In de jaren zestig bijna gesloopt
en nu volledig gerenoveerd,
gerestaureerd en verduuzaamd; het leven van een
stadsschouwburg staat bol van
de dramatiek.
(foto: Jan Willem Kommer)
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30 september is de stadsschouwburg in Groningen feestelijk heropend, na
een jaar lang renoveren en restaureren. Een broodnodige operatie, zeker
waar het het stucwerk van de gevel betrof. Dat bleek er aanzienlijk slechter
aan toe te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Ongewenste verrassing

Ruim 130 jaar oud is hij, de stadsschouwburg
in Groningen. Het Rijksmonument is in 1883
gebouwd, naar een ontwerp van Frederik Willem
van Gendt en Hugo Pieter Vogel. De bouwstijl is
kenmerkend voor het laatste kwart van de 19e
eeuw: eclectisch met veel klassieke elementen op
de gevel zoals guirlandes, ionische zuilen, gecanneleerde pilasters, kapitelen en geprofileerde
lijsten. De gevel is een combinatie van rood
geverfde baksteen en geel gesausd pleisterwerk.
Gebouwen als deze hebben regelmatig onderhoud nodig. In de vorige eeuw was er een periode
waarin de prioriteiten elders lagen. Als gevolg
daarvan raakte de schouwburg dusdanig in
verval dat er in de jaren zestig serieus over sloop

werd nagedacht. Gelukkig is dat niet gebeurd,
en is het in de jaren daarop grondig gerenoveerd.
Het afgelopen jaar is het monument wederom
onder handen genomen. Zowel de binnenzijde
van het pand als het exterieur zijn aangepakt; er
is vernieuwd, hersteld en verduurzaamd. Voor de
gezichtsbepalende gevel stond in eerste instantie
vooral nieuw sauswerk op het programma, en
wat bescheiden vlak stucwerk. Na het verwijderen van de verflaag bleek dat laatste een wat te
optimistische inschatting. Grote delen van het
decoratieve stucwerk waren er dusdanig slecht
aan toe dat Kerbof Schilders, dat het gevelwerk
zou uitvoeren, op zoek moest naar gespecialiseerde restauratiestukadoors.
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Vernieuwd,
hersteld en
verduurzaamd

Alsof het herfst was, waren bij het reinigen van het
schilderwerk alle blaadjes van de gevel gevallen. De
nieuwe blaadjes, met de hand geboetseerd, zijn met
veel zorg en aandacht teruggeplaatst.
(foto boven: Jan Willem Kommer, foto rechts: Daniël
Oudman)

Herstellen en voorkomen

Stukadoorsbedrijf Oudman uit Oostwold is één
van de bedrijven die de restauratie van het stucwerk heeft uitgevoerd. Daniël Oudman van het
Groningse bedrijf heeft zich voornamelijk bezig
gehouden met het herstellen van de decoratieve
stucelementen op de voorgevel van de schouwburg. Dat was heel gevarieerd. Bij het blokverband bijvoorbeeld ging het om niet veel meer
dan vlak maken en opnieuw afwerken, bij de cannelures was het vooral schoonmaken, gaatjes en
scheuren dichtzetten en alles weer mooi vlak en
strak maken. Er moest lijstwerk worden hersteld,
scheuroverbruggend, met het oog op de nieuwe
verflaag. Sommige lijsten konden niet meer worden gered dus die zijn opnieuw getrokken. “Veel
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van de problemen waren door weersinvloeden
veroorzaakt”, zegt Daniël Oudman. “Bij een restauratie hoort ook dat je probeert om toekomstige schade te voorkomen. Bovenin de gevel zit een
deel met ornamenten die allemaal hol zijn aan
de achterzijde. Nadat ik ze had gerepareerd heb
ik die holtes geïnjecteerd met een zachte kalk. Nu
die ruimtes zijn gevuld heb je daar veel minder
kans op problemen.”

Stevig verankerd

Weersinvloeden hadden ook hun tol geëist van
de kapitelen. Zo erg dat ze alleen nog maar door
de verf bijeen werden gehouden. In overleg met
architect Holstein zijn ze helemaal vervangen.
Eén kapiteel heeft Daniël Oudman gerepareerd.
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Op een paar stukken na was het tamponeerwerk
onder de daklijsten was nog redelijk intact. Alleen de
sluitstukken hadden wat herstelwerk nodig.
(foto: Jan Willem Kommer)

Samen met collega-stukadoor Peter Bogaard
maakte hij daar een afdruk van om mallen te
maken voor de nieuwe kapitelen; die zijn in de
werkplaats gegoten. Het probleem met de oude
kapitelen was dat water er op kon blijven staan
en erachter kon komen. Om dat probleem in de
toekomst te voorkomen zijn de nieuwe stukken
bovenop iets schuin gemaakt zodat ze naar voren
beter afwateren.
De kroonelementen meten 50 bij 40 cm en
wegen 30 kg per stuk. Dat maakt ze lastig te hanteren. Daarom maakte de stukadoor elk kapiteel
in drie delen, een linker- en een rechterzijkant en
een voorzijde. Met hulp van stukadoor Hubert
Mertens zijn de onderdelen op de gevel tegen
elkaar aan gelijmd en de naden zijn afgewerkt.

Om er zeker van te zijn dat ze op hun plek blijven
zijn de kapitelen aan de gevel gelijmd én aan
rvs-ankers gehangen die schuin in de bakstenen
ondergrond zijn geboord.

Vallende bladeren

Net als de kapitelen moest ook het loofwerk
boven de loggia worden vernieuwd. Dat was bij
het verwijderen van de verflaag losgekomen van
de gevel. Het merendeel van de scherven van de
bladeren was gelukkig nog terug te vinden op de
steiger. In de werkplaats heeft Daniël Oudman
ze aan elkaar gepast. Aan de hand van foto’s
nummerde hij ze zodat hij wist welk blad waar
moesten komen. Vervolgens heeft hij het loofwerk ter plekke met de hand geboetseerd, met
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een restauratiemortel van Remmers. Om zeker
te zijn dat de nieuwe blaadjes goed op hun plek
zouden blijven, heeft de stukadoor een straﬀe
test bedacht. “Ik heb eerst één blaadje op de
ondergrond gemaakt en dat vier weken laten zitten. Daarna heb ik geprobeerd het er af te tikken
met een hamer. Dat ging niet. Pas toen ik echt
hard ging slaan met een bijlhamer kwam hij er in
stukken af. Toen had ik er vertrouwen in.”

Afgestemde producten

Ook de vorm van het loofwerk is iets aangepast
zodat regenwater er niet op blijft liggen. En uiteraard is ook dat in overleg met de architect gedaan. “Bij een restauratie als deze schouwburg is
het belangrijk om álles goed af te stemmen”, zegt
de stukadoor. Hij deed dat vanaf het moment dat
hij bij het werk betrokken raakte. Onder meer om
de materiaalkeuze te bepalen. De producten van
Remmers waren voorgeschreven maar toen het
bestek werd gemaakt, was nog niet duidelijk wat
er allemaal voor werk tevoorschijn zou komen.

De kapitelen werden alleen nog maar door de verf bij elkaar gehouden.
Ze zijn vervangen door nieuw gegoten stukken die iets beter zijn voorbereid op een lang bestaan aan de gevel van de schouwburg.
(foto boven: Daniël Oudman, foto onder: Jan Willem Kommer)
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Belangrijk
om álles goed
af te stemmen
Leerzame
samenwerking

“We hebben met meerdere stukadoorsbedrijven uit de regio aan deze
restauratie gewerkt, onder andere
Buisman uit Groningen en Mertens uit
het Friese Hantumhuizen”, zegt Daniël
Oudman. “Ieder had zo zijn eigen
onderdelen van de gevel om te doen.
Zo heeft Hubert Mertens onder andere
de beelden boven op het gebouw
helemaal hersteld en hebben de stukadoors van Buisman bijvoorbeeld de
geprofileerde gezichten bij de hoofdingang gedaan. Voor het eindresultaat
maakt het veel uit om met vakbekwame mensen te werken. Daarnaast
is het mooie van zo’n samenwerking
dat je veel van elkaar leert.”

“Toen we daar wel een beeld van hadden hebben
we met de architecten en de vertegenwoordiger
van Remmers gekeken naar welk product we
waarvoor zouden gaan toepassen.” Er zat immers
nogal wat verschil in de ondergronden. Zo was
het bestaande pleisterwerk heel hard.

Na droging volgt ontspanning

Ondanks de gedegen voorbereiding doken er
af en toe nog wel wat verrassingen op. “Het
gebouw is volledig ingepakt geweest; in de
winterperiode zelfs met folie, en toen is er ook
verwarmd”, legt de stukadoor uit. “Daardoor
werd de gevel zo droog als wat, en omdat alle
verf verwijderd was zag je dat het stucwerk zich
ging ontspannen. Dan pas blijkt wat de werke-

Aanvankelijk zou er alleen geschilder worden en hier
en wat stucwerk worden hersteld, maar de vele klassieke stucelementen vroegen om veel meer dan een
simpele opknapbeurt. (foto: Jan Willem Kommer)

lijke schade is. Je kunt dan niet meteen aan de
slag, je moet eerst overleggen of zo’n schade wel
of niet moet worden hersteld.”
Ook de manier waaróp zaken werden aangepakt
sloot de stukadoor telkens kort. Hij maakte heel
veel proefstukjes, samen met de schilder. “Je wilt
immers zo zuinig mogelijk werken om niet de
details van een ornament te vernielen.”
Het werk werd vervolgens door de architect beoordeeld. “Dat lijkt allemaal tijdrovend maar als
je zomaar iets doet en het is niet goed, dan moet
het over en dat kost nog meer tijd”, stelt de stukadoor. “En ook voor oplossingen moet je soms
overleggen; je kunt immers niet alles weten. Ik
denk dat je je daar als stukadoor niet voor hoeft
te schamen.”
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