat de Filmplateau overigens bij iedere akoestische parameter 

op de laatste of voorlaatste plaats. 

We zien hierin dus onze hypothese eerder bevestigd, nl. dat het absorberend materiaal 

een invloed zal hebben op de verstrooiing van het geluid. 

 

Afb. 17: Filmplateau, Dirk 

Moelants, viola da gamba, 

plaats muzikant voor 

projectiescherm – zicht vanuit 

publiek, eigen foto, 12 maart 

2014 

Afb. 18: Filmplateau, zittribune 

met publiek – zicht vanaf plaats 

muzikant, eigen foto, 12 maart 

2014 
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Fig. 16: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Filmplateau door het publiek werd 

ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van de 

gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

De algemene verdeeldheid en spreiding van de antwoorden kunnen we vervolgens 

terugkoppelen naar het onderscheid tussen strijkinstrumenten en zang. Wanneer we de data 

namelijk meer in detail gaan bekijken valt het op dat er vooral tijdens de optredens van de 

zangers meer gekozen wordt voor de opties ‘helemaal niet’ en ‘nauwelijks’. Dit wordt tevens 

bevestigd in de beschrijvingen van de akoestiek door een aantal participanten die zeggen dat 

de strijkers beter tot hun recht kwamen dan de zangers. In die beschrijvingen wordt door een 

drietal participanten een andere invulling van de zaal voorgesteld: het zou een goede 

opnamestudio kunnen zijn, of de akoestiek zou beter zijn voor voordracht of een 

theatervoorstelling.
133

 

Verder wordt er het meest gekozen voor ‘in redelijke mate’ en zijn de groene kolommen het 

resultaat van een toehoorder die steeds koos voor de optie ‘in zeer hoge mate’. Het zou echter 

kunnen dat dit een vergissing is, aangezien in de open vraag over de beschrijving van de 

akoestiek en de opmerkingen, deze zegt dat het geen muziekzaal is en de Filmplateau een 

opgesloten gevoel geeft zonder veel draagwijdte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Filmplateau haalt uiteindelijk op de schaalvraag (N = 55) een gemiddelde van 29.89. Dit is 

duidelijk een waarde die verwijst naar een droge zaal en waarmee de filmzaal in het algemeen 

ook als droogste ruimte naar voren komt. Die droogte komt terug in de verschillende 

beschrijvingen van de akoestiek en is ook eigen aan de typologie.  

                                                           
133 Opmerkelijk dat dit wordt voorgesteld, aangezien de Filmplateau vroeger het toneelauditorium was van de VTB-VAB 

voordat het door de Universiteit verbouwd werd tot filmzaal. 
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Fig. 17: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Filmplateau  na de optredens. 
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Ten slotte zal die droogte een invloed gehad hebben op de ervaring van de akoestiek tijdens 

de optredens en mee de eerder negatieve resultaten bepaald hebben. 

 

Algemene indruk (fig. 17) 

De voorgaande resultaten worden bevestigd in de algemene akoestiekvraag waar de 

meerderheid van de participanten kiest voor ‘niet goed’ of ‘gematigd’. 

Daarnaast scoort de filmzaal op esthetisch vlak niet goed en zijn de meningen fifty-fifty over 

de toegankelijkheid van de ruimte. De rode gestoffeerde stoelen en de indeling van de zaal 

werd wel geapprecieerd. 

 

Uiteindelijk eindigt de Filmplateau met een gemiddelde totaalscore (N = 12) van 6.46/10 op 

de voorlaatste plaats en daar zal vooral de kwaliteit van de akoestiek gezorgd hebben voor de 

eerder negatieve score. 

 

 

 

 

1.8.5. Conclusie 

De Filmplateau is in de eerste plaats een filmzaal, die vroeger de uitvalsbasis was voor de 

universitaire filmclub. Die club heeft vandaag nog steeds tot doel om de studenten met de 

filmcanon kennis te leren maken, maar nu in de KASKcinema. 

De typologie van deze ruimte is er op gericht om het geluid op een elektronische manier 

rechtstreeks naar de filmbezoeker over te brengen zonder enige bemiddeling, waardoor er dus 

heel wat absorberend materiaal aanwezig is in de ruimte. De invloed van dat absorberend 
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materiaal zien we terug in de resultaten in het algemeen (niet goed – matige akoestiek) en de 

schaalvraag (droogste waarde). 

 

Naast de vertoningen van oude films die soms begeleid werden door live muziek, waren er 

ook een aantal andere muzikale initiatieven, zoals het IPEM die concerten organiseerde en 

“Muziekplateau”. De elektronische concerten kwamen nog tot hun recht, maar het akoestische 

programma “Muziekplateau” werd al snel stopgezet, omwille van het feit die akoestische 

optredens helemaal niet tot hun recht kwamen. 

De akoestische optredens tijdens het experiment zouden we uiteindelijk kunnen vergelijken 

met “Muziekplateau” en dan is de conclusie hetzelfde: akoestische muziek hoort hier niet 

thuis, ook al kwamen de strijkers iets beter tot hun recht dan de zangers.  
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1.9.  Arca 

1.9.1. Geschiedenis 

De Arca die we vandaag kennen als tweede zaal van het NTGent in de Sint-Widostraat kent 

een erg lange geschiedenis. Een geschiedenis die voor de schouwburg in 1976 start, maar de 

naam is reeds in de jaren ’50 ontstaan. 

 

Na WOII had Gent geen eigen professioneel gezelschap tot wanneer Toneelstudio ’50, de 

voorloper van het Arca-gezelschap, werd opgericht in november 1950. Die Toneelstudio, een 

groep leerkrachten en (oud-)leerlingen van de Gentse Toneelstudio, hadden tot hoofddoel: 

experimenteren. Ze wilden experimenteren met: nieuwe auteurs of onbekende auteurs, met 

dramaturgen, met spel- en regie, met klassiekers vanuit een ander perspectief te benaderen… 

Aangezien de Toneelstudio geen eigen ruimte had, was het de eerste vijf jaar van haar bestaan 

een reizend gezelschap onder leiding van Dré Poppe. 
134

 

Vanaf november 1955 kwam daar verandering in, de Toneelstudio ’50 kreeg een vaste stek: 

de Arca-kelder (Hoogpoort 42, Gent). ARCA is de afkorting van Atelier Reparations Chassis 

Automobiles, de naam van het café waar ze in de kelder speelden.
135

 Met de vaste plek zal de 

Toneelstudio ’50 meer en meer Arca worden genoemd, naar het Arca-keldertje. In 1965 

verlaat Dré Poppe (toenmalig directeur) Arca en wordt hij de eerste directeur van het 

Nederlands Toneel Gent, dat opnieuw werd opgericht in 1965.
136

 Na hem zullen er nog velen 

de overstap maken naar het N.T.G.
137

 

In de periode van 1955 t.e.m. 1975 groeide Arca uit van een bescheiden 

kamertoneelgezelschap tot een belangrijke waarde in het Vlaamse en Gentse 

theaterlandschap. Die belangrijke waarde is al die jaren trouw gebleven aan het hoofddoel van 

Toneelstudio ’50: experimenteren. Arca bleef aandacht hebben voor (onbekende) en/of 

Vlaamse toneelauteurs, gaf een forum aan jonge acteurs en bracht theater in een 

vernieuwende stijl. Verder waren er co-producties met o.a. N.T.G. en was er plaats voor 

muziek, improvisatie, film…
138

 

 

                                                           
134 Rik Lanckrock, Toneelstudio ’50 en Arcateater: brandpunt en uitstraling (Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 

1976), pp. 49 en 55; Jo De Vos, 15 jaar Arca 1975 – 1990: theater als zoektocht (Gent: Arca, 1990)  p. 5 
135 Karel van Keymeulen, “Wij wilden breken met het “Théâtre de Papa”; Dré Poppe blikt terug op de eerste jaren van het 

Arcatheater en de jongste jaren van zijn carrière”, De Gentenaar, 7 juni 1990 
136 Dirk De Corte, Martine De Gos, Yvonne Peiren, e.a., red., Nederlands Toneel Gent. Lustrumboek VII (1995-2001) (Gent: 

NTG – Publiekstheater, 2004) p. 22 
137 Lanckrock, Toneelstudio ’50 en Arcateater, p. 71 
138 Ibid. pp. 65, 73, 75, 82, ,89 – 90 
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Het café waarin de Arca-kelder al die jaren gevestigd was, wordt gesloopt en zo moest het 

keldertheater Arca op zoek naar een nieuwe speelplek. Die vonden ze tijdens de zomer van 

1976 in het pand in de Sint-Widostraat 4 (Gent). De ruimte, een vroegere bergplaats voor 

auto’s, wordt een schouwburg voor 200 toeschouwers met een foyer gericht op de Lieve. Op 

16 oktober 1976 opent de eerste productie, “Baal” onder regie van Idwig Stéphane, de Arca-

schouwburg. Ondertussen kreeg het gezelschap een nieuwe naam: Nationaal Eigentijds 

Theater (N.E.T.).
139

  

Vervolgens zorgden een aantal artistieke duo’s in de jaren ’80 voor de grote successen van 

Arca: regisseur Walter Tillemans & acteur Julien Schoenaerts (begin jaren ’80), het 

regisseursduo Pol Dehert & Herman Gilis (najaar ’82 – voorjaar ’84), en na hun vertrek het 

regisseursduo Jappe Claes & Jos Verbist (najaar ’87 – voorjaar ’89). Geleidelijk aan wordt 

Arca een hedendaagse theater met een ruimer aanbod en breder publiek. Bovendien bleef 

N.E.T/Arca niet binnen haar eigen grenzen: er waren heel wat kleinere reisvoorstellingen 

onder regie van Jo Decaluwé (directeur sinds 1967) en Arca experimenteerde met 

verschillende ruimtes zoals o.a. het MSK en havenloodsen in Gent. 
140

  

In de jaren ’90 was Arca zoekend en bleven de grote successen uit. Er was echter één 

constante: de zoektocht en het experiment met de ruimte. Die zoektocht resulteerde in twee 

concrete zaken: het gebruiken van de zolder en Tinnenpot (cfr. supra). ‘De Zolder’ was vier 

seizoenen lang een plek waar: lezingen van theaterteksten werden gegeven, poëzie werd 

voorgedragen met muzikale tussenspelen. Daarenboven bleef Arca in de jaren ’90 een aantal 

krachtlijnen trouw: zoals een hedendaags repertoire een ‘spreekbuis’ geven en jonge 

makers/acteurs ruimte geven om te experimenteren.
141

 

 

Uiteindelijk dienen NTG en Arca in 1999 onder impuls van Jean-Pierre De Decker
142

, een 

subsidiedossier in voor het Publiekstheater dat zou steunen op vier pijlers: (1) klassiek en 

hedendaags toneel, (2) alternatief repertoire, (3) volks, (4) kinder- en jeugdtheater. Na 

negatief advies van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige dramatische kunst over 

de ambities om ook volks en kinder- en jeugdtheater te betrekken, laat het Publiekstheater 

deze twee pijlers weg uit hun plan. Op 1 juli 2001 is de fusie tussen NTG en Arca tot 

                                                           
139 De Vos, 15 jaar Arca 1975 – 1990, pp. 5, 9, 11, 13, 65 
140 Ibid., pp. 30, 33, 48, 53, 59, 65 – 66  
141 De Vos, Arca 1990 – 2001, pp. 16, 31, 46, 50 – 56, 64 
142  Jean-Pierre De Decker is jarenlang samen met Jo Decaluwé directeur geweest van Arca en stond op dat moment aan het 

roer van N.T.G.  
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Publiekstheater een feit.
143

 Die fusie tussen beide huizen was geen grote breuk of verrassing: 

er waren door de jaren heen al heel wat Arca-acteurs/regisseurs overgestapt naar N.T.G.
144

 

Aan het hoofd van dat Publiekstheater komt een vierkoppig team: Alain Pringels, Mathias 

Sercu, Martine De Gos en Domien Van Der Meiren. Deze laatste regisseur wordt 

aangetrokken om van Arca terug een ontmoetingsplaats te maken waar jonge theatermakers 

hun ding kunnen doen: een succes. Daarnaast loopt alles minder vlot: het team mist een leider 

met duidelijke visie en de andere producties missen kwaliteit. Bijgevolg heeft het 

Publiekstheater slechts een kort leven gekend: in 2005 wordt Johan Simons nl. aangetrokken 

als nieuwe artistieke leider en wordt het Publiekstheater Gent weer N.T.G.
145

 

 

1.9.2. Vandaag en morgen 

Vandaag is Arca het tweede plateau van NTG. Het doet enerzijds dienst als creatie- en 

repetitieruimte en anderzijds als speelplek voor de kleinere theaterproducties van NTG. 

Daarnaast is het een podium voor kleinere gastvoorstellingen en zijn er de stadsdagen 

waarop de zaal haar deuren openstelt voor niet-professionele culturele initiatieven. 

 

1.9.3. Hypothese 

Het Arcatheater is een rechthoekige zaal en een typisch ‘zwarte doos’ theater: een eenvoudig 

vlakke, kale scène met een tribune die eindigt waar de scène begint (afb. 21). De hele ruimte, 

zowel scène als tribune gedeelte, zijn omgeven door zwarte bakstenen muren. De achterwand 

(achter de scène) is onderverdeeld in een aantal rondbogen (afb. 19), en de zijwanden zijn 

onderbroken door een aantal pilaren en een trappenpartij, daarnaast zijn het vooral egale 

vlaktes die de ruimte domineren. Voorts is de tribune opgebouwd uit eerder harde klapstoelen 

met een dunne rode stoffering en is de scènevloer afgewerkt met MDF
146

 platen. 

Het geluid zal vanaf de scène, die begrensd is door bakstenen muren, geprojecteerd worden 

richting publiek (afb. 20). Dat geluid zal zich verder verspreiden via de bakstenen zijwanden, 

die onderbroken zijn door de trappenpartij, richting publiek en amper geabsorbeerd worden 

door de klapstoelen. 

Bovendien kan de rechthoekige vorm, met muren die relatief dicht aansluiten bij de tribune en 

het publiek, vroege laterale reflecties veroorzaken. Die laterale reflecties zullen echter wel 

                                                           
143 De Corte, De Gos, Peiren, e.a., red., Lustrumboek VII (1995-2001), pp. 19 – 21  
144 De Vos, Arca 1990 – 2001, pp. 5 – 6, 90 
145Patrick Allegaert, Frank Peeters, Jaak van Schoor, e.a., De speler en de strop : tweehonderd jaar theater in Gent (Gent: 

Snoeck, 2005), pp. 151 – 152; De Corte, De Gos, Peiren, e.a., red., Lustrumboek VII (1995-2001),pp. 21 – 22   
146 NTGent, “Arca-Theater – Technische Fiche”, versie 20 juni 2013 
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beperkt in aantal zijn, aangezien, behalve de trappenpartij, de muurvlaktes verder egaal zijn. 

Maar de kans dat er een gevoel van ruimtelijkheid zal ervaren worden, bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4. Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 18) 

De onderstaande figuur spreekt voor zich: er is een goede tot zeer goede diffusie van de 

muziek die als geheel overkomt. Verder hebben de toehoorders het gevoel door de muziek 

omgeven te worden en komt de muziek tot haar recht in de Arca. Ook de beschrijvingen van 

de akoestiek achteraf zijn positief voor zowel de zang als de instrumenten: “mooie spreiding 

van het geluid”, “heel mooie warme naklank voor beide”, “mooie nagalm, aanwezig maar niet 

storend”… 

De ‘in hoge mate’ en ‘in zeer hoge’ mate resultaten voor ruimtelijkheid spreken de 

hypothese hier dus eerder tegen: er zullen wel degelijk voldoende laterale reflecties 

geweest zijn die dat gevoel bevorderen. 

Met al die hoge waarden staat de Arca bovendien in het overzicht van de akoestische waarden 

steeds op de eerste of tweede plaats. 

 

Als we naar de schaalvraag (N = 50) kijken, zien we een gemiddelde waarde van 71.94. Deze 

waarde duidt op de galm die aangehaald werd tijdens de beschrijvingen en dus meer aanwezig 

was tijdens de optredens. Muziek heeft van nature uit meestal een bepaalde galm nodig opdat 

de noten de kans krijgen om vermengd te worden met elkaar en zo als één geheel naar voor te 

Afb. 19: Arca, Ghislain Van 

de Velde, zang, plaats 

muzikant op scène – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 12 

maart 2014 

Afb. 20: Arca, zittribune met 

publiek – zicht vanaf plaats 

muzikant, eigen foto, 12 maart 

2014 

Afb. 21: Arca (uit: NTGent, 

“Arca-Theater – Technische 

Fiche”, versie 20 juni 2013) 
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Fig. 18: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Arca door het publiek werd ervaren. 

Dit overzicht is een samenvatting van de gegevens die 

verzameld werden na ieder optreden. 

Fig. 19: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de Arca na 

de optredens. 

komen. Dat is hier dus gebeurd en daarop wijzen de hoge waarden voor de antwoordopties ‘in 

hoge mate’ en ‘in zeer hoge mate’. 

 

 

 

Algemene indruk (fig. 19) 

De positieve waarden uit de vorige figuur worden uiteindelijk ook bevestigd door de 

algemene akoestiek vraag, waar negen van de elf participanten kiest voor goed of zeer goed. 

Waar de akoestiek het goed tot zeer goed doet, doen de andere parameters die peilen naar de 

algemene indruk het een pak minder goed. De toegankelijkheid en indeling zijn nog matig tot 

goed, maar op vlak van esthetiek en zitcomfort moet de Arca inboeten. Daar wordt in de 

opmerkingen door een aantal toehoorders op teruggekomen die het hebben over de lelijke 

aankleding, achtergrond, en de harde zitjes. 
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De gemiddelde totaalscore (N = 11) is uiteindelijk een 8.27/10. Die algemene waarde zal Arca 

dus vooral te danken hebben aan de goede akoestiek en niet aan de parameters die peilden 

naar de algemene indruk, waarvan de waarden in het algemeen iets negatiever zijn. 

 

1.9.5. Conclusie 

De Arca heeft een lange geschiedenis, zowel het theatergezelschap als de zaal, die er sinds 

oktober 1976 mee verbonden was. Voor de fusie in 2001 met het N.T.G. tot het 

Publiekstheater, stond de Arca voor het experiment met: tekst, regie, ruimtes… en gaf ze een 

forum aan jonge theatermakers. Dat forum werd onder leiding van Domien Vermeiren na de 

fusie behouden. In 2005 hield het Publiekstheater op met bestaan en werd de Arca-

schouwburg een tweede plateau voor het N.T.G. waar vandaag vooral kleinere 

theaterproducties van het N.T.G. een speelplek vinden. 

 

Hoewel er geen verband is tussen de programmatie, kleinere theaterproducties, en de 

akoestische optredens van het experiment, wordt de Arca toch als één van de beste ruimtes op 

vlak van akoestiek en ervaring geëvalueerd. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 

uiteindelijk kunnen liggen in de vorm, indeling  en materiaalgebruik van de ruimte: een 

rechthoek met reflecterende zijmuren die relatief dicht aansluiten bij het publiek, een 

reflecterende muur achter de scène en een tribune met weinig absorberende zitjes.  
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1.10. Protestantse kerk 

1.10.1.  Geschiedenis 

Op de plek waar vandaag de Protestantse kerk staat, stond vroeger de Sint-Christoffelkapel, 

het godshuis van de volders. In 1632 wordt een nieuwe kerk gebouwd op de plek van die 

kapel. Die kerk was verbonden met het capucijnenklooster dat sinds 1589-90 de kapel had 

overgenomen, en dat in het verlengde lag van de kerk. Het nieuwe gebedshuis is opgetrokken 

in een laat-gotische renaissancestijl. Tijdens het Franse bewind (1794-1914) diende de kerk 

als opslagplaats voor wapens.
147

 

Het is pas in 1815/16, onder het bewind van Koning Willem I, dat de kerk wordt toegewezen 

aan de Protestantse gemeenschap in Gent. Wanneer België onafhankelijk wordt, erkend 

Leopold I vervolgens de Protestantse Kerk naast de Rooms-Katholieke kerk en zo is het 

voortbestaan van de Protestantse gemeenschap en kerk gevrijwaard.
148

 

Verder wordt de kerk in 1898 gerestaureerd en in de jaren 1960 – 1970 verandert het interieur 

en de oriëntatie. Waar het interieur vroeger altijd verticaal georiënteerd was: bij het 

binnenkomen stond het altaar in het verlengde van de inkom, op het einde; is het interieur in 

de jaren ’60-’70  horizontaal georiënteerd: bij het binnenkomen staat het altaar nu links.
149

  

 

1.10.2.  Vandaag 

Doorheen haar geschiedenis heeft de Protestantse gemeenschap een liberale benadering van 

de traditie ontwikkelt. Er is eerst maatschappelijke vrijheid nodig en een open visie ten 

opzichte van die maatschappij, vooraleer het individu zichzelf kan ontplooien. Die koers vaart 

de Protestantse kerk vandaag nog steeds: een positieve én kritische blik naar de wereld in 

volle verandering, met daarbij voldoende oog voor het individu en zijn/haar ontwikkeling.
150

  

 

Verder bestaat de werking van de Protestantse kerk uit drie luiken: dienstverlening, liturgie en 

cultuur. 
151

 

In het eerste luik wordt het individu bijgestaan op momenten dat hij/zij het niet meer ziet 

zitten, ziekte of dood of…, maar ook op momenten van geluk: een geboorte bijvoorbeeld.
152

  

                                                           
147 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Protestantse Tempel (ID: 18925)”, 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/18925, laatst geraadpleegd op 17 april 2014; Protestantse Kerk Gent-

Centrum, “Locale Historiek”, http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be, laatst geraadpleegd op 17 april 2014 
148 Ibid. 
149 Interview Johan Temmerman, Protestantse kerk,  interview door Delphine Vincent, digitale opname, 7 april 2014 

(Protestantse kerk) (Bijlage I.e.); Inventaris Onroerend Erfgoed, “Protestantse Tempel” 
150 Interview Johan Temmerman; Protestantse Kerk Gent-Centrum, “Locale Historiek” 
151 Interview Johan Temmerman 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/18925
http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/
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Het tweede luik is het liturgische deel, zondagsvieringen, waarin geprobeerd wordt om een 

gemeenschap te creëren waarbinnen de protestantse leer wordt overgebracht.
153

  

Het derde en laatste luik in de werking van de Protestantse kerk is cultuur. Cultuur in allerlei 

vormen: tentoonstellingen, lezingen, concerten… is een erg belangrijk aspect binnen de 

protestantse gemeenschap aan de Brabantdam. Zo is er een protestants cultureel centrum in de 

Keizer Karelstraat, die beheerd wordt door een vzw, die alle activiteiten organiseert. De 

lezingen en tentoonstellingen gaan door in het cultureel centrum, de concerten in de kerk 

zelf. Met die concerten van klassieke, vaak oude, muziek, wil de kerk een podium geven aan 

jonge muzikanten. Daarnaast is ook niet-Westerse muziek welkom, zolang het akoestisch 

blijft en de ruimte gerespecteerd wordt zoals ze is. Verder worden de banken voor de 

concerten vaak gedraaid, terug in verticale richting, zodat er meer volk binnen kan.
154

  

 

1.10.3.  Hypothese 

De Protestantse kerk is één rechthoekige, hoge ruimte die opgetrokken is in bak- en 

zandsteen
155

. De evenwijdige lange muurvlaktes worden onderbroken door een aantal ramen 

en verder zijn de muren in het algemeen vanaf de vloer voor twee meter bezet met houten 

panelen. Hout komt ook terug in de vorm van de houten zitbanken (afb. 22), het altaar en 

spreekgestoelte; en de vloer is volledig bedekt met een dun tapijt. De muzikant speelde tijdens 

het experiment voor het altaar (afb. 21).  

Er is een veelheid aan materialen die elk zullen inwerken op de verspreiding van het geluid. 

Rondom de muzikant zal het geluid vooral opgevangen worden door de houten panelen die 

het geluid zullen reflecteren maar tegelijk misschien de lage frequenties opnemen en zo de 

warmte aan de ruimte ontrekken. Ook de houten inrichting en vooral de houten banken, 

zouden een nefast effect kunnen hebben op de warmte in de zaal. Daarnaast zijn er voldoende 

onregelmatigheden die het geluid goed kunnen verspreiden: het orgel, het spreekgestoelte, 

versieringen aan de muur, het altaar en andere zaken die daarbij staan (afb. 21). Het dunne 

tapijt zal niet veel geluid absorberen. 

Vervolgens zal de muziek zich verder in de hoogte verspreiden via de bak- en zandstenen 

muren die onderbroken worden door ramen en het harde, hoge plafond. De rechthoekige kerk 

is ten slotte heel symmetrisch opgebouwd, waardoor er room flutter zou kunnen ontstaan 

                                                                                                                                                                                     
152 Ibid 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Protestantse Tempel” 
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tussen de twee lange evenwijdige zijden: reflecties die blijven weerkaatst worden tussen de 

twee sterk reflecterende en symmetrisch opgebouwde vlaktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4.  Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 20) 

In het algemeen kunnen we uit onderstaande figuur afleiden dat het geluid ‘in hoge’ tot ‘zeer 

hoge’ mate verspreid werd en dat de participanten het gevoel hadden dat ze door het geluid 

omgeven werden. Die sterke spreiding wijst echter niet meteen op het feit dat ook het geluid 

als geheel overkwam. Iets wat we wel zouden verwachten, aangezien een goede spreiding van 

het geluid er meestal voor zorgt dat de noten voldoende tijd krijgen om met elkaar vermengd 

te worden en als geheel over te komen. Deze verwachting wordt tegengesproken door de 

verdeelde resultaten van de desbetreffende parameter ‘geheel’. Daarnaast zijn de waarden ook 

verdeeld over het feit of de muziek al dan niet tot haar recht kwam in de Protestantse kerk. 

 

Als we de data van deze twee verdeelde parameters ‘geheel’ en ‘tot haar recht’ nu eens meer 

in detail gaan bekijken dan zien we dat we een onderscheid kunnen maken tussen zang en de 

instrumentale muziek. Tijdens de optredens van de strijkers werd namelijk nooit gekozen voor 

de optie ‘in redelijke mate’ en slechts door één of twee toehoorders voor de opties ‘helemaal 

niet’ of ‘nauwelijks’. Dat is in tegenstelling tot de zang waar, bij de vragen of de muziek tot 

haar recht kwam of als geheel overkwam, er door de meerderheid gekozen werd voor het 

antwoord ‘in redelijke mate’ of een nog ‘lagere’ keuze. Dat onderscheid wordt ook gemaakt 

bij de beschrijvingen van de akoestiek achteraf, waar de galm van de ruimte als te sterk wordt 

ervaren voor de eenstemmige zang. 

 

Afb. 21: Protestantse kerk, 

Tinne Baelemans, viool, plaats 

muzikant voor altaar – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 12 

maart 2014 

Afb. 22: Protestantse kerk, 

publiek – zicht vanaf plaats 

muzikant, eigen foto, 12 maart 

2014 
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Fig. 20: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Protestantse kerk door het publiek 

werd ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van 

de gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

De gemiddelde waarde voor de schaalvraag (N = 55) is 88.36, een hoge waarde die wijst op 

die sterke galm. Die nagalm/echo heeft dus een verstorend effect op de zang, terwijl deze bij 

de strijkers veel minder opvalt en het daar net zorgt voor het feit dat het geluid als een geheel 

overkomt. 

Een mogelijke verklaring voor die sterke galm vinden we terug in de hypothese, waar 

we wezen op het feit dat er room flutter zou kunnen ontstaan door de symmetrische 

opbouw van de kerk in de hoogte. 

Met deze hoge waarde is de Protestantse kerk de op twee na laatste, meest galmende ruimte, 

van de ruimtes waarin het experiment is doorgegaan. 

 

Algemene indruk (fig. 21) 

De akoestiek wordt in het algemeen door de helft van de participanten toch als goed ervaren, 

terwijl de andere helft verdeeld is over de ‘gematigd’ tot zelf ‘niet goed’. Die gespreide 

appreciatie is een goede samenvatting van de voorgaande resultaten, de participanten hadden 

enerzijds het gevoel dat de muziek goed verspreid werd en ze in het geluid zaten, maar 

anderzijds kwam de muziek enkel voor de strijkers echt tot haar recht en als geheel over. 

Daarnaast zullen de harde houten zitbanken waarschijnlijk gezorgd hebben voor het 

gematigde zitcomfort en zal de eerder vreemde oriëntatie van het kerkinterieur waarschijnlijk 

de meningen over de indeling van de ruimte bepaald hebben. De kerk wordt uiteindelijk op 

esthetisch vlak niet/weinig geapprecieerd, maar de toegankelijkheid was wel oké. Daarbij 
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Fig. 21: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de 

Protestantse kerk na de optredens. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Esthetisch (N = 12) Toegankelijkheid 
(N = 12) 

Zitcomfort (N = 11) Indeling (N = 11) Akoestiek 
Algemeen (N = 12) 

Protestantse kerk: algemene indruk 

Helemaal niet goed 

Niet goed 

Gematigd 

Goed 

Zeer goed 

moeten we opmerken dat we tijdens het experiment de kerk niet langs de hoofdingang zijn 

binnen gegaan, maar we via de privé van de dominee de kerk hebben betreden. 

 

De gemiddelde totaalscore (N = 12) is ten slotte 7/10. Deze waarde is hiermee een goede 

afspiegeling van de eerder besproken data en daarmee eindigt de Protestantse kerk eerder 

onderaan de top twaalf op vlak van totaalscore: een negende plaats. 

 

 

 

1.10.5.  Conclusie 

De kerk, die vroeger hoorde bij het capucijnenklooster, werd in 1815/1816 aan de Protestantse 

gemeenschap toegewezen. Het nieuwe kerkinterieur wordt in de jaren ’60-’70 geheroriënteerd 

en die ingreep bepaald het uitzicht van de kerk tot op vandaag. 

In de eerste plaats is de kerk een liturgische ruimte, maar daarnaast staat ze ook open voor 

concerten van bijvoorbeeld oude, klassieke of niet-Westerse muziek, zolang het akoestisch is. 

Bij de resultaten zagen we dat vooral de strijkers goed tot hun recht komen en dat zouden we 

kunnen linken met die oude/klassieke muziekconcerten die doorgaan in de kerk. 
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1.11. Sint-Annakerk 

1.11.1.  Geschiedenis 

De Sint-Annakerk van vandaag diende als vervanging van de Sint-Anna en Sint-Katharina 

kapel in de Lange Violettestraat. Die kapel was opgericht in 1644 en kende in de 17
de

 en 18
de

 

eeuw een enorme bloei tot aan de Franse bezetting (1794-1814). Die legde een strikte 

scheiding van Kerk en Staat op en liet pas in 1801 weer toe dat de kerken open gingen.
156

  

 

In 1840 werd een eerste verzoekschrift ingediend voor de bouw van een nieuw, groter 

gebedshuis, aangezien de kapel te klein was geworden om alle gelovigen op te vangen. 

Uiteindelijk wordt gehoor gegeven aan dit verzoek en wordt de eerste steen gelegd op 1 

september 1853 in het bijzijn van koning Leopold I en zijn familie. Een kleine tien jaar later 

wordt de nog onafgewerkte kerk ingewijd in 1862.
157

  

De Sint-Annakerk is ingepland aan het begin/einde van de as: Sint-Jakobskerk – 

Keizerkarelstraat – Sint-Annakerk, waardoor het koor zuidelijk is gericht (in plaats van 

oostelijk). De oorspronkelijke plannen voor deze kerk zijn ontworpen door stadsarchitect 

Louis Roelandt (1786-1864) en bijgewerkt door Jacques Van Hoecke (1802-1863). Het waren 

financiële middelen die de uitwerking van Roelandt’s plannen verhinderde. Bijgevolg werkte 

Van Hoecke een vereenvoudigd plan uit – in de lijn van Roelandt – waarvan we het resultaat 

vandaag zien.
158

  

Dat resultaat is een monumentale kerk (79 bij 39 meter) die uit slechts één beuk bestaat, een 

zaalkerk: binnenin is de kerk één ruimte zonder grote opdelingen, behalve dan een vijftal 

zijkapellen die aansluiten op die grote ruimte en het versmalde koor met halfronde absis.
159

 

Tevens is de confrontatie tussen interieur en exterieur interessant: de buitenkant schermt de 

rijkdom van binnen als het ware af. Langs buiten zien we een kerk opgetrokken uit een 

krijtachtige, Franse zandsteen, met enerzijds gotische kenmerken: een groot roosvenster en 

verticale accenten, maar anderzijds ook romaanse kenmerken zoals rondboogvensters. Het is 

dus een eclectische vormentaal en het interieur voegt daar nog de Byzantijnse stijl aan toe. De 

kerk is vanbinnen namelijk volledig beschilderd door Theodoor Canneel. Die beschildering 

heeft een architectonische functie en draagt bij tot de ervaring van een nieuw ruimteconcept: 

                                                           
156 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Annakerk (ID: 19241)”, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/19241, 

laatst geraadpleegd op 18 april 2014; Lieven Ascoop, red., 150 jaar Sint-Annakerk Gent, een kerkgebouw en zijn 

bestemming: zorgen voor heden en toekomst (Gent: Provincie Oost-Vlaanderen, 2007), pp. 37, 39-40 
157 Ibid.; Ascoop, 150 jaar Sint-Annakerk, pp. 79, 81, 111 
158 Ascoop, 150 jaar Sint-Annakerk, pp. 81-82, 92, 111 
159 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Annakerk (ID: 19241)” 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/19241
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namelijk het creëren van een overweldigende ruimte binnen de verder ‘gewone’ stedelijke 

context. Daar draagt niet alleen de beschildering toe bij, maar ook het spel van licht dat via de 

verschillende glasramen binnenvalt.
160

  

Ten slotte herbergt de kerk ook een orgel van Pierre Schyven dat gebouwd is tussen 1904 en 

1905 en zich helemaal vooraan in de kerk bevindt. Het orgel is omsloten door 

funderingsmuren van de toren van de kerk, waardoor het niet de volledige kerkruimte kan 

bereiken.
161

  

 

Het is ook aan het begin van de 20
ste

 eeuw dat er reeds nood was aan restauratiewerken, 

aangezien de Franse, krijtachtige zandsteen niet bestand was tegen ons klimaat. Later volgde 

WOII en werd in de buurt van de Sint-Annakerk op 9/10 september 1944 een brug 

opgeblazen, die opnieuw veel schade toebracht aan de kerk. Het zal echter nog jaren duren 

vooraleer de monumentale kerk hersteld wordt.
162

 

In 1953 was er al even gestart met restauratiewerken, maar het geld was al snel op.
163

 

Vervolgens is het wachten tot 1982, wanneer de helft van het dak wegwaaide, vooraleer 

grondige restauratieplannen gemaakt worden. Zo ligt er in 1984 een plan van vier fases op 

tafel: ten eerste het Noordblok, ten tweede de Oostgevel, ten derde de Zuid- en Westgevel en 

tenslotte het interieur en de decoratie. Ondertussen is de Sint-Annakerk met interieur en haar 

omgeving erkend als beschermd stadszicht in 1980.
164

  

Uiteindelijk zal het nog jaren duren (tot vandaag), vooraleer alle restauraties uitgevoerd zijn.  

 

1.11.2.  Vandaag en morgen 

Waar in het midden van de 19
de

 eeuw nog nood was aan een grotere kerk om alle gelovigen te 

kunnen opvangen, is dat aantal gelovigen erg teruggevallen. Vandaag wordt er slechts 

eenmaal om de veertien dagen een kerkdienst gehouden. Ondertussen denkt de stad, eigenaar 

van de kerk, na over een herbestemming voor de Sint-Annakerk. Zo is er reeds afgesproken 

dat de Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye kerk in het nabijgelegen Klein Begijnhof, de centrale kerk 

van de buurt zal worden.
165

 

                                                           
160 Ibid., pp. 92, 97, 99, 111-114 
161 Ibid. pp. 70, 73 
162 Ibid., p. 97 
163 RM, “Sint-Annakerk wacht al 38 jaar op restauratie, voetpad omgeleid wegens gevaar voor vallend gesteente”, Het Volk, 

5 juli 1991 
164 Ascoop, 150 jaar Sint-Annakerk, p. 101 
165 Erik De Troyer, “Van kerk naar cultuurtempel”, Het Laatste Nieuws, 2 april 2014, p. 23 
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Een piste die sinds begin april 2014 op tafel ligt is om de kerk om te bouwen tot 

cultuurtempel waar klassieke concerten en dansvoorstellingen kunnen plaatsvinden. Het 

welslagen van deze optie wordt ondersteund door het succes van het optreden dat op Odegand 

by Night (28 september 2013) door dj Jeff Mills en het Vlaams Symfonieorkest werd 

gegeven in de kerk. Verder is de kerk één open ruimte zonder dat veel zuilen de zichtlijnen 

verhinderen.
166

 

 

Wat de uiteindelijke bestemming van de kerk zal worden, zal de toekomst uitwijzen. Zeker is 

alvast dat de kerk wordt herbestemd. 

 

1.11.3.  Hypothese 

De Sint-Annakerk is een zaalkerk, die zijdelings is onderverdeeld in een vijftal ondiepe 

zijkapellen. Achter het altaar, waarvoor de muzikanten gespeeld hebben (afb. 23), is er nog 

een smal rechthoekig koor dat afgesloten wordt door een halfronde absis. De kerk is 

opgetrokken uit bak- en natuursteen en de muurvlaktes zijn op verschillende plaatsen 

doorbroken door glasramen. Daarnaast zijn hout en marmer belangrijke materialen voor 

zowel de verdere indeling van de kerk als voor de vele decoraties waarmee de kerk gevuld 

is.
167

 Ook de stoelen zijn van hout met een rieten zitvlak. Dit maakt dat de kerk en haar 

interieur vooral bestaan uit reflecterende materialen. Die materialen in combinatie met de 

monumentale proporties van de kerk en het ontbreken van absorberend materiaal, zullen 

ervoor zorgen dat het geluid enorm verspreid zal worden. Die enorme verspreiding zal de 

verstaanbaarheid tijdens de liturgie misschien bevorderen, maar dat betekent niet dat we het 

gevoel van ruimtelijkheid zullen ervaren, aangezien de kerk zo breed is dat de laterale 

reflecties van ver zullen moeten komen om het publiek (afb. 24) te bereiken. Naast het feit dat 

de kerk enorm breed en diep is, is ze ook enorm hoog. 

Het geluid zal enerzijds verloren gaan in die grote leegte; maar het geluid zal anderzijds door 

het reflecterend materiaal, langs alle mogelijke manieren verstrooid worden: via de talrijke 

decoraties (hout, marmer of ander materiaal), de marmeren zuilen die de zijkapellen omgeven, 

de talrijke glasramen, de halfronde absis die zich achter de muzikant bevindt… De kans op 

echovorming bestaat, omwille van de dominantie aan reflectie materiaal en de afwezigheid 

van sterk absorberend materiaal. De reflecties zullen hierdoor elkaar misschien net nog 

versterken, wanneer ze nergens gestopt worden. 

                                                           
166 Ibid.; Dominique Dierick, “Technolegende Jeff Mills gaat klassieke toer op”, 30 september 2013, p. 21 
167 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Sint-Annakerk (ID: 19241)” 
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Ten slotte was het enorm koud in de kerk en die temperatuur zal er waarschijnlijk voor zorgen 

dat het geluid minder snel verspreid zal worden, dan wanneer er een kamertemperatuur in de 

kerk zou geweest zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.4.  Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 22) 

In het algemeen kunnen we uit onderstaande figuur afleiden dat de data enorm verspreid zijn 

over de verschillende antwoordmogelijkheden en over de verschillende parameters. Er is 

slechts één duidelijke piek (N = 26) bij de verspreiding van het geluid, die zeer hoog lijkt te 

zijn. Bij de andere vragen over de akoestiek domineert vooral ‘nauwelijks’. 

 

Als we de data nu verder in detail gaan bekijken, zien we dat de data per vraag en per 

optreden telkens enorm verspreid zijn over de verschillende antwoordmogelijkheden. Het is 

wel zo dat sommige participanten systematisch voor ‘in zeer hoge mate’ kiezen, terwijl 

andere participanten net meer voor ‘in redelijke mate’ of ‘nauwelijks’ kiezen.   

Verder zouden we enkel bij de laatste vraag over het feit of de muziek al dan niet tot haar 

recht komt een onderscheid kunnen maken tussen zang en strijkers. De zang namelijk 

duidelijk minder tot haar recht dan de muziek van de strijkinstrumenten. 

 

De oorzaak van die gespreide data en verdeelde meningen kunnen we waarschijnlijk vinden in 

de gemiddelde waarde van de schaalvraag (N = 55): 95.91. Dit is de hoogste waarde op deze 

vraag in het algemeen: er is dus duidelijk een echo aanwezig die de akoestiek sterk verstoord. 

Die sterke nagalm zal sommige participanten misschien het gevoel gegeven hebben dat het 

Afb. 23: Sint-Annakerk, Chris 

Van De Walle, viool, plaats 

muzikant voor altaar – zicht 

vanuit publiek, eigen foto, 12 

maart 2014 

Afb. 24: Sint-Annakerk, publiek 

– zicht vanaf plaats muzikant, 

eigen foto, 12 maart 2014 
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Fig. 22: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de Sint-Annakerk door het publiek werd 

ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van de 

gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

geluid alle kanten uit ging en ze net door het geluid werden omgeven, terwijl anderen net de 

galm van het directe geluid konden onderscheiden en dus helemaal geen gevoel van 

ruimtelijkheid hadden. Dat storend onderscheid tussen direct geluid en galm wordt door een 

aantal participanten ook aangehaald in de beschrijvingen van de akoestiek en ligt 

waarschijnlijk ook aan de basis van de eerder negatieve waarden bij de parameter ‘geheel’. 

In de hypothese wezen we er overigens reeds op dat de kans op echovorming bestaat, 

aangezien de kerk vooral uit reflecterend materiaal is opgebouwd en er geen 

voldoende absorberend materiaal is die het geluid zou kunnen afremmen. De 

temperatuur lijkt verder weinig invloed gehad te hebben op de verspreiding van het 

geluid. 

 

 

 

 

Algemene indruk (fig. 23) 

Waar de meningen over de verschillende akoestische parameters sterk verdeeld zijn, vinden 

we bij de algemene akoestiekvraag iets meer eensgezindheid: de helft kiest voor ‘helemaal 

niet goed’ of ‘niet goed’. 

Die eensgezindheid kunnen we doortrekken naar de andere parameters die peilen naar de 

algemene indruk van de kerk: meer dan de helft vindt het zitcomfort van de harde houten 

stoelen maar matig en ook de indeling van de zaalkerk bekoort de meerderheid niet. Daarnaast 

haalt de kerk op esthetisch en op vlak van toegankelijkheid wel algemeen ‘goede’ tot ‘zeer 

goede’ resultaten. 
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Fig. 23: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de Sint-

Annakerk na de optredens. 
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De gemiddelde totaalscore (N = 12) is ten slotte 5.83/10, de laagste score van alle ruimtes. 

Hoewel de kerk het dus nog goed doet op een aantal algemene indruk parameters, zal het 

waarschijnlijk de sterk verstorende echo zijn die de waarde naar beneden heeft gehaald. 

 

 

 

1.11.5.  Conclusie 

De Sint-Annakerk die oorspronkelijk was opgericht om het groeiend aantal gelovigen een 

gebedshuis te geven, zet vandaag slechts één keer om de veertien dagen haar deuren open 

voor een misviering. Verder wordt de kerk niet veel gebruikt, maar zijn er wel plannen om de 

kerk om te bouwen tot cultuurtempel waar klassieke concerten en dansvoorstellingen een 

plaats zouden krijgen.  

De vorm van de kerk, zonder veel onderverdelingen, zou zich daar alvast goed toe lenen – 

hoewel de indeling door de meerderheid van de participanten maar matig geapprecieerd kon 

worden. De harde houten stoelen zouden wel best vervangen worden om het zitcomfort te 

verhogen en er zullen ten slotte een aantal akoestische aanpassingen nodig zijn. Uit de 

resultaten blijkt namelijk dat er een enorm galm is die een nefaste invloed uitoefent op de 

akoestiek. Dit zien we zowel weerspiegeld in de specifieke akoestiekvragen als in de 

algemene akoestiekvraag. 

Een cultuurtempel zal hier dus zeker mogelijk zijn, mits de nodige aanpassingen. 
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1.12. O.L.V. ter Hoye kerk 

1.12.1.  Geschiedenis 

Voordat er een kerk gebouwd werd in het O.L.V. ter Hoye Begijnhof, was er in 1262 eerst 

sprake van de bouw van een kapel. In 1262 wordt de kapel gewijd door de bisschop van 

Doornik en krijgt ze dezelfde voorrechten als andere kerken dankzij gravin Margareta.
168

 

Het Klein Begijnhof en de kerk kende jaren/eeuwenlang een rustig bestaan, tot in het midden 

van de 16
de

 eeuw de Beeldenstorm uitbrak. Eind augustus 1566 werd de Onze-Lieve-Vrouw 

ter Hoyekerk voor het eerst getroffen: vooral het orgel en kruisbeeld waren vernield. Een 

goede tiental jaar later (1578) vestigden de calvinisten zich in Gent en werd het katholicisme 

opnieuw onder druk gezet. In juli van dat jaar (1578) werd de kleine Begijnhofkerk in de 

Lange Violettestraat een tweede maal getroffen: alle beelden in de kerk werden vernield. Het 

is uiteindelijk pas in 1584 dat de rust weerkeert en het katholicisme met steun van de 

Contrareformatie terug stevig in haar schoenen staat.
169

 

Vervolgens wordt het Klein Begijnhof tussen 1600 en 1700 volledig heropgebouwd.
170

 Het is 

ook in die periode dat de wederopbouw van de kerk O.L.V ter Hoye van vandaag plaatsvindt: 

de werken beginnen in 1658 en de kerk wordt opgetrokken in een laatrenaissance – vroege 

barokstijl. Door geldgebrek kon de kerk toen niet volledig afgewerkt worden in die stijl en 

wordt ze aanvankelijk voorzien van een houten gevel. Het is pas in 1720 dat de kerk haar 

uitzicht van vandaag krijgt: mét een barokke voorgevel.
171

  

 

1.12.2.  Vandaag 

Vandaag is het hoofdgebruik van liturgische aard: eucharistievieringen, gebedsdiensten, 

huwelijken, dopen…  

Verder zijn er soms andere initiatieven waarin de kerk deelneemt. Zo zal de muzikale 

voorstelling “Gebroken Dromen”, een productie van Kopergietery en Mambocito Mio, in 

juni 2014 in de kerk plaatsvinden. Het is een theatervoorstelling die voortvloeit uit de 

                                                           
168 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye (ID: 19428)”, 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/19428, laatst geraadpleegd op 20 april 2014 
169 Hadewich Cailliau, Soo geluckigh als een beggijn : het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hooie te Gent, 1584-1792 (Gent : 

Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1995), pp. 45-46, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/362/949/RUG01-

000362949_2012_0001_AC.pdf, laatst geraadpleegd op 20 april 2014 
170 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye (ID: 22163)”, 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22163, laatst geraadpleegd op 20 april 2014 
171 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye” 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/19428
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/362/949/RUG01-000362949_2012_0001_AC.pdf
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/362/949/RUG01-000362949_2012_0001_AC.pdf
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22163
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dromen/illusies die het publiek met de makers deelt. Voor al die onvervulde dromen/illusies 

wordt een oplossing gezocht.
172

 

 

1.12.3.  Hypothese 

De O.L.V. ter Hoye is een driebeukige kerk, die is opgetrokken in bak- en zandsteen (behalve 

de voorgevel, die is volledig in zandsteen). De zijmuren worden verder onderbroken door 

ramen. Vanbinnen is de kerk bezet met stucwerk en beschilderd in een lichte kleur.
173

 

Daarnaast is hout een belangrijk materiaal, we vinden het terug in: de preekstoel, de orgelkast, 

het altaar (achter de muzikanten), de omkadering van een aantal schilderijen en er was een 

deel van de vloer onder de zitstoelen bedekt met houten planken (afb. 26). Ook die stoelen 

bestaan uit een houten omkadering en een lederen zitvlak. De vraag is of dat hout voldoende 

dik is en niet alleen maar de lage frequenties gaat onttrekken aan de ruimte, maar misschien 

ook mee het geluid zal verspreiden.  

De muzikanten speelden/zongen (afb. 25) voor het altaar en het daarop aansluitende koor. Dat 

koor wordt bovendien bekroond door een klein torentje, die hoger reikt dan de rest van de 

kerk en waar het geluid in zou kunnen blijven hangen. Verder zullen de zuilen die de 

middenbeuk van de zijbeuken onderscheiden, eventuele vroege horizontale weerkaatsingen 

kunnen veroorzaken die het gevoel van ruimtelijkheid geven. De onderverdeling van de kerk 

in middenbeuk, zijbeuk en koor, zal ervoor zorgen dat het geluid door iedere deelruimte 

beïnvloed wordt. 

Samengevat zal de muziek via het reflecterende stucwerk, de zuilen, de verschillende 

decoraties en de ramen verspreid worden in de ruimte. Die spreiding zal niet gestopt worden 

door dik absorberend materiaal, maar zal wel vertraagd worden doordat het koud was in de 

kerk en de geluidssnelheid dan afneemt. Daarnaast zou het kunnen dat het geluid als een echo 

blijft hangen in het torentje dat het koor bekroond of algemeen in de hoogte van de kerk. De 

warmte (bastonen) kan ten slotte aan de ruimte onttrokken worden door de houten decoratie 

en vloer. 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Kopergietery, “Gebroken dromen”, http://www.kopergietery.be/voorstelling/255, laatst geraadpleegd op 20 april 2014 
173 Inventaris Onroerend Erfgoed, “Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye” 

http://www.kopergietery.be/voorstelling/255
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1.12.4.  Resultaten 

Akoestiek publiek (fig. 24) 

In het algemeen zien we dat de antwoorden voor de verschillende vragen vooral gelijk 

verdeeld zijn over ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’. De verhoudingen tussen de laatste 

drie vragen zijn eerder gelijklopend en we kunnen nergens een piek onderscheiden in de data. 

 

Wanneer we de resultaten meer in detail gaan bekijken, kunnen we ook daar nooit echt een 

onderscheid maken tussen één optreden of tussen de strijkers en zangers die er bovenuit 

zouden steken. In de open vraag bij de beschrijving van de akoestiek maken een aantal 

participanten een onderscheid tussen de strijkers en de zang, maar dat onderscheid zien we 

niet uitgesproken terug in de data. Wat we zien is dat de tenorzang en één van de viool 

optredens iets minder goed lijkt verspreid te worden en iets minder als geheel overkwam, dan 

de andere optredens, maar de verschillen zijn klein. 

Het enige wat wél opvalt is dat de viola da gamba het best tot zijn recht komt in de O.L.V. ter 

Hoye kerk: negen van de elf luisteraars kiest voor ‘in hoge mate’ of ‘in zeer hoge mate’, en 

dat wordt bovendien bevestigd door twee van die luisteraars in de beschrijving van de 

akoestiek. 

Afb. 25: O.L.V. ter Hoye kerk, 

Ghislain Van de Velde, zang, 

plaats muzikant voor altaar – 

zicht vanuit publiek, eigen foto, 

12 maart 2014 

Afb. 26: O.L.V. ter Hoyekerk, 

publiek in schip – zicht vanaf 

plaats muzikant, eigen foto, 12 

maart 2014 
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Fig. 24: Grafiek die een overzicht geeft van hoe de 

akoestiek in de O.L.V. ter Hoye kerk door het publiek 

werd ervaren. Dit overzicht is een samenvatting van 

de gegevens die verzameld werden na ieder optreden. 

 

 

 

 

Verder haalt de Begijnhofkerk een gemiddelde waarde van 83.91 op de schaalvraag (N = 55). 

Een waarde die wijst op de aanwezigheid van een eerder sterke galm. Die galm wordt ook 

beschreven in de open vraag: sommigen vinden die iets te lang en meer een storende echo, 

terwijl anderen van mening zijn dat deze galm net bijdraagt tot de goede spreiding van de 

muziek. 

Samengevat: de muziek wordt met (meer dan) voldoende weerkaatsingen relatief goed 

verspreid, komt eerder als een geheel over, terwijl het gevoel van ruimtelijkheid voor 

sommige participanten meer aanwezig is dan voor anderen en het is vooral de viola da gamba 

die tot zijn recht komt in deze kerk. 

Uiteindelijk wezen we in de hypothese reeds op de reflecterende materialen die het 

geluid vooral zouden verspreiden en de zuilen die de middenbeuk van de zijbeuk 

onderscheiden, die een gevoel van ruimtelijkheid zouden kunnen geven. Naast die 

zuilen zal de sterke nagalm zelf bijgedragen hebben tot dat gevoel van ‘in’ het geluid 

te zitten 

 

Algemene indruk (fig. 25) 

De waarden bij de vraag van algemene indruk van de akoestiek, liggen in dezelfde lijn van de 

voorgaande resultaten: verspreid over matig tot zeer goed. 

Daarnaast kan de meerderheid van de participanten de houten stoelen met lederen bekleding 

en de indeling van de kerk maar matig appreciëren. Over de toegankelijkheid en de esthetiek 

van de kerk zijn de meningen iets positiever. 
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Fig. 25: Grafiek die een overzicht geeft van de vragen 

die peilden naar de algemene indruk van de O.L.V. ter 

Hoyekerk na de optredens. 

De gemiddelde totaalscore van de kerk is uiteindelijk 7.46/10. Met deze waarde eindigt de 

O.L.V. ter Hoye kerk in het midden van de top twaalf voor deze vraag, op de zesde plaats dus. 

Dit is een resultaat die de andere data goed samenvat: de data cirkelden namelijk meestal rond 

‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’ voor de akoestische vragen, zonder enige uitschieter en 

ook bij de algemene indruk zijn ‘gematigd’ en ‘goed’ de voornaamste antwoorden. 

 

 

 

1.12.5.  Conclusie 

De O.L.V. ter Hoye kerk kent een bewogen geschiedenis en is in 1658 heropgebouwd. De 

functie van deze ruimte is voornamelijk van liturgische aard: eucharistievieringen, dopen… 

en af en toe vinden er ook andere initiatieven plaats in de kerk, maar die zijn niet gecentreerd 

rond één bepaald doel of functie. Nochtans wordt de akoestiek matig tot goed ervaren en 

zouden muziek optredens hier wel een plaats kunnen krijgen. Hoewel de kerk een 

uitgesproken galm heeft bleek uit de resultaten dat vooral de viola da gamba tot haar recht 

kwam. Een mogelijke interessante invulling van de kerk, naast haar liturgische functie, zou 

oude muziekconcerten kunnen zijn, die zouden passen bij de akoestiek en setting van de kerk 

in het algemeen.  
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2. Muzikantenervaring: experiment en posttest 

2.1.  Combinatie opname – zaal 

Een eerste deel van de posttest bestond erin om hun eigen opnames te beluisteren en 

vervolgens te linken met de juiste zaal, de zaal waar de opname gemaakt was. Dat bleek 

echter moeilijker dan gedacht. Enkel de (alt)violistes die de posttest samen maakten, 

aangezien beiden slechts aan één deel van het experiment deelnamen, legden een foutloos 

parcours af. De andere muzikanten hadden een gemiddelde 3.5 op twaalf zalen correct. 

Als we kijken naar de ‘foutieve’ combinaties die gemaakt werden, zien we dat een aantal 

ruimtes systematisch met elkaar verwisseld werden. Zo kunnen we een drietal groepen van 

ruimtes onderscheiden. Deze zullen we in de volgende alinea’s bespreken en tevens op zoek 

gaan naar een verklaring op basis van de gemiddelde waarden per akoestische vraag, van de 

enquêtes die de muzikanten invulden vlak na hun eigen optreden.  

Tijdens beluistering van de opnames achteraf zal vermoedelijk de laatste schaalvraag, of het 

een droge ruimte is of net een ruimte met enorm veel galm, een bepalende rol spelen bij het 

onderscheiden van de verschillende ruimtes. 

  

2.1.1. O.L.V. Sint-Pieterskerk – Protestantse kerk – O.L.V. ter Hoye kerk 

Een eerste groep (fig. 26, geel) van ruimtes die we kunnen onderscheiden zijn de O.L.V. Sint-

Pieterskerk, de Protestantse kerk en de O.L.V. ter Hoyekerk. Zo werden de opnames van de 

Sint-Pieterskerk door twee muzikanten verwisseld met die van de Protestantse kerk, werden 

de opnames van de Protestantse kerk vooral verwisseld met die van de Begijnhofkerk en 

werden de opnames van de Begijnhofkerk het meest verward met die van de Sint-Pieterskerk. 

De opnames van de Sint-Annakerk werden door vier van de vijf participanten goed 

gecombineerd. 

 

Als we vervolgens gaan kijken naar de gemiddelde waarden per akoestische vraag van de 

enquêtes die de muzikanten na hun optreden invulden zien we dat deze dichtbij elkaar liggen 

en soms overeenkomen met elkaar. Zo werd hun muziek in de kerken in hoge tot zeer hoge 

mate verspreid, konden ze zichzelf goed (in hoge mate) horen, hadden ze verder in hoge mate 

het gevoel dat hun muziek als geheel overkwam en dat hun muziek eerder tot haar recht 

kwam in de kerken. Op vlak van de parameter ‘geheel’ en ‘tot haar recht’ overlappen de 



DEEL II: EXPERIMENT 

 

104 

 

gemiddelde waarden soms met andere zalen, zoals met het Kraakhuis en de Arca, maar daar 

onderscheiden de kerken zich uiteindelijk op de schaalvraag. 

Bij die vraag liggen de gemiddelde waarden tussen  81.8 voor de Begijnhofkerk en 92.4 voor 

de Sint-Pieterskerk. Deze hoge waarden onderscheiden zich duidelijk van de andere ruimtes, 

waar de hoogste waarde maximum  68 is (Arca), en ook van de Sint-Annakerk waar de echo 

nog sterker is: 98.4. 

 

2.1.2. Filmplateau –  Tinnenpot, Bonbonnière 

De Filmplateau en Bonbonnière in de Tinnenpot vormen een tweede (fig. 26, oranje) groep 

die, als ze niet juist gecombineerd worden, met elkaar verwisseld worden. 

We zien bij de gemiddeldes van de enquêtes van de muzikanten dat die voor de verschillende 

akoestische vragen eerder uit elkaar liggen. De Concertzaal van de Bijloke, Minard en Beckett 

hebben waarden die zich steeds tussen de Filmplateau en Bonbonnière bevinden. Het is wel 

zo dat de Filmplateau steevast de laagste waarden heeft van de twee.  

Op de schaalvraag sluiten beide ruimtes wel op elkaar aan: 18.2 voor de filmzaal en 28 voor 

de Bonbonnière. Met deze gemiddeldes zijn de twee zalen de droogste zalen van het 

experiment en dit zal waarschijnlijk de reden zijn dat ze met elkaar verwisseld werden tijdens 

de posttest. 

 

2.1.3. Beckett – Arca – Kraakhuis 

In de derde en laatste groep (fig.26, groen) van ruimtes die regelmatig met elkaar verwisseld 

werden starten we vanuit de Beckettzaal die slechts door één muzikant tijdens de posttest juist 

werd gecombineerd. Deze zaal werd vervolgens drie keer verwisseld met de Arca en één keer 

met het Kraakhuis, waarna het Kraakhuis met de Beckett zelf werd verwisseld. Ook de Arca 

werd éénmaal foutief gecombineerd met de afbeelding van het Kraakhuis. 

Als we data van de muzikanten meer in detail gaan bekijken dan zien we dat de gemiddeldes 

van de akoestische vragen van de Arca en het Kraakhuis steeds overeenkomen. Deze liggen 

tussen ‘in hoge mate’ en ‘in zeer hoge mate’. Het gemiddelde van de Beckettzaal ligt echter 

steeds iets lager (tussen ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’) en er zijn vaak andere ruimtes 

die met hun waarden dichter aansluiten bij de Arca en het Kraakhuis dan de Beckett zelf. Het 

zijn vooral de O.L.V. ter Hoyekerk en de Handelsbeurs die ertussen liggen of vlakbij de 

waarden van de Beckett of de andere twee ruimtes. 
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We kunnen het verband tussen de drie zalen wel opnieuw leggen wanneer we de resultaten op 

de schaalvraag bekijken. Daar zien we dat vooral de Beckett (50,8) en het Kraakhuis (51,4) op 

elkaar aansluiten en samen met de Arca (68) vormen ze een groep waarvan de resultaten op 

de schaalvraag dichtbij elkaar liggen en in het overzicht midden in de top twaalf eindigen. 



 

 

 
 

  

  Verspreid Jezelf horen Geheel Tot haar recht Schaal 

1. Handelsbeurs (N = 4) 3,5 4,25 3,5 3,5 32,5 

2. Tinnenpot, Beckett (N = 5) 3,6 4 3,4 3,4 50,8 

3. Tinnenpot, Bonbonnière (N = 4,8) 3,2 4,2 3,4 3,5 28 

4. O.L.V. Sint-Pieterskerk (N = 5) 4,6 4 4,2 4,2 92,4 

5. de Bijloke, Concertzaal (N = 4,6) 3,4 4 2,8 2,8 46,8 

6. de Bijloke, Kraakhuis (N= 5) 4 4,4 4,2 4,2 51,4 

7. Minard (N = 5) 2,8 3,8 3 3 35,2 

8. Filmplateau (N = 5) 2,6 3,4 2,6 2,4 18,2 

9. Arca (N= 5) 4 4,4 4,2 4,2 68 

10. Protestantse kerk (N = 5) 4,4 4,2 4,4 4,2 87 

11. Sint-Annakerk (N = 5) 3,4 3,6 2,6 2,2 98,4 

12. O.L.V. ter Hoye kerk (N = 5) 4,2 4,2 4 3,8 81,8 
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Fig. 26: Grafiek + legende die de ervaringen van de muzikanten tijdens 

het experiment bundelen in gemiddelde waarden per vraag, per ruimte. 
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2.2.  Appreciatie achteraf 

Een tweede deel van de posttest bestond er in om de opnames na de beluistering op een schaal 

van zeer slecht tot zeer goed te plaatsen.  

Op basis van de plaats waar de opname op die schaal stond, kreeg deze een score op 100. Die 

scores werden vervolgens per muzikant vergeleken met de algemene totaal score 

(vermenigvuldigt met tien) die hij/zij tijdens het experiment na alle optredens aan de zaal gaf. 

Als we het verschil tussen beide scores berekenen dan kunnen we zien of de ruimte tijdens het 

experiment beter (positief verschil) of slechter (negatief verschil) werd geëvalueerd, dan op de 

posttest.  

Daarnaast kunnen we twee rangschikkingen met elkaar vergelijken: een top twaalf van tijdens 

het experiment, samengesteld op basis van de gemiddelde algemene totaal scores van de 

muzikanten, en een top twaalf samengesteld na alle posttesten op basis van de gemiddelde 

resultaten op de schaalvragen. 

 

2.2.1. Verschillende appreciatie: experiment vs. posttest 

In het algemeen zien we dat de ruimtes tijdens het experiment beter gequoteerd worden dan 

achteraf bij de posttest. De uitzonderingen zijn de Beckett die driemaal positiever wordt 

ervaren bij de beluistering achteraf, en de Handelsbeurs en Sint-Pieterskerk die elk door één 

muzikant beter worden gequoteerd. 

Een reden voor de algemene positievere evaluatie tijdens het experiment, zou kunnen zijn dat 

de totaalbeleving een rol speelt en dat de muzikanten tijdens het experiment ook andere 

zangers of strijkers gehoord hebben voor ze hun oordeel velden. Tijdens de posttest blijft 

enkel het geluid van hun eigen optreden over die ze via een koptelefoon beluisteren. 

Als we nu de gemiddeldes nemen van de verschillen van alle muzikanten samen en die 

ordenen van klein naar groot, dan zien we dat enkel de Beckett achteraf beter wordt ervaren. 

Alle andere ruimtes worden negatiever ervaren tijdens de posttest. De zalen volgen elkaar van 

de O.L.V. Sint-Pieterskerk (19.91) tot aan het Kraakhuis (25.36) vlot op met kleine oplopende 

verschillen. Vervolgens is er een ‘breuk’ met de Arca (29.64) en de Bonbonnière (30.1), 

waarvan de gemiddelde negatievere appreciaties, dichter bij elkaar liggen; en is er een nieuwe 

‘breuk’ met de Minard (35.64) en ten slotte ook met de Filmplateau (48.28) die duidelijk beter 

ervaren werd tijdens het experiment. 
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Fig. 27: Tabel die een overzicht geeft van 

de rangschikking van de zalen tijdens het 

experiment en tijdens de posttest achteraf, 

gebaseerd op gemiddelde waarden 

(totaalscores – schaalvraag). N = 5, 

behalve Handelsbeurs: N = 4 

2.2.2. Samengevat: top twaalf experiment vs. top twaalf posttest 

Ter samenvatting van die verschillende appreciaties van de ruimtes achteraf, kunnen we een 

nieuwe rangschikking maken op basis van de gemiddelde waarden van de schaalvraag en die 

rangschikking vergelijken met de ordening van de zalen tijdens het experiment, op basis van 

de gemiddelde algemene scores. 

Het resultaat ziet er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beckettzaal is de grootste steiger in de rangschikking (van negen naar één) en dat heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat de Beckett bij het combineren verwisseld werd met de 

Arca en het Kraakhuis. Die gedachte: dat de Beckett eigenlijk de Arca of het Kraakhuis was, 

zal bij de drie van de vijf muzikanten – die de Beckett een betere rating gaven achteraf – 

waarschijnlijk een rol gespeeld hebben. Die steiging van de Beckett zorgt ervoor dat Arca en 

het Kraakhuis zakken. Een opvallende daler in de rangschikking is de Minardschouwburg, 

deze zakt van de vijfde naar de negende plaats. Die daling toont zich ook in het tweede 

grootste verschil tussen het experiment en de posttest: 35.64. Een mogelijke verklaring voor 

dit groot verschil is dat tijdens de posttest enkel het geluid overblijft en de totaalbeleving, 

waar de Minard wél goed op scoorde, wegvalt. Naast deze twee grote verschillen zijn de 

andere verschuivingen kleiner. 

 

Zo is de Handelsbeurs net als de O.L.V. Sint-Pieterskerk één plaats gestegen, hoewel beide 

ruimtes slechter gequoteerd werden achteraf dan tijdens het experiment. De O.L.V. ter 

Hoyekerk en Protestantse kerk zijn tijdens de posttest vaak gewisseld bij de combinaties en 

zijn in de rangschikking uiteindelijk ook gewisseld van plaats. Daarbij komt dat, het verschil 

tussen de evaluatie van de O.L.V. ter Hoye kerk (22.18) tijdens het experiment en de posttest 

 
Experiment Posttest 

1 
de Bijloke, Kraakhuis Tinnenpot, Beckett 

2 
Arca de Bijloke, Kraakhuis 

3 
de Bijloke, Concertzaal O.L.V. Sint-Pieterskerk 

4 
O.L.V. Sint-Pieterskerk Arca 

5 
Minard de Bijloke, Concertzaal 

6 
Protestantse kerk O.L.V. ter Hoye kerk 

7 
O.L.V. ter Hoye kerk Handelsbeurs 

8 
Handelsbeurs Protestantse kerk 
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Tinnenpot, Beckett Minard 

10 Tinnenpot, 
Bonbonnière 
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Bonbonnière 

11 
Filmplateau Sint-Annakerk 

12 
Sint-Annakerk Filmplateau 
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kleiner is, dan bij de Protestantse kerk (24.73). Hoewel beide kerken tijdens het experiment 

beter werden ervaren dan achteraf, werd de O.L.V. ter Hoye kerk bij de posttest iets beter 

ervaren dan de Protestantse kerk. De verschillen zijn echter klein, dus het zijn verschuivingen 

op zeer kleine schaal. 

 

Onderin de rangschikking is ten slotte niet veel veranderd. Enkel de Sint-Annakerk en de 

Filmplateau zijn van plaats gewisseld en dat toont zich ook in de eerder aangehaalde 

verschillen. De Filmplateau wordt achteraf beduidend slechter beschouwd dan tijdens het 

experiment zelf en net als bij de Minard zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat de 

totaalbeleving is weggevallen. Hoewel die bij de Filmplateau niet op alle vlak even positief 

was. 
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3. Synthese: publiekservaring en muzikantenervaring 

INLEIDING 

In deze synthese vertrekken we vanuit de correlaties en de significante verbanden tussen de 

verschillende variabelen. Specifiek zullen we kijken naar welke variabelen in verband staan 

met de evaluatie van de akoestiek in het algemeen, en welke variabelen een rol spelen bij het 

geven van een algemene totaalscore. 

 

Bij de analyse van deze correlaties zien we dat de parameters ‘geheel’ (τ(24) = .90, p < .01) 

en ‘tot haar recht’ (τ(24) = .94, p < .01) een rol spelen bij de evaluatie van de akoestiek in het 

algemeen door het publiek; en dat de parameters ‘jezelf horen’ (τ(24) = .75, p < .01) en ‘tot 

haar recht’ (τ(24) = .72, p < .01) verder een rol spelen bij de evaluatie door de muzikanten. 

Deze vier vragen
174

 die peilen naar de akoestiek van een ruimte, gaan vervolgens samen met 

de antwoorden op de vraag over de ‘akoestiek algemeen’ (τ(24) = .94, p < .01) een rol spelen 

in het geven van een algemene totaalscore. 

Als we dus willen achterhalen in welke ruimtes de akoestiek goed werd geëvalueerd en in 

welke ruimtes de akoestiek minder goed werd geëvalueerd, dan vertrekken we vanuit de 

rangschikking van de ruimtes bij de vraag over de akoestiek in het algemeen. Vanuit die vraag 

kunnen we de ruimtes onderverdelen in drie clusters: de ruimtes die een gemiddelde haalden 

onder drie (niet goed), de ruimtes die een gemiddelde haalden tussen drie en vier (gematigd 

tot goed), en de ruimtes die een gemiddelde behaalden tussen vier en vijf (goed tot zeer goed). 

Vanuit die onderverdelingen zullen we vervolgens per ruimte kijken naar de plaats van elke 

ruimte in de top twaalf van die belangrijke akoestische parameters namelijk: ‘geheel’, ‘jezelf 

horen’, ‘tot haar recht’. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar een mogelijke verklaring 

tussen de verschillende ruimtes die zich in een zelfde cluster bevinden. 

Na iedere cluster zijn tevens één of twee pagina’s toegevoegd met drie grafieken (‘Publiek’, 

‘Muzikanten’, ‘Akoestiek Algemeen’), die de gemiddeldes visualiseren per besproken ruimte 

in de cluster. 

 

Ten slotte zullen we soms de resultaten van het publiek en de muzikanten met elkaar 

vergelijken en dan is het belangrijk om op te merken dat de dataset van het publiek (N = max.  

55) steeds groter is dan de dataset van de muzikanten (N = max. 5). Hierdoor zijn de 

                                                           
174 De correlaties tussen de vier akoestische parameters en de algemene totaalscore verschillen zeer licht van elkaar, maar hier 

toch even de correcte waarden: ‘geheel’ (τ(24) = .86, p < .01), ‘tot haar recht’ (publiek) (τ(24) = .95, p < .01), ‘tot haar recht’ 

(muzikanten) (τ(24) = .72, p < .01),  ‘jezelf horen’ (τ(24) = .75, p < .01) 
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gemiddelde waarden van het publiek steeds meer genuanceerd dan bij de muzikanten; en is 

het verder niet de bedoeling om die verschillen tussen de ruimtes letterlijk te nemen, maar 

meer te kijken naar de verhoudingen tussen de verschillende zalen in de rangschikkingen. Het 

is ook belangrijk om rekening te houden met dat verschil in data wanneer we de grafieken met 

elkaar zullen vergelijken, die elk een andere schaal hebben op de verticale as: ‘Publiek’ (N = 

max. 40), ‘Muzikanten’ (N = max. 5), ‘Akoestiek Algemeen’ (N = max. 12). 

 



 

 

 

 

1 de Bijloke, Kraakhuis 4,40 1 Filmplateau 29,89 1 Minard 4,75 1 Sint-Annakerk 4,50 1 Filmplateau 4,67

2 Arca 4,32 2 Minard 40,33 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50 2 de Bijloke, Concertzaal 4,36 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50

3 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,26 3 Tinnenpot, Beckett 46,13 3 Sint-Annakerk 4,50 3 O.L.V. ter Hoye kerk 4,33 3 Handelsbeurs 4,36

4 Protestantse kerk 3,93 4 de Bijloke, Concertzaal 47,89 4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 4 Handelsbeurs 4,30 4 Minard 4,08

5 Handelsbeurs 3,90 5 Tinnenpot, Bonbonnière 48,09 5 de Bijloke, Concertzaal 4,09 5 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 5 de Bijloke, Concertzaal 3,91

6 de Bijloke, Concertzaal 3,74 6 Handelsbeurs 48,35 6 O.L.V. ter Hoye kerk 4,00 6 de Bijloke, Kraakhuis 4,25 6 Tinnenpot, Beckett 3,75

7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,71 7 de Bijloke, Kraakhuis 55,76 7 Handelsbeurs 3,73 7 Protestantse kerk 3,92 7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,42

8 Minard 3,64 8 Arca 71,94 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,58 8 Arca 3,55 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33

9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 O.L.V. ter Hoye kerk 83,91 9 Tinnenpot, Beckett 3,17 9 Filmplateau 3,50 9 Sint-Annakerk 3,33

10 Tinnenpot, Beckett 3,42 10 Protestantse kerk 88,36 10 Filmplateau 3,08 10 Minard 3,42 10 Protestantse kerk 3,00

11 Filmplateau 3,27 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 90,20 11 Protestantse kerk 2,58 11 Tinnenpot, Beckett 3,33 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 2,58

12 Sint-Annakerk 3,00 12 Sint-Annakerk 95,91 12 Arca 2,20 12 Tinnenpot,Bonbonnière 3,17 12 Arca 1,91

1 de Bijloke, Kraakhuis 4,47 1 Minard 4,25 1 de Bijloke,Kraakhuis 4,92 1 de Bijloke, Kraakhuis 8,88

2 Arca 4,42 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,17 2 Arca 4,36 2 Arca 8,27

3 Handelsbeurs 3,90 3 Handelsbeurs 4,10 3 Handelsbeurs 4,13 3 de Bijloke, Concertzaal 7,82

4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,82 4 de Bijloke, Concertzaal 4,09 4 O.LV. Sint-Pieterskerk 3,75 4 Handelsbeurs 7,59

5 Minard 3,71 5 Filmplateau 4,00 5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 5 Minard 7,54

6 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 6 Tinnenpot, Beckett 3,58 6 de Bijloke,Concertzaal 3,55 6 O.L.V. ter Hoye kerk 7,46

7 Protestantse kerk 3,62 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,58 7 Minard 3,45 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 7,33

8 de Bijloke, Concertzaal 3,62 8 Sint-Annakerk 3,58 8 Protestantse kerk 3,25 8 Tinnenpot, Bonbonnière 7,13

9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 Arca 3,55 9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,10 9 Protestantse kerk 7,00

10 Tinnenpot, Beckett 3,48 10 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33 10 Tinnenpot, Beckett 3,09 10 Tinnenpot, Beckett 6,79

11 Filmplateau 3,00 11 O.L.V. ter Hoye kerk 3,25 11 Filmplateau 2,92 11 Filmplateau 6,46

12 Sint-Annakerk 2,55 12 Protestantse kerk 3,00 12 Sint-Annakerk 2,50 12 Sint-Annakerk 5,83

1 Arca 4,4 1 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,2

2 de Bijloke, Kraakhuis 4,4 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,2

3 Handelsbeurs 4,25 3 Arca 4,2

4 Tinnenpot, Bonbonnière 4,2 4 Protestantse kerk 4,2

5 Protestantse kerk 4,2 5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,8

6 O.L.V. ter Hoyekerk 4,2 6 Handelsbeurs 3,5

7 Tinnenpot, Beckett 4 7 Tinnenpot, Bonbonnière 3,5

8 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4 8 Tinnenpot, Beckett 3,4

9 de Bijloke, Concertzaal 4 9 Minard 3

10 Minard 3,8 10 de Bijloke, Concertzaal 2,8

11 Sint-Annakerk 3,6 11 Filmplateau 2,4

12 Filmplateau 3,4 12 Sint-Annakerk 2,2

Score

Algemene indruk

Jezelf horen Tot haar recht

Akoestiek muzikanten

Esthetisch Toegankelijkheid Zitcomfort

Indeling Akoestiek Algemeen

Geheel Schaal

Tot haar recht

Akoestiek Publiek

Fig. 28: Overzicht van de top twaalf overzichten met gemiddelde waarde 

per ruimte, waarop we ons zullen baseren in de volgende alinea’s.  

(Geel = ex aequo) 
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3.1.  Niet goed 

De twee ruimtes die in de rangschikking op de algemene akoestiekvraag helemaal onderaan 

staan zijn de Sint-Annakerk (N = 12) en de Filmplateau (N = 12). 

 

3.1.1. Sint-Annakerk 

De Sint-Annakerk (fig. 29) staat op de laatste plaats met een gemiddelde van 2.50. Als we 

vervolgens naar de rangschikkingen kijken van de andere parameters die deze waarde zullen 

bepaald hebben, zoals ‘geheel’ en ‘tot haar recht’, staat ook daar de kerk steeds onderaan. De 

muziek werd samengevat slechts ‘in redelijke mate’ als geheel ervaren en kwam samengevat 

maar nauwelijks tot haar recht in de zaalkerk. Als we naar de grafiek (fig. 29) kijken van de 

publiekservaring zien we echter dat de data voor deze twee parameters enorm verdeeld zijn. 

Over het feit of de muzikanten zichzelf goed konden horen zijn ze iets positiever, daar staat de 

Sint-Annakerk op de voorlaatste plaats, voor de Filmplateau met een gemiddelde dat tussen 

‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’ ligt. De monumentale kerk heeft ten slotte de meest 

sterke nagalm/echo 95.91 van alle ruimtes, die een invloed zou kunnen uitgeoefend hebben op 

de andere akoestische kenmerken. Er is echter geen significant verband te leggen tussen 

schaal en de eerder genoemde parameters. 

 

3.1.2. Filmplateau 

De filmzaal (fig. 30) staat op de voorlaatste plaats met een gemiddelde waarde van 2.92, een 

gemiddelde dat zeer dicht aanleunt bij een algemeen gematigde akoestiek. We plaatsen deze 

toch bij dit onderdeel aangezien de Filmplateau ook bij de andere akoestische parameters die 

deze waarde mee bepaalden steeds onderaan staat. Zo komt de muziek volgens het publiek in 

de Filmplateau slechts ‘in redelijke mate’ tot haar recht en volgens de muzikanten nog iets 

minder goed. Die muzikanten konden zich in de filmzaal het minst goed horen, hoewel de 

data daar niet extreem slecht zijn: tussen ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge mate’. De muziek 

kwam verder eerder in ‘redelijke mate’ als geheel over. Die gemiddeldes zijn samenvattingen 

van hetgeen we in de grafieken (fig. 30) zien, namelijk dat de data vanuit publieksperspectief 

enorm verdeeld zijn over de verschillende antwoordopties.  

Net als de Sint-Annakerk is de filmzaal overigens op de schaalvraag een extreme, maar dan in 

de andere richting: de Filmplateau is de meest droge zaal met een gemiddelde waarde van 

29.89. Het verschil met de zaal die daarop volgt is namelijk iets meer dan 10, een duidelijke 

breuk dus. 
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3.1.3. Sint-Annakerk – Filmplateau 

De Sint-Annakerk en Filmplateau staan onderaan in de rangschikking van de algemene 

akoestiek vraag en onderaan de rangschikking van de totaalscore. Bovendien werden beide 

ruimtes ook achteraf door de muzikanten het minst goed geëvalueerd. 

Beide zalen hebben naast die minder goede evaluaties en de gespreide data verder niets 

gemeen, behalve dat hun akoestiek extreem is: echo – zeer droog. 

De kerk heeft enerzijds een extreme nagalm, die versterkt wordt door het reflecterend 

materiaal, en het tekort aan absorberend materiaal, waaruit dit monument is opgebouwd en de 

enorme afmetingen. Terwijl de filmzaal anderzijds net is opgebouwd uit bijna alleen maar 

absorberend materiaal die het geluid meteen opnemen en verdere verspreiding van het geluid 

verhinderen. Zo kan het geluid de toeschouwers meteen bereiken zonder bemiddeling van 

andere reflecties. Die gedachte werkt echter enkel wanneer er een film wordt afgespeeld en 

het geluid op een elektronisch manier de toeschouwers bereikt en dus niet tijdens het 

experiment waar de muzikanten akoestisch speelden. 

Zowel teveel reflecterend materiaal, als teveel absorberend materiaal dragen bijgevolg niet bij 

tot een goede evaluatie van de ruimteakoestiek en dus ook niet tot een goede ervaring van de 

muziek. 
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Fig. 29: Sint-Annakerk (drie grafieken 
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3.2.  Gematigd tot goed 

De volgende ruimtes hebben gemiddelde waarden op de algemene akoestiekvraag tussen 3.09 

(Tinnenpot, Beckett) en 4.15 (Handelsbeurs). Tussen deze acht ruimtes kan er geen echte 

breuk gevonden worden, hoewel sommige ruimtes beter bij elkaar zullen aansluiten dan 

andere. Omwille van die meer continue relatie, zullen we elke ruimte kort bespreken, zonder 

deze sectie nog verder onder te verdelen in kleinere subklassen. 

 

3.2.1. Tinnenpot, Beckett – Tinnenpot Bonbonnière 

Op de derde laatste plaats bij de algemene akoestiekvraag staat de Beckettzaal (fig. 31) van de 

Tinnenpot met een gemiddelde van 3.09 (N = 11). De Beckett wordt meteen gevolgd door de 

Bonbonnière (fig. 32) in de Tinnenpot met een gemiddelde van 3.10 (N = 12). Deze resultaten 

wijzen op een eerder gematigde akoestiekervaring. Iets wat we in het algemeen weerspiegeld 

zien in het feit dat er bij de akoestische enquêtes na de optredens in beide zalen het meest 

werd gekozen voor de antwoordoptie ‘in redelijke mate’.  

De tiende en negende plaats in het overzicht van de algemene akoestiek wordt doorgetrokken 

naar de akoestische parameters ‘geheel’ en ‘tot haar recht’ bij het publiek, waar de 

gemiddelde waarden voor beide parameters quasi identiek zijn. Die lijn kunnen we 

vervolgens doortrekken naar de muzikanten die ruimtes ook op een quasi dezelfde manier 

lijken te ervaren. Ook in de grafieken (fig. 31, fig. 32) zien we een sterke gelijkenis qua 

spreiding van de data over de verschillende antwoordopties, waar de optie ‘in redelijke mate’ 

of ‘matig’ domineert. 

 

Beide zalen zijn uiteindelijk sterk verschillend op vlak van vorm en indeling: een ‘grote’ 

langwerpige theaterzaal waar de tribune eindigt waar de scène begint, tegenover een compact 

vestzaktheatertje waar de muzikant op een podium staat en de parterre slechts uit vier rijen 

bestaat. In de Beckett zal de muziek via de vlakke muuroppervlaktes direct naar de 

toeschouwers geprojecteerd worden – zoals dat de bedoeling is in een theaterzaal – maar 

hierdoor zal het geluid misschien niet voldoende tijd (schaal: 46.13, eerder droog) krijgen om 

zich te vermengen met andere reflecties die ervoor zorgen dat het als een geheel overkomt. 

Terwijl de leegte die boven het podium van de Bonbonnière aanwezig is, ervoor zal zorgen 

dat het geluid vooral daar blijft en niet naar het publiek wordt geprojecteerd en ook zo dus 

niet als geheel kan overkomen. Of de muziek tot haar recht komt is meer een subjectieve 

parameter die we niet met bepaalde akoestische elementen kunnen linken. 
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Ten slotte staat de Beckett ook bij de algemene totaalscore op de tiende plaats, terwijl de 

Bonbonnière op de achtste plaats eindigt. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat dit kleine theatertje iets beter scoort op esthetisch vlak en de charme van deze ruimte 

misschien een rol zal gespeeld hebben bij de totaalscore. 

 

3.2.2. Protestantse kerk 

De algemene akoestiekvraag bij de Protestantse kerk (fig. 33) heeft een gemiddelde van 3.25 

(N = 12), opnieuw een eerder gematigde akoestiek. 

Die achtste plek kunnen we echter niet doortrekken naar de akoestische parameters waarmee 

deze vraag een sterk verband heeft. Zo wordt de muziek door het publiek in de kerk eerder als 

geheel ervaren en komt ze ‘in redelijke’ tot ‘in hoge’ mate tot haar recht. Bij de muzikanten 

achteraf wordt er ofwel gekozen voor ‘in redelijke mate’ ofwel voor ‘in zeer hoge mate’ (fig. 

33), vandaar dat de Protestantse kerk steeds iets hogere gemiddelde waarden heeft dan 

verwacht, afgaande van de algemene akoestiek. De meningen bij de muzikanten zijn dus 

verdeeld. Het is wel zo dat, als we naar de verhoudingen met de andere ruimtes kijken vanuit 

muzikantenervaring dat de Protestantse kerk één van de ruimtes lijkt te zijn waar hun muziek 

het best tot haar recht lijkt te komen. 

 

Waar, bij de voorgaande twee ruimtes de vorm en indeling een grote rol zullen gespeeld 

hebben op de minder goede ervaring van de muziek als een geheel en de andere akoestische 

parameters waarmee een significant verband was, zijn de waarden van die parameters in de 

kerk eerder goed. De evaluatie achteraf is waarschijnlijk een compromis tussen die eerder 

goede akoestische parameters en de sterke galm. Er is dan wel geen significant verband tussen 

de schaalvraag en de algemene akoestiek, de gemiddelde waarde op die schaalvraag (88.36, N 

= 55) wijst echter op de aanwezigheid van een niet te ontkennen galm. Die galm wordt 

vervolgens bepaald door de vorm, indeling en het materiaalgebruik van de kerk, die 

symmetrisch opgebouwd is uit meer reflecterend dan absorberend materiaal. 

 

De Protestantse kerk eindigt bij de algemene totaalscore vraag op een negende plaats, één 

plek lager dan bij de algemene akoestiekvraag. 
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3.2.3. Minard 

De Minardschouwburg (fig. 34) staat vervolgens bij de evaluatie van de akoestiek op de 

zevende plaats met een waarde van 3.45 (N = 11), een gematigd tot goede akoestiek dus. Die 

gematigd tot goede akoestiek zien we ook weerspiegeld in de dominerende antwoordopties ‘in 

redelijke mate’ en ‘in hoge mate’, wanneer we de grafiek van het publiek bekijken (fig. 34). 

Die zevende plaats kunnen we echter niet volledig doortrekken naar de andere akoestische 

parameters die in verband staan met deze vraag. De ene keer eindigt de Minard al iets beter 

dan de andere keer in de rangschikking. Zo lijkt de muzikant maar matig het gevoel te hebben 

dat zijn/haar muziek tot haar recht komt. Wanneer we echter naar de grafiek (fig. 34) van de 

muzikanten kijken, dan zien we dat de data sterk verdeeld zijn: volgens twee muzikanten 

komt hun muziek niet of nauwelijks tot haar recht, terwijl de overige muzikanten vinden dat 

hun muziek ‘in hoge mate’ tot haar recht komt. Vanuit publieksperspectief komt de muziek 

ook iets beter over. Die muziek klinkt verder ‘in redelijke’ tot ‘hoge mate’ als geheel en de 

muzikant kan zichzelf vooral ‘in hoge mate’ goed horen. Die laatste waarde is eerder positief, 

maar tegenover de andere zalen staat de Minard wel slechts op een tiende plaats bij ‘jezelf 

horen’. 

Net als bij de Protestantse kerk zal het de waarde op de schaalvraag zijn die mee de algemene 

akoestiekwaarde zal bepalen. We zien namelijk dat de Minard, na de Filmplateau de droogste 

zaal is met een gemiddelde van 40.33 (N = 55). Een theaterzaal heeft die droogte nodig, opdat 

de tekst van de acteur goed zou overkomen, zonder dat die verstoord wordt door extra 

nagalmen, maar de muziek heeft daarentegen vaak iets meer galm nodig. 

 

Uiteindelijk eindigt de Minard bij de algemene totaalscore wel twee plaatsen hoger dan bij de 

algemene akoestiekvraag en daar zullen de goede tot zeer goede quoteringen van de andere 

algemene indruk vragen zeker voor iets tussen zitten. Zo hebben we ook gezien dat de Minard 

op een lagere plaats in de rangschikking eindigt in de posttest wanneer enkel het geluid 

overblijft en de totaalbeleving weggevallen is. 

 

3.2.4. de Bijloke, Concertzaal 

De Concertzaal (fig. 35) eindigt net als de Minard in het midden van de top twaalf, op de 

zesde plaats, met een gemiddelde van 3.55. Een waarde die wijst op een matige tot goede 

akoestiek. Die middelste plaats zien we vervolgens ook weerspiegeld in de akoestische 

parameters waarmee de algemene akoestiek vraag verbonden is.  
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Enkel bij de vraag aan de muzikanten of ze vonden dat hun eigen muziek tot haar recht kwam 

in de Concertzaal staat de zaal iets lager tegenover de andere ruimtes met een gemiddelde die 

schommelt tussen ‘nauwelijks’ en ‘in redelijke mate’. Wanneer we de grafiek (fig. 34) van de 

muzikantenervaring echter bekijken, dan zien we dat iedere muzikant die de vraag invulde 

koos voor een andere antwoordoptie. De meningen zijn dus sterk verdeeld en dat leidt tot een 

lager gemiddelde voor deze vraag. 

Bij het publiek centreren de antwoorden zich rond de opties ‘in redelijke mate’ en ‘in hoge 

mate’ (fig. 35), waardoor we dus een iets positiever gemiddelde krijgen vanuit 

publieksperspectief. 

Verder kunnen de muzikanten zichzelf goed, ‘in hoge mate’, horen en komt de muziek eerder 

als geheel over naar het publiek toe.  

De gemiddelde waarde op de schaalvraag (47.89 , N = 55) ligt verder eerder in het midden, 

geen al te droge zaal, maar ook niet echt veel galm. 

 

Bij de algemene totaalscore eindigt de Concertzaal drie plaatsen hoger tegenover de algemene 

akoestiekvraag. Een mogelijke verklaring hiervoor zou, net als bij de Minard, de eerder 

positieve evaluatie van de Concertzaal bij de algemene indruk kunnen zijn. Zo staat de 

Concertzaal minstens in de top vijf bij de vragen rond algemene indruk met gemiddelde 

waarden rond ‘goed’. 

 

3.2.5. O.L.V. ter Hoye kerk 

Na de Concertzaal volgt de O.L.V. ter Hoye kerk (fig. 36) op de vijfde plaats met een 

gemiddelde van 3.64 (N = 11). Een waarde die stilaan neigt naar een goede akoestiek. Als we 

kijken naar de akoestische parameters die met deze waarde een eerder sterk verband hebben 

dan zien we dat de kerk meestal op de vijfde of zesde plaats staat binnen die overzichten.  

In de Begijnhofkerk komt de muziek namelijk ‘in redelijke mate’ tot ‘in hoge mate’ als geheel 

over en tot haar recht. Terwijl de muzikanten zichzelf goed (in hoge mate) kunnen horen 

tijdens het spelen. 

 

Verder valt het op hoe dicht de Concertzaal (van de Bijloke), de Minard en de O.L.V ter Hoye 

kerk bij elkaar liggen in deze verschillende rangschikkingen van de akoestische parameters, 

maar ook bij de algemene akoestiek vraag. De ruimtes onderscheiden zich echter wel van 

elkaar op vlak van de gemiddeldes van de schaalvraag en de algemene indrukvragen. 
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Zo wordt deze kerk gekenmerkt door een eerder sterke nagalm (83.91, N = 55), maar niet zo 

storend dat de muziek niet meer als geheel overkomt. Daarnaast schommelen de waarden op 

de andere vragen van algemene indruk tussen ‘gematigd’ en ‘goed’. 

Daar waar de Minard een eerder droge zaal was met een goede algemene indruk en de 

Concertzaal zich op die schaalvraag tussen beide ruimtes bevindt en ook een goede tot zeer 

goede algemene indruk gaf; heeft de O.L.V. ter Hoye kerk een uitgesproken galm en een iets 

minder uitgesproken algemene indruk. 

 

De kerk eindigt bij de algemene totaalscore uiteindelijk op een zesde plaats, wat een goed 

compromis lijkt te zijn tussen de akoestische waarden en de algemene indruk. 

 

3.2.6. O.L.V. Sint-Pieterskerk 

De Begijnhofkerk wordt opgevolgd door de O.L.V. Sint-Pieterskerk (fig. 37) met een 

gemiddelde van 3.75 (N = 12), een ‘matige’ waarde die alweer iets meer neigt naar een goede 

evaluatie van de akoestiek in het algemeen. In de ‘akoestiek algemeen’ grafiek, zien we dat de 

meningen verdeeld zijn sommigen antwoorden ‘niet goed’, terwijl anderen kiezen voor ‘zeer 

goed’.  

Die vierde plaats in de algemene top twaalf kunnen we niet volledig doortrekken naar de 

akoestische parameters die ermee in verband staan. Als we de ruimtes met elkaar vergelijken, 

doet de kerk soms iets beter en soms iets minder goed. Zo komt de muziek ‘in hoge’ tot ‘in 

zeer hoge’ mate als geheel over naar het publiek en vinden vooral de muzikanten dat hun 

muziek tot haar recht komt in deze kerk, bij het publiek zijn de meningen iets meer verdeeld 

(fig. 37). Verder lijkt hun muziek evenveel tot haar recht te komen in deze kerk als in de 

Protestantse kerk, het Kraakhuis en de Arca. Let wel dat de dataset hier (N = 5) een pak 

kleiner is dan bij de evaluatie van de akoestiek vanuit het publiek (N = 55) en daar het 

gemiddelde dus meer genuanceerd is. 

Die muzikanten kunnen zichzelf vervolgens vooral ‘in hoge mate’ goed horen, een waarde 

waarmee de Sint-Pieterskerk op gelijke hoogte staat met de Concertzaal en de Beckett van de 

Tinnenpot. 

 

Bij de algemene totaalscore strandt de kerk uiteindelijk op een zevende plaats. Een drietal 

plaatsen lager dan de algemene akoestiekvraag en ook na de Minard, Concertzaal (de Bijloke) 

en de O.L.V. ter Hoye kerk. Een eventuele verklaring voor dat verschil zou de eerder 
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overheersende nagalm (90.20, N = 54) kunnen zijn, waarmee de Sint-Pieterskerk zich 

duidelijk onderscheidt van de andere ruimtes. Enkel de Sint-Annakerk heeft een nog meer 

uitgesproken nagalm/echo. De Sint-Pieterskerk haalt wel nog 7.33/10 (N = 12) en de 

verschillen met de ruimtes die de kerk kort voorafgaan zijn klein, waardoor die galm zeker 

geen nefaste, ‘slechte’ invloed zal gehad hebben op de algemene waardering. 

 

3.2.7. Handelsbeurs  

De Handelsbeurs (fig. 38) is de eerste ruimte die een gemiddelde boven vier (4.25) heeft op 

de algemene akoestiekvraag, maar daar moeten we wel een kanttekening bij maken: namelijk 

dat deze vraag slechts door acht van de elf participanten is ingevuld. Vandaar dat we de 

Handelsbeurs nog in dit onderdeel bespreken, aangezien deze ruimte bij de andere akoestische 

parameters, waar de dataset evenzeer kleiner is (N = 40/N = 4), niet altijd op de derde plaats 

eindigt. 

In deze ruimte komt de muziek, net als in de Protestantse kerk, eerder ‘in hoge mate’ als 

geheel over en zijn de meningen of de muziek hier tot haar recht komt iets meer verdeeld, 

zowel bij het publiek onderling als tussen het publiek en de muzikanten. Bij het publiek 

onderling zien we dat de data verdeeld zijn over vooral ‘in redelijke mate’ tot ‘in zeer hoge 

mate’, terwijl bij de muzikanten drie van de vier kiezen voor ‘in redelijke mate’ en dus iets 

minder dat gevoel hebben dat, dat hun muziek tot haar recht komt. 

Verder horen die muzikanten zichzelf goed eerder ‘in hoge mate’, in de Handelsbeurs. 

 

De Handelsbeurs eindigt bij de algemene totaalscore uiteindelijk één plaats lager: op de vierde 

plaats met een gemiddelde van 7.59/10 (N  = 11). Een score die nauw aansluit bij de Minard 

en de O.L.V. ter Hoye kerk, en die een goede weerspiegeling is van de eerder goede 

akoestische evaluatie en de goede waarden op vlak van algemene indruk. De Handelsbeurs 

heeft op de meeste parameters algemeen goede gemiddeldes, ook bij de schaalvraag (48.35, N 

= 40) wordt de concertzaal niet te droog, maar ook niet met teveel galm ervaren. Terwijl de 

Minard duidelijk een eerder droge zaal is en de O.L.V. ter Hoye duidelijk meer galm heeft.  
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3.2.8. Conclusie van Beckett, Tinnenpot tot Handelsbeurs 

Bij de bespreking van deze acht ruimtes hebben we gezien dat sommige ruimtes dichter bij 

elkaar aanleunen dan anderen. Zo hebben de Beckett en Bonbonnière in de Tinnenpot beiden 

quasi dezelfde waarden, maar zijn deze twee ruimtes totaal anders ingedeeld en vormgegeven.  

Na deze twee theaterruimtes volgden de Protestantse kerk en de Minard elkaar op, de ene 

heeft een meer uitgesproken galm, terwijl de andere meer als een droge ruimte beschouwd 

wordt. Met de gemiddeldes van de schaalvraag konden we deze twee ruimtes, die elk aan een 

andere kant van het spectrum staan, van elkaar onderscheiden.  

Op de Minard volgde de Concertzaal (Bijloke) en de O.L.V. ter Hoye kerk. Dit waren 

opnieuw twee verschillende ruimtes, maar toch leken de waarden van de verschillende 

akoestische parameters dicht bij elkaar te liggen. Wat het onderscheid maakte tussen deze drie 

ruimtes, waren enerzijds de algemene indruk vragen en anderzijds opnieuw de schaalvraag. 

Vervolgens volgde de O.L.V. Sint-Pieterskerk die met haar uitgesproken galm in de algemene 

totaalscore volgde na de Concertzaal, Minard, O.L.V. ter Hoye kerk en uiteindelijk ook na de 

Handelsbeurs. Die haalde op alle vlak gemiddeld goede waarden, meteen ook de mogelijke 

verklaring waarom deze op de derde/vierde plaats eindigt.  
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Fig. 31: Tinnenpot, Beckett (drie 

grafieken die een overzicht geven van de resultaten 

per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 32: Tinnenpot, Bonbonnière 
(drie grafieken die een overzicht geven van de 

resultaten per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 33: Protestantse kerk (drie 

grafieken die een overzicht geven van de resultaten 

per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 34: Minard (drie grafieken die een 

overzicht geven van de resultaten per akoestisch 

relevante parameter) 
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Fig. 35: de Bijloke, Concertzaal 
(drie grafieken die een overzicht geven van de 

resultaten per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 36: O.L.V. ter Hoye kerk (drie 

grafieken die een overzicht geven van de resultaten 

per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 37: O.L.V. Sint-Pieters kerk 
(drie grafieken die een overzicht geven van de 

resultaten per akoestisch relevante parameter) 
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Fig. 38: Handelsbeurs  
(drie grafieken die een overzicht geven van de 

resultaten per akoestisch relevante parameter) 
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3.3.  Goed tot zeer goed 

De twee best scorende zalen op de algemene akoestiekvraag, maar ook op de algemene 

totaalscore, zijn tenslotte de Arca (N = 11) en het Kraakhuis (N = 12). Het Kraakhuis in de 

Bijloke haalt bij die akoestiekvraag: 4.92, een bijna unaniem zeer goede akoestiek. De Arca 

doet iets minder goed met 4.36, een duidelijk goede akoestiek. Ook bij de totaalscore zal het 

Kraakhuis iets beter gequoteerd worden, maar de verschillen zijn zeer klein. 

 

Beide ruimtes halen op de andere akoestische parameters die met deze gemiddeldes in 

verband staan quasi dezelfde waarden. Het Kraakhuis wordt bij het publiek ‘iets’ beter 

geëvalueerd, maar opnieuw: de verschillen zijn verwaarloosbaar, het gaat om honderdsten. In 

het algemeen is het zo dat in beide zalen bijna altijd gekozen werd voor de optie ‘in hoge’ en 

‘in zeer hoge mate’, de grafieken (fig. 39, fig. 40) van de resultaten voor de verschillende 

akoestische parameters trekken dan ook heel hard op elkaar. In sommige kerken, zoals de 

O.L.V. Sint-Pieterskerk of de Protestantse kerk, werd er ook veel voor ‘in hoge’ of ‘in zeer 

hoge’ mate gekozen, maar was er verdeeldheid over het feit of de muziek wel tot haar recht 

kwam in deze kerken. Die verdeeldheid zien we in het Kraakhuis en de Arca niet. Bij die 

akoestische parameters kunnen we dus geen grote verschillen opmerken, maar we zien wel 

dat de Arca in het algemeen iets meer galm lijkt te hebben. Zo heeft de Arca (N = 50) een 

gemiddelde waarde van 71.94, terwijl het Kraakhuis (N = 55), een gemiddelde heeft van 

55.76, die zaal is duidelijk iets droger. Verder staan beide ruimtes wel ongeveer in het midden 

bij het overzicht van de schaalvraag. 

 

De verschillen zijn dus niet groot op akoestisch vlak, maar als we gaan kijken naar de 

grafieken van de andere algemene indrukvragen, zien we daar wél grotere verschillen. Waar 

het Kraakhuis ook daar op alle parameters in het algemeen goede tot zeer goede waarden 

krijgt, is dat bij de Arca niet het geval. Enkel op vlak van toegankelijkheid, en eventueel nog 

indeling, zijn de waarden eerder positief. Op vlak van esthetiek en zitcomfort zijn de 

resultaten duidelijk negatiever. Dit is een mogelijke verklaring voor de uiteindelijk tweede 

plaats van de Arca en eerste plaats van het Kraakhuis in het overzicht van de algemene 

totaalscore. 

Beide ruimtes hebben een rechthoekige vorm met een andere indeling: bij het Kraakhuis 

wordt de scène omgeven door de tribune die maximum vijf tot negen rijen diep is, terwijl de 

Arca een typisch ‘zwarte doos’ theater is met een oplopende tribune vanaf de scène. Het is 
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wel zo dat de twee ruimtes voornamelijk opgebouwd zijn uit reflecterende muren die een 

aantal onregelmatigheden hebben: in de Bijloke worden de bepleisterde muren onderbroken 

door een aantal raamnissen, terwijl het in de Arca vooral de bakstenen muur achter de scène is 

die onderbroken wordt door een aantal rondbogen. Beide ruimtes zijn wel eerder compact, 

waardoor de zijmuren relatief dicht aansluiten bij het publiek en de laterale reflecties eerder 

snel het publiek zullen bereiken, om zo dat publiek een gevoel van ‘in het geluid’ te kunnen 

geven. De klapstoelen bij de Arca zijn wel harder, dan die van het Kraakhuis. 

Ten slotte hebben de twee ruimtes ook elk een andere functie. De Arca is in de eerste plaats 

de tweede plateau van het NTGent, waar de kleinere theaterproducties een plaats krijgen. 

Terwijl het Kraakhuis echt gericht is op kleinere intieme, akoestische concerten of 

muziekprojecten.  

 

Dus hoewel het twee ruimtes zijn die totaal anders zijn opgevat qua functie en indeling, lijkt 

de compacte rechthoekige vorm met reflecterende muren een gemene deler te zijn die zorgt 

voor een goede ruimteakoestiek. 

 



 

 

 

Fig. 39: Arca (drie grafieken die een 

overzicht geven van de resultaten per akoestisch 

relevante parameter) 

Fig. 40: de Bijloke, Kraakhuis (drie 

grafieken die een overzicht geven van de resultaten 

per akoestisch relevante parameter) 
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DEEL III: CONCLUSIE 

 

Aan het begin van deze masterproef deelden we het hoofdonderwerp: “Invloed van  de ruimte 

op de ervaring van muziek”, op in een aantal onderzoeksvragen. Die peilden enerzijds naar 

het verband tussen akoestische kenmerken en eigenschappen van een ruimte en hoe beide een 

effect zouden kunnen hebben op de ervaring van muziek in een ruimte; en anderzijds naar het 

feit of we de ervaring en resultaten zouden kunnen terugkoppelen naar de programmatie of 

activiteiten van desbetreffende ruimtes. 

 

In het de eerste sectie van deel II waar we iedere ruimte apart besproken hebben vanuit de 

publiekservaring, gaven we reeds een antwoord op dat eventuele verband tussen ervaring en 

programmatie. De programmatie of activiteiten waren niet in iedere ruimte even duidelijk, 

maar vaak konden we wel een verband leggen tussen beide. Zo werd de Minard eerder als 

droog ervaren, en dat is ook hetgeen wat een theaterruimte, die gericht is op spraak, nodig 

heeft. De Arca, in se een theaterruimte, was in dit onderdeel de verrassing die ook uitermate 

geschikt leek voor akoestische zang en strijkersolo optredens.  

Nadat we iedere ruimte apart besproken hadden vanuit publiekservaring volgde in het tweede 

sectie de posttest, waar we focusten op de ervaring van de muzikanten. We zagen dat een 

aantal ruimtes systematisch met elkaar verwisseld werden en dat de ruimtes achteraf in het 

algemeen beter werden ervaren tijdens het experiment. Die foutieve combinaties konden we 

vooral linken aan gelijkaardige waarden op de schaalvraag (tijdens het experiment), terwijl de 

algemeen betere appreciatie waarschijnlijk iets te maken zal gehad hebben met de 

totaalbeleving die wegvalt tijdens de posttest. Uit dit onderdeel zouden we kunnen besluiten 

dat de totaalbeleving een rol zal spelen bij de goede/minder goede ervaring van een ruimte. 

Die totaalbeleving (+ algemene indruk) en de resultaten op de schaalvraag gebruikten we 

vervolgens in de synthese om mogelijke verklaringen te geven voor het feit waarom een 

ruimte in de algemene totaalscore hoger of lager eindigde dan bij de algemene 

akoestiekwaarde. Deze laatste sectie gaf namelijk de antwoorden op onze andere 

onderzoeksvragen. De akoestische kenmerken die bepalen of de akoestiek en bijgevolg ook de 

muziek goed worden ervaren zijn: ‘geheel’ (publiek), ‘tot haar recht’ (publiek en 

muzikanten), ‘jezelf goed horen’ (muzikant). In het Kraakhuis en de Arca, twee compact 

rechthoekige ruimtes met vooral reflecterende muren, kwamen deze parameters het best tot 

uiting. Daar had het publiek het meest het gevoel dat de muziek als geheel overkwam, de 
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muziek tot haar recht kwam en konden de muzikanten zichzelf ‘in hoge-zeer hoge mate’ goed 

horen. In de Filmplateau en de Sint-Annakerk, een filmzaal met zeer droge akoestiek en een 

kerk met een enorme galm, kwamen deze parameters het minst goed tot uiting. 

We zouden uiteindelijk kunnen besluiten dat de ruimte wel degelijk een invloed heeft 

op de ervaring van muziek en dat voor de akoestische solozang en strijkersolo 

optredens in dit experiment, de aan te raden ruimte: compact en rechthoekig blijkt te 

zijn met veel reflecterende muren, waar de muziek voldoende tijd krijgt om als geheel 

over te komen, de muzikanten zichzelf goed horen en de muziek tot haar recht komt. 

 

Ten slotte is het belangrijk dat we er rekening mee houden dat al de conclusies die we 

maakten tijdens dit onderzoek enkel en alleen kunnen beschouwd worden binnen deze 

context. Absolute conclusies kunnen we niet maken op basis van de kleine omvang van het 

experiment, die we als een piloot kunnen zien. Die conclusies kunnen echter wél indicaties 

zijn van mogelijke antwoorden op de vragen die aan het begin van deze masterproef gesteld 

werden.  

Indien we besluiten zouden willen nemen met een breder draagvlak, dan zouden we in de 

eerste plaats de ruimtes in verschillende volgorde moeten aangedaan hebben, opdat niet 

iedereen de ruimtes in eenzelfde volgorde met elkaar zou vergelijken; en zouden we in de 

tweede plaats het experiment moeten uitbreiden, naar ruimtes en ook naar participanten toe. 

Naar ruimtes toe zouden we nog meer uiteenlopende ruimtes met verschillende indeling en 

vorm kunnen betrekken in het onderzoek. Naar participanten toe zouden we enerzijds het 

publiek kunnen uitbreiden en werken met volle ruimtes, maar dan zouden we misschien niet 

met telkens hetzelfde publiek kunnen werken – wat een probleem zou kunnen zijn in de 

vergelijking achteraf; en anderzijds zouden we ook met meer muzikanten kunnen werken: 

hetzij solo gevarieerd of één specifieke doelgroep, hetzij in andere configuraties als 

ensembles, orkesten…. 
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DEEL IV: BIJLAGEN  

I. Interviews 

I.a. Interview Wolf Raman, Handelsbeurs, 24 februari 2014 

Ik zou willen beginnen met de geschiedenis van de zaal. 

De geschiedenis is eigenlijk een vrij lange en complexe geschiedenis die de groei van het gebouw een beetje 

belichaamd. Het komt er eigenlijk op neer, als je een grondplan zou hebben: je begint met de Hoofdwacht, dat is de 

grote inkomhal, waar dat de tickets zitten… 

Dat is de concertzaal ja… 

Dat is een heel oud gebouw, dat is van 1738, het oudste gebouw op de Kouter in de Rococostijl - niet te geladen, 

weliswaar, maar een echte mooie Rococostijl. Dat is van een architect die ook nog een gebouw aan de overkant 

heeft gezet 30 jaar later, David Kindt, en zijn collega Bernard De Wilde heeft mee de plannen ontwikkelt. 

Daarnaast heb je het restaurant, en het restaurant is gebouwd – dat was eerst een stal, een paardenstal, de stal van de 

Dragonders – en dan hebben ze rond 1780, zeg maar 1778 het gebouw van Brasserie Ha’ er gezet. Dat was dan 

eigenlijk voor de Koninklijke Paardenposterij, die zat daar toen. Van de foyer en de concertzaal was nog geen 

sprake toen, dat was gewoon veld. 

 Dat waren de gronden van de Sint Sebastiaansgilde, dat was een boogschuttersgilde, en die hadden hier 

oefenterreinen voor de liggende wip. Op de Kouter zelf stond er een staande wip, een schietgaai, waar ze op konden 

oefenen. Dat waren de langboogschutters en de kruisboogschutters van de Sint Jorisgilde die kwamen oefenen. 

Dan is het Paardenposterij worden. 

Het geheel of enkel het deel van de Foyer, Brasserie? 

Het volledige gebouw is dan gebruikt geweest door de familie Bussot, die werkt in opdracht van Tour & Taxis, die 

organiseerden de Paardenposterij van ca. 1770 – 1830. 

Dan zijn de gebouwen dus al samen? 

Ja, inderdaad, dan zijn beide gebouwen samen. Toch 40 jaar Stadswacht, Hoofdwacht geweest. Maar eigenlijk 

oorspronkelijk nog voor de Oostenrijkers, voor de Oostenrijkse wacht: dat waren allemaal kampementen erachter, 

tenten, legerwagens, paardenstallen enz.. 

Dan was het gebouw van de brasserie samen met de Hoofdwacht was dan het verdeelcentrum van de 

Paardenposterij. Maar daarnaast, waar nu de Standaard Boekhandel is, was een groot Posthotel en dat hoorde bij 

elkaar die twee. Dat Posthotel was een zeer mooi gebouw, we hebben daar naar het schijnt Mozart nog mogen 

ontvangen. Alle grote politici, keizers, heersers van alle landen… zouden daar nog in geslapen hebben. ‘k Heb daar 

nog een beeld van - ooit nog foto van getrokken voordat het is afgebroken – een prachtig interieur, zeer modern: 

daar werden bals in georganiseerd, banketten..  

En dan, vanaf 1830, begonnen de eerste treinen in België te rijden en is de Post verhuisd naar de stations overal: om 

betere verdeelcentra te hebben. Bijgevolg bestonden die postkoetsen niet meer, dat is er uit gegaan. 

In 1842 is er beslist door een groep van 400 rijke handelaars uit Gent om dat te kopen en een zaal te bouwen en dat 

was de foyer. Dat eigenlijk een grote balzaal voor die mensen met 3 lusters in. 

(Er is ook een tekst van hé, misschien moet je dit niet opnemen.) 

Het is gewoon in vier delen (schetst het): Hoofdwacht, gebouw van Brasserie, dan is de foyer er bijgekomen in 

1850, een herenclub eigenlijk. Die club heette L’Union, waar ze bals, theaters, muzikale opvoeringen – we hebben 

heel veel affiches gevonden om te komen kijken naar Vivaldi-uitvoeringen enzovoort – hadden. Vervolgens zijn we 
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naar 1900 aan het gaan. In 1900 had de stad Gent nood aan een Handelsbeurs en die Handelsbeurs zat tot dan 

eigenlijk in de kelder van Justitiepaleis. 

Het oude Justitiepaleis… 

Ja, inderdaad. In die kelders, die waren te klein, dan hebben ze eigenlijk gevraagd aan  L’Union: we zouden 

eigenlijk die zaal willen gebruiken voor een jaar als Handelsbeurs of dat zou lukken of niet. Dan is de beslissing 

gekomen van de stad, en van de burgemeester eigenlijk, om L’Union te onteigenen. Zij vonden zogezegd geen 

betere optie dan het te onteigenen van die zaal. Ze zeiden er is geen betere en meer centrale plek om die 

Handelsbeurs in te richten. 

L’Union die zat toch in de foyer hé? 

Ja, de Concertzaal was nog niet gebouwd. Na 5 jaar gebruik van de foyer als Handelsbeurs, hebben zij de 

Concertzaal ernaast gebouwd. De Concertzaal, in 1905 was die af, is een beroemde architect aan te pas gekomen: 

Van Rysselberghe, die o.a. het MSK gedaan heeft. Hij heeft dezelfde rondboog gemaakt eigenlijk.  

Dan heb je een hele periode Handelsbeurs eigenlijk, beursgebouw in Gent tot 1980-1985, daarna was het 

uitgeleefd: werden meer fuiven georganiseerd dan wat anders. 

1989 was het echt gedaan en vanaf dan zijn er een paar bewoners geweest, vooral vogels en ratten.  

Dan in 1998 was er het Noordstarfonds, dat zijn wij. We hadden reeds een concertzaal, de Gele Zaal, – en die 

hebben we dan verhuisd naar hier. Wij hebben in 2002 de zaal geopend, nadat we er vier jaar aan gewerkt hebben. 

Het is eigenlijk ook een tijd een reizende zaal geweest, reizende concertzaal: Minard, NTGent, Minnemeers, 

Nieuwpoorttheater… overal concertjes 

Dat waren eigenlijk allemaal organisatie die Noordstar sponsorde eigenlijk. 

Ja, Noordstar komt van Noordstar en Boerhaave, een verzekeringsmaatschappij, ontstaan in 1935. Er is een man, 

Rudolf van Oeverveld, dat was één van de medeoprichters, die geen nakomelingen had. Hij zei van: “Ok, ik ben 

lang een verzekeringsmaatschappij geweest, maar ik heb altijd het hart op de juiste plek gehad. Mijn geld gaat met 

mijn dood uit de firma en wordt vastgelegd voor de komende 100 jaar minimum. Het beheerd worden door 

Noordstarfonds en door de Raad van Bestuur van Noordstar en Boerhaave – eerst Mercator dan Baloise geworden.”  

Al dat geld zal enkel en alleen gebruikt worden voor cultuur. 

(1738 (Hoofdwacht) – 1775 (Brasserie) – 1850 (foyer) – 1900 (Concertzaal) ): de vier jaartallen waar er steeds een groot 

stuk bij gekomen is. 

 

Ik had gelezen in een artikel in de Standaard dat verschenen is in 1998 (Karel Van Keymeulen, Cultuurtempel op Kouter voor 

Gele Zaal, 26 december 1998, red.), toen jullie naar hier zijn verhuisd, dat zei dat er beeldende kunst zou komen. Eerst was 

er het plan om een kunstgalerij, dat is niet gelukt… 

Er was wel een kunstgalerij. Mercator die had een kunstgalerij: galerij Mercator. Dat is nooit de bedoeling geweest 

van Noordstarfonds. Noordstarfonds heeft altijd gewild van daar een Concertzaal in te steken en een 

multifunctionele foyer. 

En daar zouden ze dan die beeldende kunst… 

Noordstar en Boerhaave heeft natuurlijk een geschiedenis van heel veel met beeldende kunst te maken te hebben. 

Eigenlijk hebben zij heel lang, geen zaal gehad, tot in de jaren ’80: de Gele Zaal. 

In Antwerpen hadden ze een galerij, toch? 

Ja, galerij Mercator. Maar ze hebben eigenlijk wel heel veel kunst verzameld onderweg met dat geld. Ze hebben 

ook veel prijskampen uitgeschreven en ook heel veel geld uitgedeeld daarvoor. Bijvoorbeeld bij Gent Jazzfestival is 

in de tijd opgericht met geld van Noordstarfonds. Les ballets C de la B: heeft geld gekregen van Noordstarfonds. 

In Gent was dat een echte mecenas. Toen dat er nog geen gebouw was - op dit moment kunnen we echt geen geld 

meer uitdelen – dan deden ze prijskampen. Ze kochten bijvoorbeeld zelf instrumenten aan voor studenten en er 

werden vervolgens concours georganiseerd, waar de winnaar dat instrument kon winnen enzo… Er waren een heel 
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pak echte investeringen waar het geld vloeide naar andere cultuurinstellingen, omdat Noordstarfonds zijn eigen 

projecten niet groot genoeg waren of er was geen vaste zaal, geen vast podium. Vanaf de Gele Zaal zijn ze dan wel 

beginnen investeren in muziek en hier is er echt een keuze gemaakt: we worden een concertzaal. De zaal is echt 

gemaakt voor kamermuziek. 

 

Dat had ik inderdaad gelezen: dat het akoestisch profiel kamermuziek is, maar jullie programmeren ook enorm veel andere 

zaken. 

Ja, absoluut. De zaal op zich was een vlakke zaal, die zo hoog stond als de foyer. Wij hebben een put gegraven en 

daar een vloer in gelegd: die vloer kan op en neer. Als die beneden staat, dan is de akoestiek ideaal voor 

kamermuziek: afmetingen, hoogte.. Alles is perfect daarvoor. 

We houden dat vol tot nog toe, we krijgen heel veel aanvragen tot opnames. 

Dat had ik inderdaad ook gelezen dat je opnames kan maken, of het een opnamestudio is. 

Ja, in het begin hadden we ons eigen platenlabel. Het H label heette dat, er zijn een aantal artiesten die ondertussen 

wel vrij groot zijn en ook soms niet, soms op andere projecten gekomen zijn enzovoort, mee aan de haal gegaan. 

Wie hadden we allemaal? Down, Oblomov… We hadden een eigen openingsproductie waar dat er echt met scherp 

is geschoten: overal cultuur en muziek in de zaal door Wouter Van den Abeele. Daar is een CD van gemaakt: 

Metanov. Ik denk dat er stuk of 10, 15 cd’s zo gepasseerd zijn. 

Dat is dan opgenomen in de zaal met tribune, met het akoestische profiel van kamermuziek.. 

 Ja, met de akoestische kwaliteiten van de Handelsbeurs met tribune wel.  

Als je dan jazz, wereldmuziek… 

 Dan moeten we iets helemaal anders gaan doen: dan passen we de zaal helemaal aan. 

Helemaal tot staformatie of.. 

Soms, maar soms ook in zittende formatie. We hebben een glazen topwand, dat is een hard oppervlak, die elk 

geluid van het podium bij ons publiek brengt. Voor versterkte concerten hebben we een doek van 25 meter die 

automatische die glazen wand afschermd, zodanig dat we veel stiller zijn. Dat de akoestiek veel intiemer en is ook 

veel meer opslorpt dat het niet te luid klinkt. Zodanig dat als we door ons boxen gaan, dat het niet langs alle kanten 

klinkt maar gewoon puur van zaal naar publiek gaat. 

Ok… 

 We hebben twee verschillende achterdoeken. We hebben er één die plastiek lijkt, maar eigenlijk keihard is en die 

alle geluid die naar achter zou willen gaan, terugkaatst in de zaal. Voor versterkte concerten doen we daar een dikke 

monton voor. Je ziet het verschil niet, het publiek zal nooit weten welk doek er hangt. Maar de ene is een heel 

weerkaatsende doek en de andere een heel absorberende. 

Dan heb je nog de zijwanden: links gordijnen – dat is niet zo gelukkig dat we links en rechts verschillende zijn – 

maar de rechterkant zijn allemaal akoestische platen eigenlijk, die hebben dezelfde functie van gordijnen. In het 

begin waren die zelf indrukbaar, omdat die zodanig moesten absorberen als de gordijnen, maar die zijn ondertussen 

zodanig veel beschilderd dat ze een beetje harder geworden zijn. 

Is dat dan verslechterd? 

We hebben speciale verf daarvoor, maar er zit een klein verschil op. De mensen gaan het nooit horen, maar wij 

horen bijvoorbeeld wel het verschil tussen links en rechts. 

Dat heeft dus dezelfde functie, maar ziet er gewoon anders uit. Doe je die gordijnen soms open of toe of hangen die daar 

vast? 

Die gordijnen gaan soms open als de vloer vanboven staat, zodanig dat we die twee zalen samen kunnen brengen. 

Dan is dat puur voor circulatie publiek, dat heeft met akoestiek niks te maken. 

 



DEEL IV : BIJLAGEN 

133 

 

Dan is er nog een heel ander groot stuk. We mochten de zaal hier openhouden van Monumentenzorg, ik denk dat ze 

zelf erg verlangden dat wij dat deden. Er is een massa geld in dit gebouw gepompt. Wat hebben we dan gedaan: we 

mochten geen elektrische, technische, theaterinstallaties zetten, omdat dat allemaal het gebouw zou kunnen 

beschadigen of veranderen. Wat is er gebeurd? Er is een keuze gemaakt: we gaan voor een zaal met akoestische 

mogelijkheden, waar er ook versterkte concerten kunnen doorgaan. We zitten hiernaast met een gebouw van 60 

appartementen (Standaardboekhandel), aan de andere kant waren het eerst banken en worden die nu ook 

langzaamaan allemaal bewoond. Dus wat doen we: hebben een grote bunker rond onze twee gebouwen gezet. 

Enkel de voorste twee gebouwen (Hoofdwacht en Brasserie), zitten niet in die bunker. De twee zalen zijn volledig 

omringd, door een gigantische geluidsbunker. Zodanig dat er niets van dat geluid naar buiten gaat. Het zwakste 

punt zou dat glas zijn achteraan, maar dat glas is 5 à 6 centimeter dik en is gevuld met Argon en Crypton gas: een 

zeer inert gas dat enorm isolerend is. 

Door die bunker te bouwen kom je eigenlijk niet aan het historisch pand. 

Neen inderdaad, we hebben alles opgehangen aan de bunker. Alles van theatertechnisch materiaal: trekken, trossen, 

takels, alle vormen van bekabeling en belichting, dimwerking, elektrische theatertoren… Hangt allemaal op aan die 

bunker. 

Het vroeger gebouw had toch ook een dak.. 

Ja het zijn twee daken, die je eigenlijk kan zien als je achteraan door het glas kijkt: dan zie je nog de oude 

contouren van het gebouw. We hebben er gewoon een bunker boven en rond geplaatst. 

Dus eigenlijk kunnen jullie dat allemaal wegnemen en terug in oorspronkelijke staat laten. 

 Moest dat moeten, dan zou dat lukken, ja. 

 

Wat ik me ook nog afvroeg: jullie hebben hier een mooi terras, maar doe je daar iets mee? 

Te weinig, te weinig. In het begin werd dat heel veel gebruikt, maar het enige nadeel is dat het commercieel totaal 

niet interessant is. Omdat het een kleine capaciteit heeft of je hebt heel veel kelners nodig en het heeft maar 24 

plaatsen. Als je daar mensen zet, gaan er andere mensen niet meer in het restaurant willen zitten. Dus wat doen we 

nu: we hebben een restaurant vooraan met een capaciteit van 80 man. 

Brasserie en foyer of.. 

Brasserie en de helft van de foyer. Als er geen activiteiten zijn van ons, dan mogen ze de helft van de foyer 

gebruiken. 

Dat terras is natuurlijk fantastisch en we hebben er plannen mee. We willen er eigenlijk een soort van 

repetitie/studio/jazz-zaaltje in bouwen. Een jazz-zaaltje voor 100-120 man, waar er ook opnames, repetitie en 

creatie kunnen gebeuren. 

Ja, dat vroeg ik mij inderdaad nog af. Want Wim had naar aanleiding van zijn artistiek-directeurschap gezegd bij Missie en 

Visie (op de website): “Het is een plek die actief wil inspelen op de diversiteit binnen de samenleving en waar muzikanten 

kunnen creëren en presenteren” 

Dat gebeurt wel al hoor, maar het is heel moeilijk in onze planning. Er gebeurt dat er af en toe iets in de zaal 

gemaakt wordt, in de backstage… Maar we maken er geen reclame voor. De agenda van de Handelsbeurs zit op dit 

moment zodanig vol: we zitten met 220-250 activiteiten/dagen al en meer kunnen we niet trekken met onze ploeg. 

Enkel van de Handelsbeurs of ook externe activiteiten, want de zaal wordt toch ook verhuurd? 

We doen 100 concerten zelf, daarnaast verhuur 70 à 80 en daarnaast komen nog heel wat samenwerkingen: met 

Festival van Vlaanderen, Filmfestival, Boomtown, Glimps, Democrazy… 

 Dan zijn er nog eens dagen waaraan we aan onderhoud moeten doen, dat zijn ook nog eens 40 à 50 dagen. 

We hebben eigenlijk geen enkele datum over en zeker niet om mee te gaan met de planning van de artiesten. 

Daarom willen we aparte studiocabine maken waar er nog veel meer gecreëerd kan worden. 
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Meer een repetitieruimte.. 

 Met allure van een klein concertzaaltje.. 

Waar je dan mini-concertjes kan geven. 

Voor jazz is dat ook wel een beetje gewenst en daarboven zou er een gigantisch terras komen, waar we dan wel een 

grote capaciteit van mensen kunnen zetten. Maar dat zijn allemaal toekomstplannen, we zijn nog bezig met alle 

fondsen te verzamelen, die zijn er nog niet. 

Dus nu is het idee: dat klein terras dicht doen, daar steek je een repetitieruimte/studio/jazz-zaaltje in, en.. 

 Dat is het idee, dat nu het meest aanspreekt en we nu centen voor aan het zoeken zijn. 

En daarboven doortrekken met een fantastisch terras aan het water. 

 Ja, want dat is een fantastische ligging, vooral: zuiderlijk gericht. 

Inderdaad prachtig langs dat water en dan nog eens met die brug erbij.. 

Wij hebben die gelegd en betaald. De brug heeft de prijs gehad voor mooiste openbare ruimte van 2010. Getekend 

door: Office Kesten Geers & David Van Severen, ze is ook gemaakt door Van Severen. 

Dat is een fantastische brug die afhellend is, een afhellend vlak in een verticale rug is. 

 Laden en lossen, maar ook als nooduitgang. Als er vooraan brand zou uitbreken, in de keuken bijvoorbeeld, dan 

kan iedereen langs achter weg. 

 

Dat creëren is nu meer voor mensen die hier een aantal dagen op voorhand zijn of.. 

 Ja, maar pas op: wij doen wel al het één en ander ze. 

Met Kraakpand en Handelsfest… 

O.a. met Kraakpand en met Istanbul dat er zit aan te komen is er ook een opdracht gegeven. Lies Van der Aa die 

een concert gaat geven, dat we gaan doen met het Ha’fest in de Sint-Jacobskerk met een koor van 42 man, dat zijn 

mensen van Brussel. Dus die zijn dat daar aan het maken. 

Dus je treedt ook op als co-producent. 

Ja, zo is het. We hebben dat ook gedaan met MannGold de Cobre. Daar hebben we ook meegefinancierd in de 

creatie. Dat hoeft niet altijd hier te zijn, maar dan krijgen wij wel publiciteit ook. 

 

Dat vroeg ik me ook nog af. Je hebt Noordstarfonds, krijgen jullie nog andere subsidies of is dat puur Noordstarfonds? Want 

ik had eens ergens gelezen dat jullie dan uiteindelijk geen subsidies hadden gekregen.. 

We hebben ze uiteindelijk wel gekregen. De eerste drie jaar waren we zo bolt om te zeggen: we hebben geen 

subsidies nodig, we zijn onafhankelijk. Maar daar zijn we snel van afgestapt. 

Dus jullie worden wel gesubsidieerd.  

We worden gesubsidieerd, maar dat is nog altijd geen subsidie van waar we het gebouw kunnen van laten bestaan. 

De subsidies van de stad zijn symbolisch, maar de subsidies van de overheid zijn zeer belangrijk voor onze 

artistieke werking. De rest zijn eigen middelen. 

Noordstarfonds.. 

Noordstarfonds dat belegd wordt en geld uit beleggingen haalt en met geld van de verhuur natuurlijk ook.  

Verhuur zijn dat congressen… 

Ja, allerlei soorten congressen, soms ook privé-concerten: een bank die een concert geeft. 

Zijn er bepaalde zaken dat je zegt: dat doen we niet? 

 Ja, dansfeesten omdat onze zaal daar zodanig van afziet. 
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Wim (Wabbes red.) is nu artistiek directeur, maar die gaat wel nog zijn programmatie-taken blijven doen. Er komt geen 

nieuwe programmator. Was er daarvoor dan een artistiek directeur of.. 

Neen, daarvoor was er geen artistiek directeur. Twee jaar geleden heeft onze collega  Michael (Joostens red.) ons 

verlaten. Hij was de eerste artistiek directeur en programmator niet-klassiek. Liesbeth (De Voogdt red.) die bleef 

klassiek organiseren en dan hebben we Wim kunnen strikken. Dat was met zicht op artistiek directeurschap. We 

hebben eerst een jaar programmatie gedaan, naast Liesbeth eigenlijk, en dan is hij artistiek directeur geworden. Dat 

houdt voor hem inhoudelijk niet zo veel meer in, behalve dat de lijn van het uitbouwen klassiek en niet-klassiek 

samen, echt naar elkaar toegroeit. Daar zit Liesbeth eigenlijk even veel achter als Wim. Denk bijvoorbeeld aan 

Kraakpand afgelopen weekend. 

Het is dus echt die mix van klassiek, pop, jazz… echt alles. Doordat je dan akoestisch zoveel mogelijkheden hebt, kan je alles 

in optimale omstandigheden doen. 

Ja, we hadden hier onlangs een concert met Demi Durado, man met gitaar, in samenwerking met Democrazy, en we 

hadden dat gedaan in theateropstelling.  

Dat was hallucinant hoe goed dat de akoestiek was, echt iedereen zei: zet dat ergens anders en dat gaat nooit zo 

goed zijn.  

 

Akoestiek kan je altijd aanpassen, dus daar kan je niet echt een term op plakken. Behalve dan dat het een akoestisch profiel 

heeft van kamermuziek. 

Ja, dat is de naakte zaal. De naakte zaal zijn de perfecte omstandigheden kamermuziek. Dan kan je gaan dempen 

voor versterkte muziek. 

Denk je dat de muzikanten en zangers dit hier als een goede zaal ervaren? 

 Zang is het zwakste altijd, voor piano is het bijzonder sterk en viool ook. 

Wel ‘k ga drie strijkers hebben en twee zangers. 

Zang is, wat ons betreft, het moeilijkste. Het werkt ook perfect ze, maar zang moet toch een serieus volume hebben. 

Achteraan is iets meer resonantie, vooraan is het directer. Het is echt heel raar, het geluid zit echt op de tribune. 

Vanaf dat je een beetje rechtstaat, kom je er een klein beetje uit. 

Het is dus een soort bubbel rond de tribune 

  Ja, inderdaad. 

 

Nog toekomstplannen, behalve het repetitiekot/studio... 

De Handelsbeurs heeft heel veel toekomstplannen hé. Dat Ha’fest is iets wat we jaarlijks gaan zetten. Er zijn er nog 

heel veel. 

Verder onze ecologische visie verder uitbouwen en in de realiteit zetten. 

Dichtste plannen zijn dan vooral Ha’fest nu 

Ja, Ha’fest, Kraakpand, een concert met Democrazy waar we enorm naar uitkijken: o.a. Sun Kil Moon, dat is een 

heel avant-garde band eigenlijk. Er zijn veel concerten, meeste van jazz en klassiek zijn al aangekondigd. Eind 

april, begin mei wordt het nieuw programma voor volgend jaar aangekondigd.  

 

Noordstar heeft zijn eigen zaal nu, sponsoren die nog andere ruimtes of… 

 Neen, 

Vanaf de Gele Zaal en de Handelsbeurs nu, is het enkel voor jullie… 

Tijdens de Gele Zaal wel nog, dat was ook veel kleiner. Die zaal had een capaciteit van 100-120 man en die deden 

ook niet zoveel concerten. Oorspronkelijk was dat hier ook maar de bedoeling van een 60-tal concerten per jaar te 

doen. Daar hadden we ook maar budget voor. 
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Het is een volwaardige concertzaal geworden en in die zin heb je echt een eigen programmatie nodig, die veel 

aanbiedt, die constant aanwezig, die erkend en herkend wordt als concertzaal. Met 40 concerten ben je eigenlijk 

geen volwaardige concertzaal, dan ben je een kleine speler. Dan zouden we ook veel meer moeten verhuren en… 

Het personeelsbestand is er wel naar hoor. In de Gele Zaal waren we met 4 of 5, nu zijn we met 15. Dat is allemaal 

gegroeid en dat heeft ook zijn kost natuurlijk. 

 

II.b. Interview Jo Decaluwé, Tinnenpot, 17 februari 2014 

Ik heb gelezen dat jullie in de tijd van Arca nog samen hebben gewerkt, vanaf ’85.. 

 Ik was directeur van Arca lange tijd en dat was hier ons tweede plateau. 

Vooral voor repetities en als decoropslag 

 Ja, decoropslag en repetities.. kleine voorstellingen ook ja. 

 

Waarvoor staat Tinnenpot vandaag de dag? Ik zie dat jullie enorm veel zaken programmeren: theater en andere uiteenlopende 

zaken. Wat is eigenlijk de missie en visie van Tinnenpot? 

Dat is een goede vraag. Ons onderschrift is: “Tinnenpot, waar bijna alles kan”. Dat is ook zo, je kan hier eigenlijk 

niets opnoemen dat hier niet kan doorgaan, behalve popconcerten. Zelfs trouwfeesten gaan hierdoor, hoewel we 

daar niet naar op zoek zijn. Onze corebusiness zijn nog altijd de kunsten, maar voor de rest ga je niet veel vinden 

wat hier niet gebeurd: van festivalletjes voor jeugd, tot allerlei soorten dingen. Een zeer brede waaier. 

En dan de missie, ja oké… Ik kan me moeilijk positioneren tussen het theatergebeuren in Gent, omdat er al alles is. 

Ik kom daar eerlijk voor uit. Ik kom uit een groot verleden van Arca, met heel experimenteel en eigentijds theater, 

met voldoende subsidies. 

Maar ouder worden en pensionering en toestanden.. en fusie en afspraken om samen te werken met NTG.. brengen 

dat dan op een ander pad. Iedereen vond dan dat Tinnenpot een eigen leven zou mogen leven. Zo is het een aparte 

vzw geworden en bouwen we dat natuurlijk uit. Ja oké, in Gent is alles: de Vooruit is daar, de Kopergietery is daar, 

de Vieze Gasten zijn daar, NTG is daar met twee plateau’s en… 

Ik zeg eerlijk ik kan daar zo geen artistieke spie vinden om mij daar tussen te wringen. Ik heb ooit eens een dossier 

ingediend voor subsidies, maar ik doe het niet meer. Ik kan het misschien nog wel doen, onder vorm van… (denkt 

na), ik weet het niet. Enfin, ik heb daar voorlopig niet veel zin in, dat is pretentieus hé. 

Ik ben natuurlijk dolgelukkig, ik heb nog maar pas “De Les” gedaan met Dirk Tanghe – ik weet niet of die naam u 

iets zegt – maar dat is wel een topregisseur maar helemaal aan lagere wal. Ook weerom nu is dat gebleken, maar 

toch hebben we een première kunnen hebben, wat prachtig artistiek is. Dat is voor mij natuurlijk een.. 

Opsteker.. 

Ik heb niks tegen de amateurs die naar hier komen of de anderen die hier iets proberen, zeker niet. Ik heb daar liefde 

voor en dat moet ook blijven bestaan. ‘De levende stoel’, wat we nu hebben, muziektheater waar heel veel goede 

stemmen over zijn. Wat ik toch heb kunnen realiseren. Met 5 muzikanten… 

Wat is dat precies ‘De levende stoel’? 

 Het is eigenlijk een Japans verhaal. 

 

Ik zag dat enorm veel gebeurd in Tinnenpot, maar houden jullie er rekening mee dat wanneer je zaken programmeert of 

mensen ontvangt van dat past best in die zaal, en iets anders past best ergens anders of… 

Dat gaat allemaal volgens de mogelijkheden. Als er al een zaal bezet is, dan is de zaal bezet. Dat moeten ze tijdig 

aanvragen. 

Dat is ook – ik ga daar niet paternalistisch over doen – maar het feit dat we al die zalen/ruimte, die anti-space 

creeëren… Zet het ook groepen aan om soms op een andere manier te werken. Zo een amateurverenigingen die 
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vroeger in een parochiezaal speelden, die bouwden een decor met nagels en dingen… dat moest daar een maand 

vast blijven staan. Terwijl ze hier soepeler moeten zijn en vandaar ook creatiever in hun zaak. Zonder dat ik dat 

dwingend opleg, maar die zaal dwingt hen daartoe en de omstandigheden ook. 

 Ze hebben altijd toch… (denkt na), je kan altijd toch tamelijk goed werken met technische apparatuur: de 

klanktoestand, het licht, de ganse sfeer is toch veel professioneler dan een parochiezaal. Waar ik van houd hé, het is 

heel andere sfeer. Zonder dat ze het weten, worden ze een beetje door ons gestuurd, ook in artistieke richting. 

En uitgedaagd… 

Ja, ook in artistieke richting. Dus wie eerst is om de zaal te boeken, dan heeft die de zaal die hij wenst. 

 

Gaan jullie ook luisteren naar de projecten en bijvoorbeeld aansturen als je toch de mogelijkheden hebt, van het is misschien 

best dat je het in die zaal doet, of in die zaal.. of laat je dat vrij? 

Ik laat dat meestal vrij, ik zeg dat soms eens. Enfin, ik moet dat niet sturen, dat moeten zij maar doen hé. 

 

Ik zag dat het Ariantrio ook komt, in welke zaal spelen die? 

 Wie, waar is dat? 

Ik heb dat gezien op jullie website dat die kwamen.. 

 Wanneer komen die? 

Ik denk februari/maart… 

Want ik heb graag veel muzikale dingen, maar bon ik heb geen structurele subsidie. Ik  heb een beetje subsidie om 

de huur en de verwarming en toestanden te betalen. Maar ik heb (bijna) geen structurele subsidie om groepen uit te 

kopen enzo. Dat kan ik dus niet, andere theaters kunnen dat wel. Waar staat dat? 

Ik dacht dat het februari/maart was 

(kijkt in zijn agenda) 

 Dat staat op de twintigste in de Bonbonnière, mijn kleinste zaal. 

Is dat verrassend? 

Neen, ik weet niet met hoeveel dat ze zijn, trio, dan zijn ze met drie. Ik weet niet wat het precies is. 

(belt naar zijn secretaresse) 

Ze weet er ook niets meer over, dat gebeurt wel hoor. Dat er groepen hier komen spelen en hun eigen volk hebben 

en via hun kanaal dat hier volzetten.  

 

Het viel me op dat er op de website nooit bij staat in welke zaal het is. 

Dat doe ik niet, neen. Dat is te ingewikkeld, als dat er op staat. Dat zegt de mensen niks, neen ik zeg: het gaat door 

in Tinnenpot. Eens ze hier binnen zijn, zullen we ze het wel tonen. Bonbonnière, Beckettezaal, Bouffonzaal… 

publicitair is dat slecht. Je rijdt met een Volkswagen of met een Mercedes, welke klasse dat die heeft… dat is een 

beetje verkooptechnisch. 

Het is ook geen theater Tinnenpot hé, het is gewoon Tinnenpot tout court. Dat is eenvoudig, ze gaan naar de 

Tinnenpot, het is ook de Tinnenpotstraat. Het is al zo ingewikkeld. 

 

Hoe zou je zelf de akoestiek beschrijven van… 

 Dat is echt zeer moeilijk 

… van de Bonbonnière of de Beckett? 

 Dat is echt zeer moeilijk. (denkt na)  

Ik weet het eigenlijk niet en zeker voor muziek. De mensen die vanavond (24 februari, correctie) spelen: ‘De 

levende stoel’; dat zijn vijf muzikanten: violisten, contrabas.. je kent het wel, allemaal snaarinstrumenten. Die 

zeggen dat het heel goed klinkt. 
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De Beckett, toch.. 

Ja, de Bonbonnière ook. Is dat nu te droog of te nat of weet ik veel. Want die mannen  hebben daar allemaal een 

beter uitleg voor. 

Dat zou ik dus beter aan hen vragen. 

 Ja, eigenlijk wel. Soms zijn de meningen daar ook zeer uiteenlopend over hé.  

(denkt na) 

Want bijvoorbeeld boven, de Biljartzaal, is veranderd van akoestiek omdat we dat voor de brandweer hebben 

moeten inkaderen, zodat de brand niet zou overslaan. Daarmee is alles meer afgerond, waardoor het meer hol klinkt 

zoals in een kerk of een kapel. Bepaalde mensen hebben daar gerepeteerd: Bob De Moor en Peter Marichael; die 

zeggen dat klinkt hier niet en… Maar dat is een idée fixe want vrijdag ben ik daar naar een voorstelling geweest 

van twee meisjes en ik zat in die zaal. Ik had geen problemen op vlak van verstaanbaarheid. 

Je kan niet meteen zeggen van die zaal klinkt zo of zo.. 

Neen, maar zit de zaal vol of niet, is dat een groot verschil. Als je naar Bouffon zaal gaat, naar die circuszaal: als je 

daar klapt oké.. Staat er daar een stuk decor in, hebben ze soms coulissen nodig, van die doeken, zit die zaal vol met 

150 mensen, dan absorbeert dat. 

Tuurlijk.. 

Er heeft daar een gans orkest gestaan. Dat waren 25 muzikanten en het opzet was dat ze tussen het publiek 

speelden. Geen enkel probleem gehad van akoestiek. 

Wat nog eigenaardiger is, dat is net alsof – ik had dat met Arca ook, mijn andere schouwburg – dat is zeer 

eigenaardig.. dat het net is alsof de zaal zich aanpast na jaren aan de verstaanbaarheid. 

Dat ze alsmaar beter wordt.. 

Dat er daar precies een geest rond dwarrelt, of die gewenning… Ja het is echt eigenaardig. 

Dat ze eigenlijk alsmaar beter wordt doorheen de jaren. 

 Ja, maar soms zeiden ze ook, dat zijn allemaal stenen muren, zo net dat die… 

 Dus over akoestiek.. daar wordt veel over gediscussieerd en daar wordt veel, soms  

dodelijk geld, aan gegeven. ‘k Heb onlangs gespeeld in een Cultureel Centrum in Oosterzele, een prachtig CC, en 

dat was eigenlijk in Wetteren ook. Het lijkt mij dat het toevallig twee dezelfde architecten waren. ‘k Heb dat 

achteraf pas vernomen. Ik vond die akoestiek voor mezelf dus enorm slecht, ik dacht: tegen wat voor muur ben ik 

aan het spelen. 

Ja, dat je het gevoel had dat het niet over kwam.. 

 Ja, terwijl het goed overkwam. Dat is niet prettig om te spelen. 

 Dat is het dan weeral hé.. 

Het is eigenlijk een subjectief aanvoelen… 

Ik stond dan onlangs in Sint-Laureins, 60 mensen, ik zet ze rondom mij en ik begon te spelen.. Ik dacht o neen, dat 

wordt hier ook moeilijk om te spelen, maar op een andere manier kwam het toch goed over. 

Hebben jullie mogelijkheden om de akoestiek aan te passen? 

We passen ze bijna nooit aan, het is wat het is. Misschien dat we ooit wel eens een doek meer hebben gehangen, 

maar eigenlijk neen. 

 

Je had het daarnet ook over Arca: is dat daar ook dat je het gevoel hebt – zoals je net zei – van dat past zich aan door de jaren 

heen. Was dat vroeger een veel killere zaal of… 

Ja, ik kan dat moeilijk omschrijven, dat is een mirakel dat gebeurd. Pas op: het is ook een lege ruimte hoor, maar 

minder plussen dan hier. Ik ken ze genoeg, want ik heb ze gekocht en verbouwd en met de architect… Ik heb door 

en door…  

 Ik zeg die verhalen, dat zijn soms echt wilde verhalen, cowboy verhalen over akoestiek. 
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Als je de zaal Arca dan verbouwd hebt, heb je toch rekening gehouden met de toekomst of heb je gewoon… 

We hebben daar beton in gegoten en vanuit onze rijke ervaring, ja. Omdat wedie zaal al bespeelden en dat vroeger 

houten constructies waren, waar wat stoelen op stonden. Ook zitten meten denken, ja.. Theater is niet moeilijk hé: 

je moet er een tribune op zetten en meestal platte vloer..  

 

Het is meer een subjectief ervaren en de ene keer zal het beter klinken dan dat het een andere keer zal aanvoelen en je kan er 

niet echt cijfers of een beschrijving of… 

Wat wel beter is, we hebben ook in Arca lange tijd op een stenen vloer gespeeld, en hier in de Beckett ook op een 

stenen vloer, betonnen vloer. Ik heb nu al die vloeren vervangen door houten vloeren. 

Die zijn warmer.. 

Die zijn warmer, die zijn gezelliger om te spelen.. Als je moet vallen of.. Ik heb dat een beetje laat beslist, alé het 

ligt er ondertussen al 10 jaar. Ik heb dat een beetje laat beslist eigenlijk, het verwondert mij dat ik dat… Dat ik niet 

de reflex had van dat in het begin te doen. 

Het is intiemer, het voelt intiemer aan… 

Het is warmer, het heeft ook (denkt na..), ja. Dat zal zeker met akoestiek, maar ook van gezelligheid en warmte om 

op te spelen is dat zeker inderdaad veel beter. 

 

Je hebt zelf ook gezegd dat hier al redelijk wat muzikanten de revue zijn gepasseerd. Hoe zijn hun ervaringen van de 

verschillende ruimtes? Zijn die meestal tevreden of.. 

 Ja, die zijn meestal zeer tevreden. 

Die spelen ook in die verschillende ruimtes.. 

Ja… ik moet eens al die muzikale dingen oplijsten. Eigenlijk moet ik eens oplijsten wat hier allemaal gebeurd. 

Want er zijn hier al veel castings gebeurd voor film ook: Broken Circle is hier gerepeteerd, al die muziek hebben ze 

hier gespeeld. 

In welke ruimte? 

Gans die voorbereiding voor die film is hier gebeurd hé. Overal zaten die bezig, ze repeteerden hier dan met hun 

countrymuziek vooraan of bij de koffie, of daar achteraan bij de Balkonzaal. Ze hebben zij nooit geklaagd. 

En euhm.. ik moet dat eens oplijsten wat hier naast theater gebeurd. Gisteren nog een film ‘De Maagd van Gent’, 

die hier werd voorgesteld. 

Er komt ook een tentoonstelling vanaf 1 maart… 

Ja ja. Wat is hier nog geweest? De nieuwe film van de regisseur van Turquaze, is hier ook helemaal gecast en 

gerepeteerd in kostuums. Om nog eens te vertellen wat hier wel allemaal gebeurd hé. 

 Muzikaal ja, Leventi cendy en euhm… van de Steene, het klassieke werk hé: Schubert eens. Of andere zaken: totaal 

onbekende liederen op gedichten van Maeterlinck, pianorecitalletjes, een soort kleinkunst met beat… 

Allerlei genres.. 

 Ja ja, ik moet daar eens een lijst van maken. 

Ik zag dat jullie ook reizende voorstellingen hebben en ook voorstellingen van uzelf. Zijn dat dan zaken die je vanuit 

Tinnenpot ‘verkoopt’? 

Het wordt gevraagd of het wordt niet gevraagd, ik beveel het aan of niet, ik beveel het te weinig aan. Ik heb daar 

geen verkoopbureau op zitten, ik probeer dat dan wel. Dat is ook weer pretentieus. 

Zijn dat dan voorstellingen die vanuit hier vertrekken, die dan hier worden gemaakt. Die hier worden gerepeteerd en 

geproduceerd en die dan… 

Ja, absoluut. Ik maak weinig voorstellingen hé, ik heb geen centen om voorstellingen te maken. Ik ben nu bezig aan 

‘Dagboek van een Gek’, ‘Cicero’ is hier een aanvraag, wat ik zelf dan speel. Ik speel ook wel een boel dingen bij 
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elkaar. Hoeveel heb ik er nu? Liefdesbrieven, Damiaan, vier Buysses  – ik heb er zes – en Van Gogh, ‘k heb er 

eigenlijk zeven. 

Dat is dan meer op aanvraag… 

Ja, de reeksen zijn gebeurd hier. Liefdesbrieven komt nu terug in de reeks, omdat ik dat nu met een Afrikaans 

sprekende actrice speel van Namibië: Afrikaans/Nederlands. Dus die komt nu terug voor een week een reeks 

maken, ik kan ze niet elke dag van Namibië naar hier krijgen hé. 

Dat zijn dus zaken die hier ontstaan en hier geproduceerd zijn… 

Eens dat dat op een reeks is gegaan. Damiaan ook, ‘k heb een lange reeks. Die gaat nu, wat wij altijd noemen, op 

reisvoorstelling. Behalve als die nog eens gevraagd wordt door een vereniging van: “Jo wil je dat nog eens spelen?” 

Dan kunnen we dat ook in Tinnenpot doen. 

Dan organiseer je dat wel een beetje. Je zegt dat je er geen verkoopsbureau hebt op zitten, maar het is wel vanuit Tinnenpot 

dat het vertrekt. 

 Ja, ik heb graag dat het verkocht wordt en gevraagd hé. We maken het wel kenbaar. 

 Soms mag het wel wat meer zijn hé. 

 

Wat zijn de toekomstplannen voor Tinnenpot? 

O, ik weet het niet. Er is nog altijd een huurafspraak: de afspraak is dat we het zeker nog kunnen huren tot 2020. 

Ook omdat ik zeg: we hebben hier heel veel geïnvesteerd in brandveiligheid en toestanden. Ik wil niet na drie jaar 

zeggen, kom… die investering kan niet zomaar… 

Ja, euhm, ja… ik weet het niet. Morgen kan ik doodvallen, Tinnenpot zal wel doorgaan zeker? 

Zijn er bepaalde dromen of zaken dat je zegt: moest ik dat nog naar hier kunnen halen? Of heb je gewoon zoiets van: ik zal 

wel zien welke aanvragen er komen en welke mensen Tinnenpot willen gebruiken als platform. 

Ja, het liefst van al is wat ik daarnet verteld heb: zo voorstellingen als ‘De Les’ van Ionesco. Ik hou niet van dat 

stuk, maar de regisseur is een bijzonder man (Dirk Tanghe, red.). Bon, het is zo wat zich aanbiedt, ik heb niet 

onmiddellijk een project dat ik zeg dit wil ik realiseren. En nog eens: hoe moet ik mij profileren in de stad Gent? Ik 

heb nu in mijn leven al genoeg premières en repetities en toestanden… dat we niet nog een keer, nog maar zomaar 

een product… Begrijp je mij? 

Ik denk het… 

 Een zoveelste keer een theaterproductie op scène zetten.. 

Er zijn er al voldoende? 

Ja, en ik speel zes/zeven dingen, ik heb ook niet... ik heb echt niet de behoefte om morgen iets anders te doen. Ik 

wil ook een beetje weg van die monologen, die Cicero die weer gevraagd werd, ik wil een beetje meer weg van die 

monologen.  

Minstens met twee of drie, of muzikale dingen, daar houd ik van. Of die ‘Levende stoel’,  enfin ik ga die nu niet in 

de hemel prijzen, maar dat zijn toch vijf interessante mensen, waarvan er twee of drie in de Muntschouwburg 

spelen en in de Vlaamse Opera. Dat is toch een ongelofelijke rijkdom voor een theater. Het is ook een andere sfeer, 

een andere manier van repeteren, een andere manier van aanvoelen. Ik zou graag in die richting gaan, maar.. 

 

Zoals ik het hoor is Tinnenpot een soort van platform en jullie willen de kans bieden aan verschillende mensen… 

 Er komen hier veel mensen.. 

… om hun ding te doen en ze te laten groeien eigenlijk. 

Ja, er komen hier veel mensen, er komen hier ook veel mensen repeteren die dan ergens anders gaan spelen. 

Zou je het dan als een ontmoetingsplaats kunnen beschouwen of.. Bijna alles is hier mogelijk, zoals de ‘slogan’ ook zegt… 

 Waar bijna alles kan ja.. 
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Een plek waar iedereen zijn ding kan komen doen, professioneel/niet, muzikaal, kunst.. eender welke kunst.. Dat is dan wel 

eigen aan Tinnenpot: het is niet toegespitst op één vakje, het is een open veld voor iedereen die zijn ei kwijt wilt in de 

kunstwereld. Zou ik het zo kunnen samenvatten? 

 Ja, natuurlijk. 

 

I.c. Interview Rik Vandecaveye, Minard, 14 februari 2014 

Mijn eerste vraag is puur achtergrond: je bent nu directeur van de Minard. Welke taken houdt dat precies in? 

Even kort de Minardschouwburg schetsen: het gebouw is eigendom van de stad Gent. 

Ja, sinds 1994 

 Ja eigenlijk iets vroeger, ik denk zelfs sinds rond 1989. Dan heeft de oude gebruiker  

daar nog een jaartje, anderhalf jaar gebruik van gemaakt. Daarna is het gesloten wegens ruïnetoestand. In tussentijd 

is het ook geklasseerd geworden als monument en dan is de restauratie begonnen. Tijdens de restauratie hebben ze 

dan gezien dat een deel van het gebouw aan het verzakken was en is er radicaal een deel afgebroken en opnieuw 

gebouwd. Het oudste gedeelte, de Bonbonnière, is behouden gebleven. Dus de volledige hal, achter de voorgevel, 

tot en met de oude zaal.  

Dan achter de manteau is er een radicale snede gegeven en dat is afgebroken. Dat waren eigenlijk allemaal oude 

koterijen: ateliers, schilderateliers - want ze deden decor en propagandamateriaal zelf - kledijateliers, burelen, loges 

enzovoort. Dat is dus allemaal afgebroken en heeft de mogelijkheid geschapen om achter de manteau de scène 

volledig door te trekken en helemaal achteraan daarvan een zittribune te bouwen. Zodanig dat je de schouwburg 

met in het midden de scène in zijn oude opstelling en nieuwe opstelling krijgt. 

Dat is allemaal dus allemaal tijdens de restauratie gebeurd. 

Ja, dat is nu 20 jaar oud en dat is voor een schouwburg vrij recent. Daarbinnen hebben ze dan heel moderne 

theatertechnieken aangebracht, waardoor dat de oudste stadsschouwburg van Gent – want hij dateert van 1848 (27 

juni 1847, red.), zoiets – de meest modern uitgeruste, de best uitgeruste. 

Dat had ik in een interview gelezen: dat het zo uniek was omdat het zo’n multifunctioneel theater is. 

Ja, dat bedoel ik. Maar dus ook de theatertechnieken: de trekken, klank- en lichtmateriaal dat is allemaal vrij recent. 

 

Is er rekening gehouden met akoestische mogelijkheden? Kan je door de verbouwingen de  nu beter aanpassen en regelen? 

Neen, eigenlijk kan je dat maar één keer doen. Dus bij een verbouwing komt er altijd een akoestische specialist, 

toch zeker bij verbouwingen van podia en schouwburgen, kijken. Je hebt uw vorm en materiaal dat je gebruikt en 

een ander aspect dat vandaag heel belangrijk is, en vroeger veel minder, is je akoestische emissie. Een schouwburg 

midden in de stad: wat doet dat als je daar vollen bak speelt – hetzij symfonisch, hetzij pop&rock, hetzij versterkt – 

en blaas je dat naar buiten, hebben de buren daar last van of niet. Dus: hoe klinkt het in de zaal, maar ook hoeveel 

blaas je naar buiten? Die externe geluidsemissie is puur isolatie: box in box en allerlei technieken die daarvoor zijn. 

De klankkleur, de manier waarop het klinkt, heeft alles te maken met de manier waarop je het inricht. 

Dan heb je nog twee mogelijke ingrepen volgens mij: het gebruik van gordijnen of andere stoffen die absorberen. 

Maar ook elektronisch: dat is zeer moeilijk, maar het kan. Dat doen wij bij pop&rock concerten, jazzconcerten, 

kortom versterkte concerten, klassiek doen we niet zoveel (dat is bijna altijd zonder versterking). Het line array 

systeem, gebogen boxen, die allemaal computergestuurd worden en tijdens het africhten daarvan wordt dus op 

allerlei mogelijke plekken gekeken. Waarna de boxen worden gericht: de bovenste staat iets luider dan die 

daaronder. Op die manier kan je dus geweldig ingrijpen op uw akoestiek, doordat bepaalde geluiden bijna 

onhoorbaar versterkt worden in een bepaald deel van uw zaal. 
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Doen jullie ook regelmatig muziekoptredens, of is het meer theater gericht? 

Laat ons zeggen in percentages: 70% klassieke podia, dans en theater; kleine 20% muziek en een  goede 10 % 

lezingen, debattenavonden en dergelijke… 

Als je muziek programmeert is het dus vooral jazz, pop&rock en dan in de Bonbonnière of meer in de andere zaal? 

Altijd in de Bonbonnière, muzikanten kiezen altijd voor de Bonbonnière, al-tijd. Ze noemen dat een kleine Scala 

het publiek zit heel dichtbij. Terwijl dat de andere zaal, qua uitzicht, is dat een heel traditionele, zwarte, “platte” 

zaal. Die zaal is heel goed voor hedendaags theater en hedendaags theater kiest die ook altijd. Maar bijna alle 

muzikanten die kiezen de Bonbonnière. 

Zijn ze tevreden van de akoestiek? 

We hebben elektronisch ingegrepen, dus daardoor wordt het als heel goed ervaren, maar droog. Het is een zeer 

droge zaal, de klank valt daar direct stil. Er zit daar niet van galm, niets.  

Akoestisch is het perfect voor een gesproken stem, die gaat naar het derde balkon en daarop is het ook berekend.  

 

Op de website stond vooral dat NTGent, Campo en Vooruit hier hun producties doen. 

Even verder uitleggen hoe de Minard in elkaar zit: je hebt het gebouw enerzijds, dat is eigendom van de stad; en je 

hebt de exploitant dat is de Minard vzw. De Minard vzw krijgt het gebouw van de stad Gent en krijgt daar bovenop 

een som subsidies. Daarnaast krijgt het ook nog een document met een hele hoop opdrachten. Het principe is dat de 

stad zegt het gebouw is van ons en we geven dat aan u, de vzw, je krijgt nog een beetje werkingsgeld en daarbij 

komen verscheidene opdrachten. 

Dat begint bij het volkstheater, er is een traditie van volkstheater, twee maanden in het jaar, verplicht met 

volkstheater bezig zijn in traditie van Romain De Coninck.  

Dan heb je de, men noemt dat in de volksmond de “stadsdagen”, dat zijn dagen die de stad eigenlijk schenkt aan de 

kleine, amateur, niet professionele culturele sector van Gent. Dat gaat heel breed, dus alles wat cultuur is.  

Dat kan bijvoorbeeld een goochelclub zijn die 30 jaar bestaat en die dat willen vieren. Ze zijn dan al twee jaar op 

voorhand bezig met dat voor te bereiden voor die ene avond in de Minard, en die avond krijgen ze dan van de stad 

Gent 

Is er daar een bepaald selectiecomité aan verbonden of is dat gewoon aan te vragen zonder specifieke voorwaarden? 

Dat is gewoon aan te vragen, da’s allemaal redelijk informeel en dat is beperkt tot 25 à 30 dagen.  

En de rest, er schiet niet zo verschrikkelijk meer over, er vanuit gaande dat er ongeveer elf maanden in een jaar zijn, 

met wat vakantie erbij. Twee maanden (volkstheater red.), twee maanden (stadsdagen, red.). Dan heb je nog zeven 

maanden, dat dan de werking van de vzw Minard is. En daar hebben de stad en de bestuurders van de vzw Minard – 

en daar kom je bij Vooruit, NTGent en Campo - 20 jaar geleden hun verantwoordelijkheid genomen. Wat was er 

gebeurd: de stad had dat volledig gerenoveerd, maar er waren geen werkingsgelden.  

Toen was dat ook nog met de Blauwe Maandag Compagnie.. 

De Blauwe Maandag Compagnie, die zat daar dan nog tussen, die zijn nu het Toneelhuis in Antwerpen. 

In de tijd dat er sprake was dat Blauwe Maandag Compagnie 25 weken zou mogen krijgen van de programmatie, was er 

enorm veel weerstand. 

En ja dat volkstheater en… Bon, dat is nu allemaal faites acomplis, dat is nu allemaal achter de rug. 

Wat gebeurt er met die andere zeven maanden? Daar programmeren Vooruit en NTG, hun stukken in. Dat zijn de 

dingen waar er bij hen geen plaats voor is. Want uiteindelijk heeft NTGent maar één schouwburg. 

Ze hebben Arca en Minnemeers.. 

Ja, maar dat zijn minder goed uitgeruste schouwburgen om te spelen. Minnemeers, is zelfs de laatste jaren enkel 

Compagnie Cecilia, want dat is nu ook een onderdeel geworden van NTGent. Enfin, nu bijvoorbeeld staat er hier 

een productie van NTGent,  

 



DEEL IV : BIJLAGEN 

143 

 

Cyrano… 

Die hier een week repeteert en volgende week in première gaat, en dan spelen die hier ongeveer drie weken. 

Zijn dat dan de ‘kleinere’ producties? 

Het zijn qua schaalgrootte de kleinere producties, maar daarvoor niet naar publieksopkomst. Want het is bijna 

uitverkocht en dan zullen er toch 3000 mensen naar komen kijken zijn. 

En dan is de keuze zeer radicaal: Gent heeft geen cultureel centrum, dus alle gesubsidieerde, culturele, 

professionele gezelschappen, die niet over een eigen locatie/ infrastructuur beschikken; die krijgen de eerste keur 

om hier hun ding te doen in de Minard. Daarom zit het hier dus stamp, stamp vol. 

Vanuit Vooruit uit en Campo, die op zichzelf al een ‘kleiner’ cultuurhuis… (wordt onderbroken) 

En die hebben hun eigen zaal, dus die doen hier nauwelijks iets. Die zijn wel bestuurder, maar die doen niet aan 

actieve programmatie.  

Vooruit doet dat wel. Alle meer kleinschalige theater: de Koe, Stan, de Roovers.. dus dat zijn gezelschappen die 

touren in de kleinere culturele centra. Die komen naar hier. 

Het zijn dus vooral de kleinere producties van de verschillende huizen die jullie hier programmeren. 

Zo zit het in mekaar: stad is daar een belangrijke speler en vzw Minard mag dat uitbaten. Het meest belangrijke is, 

dat door het feit dat die vzw ook subsidies krijgt, er de verplichting is – in de overeenkomst met de stad – om de 

infrastructuur zeer financieel laagdrempelig ter beschikking te stellen. Dat wil zeggen: ze krijgen niet alleen een 

speelplek in hun stad, maar dat ze daar bijna niets voor moeten betalen. Een kleine som die moet betaald worden. 

De Minard ondersteunt met techniek en technici, met ticketverkoop, met personeel om publiek te onthalen, de 

bar… Dat is allemaal de Minard die dat aanbiedt aan die organisator die daar een kleine forfaitaire som voor 

betaald. 

De Roovers en al die andere reisvoorstellingen, betalen een kleinere som om hier te mogen spelen. 

Maar echt reisvoorstellingen, alé dat zijn het wel, maar het zijn bijna allemaal Gentse gezelschappen, daarvoor 

moet het niet allemaal Gents zijn. Ik wil zeggen bijvoorbeeld Democrazy is een Gentse muziekclub en die werken 

internationaal en die doen hier een 8-tal concerten op jaarbasis. Dat zijn dikwijls Amerikaanse singer-songwriters 

die naar hier komen. Vb. the Websisters, het achtergrondkoor van Leonard Cohen, die zijn nu op tournee door 

Europa. Die had een dag over en de Gentse booker van Cohen had dat te weten gekomen en dan zijn ze naar hier 

gekomen.  

Het heeft altijd iets met Gent te maken en dat heeft te maken met het feit dat Gent geen cultureel centrum heeft. Het 

stadsbestuur zegt van: jij mag mijn schouwburg gebruiken, maar zorg ervoor dat onze Gentse artiesten hier echt 

volledig goed gebruik van maken. 

Heeft dat ook nog altijd te maken met de geschiedenis dat het vroeger een echt Gents toneel, een volkshuis was? 

Ja, ja. Het heeft te maken met het feit dat, om een voorbeeld te geven, het muziek LOD. Dat heeft een bureel en een 

schone repetitieruimte aan de Bijloke. Maar die hebben geen speelplek. Soms worden zij geprogrammeerd in de 

Vooruit, soms in de Bijloke, soms in NTGent, maar soms ook niet. Soms is dat een productie die twee jaar getourd 

heeft in Europa en al die artiesten zeggen: we willen in Gent stoppen. NTGent, Vooruit zeggen van we gaan die 

niet nog eens programmeren. Dan kunnen ze naar hier komen als er plek is. 

Kunnen jullie vanuit de Minard zeggen van die voorstellingen willen we niet of… Bepaalde voorwaarden? 

Ik programmeer niet. Ik heb au fond geen artistieke parameters. Als ik al parameters heb van gij en wel en gij niet: 

heeft het te maken met de ene heeft vorige keer al 10 dagen gekregen, nu is het aan iemand anders. Of het heeft ook 

te maken met het feit dat ik niet geloof dat je met die productie de zaal vol gaat krijgen. Er zijn anderen die dat wel 

kunnen, dus er zijn nog andere zalen in Gent, kleinere.. ga daar naartoe. Het zijn veel meer logistieke, 

organisatorische parameters, dan artistieke. Ik heb daar uiteraard wel mijn menig over, ik heb ook mijn achtergrond 

(30 jaar Vooruit), dus dat zal allemaal wel een stuk meespelen. Ik kan nooit zeggen ik ga u programmeren, want ik 
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heb geen geld om u te programmeren. Ik kan alleen maar zeggen: je bent welkom in mijn huis en ik ga u zo goed 

mogelijk faciliteiten aanbieden. 

Dus louter planninggericht en organisatorisch… 

Ja, een heel merkwaardige vorm van subsidiëring, je vindt dat bijna nergens, in het buitenland weet ik het niet, 

maar in Vlaanderen nauwelijks. Het is echter wel één die werkt. Dat zie je aan de programmatie: het zit dag en 

nacht vol, de scène staat bij wijze van spreken dag en nacht vol. 

In juli en december is het dan voorgelaten aan het volkstoneel. Is er daar een bepaald selectiecomité of.. 

Dat behoort ook tot de opdracht van de vzw, dus van mij, omdat ik dat alleen doe. Ik heb een kleine equipe: drie 

techniekers, administratief medewerkster en een schoonmaakster. Voor de rest occasioneel personeel dat ingezet 

wordt op de voorstellingen, naar gelang de opkomst enzovoort.  

Daar is de afspraak: in juli is het het professioneel volkstheater. Eigenlijk heb je maar één gezelschap, dat is het 

‘Vernieuwd Gents Volkstoneel’ van Bob de Moor. Die krijgen de zaal sowieso, dat is ook een beetje opdracht van 

de stad. Die kunnen net overleven op professionele manier. Die gasten die daar in meespelen, dat stuk wordt 

gemaakt, die gaan een half jaar op tournee, en die worden allemaal een half jaar daarvan betaald. Dus dat kan dat 

economisch aan. 

Dan heb je het amateur, niet professioneel, en daar is de opdracht om uit al de Gentse gezelschappen, dat zijn er 

redelijk wat, een figuur te zoeken die een keuze maakt op vlak van productie, die de regisseur kiest en uit die 

gezelschappen acteurs kiest. Dat wordt al een jaar op voorhand besproken, aangezien dat dat een topmoment is van 

het seizoen voor hen. Er is ook consensus ook over die figuur, jarenlang Dirk Lajoie geweest die is nu gestopt; en 

nu is dat Jan de Raedt. Een veertiger, die een eigen compagnie, gezelschap heeft. 

Moet het Gents gesproken zijn of…? 

Het moet volkstheater zijn, dat is dialect. Dirk maakte meer variététheater, de laatste jaren was dat wel theater (met 

verhaal van begin tot einde), maar de teksten waren een opeenvolging van Gentse grappen met een plot daarboven. 

Een beetje zoals Romain De Coninck dat deed, maar die ging verder, want die maakte geen slechte theaterstukken.  

Jan de Raedt bijvoorbeeld die gaat gaan kijken naar de Europese komedie-auteurs, vooral Engelse schrijvers, ook 

een aantal Franse schrijvers of Dario Fo (Italië). Auteurs die echt volkstheater, amusementstheater schreven, 

dikwijls deurenkomedies. Hij zoekt zo’n stukken en vertaald die zelf naar het Gents. Zo gaat hij mensen rekruteren 

en mensen zoeken. 

 Daar komt publiek naartoe, vrij vlotjes, ‘k heb nog nooit iemand horen klagen op die twee jaar. 

 

Je bent een van de aantrekkers van Vooruit geweest. Hoe was u band toen met de Minard? Aangezien de Vooruit ook 

programmeerde in de Minard? 

Ik programmeer nu niet en vroeger in de Vooruit, de laatste 25 jaar ook niet meer. De eerste vijf jaar wel, maar door 

de groei van de Vooruit heb ik mij meer en meer toegelegd op het logistieke, infrastructurele, organisatorische… 

Ik was eigenlijk de dagelijkse uitvoerend directeur. Dus alle dagdagelijkse activiteiten, die werden door mij 

gecoördineerd. Ik had dus met de Minard vooral vanuit die invalshoek te maken. Ik ben betrokken geweest bij de 

verbouwing (van de Minard), als adviseur… 

Er is dus altijd wel een link geweest met de Minard.. 

Ja ja, ik had ook de beste verstandhouding met de vroegere directeur die hier 20 jaar gezeten heeft. Na 30 jaar 

Vooruit, had ik het daar bekeken. Maar vooral, het is een complexe grote, niet altijd gemakkelijke boite, die een 

ongelofelijke dynamiek heeft en zeer grote drang naar vernieuwing en verjonging. Ik was daar onder andere ook 

nog altijd bezig met het nachtleven, wat een heel groot onderdeel van de Vooruit is en grote omzet. Dat is iets heel 

specifiek: u personeel komt ’s avond om 19u toe en die werken een hele nacht en die hebben ook behoefte aan 

informatie, aan begeleiding, aan een schouderklopje, aan evaluatie. Je zit met een continu systeem: de kuisvrouwen 
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komen om 6u toe en dan is u personeel van de vorige dag nog bezig en die hebben allemaal hun specifieke 

problemen. Dat werd wel wat lastig. 

Ik kreeg hier de mogelijkheid, om in mijn ogen, een rustigere job te doen. 

Is het dat ook? 

Ja, maar blijkbaar ligt dat niet in mijn karakter. De Minard was een klein beetje ingeslapen en er lag stof op. Dat 

heeft te maken met het feit dat mijn voorganger: die heeft hier 10, 15 jaar schitterend werk gedaan, maar nadien is 

dat allemaal wat gedijd. Ik denk dat dat heel menselijk is en samen met hem ook het personeel. Om een voorbeeld 

te geven: we hebben hier een schitterende repetitieruimte op het hoogste verdiep, onder het dak, boven de entree. 

Daar was niets meer te doen, dat zit nu stampende vol met professionele gezelschappen van Gent van Arne Sierens, 

tot Ontroerend Goed die daar nu zit, Johan Heldenbergh komt binnenkort… Dat zit continu vol. 

Ga je dat enkel gebruiken als repetitieruimte of later ook om bepaalde... (voorstellingen te doen) 

Neen, dat is echt bedoeld als repetitieruimte. Je kan het niet combineren: er is geluidsoverlast naar de zaal toe. Het 

zou eventueel mogelijk zijn, maar praktisch is het niet haalbaar. 

 

Ik had een interview gelezen in Het Laatste Nieuws, naar aanleiding van uw aanstelling als directeur in de Minard. Je sprak 

daar over nieuwe uitdagingen, verbouwingswerken in de Minard en ook je positie ten opzichte van de Waalse Krook. Zijn er 

verbouwingswerken gedaan/gepland? 

Ja, het is een stadsgebouw, dus als er iets kapot is moet ik bellen naar stad Gent om het te komen maken. Het komt 

er op neer dat alles wat vast zit aan het gebouw is voor de stad, al wat los zit moet ik zelf oplossen. 

Natuurlijk in een schouwburg die 20 jaar geleden gerenoveerd is, heb je slijtage. Het is nu, naar aanleiding van de 

nieuwe legislatuur, die een nieuwe begroting maken, dat er aan mij gevraagd is van wat zijn u plannen 

vooruitzichten? Ik had een 10-puntenplan, van ongeveer 1,5 miljoen BF: het dak staat waanzinnig slecht, is maar 

half gerestaureerd; de tribunes die geplaatst zijn 20 jaar geleden, zijn volledig doorgezakt waren duidelijk van 

mindere kwaliteit in beide zalen. 

Ik dacht nochtans dat er niet veel van het oorspronkelijk materiaal was behouden, ook in de Bonbonnière, dat het vooral de 

balkons waren, maar niet de tribunes.. 

Ja, dat klopt ja. Maar zowel de nieuwe, als gerestaureerde dingen zijn nu terug aan vernieuwing toe. Over wat gaat 

dat nog, dat gaat bijvoorbeeld over de trekkenwand (buizen die voor de toeschouwers niet altijd zichtbaar zijn), 

waar van alles wordt aan opgehangen. Zo’n scène bestaat bij ons bijvoorbeeld uit 25 trekken, dat wordt naar 

beneden gehaald, iets aan opgehangen en dan weer naar boven getrokken.  

Het zijn dus geen ingrijpende werken, zoals 20 jaar geleden, maar meer onderhouds- en infrastructuurwerken. 

Ja, ja. Maar toch, die trekkenwand, dat is toch een werk van een klein half miljoen euro en daarvoor moet je uw 

schouwburg toch wel een maand, anderhalve maand, voor sluiten en stil leggen.  

Positionering tov Waalse Krook, dat heeft dan weer te maken met ervaring en Fingerspitzengefuhl te maken. 

Nu komt er een stadsbibliotheek, het IPEM komt er ook 

Alles wat met nieuwe media te maken heeft eigenlijk. De bibliotheek, een oud gegeven waar er allemaal boeken 

staan, waar je leent.. dat is nu vandaag meer belevingsgericht. ‘k Weet niet of je regelmatig bibliotheken bezoekt. 

Ja, vooral naar de Zuid. 

Ja, maar als je een keer naar Amsterdam gaat, dan moet je eens naar de stadsbibliotheek van Amsterdam gaan, vlak 

naast station. Da’s nu vijf à zes jaar oud. Dat zit daar alle dagen stampende vol, maar je ziet daar niet zoveel boeken 

meer. Dat gebeurt daar allemaal door elkaar, dat is vooral een ontmoetingsplek. Je kan daar tickets kopen, noem 

maar op.. 

Is dat nu ook de bedoeling voor hier in Gent? 
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Ja, dat dat ook echt een plek wordt, ook veel langere openingsuren – tot 10u ’s avonds open. Je kan daar eten, ze 

hebben daar moderne, goedkope formule restaurants. Je hebt gezonde voeding, maar op afhaal en zelfbediening 

wijze op het bovenste verdiep. 

Hoe zie je de rol van de Minard? Het is vlakbij… 

Bijna iedereen moet langs dit straatje passeren. Je hebt dan natuurlijk ook het Wintercircus, daar komt eigenlijk een 

beetje de tegenhanger van de bibliotheek: het VIA. Dat is het Vlaams Instituut voor Audioviseel Archief, brand 

new. Dat zit nu nog in een opstartfase, ze weten nog niet goed hoe ze dat gaan doen. Die krijgen ook wel nog een 

museale functie in het Wintercircus. In het Wintercircus komen er ook nog een aantal andere organisaties. Beneden 

in het Wintercircus wordt er een rockconcertzaal gebouwd, box in box. 

Klein, groot… 

 400 à 500 plaatsen 

Omdat ik ook het debat had gelezen over het Muziekforum, een aantal jaar geleden. 

Neen, neen, dat is het niet. Het is echt klein en het beantwoordt volledig aan een vraag die de Minard bijvoorbeeld 

niet kan oplossen. Gent heeft een pop&rock circuit dat heel goed gedijt in de kleinere cafés: Video, Allo Allo, 

Charlatan enzo…Gent heeft daar ook nood aan: de opleidingen aan het KASK als pop&rock, jazz… dat zijn 

tientallen, honderden muzikanten in opleiding en die moeten ook speelplekken vinden. Dan heeft Gent direct al vrij 

grote zalen: de Handelsbeurs, 800 man, de Concertzaal, 1200 man. Daartussen heb je dan de Balzaal van de 

Vooruit, die leent zich niet zo geweldig goed voor de zwaardere rockconcerten, voor fuiven of feesten.. die zaal is 

daar te fragiel voor. Dat is wel eens leuk, maar… 

Het past eigenlijk niet… 

 Voila inderdaad. 

Dat willen ze dan doen nu met het Wintercircus… 

Ja, ja en bovendien kan de Vooruit in die Balzaal veel meer andere activiteiten doen, die daar wél bij passen: van 

het lichtere chansons genre, tot literaire avonden, meer debat-gerichtere dingen.. 

In principe naar programmatie toe van de Minard gaat er niet veel veranderen 

Ten eerste: een schouwburg die goed bezig moet zich bezig houden met zijn onmiddellijke omgeving. In de Minard 

is dat een schouwburg die echt in het hart van de stad zit, die traditie met zich meedraagt. Elke Gentenaar kent de 

schouwburg, maar weet daarom niet wat er vandaag de dag in gebeurt. 

In die twee grote nieuwe initiatieven, wordt er eigenlijk, buiten twee kleine lezingzaaltjes, geen zaal gemaakt. 

Terwijl dat ik er van overtuigd ben, dat hoe nieuwe media en modern je ook bezig bent. Je zal altijd de behoefte 

hebben aan een podium, een plek waar mensen naar iets komen kijken van… nieuwe media, dat dan veel meer 

visueel gericht is. Dus dat is evident dat dat elkaar gaat bevruchten. 

Die plek die er dan niet zal zijn in de Waalse Krook, kan je dan wel hier (Minard) opvangen, omdat het hier vlakbij is. 

Het is natuurlijk wel mogelijk dat we gaan kijken, we hebben hier nog een paar foyers, dat we die gaan gebruiken, 

zodanig dat je daar over de middag een dichter, een lezer kan zetten. 

Een beetje zoals de Paarse Zetel van de bibliotheek… 

Inderdaad, waar gaat dat naar toe gaan.. Nu heeft de bibliotheek wel een aantal ruimtes waar ze dat kan doen (de 

Achilles Musschezaal, red.). 

Dus dat zijn wel toekomstplannen, in het zicht van de Minard… 

 

Als ik hier nu met akoestische strijkers, eventueel zangers, ga komen. Denk je dat ze de Minard als een goede zaal zullen 

ervaren? Akoestisch gezien, zonder versterking, boxen.. 

 Ik denk het wel. 
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Juist het gevoel van droogte misschien 

Ja, ik denk het wel ja. Alé we doen hier af en toe klassiek, je hebt zo een aantal Gentse verenigingen die op de 

schouwburg beroep kunnen doen. 

Zoals? 

Lyrica, is zo’n organisatie. Dat is echt een heel traditioneel, daar komt een ouder publiek naartoe. Maar de 

uitvoerders, da’s heel dat circuit dat vol zit met internationale mensen. Dat is zo’n klein circuit, onder de Bozar. Die 

touren heel Europa en de wereld. 

Maar dus in principe, op stadsdagen is er wel ruimte voor klassiek. Zelf ‘programmeer’ je het minder, maar op stadsdagen 

kan het wel. 

 Ja, dat gebeurt ja. Er is in Gent redelijk wat voor klassieke muziek. Je hebt de Bijloke 

En de Handelsbeurs ook  

Absoluut, want je hebt daar zelf een specifieke programmatrice voor. Dus die komen eigenlijk niet naar hier. ‘k 

Heb één keer een vraag gekregen, van een hoop docenten van het KASK. Zij zijn hier eens geweest met een 

internationale delegatie, om een congres te organiseren rond zang, met ook publieke avond optredens. Die mensen 

waren dolenthousiast, ook over de schaalgrootte. Maar ‘k had toen niets meer vrij, dus het ging niet. 

Maar je denkt dat akoestische muziek hier wel goed gaat overkomen. Ik denk niet dat je last gaat hebben van galm hier in de 

zaal. 

 Neen, je gaat inderdaad geen last hebben van galm.  

‘k Heb vorige week nog een lezing gehad ’s avonds en dat was met een powerpoint, spreekgestoelte, micro.. 

Achteraf kon het publiek nog vragen stellen en er waren heel veel vragen. Wij stonden al klaar met een loop micro. 

Maar mensen stelden gewoon vragen zonder micro en ook de spreker kwam van achter zijn spreekgestoelte 

vandaan. Ik, die helemaal vanachter op het derde balkon zat, verstond hem beter zonder micro dan met micro. Het 

is echt een zaal die geweldig draagt. 

Ik ben zeker geen specialist, maar denk wel dat het goed zal overkomen. Het zal gecatalogeerd worden als een zaal 

die geschikt is voor klassieke, akoestische muziek. 

 

I.d. Interview Sylvia Van Peteghem en Kaat Van de Velde, Filmplateau, 25 

april 2014 

Dubbelinterview Sylvia Van Peteghem (hoofdbibliothecaris Centrale Bibliotheek Universiteit Gent), Kaat Van de Velde 

(dienst communicatie, specifiek Cultuur) 

 

Kaat: De zaal had al een geschiedenis voordat wij die zaal gehuurd hebben 

Van de VTB en VAB… 

Kaat: Daar hebben wij helaas heel weinig informatie van. Wij hebben in het begin wel gemerkt dat er mensen 

waren die zeiden van: “Ik ben hier vroeger nog geweest en heb die revue gezien of die...” Die hadden heel mooie 

herinneringen aan het verleden van die zaal. Wij hebben die toen helemaal aangepast naar onze noden. Daarom 

denk ik ook dat als je daar muziek hebt gebracht, je daar niet laaiend enthousiast over de akoestiek was. Omdat die 

aangepast is aan de filmzaal. Dat was een heel droge akoestiek en vroeger moet het anders geweest zijn. 

Vroeger was het meer een toneelauditorium 

 Sylvia beschrijft de zaal  

Sylvia: Vroeger had je hier (duidt aan) een deur en dan had je een soort van kotje, wat vroeger de kassa was. Je 

kwam zo binnen: hier had je de trap, en dan had je hier de deur van Filmplateau. Dan kon je langs de andere kant 
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naar de toiletten beneden. De zaal zat dan hier (duidt aan) en dat was helemaal open. Je had dus die glazen deur 

vanachter en als je in die zaal zat en er reed een auto voorbij over de kasseien, dan hoorde je dat.  

Om dat op te lossen hebben we hier (duidt aan) muur er rond gezet. Boven had je het balkon - waar nu die gouden 

latjes zijn – je hebt daar een deur in, dan had je een soort van betonnen kot dat de projectiecabine was, en dan had 

je rijen… 

Kaat: Een behoorlijke mezzanine zat daar boven en dat is nooit bij ons geweest, we hebben dat moeten 

supprimeren omdat daar geen veiligheid voor was. Vroeger was dat echt een volwaardige mezzanine. 

Sylvia: Als je nu kijkt, de verandering die nu is doorgevoerd: je heb dat heel grote raam, je hebt die deur en dan heb 

je de inkom naar Filmplateau. Vandaag is de traphal apart, zodat je hier (duidt aan) ook nog een deur hebt. Boven 

is die cabine zo ingericht dat dat de volledige projectiecabine is. We hebben een aantal losse stoelen staan, maar die 

worden niet gebruikt. Nu is het zo. Voor de inrichting – omdat ons mensen van de gebouwendienst geen 

filmzaalinstallateurs zijn – hebben we gelukkige Albert Barry gevonden, de oude chef projectionist van de Capitole 

enzovoort. Die heeft meegekeken hoe we dat konden installeren. De grote fout die ze bijna gingen maken was dat 

ze dit raam (van de projectiecabine, red.) gewoon als een raam ging insteken. Barry stelde dat dat een hoek moest 

krijgen omdat de projectie anders geen voldoende breking zou krijgen. 

Dat hebben ze dan nog aangepast. 

In de zaal zelf, de veranderingen die daar gebeurd zijn… We hebben daarvoor geopteerd – ik weet dat ze dat 

onnozel vonden – om die ronde lampen te behouden omdat dat zo typisch was voor die zaal en ook om het podium 

groot te houden. Op het podium zit je met een deurtje met een rommelkot en aan de andere kant zit je met de 

volledige installatie video en andere zaken… Achter het scherm is er ook nog een ruimte. Daarvoor hebben we ook 

altijd proberen verhinderen – omdat dat scherm zeer duur was – om hier theater te laten spelen. 

 

Ik had gelezen dat je het gehuurd had van VTB, eerst was dat puur om auditoria en leslokalen te installeren, toch? 

Kaat: Ja, er was altijd een gebrek aan ruimte dus daarboven heb je verschillende leslokalen, maar het auditorium 

van is meet af aan de filmzaal geweest. Er is wel dubbel gebruik toegelaten: niet enkel de filmcursussen gaan daar 

door – tot onze spijt gingen daar veel lessen door – de zaal is altijd goed bewaard gebleven. 

Ik had gelezen dat er met de oprichting ook het idee was om een museum op te richten rond Jozef Plateau… 

Sylvia: Dat was vooral van het Filmfestival. De voorgeschiedenis was een beetje dat het Filmfestival koste wat het 

kost wou samenwerken. 

 Kaat: Die wouden een educatief luik uitbouwen. Dan vielen ze natuurlijk terug op de expertise die er bij ons was 

en moest er een soort samenwerking komen. 

Sylvia: dat heeft daar niks mee te maken. Het Filmfestival zocht echt naar een samenwerking. Wij kregen op een 

bepaald moment het filmarchief van Johan Daisne. Door het filmarchief van Johan Daisne, omdat dat een pracht 

van archief was met foto’s enzo. De reden dat het hier gebleven is en niet naar het Filmarchief, is omdat Daisne zijn 

klassement had en als dat naar het Filmarchief gegaan was, dan was dat opgesplitst en was zijn klassement weg. Ze 

wilden dat in zijn geheel bewaren. Er was iemand in ons huis die staat voor vzw interbellum en die had daarover 

gesproken met Jacques Dubrulle (Filmfestival, red.), om daar eventueel een tentoonstelling rond te doen – een paar 

kasten vullen, dat was geen tentoonstelling. Dubrulle had gezegd: je hebt daar geen expertise voor, er iemand van 

het Filmarchief die daar ooit zijn thesis rond gemaakt heeft, die kan je helpen bij de duiding. Dan hebben we een 

eerste tentoonstelling gedaan in de gang (van de Boekentoren, red.). Het jaar erna is dat uitgebreid en hebben we 

een tentoonstelling gedaan in de Sint-Pietersabdij rond 10 film en 10 bioscopen. Dat waren films waar Daisne 

enorm aan hechtte en dat zijn films die dan gerestaureerd zijn en terug in roulatie zijn gekomen van het Filmarchief. 

Dan begon het een beetje te dagen: misschien is dat wel een luik dat zou passen, Filmklassiekers, in Gent. Het 

Filmarchief, die federaal zijn, zocht een uitbreiding. Ze zaten al met een pootje in Luik, Antwerpen en kunnen 

gekoppeld worden aan een Universiteit was voor hen ook zeer interessant. Vervolgens zijn ze begonnen met een 
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programma op te stellen met de Sphinx: “Filmklassiekers”. Dat jaar hebben ze die tien films van Daisne getoond. 

Daaruit zijn gesprekken gekomen tussen het Filmarchief en de Universiteit, Etienne Vermeersch was toen vice-

rector. 

Welke jaren spreken we dan ongeveer? 

Sylvia: Pakt rond 1994-1995. Tussen 1991-’97 is er echt veel gebeurd: ik denk dat we een drietal tentoonstellingen 

hebben gedaan. Het was wel duidelijk dat Gent een publiek had voor Filmklassiekers. 

Bij Filmklassiekers herbegin je altijd maar. Je blijft “Citizen Kane” tonen – er zitten wel nieuwe dingen tussen – 

maar die fond zit daar in. 

 Kaat: “De man met de camera”…, hoe dikwijls hebben we die al getoond? Op vraag van de docenten ook, want je 

publiek verandert altijd maar. 

Sylvia: De link met de bibliotheek zit ook daar in – Daisne was jarenlang hoofdbibliothecaris van de 

stadbibliotheek – dat als je dingen bewaard, een collectie waar diverse canons in zitten… Als je de studenten een 

literair canon wil meegeven, dan kunnen ze de boeken ontlenen en lezen… Bij Filmplateau was dat eigenlijk net 

hetzelfde. Dat je daarin ook van het Filmarchief, die de films bewaart waar verschillende canons inzitten, dat je 

daaruit kan putten om films te tonen om dat filmcanon op te bouwen. Dat is de core van het geheel. 

Om jongeren kennis te laten maken met de filmcanon gekoppeld aan lessen die worden gegeven aan de Universiteit… 

Sylvia: Het Filmfestival was er eigenlijk al een beetje uit, die zijn meer langs de zijlijn gebleven, het is vooral 

Filmarchief en de Universiteit geweest. Dan was de vraag: waar moet je dat onderbrengen als structuur? Dat was 

dan bij de vice-rector en die is altijd de voorzitter. Daar is een budget voor vrijgemaakt, voor het onderhoud enzo., 

niet voor nieuwe projectoren enzovoort. 

Wij mochten ook niet met nieuwe projectoren werken, want die oude films en die oude filmkopies van het 

Filmarchief die moesten eigenlijk op 35 mm met overslag gebeuren. 

Op de wijze dat ze vroeger ook zijn geprojecteerd… 

 Sylvia: zonder op die grote… 

Kaat: Ja, omdat er veel meer moet geplakt worden dan, films moeten gemonteerd, gedemonteerd worden en die 

lijden dan aan schade. 

 

Het Filmfestival wou vooral een samenwerking om jongeren aan te trekken… 

Sylvia: Die zagen dat vooral als een poot voor die “Filmklassiekers” en ook die samenwerking met de universiteit 

hé. 

Kaat: Ze hebben Filmplateau gebruikt als vertoonplek tijdens het Festival en daar werden meer moeilijke films… 

Meer arthouse… 

Kaat: Of als ze iemand in de kijker wilden plaatsen… Dikwijls werd dan de eerste film bij ons geprojecteerd. Maar 

onze projectoren waren natuurlijk afgestemd op die hele oude films. Een gloednieuwe film was niet dankbaar. De 

scherpte van de projectie konden wij niet beogen met die oude filmprojectoren.  

Sylvia: Wat het Filmfestival ook altijd deed en vroeg. Je moet dat altijd in een PR-matig iets zien: een Filmfestival 

die zich kan koppelen aan een Universiteit gaat altijd een trapje omhoog. Voor de Universiteit is het Filmfestival 

ook een dankbare link binnen de stad. Jacques Dubrulle vroeg of dat er ook niet kon gezorgd worden voor 

eredoctoraten voor bepaalde regisseurs. Onze Universiteit stond op dat ogenblik zeker niet open voor eredoctoraten 

in de kunst. Dan zijn we wel zover geraakt dat we eremedailles, waaronder één aan Bernard Tavernier, hebben 

uitgereikt. 

Het is ook zo, je kan dat idee wel hebben om daarmee te beginnen maar dan. Je moet u zaal hebben, je moet u films 

hebben – contract met Filmarchief. De zaal is dan een kwestie dat ze zeiden van: de Universiteit wil éé miljoen 

frank investeren, maar je moet zorgen dat je ergens anders ook een miljoen binnen brengt. Dat hebben we gedaan 

met de Lotto, die hebben dat miljoen gesponsord. Dan was natuurlijk de vraag: van wie is dat Filmplateau en wie 
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gaat bepalen wat de programmatie is? Er is nooit een vast programmator aangeworven geweest. Je bent natuurlijk 

een Universiteit en dat moet aansluiten bij u onderwijs en onderzoek. 

Dan hebben we dat gewoon opgesplitst tussen twee vakgroepen, Theaterwetenschappen en 

Communicatiewetenschappen (een onderdeel ervan): er zijn twintig speelavonden en je krijgt er elk tien van. Er is 

nooit een vast kader gevormd rond de Filmplateau. 

Kaat: Dat was ook de sterkte omdat het niet ergens binnen één faculteit gewrongen zat. Het was een beetje gedeeld 

door zowel de Centrale Bibliotheek, Directie Bestuurszaken zat het ook nog eens in een andere directie en dan nog 

eens in twee vakgroepen. Dat was eigenlijk een verdeeldheid die misschien raar overkwam, maar die ook wel onze 

sterkte maakte. 

Sylvia: Dat is puur op vrijwillige basis, dus als wij ermee stoppen, is het gedaan. Die samenwerking is mogelijk 

omdat er andere logistiek is: op dinsdag en donderdag is er vanuit de bibliotheek transport naar Brussel en zo gaan 

ook de films mee. 

Kaat: Binnen de vakgroepen is het ook iets dat steeds wisselt. Er is niet altijd een student die een doctoraat 

voorbereidt dat met film gerelateerd is. 

De programma’s worden dus vanuit de twee vakgroepen samengesteld. 

Sylvia: Af en toe heb je dan een prof die zegt, het is 100 jaar die film of die figuur of… 

Kaat: Zolang we in de Paddenhoek zaten hadden we vrij veel vragen van andere vakgroepen, vakgebieden, die 

eens iets rond één bijzondere film of rond een verjaardag wouden doen. Dat was dan nog eens een apart programma 

dat buiten de normale dinsdag-donderdag vertoningen zit. Eerst heette dat “In de marge”, maar dat vonden we zelf 

maar een beetje marginaal, en dat heette dan “Te gast”. Dat is een beetje weggevallen door onze verhuis naar de 

KASKcinema in de Godshuizenlaan. 

Wanneer zijn jullie dan verhuisd? 

Sylvia: Het is nu het derde jaar zeker? We hadden een vaste projectionist, maar die is dan weggevallen.. 

Die vertoningen waren altijd dinsdag en donderdag twee films die elkaar dan afwisselden? 

Kaat: Neen, neen,  we zijn echt een filmclub en dan heb je maar recht op één vertoningavond per film. Anders zit 

je in een andere categorie, word je meteen commercieel. 

Het IPEM heeft daar ook concerten gegeven. 

 Sylvia: Ik moet eerlijk zeggen, wij waren zeer open… 

Kaat: Ja, natuurlijk die zaal had een behoorlijke charme. Het was één van de weinige zalen waar je in een 

sfeervolle context iets kon brengen. Alle andere zalen zijn auditoria ofwel de prestigieuze zalen. Op dat punt waren 

we wel in trek. 

Sylvia: Iedere nieuwe film die gelanceerd werd in het KASK of elke jonge filmmaker die in Gent passeerde… 

Kaat: Premières hé… De eerste vertoning van Felix Van Groeningen zijn studentenfilm was in de Filmplateau. 

Naast die twee vaste avonden, op dinsdag en donderdag gekoppeld aan de vakgroep, had je ook nog veel andere initiatieven 

die de week opvulden. Muziek werd ook gespeeld in de zaal. 

 Sylvia: begeleidingen van film (stomme films) 

Kaat: + het IPEM natuurlijk, dat is elektronische muziek en dat kon die zaal wel aan. Ik heb nog een kleine poging 

gedaan voor een samenwerking met conservatorium. 

 

Sylvia: Het is misschien toch niet onbelangrijk om nog snel even te zeggen waarom we eigenlijk naar KASK zijn 

gegaan. We zaten zonder vaste projectionist. Ik begon te voelen dat Gent aan het veranderen is: KASK komt op de 

Godshuizenlaan, STAM komt ernaast – die werking STAM, KASK, de Bijloke. Er is een vraag geweest van de 

Vooruit en van het Filmfestival, om samen met ons een vzw te beginnen. Die vzw, er zijn verschillende 

vergaderingen geweest, maar dat breekt opeens en niemand kan nog komen. Bleek dat ze niet meer zo 

geïnteresseerd waren in de zaal van Filmplateau en ze liever naar het KASK wilden: een nieuwe zaal, nieuwe 
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mogelijkheden, nieuwe technieken… Verder kon een deel van hun nieuwe films die niet in roulatie kwamen, ook 

niet door de oude projectoren van de Filmplateau geprojecteerd worden. Dat konden ze wel bij het KASK doen en 

je zag dat er een nieuwe verliefdheid was. 

Een combinatie van zowel oude films als de mogelijkheden van de nieuwe films…. 

Sylvia: Wat moet je dan doen op zo’n moment? Mokken of proberen tegenwerken… “If you can’t beat them, join 

them.” Kijkend naar de evolutie van de komende jaren konden we kiezen: ofwel verbitteren ofwel meegaan met het 

KASK. Plus het feit ook dat het KASK de zaal heeft, de projectionist, de projectoren… Dat wij, de filmclub, de 

zaal huurt met de hele werking erbij. Dat is logistiek voor ons een enorme opluchting. 

Het is een keuze geweest voor minder charmant, maar wel logistiek beter opgebouwd. Het Filmfestival keek ook 

meer en meer naar KASK en dat is ook normaal, aangezien daar film wordt gemaakt.  

We hebben jarenlang geprobeerd om ook KASK naar Filmplateau te krijgen. We hebben daar programma’s 

samengesteld… 

Kaat: Ze zijn dikwijls bij ons geweest met jury’s, met… 

Sylvia: Filmanalyses, dat programma, we hebben ons daar blauw aan betaald i.s.m. Filmarchief. Dat was een zeer 

dure en goede cursus. We hebben hem opgezet, omdat KASK vragende partij was. 

Kaat: Het was geen succes, ze geraakten niet tot bij ons. 

Sylvia: Ze bleven liever in hun eigen clubje, in hun eigen gang. 

Kaat: We hebben nu wel gehoord ons programma het best lopend is binnen KASKcinema.  

Het is een onderdeel van het programma van de vakken. 

 

Sylvia: Nog één van de voordelen in het KASK dat er daar een cafetaria aan is.  

Kaat: wij moesten altijd – ik weet niet waar naartoe – om ons publiek te houden. Dat heb je wel nodig als filmclub 

natuurlijk. 

Dus vanaf 2011-2012 zijn jullie verhuisd naar de KASK.  

 Kaat: Ja, ik had het nooit zo bekeken: 13 jaar… 

 

Sylvia moest naar een andere vergadering, nu is het enkel nog een gesprek met Kaat 

 

Kaat: De zaal zit nu gewoon in auditoriumbeheer van de Universiteit Gent. Die wordt dus nog wel gebruikt… een 

auditorium dus. 

Christel (Stalpaert, red.) geeft nog altijd les in de filmzaal in de Paddenhoek en daar doet zij screenings die haar 

lessenreeks onderbouwen. Daar is de zaal nog prima voor geschikt. Dat scherm blijft een ongelofelijk goed scherm. 

Dat vind je op geen enkel ander auditorium aan de universiteit. De projectie is wel gereduceerd tot DVD en daar 

hangt een dataprojector. Je hebt nooit die specifieke kwaliteit, voor echt een beeldprojectie.  

De zaal wordt nu wel nog gebruikt voor Courtisane, dat is een experimenteel filmfestival dat doorgaans een drietal 

dagen in het voorjaar plaatsvindt. Zij hebben er de voorkeur aan gegeven om in de Paddenhoek te blijven, maar dan 

huren zij wel alle mogelijke faciliteiten voor hun festival. Dan komt daar een andere projector binnen, maar zij 

houden erg veel van de sfeer van die zaal.  

In KASKcinema heb je dat niet, in de Filmplateau heb je de gordijntjes… filmzaal zoals vroeger. Courtisane zou in 

de toekomst willen blijven gebruik maken van de Filmplateau. Dus de diehard filmliefhebber heeft nu al wat 

nostalgie naar die zaal. (Filmplateau, red). Zeker als ze in het weekend actief zijn. KASKcinema zit wat extern van 

het gebeuren. De Paddenhoek is op loopafstand van Vooruit, van Sphinx… ze (Courtisane, red.) bouwen een ander 

circuit op. 

We hebben het voornaamste Filmfestival en het Filmfestival heeft ook altijd gewild dat ze ook buiten de 

festivalperiode een aanwezigheid hebben. Dat hebben ze nu in KASKcinema: ze tonen daar One Shot Cinema. Elke 
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maand loopt er iets dat door het festival georganiseerd wordt. Bij ons kon dat niet, omwille van de gebrekkige 

apparatuur. 

 

Op vlak van muziek is het dan vooral elektronische muziek geweest.. 

Ja, het IPEM omdat zij ook altijd met beeld werken. Het was altijd een combinatie video en muziek. 

Dan hebben we een korte samenwerking gehad met het Conservatorium: Muziekplateau. Dat was niet met beeld, 

enkel ensembles die daar kwamen spelen van studenten en het waren studenten Kunstwetenschappen van bij ons 

die het programma onderbouwden (programmablaadje, presentatie…). Omdat die zaal daar eigenlijk niet voor 

geschikt is, heeft dat maar één of twee seizoenen gelopen. 

Dus versterkt en elektronische muziek kan daar perfect, maar akoestisch… 

 Akoestisch is dat een ramp, dat valt gewoon dood. 

Dat was bijna een straf voor die studenten: dat was een mooi project en de sfeer was er, maar de klank was er niet. 

 

Jullie hebben ook samengewerkt met het S.M.A.K. heb ik gelezen? 

De samenwerking met het S.M.A.K. heeft ook niet zo lang geduurd, omwille van organisatorische zaken. Er is geen 

vaste projectionist, er is geen ontvangstbalie…  

Iedereen die daar iets wou doen moest daar ook van nul beginnen, telkens opnieuw. Op den duur werkt dat een 

beetje contraproductief. Wij voelden ook wel dat we daar het personeel van de universiteit niet mee blijven konden 

belasten: het zijn altijd avond- of weekendactiviteiten, nog moeilijker.  

Ik denk dat… Als mensen hoorden: er is iets in de Filmplateau, dat ze al begonnen te zuchten, van ja: dat is weer 

iets dat afwijkt van het normale. 

 

Als ik het probeer samen te vatten: er zijn naar de aanloop van de oprichting van de Filmplateau, door de collectie van Johan 

Daisne, wel tentoonstellingen geweest in de Sint-Pietersabdij en in samenwerking met de Sphinx. Vervolgens begon je dan te 

voelen dat er wel doelgroep, een forum was… 

We hebben wel altijd samengewerkt met de arthouse bioscopen. Dat stond ook zo in onze statuten: dat we geen 

concurrenten mochten zijn. Het was een versterking, aanvulling, complementair op wat zij al deden. Daar hebben 

we ons altijd aan gehouden, we hebben altijd een goede verstandhouding gehad met zowel Sphinx als Studioskoop. 

We hebben ook regelmatig intense samenwerkingen gehad met Studioskoop rond documentairefilm: dat er zowel 

een speelplek was in Studioskoop als in Filmplateau. 

Was dat met festival Viewpoint? 

Ja, Viewpoint en Zone. Viewpoint heeft een aantal jaar gelopen. Bij Zone varieerde de projectieplekken over Gent, 

Antwerpen en Kortrijk. De sterkte van Viewpoint was dat de makers altijd in de stad waren: ze gaven dan 

masterclasses voor de studenten van de academie meestal, maar ook bij ons, dat de makers ook te gast waren in hun 

lessen. 

Dus naast vaste programmering op dinsdag en donderdag: klassiekers, die oudere films; waren er ook heel wat andere 

initiatieven die de Filmplateau opvulden: waaronder het IPEM, Viewpoint, Zone en andere. 

We hebben ook nog andere documentairefestivals gehad hoor, rond mijnbouw. Eigenlijk de kwetsbare producten 

kwamen bij ons.  

In KASKcinema hebben ze dat niet kunnen overnemen. Alles wat bij ons te gast was, heeft geen plek gevonden in 

KASKcinema. Zij hadden zelf hun aanbod, eigen programmatie… Ik weet niet waar die mensen nu naartoe 

getrokken zijn. Dat vind ik wel een beetje jammer. 

Hadden wij een structuur, zodat we meer naar buiten konden komen, dan waren wij ook meer een begrip geworden. 

Terwijl nu was er natuurlijk wel ons Filmplateau, de filmclub voor ons canon, en dan die randactiviteiten. We zijn 

nooit iets geworden en bewust ook, omdat we die ondersteuning niet konden geven. 
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De mensen moesten echt wel voor alles zelf zorgen. 

 

Vandaag zit je dan in KASKcinema en heb je nog altijd je twee speeldagen op dinsdag en donderdag? 

Neen, we zijn geslonken naar één: de dinsdagavond. De vakgroepen alterneren terug: de ene week is het Daniël 

Biltereyst – en nu is er ook Steven Jacobs die doet ook een luik van Christel (Stalpaert, red.). 

Dus je hebt nu enerzijds de vakgroep communicatie met Daniël Biltereyst en anderzijds de vakgroep Kunstwetenschappen 

met afwisselend Christel Stalpaert en Steven Jacobs. 

 Ja, dat klopt. Het is jammer, in feite zijn we gehalveerd. 

 

I.e. Interview Johan Temmerman, Protestantse kerk, 7 april 2014 

Op het einde van de lokale geschiedenis stond er “De tweede helft van de 20ste eeuw bewaart de Brabantdamkerk deze koers 

en werkt aan de verdieping van het christelijk geloof in een snel veranderende context”. Deze koers, is dat dan loyaliteit aan 

de Belgische Staat en het onderstrepen van de christelijke vrijheid of…? 

Ja,  dat is deze koers. Als je dat in een categorie giet is dat meer de liberale benadering van de traditie. Liberaal in 

het opzicht van de 19de eeuwse politieke context: je moet eerst maatschappelijke vrijheid hebben om jezelf te 

kunnen ontwikkelen en verdiepen. Dus onder een voorheen zeer dominante koepel van katholieke signatuur, was 

het zeer moeilijk voor de mens om zich te emanciperen, ontwikkelen. Hij mocht alleen maar strikt in dat lijntje of 

dat vakje gaan. In Gent heeft het protestantisme in de 19de eeuw dat toch wel losgemaakt. Een heel belangrijk 

aspect was bijvoorbeeld de houding t.o.v. de wetenschap die zich steeds verder ontwikkelde. Dat was pregnant, een 

gans deel die zei: van ja, dat is slecht. Hier in het Gentse was dat juist goed en dat is ook niet contradictorisch, die 

koers. Omdat dat zich nu, einde 20ste eeuw – begin 21ste eeuw, opnieuw sterk stelt. Misschien vooral in de 

islamitische groep, maar het dreigt levensbeschouwelijk algemeen een tendens te zijn: van de wereld is slecht en de 

mens is verdorven. 

Dat willen wij niet, de mens is goed en de wereld is helemaal niet zo slecht, we moeten er natuurlijk aan werken hé. 

Dat is die koers. 

Dus die koers is sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, een beetje hetzelfde gebleven. Ik wil zeggen eenzelfde dominante 

lijn in een veranderende context. 

Ja, en maatschappelijk is de mens het na WOII gaande weg versmald opnieuw. Laat ons zeggen dat de 

levensbeschouwelijke kloven steeds duidelijker en harder worden ook. We zitten al sinds een jaar of 10 met een 

oorlog tegen het kwaad ofzo.  

Dat is de koers die jullie vandaag ook nog volgen: positief kijken naar de wereld en ook positief t.o.v. de veranderingen, maar 

genoeg aandacht voor het individu en de eigen ontplooiing.  

Ja, exact. Het is positief, maar niet kritiekloos natuurlijk. Er is veel onevenwicht in de wereld, dat is een feit, en we 

proberen daar iets aan te doen. 

Op welke manieren dan? 

Bijvoorbeeld een aantal… Als je het globaal bekijkt – ik ben geen economist en je moet daar geen specialist voor 

zijn – om te zien dat globaal een aantal heel belangrijke lobby’s de wereldeconomie beheersen. Ik denk aan energie 

– oliegas, de medische lobby, voedsel en water die heel belangrijk aspect wordt en de geldmarkt: economie, 

banken… nu die verschillende lobby’s hebben allemaal hun eigen belangen en die hypothekeren en monopoliseren 

alles. Dat betekent dat in Afrika men niet aan medicamenten kan geraken terwijl ze er wel zijn. Dat is niet serieus. 

Hetzelfde met energie, men zuigt de mensen leeg op basis van zoveel mogelijk winst. Maar goed, dat kan voor een 

groot stuk toch meer gelijk verdeeld worden. 

Hoe zie je dat dan op lokale schaal? Wat is jullie plek hier in het Gentse? Hoe zou je die beschrijven van de Protestantse Kerk 

hier in Gent? 
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Ten eerste: we horen in het levensbeschouwelijke segment, dus we hebben geen politiek of economische 

doeleinden. Dat is puur levensbeschouwelijk. Dat betekent de mens iets aanreiken ter verdieping van zijn 

wereldbeeld, van zijn mensbeeld enzovoort. Dat is ook traditie, christelijke traditie in zijn algemeenheid heeft dat 

ook altijd gehad. Dus dat is één. 

Binnen dat levensbeschouwelijke klimaat hebben wij dus een aantal dingen die we doen: dienstverlening. Dat 

betekent op cruciale momenten, waar de mens dus soms helemaal radeloos in het duister tast: overlijdens of 

geboortes, dat kan ook eens positief zijn, crisismomenten. Dan proberen we daar samen een oplossing voor te 

zoeken. Ik denk ook aan daklozen, dat is steeds meer en meer. 

Een tweede functie, alé opdracht is ritueel, liturgisch van aard. Er zijn geen rituelen meer – of je zou de zaterdagse 

shopping door de stad als een ritueel moeten beschouwen – zingevende rituelen: dat betekent een gemeenschap 

creëren waarin overdracht geschiedt.  Dat is dienstverlenend, liturgisch of ritueel. 

Dan hebben we ook cultureel, zeker onze gemeenschap houdt zich enorm bezig met cultuur. Dat betekent dat we 

talloze concerten, tentoonstellingen… 

 

Ik heb inderdaad gezien dat er iedere maand een lezing is, hou je daar rekening met thema’s of zeg je: praktisch alles kan 

hier? 

Alles, alles. We willen alleen een passioneel mens die over zijn of haar passie spreekt. Natuurlijk postzegels 

verzamelen zal nu niet direct een onderwerp van een lezing zijn. 

Meestal dus een redelijk actueel onderwerp… 

Cultureel ook ja en actueel altijd. Nu hebben we bijvoorbeeld de herdenking van WOI die een paar keer aan bod 

gekomen is. De Treaty of Ghent, een beetje tussen de plooien van de herdenkingen gevallen, maar dat was heel 

belangrijk geweest: Amerika – Engeland, hier in Gent. Zo van die dingen hé, actuele thema’s… Maar ook altijd iets 

medisch, over Alzheimer bijvoorbeeld, want ja daar hebben veel mensen mee te maken, of andere dingen. 

Dingen die een bepaalde boodschap kunnen bijbrengen… 

Ja, en vooral passie. Iemand moet gedreven zijn door zijn vak. We willen geen colleges, het zijn meestal wel 

professoren die komen spreken. 

‘k Heb inderdaad gezien dat Bruno De Wever ook eens een lezing heeft komen geven.. 

Ja, Bruno De Wever is geweest dit jaar en Herman Balthazar, twee voortreffelijke sprekers. 

Is dat in de kerk zelf dat dat gegeven wordt of… 

 Neen, we hebben een cultureel centrum. 

Waar? 

Keizerkarelstraat, op pakweg 3-4 huizen van de hoek met Sint-Anna. Protestants Cultureel Centrum noemt dat. 

De kerk is het liturgische deel en de rest wordt dan gedaan in het Cultureel Centrum. 

 Ja, liturgisch, maar ook concerten en tentoonstellingen. 

Die heb ik niet teruggevonden op je website: over welke regelmaat spreken we dan? 

 Maandelijks 

Welke concerten zijn dat dan? 

Dat is klassiek natuurlijk wel, jonge mensen. Ik wil dat zoveel mogelijk doen. Deze week (12 april 2014, red.) 

hebben we een Passieconcert: het vocaal ensemble Mondriane met gambas, 16de – 17de eeuwse muziek over dood 

en verrijzenis. Dat is Renaissance dus.  

Vorige week hadden we La Chapelle Sauvage, dat is een zeer jong, maar heel gedreven orkest, die pas afgestudeerd 

zijn van het conservatorium. Wat hebben ze vorige week (of twee weken geleden) gedaan? Rambeau, Stabat 

mater… 

 

Wat vinden de muzikanten van de akoestiek? Zijn ze tevreden als ze naar hier komen? 
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Ja, ze zijn tevreden. Nu, die muzikanten… Karel De Wilde is de dirigent van La Chapelle Sauvage, die zoekt 

meestal muziek die geschikt is voor die ruimtes. Als hij andere muziek wil uitvoeren, dan zoekt hij ook andere 

ruimtes. Dat is een enorm gedreven muzikant, heel goed ook. Dus hij neemt dan ook muziek die geschikt is en voor  

bijvoorbeeld een relatief klein ensemble: acht à tien man is dat ideaal zegt hij. Oudere muziek natuurlijk hé, je moet 

niet beginnen met versterkers en gitaren… dat werkt niet. We hebben het al gehad, maar dat werkt niet. 

 

Iedere zomer doen we ook een zomerproject, dat is nu al tien jaar, “Multimedia” noemt dat. Dat is kunst, 

performance, poëzie, muziek, op het pleintje wordt er dit jaar skatebording gedaan. 

Wanneer is dat? Tijdens de Gentse Feesten of… 

 Ja, dat begint op midzomernacht, 21 juni en dat tot loopt tot na de Gentse Feesten. 

Een maand dus… 

 Met concerten ook en kleinkunst, singer-songwriters.. 

Akoestisch dus vooral… 

Of piano, we hebben een vleugel staan. Dat is tof. Dan komt er ook een liturgisch deel, een dienst in het Gents. Dat 

is een belangrijk deel hoor: cultuur, liturgie en dienstverlening dat is zowat waar wij ons mee bezig houden. 

Dus bij muziek is het vooral oude muziek, maar ook een platform bieden aan jonge muzikanten? Zodat zij een forum krijgen. 

Ja, liefst. Dat Passieconcert wordt gedaan door Cause Classic is Cool, dat is een vzw die jonge muzikanten wil 

promoten en die volledig gesubsidieerd worden door de overheid, provincie Oost-Vlaanderen, de stad. Dat kost ons 

niks bij wijze van spreken. Dan worden die mensen uitgedaagd door diegenen die hen subsidies geven om iets te 

maken en projecten te doen. Dan zoeken ze een gebouw en dan zeggen wij: ja, wij zien dat zitten. Iedereen wint, in 

de goede zin van het woord. Ik doe dat heel graag. 

 

Je kan uw kerk voor meerdere doeleinden gebruiken zo en meer uit zijn context trekken. Ze staat meer open naar de jeugd. 

Ja, dat is essentieel. Dat is ook mijn overtuiging dat wij allemaal christelijke traditie en cultuur dragen in ons. We 

hebben daar geen keuze in. Als westerling van het Westen en veel kunst is gemaakt op die basis. We moeten dat 

niet doorknippen, we moeten dat proberen begrijpen, denk ik. Het kan ons verrijken. Ik zie dat als een opdracht van 

de kerk. 

Om cultuur en religie dichter bij de mensen te brengen? 

Ja, de waarde van het erfgoed aan te duiden. Dat in plaats van het te verwerpen, wat anderen nodig vinden. Ik denk 

dat dat niet constructief is.  

Trouwens niet alleen onze cultuur: we hebben een concert een aantal jaar geleden gehad met een Marokkaanse 

muziek die islamitische suffi-muziek zongen met twee à drie mensen; en dat gecombineerd met een vier à vijf-tal 

Afrikanen die gospel zongen. Dat was samen, op midzomernacht, magisch en ongelofelijk sterk. Die typisch 

Oosterse dingen en dan die zwarten die daar gewoon in meegingen met gospel. 

Het is niet enkel Westers gericht, het is ook wereldmuziek. 

Culturele bijdrage leveren, maar het is open hé. Ik vind dat belangrijk: inclusief. Je sluit niemand uit, geen 

andersdenkende.. 

Iedereen is welkom… Zijn de concerten betalend of gratis? 

Meestal gratis, alles van Classic is Cool is gratis, want ze worden gesubsidieerd. Er staat een vrije bijdrage, maar 

dat is voor de muzikanten. 

Dat is zo een beetje de kerk. 

Zijn er culturele zaken dat je zegt: dit doen we echt niet? 

Neen, wel heb ik jazz geprobeerd – hier in de buurt is er een jazzcafé/club – pas op, dat is geen probleem. Het blijft 

een kerkruimte: er ligt een tapijt en er staan banken. We kunnen die banken niet weg doen en op straat zetten en 

daar stoeltjes en een dansvloer leggen. We staan er dus ook op dat die ruimte als dusdanig gerespecteerd blijft. Dat 
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betekent als men nadien een receptie wil doen, dan moet dat buiten. We hebben partytafels, je kan dat pleintje 

volzetten. Binnen feesten, roken… dat doen we niet. 

Ze moet eerbied krijgen. 

We vragen respect. We doen zelf de recepties bij de opening van ons projecten op het pleintje. Met midzomernacht 

is het meestal goed weer. 

Deze zomer hebben we een jongerencollectief gevonden: kunst met skateboard, maar ook ze versieren. Ze hebben 

ook een aantal straatprojecten gedaan in Marokko en Brazilië. Zij gaan de ruimte een beetje… 

Opfleuren…? 

Ja, met kunst en hun dingen en op het pleintje een demonstratie van skateboard. We hebben ook met hen 

gesproken: binnen gaan we dat niet doen, die banken staan daar.. we zijn toch een beetje gebonden dan. Wel mogen 

ze het binnenin zetten. 

Zolang het losstaat. 

Ja, inderdaad. Ik had eens een vraag van iemand, dat was een Funkband uit Nederland. Ik dacht veel installatie, 

maar die man zei: “Ja wij brengen alles mee”. Ik zei toch van: “Ik denk niet dat dat gaat marcheren”. Ik zeg erbij: 

“Het zijn allemaal banken, je kan daar niet staan dansen.” “Ja, we zullen dat aan de kant zetten.” Ik zeg: “er ligt 

tapijt.” “We zullen er iets overleggen…” om dan toch maar met drank te mogen binnenkomen. Ik heb het dan toch 

maar afgehouden en gezegd dat we het niet gingen doen. 

 

De kerk is ook vreemd georiënteerd. Het lijkt of ze gedraaid is, is dat doorheen de geschiedenis zo gebeurd of.. 

 Typisch, zoals dit interieur (o.a. oranje lederen kuipzeteltjes, red). Wat schat je? 

Jaren ’60, ’70… 

Tuurlijk, jaren ’60-’70, alles moest veranderen – alé ik was er niet bij betrokken, zo oud ben ik nu ook nog niet. Ze 

hebben in de jaren ’60–’70 heel het interieur van de kerk veranderd, vernieuwd. Alles moest vernieuwen in die 

dagen. Dat is dan van verticaal, naar horizontaal gedraaid. Ja, iedereen moest dichter bij elkaar en rond de 

preekstoel. 

Dichter bij het geloof… 

 Die sfeer van de jaren ’60… 

Het is dus in de jaren ’60-‘70 geswitcht. 

 Ja, ik vind dat heel jammer, want het was een heel oud interieur. 

Dat tapijt is ook nieuw. 

Ja ja, dat waren zwarte stenen met een houten preekstoel met baldakijn. Dat is allemaal weg. Ik heb gevraagd waar 

naartoe, maar niemand weet het. Ik zou terug willen gaan. Voor concerten doen we het al: dan draaien we de 

banken en zetten we voor het orgel een podium. Dan zit het orgel nog op het podium, als ze het willen gebruiken en 

dan zitten de mensen “gedraaid”. 

Dan zitten mensen dus meer verticaal. 

Ja, zoals het hoort. Er kunnen ook meer mensen binnen. Het zit regelmatig goed vol voor die concerten. 

 

In het cultureel centrum doe je dan die culturele activiteiten: tentoonstellingen enzo? 

Het Cultureel Centrum wordt beheerd door een vzw, een culturele vereniging. Zij doen alle culturele activiteiten: 

lezingen, tentoonstellingen, concerten. De kerkfabriek zorgt voor de liturgie, voor de wekelijkse eredienst, het 

onderhoud van de kerk… 

Jij bent dan de dominee die alles leidt van liturgie, of hoe moet ik uw rol zien? 

Ja, maar vooral het geestelijke. Ik zit overal in besturen, van ambstwege, maar er is overal een voorzitter, 

ondervoorzitter en die doen dat al heel lang. Ik zit er ook wel bij, maar ik ben niet de baas. 

Je kan wel uw veto stellen over de dingen die hier in de kerk gebeuren. 
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Ja, op dat vlak geeft men mij volledig carte blanche. Het is alleen de boekhouder die zorgt dat de facturen in orde 

zijn. 

Het Capucijnen klooster is een school geworden, is dat nu nog altijd het geval? 

Ja, het klooster was zeer groot met een brouwerij enzo. Dat is allemaal verdwenen, alleen dat gebouw is gebleven: 

de kerk. Omdat daar toen altijd al een school heeft gestaan, heeft de stad later ook gezegd: we gaan daar opnieuw 

een school zetten, een stadsschool. Wij hebben daar niks mee te maken. 

Oké, dus dat is niet meer gebonden aan de kerk, dat is volledig los. 

Dat is helemaal los, een stadsschool. Wij hebben een school, maar aan het station. Dat is een apart gebouw dat 

gezet is geweest in de jaren ’20: de Gaspard de Colignyschool, Rijsenbergstraat (nr 40, 9000 Gent, red.). Gaspard 

de Coligny, dat was een hugenoot die in Gent gevangen heeft gezeten omwille van zijn geloof, niet-katholieke 

overtuiging, Geus zoals ze zeggen. In de jaren ’20 hebben ze een schooltje daar opgericht en dat hebben ze dan die 

naam gegeven. In de jaren ’20 was er niet veel keuze van scholen, toen nog niet. Er waren heel veel vrije scholen, 

katholieke scholen, en er was misschien één staatsschool. That’s it.  

Is dat dan een protestantse school? 

 Ja, ik zit in het bestuur. Dat is een school die op zijn eigen draait, gesubsidieerd.  

Enkel lager onderwijs of ook middelbaar? 

 Enkel lager. 

 

Hoe zie je de toekomst van de Protestantse Kerk, van de gemeenschap? Zijn er bepaalde plannen of zeg je van: ik hoop dat 

het binnen 10 jaar zus of zo is? 

Binnen een paar jaar vieren we hier 200 jaar, het staat hier van voor dat België bestond, Willem I heeft dat gegeven. 

Binnen drie jaar is het 200-jarig bestaan. 

Ik zie een veroudering, een vergrijzing, maar ja goed dat is overal, dat is niet zo dramatisch. Ik zie ook wel een 

vermindering van interesse van de komende generaties. 

In het geloof? 

 In zingeving, levensbeschouwing. 
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II. Enquêtes 

II.a. Algemene vragen 

Beste toeschouwer en geïnteresseerde luisteraar, 

bedankt om aan dit experiment te willen deelnemen en zo mijn thesis mee vorm te geven. 

Even de “spelregels” op een rijtje: 

- Je krijgt een bundeltje per zaal 

- Opstelling: algemene vragen – vragen/uitvoering – algemene indruk zaal 

- Gelieve alle vragen in te vullen 

Merci! 

Algemeen 

Wat is je geslacht? 

o Man o Vrouw 

 

Hoe oud ben je?     

….. jaar 

 

Wat is de hoogste opleiding die je afgewerkt hebt? (graag één keuze) 

o lagere 

school 

o secundair 

onderwijs 

o hoger 

onderwijs korte 

type 

o hoger 

onderwijs 

lange type 

o andere, 

………... 

 

 

Bespeel je zelf een instrument(en) of zing je? 

o Ja  o Neen 

Zo ja, welk instrument(en) of welke zangstem heb je?  

  …. 

 Hoe lang ben je al bezig met muziek en in welke vorm(en)? 

  …. 

Heb je concertervaring als muzikant/zanger? 

o Ja o Neen 

  Zo ja: Welke? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Solo □ Bandje  

□ Symfonisch orkest □ Koor 

□ Harmonie □ Andere: … 

□ Ensemble  
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In welke mate neem je deel aan volgende muzikale evenement? (Deze vraag was enkel voor publiek) 

(graag één vakje aankruisen voor ieder soort evenement) 

  zelden of 

nooit 

Soms Vaak zeer vaak 

Opera         

Klassieke 

concerten 

        

Kleine 

optredens 

(*) 

        

Concerten 

(**) 

        

 Musical         

Festivals         

Andere         

 

Indien andere, welke? ………. 

 

(*) Denk aan: café-concertjes, jazz-concertjes, jamsessies… 

(**) Denk aan, grote zalen als: Sportpaleis, Vorst, AB… 
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II.b. Enquête muzikanten (muzikantenervaring) 

Jouw optreden 

In welke mate had je het gevoel dat in deze zaal: 

 helemaal niet nauwelijks in redelijke 

mate 

in hoge mate in zeer hoge 

mate 

Je muziek goed 

verspreid werd 

     

Je jezelf goed kon 

horen 

     

Je muziek als één 

geheel overkwam 

     

Je muziek tot zijn recht 

kwam 

     

 

 

Waar zou je de ruimte kunnen situeren op deze schaal? 

Amper nagalm (droge ruimte)                                                                                                   Lange nagalm (echo) 
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II.c. Enquête publiek (publiekservaring) 

Eerste (t.e.m. vijfde) optreden 

Welke optreden heb je net beluisterd? 

o Viool o Altviool o Viola da 

gamba 

o Zang  

(Ghislain) 

o Zang 

(Nathalie) 

 

In welke mate had je het gevoel dat in deze zaal: 

 helemaal niet Nauwelijks in redelijke 

mate 

in hoge mate in zeer hoge 

mate 

De muziek goed 

verspreid werd 

     

De muziek als 

geheel 

overkwam 

     

Je “in” het 

geluid zat / je 

omgeven werd 

door het geluid? 

     

De muziek tot 

zijn recht kwam 

     

 

 

Waar zou je de ruimte kunnen situeren op deze schaal? 

Amper nagalm  (droge ruimte)                                                                                                 Lange nagalm  (echo) 
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II.d. Algemene indruk 

Algemene indruk (naam ruimte) 

Wat vind je van de zaal op esthetisch vlak? 

o Helemaal 

niet mooi 

o Niet 

mooi 

o Neutraal o Mooi o Zeer 

mooi 

 

Wat vind je van de toegankelijkheid van de zaal? (binnentreden van de zaal) 

o Helemaal 

niet goed 

o Niet 

goed 

o Gematigd o Goed  o Zeer 

goed 

 

Wat vind je van het zitcomfort van de zaal? (stoeltjes, voldoende beenruimte…) 

o Helemaal 

niet goed 

o Niet 

goed 

o Gematigd o Goed  o Zeer 

goed 

 

Wat vind je van de indeling van de zaal? (Verhouding podium, tribune …) 

o Helemaal 

niet goed 

o Niet 

goed 

o Gematigd o Goed  o Zeer 

goed 

 

Wat vind je van de akoestiek van de zaal in het algemeen? 

o Helemaal 

niet goed 

o Niet 

goed 

o Gematigd o Goed  o Zeer 

goed 

 

Hoe zou je de akoestiek van de zaal omschrijven? 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog opmerkingen? 

 

 

 

 

Algemene score van de zaal 

… / 10 
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III. Posttest 

Legende 

1 Protestantse kerk 

2 Beckett 

3 Filmplateau 

4 Begijnhofkerk 

5 Minard 

6 Handelsbeurs 

7 Sint-Annakerk 

8 Bonbonnière 

9 Concertzaal 

10 Arca 

11 Sint-Pieterskerk 

12 Kraakhuis 

Bijlage III.a.: Voorbeeld van een ‘opgeloste’ posttest. Rode getallen en zwarte getallen zijn 

gelijk aan elkaar. Het verschil is dat aan de zwarte getallen een audiofragment verbonden 

was, dat de muzikant kon beluisteren en vervolgens op de schaalvraag kon plaatsen. De 

overeenkomstige rode getallen dienden vervolgens met de volgens hen juiste ruimte 

verbonden te worden. 

Bijlage III.b.: Legende die met 

deze posttest is verbonden. Hier 

wordt duidelijk welk getal bij 

welke ruimte behoort en wat dus 

de juiste combinaties zijn. De 

kleuren groen en rood duiden aan 

welke getallen juist of fout zijn 

verbonden met de afbeeldingen. 
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IV. Top twaalf overzichten 

IV.a. Publiekservaring 

 

1 Arca 4,46 1 de Bijloke, Kraakhuis 4,40 1 Filmplateau 29,89 1 Minard 4,75 1 Sint-Annakerk 4,50 1 Filmplateau 4,67

2 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,41 2 Arca 4,32 2 Minard 40,33 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50 2 de Bijloke, Concertzaal 4,36 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50

3 Protestantse kerk 4,33 3 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,26 3 Tinnenpot, Beckett 46,13 3 Sint-Annakerk 4,50 3 O.L.V. ter Hoye kerk 4,33 3 Handelsbeurs 4,36

4 de Bijloke, Kraakhuis 4,26 4 Protestantse kerk 3,93 4 de Bijloke, Concertzaal 47,89 4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 4 Handelsbeurs 4,30 4 Minard 4,08

5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,96 5 Handelsbeurs 3,90 5 Tinnenpot, Bonbonnière 48,09 5 de Bijloke, Concertzaal 4,09 5 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 5 de Bijloke, Concertzaal 3,91

6 Handelsbeurs 3,85 6 de Bijloke, Concertzaal 3,74 6 Handelsbeurs 48,35 6 O.L.V. ter Hoye kerk 4,00 6 de Bijloke, Kraakhuis 4,25 6 Tinnenpot, Beckett 3,75

7 Sint-Annakerk 3,71 7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,71 7 de Bijloke, Kraakhuis 55,76 7 Handelsbeurs 3,73 7 Protestantse kerk 3,92 7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,42

8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,56 8 Minard 3,64 8 Arca 71,94 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,58 8 Arca 3,55 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33

9 Minard 3,44 9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 O.L.V. ter Hoye kerk 83,91 9 Tinnenpot, Beckett 3,17 9 Filmplateau 3,50 9 Sint-Annakerk 3,33

10 de Bijloke, Concertzaal 3,37 10 Tinnenpot, Beckett 3,42 10 Protestantse kerk 88,36 10 Filmplateau 3,08 10 Minard 3,42 10 Protestantse kerk 3,00

11 Tinnenpot, Beckett 3,27 11 Filmplateau 3,27 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 90,20 11 Protestantse kerk 2,58 11 Tinnenpot, Beckett 3,33 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 2,58

12 Filmplateau 2,89 12 Sint-Annakerk 3,00 12 Sint-Annakerk 95,91 12 Arca 2,20 12 Tinnenpot,Bonbonnière 3,17 12 Arca 1,91

1 Arca 4,38 1 de Bijloke, Kraakhuis 4,47 1 Minard 4,25 1 de Bijloke,Kraakhuis 4,92 1 de Bijloke, Kraakhuis 8,88

2 de Bijloke, Kraakhuis 4,34 2 Arca 4,42 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,17 2 Arca 4,36 2 Arca 8,27

3 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,26 3 Handelsbeurs 3,90 3 Handelsbeurs 4,10 3 Handelsbeurs 4,13 3 de Bijloke, Concertzaal 7,82

4 Protestantse kerk 4,22 4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,82 4 de Bijloke, Concertzaal 4,09 4 O.LV. Sint-Pieterskerk 3,75 4 Handelsbeurs 7,59

5 Handelsbeurs 3,70 5 Minard 3,71 5 Filmplateau 4,00 5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 5 Minard 7,54

6 O.L.V. ter Hoye kerk 3,65 6 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 6 Tinnenpot, Beckett 3,58 6 de Bijloke,Concertzaal 3,55 6 O.L.V. ter Hoye kerk 7,46

7 Sint-Annakerk 3,35 7 Protestantse kerk 3,62 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,58 7 Minard 3,45 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 7,33

8 Minard 3,33 8 de Bijloke, Concertzaal 3,62 8 Sint-Annakerk 3,58 8 Protestantse kerk 3,25 8 Tinnenpot, Bonbonnière 7,13

9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,30 9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 Arca 3,55 9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,10 9 Protestantse kerk 7,00

10 de Bijloke, Concertzaal 3,13 10 Tinnenpot, Beckett 3,48 10 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33 10 Tinnenpot, Beckett 3,09 10 Tinnenpot, Beckett 6,79

11 Tinnenpot, Beckett 3,13 11 Filmplateau 3,00 11 O.L.V. ter Hoye kerk 3,25 11 Filmplateau 2,92 11 Filmplateau 6,46

12 Filmplateau 2,96 12 Sint-Annakerk 2,55 12 Protestantse kerk 3,00 12 Sint-Annakerk 2,50 12 Sint-Annakerk 5,83

Zitcomfort

In geluid Tot zijn recht Indeling Akoestiek Algemeen Score

Akoestiek Publiek

Verspreid Geheel Schaal Esthetisch Toegankelijkheid

Algemene indruk

Bijlage IV.a.: Overzicht van de top twaalf overzichten met gemiddelde 

waarde per ruimte, gebruikt tijdens de eerste sectie in ‘Deel II: 

Publiekservaring’. (Geel = ex aequo) 

Geel = ex aequo 
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1 de Bijloke, Kraakhuis 4,40 1 Filmplateau 29,89 1 Minard 4,75 1 Sint-Annakerk 4,50 1 Filmplateau 4,67

2 Arca 4,32 2 Minard 40,33 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50 2 de Bijloke, Concertzaal 4,36 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,50

3 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,26 3 Tinnenpot, Beckett 46,13 3 Sint-Annakerk 4,50 3 O.L.V. ter Hoye kerk 4,33 3 Handelsbeurs 4,36

4 Protestantse kerk 3,93 4 de Bijloke, Concertzaal 47,89 4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 4 Handelsbeurs 4,30 4 Minard 4,08

5 Handelsbeurs 3,90 5 Tinnenpot, Bonbonnière 48,09 5 de Bijloke, Concertzaal 4,09 5 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,25 5 de Bijloke, Concertzaal 3,91

6 de Bijloke, Concertzaal 3,74 6 Handelsbeurs 48,35 6 O.L.V. ter Hoye kerk 4,00 6 de Bijloke, Kraakhuis 4,25 6 Tinnenpot, Beckett 3,75

7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,71 7 de Bijloke, Kraakhuis 55,76 7 Handelsbeurs 3,73 7 Protestantse kerk 3,92 7 O.L.V. ter Hoye kerk 3,42

8 Minard 3,64 8 Arca 71,94 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,58 8 Arca 3,55 8 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33

9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 O.L.V. ter Hoye kerk 83,91 9 Tinnenpot, Beckett 3,17 9 Filmplateau 3,50 9 Sint-Annakerk 3,33

10 Tinnenpot, Beckett 3,42 10 Protestantse kerk 88,36 10 Filmplateau 3,08 10 Minard 3,42 10 Protestantse kerk 3,00

11 Filmplateau 3,27 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 90,20 11 Protestantse kerk 2,58 11 Tinnenpot, Beckett 3,33 11 O.L.V. Sint-Pieterskerk 2,58

12 Sint-Annakerk 3,00 12 Sint-Annakerk 95,91 12 Arca 2,20 12 Tinnenpot,Bonbonnière 3,17 12 Arca 1,91

1 de Bijloke, Kraakhuis 4,47 1 Minard 4,25 1 de Bijloke,Kraakhuis 4,92 1 de Bijloke, Kraakhuis 8,88

2 Arca 4,42 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,17 2 Arca 4,36 2 Arca 8,27

3 Handelsbeurs 3,90 3 Handelsbeurs 4,10 3 Handelsbeurs 4,13 3 de Bijloke, Concertzaal 7,82

4 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,82 4 de Bijloke, Concertzaal 4,09 4 O.LV. Sint-Pieterskerk 3,75 4 Handelsbeurs 7,59

5 Minard 3,71 5 Filmplateau 4,00 5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 5 Minard 7,54

6 O.L.V. ter Hoye kerk 3,64 6 Tinnenpot, Beckett 3,58 6 de Bijloke,Concertzaal 3,55 6 O.L.V. ter Hoye kerk 7,46

7 Protestantse kerk 3,62 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 3,58 7 Minard 3,45 7 O.L.V. Sint-Pieterskerk 7,33

8 de Bijloke, Concertzaal 3,62 8 Sint-Annakerk 3,58 8 Protestantse kerk 3,25 8 Tinnenpot, Bonbonnière 7,13

9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,51 9 Arca 3,55 9 Tinnenpot, Bonbonnière 3,10 9 Protestantse kerk 7,00

10 Tinnenpot, Beckett 3,48 10 Tinnenpot, Bonbonnière 3,33 10 Tinnenpot, Beckett 3,09 10 Tinnenpot, Beckett 6,79

11 Filmplateau 3,00 11 O.L.V. ter Hoye kerk 3,25 11 Filmplateau 2,92 11 Filmplateau 6,46

12 Sint-Annakerk 2,55 12 Protestantse kerk 3,00 12 Sint-Annakerk 2,50 12 Sint-Annakerk 5,83

1 Arca 4,4 1 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4,2

2 de Bijloke, Kraakhuis 4,4 2 de Bijloke, Kraakhuis 4,2

3 Handelsbeurs 4,25 3 Arca 4,2

4 Tinnenpot, Bonbonnière 4,2 4 Protestantse kerk 4,2

5 Protestantse kerk 4,2 5 O.L.V. ter Hoye kerk 3,8

6 O.L.V. ter Hoyekerk 4,2 6 Handelsbeurs 3,5

7 Tinnenpot, Beckett 4 7 Tinnenpot, Bonbonnière 3,5

8 O.L.V. Sint-Pieterskerk 4 8 Tinnenpot, Beckett 3,4

9 de Bijloke, Concertzaal 4 9 Minard 3

10 Minard 3,8 10 de Bijloke, Concertzaal 2,8

11 Sint-Annakerk 3,6 11 Filmplateau 2,4

12 Filmplateau 3,4 12 Sint-Annakerk 2,2

Score

Algemene indruk

Jezelf horen Tot haar recht

Akoestiek muzikanten

Esthetisch Toegankelijkheid Zitcomfort

Indeling Akoestiek Algemeen

Geheel Schaal

Tot haar recht

Akoestiek Publiek

IV.b. Synthese publieks- en muzikantenervaring 

Bijlag IV.b.: Overzicht van de top twaalf overzichten met gemiddelde 

waarde per ruimte, gebruikt bij de synthese van publieks- en 

muzikantenervaring. (Geel = ex aequo) 
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