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concertzaal verteld en komen bouwkundige aspecten van het 
gebouw, de architectuur en de akoestiek aan bod. Bespelers, be-
zoekers en direct betrokkenen halen bijzondere voorvallen aan 
uit verschillende perioden, die vaak gekenmerkt worden door 
de tijdgeest en historische gebeurtenissen, zoals de crises van 
de jaren dertig en tachtig van de vorige eeuw, waarin er terug-
loop van activiteiten en bezoekers was; de oorlogsjaren, waar-
in zo lang mogelijk geprobeerd werd het gewone leven door te  
laten gaan en een bombardement op een munitietrein, dat de zaal 
zwaar beschadigde; hoogtepunten en succesvolle jaren, waarin 
– naast legio amateurverenigingen en orkesten – diverse groot- 
heden de zaal aandeden en de zaal financieel succesvol werd uit-
gebaat door het aantrekken van congressen, televisieprogram-
ma’s en dansfeesten. Elke tijd kent zo zijn eigen karakter.

Een mooie toekomst
Aan ons en komende generaties is het de uitdaging om ook de 
toekomst van de mooiste zaal van Zutphen en omstreken zeker 
te stellen. De huidige positie van de Buitensociëteit in Zutphen 
en de regio is een uitstekend uitgangspunt voor mooie wensen 
en dromen en ambitieuze plannen. Want laat het duidelijk zijn: 
een zaal met zo’n bijzondere geschiedenis verdient een minstens 
zo mooie toekomst.

Mirjam van Tiel | Directeur Theater Hanzehof

125 Jaar geleden kreeg Zutphen er een prachtige 
(concert)zaal bij, de Buitensociëteit. Een zaal die 
onderdeel werd van het Zutphense culturele le-
ven en al generaties lang voor menig inwoner een  
speciale betekenis heeft. Voldoende reden om  
tijdens dit jubileumjaar de geschiedenis en het be-
lang van de zaal op te tekenen in deze bijzondere 
jubileumuitgave.

Niet alleen is de Buitensociëteit betekenisvol voor individue-
le inwoners en de stad als geheel, maar de zaal heeft zich ook 
bewezen als belangwekkende plek voor muzikale inspiratie en 
bewondering. Door zijn uitmuntende akoestiek wordt de zaal in 
de regio en ook landelijk geroemd. Vanaf de begindagen is het 
een zaal met ruime doelstellingen geweest die toegankelijk is 
voor iedereen. En tot op de dag van vandaag is dat ook zo geble-
ven: bedrijven, televisie, radio, amateurverenigingen, scholen, 
festivals, koren en orkesten maken gebruik van de zaal. En naar 
de toekomst toe zal dat ook zeker zo blijven. Voor Zutphen als 
cultuur- en muziekstad is de Buitensociëteit het kloppend hart.

Elke tijd zijn eigen karakter
Deze jubileumuitgave is bedoeld voor iedereen die een fascinatie 
heeft voor de Buitensociëteit. Voor inwoners van Zutphen – voor 
wie de zaal vaak een onderdeel is van hun persoonlijke geschie-
denis – of voor mensen met een grote belangstelling voor dit 
bijzondere gebouw. Als je de Buitensociëteit binnenloopt, weet 
je in ieder geval één ding zeker: dit is een zaal met geschiedenis.  
In deze uitgave wordt aan de hand van gebeurtenissen en per-
soonlijke ervaringen de geschiedenis van deze monumentale 

Inleiding 
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Een korte geschiedenis
De Buitensociëteit van Zutphen is een bijzondere 
concertzaal met, volgens velen, de beste akoestiek 
van Oost-Nederland. Daarnaast is het een bouw-
kundig monument met een lange geschiedenis, 
waarin veel is gebeurd. 

Een geschiedenis, die al in 1854 begint. Echter, de huidige stenen 
Buitensociëteit kwam pas in 1891. Het gebouw had een groot-
steedse allure die je eigenlijk niet in een kleine Hanzestad ver-
wacht. Deze prachtige concertzaal in neorenaissance-stijl heeft, 
op allerlei fronten, veel diensten bewezen en werd een geliefde 
plek voor de stad en haar inwoners. Zo kan dit jaar met recht en 
reden haar 125-jarige bestaan gevierd worden. Hoe is het alle-
maal zo gekomen?

Muziektent voor het volk
Halverwege de 19e eeuw had Zutphen te maken met een grote 
bevolkingsgroei. Ook de samenstelling van de bevolking was 
veranderd. Naast de welgestelden en gegoede burgers was de 
arbeidersstand in opkomst. Al die groepen hadden behoefte aan 
hun eigen vermaak en  georganiseerd cultureel leven. Er bestond 
al een Oranjesociëteit aan de Oude Wand voor de christelijk  
georiënteerde bovenlaag; de nieuwe liberale elite ging naar 
de Nieuwe Sociëteit op de hoek van de Marspoortstraat en de  
IJsselkade. Maar voor de gewone Zutphenaren was er behalve de 
kroeg, eigenlijk niets. Dit bracht Julius Fahro, een kastelein en 
groothandelaar in sterke dranken aan de Sprongstraat, op het 
idee een ‘culturele ruimte’ buiten de stad te openen. Hiervoor 
had hij een niet gebruikt terrein van de militaire verdedigingsli-
nie achter de stads- en verdedigingsgracht op het oog. Op die plek 
zou een muziektent goed staan, waar de bevolking van Zutphen 

op zomerse zondagmiddagen naartoe kon om naar  fanfare- of 
harmoniemuziek te luisteren. Hoewel er buiten de Zutphense 
vesting niet gebouwd mocht worden, had de militaire overheid 
geen bezwaar tegen een houten bouwsel dat bij oorlogsdreiging 
snel afgebroken kon worden. 
En zo werd op 10 juni 1854 een witgeschilderde, houten muziek-
tent in het noordelijk vestinggebied van Zutphen officieel in 
gebruik genomen met het eerste fanfareconcert. Vanuit de bin-
nenstad kwamen de mensen met hun krukjes en stoelen aange-
lopen om het mee te maken. ‘Nieuw in Zutphen. Komt dat zien!’ 
Het was meteen een groot succes. Omdat de gelegenheid buiten 
de binnenstad lag en de concerten in de buitenlucht plaats-
vonden, was de naam Buitensociëteit snel geboren. De eerste  
Zutphense sociëteit voor het gewone volk. 

Vereniging De Buitensociëteit
Met de muziektent had de drankenhandelaar een goede daad 
voor zijn stadsgenoten verricht. Maar als ondernemer vergat 
Fahro zichzelf natuurlijk niet. In een soort kiosk ging hij drankjes 
en versnaperingen verkopen. Dat bleek een lucratieve handel, 
zeker bij zonnig zomerweer. Helaas heeft Fahro de muziektent 
en kiosk maar negen jaar kunnen uitbaten, want op 6 april 1863 
stierf hij. Wie zou het van hem overnemen? 
Een groepje Zutphenaren pakte het initiatief van Fahro weer 
op onder de naam ‘Heeren directeuren der vroegeren buiten- 
sociëteit’. Zo stond het althans in een krantenartikel dat een 
week na zijn overlijden verscheen. Wie die ‘heeren directeuren’ 
precies waren, is niet bekend. Blijkbaar was er een vereniging 
die gebruik maakte van Fahro’s faciliteiten en die na zijn dood 
op zoek moest naar een nieuwe ruimte. Een poging om uitspan-
ning De Rozenhof te kopen mislukte. De vereniging besloot daar-
op het anders aan te pakken en op 1 juli 1867 kreeg zij wettelijk 

Hoofdstuk 1 | Ontstaan en ontwikkeling 

Eerste overdekte Buitensociëteit circa 1868 De houten muziektent uit 1854 
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Door de wijziging van het bestemmingsplan werd het hele ge-
bied ten noordwesten van de Burgemeester Dijckmeesterweg 
ontsloten om er stadsvilla’s neer te zetten. Hierdoor werd het 
nog aantrekkelijker om op de plek van de houten Buitensociëteit 
een stenen gebouw met meer mogelijkheden neer te zetten. 
Het zou nog zeven jaar duren voordat de plannen verwezenlijkt  
konden worden. Nadat met de gemeente een erfpachtcontract 
voor zestig jaar was aangegaan, werd op 15 september 1890  
tijdens een ledenvergadering het startsein voor de bouw van een 
stenen gebouw gegeven. Architect D. Lijsen mocht een ontwerp 
maken. Om dat goed te doen bezocht Lijsen eerst allerlei nieu-
we concertzalen in het land, waaronder het Concertgebouw in  
Amsterdam. Met dit voorbeeld in zijn hoofd ging Lijsen aan het 
werk. De nieuwe, stenen concertzaal met neorenaissancistische 
stijlkenmerken, werd in 1891 geopend. Het gebouw had een zekere 
allure, die je in een provinciestad als Zutphen niet gauw verwacht. 

Meer dan muziek
Tot aan de crisisjaren floreerde de Buitensociëteit goed. Behal-
ve voor concerten werd de zaal ook voor allerlei andere doe-
len gebruikt. De Buitensociëteit werd hét symbool voor het  
Zutphense culturele leven. Al vanaf de jaren tachtig hield gym-
nastiekvereniging Olympia haar grote feesten in en om het eer-
ste houten gebouw. De afdeling Zutphen van de Maatschappij 

erkenning als Vereniging de Buitensociëteit. Dat is het moment 
waarop de geschiedenis van de Buitensociëteit zoals wij die ken-
nen, officieel begint.
Om ook bij minder mooi weer concerten te kunnen geven, ont-
stond al snel het plan een zaal met een podium te laten bouwen 
waar ook andersoortige muziekoptredens konden plaatsvinden. 
De Zutphense stadsarchitect D.J. Itz werd gevraagd een ontwerp 
voor een houten concertlokaal te maken. De bouw, uitgevoerd 
door aannemer Hendrik Jan Surink uit de Hoven, was in 1868 
klaar. De nieuwe Buitensociëteit kreeg een zeer ruime doelstel-
ling en was in tegenstelling tot de andere sociëteiten, toeganke-
lijk voor iedereen. De hele Zutphense bevolking dus.

Stenen gebouw
De muziekuitvoeringen buiten in de muziektent en binnen in de 
houten Buitensociëteit, hadden één groot nadeel: langsrijdende 
treinen op het nabijgelegen spoor verstoorden het luisterge-
not behoorlijk. Daarom wilden de betere orkesten er niet spe-
len en bleef het ledental van de vereniging steken. Pas toen de  
Zutphense vesting in 1874 werd opgeheven en de plek haar mi-
litaire bestemming verloor, was de weg vrij om een stenen ge-
bouw neer te zetten. Op dat moment had de vereniging daar 
geen financiële middelen voor. Er zat dus niets anders op dan te 
sparen tot er voldoende geld was. 

van Tuinbouw en Plantkunde organiseerde er haar bekende 
rozententoonstellingen. Later, in 1913, werden de Onafhanke-
lijkheidsfeesten (1813-1913) groots in de Buitensociëteit gevierd. 
Vanaf 1924 begon het ledenaantal terug te lopen. Zo veel zelfs 
dat het bestuur in geldnood kwam. Dit noodlijdende bestaan 
zou nog tot aan de Tweede Wereldoorlog duren. Ondanks alle fi-
nanciële perikelen bleef de Arnhemsche Orkest Vereniging, het 
latere Het Gelders Orkest, concerten geven in de zaal. Een andere 
vaste bespeler was het Stedelijk Muziekcorps, de voorloper van 
het Zutphens Symfonie Orkest dat in 1933 werd opgericht. 
Het bestuur bedacht allerlei dingen om het ledenaantal weer 
op te krikken. In 1939 liet men het gebouw in moderne kleu-
ren schilderen, zodat de oubollige 19e-eeuwse sfeer verdween.  
Maar wat er ook gedaan werd, het baatte allemaal niet. Het 
gevolg was dat in 1941 een einde kwam aan Vereeniging De 
Buitensociëteit. In datzelfde jaar kocht horecaondernemer G.J. 
Remmelink, ook eigenaar van uitspanning De Gouden Karper in 

Hummelo, de Buitensociëteit. De hurende uitbater Van der Wal 
mocht in de kasteleinwoning blijven wonen om de zaal te run-
nen en de tap te bedienen.

Oorlogsjaren
Tijdens de eerste oorlogsjaren gingen de optredens en uitvoe-
ringen in de Buitensociëteit gewoon door. In deze tijd van span-
ningen en bezetting was er juist veel behoefte aan afleiding en 
vertier. De Bouwmeester Revue trad in maart 1944 op en de AZC 
Revues werden een begrip in stad en omgeving. Ook de Duitsers 
organiseerden er hun eigen besloten feesten en manifestaties. 
Tegen het einde van de oorlog werd het gebouw in beslaggeno-
men voor de legering van Duitse troepen. Op 28 september 1944 
bombardeerden de geallieerden een Duitse munitietrein die 
op het rangeerterrein vlak achter de Buitensociëteit stond. Het  
gebouw raakte zo zwaar beschadigd, dat men even overwoog het 
af te breken. Na de oorlog is de binnenkant en later de buiten-
kant van het gebouw met beperkte middelen hersteld. Hierbij 

Bouwtekening verbouwing 1958

Modeshow jaren zestig

Schade na de geëxplodeerde munitietrein WO II
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deel uit van ontmoetingscentrum de Hanzehof. 
Architect Reinalda zette een agglomeraat van gebouwen naast 
en tegen de Buitensociëteit. ‘Dat lelijke ding’, zoals de Buiten-
sociëteit in die tijd door sommigen werd genoemd, kreeg een 
moderne aanbouw. Om vanuit de stad zicht op de Hanzehof te 
creëren, moest de voormalige beheerderswoning worden afge-
broken. Daarvoor in de plaats kwam een blinde buitenmuur die 
via een lage aanbouw met paneelwanden met de Hanzehof is 
verbonden. In het nieuwe trappenhuis kwam de verbinding tot 
stand met cannelures (verticale groeven ter decoratie) in de be-
tonnen wand. 

Herwaardering 
In de afgelopen decennia kreeg het gebouw te maken met al-
lerlei veranderingen, zowel fysiek als in de programmering. 
Tijdens restauraties van het interieur in de jaren negentig, 
zijn eerder verdwenen stijlkenmerken weer met zorg terug-
gebracht. Enkele jaren geleden was het dak aan vervanging 
toe. Dat gaf veel te doen, want er mocht niets van de gewel- 
dige akoestiek verloren gaan. Metingen voor en na de plaatsing 
van het nieuwe dak wezen uit, dat deze onveranderd was. Van- 
wege haar akoestische kwaliteit werden er zelfs muzikale  
televisieprogramma’s opgenomen en vonden er cd-opnames 
plaats. Het Gelders Orkest en andere orkesten en ensembles spe-
len er graag. Daarnaast is de zaal nog altijd een populaire locatie 
voor culturele evenementen.

Wouter Derksen | Oud-conservator Stichting De Zutphense 
Kunstcollectie

kwamen allerlei fraaie stijlelementen te vervallen. De zaal zo 
snel mogelijk weer bruikbaar maken voor uitvoeringen en con-
certen was het allerbelangrijkst. In 1950 werd de muziektent op-
geknapt, zodat er ook buiten weer gemusiceerd kon worden. 

Hanzehof
Eind 1953 gaf Remmelink te kennen dat hij van het gebouw af 
wilde. De gemeente nam het gebouw op 1 januari 1954 over en 
er werden plannen voor een ingrijpende verbouwing en uit-
breiding gemaakt. Toen bleek dat het gebouw als schouwburg 
eigenlijk ongeschikt was, besloot het gemeentebestuur tot een 
bescheidener opknapbeurt. Zutphen had bovendien al een 
schouwburg aan de Oude Wand en concurrentie was niet wen-
selijk. Pas wanneer de eigenaar van de schouwburg ermee op-
houdt, is de weg vrij voor de bouw van een nieuwe schouwburg 
met andere kleine zalen bij de Buitensociëteit. Het zou nog tot 
halverwege de jaren zeventig duren voordat het nieuwe complex 
in gebruik wordt genomen. Vanaf 1977 maakt de Buitensociëteit 

Bij de Buitensociëteit van de Hanzehof 
denk ik aan de prachtige akoestiek, de 
intieme sfeer en het betoverend klankpa-
let dat deze zaal mogelijk maakt. Maar 
bovenal aan de heerlijke concerten die ik 
daar mocht geven. In een van de meest 
unieke concertzalen van Nederland te 
mogen musiceren is een hemelse ervaring. 
Deze zaal is een vriend voor het leven.

Emile Engel | Dirigent en pianist

Bouwrijp maken voor de nieuwbouw van de Hanzehof circa 1974
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Derk Lijsen (1835-1922) kwam uit een familie van 
aannemers-architecten die het vak in de prak-
tijk leerden en geen volwaardige opleiding tot 
architect hadden genoten. Of hij ervaring had 
met het ontwerpen van een uniek gebouw als de  
Buitensociëteit, is niet duidelijk. 

Wel had hij veel ervaring opgedaan met het boowen van arbei-
derswoningen voor de David Evekink stichting, waaronder het 
rijtje huizen aan de David Evekinkstraat uit 1873. Later bouw-
de hij voor dezelfde opdrachtgever huizen aan de Berkelsingel 
(1880) en Tadamasingel (1884 en 1896). 

Voorbeelden
Binnen de Vereniging De Buitensociëteit was Lijsen geen on-
bekende. In 1885 had hij al de muziektent in de tuin ontwor-
pen en vermoedelijk heeft hij ook enkele aanpassingen aan het 
eerste, houten gebouw begeleid. Toen hij in 1890 de opdracht 
kreeg een nieuw, stenen sociëteitsgebouw voor de vereniging 
te ontwerpen, deed hij dat in een sobere variant van de neo- 
renaissance. Hij liet zich daarbij inspireren door plaatselijke en 
landelijke voorbeelden. De neorenaissancistische bouwstijl was 

op dat moment al ruim tien jaar erg populair in Nederland en 
werd veel toegepast bij overheidsgebouwen. Ook in Zutphen wa-
ren al een aantal gebouwen in deze stijl neergezet, onder andere 
van stadsarchitect F.H. Van Etteger. Ontwerpen van zijn hand 
waren de openbare school D in de Waterstaat, de Kohnstamm-
school aan de Louisesingel, het Gymnasium aan het ’s-Graven-
hof en het Algemeen Ziekenhuis aan de Coehoornsingel. Ook 
de villa op het Bourgonjebolwerk die de Amsterdamse architect 
Constantijn Muysken ontwierp voor de familie Mispelblom 
Beijer en het nieuwgebouwde pand Zaadmarkt 103 van architect 
J. Uiterwijk Wz. voor het Bornhof, waren in deze stijl gebouwd. 
Lijsen had dus genoeg voorbeelden in zijn nabije omgeving.

Schoenendoos
Wat betreft de ruimtelijke opzet en het interieur van de Bui-
tensociëteit, liet Lijsen zich waarschijnlijk inspireren door de 
schoenendoosvorm van het nieuwe Concertgebouw in Amster-
dam dat in 1888 werd geopend. In 1890 organiseerde het bestuur 
van de Vereniging De Buitensociëteit namelijk een rondreis met 
de architect om in het land enkele nieuwe concertzalen te be- 
kijken. Daarbij is Amsterdam zeker aangedaan. Ook was Lijsen op 
de hoogte van de zojuist gereedgekomen uitbreiding van Musis  
Sacrum in Arnhem. Daarnaast bezocht hij vermoedelijk de in 

Villa muysken 1883 Musis Sacrum Arnhem 1890 Algemeen Ziekenhuis Zutphen 1882 Detail gevel Buitensociëteit Aanzicht vanaf Coehoornsingel rond 1900

De architectuur van de Buitensociëteit
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1880 opgeleverde Buitensociëteit van Deventer op De Worp en de 
in 1868 gebouwde concertzaal van Vereniging Odeon in Zwolle, 
een typische bonbonnièrezaal. 

Monumentale ligging
Het nieuwe gebouw dat op 28 juni 1891 feestelijk werd geopend, 
had zijn hoofdentree georiënteerd op de Burgermeester Dijck-
meesterweg. Een logische plek, omdat het overgrote deel van de 
bezoekers vanuit de Nieuwstad via de Coehoornsingel naar de 
sociëteit wandelde. De entree was ondergebracht in een uitbouw 
met plat dak en balustrade, toegankelijk via openslaande deuren 
vanaf de galerij in de zaal. Voor bezoekers die zich de luxe van een 
eigen koets met koetsier konden veroorloven, was een keerplaats 
voor de sociëteit ingericht met een grasperk en plantsoen in het 
midden. Het eerste deel van de Coehoornsingel tussen de Burge-
meester Dijckmeesterweg en de sociëteit was ruim en monumen-
taal ingericht met een perk die de lengteas van de weg benadrukte. 

Compromis
Ondanks dat de locatie de monumentaliteit van de Buiten- 
sociëteit onderstreept, was het budget voor de bouw van de nieu-
we Buitensociëteit niet toereikend om een rijk geornamenteerd 
gebouw op te leveren. Met eenvoudige middelen wist Lijsen ech-
ter een bevredigend compromis neer te zetten. De gevel is door 
de uitgemetselde muurdammen tussen de vensters ritmisch 
geleed, terwijl deze constructief een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het dragen van de kapconstructie en de plaats van de 
kapspanten markeren. Naar analogie van het ziekenhuis even 
verderop aan de Coehoornsingel, kreeg de sociëteit rondboog-
vensters op de verdieping, maar ontwierp Lijsen segmentboog-
vensters op de begane grond, beide voorzien van boogblokken. 
Ook de uitvoering van het hoofdgestel met een fries in siermet-
selwerk en een houten kroonlijst erboven, vertoont overeenkom-
sten met het in 1882 gebouwde ziekenhuis. Om de kosten binnen 

Een heerlijke zaal om in te zitten en te genieten van al het ge-
bodene. Zelfs als er op het podium nog niks te zien of te horen 
is, is het er al prachtig. En ook een fantastische werkplek. Met 
de oorlogsveteranen, met het afscheid van de burgemees-
ter, met het Cellofestival... Elke keer is de Buitensociëteit het 
mooie, warme hart van Zutphen.

Harm Edens | Tekstschrijver en presentatorSchade WO II

Hoofdstuk 1 | Ontstaan en ontwikkeling 

de perken te houden, kwamen op het grote dak van de zaal ij-
zeren golfplaten. Op het dak van de kasteleinswoning langs de 
Coehoornsingel lagen gesmoorde kruispannen. Dit bouwdeel 
werd bovendien volledig onderkelderd met diverse afsluitbare 
opslagruimten voor drank en spijzen, met kurk beklede koelkas-
ten en een ijskamer met verdiept vloerdeel voor het ijs.

Aanpassingen tot WO II
Na oplevering van het nieuwe gebouw blijft de situatie lange 
tijd hetzelfde en zijn er alleen ondergeschikte aanpassingen 
doorgevoerd. Ergens tussen 1898 en 1915 wordt het oorspronkelij-
ke donkere kleurenschema voor het houtwerk van kozijnen, ra-
men en kroonlijst in een lichtere tint overgeschilderd. Korte tijd 
later, in 1918, zijn elektriciteit en verlichting aangelegd. In 1923 is 
de houten vloer van de grote zaal voor de eerste keer vernieuwd, 
waarbij niet duidelijk is of het hier ook de constructie betrof of 
alleen de planken. In 1929-1930 wordt het interieur gemoderni-
seerd onder begeleiding van architect G. Jacobs en geschilderd 
‘in moderne kleuren’. Hoe dat er precies heeft uit gezien is niet 
bekend, maar foto’s uit 1944 van de schade als gevolg van de ont-
plofte munitietrein geven wel een aanwijzing.. Een hele verbe-
tering was de aansluiting in 1932 op het riool, waardoor afscheid 
kon worden genomen van het tonnetjessysteem. Er werden bo-
vendien nieuwe toiletten met waterspoeling geplaatst in de toi-
letruimten links en rechts van de oude hoofdingang. 

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen
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De zaal in de Buitensociëteit was met haar vlak-
ke vloer en losse stoelen niet alleen bedoeld voor 
muziekuitvoeringen voor de elite, maar ook voor 
andere activiteiten. Rond 1890 zijn in Nederland 
meer van soortgelijke zalen gebouwd of verbouwd. 
Speciaal voor muziek bestemde zalen waren er 
veel minder. Het bekendste voorbeeld van een 
muziekzaal uit die tijd, is het Concertgebouw in  
Amsterdam. 

Vanwege haar uitstekende akoestiek bleek de multifunctionele 
ruimte van de Buitensociëteit te kunnen wedijveren met een 
echte concertzaal – in 1906 schreef de Zutphensche Courant al 
over ‘Concertgebouw Buitensociëteit’. In haar 125-jarig bestaan 
als concertzaal, kende de Buitensociëteit een aantal vaste bespe-
lers en tal van muzikale hoogtepunten.

Muziekfeest
Het eerste spraakmakende muziekevenement na de opening 
was op zaterdagavond 11 en zondagmiddag 12 juli 1891. Al op 
de vrijdag ervoor werd de tuin bij het gebouw voor het publiek 
afgesloten. Men verwachtte grote drukte, want op die vrijdag 
werd er gerepeteerd voor het ‘Tweedaagsch Muziekfeest’ van de  
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Het koor van  
Toonkunst Zutphen (opgericht 1874) had het grootste aandeel in 
dat feest en moest zich zo goed mogelijk presenteren. Onder de 
toehoorders bevonden zich ook leden van andere toonkunstafde-
lingen en hun familie. Het hoofdbestuur uit Amsterdam hield zijn 
algemene vergadering elk jaar in een andere plaats. En de traditie 
was, dat het plaatselijke Toonkunstkoor na die vergadering voor 

Concertzaal van het Oosten
een aangenaam en muzikaal weekend zorgde. In 1891 werd voor  
Zutphen gekozen, zodat men meteen de nieuwe zaal kon bekij-
ken. 

Programma 
Het Tweedaagsch Muziekfeest begon zaterdag met een grote 
uitvoering voor koor en orkest. Op het programma stond het ora-
torium Das Paradies und die Peri van Robert Schumann. Omdat 
het publiek graag massale koorzang hoorde, werd het toch al gro-
te Zutphense koor met nog eens 42 leden van buiten aangevuld. 
Uiteindelijk stonden er 180 zangers op het podium. Het koor werd 
begeleid door het 42 man sterke symfonieorkest van de Utrechtse 
schutterij en buiten-sociëteit Tivoli. Bijna iedereen was amateur. 
Alleen de solisten en dirigent Cornelis Coster waren beroepsmu-
sici. Op zondag volgde de ‘Kunstenaarsmatinée’. Vier vocalisten 
en twee pianisten traden elk afzonderlijk op en brachten vijftien 
solonummers ten gehore. En dan zijn de drie toegiften nog niet 
eens meegerekend. Het publiek kon er maar niet genoeg van 
krijgen. Ook koor en orkest kwamen weer aan de beurt. Als laat-
ste nummer voor de pauze klonk de fantasie voor koor, piano en  
orkest op.80 van Beethoven, een primeur voor Zutphen. Na de 
pauze speelde het orkest het voorspel van de opera Die Meister-
singer van Richard Wagner, ook een primeur. Het feest eindigde 
met het overbekende Hallelujah van Händel.

Toonkunst Zutphen
Toonkunst Zutphen blijft vaste gast van de Buitensociëteit. 
Meestal treedt het koor er eens per jaar op. Maar lang niet altijd 
had men een orkest ter beschikking; men beperkte zich dan tot 
piano en enkele strijkers. Een beroepsorkest als de Arnhemsche 
Orkest Vereeniging werd aanvankelijk alleen bij bijzondere ge-
legenheden ingeschakeld. In 1915 kreeg Toonkunst concurrentie 

Cornelis Coster

Uitvoering Matthäus-Passion door Toonkunst Zutphen e.o. 1942

15.0898 Binnenwerk_Buitensoos_def.indd   16-17 15-10-16   13:29



18 19

Hoofdstuk 2 | De muziek centraal

van een ander gemengd koor en moest daardoor bezuinigen op 
de begeleiding. Vanaf die tijd werkte het koor met alleen piano-
begeleiding of met een amateurorkest. Dat laatste was het geval 
in de periode 1925-1927, toen Eduard van Beinum dirigent was 
van zowel Toonkunst als van de deftige, maar niet zo bedreven 
Zutphensche Orchest-Vereeniging. 
Eduards opvolger en broer Co van Beinum voerde in 1928 de eer-
ste Johannes-Passion uit en in de jaren dertig ook Bachcantates 
met de Arnhemsche Orkest Vereeniging. Op 30 maart 1942 in-
troduceerde Co de jaarlijkse Matthäus-Passion. Opnieuw met de 
Arnhemsche Orkest Vereeniging. Op 22 mei 1968 leidde Bart van 
Beinum, een zoon van Eduard, Toonkunst en Het Gelders Orkest 
in een modern klassiek werk: de Spring Symphony van Benja-
min Britten. Hierna volgde een periode van kleinschaliger re-
pertoire. Vanaf eind 1989 zong Toonkunst weer oratoria en kort 
daarna ook weer de Matthäus-Passion. 
Op 9 juni 2001 ontmoetten alle toonkunstkoren van Nederland 
elkaar in Zutphen voor een landelijk congres. Het Zutphense 
koor voerde toen de Petite messe solennelle van Gioacchino Ros-
sini uit. Anders dan in 1891 bleef de begeleiding beperkt, want 
Rossini schreef alleen piano en harmonium voor. 

Eduard van Beinum
Na de oorlog zou Eduard van Beinum (1900-1959) wereldberoemd 
chefdirigent worden van het Concertgebouworkest. Hij kreeg 
zijn eerste bekendheid op 30 april 1926 toen hij in de Buiten- 
sociëteit een Oranjeconcert dirigeerde dat rechtstreeks door de 
radio werd uitgezonden. Na het Wilhelmus klonken L’enfance du 
Christ van Berlioz en – merkwaardig – het oratorium Le déluge van  
Saint-Saëns. Gelukkig kon Toonkunst bij die gelegenheid gebruik 
maken van de Arnhemsche Orkest Vereeniging. De uitvoering 
ging zo goed dat de Arnhemsche Orkest Vereeniging Van Beinum 
onmiddellijk uitnodigde hun eerstvolgende concert in Zutphen 
als gastdirigent te leiden. Tijdens dat concert demonstreerde  

Van Beinum zijn dubbele talent: hij dirigeerde symfonieën van 
Mozart en Brahms en het pianoconcert KV 467 van Mozart, maar 
liet zichzelf ook horen als pianosolist. Op 30 maart 1927 verzorg-
de Van Beinum met Toonkunst de vermoedelijk eerste uitvoe-
ring van Bachs Weihnachtsoratorium in Zutphen. Het resultaat 
was matig, onder meer omdat niet de Arnhemsche Orkest Ver-
eeniging, maar de Zutphense Orchest-Vereeniging begeleidde.

Het Gelders Orkest
De Arnhemsche Orkest Vereeniging, tegenwoordig Het Gelders 
Orkest, is ook een vaste gebruiker van de zaal. Op 12 augustus 
1891 gaf het orkest er zijn eerste concert. Maar anders dan de 
blaas- en strijkorkesten van schutterijen, huzaren en infante-
rie die daar vooral ’s zomers optraden, wilde de Arnhemsche 
Orkest Vereeniging in haar winterconcerten alleen symfoni-
sche muziek laten horen. Men begon met drie tot vier concer-
ten per jaar in abonnement voor leden van de Buitensociëteit. 
Niet-leden konden losse kaarten kopen. De zaal was echter 
zelden vol. Daarom kwam de in 1904 aangestelde, nieuwe  
dirigent Jan Albert Kwast met een lichter programma, waarbij 
symfonieën werden afgewisseld door walsen van Strauß en ope-
ramelodieën. Het aantal concerten ging daarna omhoog naar 
vijf, in de oorlog naar zes en later schommelde het tussen zes en 
acht. Tegenwoordig zijn er vier concerten per jaar. 

Gesteggel
Voortdurend was er gesteggel tussen publiek (eerst de so-
ciëteit, later de gemeente en sinds 1934 de vereniging Het  
Zutphensch Volksconcert) en Het Gelders Orkest over te  
‘zware’ muziek. Men wilde lichtere, populairdere kost. De plaat-
selijke vertegenwoordigingen kregen hierdoor zoveel invloed, 
dat de programmering van de concerten in Zutphen, Arnhem 
en Nijmegen uiteen ging lopen. Na de oorlog wist het orkest 
een beter evenwicht te bereiken tussen klassiek en 20e-eeuws 

modern-klassiek. Een voorbeeld hiervan gaf het orkest bij de 
openingsceremonie van de gerestaureerde Buitensociëteit op 
18 oktober 1958. Het concert begon met een lichte serenade van 
Mozart. Na een wat robuustere danssuite van Händel klonken 
tot slot de 20e-eeuwse, opzwepende Spaanse dansen uit de bal-
letmuziek El sombrero de tres picos van Manuel de Falla. De be-
doeling daarvan was de genodigden alvast in de stemming te 
brengen voor het bal erna. Ook dat werd door musici uit het or-
kest begeleid. 

Ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan gaf Het Gelders  
Orkest in het seizoen 1989-1990 twee nostalgische concerten in 
de Buitensociëteit met vergeten muziek van honderd jaar terug; 
het tweede concert werd afgesloten met een bal. In hetzelfde  
seizoen klonken ook de claxons in Gershwins An American in 
Paris door de zaal. Na 2000 organiseerde Het Gelders Orkest edu-
catieve concerten met cross-overs: een mix van klassiek en pop. 
En om het aanbod verder te kunnen uitbreiden, splitst het orkest 
zich tegenwoordig vaker in kleinere ensembles.

Zutphens Symfonie Orkest
Het in 1933 opgerichte Zutphens Symfonie Orkest nam de 
taken van de Zutphensche Orchest-Vereeniging en het  
Stedelijk Muziekcorps over. Het ontwikkelde zich geleidelijk tot 
een van de betere amateurorkesten die in de Buitensociëteit  
optraden. Onder Anton Meyer speelde het orkest nog voor- 
namelijk polka’s en operettemuziek, maar opvolger Theo van  
Langen breidde het symfonische repertoire uit. In 1941 soleer-
de de 18-jarige Herman Krebbers met het orkest in het viool- 
concert van Beethoven. Na een nieuwe periode met Meyer die ook  
Nederlandse solisten begeleidde, nam Thom Kolkena (1925-
2002) in 1952 het dirigeerstokje over. Kolkena verbeterde het 
zodanig dat zelfs buitenlandse grootheden als pianist Stefan  
Askenase en violist Arthur Grumiaux met hen wilden samen-
werkten. Dat gebeurde in 1963 en 1964. Op zijn afscheidsconcert 
in 1967 dirigeerde Kolkena niet, maar presenteerde zich als pi-
anist. Hij speelde twee pianoconcerten achter elkaar (Mozarts  
KV 488 en Beethovens 5e). 
In 1968 fuseerde het Zutphens Symfonie Orkest met een or-
kest uit Doetinchem tot het Oost-Gelders Symfonie Orkest. Het 
repertoire werd verbreed met oudere en 20e-eeuwse muziek. 
Naast amateurs spelen nu ook conservatoriumstudenten en be-
roepsmusici mee in het orkest, dat nog altijd uitvoeringen geeft 
in de Buitensociëteit.

Herman Krebbers Thom Kolkena en Arthur Grumiaux

Bart van Beinum
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100-jarig bestaan van de Buitensociëteit. Ook het 125-jarig jubi-
leum wordt op 11 november 2016 door het Concertgebouworkest 
opgeluisterd. 

Amateurmuziek en meer 
Door de jaren musiceerden diverse ensembles, koren en solisten 
in de Buitensociëteit. Van de optredende amateurgezelschap-
pen noemen we het in 1896 opgerichte Zutphens Mannenkoor 
en het nog oudere Stedelijk Muziekcorps dat destijds nog een 
strijkersafdeling bezat. Later kwamen daar de muziekverenigin-
gen (harmonie, fanfares en brassbands) bij. Vanaf 1982 gaf de  

Concertgebouworkest
Een toppunt van professioneel musiceren waren de optredens 
van het Concertgebouworkest. Voor het eerst gebeurde dat op 
14 mei 1938 toen Willem Mengelberg met het orkest tijdens de 
jubileumtour door Nederland ook Zutphen aandeed. Centraal in 
het programma stonden drie delen uit La damnation de Faust 
van Hector Berlioz. Datzelfde werk klonk ook tijdens het twee-
de optreden op 23 mei 1964 onder leiding van dirigent Roberto 
Benzi. Twee jaar later nodigde Het Zutphensch Volksconcert 
het orkest opnieuw uit. Bernard Haitink leidde het orkest op  
14 oktober 1966. Vijfentwintig jaar later, op 12 september 1991, 
dirigeerde Paavo Berglund het concert ter gelegenheid van het 

De Buitensociëteit van de Hanzehof is direct gekop-
peld aan mijn vroegste herinneringen als beginnend 
musicus. De magie van de halfdonkere zaal, de geur, de 
balkons en het later geschilderde houtwerk. Ze bren-
gen mij onmiddellijk terug naar concerten van Het 
Gelders Orkest, Nationaal Jeugd Orkest en recitals die 
ik bijwoonde. Nog steeds weet ik exact de plaats op 
het balkon waar ik als jongen zat. 
Later heb ik de zaal vaak zelf mogen bespelen met het 
Ruysdael Kwartet, maar ook als solist met Het Gelders 
Orkest en tijdens het Cellofestival. Iedere keer als dat 
mag, brengt de zaal mij terug naar de indrukwekkende 
muziek die ik als jongen heb meegekregen. Alsof de 
tijd ook even geen vat op míj heeft. Met veel dank voor 
deze prachtige zaal!

Jeroen den Herder | Cellist

Muzehof jaarlijks een pepernotenconcert. Leerlingen speelden 
arrangementen van hun normale repertoire waarin sinterklaas-
liedjes zijn verwerkt. Tegenwoordig zijn de jonge strijkers van 
Arcato en senioren van Groot Salonorkest Happy Days nog vaste 
gast. Ook het Nationaal Jeugdorkest (tegenwoordig Nederlandse 
Orkest- en Ensemble-Academie) dat bestaat uit talentvolle con-
servatoriumstudenten en jonge, afgestudeerde beroepsmusici, 
doet sinds de jaren zestig regelmatig de Buitensociëteit aan. 

Cello- en Beethovenfestival
Het Zutphense muziekleven speelt zich nu meer dan vroeger 
ook buiten de Buitensociëteit af. Er zijn veel ensembles en koren, 
maar alles is kleinschaliger, meer gespecialiseerd en meer ver-
spreid. Het belang ervan is wel groter geworden. Internationale 
aandacht krijgen de masterclasses en concerten van het Cello-
festival. Dit festival is in 2001 door Jeroen den Herder opgezet en 
wordt eens in de twee jaar gehouden, waarbij alle grote concer-
ten plaatsvinden in de Buitensociëteit. Hetzelfde geldt voor het 
Beethovenfestival, ontstaan naar aanleiding van een documen-
tenvondst die aantoont dat de componist mogelijk in Zutphen is 
geboren. In augustus 2016 vond het festival voor de tweede keer 
plaats en klonk in de Buitensociëteit Beethovens relatief weinig 
uitgevoerde Koorfantasie op.80.

Jan ten Bokum | Musicoloog en schrijver

Uitvoering Zutphens Symfonie Orkest 1938
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Jan Brandts Buys (1868-1933) 
Componist uit Zutphen

Op de tweede dag van het Tweedaagsch Muziek-
feest van Toonkunst in 1891 trad een jonge pia-
nist op. Het was de 22-jarige Jan Brandts Buys uit  
Zutphen, een telg uit de vierde generatie musici 
van de familie Brandts Buys. 

Hij begeleidde de baritonzanger Anton Sistermans in het zelf 
gecomponeerde lied Wegewart op.2 nr.6. Als toegift volgde nog 
Es stand ein Veilchenstrauß op.2 nr.1. Beide liederen waren met 
nog vier andere bij een Duitse muziekuitgever in druk versche-
nen. En hij had succes. De invloedrijkste muziekcriticus van het 
land, Daniël de Lange, oordeelde dat Jan ‘reeds thans de kunst als 
meester beheerscht’ en de gave heeft ‘om in tonen beelden van 
waarheid voor onze verbeelding te tooveren.’  

Muzikale familie
Jan Willem Frans Brandts Buys werd op 12 september 1868 ge-
boren in het pand Beukerstraat 31. Hij kreeg muzieklessen  
(piano, orgel, viool, zang en muziektheorie) van zijn vader en 
waarschijnlijk ook van zijn oom Ludwig die tot juli 1874 bij het 
gezin inwoonde. Vader Marius Brandts Buys was organist aan de  
Sint Walburgiskerk en stadsbeiaardier; zijn broer Ludwig nam de 
kerkdiensten vaak over en was actief als pianist en violist. Bei-
de broers componeerden. Het is dus niet verwonderlijk dat Jan 
al op zijn zesde muziekstukjes begon te schrijven, gestimuleerd 
door het dagelijkse musiceren binnen het gezin. Later sloot zijn  
jongere broer Marius jr. zich ook aan.
Vanaf 1882 liet Jan zich regelmatig als organist en pianist horen. 

Vaak zette hij eigen werk op het programma. Hij concerteerde 
vooral in de Sint Walburgiskerk en de schouwburgzaal van de 
Oranjesociëteit aan de Oude Wand. Verder begeleidde hij vocalis-
ten en violisten, onder wie buitenlandse virtuozen die Zutphen 
aandeden. Menige solist musiceerde na afloop van het concert 
gewoon verder bij de familie Brandts Buys thuis, voordat ze hun 
kamer in Grand Hôtel du Soleil aan de Zaadmarkt opzochten.  
De familie woonde intussen om de hoek op het adres Kerk- 
straatje 5. Al in 1883 gaf de Zutphense boek- en muziekhandel 
W.J. Thieme & Cie. enkele korte pianostukjes van Jan uit. 

Organist Broederenkerk
Waarschijnlijk maakte de jonge componist in december 1883 
kennis met Edvard Grieg die op zijn concerttour door Nederland 
ook Arnhem aandeed. Grieg zou zich toen gunstig over Jan heb-
ben uitgelaten. Wellicht heeft dit ertoe bijgedragen dat hij zijn 
studie aan het gymnasium afbrak en definitief verder wilde als 
musicus. Jan moest nu geld verdienen. In mei 1884 werd hij or-
ganist aan de Broederenkerk. Hij mocht alleen kerkdiensten be-
geleiden, want voor openbare orgelconcerten was het orgel in te 
slechte staat. Toch probeerde hij zich tijdens de diensten uit te 
leven met concertmuziek of gearrangeerde opera-aria’s. Dit tot 
ongenoegen van de kerkvoogden die dat te werelds vonden. Jan 
trok daar lering uit en componeerde een bundel orgelstukken en 
drie bundels gezangen met voor- en naspelen in kerkstijl. Deze 
werden allemaal door Thieme gepubliceerd; de bundels gezan-
gen kregen zelfs meerdere herdrukken. Hij ging ook een dames-
koor dirigeren en gaf meer orgelconcerten, niet alleen in de Sint  
Walburgiskerk maar ook in de regio. In 1888 trad Jan op in de 

Jan Brandts Buys

Anton Sistermans
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Zutphen, maar na enkele maanden keerde hij terug naar Wenen. 
Daar kon hij in zijn onderhoud voorzien met lesgeven, compo-
neren en arrangeren. Hij arrangeerde bijvoorbeeld alle symfo-
nieën van Beethoven en Schubert voor piano en veel ouvertures 

Utrechtse domkerk, waar de toehoorders werden verrast door 
kleurrijke registraties. Omdat een sollicitatie naar de functie van 
domorganist mislukte, ging hij zich meer op de piano en de ka-
mermuziek concentreren. Met de viool- en cellodocenten van de 
muziekschool presenteerde hij zich in de Oranjesociëteit met pia-
notrio’s van Beethoven en eigen composities. De kritieken waren 
altijd lovend. 

Conservatorium Frankfurt
Dit stimuleerde Jan om zich verder te bekwamen aan een  
conservatorium. Omdat hij naar Duitsland wilde, vroeg vader 
Marius een rijksbeurs aan als bijdrage in de studiekosten. In april 
1889 kende men hem 800 gulden toe, vergelijkbaar met 10.000 
euro nu. Jan nam onmiddellijk ontslag bij de Broederenkerk en 
vertrok enkele maanden later naar het Raff-Conservatorium 
in Frankfurt am Main. Hij studeerde er piano bij Max Schwarz 
en compositie bij Anton Urspruch. Beide docenten waren leer- 
lingen van Franz Liszt geweest. Tot zijn nieuwe composities  
behoren het pianotrio op.1, de Sechs Lieder op.2 en het concertstuk 
voor piano en orkest op.3. In de zomer van 1890 keerde Jan naar  
Zutphen terug. Op 3 oktober klonken daar alle drie werken voor 
het eerst. Anton Sistermans zong alle zes liederen. 
Eind 1890 ging Jan weer naar Frankfurt; hij had opnieuw 800 
gulden gekregen. In dit tweede studiejaar schreef hij meerdere 
pianostukken waaronder een sonate. Eind mei 1891 was hij weer 
in Nederland en gaf verschillende concerten. Op 28 januari 1892 
speelde hij het concertstuk voor piano voor het eerst met orkest. 
Dat gebeurde in Amsterdam. De begeleiding was in handen van 
het Concertgebouworkest.

Wenen
In april 1892 vertrok Jan naar Wenen om daar als correspondent 
van dagblad Het Vaderland de internationale tentoonstelling 
voor muziek en theater te verslaan. Eind juli was hij weer in  Jan Brandts Buys circa 1917
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beter. Voor de Tweede Wereldoorlog klonken de Drei Lieder voor 
zang, fluit en piano op.20 meerdere keren, vooral in Amsterdam 
en Den Haag. Het Concertgebouworkest zette verschillende 
werken van Jan op het programma. Na de oorlog zorgde de ra-
dio voor een verdere verspreiding. Het Metropole Orkest en het  
Promenade Orkest speelden de populairdere werken. In 1952 
volgde een uitzending van Die Schneider in de Nederlandse 
versie uit 1917. Het Residentie Orkest in Den Haag startte in 1973 
een groot project met Nederlandse muziek. Door dit project krij-
gen de strijkkwartetten en liederen voor zang en piano weer 
meer aandacht. In 1983 werd daar een concert gegeven met uit- 
sluitend werken van Brandts Buys ter gelegenheid van zijn vijf-
tigste sterfdag. Sinds de jaren negentig worden ook de Drei Lie-
der voor zang, fluit en piano op.20 weer relatief vaak uitgevoerd. 
Zelfs topsopranen als Charlotte Margiono en later Johannette 
Zomer zongen ze. De orgelfantasie Patria op.36 kreeg door Leo 
van Doeselaar internationale aandacht. 

Stichting Jan Brandts Buys
Wat gebeurde in Zutphen met de muziek van Brandts Buys?  
Weinig. Op 14 april 1901, bijna tien jaar na de kunstenaarsmati-
nee van 1891, speelde het Utrechts Stedelijk Orkest in de Buiten-
sociëteit het orkestwerk Zang der Zee op.4. Daar hield het voorlo-
pig mee op. Ook een uitgebreid verhaal over ‘De Brandts-Buysen’ 
in het Zutphens Dagblad van 23 juli 1960 bleef zonder gevolgen. 
Maar in oktober 1978 werd in Zutphen de Stichting Jan Brandts 
Buys opgericht. Het doel was belangstelling te wekken voor  
leven en werk van Brandts Buys. Men dacht dat het beste te be-
reiken met geënsceneerde, professionele uitvoeringen van de 
opera Die Schneider von Schönau in Zutphen en omgeving. 
Anderhalf jaar later, op zondag 3 februari 1980, organiseerde de 
stichting in de Buitensociëteit een concert dat geheel uit werken 
van Jan Brandts Buys bestond. Er deden enkele zangers en een 
strijkkwartet aan mee. Voordat het concert begon, bood de voor-

voor piano quatre-mains. Deze werden allemaal uitgegeven. Dat 
was ook met veel van zijn eigen composities het geval. In 1899 
boekte Brandts Buys nog één keer succes als pianist toen hij zijn  
pianoconcert op.15 voordroeg en er een compositieprijs mee 
won. De beroemde Wiener Philharmoniker speelden de orkest-
begeleiding. Uiteindelijk lukte het hem van componeren zijn be-
roep te maken. Hij hoefde dus geen les meer te geven. 

Operacomponist
Het meeste succes had hij met opera’s, strijkkwartetten en lie-
deren. Van zijn tien opera’s sloeg de komische en operetteach-
tige Die Schneider von Schönau het meest aan, met name in 
de Duitstalige landen. We tellen dan ook meer dan duizend ge-
ensceneerde uitvoeringen tussen de première van 1916 en het 
eind van de Tweede Wereldoorlog. Tot in de jaren zestig werd de 
opera nog gespeeld. Internationaal gevierde tenoren als Richard 
Tauber en Rudolf Schock zongen meer dan eens de rol van de 
kwajongen Florian. Tauber zong ook hoofdrollen in drie andere 
opera’s van Brandts Buys. Jan verhuisde vaak. Van Wenen naar 
Klosterneuburg, dan terug naar Wenen, naar Zuid-Tirol, vervol-
gens weer naar Wenen, Dubrovnik en ten slotte naar Salzburg. 
Daar overleed hij op 7 december 1933. De stad gaf hem een ere-
graf. Naar Nederland keerde hij nooit meer terug, althans niet 
officieel. Als operacomponist was hij te veel van zijn familie en 
land vervreemd geraakt.

Nationale aandacht
In Nederland waren opera’s minder geliefd dan in Duitsland 
en Oostenrijk. Nadat Die Schneider in 1917 in een Nederlandse 
bewerking en in zeven verschillende steden scenisch was uit- 
gevoerd, bleef het lang stil. Pas in 1991 zou in Utrecht de origi-
nele versie klinken, maar alleen als concert. De opera Micarême 
met zijn meeslepende Weense walsen, werd in 1938 drie keer ge-
speeld in Arnhem. Met de andere muziekwerken ging het wat Borstbeeld Jan Brandts Buys, collectie Museum Henriette Polak
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zitter van de stichting de gemeente Zutphen een bronzen buste 
van de componist aan. In zijn dankwoord benadrukte wethou-
der Piet Bijl dat Brandts Buys voor Zutphen van grote betekenis 
is, vergelijkbaar met Martinet en de librije. Het beeldje was niet 
nieuw. De Beierse beeldhouwster Rose von Ranson had het nog 
tijdens het leven van Brandts Buys gemaakt en later had het een 
tijdje in het Mozarteum in Salzburg gestaan. Verder werd een 
rijk geïllustreerde brochure over Brandts Buys gepresenteerd die 
was uitgegeven door Van Someren en Ten Bosch. 

Ook landelijk liet de stichting zich niet onbetuigd. Prinses Julia-
na kreeg vlak na de troonwisseling een grammofoonplaat met 
orgelwerken van Brandts Buys aangeboden. Op 8 november 1981 
bracht de bekende violiste Emmy Verhey, dochter van de initi-
atiefnemer van de stichting, in hotel ’s Gravenhof de vioolso-
nate op.26 ten gehore. Dat gebeurde tijdens een lezing over de 
poëzie van Ida Gerhardt. Het was de enige keer dat de sonate in  
Zutphen in het openbaar klonk. In Amsterdam en Den Haag had 
ze er meer succes mee. 

 Titelblad autograaf Die Schneider von 
Schönau 1915

Romantische Serenade op.25 Wegewart op.2 nr.6, druk 1891

Mijn eerste kennismaking met de Buitensociëteit kan 
ik me nog goed herinneren. Het programma van het 
concert dat ik mocht zingen of de musici met wie ik het 
mocht uitvoeren kan ik mij niet meer helemaal voor 
de geest halen, maar het effect van de zaal staat me 
nog steeds bij. Het begon al bij binnenkomst. Dat was 
en is nog altijd een heel aangename verrassing. Maar 
hoe het klonk die avond, was toch wel heel speciaal: zo 
warm, dragend, omarmend, echt fijn. En nu woon ik er 
inmiddels op loopafstand vandaan! Dat deze prachtige 
zaal nog lang en veel mag blijven klinken.

Johanette Zomer | Sopraan
 

De opera Die Schneider von Schönau kwam in de regio hele-
maal niet tot uitvoering. De stichting staakte haar activiteiten  
definitief in 1991 toen radio 4 de opera zonder enscenering in 
het Utrechtse Vredenburg presenteerde. Het bronzen beeld 
stond tussen 1980 en 1982 in de binnentuin van de Hanzehof, 
moest daar weg vanwege de bouw van de Gildezaal en werd 
opgeslagen in het depot van het Stedelijk Museum. Toch is de 
naam Brandts Buys in Zutphen niet geheel onbekend gebleven. 
Dit bleek in 2010, toen dagblad De Stentor een Groot Zutphens  
Dictee organiseerde waarin Jan Brandts Buys werd beschouwd 
als een van de acht ‘Zutphense talenten door de eeuwen heen’.  

150 jaar
Brandts Buys schreef meer dan 270 werken, waaronder opera’s 
en 96 liederen, maar ook muziek voor diverse ensembles en 
een concertstuk voor cello. Dat concertstuk werd in 1939 door 
het Concertgebouworkest in Amsterdam uitgevoerd. Brandts 
Buys componeerde om mensen te plezieren. Zijn muziek is niet  
modern of diepgravend, wel luchtig, toegankelijk en romantisch. 
Een deel daarvan is het waard opnieuw te klinken, ook in de  
Buitensociëteit. In 2018 is het 150 jaar geleden dat Brandts Buys 
in Zutphen het levenslicht zag. 

Jan ten Bokum | Musicoloog en schrijver
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Het geheim van een goede akoestiek
Wat maakt dat de Buitensociëteit klinkt zoals die 
klinkt? Had men daar in de 19e eeuw al ervaring 
mee en bestond er zoiets als een recept voor een al-
tijd kloppende akoestiek? Of was het ontwerpen en 
bouwen op goed geluk? 

Het vermoeden bestaat dat de Grote Zaal van het Concertge-
bouw in Amsterdam die op 11 april 1888 feestelijk werd ingewijd, 
model stond voor de Buitensociëteit. Hoewel niet duidelijk is of 
het gebouw door het bestuur van de Buitensociëteit en architect 
Derk Lijsen is bezocht, lijkt dat wel logisch. Amsterdam was me-
dio 1890  met de trein vanuit Zutphen immers goed en snel te 
bereizen. 

Overeenkomsten
Afgezien van de grotere capaciteit van de Amsterdamse zaal 
(2000 tegen 600 zitplaatsen van de Buitensociëteit) en het so-
berder ontwerp van het exterieur en interieur van de Zutphense 
zaal, hebben beide concertzalen toch veel overeenkomsten. Alle-
bei kwamen kort na elkaar tot stand, zijn in essentie een schoe-
nendoos met een galerij aan drie zijden en hebben een afwer-
king met lijsten en profielen, hout en kalk. Het effect is dat de 
nagalmtijd in beide zalen exact hetzelfde bedraagt: 2,4 seconden. 
Dit is voor een concertzaal een gunstige waarde. De goede akoes-
tiek van de Zutphense zaal is des te opmerkelijker, als je beseft 
dat de zaal in 1890 is ontworpen om ook andere activiteiten dan 
concerten plaats te laten hebben en een vlakke vloer kreeg waar 
diverse stoelopstellingen mogelijk zijn.

Beproefd recept
Het ontwerp van de zaal in het Concertgebouw was op haar 
beurt geïnspireerd op de grote zaal van het Neues Gewand-
haus in Leipzig uit 1884, dat in de Tweede Wereldoorlog helaas 
is verwoest. Het Neues Gewandhaus stond model voor meerde-
re concertzalen die in die periode in Nederland zijn gebouwd, 
maar was geen nieuw concept. Het gebouw ging terug op een 
oorspronkelijk in de 15e-eeuwse lakenhal van Leipzig gebouwde 
concertzaal, het Altes Gewandhaus. Dat was een grote rechthoe-
kige ruimte, waarvan bekend was dat deze een goede akoestiek 
had. Deze vorm werd bij de nieuwe zaal in Leipzig als beproefd 
recept overgenomen.  

Concertzaal Neues Gewandhaus Leipzig

Grote Zaal Koninklijk Concertgebouw Amsterdam
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In 1984 kwam ik voor het eerst in de Buitensociëteit 
van de Hanzehof. Ik dirigeerde daar het slotconcert 
van het studentikoze Melomaan Ensemble na een 
ontzettend leuk, maar ook slopend tournee. Al onze 
concerten waren tot dan toe buitenoptredens geweest 
onder de meest slechte akoestische omstandigheden. 
Pas in de Buitensociëteit hoorden we hoe verschrik-
kelijk goed we eigenlijk waren geworden. In de jaren 
daarna kwam ik enkele keren terug in deze concert-
zaal met onder andere het Oost-Gelders Symfonie 
Orkest. Weer trof me die bijzonder goede akoestiek, 
dat ouderwetse, nobele gevoel van die ruimte. 
Vanaf 1997, sinds mijn vaste verbintenis met het 
Toonkunst Koor Zutphen en Omstreken, ben ik jaarlijks 
regelmatig te gast. Heerlijk daar iedere keer weer te 
kunnen zijn. Dat een relatief kleine stad zo’n mooi ge-
bouw heeft en aan een muziekgezelschap als dit koor 
een fijne thuishaven kan bieden, is iets om trots op te 
zijn en om te koesteren.

Hans Lamers | Dirigent

Musis Sacrum
Lijsen zal niet alleen aan het Concertgebouw als voorbeeld voor 
de uitwerking van de zaal hebben gedacht. Mogelijk was hij ook 
bekend met de nieuwe zaal van Musis Sacrum in Arnhem, die 

plafond van de zaal. Deze zijn in de zaal van Musis Sacrum, het 
Concertgebouw en het Neues Gewandhaus wel uitgevoerd.

Onderzoek
Op zoek naar het geheim van een goede akoestiek, hebben Finse 
akoestische experts in 2012 de akoestiek van de Grote Zaal van 
het Concertgebouw gemeten en vergelijkend onderzoek naar 
concertzalen in Europa gedaan. Hieruit bleek dat vooral zalen 
met een rechthoekige plattegrond en rechte wanden zoals die 
van het Concertgebouw, voor het menselijk oor de beste akoes-
tiek hebben. Deze hoofdvorm die de Buitensociëteit gemeen 
heeft met de zaal van het Concertgebouw, zorgt ervoor dat de 
wanden het geluid goed kunnen weerkaatsen. Omdat met name 
de hogere tonen worden weerkaatst, klinkt het geluid als geheel 
voller en mooier. Ook het materiaal bleek een bepalende factor 
in de geluidsbeleving. De akoestiek van een rechthoekige zaal 
met veel marmer als het Konzerthaus in Berlijn, wordt duidelijk 
anders gewaardeerd dan een vergelijkbare zaal met veel hout 
of stuc. Dit kan samenhangen met de aanwezigheid van orna-
mentiek, waardoor het geluid meer diffuus in de ruimte wordt 
verspreid. 

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen  Concertzaal Musis Sacrum Arnhem

in 1889 naar ontwerp van M.W. Smijtink en J.A. Lindo tegen de 
oude zaal van Musis werd gebouwd met een capaciteit van 950 
zitplaatsen. Deze uitbreiding was in tegenstelling tot de wat te-
rughoudende architectuur van de Buitensociëteit in een uitbun-
dige neorenaissance uitgevoerd. De beperkte middelen van de 
Vereeniging Buitensociëteit lieten een dergelijk rijk uitgevoerd 
ontwerp niet toe. Dit kan ook een reden zijn geweest voor het 
weglaten van lichtopeningen met steekkappen in het afgeronde 
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De goede oude tijd
Vanaf de opening in 1891 vormde de Buiten- 
sociëteit het culturele centrum voor heel Zutphen. 
Hier gebeurde het. Tijdens de crisis van de jaren 
twintig liep de belangstelling voor de culturele  
activiteiten echter dramatisch terug en dreigde 
Vereeniging De Buitensociëteit failliet te gaan. 

De redding kwam in de vorm van een ander soort amusement, 
verzorgd door het Zutphense verenigingsleven en het zaal-
gebruik bloeide weer op. Sportverenigingen als voetbalclub  
Algemene Zutphense Combinatie (AZC) en de gymnastiek- 
verenigingen Wilhelmina, MOBA, Sint Walburgis, Sportief en 
Olympia, hielden hun jaarlijkse uitvoeringen en feesten in 
de Buitensociëteit. De laatste was bekend om zijn grootse fee-
stavonden die begonnen met een vaandelopmars. Keurig in 
turntenues gestoken en onder grote belangstelling van familie,  
buren en vrienden, traden de gymnasten gedisciplineerd aan 
en deden hun oefeningen. Op het podium en in de zaal waren 
zelfs speciale faciliteiten gemaakt om de turntoestellen vast te 
maken. Tot 1968 bleven de gymnastiekverenigingen hun jaar-
lijkse uitvoeringen in de zaal geven, daarna vertrokken ze naar 
de Hanzehal. 

AZC-revue
Leden van voetbalclub AZC hadden hun eigen revuegezel-
schap opgericht, die jaarlijks uitvoeringen verzorgde. Amateur- 
artiesten als Bep Dinkelenberg en het duo Wim en Sietske  
Holtes kregen hierdoor een grote bekendheid in de regio. Zo 
werd het een traditie dat, na uitvoeringen in de Buitensociëteit, 
de kerngroep van de revue ook in zalen in de omgeving ging spe-

len. Een ander lid, de jonge kunstenaar Bertus Voortman, was 
verantwoordelijk voor het decor. Voor elke scène maakte hij een 
apart decor. Deze ontwerpen werden vervolgens – soms in een 
iets gewijzigde vorm – in het groot uitgevoerd. Totaal heeft hij 
meer dan 150 ontwerpen gemaakt, die allemaal bewaard zijn 
gebleven. De jaren veertig en vijftig waren gloriejaren voor de 
AZC-revue met optredens voor uitverkochte zalen. Er waren ook 
Zutphense bedrijven die hun personeel en gezinnen dergelijke 
revues aanboden, bijvoorbeeld koperfabriek IMZ en de firma 
Reesink. Ook hier zorgde Bertus Voortman voor de decors. Later 
werd de amateurrevue in het theater voor een groot deel door de 
opkomende televisie verdrongen. 
Naast de sportverenigingen, had de Christelijke Jongelingen  
Vereniging haar uitvoeringen in de Buitensociëteit en dans-
school Jaap Fröger hield er zijn speciale dansavonden. Car-
navalsvereniging de Poorters organiseerde in november een 
zittingsavond, in januari het Prinsenbal en op Vastenavond festi-
viteiten voor bejaarden, kinderen en natuurlijk een gekostumeerd  
carnavalsfeest. Voor al deze feestavonden zorgde Bertus Voort-
man voor de decoraties. 

Sinterklaasfeest 
Wat eerder in de witte, houten muziektent van Julius Fahro ge-
beurde, werd later voortgezet in de zaal van de Buitensociëteit. 
De Zutphense harmonieorkesten Symfonia, Crescendo en de 
Christelijke Harmonie traden regelmatig op. Daarnaast was het 
Stedelijk Muziekcorps onder leiding van Ferdinand Engelsma 
vaak te gast. De concerten van wat later het Zutphens Symfonie-
orkest zou heten, waren op den duur een begrip in stad en regio 
en werden druk bezocht. Maar er vonden in de Buitensociëteit 
veel meer muziekactiviteiten plaats die de bijzondere plaats van AZC-revue
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gedisciplineerde tieners eveneens voor de Buitensociëteit in de 
rij stonden om naar binnen te mogen. Het succes was wisselend 
en hing veelal af van het type school en leerling. Zo hadden de 
jongens van de Technische School een slechte naam als het om 
EVS ging: ze begonnen al gauw te klieren en hielden geen reke-
ning met anderen die wel wilden kijken en luisteren.

Rolschaatsen
Vanwege de vlakke vloer leende de zaal zich ook voor allerlei 
commerciële activiteiten, waaronder galadiners met mooi ge-
dekte tafels, auto- en landbouwmachineshows, mineralen- en 
succulentenbeurzen, mode- en bruidsshows. Bruidsmodezaak 
Covers bijvoorbeeld, heeft vele jaren zijn bruidsshows in de  
Buitensociëteit gehouden. Verder werden er tentoonstellingen 
van kippen, konijnen en vogels gehouden. De afdeling Zutphen 
van de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde verzorg-
de Rozententoonstellingen; middelbare scholen brachten er 
jaarlijks hun voorstellingen voorafgaand aan hun feestavon-
den en Zutphense bedrijven als Sturka, Papier Metaal, Reesink,  
Rabobank en Lovable organiseerden er hun personeelsfeesten. 
Een enkele keer werd de zaal voor een groot bruiloftsfeest of  
grote rouwbijeenkomst verhuurd. 
Je kan het zo gek niet bedenken of het was mogelijk in de Bui-
tensociëteit. Zelfs rolschaatsen. De stoelen gingen er dan uit en 
de vloer was voor de rolschaatsers. Op 14 september 2014 is dit 
nog eens succesvol herhaald samen met een fototentoonstelling 
over ‘de goede oude tijd’ van de Buitensociëteit. Sindsdien is het 
rolschaatsen weer een jaarlijks terugkerende activiteit.

Wouter Derksen | Oud-conservator Stichting De Zutphense 
Kunstcollectie

de zaal bij de Zutphense bevolking kenmerken. De sfeervolle 
kerstvieringen van het Leger des Heils waren altijd drukbezocht, 
net als de Volkssamenzangavonden vlak voor kerstmis. Ook 
plaatselijke koren als Stem des Volks, Het Zutphens Mannen-
koor, de IJsselzangers en Toonkunst Zutphen brachten er hun 
zang ten gehore. 
Populair was ook de Sinterklaasoperette en het Sinterklaasfeest 
in de jaren vijftig en zestig. Jaarlijks, rond 5 december, werd door 
de operettevereniging een operette opgevoerd. Soms met een 
historische strekking, zoals de inname van Den Briel door de Wa-
tergeuzen. En dat allemaal op het kleine podium van de Buiten-
sociëteit. Leerlingen uit de zesde klas van alle lagere scholen in 
Zutphen, Eefde en Warnsveld konden komen kijken. Lange rijen 
schoolkinderen stonden dan in het park te wachten tot ze naar 
binnen mochten. Voor veel kinderen die vlak na de oorlog nog 
weinig gewend waren, was de operette een belevenis die diepe 
indruk maakte. Hetzelfde gold voor het Sinterklaasfeest. Als de 
goedheiligman op zijn paard de Buitensociëteit kwam binnen-
gereden, was dat voor de kinderen uit de lagere klassen een 
indrukwekkend moment. De onderwijzers Aragon en Verdoold 
speelden jarenlang met verve voor Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Daarnaast waren er de jaarlijkse uitvoeringen van zesdeklassers 
van de Zutphense lagere scholen. Een evenement waar zowel de 
kinderen als hun ouders erg naar uitkeken.

Esthetische Vorming
In die eerste naoorlogse periode organiseerde Esthetische Vor-
ming Schooljeugd (EVS) speciale uitvoeringen voor leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Dit gemeente-initiatief was bedoeld 
om opgroeiende tieners in een afwisselend programma met cul-
tuur in contact te brengen. Er was een toneelstuk, een concert, 
soms van het Gelders Orkest, een balletvoorstelling, soms van 
het Scapinoballet, of een optreden van een pantomimespeler. 
Er waren meerdere voorstellingen per jaar, waarbij de minder Sinterklaasfeest
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Oorlogsschade en het herstel van 1947
In de eerste jaren van de Tweede Wereldoor-
log veranderde er in het aanvankelijk rustige  
Zutphen ogenschijnlijk niet veel. In de Buiten- 
sociëteit blijven de concerten en feesten gewoon 
doorgaan, sommige alleen gereserveerd voor Duit-
sers en hun partners. 

In 1943 vordert de bezetter de zaal voor de inkwartiering van Duit-
se militairen. Tijdens en na de Slag om Arnhem (17-25 september 
1944) wordt de tuin omgewoeld en het hekwerk vernield om loop-
graven aan te leggen. Maar de grootste klap moet dan nog komen. 

Explosie munitietrein
Omdat de Slag om Arnhem is mislukt blijft die stad frontlijn in de 
oorlog en Zutphen is ineens een strategisch spoorknooppunt én 
de plek waar de belangrijkste spoorverbinding voor de bevoorra-
ding van de Duitse fronttroepen in Arnhem de IJssel kruist. Op 
22 september 1944 staat een munitietrein vanuit Winterswijk 
op het rangeerterrein ter hoogte van de sociëteit afgekoppeld 
te wachten. Waarschijnlijk zodat de stoomlocomotief even ver-
derop water en kolen kon laden. Geallieerde jachtvliegtuigen be-
schieten de trein die daarop in een lange reeks explosies ontploft. 
Het resultaat voor de omgeving en in het bijzonder de Buiten-
sociëteit is dramatisch. De tuinzijde van het gebouw wordt veel-
vuldig getroffen door granaatscherven. Tientallen grotere en 
kleinere gaten in het metselwerk zijn het gevolg en alle ruiten 
sneuvelen. De golfplaten dakbedekking is vrijwel volledig van 
het gebouw geblazen en deels door het zwaar beschadigde, hou-
ten cassettenplafond de zaal in gevallen; het interieur is een ra-
vage. De gepleisterde toneelschelp is doorzeefd; het daglicht valt 
in stralen door de gaten naar binnen. Ook de gemetselde om-
bouw aan de achterzijde is zwaar beschadigd. In het dak van de 
kasteleinswoning gaapt een groot gat.  

Renteloze lening
Omdat na de bevrijding een tekort aan bouwmaterialen be-
staat, krijgt het herstel van woningen voorrang. Het duurt tot 
het voorjaar van 1946, voordat eigenaar Remmelink de Buiten- 
sociëteit mag herstellen. De kosten daarvoor zijn hoog en bedra-
gen 70.000 gulden. Nadat op 31 mei 1946 de vergunning voor het 
herstel is verleend, besluit de gemeenteraad op 7 juni een ren-
teloze lening van 25.000 gulden aan Remmelink te verstrekken 

‘daar de culturele en economische belangen dezer gemeente bij 
het herstellen van de Buitensociëteit nauw betrokken zijn en dus 
medewerking van overheidswege niet alleen verantwoord, maar 
ook wenschelijk is.’ De Buitensociëteit is op dat moment immers 
de enige grote multifunctionele zaal in Zutphen. Voor theater-
voorstellingen was er wel een alternatief in de vorm van de gro-
te zaal van de Groote- of Oranjesociëteit aan de Oudewand, die 
al sinds 1863 als schouwburg functioneerde en die, na oplevering 
van de Hanzehof, in 1983 vrij geruisloos is gesloopt. 

Verschraling ontwerp
De werkzaamheden zijn in het najaar en winter van 1946 uit-
gevoerd en hadden een sober karakter. Naast het herstel van 
de granaatscherfschade en kogelgaten in het metselwerk, is lo-
gischerwijs al het glaswerk vervangen. De dakbedekking van 
ijzeren golfplaten of wat daarvan over was, is vervangen door 
gegolfde dakplaten van Eternit. De kapconstructie die de bedek-
king droeg, had op diverse plekken granaatscherfschade, maar 
bleek verder nog intact. Ook het plafond werd op bescheiden 
wijze hersteld: de oorspronkelijk verdiepte vakken in het cas-
settenplafond werden vlak uitgevoerd, waarbij de decoraties 
van het origineel achterwege bleven. Als verlichting kwamen er 
eenvoudige hanglampen met melkglazen kappen van het merk  
Gispen. Het kleurenschema dat in 1929-1930 was gemoderni-
seerd, werd mogelijk nog ingetogener en overwegend in licht-
grijs uitgevoerd. Als kleine aanpassing op de plannen is door 
architect Aug. L. Jansen in september 1946 nog een nieuwe tocht-
sluis met garderobe in de entree getekend; een aanpassing die 
12 jaar later al weer ongedaan werd gemaakt. 
Met het herstel van de oorlogsschade is de verschraling van het 
oorspronkelijke ontwerp van Derk Lijsen ingezet: aan de buiten-
zijde werd met het vernieuwen van de dakbedekking ook me-
teen de attiek (versiering) boven de kroonlijst aan de ingangszij-
de verwijderd. In een later stadium, maar voor 1958, zijn ook de 

De Buitensociëteit in 1958

Hersteld interieur in 1947 Granaatscherf in dakspant

balustrade boven het ingangsportaal en de gehavende halfron-
de luifel tegen de ingang weggehaald. De stedenbouwkundige 
structuur met het plein met plantsoen voor de sociëteit bleef wel 
intact. 

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen 

Groote- of Oranjesociëteit

Schade interieur

Schade kasteleinswoning
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Jeugdherinneringen en  
de ontplofte munitietrein             

Bep Jager-van der Wal groeide op in de Buitensoci-
eteit, waarvan haar vader van 1929 tot 1953 beheer-
der was en later directeur. Samen met haar ouders 
en oudere zus woonde ze in de kasteleinswoning, 
die in de jaren zeventig is afgebroken.

‘In de Buitensocieteit heb ik geknikkerd, leren rolschaatsen en 
fietsen,’ vertelt de inmiddels 89-jarige Bep Jager-van der Wal. 
Ook maakte ze de explosie van de Duitse munitietrein op het 
naastgelegen spoor mee, die het gebouw in de Tweede Wereld-
oorlog zwaar beschadigde. ‘Een hele nare ervaring.’

Salamanderkachels
Bep Jager-van der Wal koestert warme herinneringen aan haar 
jeugd in de kasteleinswoning en de zaal. ‘Achterin de tuin was 
een grote kegelbaan en een muziekkoepel. In de zaal stonden 
vier grote salamanderkachels. Begin jaren dertig zijn die ver-
vangen door centrale verwarming. Ook zaten er nog ramen in 
de zaal, die tijdens uitvoeringen met donkerblauwe Lancaster- 
gordijnen werden verduisterd.’ Het kwam wel eens voor dat ie-
mand via de serre naar boven klom om door het raam gratis bin-
nen te komen. ‘Mijn vader was woest, als hij dat zag.’ 
Omdat de grote woonkeuken via het buffet met de zaal was 
verbonden, maakte ze alles wat zich daar afspeelde van dichtbij 
mee. ‘De Sinterklaasfeesten vond ik als kind prachtig. Ik geloofde 
al heel snel niet meer, want toen meester Aragon van de school 
in De Hoven op bezoek kwam, herkende ik de stem van Sinter-

klaas.’ Van de spoorlijn die pal langs de Buitensociëteit loopt, 
had ze weinig last. ‘Mijn slaapkamer lag aan de voorkant van het 
woonhuis en daar hoorde je de treinen niet. Maar logés die aan 
de tuinzijde op zolder sliepen, deden ’s nachts geen oog dicht.’

Munitietrein
In 1943 wordt de zaal gebruikt als militair kwartier door de Duit-
se bezetter. De vloer van de zaal lag vol Duitse soldaten die daar 
sliepen op stro. Op vrijdagochtend 29 september beschoten ge-
allieerde vliegtuigen een munitietrein, die vlakbij De Buitenso-
ciëteit op het spoor stond. ‘Een week ervoor waren alle Duitse 
soldaten uit de zaal vertrokken. En zoals elke vrijdag, hielp ik 
mijn moeder met het huishouden.’ Bep en haar ouders vluchtten 
de kelder in. Daar kregen ze gezelschap van Duitsers en mensen 
uit de treinen, die allemaal beschutting zochten voor de granaat-
aanval. ‘Er klonken vreselijke knallen en we hoorden het plafond 
in de gang naar beneden komen. Pas ’s middags, toen het weer 
rustig was, durfden we naar boven. De schade was gigantisch. 
Alle plafonds, deuren en ramen hingen eruit. We moesten over 
het puin heenstappen.’ Omdat het huis onbewoonbaar was, 
trokken Bep en haar ouders in bij haar getrouwde zus in de Prins 
Bernardlaan. Toen ze een paar dagen later teruggingen om hun 
meubels op te slaan, was er van alles weg. ‘Schoenen, pannen 
en zelfs de schouw met Delftblauwe tegeltjes die in de bestuurs- 
kamer stond. Deze is later teruggevonden in een huis aan de 
overkant van de Coehoornsingel.’
Twee weken later, op 14 oktober 1944, bombardeerden de ge- 
allieerden het station en de Barlheze. Het huis van haar zus werd Bep met haar moeder (op fiets) in de tuin van de buitensociëteit in 1942
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kort daarop gevorderd en weer stond het gezin op straat. ‘Geluk-
kig konden we tijdelijk terecht in het leegstaande huis van een 
ondergedoken spoorwegwerker in de Albert Cuypstraat. Daar 
hebben we de bevrijding door de Engelsen nog meegemaakt. 
Toen de spoorwegwerker van zijn onderduikadres terugkwam, 
zijn we verhuisd naar een bovenwoning.’

Noodwoning
Vader Van der Wal was het verhuizen meer dan zat. Bovendien 
miste het gezin de ruimte die ze gewend was in de Buitensoci-
eteit. Geholpen door de toneelmeester die ook timmerman was, 
bouwde hij met materiaal van de kapotgeschoten Buitensoci-
eteit een noodwoning op het kleine grasveld achterin de tuin. 
‘Daar hebben we nog twee jaar gewoond tot het woonhuis en 
de zaal weer waren hersteld. In 1953 ben ik getrouwd. Met mijn 
eerste man ben ik toen naar Coehoornsingel 22 verhuisd, waar 

Familie Van der Wal voor de noodwoning in 1946
Bijschrift

we konden inwonen.’ 
Bep Jager-van der Wal heeft Zutphen nooit verlaten. Samen met 
haar tweede echtgenoot Theo Hebing woont ze in een aanleun-
woning op loopafstand van de Buitensociëteit. Het stel bezoekt 
nog regelmatig voorstellingen in de Buitensociëteit en de Han-
zehof, waar ze graag geziene gasten zijn. 

Emy Vesseur |

Toonkunst Zutphen kent een lange traditie van uitvoe-
ringen in de Buitensociëteit. Met negentig leden zijn we 
in staat grote klassieke werken uit te voeren: natuurlijk 
de Matthäus-Passion van Bach die we om het jaar uit-
voeren, en bijna alle grote oratoria als het Requiem van 
Mozart en Die Schöpfung van Haydn. 
Het is voor ons altijd een feest om in de Buitensociëteit 
te concerteren. Er zijn wel eens uitstapjes geweest naar 
andere zalen, maar met uitzondering van de concertzaal 
in Praag haalt niets het bij optreden in een uitverkochte 
Buitensociëteit. Omdat we met velen zijn, is het passen 
en meten voor koor en orkest. Vaak  moet het podium 
worden verlengd om iedereen plek te geven. 
Het was al prettig zingen in de ‘oude Buitensoos’, maar 
sinds de renovatie is de klank nog beter en kijken we 
mooier de zaal in. Het vernieuwde licht geeft het zingen 
een extra dimensie. Eén keer hebben we een kort stuk in 
de theaterzaal gezongen, maar dat was geen succes. Het 
drukte ons met de neus op de feiten dat de Buitensoci-
eteit toch de beste akoestiek heeft voor ons repertoire. 
Wat opvalt, is dat zingen tijdens de generale repetitie in 
een lege zaal weer heel anders klinkt dan in een volledig 
bezette Buitensociëteit. 

Toonkunst Zutphen |
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Andere tijden
Als de zaal en de kasteleinswoning in 1947 zijn 
hersteld, wordt de Buitensociëteit zo snel moge-
lijk weer in gebruik genomen. De alom geroemde 
akoestiek was gebleven en de concerten en andere 
evenementen werden weer hervat. 

Ondanks de verouderde faciliteiten, maakten plaatselijke ko-
ren, symfonie- en harmonieorkesten en culturele verenigingen 
weer volop gebruik van de zaal. In 1953 wordt voor het eerst een 
middenstandsbeurs gehouden. Deze Jaarbeurs van het Oosten 
bleef elk jaar groeien en de Buitensociëteit werd als beurslocatie 
te klein. Om de beurs voor Zutphen te behouden, besloot de ge-
meente in 1967 tot de bouw van een evenementen- en sporthal 
op het nabijgelegen terrein dat na de oorlog was gebruikt voor 
de Algemene Middenstandstentoonstellingen (AMITO). Behalve 
de beurzen verhuisden ook de manifestaties van de gymnas-
tiek- en sportverenigingen naar de in 1968 geopende Hanzehal.  
Het beheer en de verhuur van de zalen werd vanuit de Buiten-
sociëteit geregeld door C.M. Kuipers, die Van der Wal in 1963 als 
uitbater was opgevolgd. Een jaar later kwam zijn schoonzoon 
Yde Potma ook in de zaak. 

Vernieuwd programma
In 1958 kreeg de Buitensociëteit een opknapbeurt en werden 
de faciliteiten uitgebreid met onder andere een garderobe en 
artiestenfoyer. Ook de programmering onderging een vernieu-
wing. Opera Forum kwam drie keer per jaar naar Zutphen voor 
de uitvoering van respectievelijk twee opera’s en een operet-
te. Door het kleine podium was het steeds weer een puzzel het  
decor kwijt te kunnen en genoeg ruimte voor de artiesten over 
te houden. 

Ook de Hoofdstad Operette kwam jaarlijks langs. Begin jaren zes-
tig werd de ’s-Gravenstad Operette opgericht. Ieder jaar bracht 
dit amateurgezelschap een operette, waarvoor de repetities we-
kelijks in de Buitensociëteit plaatsvonden. Het Gelders Orkest 
(HGO), de nieuwe naam van De Arnhemse Orkest Vereniging, gaf 
maar liefst acht keer per seizoen een uitvoering. Een aantal dat 
vandaag de dag niet meer wordt gehaald. De organisatie hiervan 
was in handen van Het Zutphens Volksconcert. Secretaris-pen-
ningmeester Blokhuis ging persoonlijk bij mensen langs die hun 
abonnement voor de HGO-concerten nog niet hadden geregeld.
Vanwege de goede akoestiek hielden landelijke muziekbonden 
hun concoursen graag in Zutphen en zelfs het Concertgebouw-
orkest en het Berlijns Filharmonisch Orkest deden de Buiten-
sociëteit een aantal keren aan. Nieuw was het koffieconcert op 
zondagmorgen begin jaren zeventig,  dat in samenwerking met 
het Nederlands Impresariaat een keer per maand werd georga-
niseerd. Ook de omroepen wisten de Buitensociëteit steeds beter 
te vinden. De televisieserie De koperen tuin (1975) is hier voor 
een groot deel opgenomen.

Pop, theater en cabaret
Vanaf de jaren zestig vormden de popconcerten een nieuwe  
categorie muziek. Naast onder andere Herman Brood, CCC Inc., 
The Scene, Nits, Frank Boeijen Groep en De Dijk, trad Golden Ear-
ring bijna ieder jaar op. Het eerste weekend van het nieuwe jaar 
was steevast gereserveerd voor Normaal en op 5 mei waren er 
optredens door Zutphense popgroepen. De buurt kon dan meest-
al meegenieten, omdat het geluidsvolume tijdens popconcer-
ten veel hoger lag. Anders dan bij symfonische muziek, vormde  
de nagalm door het gebruik van geluidinstallaties wel een pro-
bleem. Alleen doorgewinterde geluidstechnici wisten dit goed 
op te lossen.

Een mooier podium kunnen wij ons als Cellofestival 
niet wensen. Met mensen die alles voor ons mogelijk 
willen maken, vanuit liefde voor deze unieke plek. Een 
plek om trots op te zijn en iedereen mee naar toe te 
nemen.

Harm Wesseling | Zakelijk Directeur Internationaal 
Cellofestival Zutphen 

In 1974 volgt Potma zijn schoonvader op als plaatsvervangend 
directeur. Meer nog dan Kuipers heeft hij belangstelling voor 
theatervoorstellingen. Voor het eerst haalt hij een groot aan-
tal Nederlandse artiesten naar de Buitensociëteit, waaronder  
Brasil Tropical, John Woodhouse, Henk van Ulsen, Willeke  
Alberti en Jeroen Krabbé. Toneelgroep Theater (nu Oostpool) 
kwam een paar keer naar Zutphen, maar ook Paul van Vliet,  
Seth Gaaikema, Neerlands Hoop, Frans Halsema en Gerard Cox 
traden op. Omdat een goede muziekakoestiek slecht is voor het 
gesproken woord, waren de voorstellingen niet altijd een succes. 
Zowel artiesten als publiek klaagden regelmatig over de slechte  
verstaanbaarheid. 
Niet alleen de akoestiek, maar ook de vlakke vloer, de beperkte 
technische faciliteiten, de kleine orkestbak en het ontbreken van 
een hoge toneeltoren maakte de Buitensociëteit eigenlijk onge-
schikt voor toneel en cabaret. Het publiek bleef komen voor Het 
Gelders Orkest, maar voor theatervoorstellingen ging men liever 
naar de schouwburg in Arnhem of Deventer. Sommige artiesten 
bleven na hun slechte ervaring zelfs weg. De bouw van een mo-
derne theaterzaal kon niet uitblijven en die kwam in 1977 met 
de Hanzehof. Yde Potma wordt de eerste directeur met een eigen 
dienstwoning aan de overkant van de Coehoornsingel.
 
Redding
Begin jaren zeventig bestonden er ideeën bij de gemeente om 
de Buitensociëteit te slopen en de stenen te gebruiken om het 
zwembad dicht te gooien. Beide instellingen kostten immers al-
leen maar geld. Gelukkig bracht de Hanzehof redding. Cabaret, 
toneel, ballet en opera verdwenen weliswaar naar de nieuwe 
theaterzaal, maar tegelijk waren er meer faciliteiten beschik-
baar die de Buitensociëteit nodig had om te blijven bestaan.  
Door gebruik te maken van de foyer en de Koggezaal van de 
Hanzehof, was de Buitensociëteit beter uitgerust voor beur-
zen, symposia, congressen, grote vergaderingen en festivals.  
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De Buitensociëteit heeft mij altijd met een zekere trots 
vervuld: een chique dame die zich overal voor leende. 
Het volkspaleis van Zutphen. Alleen al de buitenkant was 
indrukwekkend. Die zag ik als kind, wanneer ik naar het 
spreekuur van dokter Prikker ertegenover ging. Schuin 
tegenover woonde een onbereikbaar mooi meisje dat Do-
relie heette. Ik zag haar eens per week tijdens de faculta-
tieve les AMV. Dat stond voor Algemene Muzikale Vorming 
en Algemene Muzikale Vorming stond voor blokfluit. De 
leraar daar noemde haar Do-re-mi. Dat ik het martelen-
de blokfluitspelen twee jaar heb volgehouden, was puur 
vanwege Dorelie.
Naar de  Buitensociëteit gáán, er echt binnentreden, 
gebeurde pas op de middelbare school. De schoolavonden 
van het Baudartius werden er gehouden met het verplich-
te toneelstuk en dansen na. Ik weet niet welk van beide ik 
erger vond, maar wel dat ik deed alsof ik me vermaakte. 
Popconcerten waren er ook. Ik herinner me dat de popu-
laire Nederlandse symfonische rockband Ekseption kwam 
optreden met organist Rick van der Linden. Ik luisterde 
naar Lou Reed en Marc Bolan en hield helemaal niet van 
symfonische rock, maar zo’n kans liet ik natuurlijk niet 
lopen! Het moet midden jaren zeventig zijn geweest. In 
diezelfde tijd kwam de NCRV met een driedelige tv-bewer-
king van Vestdijks roman De koperen tuin, waarvoor de 
concertopnames waren gemaakt in, jawel, de Buitensocië-
teit. De Buitensociëteit is nu allang geen volkspaleis meer, 
maar wie weet wat er in de toekomst verborgen ligt.

Hans Heesen | Directeur Luxor Theater Zutphen
foto Auke Deelstra

muziekuitvoeringen en een groot aantal andere evenementen. 
Sommige daarvan zijn om verschillende redenen gedenkwaar-
dig. Uiterst spannend was de leeuwen- en tijgeract, waarvoor 
speciaal een kooi in de zaal was gebouwd. De dieren gleden uit op 
de gladde vloer en waren nauwelijks in bedwang te houden. Ook 
memorabel was de bijeenkomst ter viering van 800 jaar stads-
rechten Zutphen, die werd bijgewoond door minister-president 
Lubbers en leden van het kabinet. Dan de voorstellingen van 
de Chippendales. Deze mannelijke stripteasedansers brachten 
met hun act een zaal vol uitgelaten vrouwen het hoofd op hol. 
De grootste puinhoop in de geschiedenis van de Buitensocieteit 
werd aangericht tijdens een studentengala. Wonderlijk genoeg 
bleven de nieuw aangebrachte wandspiegels allemaal heel. En 
legendarisch waren de optredens van Normaal. Na afloop moes-
ten de t-shirts van het publiek uit de kroonluchters worden ge-
plukt. Een nieuwe tijd had duidelijk zijn intrede gedaan.

Emy Vesseur |

De Gelders Overijsselse Zuivelbond, Huize ’t Velde en Instituut 
Landbouw vergaderden een- of tweemaal per jaar in de Buiten-
sociëteit. En ook de gemeente Zutphen en de provincie Gelder-
land wisten de zaal te vinden. Veel politieke partijen en andere 
organisaties hielden hun bijeenkomsten in Zutphen. De Neder-
landse Jeugdbond van natuurstudie heeft een aantal jaren haar 
bijeenkomsten tussen kerst en nieuwjaar in het zalencomplex 
gehouden. Ook voor de organisatie van het jazzfestival en de 
nationale brassbandkampioenschappen waar jaarlijks duizend 
mensen op afkwamen, was de Buitensociëteit afhankelijk van 
de Hanzehof. 

Leeuwen en tijgers
In 1983 werd het interieur van de zaal voor het eerst echt ge-
renoveerd onder leiding van een architect, waarbij een aantal 
historische stijlelementen zijn teruggehaald of nieuw aange-
bracht. Acht jaar later viert de in oude luister herstelde Buitenso-
ciëteit haar 100-jarig bestaan. 
Ook in de jaren negentig blijft de zaal onverminderd geliefd voor 
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De opknapbeurt van 1958  
en andere lotgevallen

Nadat in 1946 de omvangrijke oorlogsschades met 
weinig middelen was hersteld en het gebouw  
binnen en buiten opnieuw was geschilderd, dacht 
de gemeente in 1953 na over een nieuw te bouwen 
theater. 

Eigenaar G.J. Remmelink wilde de Buitensociëteit verkopen en 
in datzelfde jaar tekenden B&W een voorlopig koopcontract dat 
per 1 januari 1954 af zou lopen. Voortvarend vroeg de gemeente 
in 1953 advies aan de Rijkscommissie van advies voor de  bouw 
van schouwburgen en concertzalen. Vervolgens werden drie 
Zutphense architecten uitgenodigd een ontwerp voor een nieu-
we concertzaal met toneelaccommodatie in te dienen, te weten 
Anne Sobel, G.J. Jacobs en A. Warnaar. Dat was trouwens tegens 
de regels van de Bond van Nederlandse Architecten in, die voor-
schreef dat een dergelijke publieke opdracht landelijke moest 
worden uitgezet. 

Plan Faust
Van de drie inzendingen werd het plan van A. Warnaar genaamd 
‘Faust’ als beste beoordeeld. Warnaar ging uit van de bouw- 
kundige massa van het oude gebouw, waarvan hij de muren 
liet staan. Inclusief die van de kasteleinswoning met kelder. Om 
de zaal ontwierp hij nieuwe verkeersruimten met de entree en 
kaartverkoop aan dezelfde kant als het oude gebouw; de garder-
obe en een grote hal met monumentale trap naar het theater- 
balkon waren gepland langs de Coehoornsingel. Aan de tuin- 
zijde was een nieuwe danszaal/koffiekamer met gebogen, over-

dekt terras gesitueerd. Het ontwerp met haar gesloten blokvor-
mige zaal en toneeltoren en meer speels ontworpen verkeers- en 
verblijfsruimten refereert aan schouwburg Gooiland in Hilver-
sum uit 1936 van J. Duiker en B. Bijvoet en de Stadsschouwburg 
van Utrecht uit 1941 van Willem Dudok. Beide gebouwen moet de 
lokaal werkende Warnaar via de vakliteratuur hebben gekend. 
De plannen van Warnaar, die in 1955 nog werd gevraagd om 
zijn ontwerp aanbestedingsklaar te maken, zijn echter nooit 
uitgevoerd. De belangrijkste kink in de kabel was de wat naïeve  
gedachte van B&W, dat men pachter E.W. van der Wal de huur 
kon opzeggen. Van der Wal deed sinds 1929 de exploitatie van 
de Buitensociëteit en woonde in de kasteleinswoning. Dubbel- 
zinnig uit te leggen voorwaarden in het koopcontract met Rem-
melink en een goede rechtsbescherming van de huurder, maak- Plan Faust, het nooit uitgevoerde ontwerp van A. Warnaar

Stadsschouwburg van Utrecht
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ten dat hij bleef zitten waar hij zat. Ondertussen had de gemeen-
te in 1955 een NV opgericht ter exploitatie van de sociëteit, die tot 
de oplevering van de Hanzehof bleef bestaan. Ten slotte kwam 
de gemeente op 3 maart 1958 met Van der Wal overeen, dat hij in 
dienst zou treden bij de NV. 

Dichtmetselen ramen
De nood was ondertussen alleen maar gestegen en Openbare 
Werken maakte in het voorjaar van 1958 een sober plan voor aan-
passingen aan het gebouw. Aannemer Kappert uit Warnsveld 
voerde de werkzaamheden uit en de verbouwde Buitensociëteit 
wordt op 18 oktober van dat jaar feestelijk in gebruik genomen. 
De wijzigingen waren weliswaar sober, maar zeker niet terug-
houdend, want ze hadden grote invloed op het uiterlijk van het 
gebouw. Zo betekende de bouw van een nieuwe ingang aan de 
tuinzijde met garderobe in de voormalige serre, dat de oude 
hoofdingang werd gedegradeerd tot nooduitgang. Rechts van de 
nieuwe entree kwam een nieuwe artiestenfoyer met decorber-
ging en toilet, waarvoor de bestaande bebouwing op dezelfde 
plek werd gesloopt. 
Ingrijpend was het dichtmetselen van alle vensters op de begane 
grond en eerste verdieping met uitzondering van twee vensters 
die nodig waren voor de daglichttoetreding van de toiletten. Het 
dichtmetselen gebeurde met halfsteens metselwerk met spouw, 
waarbij de bestaande kozijnen met ramen werden weggebro-
ken. Ook de balustrade boven de oude hoofdingang verdween; 
de attiek was 12 jaar eerder al weggehaald.
Binnen vielen de aanpassingen mee. Deze bestonden voorna-
melijk uit een schilderbeurt in grijstinten en het aanbrengen 
van nieuwe luchters en buisstoelen. De buitenkant werd ook op-
nieuw geverfd: het muurwerk in twee tinten grijs, kozijnen en 
houtwerk van consoles en kroonlijst wit, de ramen donkergroen. 
Het sausen van de gevels, zoals het kleurschema aangaf, is ge-
lukkig niet uitgevoerd. 

Logistieke problemen
Al snel na de opening bleek dat de nieuwe entreeplattegrond een 
belemmering vormde voor de doorstroom van de mensen. Op-
stoppingen bij het verlaten van de zaal en ophalen van de jassen 
van de soms 800 bezoekers waren het gevolg. Vanwege de kaart-
controles had men ervoor gekozen alle dubbele deuren tussen 
zaal en serre behalve de laatste doorgang af te sluiten. Bezoekers 
werden zo gedwongen om na het afgeven van de jassen, eerst de 
voormalige serre door te gaan om aan het eind toegang te krijgen 
tot de zaal. Omdat de garderobe binnen de bestaande breedte van 
de oude serre was ondergebracht, bleek dit bij grote drukte uiter-
mate opstoppingsgevoelig. Als oplossing is later een lage, houten 
uitbouw tegen de bestaande serre gebouwd, waarin de jasrekken 
verder naar buiten konden worden geschoven en de gang breder 
werd. 
Zes jaar na het verhelpen van deze logistieke problemen werden er 
opnieuw plannen gemaakt voor een verbetering van het gebouw. 
Binnen werd in 1965 de oude, houten vloer van de zaal vervangen 
voor een parketvloer op een betonnen ondervloer. Dat is zo goed 
uitgevoerd, dat deze nog steeds in gebruik is. Links van de oude 
hoofdingang kwamen een doelmatig ontworpen stoelenberging 
en een tweede decorberging, allebei voorzien van een plat dak. 
Het kleine laadperron is in 1969 iets vergroot tot het bestaande 
schuine perron. De in 1964 gevraagde orkestbak is niet uitgevoerd.
Voordat de Buitensociëteit in 1976 onderdeel wordt van de Han-
zehof, krijgt de zaal in 1972 nog een grote schilderbeurt met mo-
dernisering van het interieur in eigentijdse kleuren en een nieu-
we voorhang bij het podium om de hijstechniek aan het zicht te 
onttrekken. Vol trots presenteerde het bestuur van de NV Buiten-
sociëteit in haar nieuwe programma voor seizoen 1972-1973 de 
foto’s van de klus. Het seizoen ervoor waren er 44.000 bezoekers 
geweest.  

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen  

Bouwtekening aanzicht nieuwe entree 1958

Bouwtekening nieuwe entree 1959

Tuinplan 1953

Uitbreiding laadperron

Kleurimpressie modernisering interieur 1972
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De verbouwing tot Hanzehof
Een aantal jaren na de verbouwing van de Buiten-
sociëteit in 1958 werd opnieuw nagedacht over het 
oplossen van de tekortkomingen van de zaal. Ook 
het idee voor nieuwbouw van een schouwburg 
kwam voorbij. De Werkgroep tot Bestudering van 
het Schouwburgvraagstuk bereidde dit voor en 
bracht eind 1964 rapport uit. 

De werkcommissie stedenbouw besprak de ideeën van de werk-
groep en ontraadde op 28 september 1965 het college om ‘een 
schouwburg te “knutselen” bij de Buitensociëteit’, want men had 
weinig vertrouwen in de complexe opgave om drie elementen 
(Buitensociëteit, schouwburg en muziekschool) op elkaar af te 
stemmen en tot één geheel te maken. Ook vreesde men voor 
het verloren gaan van veel groen, aantasting van het nog aan te 
wijzen beschermde stadsgezicht en bezwaren van omwonenden 
aan de overzijde van de Coehoornsingel. 

Ontwerp ontmoetingscentrum 
Het idee van een schouwburg werd in de jaren na 1965 verla-
ten. Als argument werd gewezen op schouwburgen in Deventer, 
Apeldoorn en Doetinchem, die in een te bereizen behoefte voor-
zagen en een schouwburg in Zutphen overbodig maakten. Het 
zou daarom vooral een ontmoetingscentrum moeten worden. In 
1972 ging een Kerncommissie van start met de voorbereidingen 
voor een ontmoetingscentrum bij de Buitensociëteit. 
In juni werd L. Reinalda van architectenbureau De Gruyter uit 
Zwolle benaderd. Tijdens een persconferentie op 31 oktober 1972 
ontvouwde hij het idee voor ‘hearings’ met diverse belangen-
groeperingen en burgers in november van dat jaar. Naar aanlei-

Hanzehof en nieuw beplantingsschema 1983

Hearing 1972

Na de bomenkap 1976

ding van deze ‘hearings’ komt het architectenbureau in 1974 met 
vijf uitgangspunten voor het ontwerp: het programma van eisen 
van de directie, de parkachtige situatie langs de Slingerbosch-
gracht, het hoogteverschil van 3,6 meter tussen de Coehoornsin-
gel en de gracht, de integratie van het park en de waterpartij in 
het ontwerp en als vijfde het bouwen aan en het integreren van 
de Buitensociëteit. In grote lijnen kwam hij hiermee tegemoet 
aan de bezwaren die de werkcommissie stedenbouw in 1965 ook 
al had geuit. 
Wat het uiterlijk betreft, meent B&W dat er in Zutphen behoef-
te is aan een eenvoudige accommodatie. Dit wordt onderstreept 
door de architect, die vindt dat de architectuur van een culture-
le voorziening niet de uitstraling van een statussymbool moet 
hebben, maar van een gebruiksvoorwerp. Het gerealiseerde 
ontwerp van de Hanzehof heeft met haar centrale hoge vide 
tussen de theaterzaal en de Buitensociëteit aspecten van het in 
1972 opgeleverde en door Hertzberger ontworpen hoofdkantoor 
van Centraal Beheer in Apeldoorn en van het kantongerecht in  

Amsterdam uit 1975 naar een ontwerp van VDL architecten.

Leegstand en afbraak
In 1971 wordt na lang aandringen de beheerderswoning op-
geknapt. Het jaar erop verhuist de beheerder en latere direc-
teur Yde Potma naar een tegenovergelegen woning aan de  
Coehoornsingel en komt de oude kasteleinswoning leeg te staan. 
Deze zal niet meer voor bewoning verhuurd worden en de voor- 
malige woonvertrekken worden af en toe nog als vergaderruimte  
gebruikt. Het is goed denkbaar dat de leegstand van de wo-
ning tijdens de conceptie van de plannen voor de Hanzehof, het  
behoud van dit deel van de Buitensociëteit niet heeft bevorderd.

Consequenties Buitensociëteit
Op 23 januari 1976 wordt de eerste paal geslagen naast de serre 
van de Buitensoos. In de maand ervoor was het terrein al bouw-
rijp gemaakt en waren zeven bomen gerooid. Met het vorderen 
van de bouwactiviteiten is vermoedelijk kort voor de start van 
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het seizoen 1976-1977 de kasteleinswoning gesloopt tot op de be-
gane grondvloer. De ruime kelder uit 1891 kreeg in het nieuwe 
complex opnieuw de functie van drankkelder en bleef behouden. 
De wijzigingen aan de oude zaal hadden vooral betrekking op 
de aansluitingen met de nieuwbouw. Het interieur was vier jaar 

eerder nog uitgebreid onder handen genomen en bleef ongewij-
zigd. Alle in gebruik zijnde doorgangen werden verlaagd, zodat 
ze goed aansloten op de veel lagere plafonds van de nieuwbouw. 
Hierbij zijn waar nodig de deuren ingekort en de bovenlichten 
dichtgezet met plaatmateriaal.
Aan de westzijde werd het uiterlijk van de voormalige hoofdentree 
aangepast met de nog bestaande, betonnen hellingbaan. De be-
staande inpandige trap is hiervoor ontdaan van haar hardstenen 
treden en de dubbele deuren en kozijnen in de buitengevel en de 
binnenzijde zijn ingekort. Het stucplafond in de hal bleef behouden.
Op de plek van de gesloopte woning bleef het oude buffet ge-
handhaafd. Voor de bestaande muur werd een nieuwe klamp-
gevel gemetseld die in uitvoering aansloot bij de architectuur 
van de Buitensociëteit met uitgemetselde muurdammen, half-
ronde blindnissen en een doorgezet hoofdgestel met consoles. 
Op 2 september 1977 zijn de werkzaamheden officieel afgesloten 
en is de Hanzehof geopend door minister van Sociale Zaken J. 
Boersma. Wijzigingen die daarna plaatsvonden waren het dicht-
bouwen van de patio tussen de Buitensociëteit en de Hanzehof 
én het restaureren van de oude zaal.

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen  

Foyer Hanzehof

Als klassiek gitarist ging ik in 2003 bij de KRO-redactie 
van Radio 4 werken. Mijn eerste klus was een item maken 
over het landelijk concours voor mannenkoren in de 
Buitensociëteit. Ik zie mij nog zitten in de voor mij toen 
nieuwe zaal. Ik had niet kunnen bedenken, dat ik tien jaar 
later de directe buurvrouw en regelmatige gebruiker en 
bezoeker van de Buitensociëteit zou worden. Nu zie ik er 
telkens opnieuw basisschoolkinderen voor het eerst een 
voet over de drempel zetten en met open mond in de 
imposante zaal rond kijken. Trots ben ik als leerlingen van 
de Muzehof en het Muzecollectief het podium betreden 
en er voor een volle bak spelen. Goed te bedenken dat de 
Buitensociëteit alom wordt geroemd. Wat een prachtige 
akoestiek, wat een intieme sfeer! Een historische zaal om 
te koesteren voor de toekomst.

Lisette Lagerweij | directeur Muzehof Centrum  
voor de Kunsten  foto Patrick van Gemert

Oude entree met hellingbaan
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Het nieuwe millennium
Met het jaar 2000 in aantocht vonden bestuur en 
directie van de Hanzehof het hoog tijd om het ge-
bouw eens grondig aan te pakken en na de oorlog 
verdwenen stijlelementen terug te brengen in het 
interieur. 

Een belangrijke drijfveer was de wens om het oorspronkelij-
ke cassettenplafond in ere te herstellen. Bovendien waren de  
faciliteiten, zaalverlichting en stroomvoorzieningen van de zaal 
ontoereikend voor grotere evenementen en concerten. Beperkte 
technische voorzieningen zorgden steeds vaker voor problemen 
bij grote (pop)concerten. Voor het optreden van Marco Borsato 
op 17 februari 1997 werden als noodoplossing gaten in het zacht-
boardplafond gezaagd om kettingtakels aan de spanten te kun-
nen bevestigen. Er was geen goede klimaatbeheersing, waardoor 
het ’s winters lang duurde voor de zaal op temperatuur was. Een-
maal op temperatuur werd het snel onbehaaglijk door gebrek 
aan goede ventilatie en koeling. Ook waren de zaalkleuren geda-
teerd en het meubilair en de stoffering versleten. 
De renovatie werd uitgevoerd voor een bedrag van 872 duizend 
gulden, gefinancierd uit eigen middelen, monumentenfondsen 
en sponsorgelden. De vernieuwde zaal kreeg de naam van de 
hoofdsponsor: Rabobank Buitensociëteit.

Kroonluchters weg
De renovatie vond plaats in de zomer van 1998 en moest voor 
half september klaar zijn in verband met geplande verhuringen. 
Het al dan niet handhaven van de in 1983 aangebrachte kroon-
luchters leverde de nodige discussie op. De beslissing hierover 
werd tot op het laatst uitgesteld. Pas toen de kroonluchters ver-

wijderd waren voor de restauratie van het plafond, waren alle 
betrokkenen het erover eens: zonder was beter. 
De nieuwe kleurstelling en het gerestaureerde cassettenplafond 
waren de meest opvallende veranderingen in het interieur. De 
wanden werden bordeauxrood, de pilaren en het plafond crème- Tv-opname Una Voce Particulare
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en crew. Het was wel lastig om tijdens de opnames de warm-
te uit de zaal de krijgen. De grote hoeveelheid studiolampen 
produceerden zoveel warmte, dat soms onwerkbare situaties 
ontstonden. Een extreme situatie ontstond tijdens de opnames 
van Una Voce Particolare in juni 2010, toen er sprake was van 
een hittegolf. De binnentemperatuur liep op tot wel 45 graden 
op het balkon; apparatuur raakte oververhit en viel geregeld uit 
en enkele deelnemers werden tijdens de opnames onwel. Naast 
televisiedecor is de Buitensociëteit een zeer geliefde locatie voor 
het registreren van klassieke concerten. Zo maakt Radio 4 regel-
matig concertopnames voor rechtstreekse uitzending en ook zijn 
er diverse cd-opnames gemaakt van onder meer Flor d’Luna en 
Het Gelders Orkest. 

Nog meer verbeteringen
Ook na de renovatie van 1998 werden op verschillende mo-
menten kleinere of grotere bouwkundige verbeteringen door-
gevoerd. Zo werden de inbraakinstallatie en brand- en ontrui-
mingsinstallatie vernieuwd, de oude kleedkamers opgeknapt 
(2005) en de toiletten vervangen (2007). Een grotere klus vond 
plaats in de zomer van 2008, toen het oude dak met Eternit golf-
platen is vervangen en geïsoleerd. Diezelfde zomer werd ook de 
langgewenste luchtbehandelingsinstallatie aangebracht. Er was 
helaas geen geld voor een uitbreiding met koelinstallatie, maar 
desondanks was dit toch een enorme verbetering. Vanaf nu kon-
den grote feesten en disco’s zonder zuurstoftekort plaatsvinden. 
In 2011 werd de hijsinstallatie afgekeurd. Er moest een nieuwe 
installatie met een zwaarder hijsvermogen komen, maar daar 
waren de bestaande houten spanten niet op berekend. Om dit 
toch mogelijk te maken, zijn er extra stalen spanten aange-
bracht. Hiervoor is het dak toen op een aantal plekken openge-
maakt. In 2013 gebeurde dat nog een keer voor de plaatsing van 
een nieuwe wenteltrap naar de zolder.

geel. De architect had ook een variant voorgesteld met blauwe 
wanden, maar uiteindelijk viel de keuze op het warme rood. Een 
grote verbetering was de nieuwe zaal- en theaterverlichting met 
een hogere lichtopbrengst en de mogelijkheid om verschillende 
sferen te maken. De hijsinstallatie boven het toneel werd verste-
vigd en boven de zaal kwamen extra hijspunten. Tot slot werd 
ook de geluidsinstallatie vernieuwd.
Het beschikbare budget was niet toereikend om alle plannen te 
realiseren. Het aanbrengen van een goede klimaatbeheersing 
met koeling, vernieuwen van sanitair en rondmaken van de  
podiumrand konden helaas niet worden gerealiseerd. 
Op 19 september 1998 werd de Rabobank Buitensociëteit feeste-
lijk geopend met een galadiner en diverse optredens. Iedereen 
was enthousiast over de gemoderniseerde zaal met haar prachti-
ge uitstraling en uitmuntende akoestiek. De Hanzehof ging met 
vertrouwen het nieuwe millennium tegemoet.

Tv en radio
De jaren na de renovatie lieten een sterke toename zien van het 
aantal verhuringen. Organisaties en verenigingen, van soms ver 
buiten de regio, vonden en hervonden de weg naar de prachti-
ge Rabobank Buitensociëteit. Congressen, beurzen, modeshows, 
recepties, feesten, evenementen, concerten en kooruitvoeringen 
namen in aantal toe. Zelfs landelijke, politieke partijen namen 
de moeite om helemaal naar Zutphen af te reizen voor hun jaar-
congres. 
De nieuwe uitstraling werd ook in Hilversum opgemerkt en de 
zaal was regelmatig het decor voor televisieopnames. De Frank 
Boeijen Special (1998), Gala-uitzending 75 jaar NCRV (1999), 
Una Voce Particulare (2008 en 2010) en Kinderen voor Kinde-
ren (2010) zijn allemaal in de Buitensociëteit opgenomen. De 
hele zaal werd dan omgetoverd tot televisiestudio met veel licht 
en geluid, terwijl de foyer als restaurant diende voor artiesten 

Tv-opname  Kinderen voor Kinderen
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van de aanbouw voor laden en lossen; het zoveel mogelijk in 
oorspronkelijke staat terugbrengen van de terreininrichting en 
het creëren van een eigen ingang met cachet, bij voorkeur de be-
staande ingang links van het gebouw. Ook het verbeteren van 
de klimaatbeheersing met de noodzakelijke koelinstallatie staat 
nog bovenaan het lijstje.

Cor Provoost | Hoofd Techniek Theater Hanzehof

Crisis te lijf
De kredietcrisis van 2008 had ook ernstige gevolgen voor de 
Hanzehof. Bedrijven en organisaties die moesten bezuinigen, 
schrapten veelal de jaarlijkse activiteiten of namen een soberder 
pakket aan faciliteiten of horeca af. Ook de landelijke daling van 
theater- en concertbezoek werd voelbaar. De inkomsten liepen 
als gevolg stevig terug. Daarbovenop werd de Hanzehof in 2011 
geconfronteerd met een stevige bezuiniging op de jaarlijkse sub-
sidie van de gemeente. En tot overmaat van ramp raakte in 2012 
de computergestuurde hijsinstallatie van de theaterzaal defect. 
Vervanging hiervan betekende een onvoorziene uitgave van 420 
duizend euro. De bezuiniging is vanaf 2014 opgevangen door een 
pakket aan maatregelen, dat de organisatie gezond en de be-
drijfsvoering eigentijds maakt. In 2016 wordt het effect van de 
genomen maatregelen en het herstel van de economie zichtbaar 
in onder andere de toename van de horeca- en verhuuromzet.

Akoestische maatregelen 
In de plannen van de Hanzehof is een belangrijke rol voor de 
Buitensociëteit weggelegd en om daarop voorbereid te zijn, 
zijn akoestische en thermische maatregelen noodzakelijk.  
De zaal wordt alom geroemd om haar prachtige akoestiek en 
uitstekende nagalmtijd voor klassieke concerten. Maar de lan-
ge nagalm maakt de zaal minder geschikt voor spraak- en mu-
ziekversterking. Om de multifunctionele inzetbaarheid van de 
zaal te vergroten, zijn met een akoestisch adviesbureau geluids- 
absorberende en elektroakoestische maatregelen geformuleerd. 
In de periode 2014-2017 worden deze gefaseerd uitgevoerd. Een 
belangrijke stap ter verbetering van het thermische comfort is al 
in 2015 gemaakt. Alle buitenmuren van de zaal en bijruimtes zijn 
toen geïsoleerd met voorzetwanden en de zaal- en theaterarma-
turen werden vervangen door LED-armaturen. 
Voor de toekomst blijft er nog veel te wensen over, zoals het 
openmaken van de dichtgemetselde ramen; het verplaatsen 

Ik was echt onder de indruk van het prachtige gebouw. 
De sfeer. Het idee dat al die jaren cultuur aan mij vooraf 
is gegaan. Het gaf mij het gevoel iets van die fakkel  
te mogen doorgeven. Te mogen voortgaan. Mensen 
opnieuw ontroeren.
 
Ernst Jansz | Muzikant en schrijver
foto Sander Beerse

15.0898 Binnenwerk_Buitensoos_def.indd   60-61 15-10-16   13:31



62 63

Hoofdstuk 5 | De Rabobank Buitensociëteit 

De restauraties van 1983, 1998 en 2008
Naar ontwerp van Egbert Hoogenberk kreeg de 
Buitensociëteit in 1983 voor een belangrijk deel 
haar oude grandeur terug. Het interieur werd ge-
schilderd in zogenaamde Weense tinten: crèmewit 
op de vlakken en zacht olijfgroen op de stijlen en 
andere constructieve delen; de lambrizône werd 
oudroze. 

Daarnaast werd het plaatmateriaal verwijderd dat in 1929-1930 
en 1958 was aangebracht en  kwamen de balustrades van de 
beide trappen en het smeedwerk in het hekwerk op de galerij 
weer tevoorschijn. Grote, goudomrande spiegels op de muur-
vlakken binnen de traveeën van de zaal vergrootten het ruim-
telijk effect en de grandeur van de zaal.

Aanpak interieur
Achteraf gezien werd het werk dat in 1983 was begonnen af-
gemaakt in 1998. Het Zutphense bouwbedrijf Christiaans trad 
hierbij op als hoofdaannemer. De zaal kreeg toen een nieuwe, 
nog steeds bestaande kleurstelling met rode zijwanden en ver-
schillende tinten oker voor het plafond; de kolommen en het 
smeedwerk van de balustrades en andere accenten werden 
lichtgoud geschilderd. Belangwekkender is dat het plafond, dat 
in 1947 snel en goedkoop was hersteld en in 1972 nog was verso-
berd, weer in ere werd hersteld. Met behoud van de bestaande 
draagconstructie is het compleet nieuw betimmerd met eerste-
klas Noord-Europees vurenhout. Binnen de cassetten werden 
conform het oorspronkelijke ontwerp van Derk Lijsen weer ge-
profileerde lijsten aangebracht en ook de roosters in de getoogde 

plafondvlakken keerden terug met een functie voor de klimaat-
beheersing. In combinatie met het plafondherstel is ook de voor-

Jeroen Krijnen | Gemeentelijk bouwhistoricus Zutphen  

Interieur na restauratie 1983

Resultaat reconstructie cassettenplafond 1998

Originele tekeningen cassettenplafond van Derk Lijsen
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Mijn eerste kennismaking met de Buitensociëteit was 
al op de lagere school. Toneelvoorstellingen van EVS 
en natuurlijk Koninginnedag. Later kwamen daar de 
eindexamenfeesten ook bij. Als vakantiekracht bij het 
bedrijf van mijn vader mocht ik al timmeren aan deze 
mooie zaal.  
Nu ben ik al jarenlang de huisaannemer van dit gran-
dioze gebouw en daar ben ik supertrots op. Elk hoekje 
van de Buitensociëteit is mij bekend.
 
Peter Christiaans | Directeur-eigenaar Christiaans 
Bouwbedrijf  foto Auke Deelstra

hangafwerking uit 1972 verwijderd, zodat het plafond sinds 1998 
weer doorloopt tot aan de schelpvormige achterwand. Het podi-
um werd halfrond verzaagd en de parketvloer uit 1965 is plaatse-
lijk gerestaureerd, geschuurd en weer in de was gezet. 

Populieren en heesters
In tegenstelling tot het tegenwoordig hoog gewaardeerde inte-
rieur van de zaal en haar akoestiek, is de omgang met het ex-
terieur en het inpassen van het gebouw in haar groene en ste-
denbouwkundige context minder geslaagd. Al in 1958 werd in 
samenhang met het dichtmetselen van de vensters aangedron-
gen op het planten van Italiaanse populieren aan de westzij-
de van het gebouw om de buitenkant te maskeren. Van enige 
waardering van de architectuur uit 1891 was toen absoluut geen 
sprake. In 1983 werd die beplanting volgens een gemeentelijk 
beplantingsplan aangevuld met heesters, die met hun huidige 
omvang inmiddels het hele gebouw verhullen. Het groenbeheer 
op deze stedenbouwkundig markante plek in het stadbeeld is 
sindsdien beperkt gebleven.

Vergroting Hanzehof
In 2005 is de Hanzehof verbouwd: de kleine en gedateerde Kog-
gezaal uit 1977 werd vervangen door de nieuwe, grotere Bühr-
mannUbbens-zaal. De bijbehorende nieuwe toneeltoren naar 
ontwerp van architectenbureau Dam en Partners domineert 
sinds 2006 de omgeving. Waar veertig jaar eerder het college 
nog werd ontraden een schouwburg te bouwen, werd deze met 
de nieuwe zaal alsnog realiteit. Ook werd voor deze uitbreiding 
van de Hanzehof gebroken met het uitgangspunt uit 1974 om 
het park en de waterpartijen van het Slingerbos in het ontwerp 
te integreren. Met name aan de achterzijde is in 2005 een ste-
delijke omgeving gecreëerd en is ten behoeve van een logische 
verbinding met de Hanzehal een gedeelte van de vestinggracht 
gedempt; een eind jaren zestig al uitgewerkt idee werd daarmee 

alsnog uitgevoerd. Toch had - hoe ingrijpend ook - de vergroting 
van de Hanzehof geen gevolgen voor de Buitensociëteit.

Nieuwe golfplaten
De dakbedekking van Eternit golfplaten uit 1946 was in 1976 
plaatselijk hersteld en het nieuwe dakvlak aan de zuidzijde was 
met hetzelfde materiaal uitgevoerd. Rond de eeuwwisseling 
werd duidelijk dat de golfplaten en de goten dringend aan ver-
vanging toe waren. Op historische ansichtkaarten was te zien 
dat er na de oplevering in 1891 ook al golfplaten als dakbedek-
king waren gebruikt; en uit bestudering van het oorspronkelijk 
bestek bleek dat voor ‘de bedekking der kap over het orchest en 
de zaal tot aan de killen van de bekapping van het pannen en 
zinken vlak van het eindgebouw … best best best gegolfd plaatij-
zer No. 18 gegalvaniseerd’ was gebruikt. 
In 2008 zijn de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd door 
bouwbedrijf Christiaans, waarbij het dak is geïsoleerd en de 
bedekking met verzinkte ijzeren golfplaten is gereconstrueerd. 
Voor het gootherstel is veel van het houtwerk vervangen. Ook 
is de zoldervloer beloopbaar en beter toegankelijk gemaakt met 
een nieuwe trap. In 2009 het werk afgerond met de plaatselijke 
restauratie van het metsel- en voegwerk van de oude entree. 
Nu het elan van het zaalinterieur is teruggebracht, zal de bouw-
geschiedenis van de Buitensociëteit niet ten einde zijn. Net als 
het dak verdient ook het gevelbeeld een grondige aanpak. Pas 
dan kan het gebouw weer de plek in het stadsbeeld innemen, 
zoals de bouwers in 1891 voor ogen hadden

Aanzicht vanaf Coehoornsingel in 2016

Interieur Koggezaal
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In de 23 jaar dat ik aan de Deventerweg woonde, 
liep ik talloze malen over de Coehoornsingel naar 
de stad. Ik nam deze kleine omweg om te kunnen 
genieten van de klanken uit de muziekschool en 
even de posters van de Hanzehof te checken. 

En als ik geluk had, klonk ’s avonds het Gelders Orkest op uit de 
Buitensociëteit. Niet zelden heb ik daar, op weg naar de stad, 
staande voor de Buitensociëteit, de vraag van verdwaalde be-
zoekers moeten beantwoorden waar ze de Hanzehof konden 
vinden.

Rechthoekig doos
Toen ik de Buitensociëteit voor de eerste keer binnenstapte, 
werd ik weer even het jongetje van acht dat aan de hand van 
zijn grootmoeder mee naar het Amsterdams Concertgebouw 
mocht. De Buitensociëteit deelt namelijk dezelfde 19e-eeuwse 
sfeer en fabelachtige akoestiek. Dat laatste is meer toeval dan 
het resultaat van een degelijke, akoestische kennis, want die 
was er destijds nog niet. Beide gebouwen zijn niet veel meer dan 
eenvoudige, rechthoekige dozen met balkons langs drie zijden. 
Die pragmatische, en voor ons land kenmerkend zuinige aanpak, 
blijkt geweldig te werken als klankkast. Zutphen mag zich ge-
lukkig prijzen met de Buitensociëteit: een toplocatie voor onver-
sterkte muziek.

Zichtbaar en toegankelijk
Mijn grootmoeder was in haar tijd een gevierd violiste. Tijdens 
de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw speelde zij voor 

een publiek dat troost zocht voor de ellende van alledag. Het 
draagvlak voor cultuur was groot, en niet alleen bij de verarm-
de burger. Bij het uitbreken van de kredietcrisis zo’n 75 jaar later 
werd ik bestuurslid van de Hanzehof, belast met bouwkundige 
zaken. Het theatercomplex beschikte over een nieuwe, grote 
zaal en de onvolprezen 19e-eeuwse Buitensociëteit. Maar het 
middendeel uit de jaren zeventig vertoonde ernstig achterstal-
lig onderhoud. Ook de introverte, ruimtelijke organisatie vond 
ik een probleem van dit als ‘huiskamer van de stad’ ontworpen 
bouwdeel, inclusief de in die tijd populaire zitkuil. De crisis re-
sulteerde voor de Hanzehof in een onnavolgbare lawine van 
rapporten vol managementprietpraat. Wat ik ervan begreep, zou 
alles goed komen ondanks drastische bezuinigingen, zolang je 
maar de juiste abstracties propageert. Intussen bedacht ik dat 
er met het aanpakken van het gebouw veel te winnen viel: een 
zichtbare entree in plaats van een kuil, een foyer aan de straat en 
het op een of andere manier naar buiten tonen van de verborgen 
kwaliteiten van de Buitensociëteit. 

Essentieel voor Zutphen
Dat was natuurlijk tegen de tijdgeest, maar het blijft niet altijd 
crisis. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat een vergelijkbare, 
architectonische aanpak niet alleen de verdwaalde bezoeker 
dient, maar ook de stad als geheel. Een theater is een essentieel 
element van een goed vestigingsklimaat, net als een ziekenhuis, 
sportvoorzieningen en een levendige binnenstad. Investeren in 
de Hanzehof én de Buitensociëteit is daarmee van groot belang 
voor een stad dat het in toenemende mate zal moeten hebben 
van haar kwaliteit als woonstad.

Niek Kruisheer | Architect en partner Attika Architekten

Architect Niek Kruisheer ontwierp als 
bestuurdslid op eigen initiatie een nieuwe, 
transparante gevel met entree voor de 
Hanzehof, die het gebouw beter zichtbaar, 
ruimer en lichter maakt. In het ontwerp 
koppelt hij de Buitensociëteit optisch los 
van de Hanzehof. Op de plek van de geslo-
ten, lage aanbouw aan de Coehoornsingel 
komt een theatercafé, die de levendigheid 
binnen laat zien. De stenen gevel van de 
Buitensociëteit dient als achterwand. ‘De 
nieuwe entree is een verleidingsroute die 
de bezoeker voorbereidt op de grandeur 
die hij binnen aantreft. Het mooist is, als 
ook de ramen weer open worden met 
isolatieglas.’

Gedroomde facelift 
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activiteiten naar Zutphen. Door het constant verbeteren en uit-
breiden van de faciliteiten kan dit uitgroeien naar een meer  
landelijke en zelfs internationale uitstraling.

Concertgebouw of Paradiso 
Wie voor het eerst kennismaakt met de Buitensociëteit ziet al 
snel parallellen met andere historische zalen verspreid door het 
land. Vaak genoemd zijn hierbij het Koninklijk Concertgebouw 

Speciaal voor iedereen
Wie de Buitensociëteit ziet, weet één ding zeker: dit 
is een zaal met geschiedenis. Aan ons en komende 
generaties is het de uitdaging om ook de toekomst 
van de mooiste zaal van Zutphen en omstreken  
zeker te stellen. 

De huidige positie van de Buitensociëteit in Zutphen en de regio 
zijn een uitstekend uitgangspunt voor mooie wensen en dro-
men en ambitieuze plannen. Want laat het duidelijk zijn: een 
zaal met zo’n bijzondere geschiedenis verdient een minstens zo 
mooie toekomst. 

Meer dan regionale betekenis
De belangrijkste kernwaarde in zowel de geschiedenis als de 
toekomst van de Buitensociëteit is ‘de Buitensociëteit als zaal 
van iedereen’. De zaal blijft daarom multi-inzetbaar, voor veel 
verschillende doelen. Om het behoud van het historische ge-
bouw ook in de toekomst te verzekeren, is de toevoeging enkele 
decennia geleden van de theaterzaal (en daarmee het bestaan 
van de Hanzehof) van essentieel belang gebleken. Ook in de de-
cennia die nog zullen volgen zal het van groot belang zijn dat 
er een professionele organisatie staat voor de exploitatie van de 
Buitensociëteit en de culturele spilfunctie die dit centrum kan 
spelen. Door het uitgedunde verenigingsleven in de gemeente 
en de beperkte bestedingsruimte van andere lokale organisaties 
zal de nadruk ook steeds vaker komen te liggen op de Buiten- 
sociëteit als unieke zaal voor de hele regio. De ‘parel van Zutphen’ 
zal niet langer alleen lokaal geroemd worden, maar haar bijzon-
dere schoonheid zal een groter publiek aanspreken. Nu al komen 
veel regionale organisaties voor concerten, congressen en andere  

en poptempel Paradiso, beide in Amsterdam. Een veel gehoor-
de vervolgopmerking is: ‘Waarom doen jullie niet hetzelfde? De 
Buitensociëteit als Concertgebouw aan de IJsse of als Paradiso 
van het Oosten.’ Allebei ontzettend mooie ideeën die fantastisch 
in de Buitensociëteit zouden passen. Maar wij willen verder den-
ken dan dat. Onze Zutphense zaal is uniek, net als Paradiso en 
het Concertgebouw dat ieder ook zijn. Die unieke eigenschappen 
zitten in de bouwstijl en techniek, maar vooral ook in het kern-
doel bij de oprichting: de Buitensociëteit als zaal van iedereen.
Waar zowel Paradiso als het Concertgebouw een zekere niche 
aanspreken, willen wij al die specifieke doelgroepen een plek 
bieden in de Buitensociëteit. Dat zorgt voor uitdagingen, zowel 
technisch als organisatorisch. Uitdagingen die we graag aan-
gaan, erop vertrouwend steeds oplossingen te vinden. Zo heeft 
Zutphen toch zijn Concertgebouw aan de IJssel én Paradiso van 
het Oosten. 

Aantrekkingskracht
De unieke uitstraling van de Buitensociëteit daagt ook uit tot 
unieke activiteiten. Met onze ruimtes willen we (zakelijke) or-
ganisatoren inspireren tot bijzondere evenementen en artistie-
ke makers uitdagen tot buitengewone werken. De exceptione-
le kwaliteiten van de zaal zullen zo meer tot hun recht komen 
én de aantrekkingskracht vergroten voor maak- en woonstad  
Zutphen.
Kortom, in de toekomst van de Buitensociëteit is een belang- 
rijke rol weggelegd voor artistiek hoogwaardige projecten en 
voor de unieke uitstraling van de zaal. Door de landelijke be-
kendheid te vergroten, bijzondere eigenschappen te benadruk-
ken en een breed aansprekend programma samen te stellen, 
behouden we de Buitensociëteit als speciale zaal voor iedereen.

Miriam van Tiel | Directeur Theater Hanzehof

Voor mijn werk bij AVRO Klassiek heb ik in alle grote concert-
zalen in Nederland naar muziek geluisterd, maar nergens 
vallen sfeer, beeld en geluid zo harmonieus samen als in de 
Zutphense Buitensociëteit. En bij de uitreiking van de Ida 
Gerhard Poëzieprijs 2016 zagen we hoe er met licht getoverd 
kan worden!

Roeland Kooijmans | Presentator en organisator

Entree Hanzehof 2016
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Ik feliciteer Theater Hanzehof en Zutphen met het 125-jarig 
jubileum van de Buitensociëteit! Het is een schitteren-
de zaal – zelfs vergelijkbaar met het Concertgebouw in 
Amsterdam – met een prachtige akoestiek en een absolute 
meerwaarde voor Zutphen en de regio. De Buitensociëteit 
heeft zo’n mooie ruimte; veel mensen hebben dat totaal 
niet in de gaten. Het exterieur helpt daar niet bij. Ik twijfel 
er niet aan dat we over 25 jaar opnieuw een jubileum 
mogen vieren. In de wetenschap dat financieel gezien de 
bomen niet tot in de hemel groeien, zou het fantastisch 
zijn als het ons in die periode lukt om het gebouw weer 
zijn oorspronkelijke allure terug te geven. 

René Sueters | Wethouder Kunst & Cultuur  
en Monumenten, gemeente Zutphen  foto Auke Deelstra
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Een Zutphens familiebedrijf 

met een rijke historie  

en een schat aan ervaring

•  Specialist in onderhoud, restauratie 
en renovatie van monumentale  
panden, brug- en waterwerken

•  Verbouwingen en nieuwbouw– 
projecten voeren wij met evenveel  
vakmanschap uit 

•  De opdrachtgever staat daarbij altijd 
centraal

        

Al 75 jaar  
    sterk in maatwerk    

www.christiaans.nl
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