Concertzaal in de gemeente Huizen?

Meerdere malen is gebleken dat er in de gemeente Huizen een goede concertzaal ontbreekt.
Hierdoor moet men voor grotere producties uitwijken naar bijv. de Grote Kerk in Naarden of
het Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum. Ook bij de uitvoeringen van de
Mattheuspassie moest men in de Oude Kerk allerlei aanpassingen organiseren om zo tot een
werkzame opstelling te kunnen komen. Maar dan bleek helaas de akoestiek weer niet ideaal
voor een dergelijke grootschalige productie. Dus men moet op zoek naar een oplossing die
vele amateur‐ en beroepsmusici de mogelijkheden biedt om zich optimaal te kunnen
presenteren.
Ook Huizen ontkomt vanwege de secularisatie niet aan het sluiten van kerken. Zo staat de
Nieuwe Kerk op de nominatie gesloten te worden voor het gebruik tijdens erediensten.
Maar ….. wat gaat er met dit gebouw gebeuren? Wordt het gesloopt om plaats te maken
voor appartementen of zou dit gebouw ook een andere bestemming kunnen krijgen?
Vele gemeenten zijn reeds voorgegaan een andere functie te geven aan een kerkgebouw.
Voorbeelden zijn een bestemming als cultureel centrum, het transformeren tot woningen of
zelfs tot winkels. Dit is het moment om eens te onderzoeken of ook deze kerk een andere
functie kan krijgen en bijvoorbeeld getransformeerd kan worden tot een goed klinkende
concertzaal met voldoende ruimte voor de musici en goede faciliteiten voor het publiek.
In gesprek met diverse musici is de akoestiek van de Nieuwe Kerk als positief ervaren en
geschikt voor diverse grotere en kleinere concerten. Dit is de afgelopen jaren al gebleken
tijdens de kwalitatief hoogstaande vrijdagavondconcerten die in de Nieuwe Kerk hebben
plaatsgevonden.
Met een aantal kleine aanpassingen zou het liturgisch centrum uitgebreid kunnen worden
tot een flexibel podium waarop bijv. voldoende ruimte is voor een koor en orkest en het
publiek goed zicht blijft houden op de uitvoerenden.
Meer ingrijpend is het een foyer aan de westzijde te creëren die niet alleen fungeert als
ontvangstruimte maar waar men in de pauze ook kan genieten van een drankje. Natuurlijk
moeten daarbij ook de sanitaire voorzieningen uitgebreid worden en gaan voldoen aan de
actuele eisen.

Waarom dit pleidooi voor een eigen concertzaal in Huizen? Huizen kent een levendig
muzikaal leven. Vele amateurs en musici zingen en spelen in diverse koren en ensembles.
Belangrijk is dat zij op kunnen treden in een goede akoestische ruimte met voldoende
faciliteiten voor musici en publiek in de eigen woonplaats. Een echt muziek‐ en cultuur
centrum om zo gestimuleerd te worden de artistieke kwaliteit steeds weer te verhogen.
In plaats van het slopen van een kwalitatief goed gebouwde kerk zou dit voor cultureel
Huizen en mooie kans zijn om de kerk te transformeren tot een voor vele gezelschappen
interessante concertzaal en kan het op die manier een stimulans zijn voor de levendige
muzikale praktijk in ons dorp. Een moment voor de gemeente Huizen om samen met de
centrale kerkenraad van de Hervormde Gemeente deze visie op de toekomst van de Nieuwe
Kerk eens te bespreken?

