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Dit is de p lek voor rnij orn een oon lol rne nsen le bedonken die voor rnij het proces van het olstuderen 
lijner en beter hebben gernoo kt. 

Alle reersl mij n ouders, die gedu rende rnijn studie in rnoe ilijke periodes olti jd ochter rne stonden. Dot geeft 
een goed gevoel en heeft rne sto biliteit gegeven. 
Doo rnoost Freddy, rnisschien niet zo veel woorden sorns, moor wel veel dodenl 
Kirn, voor hoa r enthousiosrn e en good spi rit. Je bent een ontdekkingl 
More, niet a Ileen voor zijn lechnische hulp, moor voorol voor de goede sleer. Fijn gewerkt sornenl 

N iel te vergeten, Jo n Will em, die rnij of en toe goed heelt losgemookl van het project en rnij ondere 
onrni sbore verr ij kingen van het leven heeft geloond. 

Da nk jullie well 

Wendy 
Juli 2004 
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Het ofstudeerproject heelt een betekenis die verder goat don het oontonen van bepoolde copoc itei ten. Het 
gaol om zelfonlwi kkeling in een project dot uitermote individuee l is en een grate mote van vri jheid kent. lk 
zie het o ls een kons. Een kons om die ontwikkeling te sturen en rich ting le geven. 

Reflectie 
De projeclen voorofgoond oon dit project hodden ol lemoo l een overeenkomstige oonpok we lke le lyperen 
is ols een functionele oon pok . Hierbij vormde het progrommo he! koder woor vonuit het project gestort 
werd. D it is een oonpok die logisch is in het onderwij s omdot dit leid t tot een ontwerp dot goed le toetsen 
is 0011 de voorof opgeste lde criteria. Deze cri teria zi jn duidelijk en eenduid iger en dit rnook t beoorde len 
veilige r (ook voor de ontwerper ze10 
Moor hoe zou het zijn orn vonu il een themo of inspirolie le ontwerpen? Worden de resu llolen anders, wot 
kon het opleveren en hoe is he! om meer vonuit intu.,-tie en je zinluigen le ontwerpen? 

lnspiratie 
He! leek me goed om vonuit rnezelf een onderwerp le generen of le voorsch i jn loten komen. Ten einde dit 
helder op een rijtje le krijgen heb ik belongrij ke inspirolies van rne noost el koor gezet. Somenhong hiervon 
was geen uitgangspunt, ze zijn gekozen op hun eigen krocht die ze op rnij uitoefenen. De somenstelling 
van inspiro tiebronnen is un iek voor ieder mens. Samen moeten deze beelden een ofspiegel ing voorste llen 
von de persoon Wendy. 
Deze inle,ding dient ols ve rdu idelijking van deze beelden en hun verband met he! onderwe rp va n mij n 
project. 

Chor/es en Roy Eames 
Di! echtpoor kun je typeren als multi-tolenten. Naosl orchitectuu r hielden ze zich voo ro l bezig met 

meubels, spe llel jes en films . Hun drong om dit olles le doen mookle dot ze ook steeds meer kenn is 
verwierven . Mooi voorbee ld hiervon is de fi lm Powers of Ten, woorin ze ui tgoonde van de mens vele 
schaolgebieden doorkruisen. De ken nis over het grate (het heela l) en het kleine (molecu len ) was loen 1109 

een redelijk ononlgonnen gebied. Ze spelen met de op dot moment bekende kennis en goon verder. 

Vooro l b i j hun meubels tonen zij hun goede gevoel voor het mo terioo l en het moken. Hierbij was een 
mooi uitgongspunt om in grote productie en betoolbaar te produce ren. Vondoag de dog betoolt men een 
veelvoud von vroeger voor een Earnes-meube l. 

INLEIDING 



New Cool Collective Big Bond 
Deze 19-koppige bigbond stoat onder leiding van soxofonisl Ben jamin Hermon . Ze zijn met name 
in teressont orndot zij met een troditionele b igbond bezelling nieuwe muziek moken. (4 secties, nomelijk 
rilme, lrompetten, tromboni en soxofoons) Hel contrast lussen ofsprook en vrijheid speelt bi j hun mu ziek 
een g role rol. Geen en ke l oplreden is don ook helzelfde orndol improvisolie een belongri jk element is 
voor de rnus ici. De muziek kon warden gelypeerd ols fus ion, woorbij b ijvoorbeeld lo tin en klezzmer somen 
komen, moor ook funk en sou l. 

Zumthor 
Zij n lhermen in Vols zijn voor mij hel ultieme voorbeeld van ech le orchilecluur, woor ik stil va n word. De 
betekenis van het detail is b ij Zwilserse o rchiteclen ev ident. Meeslers zijn het, in het ogenschi jnlijk 
eenvoudig detoilleren met een grool effect. 
Ook belangrijk is de rol va n de omgeving, in dil geval niel allecn als leveroncier van he! maleriaol, moor 
vooro l ols context die op veel plekken in he! gebouw word! oongehoo ld . 

's-Hertogenbosch 
Een bijzondere bond met een slod woor je vondoan koml is minder vonzelfsprekend don hel lijkt. No een 
uilslo p je van 5 joor weer lerug op de plek waor he! ol lemoal began. Het lukle de slad me helemaol terug 
le winnen door hoar klei ne hoekjes en ve rborgen plekken le tonen. He! is deze verross ing die de ervoring 
van he! leven in Den Bosch nieuwe impulsen kon geven en hel is hel lichl van de dog die je oog ergens op 
doe! vollen . 
He! lrekl je ols bouwkund ige aon om in deze stod woo r er rege lmolig nogo l ' sposlisch' word! omgegoon 
met nieuwbouw je pion le silueren. 

De overeenkoms t fussen deze inspiralies is hun eerl ijkhe id, eigenheid en kracht die ze bezitten. lk denk dot 
ik op zoek ben naar deze eigenschappen in mijn projecten . 
Destillerend uit deze bronnen goat het in olgemeenheid over muziek, architecluur, de stod en he! 
mu lt id isci pl inoire. Hiervandaon is bes loten he! onderzoek le richten op de relaties tussen muziek en 
architecluu r, omdal d il me a lle twee me bez ig houdl op een tataa l ve rschil lende man ier en er de behoefte 
is om ze somen te la ten komen en te kijken of er een synthese te bereiken is of misschien rneer een 
bolsing . 

Feslsp,elho us 1876 

Mo ospro1ect (Jo •1 Hoogstcd ) 1988 

Phil, ps po viljoen Ile Corb usier: Xe nok ,s) 1958 

Bloch C ity (Peter Cook) 1984 



MUZIEK EN ARCHITECTUUR 

Het onderzoek noor dit themo heeft zich op verschillende gebieden ofgespeeld. In di! ofstudeervcrslag zol 
slechts in warden gegaan op de rneest relevan te ondervi11dingen. Voor meer verwijs ik noor de bi jloge b ij 
dit vers log met de titel Thernolisc/1 Onderzoek. 

Kij kend noo r referen tieprojecten die zich op de twee gebieden, muziek en orchitecluur, boseren zijn er 
meerclere concl usies le trekken. G loboa l gezien is er een verdeling le maken in projeclen waorbij de twee 
d isciplines in de uilvoeringsfase samen kornen (Event) en projectcn woo rbi j dot tijdens he! proces van he t 
moken is (Proces). Een voorbeeld van een project dot onder Event volt te noemen is het Festspiel hous van 
Wagner. Dit gebouw is gemookt noor oonleiding von specifieke eisen die Wagner 0011 een ruirnte stelde 
om zijn muzikole werken goed uit te kunnen voe ren. Hoewel dit ontwerp von enorrn belong is gewcesl in 
de ontwikkeling vo n opero/concertgebouwen (voo rol door ol lerlei vernieuwingen die we nu nog steeds in 
het theater lerug zien), zie ik het wel ols een pro ject woorbij het gebouw het decor vorrnt voor de 
uitvoering en woo rb ij er weinig interoctie is. 
lnteressonter zijn de pro jecten die in hun proces te rnoken hebben met een somenkornst von de discip li nes. 
Het project Bloch C ity von Pe ter Cook hiernoosl is een voorbeeld van een toepossing van een vioolconcert 
op een stedebouwkundig pion woorbi j de rnuzikole elementen letterli jk zij n verloa ld noor elernenlen in de 
stedebouw. 
Ook is het mogelijk een porod igmo in een ondere discipline toe te possen op een obstrocle monier. Goed 
voorbeeld hiervon is lonnis Xenakis die dit gedurende zijn loopboo n voke r heeft gedoo11 . 

Vonu il de geschiedenis bezien bl ij kt de meesl gelegde re lotie tussen muziek en orchitectuur le bestoon in 
de vorrn vo n proport ies. De G rieken streefden noor een hormonie. Mens en notuu r woren een hormonisch 
gehee l. De d ingen uit de notuur werden ols vo lmookt gezien en de mens wilde deze perfec l ie nostreven in 
de d ingen die hij ze lf mookle. 
In de muziek ontdekte Pythagoras een getollenhorrnon ie, verhoud ingen (van hele getollen) in snoorlengles 
brochten consononle intervo llen voort. Deze proporties (en uitgebreidere systemen) hebben een rol 
gespeeld vonof de G rieken lot nu, wel is het zo dot we he! don over een fluctue re11de beweg ing hebben, 
woorbij er ook ollerle i tegenst romingen wo ren le zien. 
In de rnoderne ti jd zi jn voorbee lden von orchiteclen die gebru ik mookten von proportiesystemen Dom 
Hons van der Loon en Le Corbusier. 

THEMA 

"' Vitruv1on ma n, L. Do Vinci 1513 Robert Fludd 16 I 7 

Module,,, le Corbus,er 19-18 

Phd,ps poviljoen Brussel 1958 



Modular van Le Corbusier is een proporliesysleem do! verbonden leg! lussen verhoudingen binnen he! 
lichaam en me! de o rch ilecluu r. D i! zorgl voor een dimensionering van de ru imle ofgeposl op de mens. 
He1 principe van de gu lden snede is hier gebruikl om twee reeksen met afmelingen van de rnenselijke 
liguu r op le slellen. De blouwe reeks is geboseerd op de hoogle van een slaonde man met opgeheven 
arm : 2.26 meter. De rode reeks is geboseerd op de hoogle van dern man gemelen van zijn voe! lo! zijn 
kru in: 1.83 meter 

Hel meesl bekende project do! zich bevindl op de grens lussen orchilecluur en muziek is he! Philips 
pav il joen van Le Corbusie r. Oil paviljoen op de wereldlenloonslelling in Brussel was bed oeld om hel 
lechn isch kunnen van Phill ips over le brengen. Hoewel Le Corbusier de opd rochl voor dil povilj oen kreeg 
is zijn loenmolige medewerker Xenakis me! name veronlwoorde lijk voor hel onlwerp. 
Xenakis moakle b i j hel onlwerpen gebru ik van de gl issand i uil zijn werk Melaslasis die hi j ver1oalde in 
hyperbo lische parabolo.,.den. Hel onlwerp is ook le kenmerken door de conlinuileil van hel moleriool 
waardoor vloeren en wanden begrippen warden die niel meer van loepossing zi jn, moor hel bele r le 
kenmerken is a ls een omhulse l. 

Poeme eleclronique was een multimediole show in hel Philips-poviljoen, besloonde uil een elecl ro
okoeslische loog en een visuele loog. De muziek was van Edgar Varese en geld! ols een van de eersle 
meeslerwerken op he! gebied van eleclron ische muziek . Zijn 8 minulen du rende composil ie werd via zo'n 
400 speakers algespeeld. Le Corbusier slelde ze lf de show samen van film- en lichlprojecl ies. 



Xenakis was ontevreden over dit werk orndot he! in zi jn ogen le liguroliel was. Hij wij tte dot 0011 het rnet 
mecr rne11se11 produceren van het werk en vond dot hij dot olleen beter en intcgrole r zou kunnen kri jgen . 
Als reoctie op dit werk schreef Xenakis een rn onifcst dot de lotere blouwdruk wu vorrnen voor zi jn 
Polytopen. 

lonnis Xenakis (1922-200 1) 111ookte 3 fosen door in zi jn loopboon. Toen hij in 1948 vo11u it Grieken land 
noor Fronkri jk kworn ging hij b ij le Corbus ier werken , eerst o ls conslrucleur. Loter werd hi j orchitecl en 
onderlussen g ing hij composilie studeren . Een belongrij k project in zi jn orchi teclen tijd was kloosler Lo 
Tou ret le . In 1959 norn h ij ofscheid bij Le Corbusicr en proli lcerde hij zich hoofwkeli jk ols cornponisl. 
Xenakis sl reelde noor integro lie va n d isc ip li nes. Hij gebruikle zelf don oak veelvuld ig therno 's uit de 
rnuziek b ij het bouwkund ig onlwerpen. 

In de joren 60 en 70 norn Xenakis de kons orn zijn kritiek op het Poerne elect ronique orn le zellen in eig en 
werken genoomd Po lytopen. Polytope betekenl veelheid van plekken. En die veelplekkigheid wilde Xenak is 
bereiken door he! onofhankelijk superponeren van verschillende rnedio. Hij rnookte gcbruik van lo111pen , 
stoolkobels en rnuziek. De ru irnle d ie hierdoor onlstond noemde hij ook we! energet ische ru irnte (i n 
contrast met rnolerie le ru irnte). 



CONTEXT 
In de orchilectuur is context een vccl gebruikt woord . 
In de rnu ziek spcelt con text ook zeker een ro l. Oil goo! verder don puur de p lek woor er gespeeld word!. Er 
vo lt ook le denken oon herinnering en ervoring von de compon ist, speler of luisteroor. Bi jvoorbeeld b ij he! 
beluisteren von Russische muziek is de ochtergrond von de cornponisl, de p ij n van het vo lk duide lijk le 
horen. Dis is een gevolg van de omstondigheden die er spelen ten tijde van he! cornponeren . 
De ervor ing van de luisleraor zorgt voo r een bepool de inlerp relolie . 

Door dezc overwegingen wos he! voor rni j oon he! beg in van he! pro ject o l duidel i jk dot hel pro ject een 
context moesl hebben , een re lot ie met een specifieke siluo ti e. 

Stad versus land 
De context von mi jn pro ject is le kenrnerken door 2 beelden, slod en land. Hierlussen bevind zich een 
slerke grens in de vorrn von de vest ingwerken . Stod is in di! gevol de binnenstod van 's -Herlogenbosch, 
die ove r he! olgemeen kleinscholig is van opzel, met of en toe wot grolere blokken erin. 
Land is he! Bossche Broek, he! oon de zuidkonl van het cent ru rn gelegen rnoerossige gebied. 
De rnon ier woorop stod en land bij e lkoor kornen op deze plek is uniek in Nederland. Op de plek ervoor 
je slerk deze grens d ie word! versle rk t door de d rukke weg en de strokke bebouwing paral lel oon de muur. 

POSITIE 



MATERIEEl-NON MATERIEEl 

'If one thinks ol music. what could leave less of a trace in actual emerience than music;i· 

Oil citaal benaderl rnijn gedachten. Architecluur bcslool bij de gratie van hel rnaleriaol . 
Mu,iek echle r is niel rnoleneel, he! is vluchlig. (Hoewel he! noluurlij k wel door rnalerioal word! 
vaaligebracht) Zadra klanken uilgeslorvcn zijn leven zij nag a lleen in an,e gecl achten voofi . He! spel 
lussen de,e twee polen is interessant , rnisschien bestaot er ze lfs we l een soor1 vorrn die de twee verweeft of 
die het contrast duidelij ker rnaa kt. 

WERHD VAN DE STAD- WERHD VAN DE MUZIEK 

'Architectuur is een levensgroot theater voor de vlucht. van mensen, kapitaal en goederen: 

Op he! moment dot deze twee werelden b ij elkaa r kornen is du ideli jk dot ze van een andere ardc zij n. De 
were ld van de stad heel! een bepaa ld rea lisrne in zich, lerwij l de wcrcld van de rnu, iek vaar rn i j lanlosic 
rcpre senlcerl. Als ze bij el kaor kornen onlsloon er scherner-siluolies, a ls ,e boven of noost el koo r zijn is er 
oak geen sprake van een hiera rchie. De wereld van de stod uilgedrukt in een li jn zo l we l stobie ler zij n en 
zi ch longzorner onlwikkelen don de wereld van de rnuziek die flex ibeler is en bijna a lies kon rnaken. 

I 
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Gelegen oon de zuid kont van het cenl rum is deze plek een unieke sit uotie in 's-Hertogenbosch en 
Nederland. Binncn de stod is di t de uilzonderingssiluolie op olle uitbreidingswijken die de veslingwerken 
minde r zichtboor hebben gemookt von builen of . Hoewel in eerste instonlie he! uitblijven van uitbreiding 

oon de zuidkonl eerwoudig le verk loren is door de drossigheid van het gebied , is d it nu meer een kwest ie 
van behoud van notuur en lucht in de stod . 
In Nederland is geen en kc l gevol bekend woorb ij het oudc centrum zo bloat ligl oon een kont. De grens 
wordt gevormd door de vestingwerken die nog voor grate de len in tact zijn. 

In de binncnstod van ' s-Hertogenbosch is le Lien dot openbo re ruimles ontstoan zijn uit snijpunlen en 
lijnen von wegen en richtingen en de vorm hebben van een driehoek, o f een gem ulee rde driehoek. 
He! gebied van mijn project bevol bebouwi ng die gekenmerkt kon warden o ls een opvollencle onlmoel ing 
van kleinschol ige woningbouw en grolere bedr i1fsponden. D,t zorgt voor ofwisseli ng in het beeld van de 
stod en ook voorol dot er de hele dog octivileil is le vinden. De on1geving van de locolie word! gekenmerkt 
door wonen en kleine, un ieke winkeltjes. 

Longs de vestingwerken loopt de Zuidwo l/Spinhuiswol, een belongr ijke ontsluit ingsweg voor he! cen trum 
van 's-Hertogen bosch. Di! zorgl voor een loloo l onder beeld oon de twee zijden van he! project. Aon de 
kan t van de onts lui tingsweg is he! druk, sne l en weinig ti jd om indrukken op le doen (met o ls uilzondering 
het bastion noluurlijk), oon de konl van he! Prins Bcrnhordplein (noord) is er een bepoolde troogheid en 
rust. 

LOCATIE 
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PlAN 

Uilgongspunl voor hel sledebouwkundig pion is de paradox van de krochl van de bebouwing longs de 
stodwo l en de wens om hier een doorbrook le rnoken. Op di t moment is het bosl ion een los gedeelte, het 
hongt ols het wo re 0011 de stod , de weg tussen de slod en het bast ion verslerkl dit effec t. 
Als je vonui l de stod richting hel bas tion loopt hcb je gecn idee dot er achier die wand van bebouwingen 
een bast ion gelegen is en cen londschop. Korn je dichtbij don l ie je in een keer olles. Dit effect is jam mer 
en het nieuwe gebouw zou hier een antwoord op moclen zijn. 

Uit snijpunten va n wegen en loopr ichti ngcn onlsto ot een d riehoek die door de voortgezette bebouwing 
oon de wo l sn ijdl. Op deze driehoek koml het gebouw te stoon. Deze driehock wordt vcrdcr vorm 
gegeven door noast het KPN-gebouw (B) en oon de Prins Bernho rdslrool (A) won ingbouw mel ecn hooglc 
van 4 logen te rnoken. Blok A heeft hierin vooro l de rol de richt ing van de looproute richl ing bastion le 
occentueren en het clriehoekige p lein vo rrn le geven, blok B mookt de wand van een lrechter cornpleet en 
richt de bezoeker richting plein. 

De po rkeergmoge vormt een voortzetting van de ste rk e bebouwingswond oon de wol, echter vo rmt hij ook 
een lijn tussen de bebouwing van de Sinl Jorisst roo l noo r de oude hulst, di t was vroeger ook zo. Deze lijn 
word I onderbroken door de 'wokke l' . D ,t onde rdeel zol zich ols open boo r gebied opstellen binnen hel 
cent rum (weliswoo r met gereguleerde toegong ). Een wondeling door het gebouw biedt een veclheid aon 
plekken mel een eigen kwolile il . 

De drie p lekken die verbonden warden door hel gebouw zullen ied er hun eige n kwoliteit hebben, moor 
voor olled rie geldt dot ze sober wllen warden vormgegeven . De stad en de bet reffende plek ken hebben 
gcnoeg kwa li leil van zi chzelf in de vorm van aclivile it en inleresonte bebouwing, dot dit de beslc oanpak 
is . Op de volgendc pogino's stoan referentiebeelden hoe dot eruil zou kunnen zien. 

Hel grij ze plein wordt van sleen en zo l sober vorm warden gegeven mel wo l zilp lekken en bomen. Het 
nieuwe woongebouw oon het plein zo l zijn privacy behouden door ervoor een rij lei bomen le plaolsen. 
Doi zorgl voor wol ofstond tussen de voorgevel en het openbore gebied , woordoor er een toegongsgebied 
onlstoot voor de bewoners . 
Op het p lei n para llel 0011 de weg komen wol grotere bomen (bi jvoorbeeld plotonen) te stoan die de 
rich ting van de weg occentueren en ook de ingong van het gebouw. 

Plrn;o de lo Cons tuc;,6 , Gerono 

_c\ l 'Lff !tl 
_--::---



Op het bastion ligl een groen parkachlig plateau dot als balkon bliift fungeren. Door de bornen op het 
bastion kr ijg het lo nd schop een dieple, een duide lij ke voor en achte rgrond, die weliswao r uil verschillende 

lagcn besloal moo r loch zich ofzel tegen de wcreld op de hoogle van de stad. Uilgangspunl is am zoveel 
rnoge lijk bomen le behouden bij het rnaken van een onlwerp op hel baslion. 

In he! Bossche Brock, nel achier de dijk word! een sluk land gcreserveerd om er de li jd zi jn werk le laten 
docn en he! le lolen uilgroeien lo! een bloernrijk weilond (la ndschappelijk groen) . Oil was in he! verleden 
ook zo loldal er werd bemesl en beweid. 
Veel rnenscn verschillcn van in, ichl (d i! a l gedru rende een longe periode) over wal le doen me! he! gebied, 
daa rorn wil ik een gebied aanslel len waar geen lwijfel over rnogelij k is. Nu lij kl het erop do! hel gebied 
sorns he! slachloffer word! van verschille nde rneningen. 
He! za l fungeren enkel als , ichlgebied orndal he! anders waorschijn lijk niel zal werken en behouden zal 
bl ijven. Ter plaolse vo n di! gebied zullen er in de di jk wot lreden aongelegd warden die kunnen fungeren 

□ Is een lribune, waordoor er opl redens kunnen plaalsvi nden op het lerros aon de grole zaol en de 
luisleraors kun nen ploa ls nemen aon de overkonl van he! waler. Een tqdelijk podium in het waler is ook 
een rnogel qkheid. 



Grote boterbloem 

Bilzekr tJid 

I onge ereprijs 

Zcndwitjes 

HET BLOEMRIJKE LAND 
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Ruimtel1j ke porhturen 

Relatles tussen vlakken 
Kru 1sen, Para llel en Sn i1den 

Rlchtlnuen van de site 
lnfruslruc lurccl, h1storisch en 11c l, tl qncn 
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ONTWIKKHING van concept via modellen naar ontwerp 

Ontmoeting van twee werelden 
De wereld van de stod goat over de werkelijkheid, de wereld van de muziek ove r lonlosie . Door muziek le 
moken of le luisleren kunnen 111ensen las komen van de reo li teit en wegdrome11 noo r een ondere wereld. 
Deze verhoud ing lussen de twee were lden is geen hierorchische. He! is niet zo dot doordot de muziek 
misschien soms het he111else rook!, het ook oulomotisch verheven is boven de reoliteit . 
De twee werelden zij11 in stoat verschi llende relat ies oon le goon, ruimte li jk gezien is dot kruisen , sn ijden en 
paralle l lopen. 

Aanwezige richtingen 
Als reaclie op de uitgeslippelde blik die de gemeenfe wil bieden van de stod was m ijn idee om de 
richtinge11 op die p lek 1k koorl le brengen. Op basis doorvon een gebouw le ontwikke len zorgl voo r een 
sequenl ie von ru imtes die hun eigen kwoliteit en rc lot ie hebben met de omgeving . Deze oonpok zorgt voo r 
een gereguleerde ervo ring vo I1 de kwoliteilen van de stod en he! land. 
Zoo ls le zien is zijn die li jnen van een verschi llende o rde en hebbe11 voor de ontwikke ling van de modellen 
een onde re betekenis gehod. De hoold richtingen hebben voo ral stedebouwkund ig hun invloed gehod 
door de hoofdvorm en de verbonden tussen de d rie openbare rui1nles le bepalen. 
De Iota hiernoast is een beeld van ol le interessonte richtingen die ik zag in de si tuotie. 

Deze twee dingen zij n in de vorm vo I1 mode ll e11 verweven om le onden:oeken wot de ru imteli jke 
consequenties hie rvon zou zijn. Aongezien di! eigenlij k 2 dimensionole diog ro mmen zijn en gezocht we rd 
noor een ruimte lijke oploss ing, zijn er ook ondere schetsen die uitsprook doen over dichtheid en schoo l en 

hoogte mecgcnomen. Deze ru imtelijke port iluren zijn een nuttige instrument om bchoelten op het gcbied 
van bijvoorbee ld chaos en rust in een bceld le ve rtolcn. (Zie vorige pogino) 
De model len leverden een ri jkdom oon ruimtevormen op, de criteria !er beoordel ing van de ruimtes zij n in 
eerste instontie bepoold door de inlrin sieke kwoliteit van de ruim te en de mote woo rin de gewenste blik op 
de stod werd gelegd, later is door het prog ramma op gepro jecteerd. Ook in een vroege lose was a l 
duidelijk dot sommige ruimles ook met elkoo r verb ind ing kregen, soms echter was dit minder gewe11st en 
door is later door de boxen vc randering in gebrocht. 
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COMPOSITII 
over de constructie van het ontwerp 

De irnprovisolie die onlsloot uil hel vervveve11 van concept en sile is er niel een, zools hel woord misschien 
doel vermoeden, va n willekeur. 
Hel woord improvisolie is onlleend 0011 de muzick woorbij hel belekenl dol helgeen uilgevoerd word! op 
dol moment ook bedochl is. Doorom is de si te in hoar loeslond van dil momenl een plousibele 
onde rlegger voor hel moken van deze frogmen lorische en loch continue beweg ing. 

Woo r norrnool gesproken b ij improviso li e word t uilgegoon von een basis von okkoorden en rilrne, zi jn bij 
dit onlwe rp deze la ter geintroduceerd, om zo hel gewensle effecl van in lerferere11d e elemenlen le krijgen 
en le Lien wot er onlslool. 

De gevouwen li jnen hebben in Lich een e,gen kwol iteil, welke le besch rijven is ols een beweging lussen 
rnorncnlen van de stod. In grole lijnen gaol dezc beweging lussen de drie openbore ruirntes die in hel 
stedebouwkund ig pion zijn gedefinieerd. 

Een rosi er, ofgeleid van hel opgegroven rondeel en de oude slodsmuur, word! hier over heen geploolst. 
Op dit rosier worden boxen geplootsl die funclionecl, ru irnlel ij k en consl ruclief bijdrogen . Funclioneel 
gezien zijn de boxen nodig om meer privole ruimles een plek le geven. Ru imlelij k gezien hcbben de boxen 
hun eigen verbo11den. Ze vorrn en hu11 eigen co11l inu·ilei l en vormen of en loe een slo in de weg i,1 de 
logische route in een ru irnle, woordoor de route omgelegd rnoel worden wol nieuwe perspeclieven biedl . 
Oil zijn in eersle inslo nlie de bepolende foclo ren geweesl voor de precieze ploolsing, la ter kwom hier ook 
hel consl ruclieve ospecl bij kij ken . 

De kolomrnen zijn op dilLelfde rosier geploolsl, zi j hel op de l,jnen ervon. Ze zi jn in eersle inslonlie puur uil 

consl rucl iel oogpunl geposilioneerd. Verder worden Li j ols priernende elernenlen occenlen in de ru im le 
ervo ren, wol zorgl voor ploolse lijke zwoo rlepunlen. 

De porkeergoroge is uil dezelfde elemenlen opgebouwd, moor duidelij k le zien is dot b ijvoorbeeld de ro l 
van de kolom anders is, nome lijk is die in de porkeergoroge een elemenl dol de sl rucluur bepoo ld en 
regel vorml , lervvijl hij in de wokkel een uilzonderingselemenl is. 
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FUNCTIE 

Loler in he! projecl is het programme ge.,-ntroduceerd, dit om het ontwerp le kunnen toelscn in te rrncn von 
school en bruikboorheid. 
Het programme is ofgeleid va n de stolus van voortieningen von de stod . Op het gebied va n rnuz iek zi jn er 
voorzieningen in ' s-Herlogenbosch die o llemool voor een specifiek publiek en doe l besternd zijn . Zo is er 
het !heater □ on de Parade, geschi kt voo r klossiek en licht pop/jozz. Het muziekcentrum rook! ongeveer 
hetzellde progrommo, moor don gericht op kle inere concerten voll bijvoorbeeld kornerrnuziek en wot 
on bekendere musici. In deze gelegenheden is er een troditione le rol von he! publiek, in de zi n dot he! 
publiek zich volgens de 'regels ' gedroogt en picots 11eernt op de stoelen en stil is. 
De Muzerije doe! voorol dienst ols rnuziekschool , Willem II heel! een popprogrommering. Wot er mist is 
cen exper irnenleerplek voor muziek. Een mooie referentie hiervon is Paradox in Ti Iburg woor een 
combinot ie is van experimenteren, leren en uitvoeren. Soms loopt het een in he! ender ove r, dit zorgl voor 
cen ongedwongen sfeer. lmprovisoties woor je zo in kunt stopper, en met onbekenden ie ls nieuws kon 
ontwikkel en. 

De stod 's-Hertogenbosch heeft een plek nodig orn zich le profileren op een goede monier. Anders don bi j 
een 1/1/V dient het niet te goon 0111 specifieke bez ienswoord igheden moor om de ontw ikkeling , de structuur 
en de toekomst van de stod . In de vo r,n va n een ru irnte , gedeel!elijke ingericht ols rnult irned io le show, 
gcdeelte lijk een wisselende tentoonslell ing oongcpost 0011 evenernenten en octuo li teiten in de stod. 

Deze twee progrornmo-onderdelen kri jgen oak leltcrli jk in dit ontwerp hun eigen lijn . Op de ofbeeldingcn 
is le zien dot ze op een oonlo l pun ten bi j elkoor komen. Op ondere punten goon ze vi suele relol ies oon . In 
olgerneenhe id goat he! in het gebouw voorol om het proces, er is duidelij k inzicht in het leren, het 
ocfe nen, en het u itvoeren. Door de vrije opbouw is er in pr incipe oak een ondcre indeling rnogel ijk . 

Op de volgende pogino is de indeling schernot isch te zien met ook de relot ies tussen de lijnen en ruimtcs . 
De entree oo n he! plein is het begin von de lijn van de rnuziek. Met een trap of lift kom je i11 het cofe, 
wel ke verbonden is met de foye r. Het vloervlok voll de foyer loopt over in de porkeergoroge, een ruimle 
die le typeren is o ls de colwolk. Deze loop/ rijboon kon 's ovonds gebru ikl worde11 voor voorstel lingen . Het 
bovenste gedeelte van de porkeergoroge wordt toegewezen oon KPN -rnedewerkers die □ I l een overdog 
een µloots nodig hcbben, hierdoor is dot gedeelte 's ovonds en in het wee ke nd vrij om concerten tc geven 
of het openbore porkeergedeelte le vergroten. Vonuit de foye r is er oak een mogeli jkheid om via een 
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hell ingboon bii de studio te komen. Het vlok van de studio klopt abrupt onder de weg door om door 
ruimle le bieden 0011 kleedru imte en opslog om doorna longzoom boven te komen en in de vorm van 
eerst dok en later vloer begrenzing le vormen van de grate en kleine zoo I. 

De entree van de lii n van de slod is gelegen oon de wissel lenloonstellingsruimte, die ove rloopl in het hart. 
Aon dit hor1 liggen versch illende lesruimtes in de boxen op verschil lende niveou's. Onder de weg ontsloot 
cen multimediole ru imle. De tunnel onder de weg sniidl door de oude stodsmuur heen. Resten van deze 
muur warden ingezel ols nieuwe slukken wand voor de tentoonstell ing. Dit vlok klopt zich om noo r een 
wondel route, eersl in hel gebouw longs de kle ine zoa l en later afdolencl in de grole zool en op het dok. 

Voor inlerieu rbeelden b ii deze beschriiving, zie sequent ie. 

Mobius hui s (Unstudio) 

Referent ies voor beton met glos 

Kernel (Sancho rnodr de'. os) 

Gevel parkoergorcge 

Corte n-stc;o! voor 1
, o!on~11 1on 



VORM EN MATERIAAL 

De compositie ge ld! ols bas is voor he! onlwerp, de keus is gemookt om onderscheid tussen de 
ve rsch illende elemenlen le lo ten gebeuren op rnoler iool, niel op vorrn. Dit is le Lien 0011 he! feit dot de 
vcrsch illende logen quo vo rrnenlool overeenkornen, dit om een bepoo ld e consequenlie door he! gebouw 
le krijgen. 
Moteriool zie ik ols een klonkkl eu r; he! heel! kleur, texluur, moor ook eigenschoppen ols lernperoluur en 
reflecl ie. Oi l Lip1 de eigenschoppen die in de rnuziek slernrnen van elkoor onderscheiden en zorgen voor 
een un iek koroktc r van de clerne11tcn . 

Structuur 

Li1nen 
De lijnen moelen oo k letle rlijk een vlok, overvloeiend koro kte r krijgen. Wel k rno leriool is geschikter don 
beton, dot mossiel is en hel loestoo t een in legrool pok ket le rnoken va n consl ruclie en olwe rk ing. He! is 
onrnogelij k orn horizontole vlokken in schao,1 beton le sto rlen in het werk, op deze plekken rnoel er 
gebru ik warden gernookt von prefab betonnen elementen. Di! kon gevoegd warden woo rdoor een vlo k 
resultoot onlslool. De lij n van de slod zol een kleur kri jgen door pigment toe le voegen. 

Boxen 
De boxen hebben een conslructie van beton en een bekled ing von gebeilsl hout. Dit 0111 kleurverschill en 
tussen binnen en bu ilen le reduceren , hoewel dot nooit le voorkornen is. 

Ko/omrnen 
Hoewel geboseerd op hetzellde roster ols de boxen kri jgen deze in jeclerende elernenlen een scherp 
korokter rnee in de vorrn van bekled ing met Carten-stool. Di! geeft een industrieel korokter en sleek! gocd 
al legen he! betonnen geweld . 

Gevels 

Glas 
Hel glos word! lussen de vloeren geplootsl. Door de he llende vlokken die er ontsloon is er gekozen om 
een ochterconslruclie le moken van IPE prolielen, we lke zullen warden geploolsl op iedere kniklijn in de 

g losvlo kken . Deze IPE proficlcn warden geploolsl op een schorn icr woordoor ze rnokke lij k in de ju islc 
posil ie le brengen zijn. Dit heeft he! voordeel dot tijdens de uilvoer ing □ li es goed le positionercn en 
monlercn is. De keus voor relot iel eenvoudige detai ls volgt uil he! inzichtelitk willen moken von he! 
concept . De ingewikke lde begloLingsprinc ipes zoo ls st ruclurele beg loLing kunnen zorgen voor ccn slon ke 
moor drukke cons lru ctie oon de binncnL ijde . Door de gekoLen oplossing ,s er cc,1 du idclij kc, grolrnoz igcre 
beg lozingsconstructie, rnet doorvo ,1 oon de bu itenLitde slechts een slripje le Lien !e r p loo tsc von de nocl cn 

in he! glos. (D it is le Lien in ecn doorsncdc 3 in de bi jloge. ) 

Porkcergoroge 
Stolen roosterpl oten zorgen crvoor dot er ccn cnigsz ins lrollSporonl korokter onlslool, woordoor er doo, c.le 
gavel heen gekeken kon worden. Hie rdoo r on tstool ee n bepool d gevoel van veiligheid . ' s Avonds uls er 
licht aon is word! dit gcvocl ve rsterkt. De platen w r~Ien ervoor dot de gevc l st rok crud ziet , moor n ict dot 
het een groat rnoss iel b lok word!, wo ,1! dot is he! gevoor bit cen vo lume van die of111el 1ngcn. 



TOELICHTING RUIMTES 

Hier volgt een loel ichting op drie belong rij ke ruin1tcs in mijn gebouw Ze hebben hun cigcn importonlic 
b innen hct geheel van he! gebouw. 

De en/rec 
In het on lwerp van het gebouw is le zien dot de lijnen op verschillende mon ieren met het moaiveld 
o,ngoon , soms is er een ho rde confronlotie, sorns gl ijdl een lijn longzoom of en verdwijnt onder he! 
rnooive ld. In di! specifieke gevol va n de entree is d it een ho rdere confrontot ie, we lke voorol een geboor 
vorml voor de men sen die he! gebouw verloten. Vonuit het gebouw gezien vor111t de en tree een kader 
waordoor de slad gezien word! , he! plein, moor ook de eroch ter gelegen Sin! Jon. Dit leg! de relotie tussen 
he! nieuwe van mijn pion en de oude kothedrool. 
Bii het noderen van de enl ree is le zien dot deLe enlree ook voorol een facade moel zijn, een afboken ing 
van he! plein met een daorbii horende hoogle en moot. lets verder noor ochteren word! deLe wond 
cornpleel gemookt door de porkeergoroge en de oongrenzende foyer. 

He/ hart 
He! hart is wo ls he! woord he! al zegt he! cenl rurn van het gebouw. Hier sn ijden de lijnen el koor en 
warden zii in functioneel opzicht een. De dokvorm is ofge leid van he! geboor van bescherrnende honden 
en doorno vervormd. Dit hart is een verzomelplek van richtingen en er is veel overzicht over de 
verschillende niveou' s. Ondonks di! overzicht Lijn er vecl verbo rgen plekken onder vlo kken die mo ken dot 
een ve rdere dwoling lokt. 

He/ einde 

Ruimtelijk belo ngrijk 0011 de loolsle ru imte van het gebouw is de relotie met het londschop. Er is een spel 
goonde met wot jewel en nict kun l Lien van he! landschop. Vona( de helling boon is het land achier de dijk 
duidelijk zichtboor, echter lijdens he! ofdolen verdwijnl di! achier de dij k. Dit is een compleel onder beeld 
en je perspectief verondert. Vonuit de zoo I zi jn er door de spleten onder het dok de slommen zichtboor van 
de reuzen op het bastion. Dit is een tekenend voorbeeld van nieuwe reloties met het bes toonde. Evenols 
de twee doorbroken door de besloonde stodsmuu r, woorbii de doorgebroken muur eigenlijk voorgoot en 
dus doorsleekt in het gebouw. 

Eigenlijk volt le consloteren dot he! gebouw zich in iedere siluo tie anders gedroogt , de omgong met 
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bcstaandc clemenlen gcbeur1 met respect, moor belongriik is dot in agenschauw word! genomen de 
woarde vo11 het element. Zo volt te zien dot de twee wegen die he! gebouw posseer1 een vc rschi llende 
woarde hebben De Zu idwo l/Spinhuiswo l is een ontslu it ingsweg op stodsniveou, Oude hulst is een ru slige 
slroat. Het gebouw benodert beiden don oak totaal verschillend, woar hi i bi i de drukke weg er abrupt 
onderdoor klapl, vloeit h ii er bi i de rustige weg erover heen tot naar het p lein. De abrupte beweg ing zorgt 
ervoor dot er lo11gs de drukke weg wel een facade verr iisl. Waor deze liin op het bastion bovenkoml is het 
op een ru sl ige rnon ier, in overeensternming rnel het hellende vlakkenlondschop op he! bast ion. 

lr111ch t in hart vci no f stmol 

HETHART 

Kij ~enci in ha r1 va no! lentoonstellings r:Jim te 
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waarmee hij bedoelde dat een mooi gebouw niets anders is dan met het oog ervaren 
muziek. Een niet in de tijd maar in de ruimte opvolgend concert van harmonische 
verbindingen. Uitgaande van dez:e romantische voorstelling werden talrijke 
vergelijkingen en parallellen vooral over de opbouw (ook wel genoemd constructie) 
getrokken. Dit soort parallellen hebben vaak een nogal subjectieve betekenis en 
vervallen regelmatig in vage associaties. 
De idee van een verwantschap tussen architectuur en muz:iek leeft al sinds de oudheid. 
In het volgende stuk z:al ik een korte uiteenz:etting doen hierover, om duideli jk te 
maken wat voor verschillende gedachten hier over z:ijn geweest door de tijd heen. 

Architectuur stoat aan het begin van de beeldende kunsten, misschien zelfs wel aan het begin van cu ltu ur 
op zich . Zij houdt zich bezig met de behoelte oo n beschutting en geborgenheid en bouwt een voorwoordE 
voor een mensel ijke leelgemeenschap. 
Ee n voor het zelf- en wereldbeeld van de westerse mens grondleggende principe is het begrip harmonie . 
Dit stoat in het middelpunt van de door de eeuwen heen gedone moeite, een overeenstemmi ng le vi nden 
tussen de zichtbare wereld en het beeld van de in de geest geordende kosmos. 
Het woord harmonie is een vee l omvattend woord, het sluit zowel theo logie, /ilosolie en de kunsten in en 
reikt in het gebied van de natuurwetenschap. I let woord harmonia heeft hoar oorsp rong in het Griekse er 
betekent oanpassing, ve rbinding en vereniging van ve rschillende of tegengestelde dingen tot een 
geordend geheel. 
De Grieken geloofde n dot de gehele kosmos' van een harrnoni e doortrokken is, die zich wisk undig door 
geta llen loot beschrijven. Dingen voo rtkomend uit de natuur werden gezien als volmookt en de mens 
streefde ernaar om in olle dingen die hii zelf moakte dit no le bootsen . Mens en natuur waren een 
harmonisch geheel. Dit log in de lijn van het holistische wereldbeeld dot de Grieken hadden. Sterk 
samenhangend met het streven naar harmonie is het begrip schoonheid. Het mooie in menselijke werk le 
verwezenl ijken, dot is het centrale verlongen van de kunst, die zo vaak een beeld is van een hormonie
concept. 
In de muziek ontdekte Pythagoras een getollenharmonie, doordat trille nde snaren consonan te intervollen 
weergeven, als hun lengtes in ve rhoudingen van eenvoudige natuurlijke (hele) getallen tot elkaor staan. B 
de verhouding l :2 hoort men een octaaf, bii 2 :3 een quint, enz. Op deze ontdekking grondde de 
vooruitstrevende mening zi ch die muziek als wiskundige wetenschap zag (en niet als klinke nde vocale of 
instrumentale muziek). 
Uit de metafysische betekenis va n de getallen volgt hun invloed op de esthetiek. Alleen kunsten die de 
juiste getallen, maten en verhoudingen bevatten kunnen een gevoel van schoonheid oproepen. Ook 
vonden Plato (427-347 v. Chr.) en Aristoteles (384-322 v. Chr.) dot er twee categorieen kunst waren, de 

NIITORIF 



ekend en word! door hoar voorbrengende korokter boven schilderkunsl en beeldhouwkunst gesteld. 

de Grieken heerslen twee zienswijzen van he! getol: voor he! welenschoppelijke denken was he! getol 
ideole enlileil een wiskundig object, voor he! mogische denken was ieder getol een mystiek voorwerp 

I loegeschreven krochten en ollributen . 
Je middeleeuwen word! de ontieke voorstelling van de muzikole hormonie van de kosmos christe lijk 
irtrokken. Het gebruik van muzikole verhoudingen kreeg een impuls door de geschriften van Augustinus 
Boethius. In de hooldmolen van vele plottegronden en gevels van gebouwen zools kothedrolen en 
oslerkerken zijn ze zien . Als voorbeeld van het christelijke bouwen uit die tijd geldt de Solomonische 
1pel woorin consononlen te zien zijn. In de orchitectuur spelen getollen met een christelijk symbolisch 
1olte een rol ; de gulden snede en de libonocci getollen . 
Je renaissance wordt de getollen esthetiek uilgebouwd lot een omvangrijke proportieleer, die noosl de 
hitectuur ook betrekking heeft op de schilderkunst en beeldhouwkunsl. Leon Battisto Alberti delinieert in 

, traktoot (half l 5e eeuw) schoonheid; doarnoost onlwikkelde hij op basis van de pythogorische 
1sononten ideole proporties voor kleine, middelgrote en grole ruimles. Hij gebruikt buiten de 
hogorische konsononten ook ondere intervollen. 
lodio zel deze ontwikkeling voort die een proportiesysteem oon de hand van zijn eigen bouwwerken 
1 de orde stelt in zijn Quattro libri dell ' orchitelluro (1570). Palladio heeft het niet olleen over de 
houdingen in een ruimle moor verbindt olle ruimtes van een gebouw door muzikole betrokkenheid. 
Jls geleidelijk het metolysische hormonieconcept van de noluurwetenschop verloten werd, zo verloren 
k de muzikole proporties oon betekenis in de orchitectuurtheorie. Claude Perrault (1613-1688) nom 
lling legen de schoonheid die a/hong! van onveronderlijke getolverhoudingen . Hij zag in hen 
lekeurig voslgelegde verbonden d ie olleen op grand van zienswijze en gewoontes mooi en esthetisch 
,onden werden. Met deze uiteenzetting gal hij de oonstoot tot een ontwikkeling van een esthetisch 

Jlivisme. 
gens Manfred Sock is he! oog niel in stool om proporties met zo'n nouwkeurigheid woor le nemen ols 
oor. Tevens is he! de vroog of de getollen die zorgen voor de geluiden die onze oren plezieren dezelfde 

, ols die onze ogen of onze geest plezieren . 
ze onlwikkeling ging longzoom en werd overvollen door legenslromingen. In de l 9e en 20e eeuw hod 
pythogorische hormoniek weer een opleving door Albert von Thim us en Hons Kayser en ook enkele 
hitecten grepen het weer aon . In deze lroditie stoat ook Le Corbusier, die orchitectu ur en muziek ols 
.jes beschouwde en zegl dot akoeslische en optische properties op een vergelijkbore manier warden 
orgenomen. Het door hem ontwikkelde moolsysteem Modular, dot de menselijke moot met he! 
;trocte idee van de gulden snede verbond, werd zowel in de orchitectuur ols in de muziek toegepost. 

:Jr seriele componislen' werd de Modular een belongrijk systeem, het werd gebruikt als mootsysleem om 

i parameters van een compositie le vinden en daarmee een somenhang le creeren. 

verklaard. 

Synthese van disciplines 
Een ondere reaclie op een universeel hormonieconcepl was de zoektocht naar de nieuwe integratie van d< 
kunslen, die bij het samengaan hun eigen krocht zouden overtreffen . Al voor Wagner was orchitectuur eer 
belongrijk deel van het Gesomtkunstwerk . 
Architeclen en componislen nomen het idee van de verbinding van de kunsten vu rig over en wilden met 
hun visioenen en plonnen een kosmisch bewustzijn creeren en de mensen over sociole grenzen heen door 
de kunst verenigen . 

Skrjorbin mookte met zijn Mysterium (l 914) een totoolkunstwerk uit woord, klonk, kleur, beweg ing en geu 

dot de ervoring van de eenheid van mens en kosmos verbeelde. Poeme electronique van Le Corbusier in 
somenwerking met Varese en Xenakis hoort ook bij dit soort Gesomtkunstwerken thuis, de orchitectuur 

moest de beeldprojectie vervormen. 
De grenzen van de kunstvorm werden vervoogd. Architectuur werd niet olleen ruimtelijk moor ook tijdel i jk 
gedelinieerd; ze werd hoorboor, de muziek werd begoonboor. Het doel was een verbreding van de hoor 
en zie- belevenis . Di! werd door bijvoorbeeld Stockhausen en Bernard Leiter gedaan in werken waarbij he 
bewegen van de bezoeker in de tijd en kon zelf zijn posilies bepolen . 

Akoestiek en muziek 
In de Europese muziek is sinds de renaissance is er een groeiend bewustzijn voor de werking van de ruiml 
op de klonk le zien. De in de l 6e eeuw opkomende coro-spezzoto (gespleten kore n) techn iek werd door 
Willaert (1485-1562), kapelmeester van de Son Marco bosil iek in Venetie, als een van de eerslen 
toegepast. De aanname dot de meerkorige muziek hier zou zijn ontstaan is echter ochterhoold, Willaert 

heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van de meerkorige muziek moor was niet de uitvinder. In 
Noord-ltolie woren al eerder vernieuwers, experimentalisten die de geest odemden von de nieuwe tijd die 
in alle gebieden van he! leven en de kunsl doordrong . Dit reikte van he! perspectiel in de schilderkunst tot 
proportie en funcl ionoliteil in de bouwkunst. Door de ruimte ols akoestisch en esthetisch novum in de 

muziek le betrekken, vond he! nieuwe denken ook een adequate uitdrukking in de spezzato-slijl. 

1 

Hei Griekse woord kosrn os beiekent don oak niei alleen wereld en werkeliikheid , moor ook orde en regelmoot of sierood . De 
Grieken beschcuwden zi chzelf als een in1egraal onderdeel van de no tuur. De mens heeft een plaats in deze geordende 
werkelijkheid . de kos rnos. 
lie ook M . Drenihen; Si eraad of woestenij ui t Ethiek en natuurgeneeskunde ; 1998 pag 3 4-43 

7 
Rond 1947 noemde Leibowi tz de eigenschappen van de 12-tonige muziek van Arnold Schonberg met remen ols composition 



el en musique serielle . La ter ontstond door hel invloedrijke tijdschri t1 Die ~eihe de term ~erielle Mus,k, als tegenhanger van 
1roditionele rnuziek. Hierno won het idee, do t de term meer was don enkel een technisch verschil met de rnuziek van vroeger, 
, terrein . He l is niel loeva llig dal de term voor het eers1 verscheen in de muziek, omdat muziek een oude discipline is en door 
1r obs1rac1e rno lerioo l en hoof' theoreiische organisa lie Lich er goed voor leent. He1 geUruik van series of rijen van 

nhoog tes (12 verschillende binnen het octao~ werd ols compos i1ie1echniek stondoord gebruiki. ledere noot werd ols een 
ividueel element beschouwd, doardoor kreeg hii zi jn eigen poron,e;ers, zeals volume , aonzetwijze en beginpunt en werd he, 
de grootsle preciezie bepoold. 

11ponisten die hierbij genoemd kunnen warden zijn Korlheinz Siockhousen, Olivier Messaien en Luigi Nono. 
werd er oak de link gelegd met l e Corbusiers concept van Modular. 
,et algemeen; He1 seriele denken werkt op een specioal niveou van integra tie , voarol hel verder antwikkelen van de 
::mgri jke princi pes van repeiiiie en va riotie evenols contrast en symmetrie . Een grote rol speeli de ziniuigelijke perceptie. 

ro! uur 

1dur, Markus; Aestetlcs oltotal serial/sm: Comlemporo,y research from Music laArchileclure; Birkhouser, Basel, 200 1 

redi-Roiner, Poul van; Archltektur und Harmonie: Zahl, Moi1 und Proparrlion in der obend/6ndisc/1en Baukunsl; DuManl, 

n 1982 

lie, Sen Tyrell, J.; The New Grove dictionary ol music and musicians ; London, MacMillan 200 1 

ilakker, Gerard; Meerlcorigheld uit Vocoal, moan en mei 2001 

lonnis Xenakis ( I YLl -lUU I) 

'Het mu:r:ikale element (de toon) is niet als :r:odanig dat het een mu:r:ikale samenhang 
voortbrengt, maar dat het de mu:r:ikale samenhang is die het af:r:onderlijke element 
functie geeft.' 

Xenakis was zowel componist, ingen ieur als architect. Hij kwam no zijn studie bouwkunde in Athene in 
1947 ols poli tiek vluch teling naar Parijs. Hij werkte bij Le Corbusier mee aan de United' Habi tat ion als 
ingen ieur (constructeur), later hield hij zich bezig met architectuu r in projecten zoals het klooster La 
Tourette en het Philips-paviljoen. Ondertussen ging hij bii Messiaen een compositiestudie doen. Messiaen 
moedigde hem aan om zijn achtergrond te gebru iken en de muziek te benaderen als iemand van bu itenaf. 
Nadat hij in 1959 ve rtrok bii Le Corbusier profileerde hij zich hoofdzakelijk als componist. Xenakis is 
beroemd om zijn stochastische muziek (gemaakt met een compositietechniek gebaseerd op elementen uit 
de waarschijnl i jkheidstheorie). Kenmerken van zijn seriele muziek zijn onder andere het gebruik van 
electro-akoestische middelen en vee l slagwerk. Hoewel zijn muziek vaak erg abstract is (en dus wellicht 
wot minder toegankel ijk) en de trad itionele compositievormen en methoden niet volgt, warden de werken 
van Xenakis erg vaak ui tgevoerd. 
Als we kijken noar de omgang met verschillende discipl ines is een belangri jke constatering is dot het bij 
Xenakis niet alleen om de interdisciplinariteit ging (uitwisseling tu ssen disciplines), moor ee rder om een 
transdisiplina iriteit ' . Dit begrip houdt in dot een abstract parad igm a toegepast wordt in verschillende 
disciplines. 
Hij streefde naar integratie van kunsten a.a . in de volgende projecten. 
1960- 1980 Polytopes (cambinatie van structuren in licht, beeld en geluid) 
1975 UPIC (computer vaor cam paneren, uit grafische schema's met infa rmotie warden klank en 

structuur verkregen.) 
1978 Diatape (schauw en haarspel van 40 minuten in tent met een lengte van 40 men een 

haagte va n 20 m 

Voor het klaaster La Tourette gebruikte Xenakis bii het antwerpen van de glasgevel zijn werk Metastasis. De 
glissandi bij de strijkers warden grafisch vertaold naar raak lijnen oan een hyperbaal. Dit beeld loot zich ols 
een zijaanzicht van een hyperbalische parabobide inte rpreteren. Het draoit om twee orchitectonische 
elementen: de 'pans de verres ondulatoires' (golvende glas gevel) en de hyperbolische parabobide . 
Het paradigma van de 'muzikale glasgevel ' stoat niet al leen voor de innerlij ke relatie en schijnbare 
convergentie tussen architectuur en muziek. Het geeft ans oak in dit geval een inzicht in de 
onderscheidende houding van Le Carbusier en Xenakis met betrekkin g tot het muzikole in de architectuur. 



Klooster Lo Tourette 

Het Philips-povilioen voor de wereldtentoonstelling in Bruse! ( I 9!Je) is een va n ziin bekendsle werken uil de 
tijd bii Le Corbusier, waorbii hii zijn muziekstuk Metastasis (1953-54) gebruikt heeft bij het ontwerpen. Dit 
poviljoen was bedoeld ols donkere ruimte om het Poeme electronique heen. Xenakis pokt dit ols kons oan 
om le leslen met slonke betonscholen, die uiteindelijk slechts een dikte van 5 cm hebben. 1-loewel het 
publiek erg le spreken was over het poviljoen hield Xenakis er loch enigszins gemengde gevoelens aan over 
omdat Le Corbusier in eerste instantie met de eer wilde goon strijken en zijn naom niet eens wilde noemen 
in de tolloze publicolies over het povi ljoen . 

Xenakis was in feite ontgoocheld van het figuratieve korokter van het essay va n Le Corbusier in het Philips
povilioen. Xenakis zag licht meer als materie va n het sculptuur, niet a Ileen als medium voo r beeldprojectie. 
I-Iii formuleerde zijn eigen ideeen over een elektronisch totoalspektokel in een essoy en gebruikte dot voor 
zijn lotere Polytopen (iaren 60 en 70). (Polytope (Gr.) betekent (meer) veelheid van plekken.) Dit woren een 
reeks multimediale in situ installaties, die draaiden om ruimtes van de drie dingen die voor Xenakis 
belangrijk waren; muziek, architectuur en lechnologie. Ze hadden een volstrekt abstract karakter en waren 
bedoeld om een totoolervaring mee le scheppen. Geluid, licht, kleur en architectuur zijn totaol 
onofhonkelijk over elkaar heen gesuperponeerd . De toescho uwer bevindt zich op de intersectie van deze 
lagen, de synthese van de verschillende logen vindt ploots in denkbeeldige woorneming va n de 
toeschouwer. De topos (p lek) word! hier dus het medium . 
De polytopen zijn meerdere malen uitgevoerd, ieder met een eigen invulling en soms zelfs met handerden 
deelnemers in een orcheologisch londschop (Mycene en Persepolis). Ter gelegenheid van de open ing va n 
het Centre Pompidou (1977) maokte Xenakis de Diotope, een poviljoen van stool en textiel. I-let grote 
verschil tussen de Diatope en de eerdere polytopen is dot hier de ru imte oak een onde rdeel uitmaokt van 
het totaalkunstwerk, in de eerdere gevollen deed Xenakis het met de ru imte die hem geboden werd. In dit 
project worden virtuele ruimtes gecreeerd, moor de ervaring is niet ge·isoleerd van de bu itenwereld. Het 
transparante zeil laot indrukken van de buitenwereld door woardoor de bezoeker heen en weer wordt 
geslingerd tussen illusie en werkelijkheid. De diatope bakent dus enkel een plek of en het is niet de 
bedoeling om de werkelijkheid te vervongen, moor dienl juist ols extensie van de werkelijkheid . Dit soort 
werken vereist een actieve verbeelding van de beschouwer. 
Grote somenhong in al zijn werken vertoonl de manier woorop Xenakis het mo ken beschouwl. I-let 
scheppen is voor hem synoniem oon systemotisch onderzoek von de in trinsieke logico van een vorm. I-let 
technologische poradigma van de hyperbolische paroholo'i'de is een belongrijke korokteristiek van de 
architectuur van Xenakis. 



2stemmig werk van J. S. Oach vertaald door Hoogs:od in een 
ruirn telijk model aon de hand van rne thade Schillinger 

Maasproject 



1 Hoogstad 

, Hoogstod is iemand die theoretische verdieping heeft gezocht en zoekt bij zijn werken. Hij was op 
~k naor de criteria bij architectuur. Uit de behoefte om het begrip ruimtel ijke werking uit te leggen 
schouwde hij de relatie tussen geluid en ruimte. Architectuur in de vorm van ruimtebepaling door geluid 
muziek in de vorm van ruimtelijk geluid. 
, Hoogstad mookt het onderscheid tussen compositie en voorste ll ingsbeeld, woorbii compositie bestoot 
de feite lijke foctoren zoals toonsoort, het themo en dergelijke . Voorstellingsbeelden goon over 
mmingen, gevoelens en ossocioties. 
ols in de orchitectuur ruimtes kunnen warden ontworpen woorbii in het gezichtsveld van de beschouwer 
rmonische tafereelverschuivingen optreden wonneer hij beweegt door de ruimte, bijvoorbeeld bii 
ulisselondschoppen, zo kon dot bij muziek ook. Men componeert somenhongende velden of 
mbinolies von klonken, die elkoor opvolgen of over elkoor heen schuiven en zich uil elkoor ontwikkelen. 

n onopgelost okkoord vroogt om een oplossing. 
de ervoring van ruimtelijke werki ng speelt ook ons geheugen een grote rol. Het legt de link tussen nu en 
rder waordoor de wegen worden geopend noor ollerlei ossocioties die wij opgeslogen hebben in onze 
rsenen . 
,ogstod is in enkele projecten op zoek geweest noor muziek orchitectuur zools hij het noemt, wot 
teke nt dot het visuele ruimte bepolende element vervo ngen word! door een geluidsbron. 
de orchitectuur muziek beweegt de geluidsbron, die de sensotie oon de woarnemer geeft. Op zo 'n 
mier heeft hij een project in Nieuwegein en in Rotterdam gemoakt. Het project in Nieuwegein goat over 
I stodsplein woor een driedimensionole geluidsinstollotie werd ge·,nstolleerd. Vier grate polen zijn de 
inzen van een vierkonte grondvorm, op deze polen bevinden zich luidspreke rs. Door de bewegende 
luidsbronnen en de foseverschillen tussen de bronnen word! een ruimtelijke compositie gemookt. 
,ogstod beweert dot hij er van overtuigd is dot het verschijnsel geluid theoretisch beter is gebruikt en 
werkt in het toonstelsel don het beg rip ruimte in de leer van de ruimtelijke stelsels. In de ontdekking van 
hogoros ligt de grondslog voor een theoretisch model voor zowel de muziek ols voor de orchitectuur. 
muziektheorie heeft een enorme ontwikkeling doorgemookt sinds Pythagoras. De ontwikkeling van 

ietkundige en rekenkundige reeksen een sterk skelet opgeleverd voor een ontwikkelende muziekcultuur. 
it de oorzook is dot het met de orchitectuur zo anders gelopen is, is moeilijk te zeggen . Volgens 
,ogstod kon de technische en functionele gebondenheid van de orchitectuur ervoor gezorgd hebben van 
I verliezen oon identiteit. Een ondere reden is dot de mystieke lading van de reeksen niet overwonnen is. 
het verlengde van deze mening heeft Hoogstod een onderzoek gedoon om te bekijken of hij ouditieve 
1oonheid zo kon omzetten noor visuele schoonheid . Dit heeft hij gedoon door met behulp va n het 
teem van Schilllinger een stuk van Boch le ve rtolen in een moquette en vervolgens proberen te 
oordelen of dit een zelfde schoonheid bevot. Hoe de beoordelingscriterio logen bij deze studie is mij 
ig) niet duidelijk, moor het is in ieder gevol een interessante studie en benodering . 



n het kort vind ik ruimle even essentieel voor muxiek als tijd. Akoestiek is essentieel 
,ij de ervaring van muziek. Hiervan bewusl ben ik steeds meer locatiespecifieke 
rerken gaan maken. Regelmatig heb ik muxikanten ruimtelijk opgesteld om als het 
,are een gebouw tot leven te wekken. Bij xo'n stuk loop je als het ware rond in een 
1u:z:iekstuk, en je :z:ou het een hechte verbintenis tussen geluid en architectuur kunnen 
,oemen. Een concert is altijd een totaalervaring. Je kunt niet je :z:intuigen afsluiten voor 
uimte en atmosfeer. lk wil de ervaring van tijd en ruimte vormgeven door middel van 
1uziek, maar om dit effectief te doen moet ik buitenmuxikale :z:aken betrekken bij de 
itvoering, :z:oals het kie:z:en van de ruimte.' 

lerlijn Twaalfhoven heeft een rnuzikale achtergrond als altviolist en later ook cornpositie . Hij zoekt 
iakvlakken rnet andere kunsten, rnaar vanuit de rnuziek. 
002 La Vie n'est pas un chocolat (Ruirntelijk project op verschillende locaties) 

ijvoorbeeld bij de Arnsterdarnse Droogdok maatschappij werden er in de loods ongeveer 80 muzikanten 
ve r de ruimte verdeeld en vormden een landschap van geluid. Afwisselend waren flarden klassieke 
,oderne en klassieke rnuziek te horen, sorns onderbroken door percussie en electronica . Na een uur werd 
e loods vervormd tot een balzaal toen DJ Eddy de Clercq vanaf een platform aan een huiskraan. In een 
akhuis aan het Entrepotdok vond in dit kader een belevenis plaats, waarbij muzikanten onafhankelijk van 
lkaar spelen, enorme klokken de snelheid aangaven en het publiek overal rond kon lopen, waardoor de 
,uziek als het ware ook deel wordt van de architectuur. Dansers waren undercover in het publiek, 
·aardoor ook vanuit het publiek iets leek te ontstaan. 

li tgangspunt van Merlijn Twaa lfhoven bij het ontwerpen van het concept voor "La Vie Urbaine '' is de 
erbonden heid van klank en ruimte . Galm en ruimte lijkheid zijn essentieel bij zi jn benadering, en aok de 
enheid tussen publiek en uitvoerders stoat centraal. De cornbinatie van elernenten uit de serieuze kunst 
n populaire cultuur is voor hem eerder vanzelfsprekend don geforceerd, en ook de sarnenwerking met 
ndere kunstdisciplines is heel belangrijk. 
J Vie urbaine draait orn het opnemen van het publiek. Een avond vo l verschil lende gebeurtenissen , die 
iet de intentie heeft om als losse optreden te fungeren moor als landschap van klank waarin zich ook 
ijzondere andere dingen afspeelden. 



aan Manneke (1939) is organist, componist, docent en dirigent. Hij betrekt ruimte nadrukkelijk bij de 
uzikale uitwerking van tegenstellingen in alle betekenissen van het woord. Soms bestaat dit uit het 
,orschrijven van een ruimte, andere keren bewegen de musici van de ene plek naar de andere . 
zijn muzikale concepten poogt Manneke ook andere kunstvo rmen onder te brengen zoals dons, 

·chitectuur en beeldende kunst . Visuele benadering goat duidelijk samen met auditieve beleving, het in 
it bezit nemen van de ruimte . 
Jimtelijkheid is vaker een intr insiek onderdeel van de structuur van de muziek . Ver weg en di chtbij zijn 
eegecomponeerde factoren , evenals het naderen en het verdwijnen . De pasitie van de musici ten 
nichte van elkaar bepaald hoe het geheel ervaren wordt. 
iaphony for Geoffrey (1973) is geschreven voor een piano en drie koperblazers . leder fragment geeft 
m andere plaats aan voor de koperblazers, deze is gerelateerd aan de rol en soo rt muziek die ze spelen ; 
i listisch is ver uit een of als trio bij elkaar (ver van de piano) . 
e compositie Babel (1985) is geschreven voor 6 orkesten (met ieder een dirigent), vier pauken en 3 
mlams. Dit alles is beschreven in een plan met plattegrond, waar stoat beschreven waar de ensembles 
:h rnoeten opstellen, sorns spelen ze tutti , so rns dwaalt een rnelodie van het ene naar he! andere orkesl. 
e rn uzikale ruirnte word! haast een doolhof, waar luisteraar zich letterl ijk een weg rnoet zoeken . 
1995 verscheen Topos, dot een werk is voor l O zangers met een plattegrond van de kerk en 

gieaanwijzingen . 



oals mu:z:iek en dans maal geven aan tijd, geeft architecluur of het plaslisch getal 
gebed in de architectuur maat aan de ruimte.' 

i belangrijkste theorie van Van der Loan is die van het plastische getal, ontwikkelt uit een onvrede over 
door hem ervaren architectuur van zi jn ti jd waarbij hij telkens iets miste . 

jn theorieen moken van twee pri ncipes gebruik die de hele geschiedenis van wiskundige proportionering 
de kunst in twee groepen verdelen . De ene groep is de van Pythagoras en Plato afkomstige verdeling 
n het octaaf. Dit principe is intellectueel en statisch. De tweede groep is geboseerd op alle systemen, 
als Modular van Le Corbusier, die geboseerd zijn op proporties voortgebracht door de gulden snede 
Jar waorbij de eenheid is bepoold door het lichoom van de mens. (In Europa gebruiken wij het 
gtrische systeem dot totool onofhonkeli jk werkt van het menselijke lichaam; maten als foot , inch en cub it 
,men van de Romeinen en Egyptenaren en zijn direct ofgeleid van ons lichaom.) Oak goat het over het 
o rkomen van de Gulden snede in de notuur en heeft het te maken met het fenomeen van groei en 
-ntinu.,-teit. 
1n der Loan was niet zozeer geboeid door de Gulden Snede op zich omdat de theorie gemaokt was voor 
t platte vlak . De architect werkt driedimensionoo l waordoor het geheel van zijn onfwerp menselijkerwijs 
it te bevatten is. Het g ing van der Loon niet zozeer om de ofmetingen zelf, hij was meer ge·1nteresseerd in 
,t de verho uding tussen de afmetingen teweeg bracht bij de mens. 1 lij maakte doarbii oak gebruik van 
,de re verhoudingen don de Gulden Snede zools 3 : 4, 4 7, 3: 7 en 1 7, verhoudingen die we al 
·ug vinden bij Romeinse bouwmeesters en die de mens herkent als volmaakt omdat deze maten terug te 
1den zi jn in de notuur. 
di heelt Van der Loan slechts een vijlto l werken op zijn naam stoon . Deze veelol kerkelijke gebouwen 
irden tot in het /ijnste detail volgens de regels van het plastische getal uitgewerkt . Zo ontwierp hij 
eneens liturgieen, monnikenkledij en een lettertype dot specifiek bedoeld is voor inscripties in steen. 

lierover hondelt ook Sven Sterken's onikel ui l Archis no.2 200 1 getiteld : Voorbi i de in1erdisciplinoritei :: lonnis Xenaki s (1 922-
0 i ) 
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jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, bestaande uit licht, geluid en architectuur, die 
ontwikkeld en vervaardigd zijn door lannis Xenakis. De term polytope komt uit het 
Grieks en betekent veelheid van plekken (poly = meer of veel, topos = plek). In zijn 
werken heeft dit zich geuit in het superponeren van verschillende media onafhankelijl 
van elkaar. Deze vorm van kunst wordt echter niet alleen gekenmerkt door het 
multimediale aspect, maar ook door de volledige integratie van ruimte in de werken. 
Een belangrijk begrip in zijn werken is transdisciplinariteit ', in de zin van het gebrui~ 
van een abstract paradigma in meerdere media (in dit geval wiskundige modellen in 
zowel architectuur als muziek). Dit staat tegenover de interdisciplinariteit (uitwisselins; 
tussen disciplines). 
Door een meesterlijk gebruik van de laalsle technieken en technische ontwikkelingen 
kan architectuur een kunst van tijd worden en muziek een kunst van ruimte . Het heeft 
ook een sterk scenario gehalte, het gaat over de creatie van een kunslmatige 
omgeving die tel kens verandert. 
Over het algemeen verstaan wij onder omgeving een aantal ruimtes. Zo valt een 
ruimte te definieren door letterlijk aanwezige elementen, zoals wanden en vloeren. 
Een ruimte onderscheid zich van de omringende ruimtes door een bepaalde 
symbolische of fysieke kwaliteit. In dit opzicht is architectuur hier een interface tussen 
het binnen en het buiten. Echter een ruimte kan ook gedefinieerd worden door 
zintuiglijke kwaliteiten, zoals warmle, geur en geluid . Grenzen worden hier niet 
bepaald door materie maar door energetische golven. 
Deze energelische ruimles spelen een grole rol in de werken van Xenakis. 

Xe nakis had kenn isgemaakt met de mu ltimedia le kunst lijdens hel werk aan het Philips-paviljoen (1958) 
voo r de Expo in Brussel. Door de l ijdelijkheid van de Expo-paviljoens warden ze vaa k gebruikl om le 
experimenteren met innovatieve projecten op architectonisch gebied . Het doel van dit specifieke pavi ljoe, 
en de inhoud was om een expositie te doen van de kwalileil van de licht- en geluidsapparaluur van Ph ili~ 
Toen Le Corbusier deze opdrachl kreeg zag hij als uitkomsl zi jn Poeme eleclronique, beslaande uit twee 
onafhankelijke lagen; een eleclro-akoesl ische compositie en een visuele show. Hij maakte dil werk same, 
met de componist Edgor Varese . Het paviljoen eromheen had eigenlijk tot took een binnenstebu iten 
gekeerd projectiesche rm te zijn . Le Corbusier vroeg toen Xenakis, die medewerker van hem was, om ee n 
paviljoen le onlwerpen dot de futuristische inhoud zou uitbeelden. Xenakis koos ervoor 0111 een ui t 
betonschalen opgebouwd paviljoen te maken, een architecluur die conlinuHei l biedl, wanden , vloeren er 
dak warden een omhulsel. 

DftlVTftDICII 



,n ander werk zal Xenakis juisl he! contrast lussen de werelden willen benadrukken door ze we l le loten 
,nfronleren. Doordat Xenakis de grenzen op zoekt van de dikte von de betonscholen lijkt hi j de 
aterialiteit van het poviljoen le wi llen doen afnemen. 
,nakis wos echter onlevreden over de inhoud van zijn paviljoen, het Poeme electronique, met name was 
1 ontslemd over de vertellende vorm van dat werk en vond dat zo' n soar! werk door een persoon zou 
oelen warden gemookt, zo dot die persoon verschillende elemenlen samen kon laten komen door zijn 
tistieke visie. 
s reoctie op dit werk van Le Corbusier en Varese schreef Xenakis een manifest met daarin zijn ideeen 
•er hoe zo'n werk eruil zou moeten zien , dit zou de blauwdruk vormen voar zijn latere Polyfopen . 

,nakis ' nadruk op het compositorisch gebruik van ru imtel i jk eigenschappen van geluid heeft al een 
,organger in de geschriften van Pierre Schaeffer, hij introduceerde in de vroege jaren 50 het idee van de 
iweging van ge lu id. Hij ontwikkelde 2 types van ruimtelijke geluidsprojectie met meervoudige 
eakersyslemen; static relief en kinematic relief. De laatstgenoemde ging over mobiele geluidsbronnen 
ens beweging werd geregeld door de handgebaren van de uitvoerenden. Xenakis herformuleerde deze 
,nceplen als ' stereophonic cinemalique; geluiden wiens bronnen meervoudig en mobiel zijn . Hij stelde 
:h voor dat door de precieze definilie van geluidsbronlocalies geometrische vormen en oppervlaktes 
,nnen warden gevormd in het gebied van de voorstelling. Om gehoorfenomenen !er discussie le stellen 
ibruikte Xenakis de taal van de geomelrie; punlen, lijnen en vlakken. Oit soort theorieen heeft ook Jan 
)ogstad bezig gehouden onder andere in zijn Ruimtelijdbeweging; prolegomena voor de architecluur 
990) en zijn Architecture and music (1988). Hoogstod onlwierp installaties die door middel van 
iwegende luidsprekers en slolische live-muziek een ruimle afbakenden. Een voorbeeld hiervan is zijn 
aasproject. Door beweging kon een puntbron veronderen in een lijnbron of daarna zelfs in een 
>pervlaktebron . In tegenstelling lot de werken van Xenakis speelt hier echter de locatie nauwelijks een rol 
1 de zin van omgeving, gebied). 
in universeel uitgangspunt voor zowel Hoogstad als Xenakis was de participatie van de bezoeker, die een 
omen! een verandering van zijn perceptie zou meemaken. 

Poerne eled ronique , ingongswerk 
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966 kreeg Xenakis de opdracht om een geluids- en lichtspektakel voor te bereiden voor het Franse 
iljoen voor de Expo in Montreal. Het thema van de tentoonstelling was 'Terres des hommes' (naar het 
k van Antoine de Soint-Exupery) . Dit omvotte een oontol onderwerpen, die alien de menselijke 
;taties op het gebeid van het beheersen en veranderen van de aarde bejubelden. De orgonisotie 
pte dot de tentoonstelling oak een menselijke solidoriteit op oorde zou uitdrukken. 
,rdot de nodruk van de expo op vooruitgong en verovering van het universum lag was de keuze van 
okis om een audiovisuele instollotie te mo ken niet verrassend. I-let Fronse paviljoen was noor een 
1verp van Jean Faugeron en bevatte tentoonstellingen over het thema van troditie en ontdekking, die 
sieke en moderne kunstwerken tegenover recente ontdekkingen van de wetenschop stelden. Een 
trale plek in het paviljoen was voor Xenakis' installatie. Deze bestond uit 5 netten van stolen kabels die 
fonde vlakken begrensden. De staalkabels maakten een transparont, zes verdiepingen hoog volume. 
lineairiteit van dit ontwerp reflecteerde de geometrie van de korakteristieke jo loezie potronen van het 
ouw. I-let bevotte tronsporante orchitectuur, diende als een frame voor de vertoning van een abstracte 
1positie van bewegende lichten . leder uur speelde er zich een 6 minuten durend spektakel al. Er woren 
)0 lompen, 800 witte en l 00 rode, groen, geel en blouwe lampen . ledere l /25 seconde veranderden 
ichtpotronen en werkten verschillende conliguroties in de beweging op zools spiralen en nevelvlekken. 
or deze snelheid ziet het oog deze flitsen als een doorlopende vorm, als een volume) I-let spektoke l 
vergeze ld va n cont inue muziek gemoakt van longzoom verschuivende glissandi. De compositie was 

r 4 identieke orkesten van 11 muzikonten, met deze op de vier belongrijkste plekken in het gebouw. 
unilorrniteit van deze vier groepen en de symmetrie in de ruimtelijke plek was bedoeld om te 
trastere n met de pointillistische lichtshow. Door de continu'ite it van de show hadden de bezoekers de 
s om het van verschi llende punten te ervaren, ze konden zich don oak vrij bewegen over verschillende 
Jiepingen Na 6 rninuten keerde het paviljoen terug naar zijn uitgangssituatie. 

' ..... ,, ,...,,..., ......... .., .... ,..., ............... ' .. , ........ ,, .... 

Orn de interesse te wekken van de internationale kunstwereld in de oude Perzische cultuur werd de plek 
van Persepolis (I ran) uitgekozen voor het joorlijkse Shiraz-festival. Deze plek was een oose, gelegen dicht 
bij de ruines in de woestijn. I-let Shiraz-fest ival van '71 hod een reeks activiteiten ter gelegenheid van de 
2500e verjaordag van de Perzische monarchie. De overdaocl waormee clit gecloan wercl oogstte overal 
kritiek, voorol onder de Moslimse geestelijken en het vergrootte de tegenstond van de lranese bevolking 
tegen hun heersers. De mensen verriepen deze verwesterlijking van hun vorsten, het festiva l stand bol var 
de admiratie en imitotie van Europa. Een van de octiviteiten voor het festival was het werk van Xenak is. 
De polytopen van Persepol is en Mycene lijken qua opzet erg veel op elkaor, de dingen die Xenakis uit de 
kast haalt om het londschop le kunnen bedwingen zijn overweldigend; elektro-akoestische muziek, 
laserstralen, kornpvuren, kinderen zingend met toortsen, dieren en grate zoeklichten. 
Deze confrontotie tussen techniek en archalsme volgde een strak scenario opgesteld en geleid door 
Xenakis met een walkieta lkie . Door dit werk veranderde tijde lijk de identiteit van het londschap, en toen 
het spektakel over was bleef de man ier woorop de bezoeker het londschap herinnert anders. Een 
landschap dot voor lange tijd in de historie oak stil gelegen heeft kwam tot leven. 
Een groat verschil tussen deze twee polytopen en dot ondere is dot hier de importontie van live perlorme, 
en de uniekheid van de voorstel ling toch olwijkt, oak speelt het zich of in een historische weidse om gevin 
De ondere polytopen warden vook gekarokteriseerd ols complexe en machinegestuurde oudiovisuele 
spektokels die voker kunnen warden uitgevoerd. 

Polytope Cluny 

In 1968 was er een veel sociole onrust in Frankrijk, studenten demonstreerden fer verondering en namen 
Xenakis als symbool daarvoor. De concerten van Xenakis werden druk bezocht, vooral door studenlen; 
vo lgens Fleuret kwam dot door hun revolutionaire drift; moe van de conventies en regels in het leven 
kozen jonge mensen voor spontaniteit, inlormaliteit en vernieuwing. In muziek zochten zij dot wo t de 
grenzen van de traditie en nationalisme overschreed door wereldse onderwerpen voor te stel len. Wat 
ongetwijleld de jongeren aansprak was de ongedwongenheid en het gebrek aan ri tuelen bij de concerte 
van Xenakis. 
I-let Cluny-museum dot ooit een Romeins badhuis herbergde is het oudste monument in Parijs en hoar 
oude stenen muren moesten beschermd warden tegen de instollot ie; voor de licht- en geluidsapporatuur 
werd een steiger vervaardigd. Door deze conslructie wijzigt Xenakis de bestaande ruimte . I-let publiek is 
getuige van de lijdelijke transformatie van dit historische gebouw. 
Xenakis gebruikte 3 laserstralen en 600 xenon /litsende peertjes. De richting van de laser was op a/stand 
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1te . De spiegels konden verschillende hoeken roteren en alle lichtpatronen waren geautomatiseerd 
,r de computer. 
::ir in Montreal het contrast bestond tussen het hoorbare en het visuele doordat de lineaire continu'i'teit 
het geluid met het discrete pointillistische effect van het licht over elkaar werden geplaatst, zo bestond 

fo Cluny-polytope zowel het visuele als het auditieve uit fragmentarische, korte en continue elementen. 
vormen die ontstonden waren niet a lleen puur geometrisch moor verwezen soms naar natuurlijke 
)menen zoals een anemoon en een lotusbloem . Andere beelden riepen op de uitbreiding van het 
la l op, de mystieke schoonheid van de kosmos . 
muziek bleef eenvoudig, hoar wisselende puls en veranderende timbre gaven een tegenhanger van de 
1theid van de lichlen . Het geluidenpalet bevatle bijvoorbeeld Afrikaanse drums, moor ook klanken van 
moderne orkesl en computergegenereerde synthetische geluiden. De vreemde aard van Xenakis' 
:ken verbaasde luisteraars voak, door critici werd wel gezegd dot Xenakis een grote kunde had om 
ende geluiden le lransformeren tot iets compleet onherkenbaars. 

lope / 1 
verandering in titel va n poly naar dia duidt oan dot er een verandering in nadruk is van de coexistenlie 
een veelheid van plekken/ objeclen naar de homogene ontwikkelende ruimtelijkheid van 3 media die 

,lkaar doordringen .; statische architectuur, mobiele geluiden en even mobi - ichten . Er was ook een 
JW element; een rij van literaire teksten die het bestaan van een verhaal s ggest erden. De 5 teksten 
"Tiden meerdere resonanties met elkaar en vormden draden door de gesc 1s, van oude Griekse 
tuur naar moderne astronomie en filosofie . Het programma volt le interpreteren als een getuigenis aan 
akis's athe·1sme en zijn visie op he! menselijke lot als een tragische bijzonderheid in het enorme 
ndige en lege universum. 
inalogie met de zwarte leegte van het universum waarin deeltjes stof en licht verspreid zijn, biedt he! 
·rieur van het paviljoen een zwarte achtergrond voor de verlichte configuraties . 

paviljoen ( 1978) zelf bestond uit meerdere snijdende gewelfde en gebogen oppervlakken die Xenak is 
1bineerde om de lege ruimte zo groot mogelijk te maken en het oppervlak zo klein mogelijk. He! is een 
t geheel dot bedoelt was om de hele wereld rond le kunnen reizen als een ambassadeur voor Centre 
npidou . In tegenstell ing tot het Philips-paviljoen neemt hier de architectuur ook deel aan het geheel . 
bestaat uit twee gedeelten; de buitenschil is van rode kunslstof die licht, klank en warmte filtert, de 

nenschil is een metalen net met licht en geluidsbronnen eraan bevestigd. Dit net is geen begrenzing 
or kan voor modulatie van de ruimte zorgen. 
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1trol-i~eren, zo,~a's hie'r het tweedelige ,::-iembraan halfdoorlatend en is hoar ruimtewerking- stuurboor. 

or het lichtdoorlotende doek is de omgeving niet ge·isoleerd van hetgeen zich binnen ofspeelt. De huid 
iet open of gesloten moor kan ollerlei vormen dao rt ussen oonnemen. Een sponningsveld roept het don 
( op, de verschillen tussen de virtue le wereld en de werke lijkheid. In schetsen van Xenakis is ook le zien 
de Diotope openstoot voor energetische golven van buiten. 
muziek is te kenmerken o ls bijno stotisch en beweegt zich in lcmgzame golven. 
4 dimensionale ruimte die ontstoot is niet meer met de normale orchitectonische midde len weer te 
'en. Er werd gezocht naar een methode die de verandering van de ru imte door de tijd heen kan laten 
1 en het samenkomen van zijn verschil lende dimensies. Le Corbusier ontwikke lde hiertoe iets met zijn 
,o-povi ljoen voor Parijs 1939 . Hii ontwierp de ruimte ols een weg, een schets hiervan geeft de 
ntelijke werking wee r. Zo warden ruimtes somengebrocht en wordt het somenwerken gecoordineerd. Bij 
Ph ilips-paviljoen gebruikt Le Co rbusier een soort draaiboek ' , met horizontaol de seconden en 

licool de elementen uitgezet. Di t soort methodes zij n ee n verwijzing noar de fi lmwereld. 
or het grote aantol elementen wordt het coord ineren 'met de hand' steeds lastiger en Xenakis zocht dan 
< noar ma nieren om het geautomatiseerd te doen . Dit wa ren de eerste projecten met technieke n die 
ir in het theater normool werden. 

·passing 

werken van Xenakis onder de noemer Polytope hebben als kenmerk dot ze gebouwd zijn uit licht en 
uid, eerder genoemd energetische ruimte . Dit is in een gebouw natuurlijk nooit □ Ileen aanwezig, er is 
jd ook moteriele ruimte . Hoe is het dan loch mogelijk om loch iets van het principe van de Polytope 
:len in voor mij interessonte gebouwen? Terugkerend noor de letterlijke betekenis van het woord 
ytope (veelheid van plekken) kon ik constateren dat er don zowel een kwantitot ieve ols een kwolitotieve 
1adering mogelijk is . Kwontitotief houdt don in hoeveel wezen lijke verschillende plekken er zijn , 
)l itotief is dot door welke aspecten zo'n ruimte wordt bepoold . 
1 eerste constatering kon zij n dot een plek slechts kon warden ervaren door de beschouwer, zonder 
n/ hoor is de plek er niet of niet goed le definieren . Een ploots (in de zin van meetkundig vastgelegd 
11) kon zich bevinden in meerdere plekken, dit hang! of van het gezichtspunt (of misschien beter 
ceptiepunt) en van de ochtergrond en verbee ldingskrocht va n de beschouwer. Zo ko n een plek eigenlijk 
< deel uitmaken van een ondere plek, moor za l dot niet oltijd de ervaring zi jn . Hoe is dot in de door mij 
,eken gebouwen? 
1okis wi l spelen met de versch illen en eigenheden van de zintuigen , de polytopen proberen om de 
Jachten van de bezoeke r le openen voor diversitei t en simultoniteit. (Dit is een interessant uitgongspunt 
dicht komt bi j mijn eigen fascinaties en wensen voor mij n project.) Door ondere elementen le 
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gelu ids- en lichtbronnen noemt Xenakis dan ook energetische ruimte. Is er in de door mij bekeken 
gebouwen ook sprake van energetische ruimte noost moteriele ru imte? En is er een re lotie tussen die 
soorten ruimtes? 
Een themo dot duidelijk in de Polytopen een rol speelt is het woo rd tijde lijkhe id . Naas! het niet duurzome 
(in de zin van aonwezigheid) van de Polytopen, kon dit ook gezien warden in het licht van momenten van 
ervoring die niet meer terugko men en de tijde lijkheid van de perceptie van een object. Wei zi jn de 
ervoringen opgedoon bij ee n van de polytopen blijkboar voo r vee l mensen heel bi jzonder en verrossend 
geweest woardoor het gevoel dot ontstond bij zol blijven. 

1 
Dit woord iniroduceen Sven Srerken in zijn onikel ui1 /\rchis (zie li iero :uurl ijs1 verwijzing 4), pagino 8 1 

' Zie pagina 52 , 54 van hel anikel van Phi lipp Oswal r voor meer over he+ Phi lips- poviljoen en het draaiboek. 
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rv-cnnecruur en muz,eK vu1ge11:s nuuSJ:sruu 

lnteressant is het verschijnsel dot Jan Hoogstod opmerkt dot in zowel de orchitectuur ols de muziek 
voorkomt, namelijk het verschil tussen hetgeen feitelijk vostgelegd op papier en hetgeen dot het beeld 
heelt gevormd voor de uiteindelijke vertolking ' . 
Muziek bestoat uit een technische component, waormee ik bedoel de 'objectieve' vastgelegde afspraken 
van de componist, zools de portituur met hoar noten va n een bepoalde lengte, hoar tempi en dynomische 
tekens. (Woorbij aangetekend moet warden dot dynomische tekens een relotieve woorde hebben, dus ook 

vrij staan voor enige interpretotie. ' ) Doornoost is er een gevoelsospect dot ontstoat ols de componist zich 
een beeld vormt van hetgeen het moet voorstellen, een voorstellingsbeeld of klonkbeeld. Dit 
voorstellingsbeeld is een houvost voo r de componist bij het schrijven va n een compositie en moo kt ook de 
het meer wordt don een verzameling noten. Door de eigen interpretotie van bijvoorbeeld de dirigent zal 
geen enkele uitvoering hetzelfde zijn. Oak geldt de compositie als drager voor allerlei verschillende 

verbeeldingen van de luisteroors . Over de compositie is het mogelijk objectief le praten , over de 
voorstellingsbeelden is dot vee l moeilijker. 
Een soort gelijke situotie is er ook in de architectuur. Er is ook sprake van een compositie en zoiets ols een 
ruimtelijk voorstellingsbeeld . Zander zo'n beeld kon de architect in een chaos komen, doordat het overal 

doel niet meer zichtboar is. 
Een compositie kan geboseerd zijn op een themo. Hoogstad heeft regelmatig als themo gebruikt het 
verschil tussen de grootte van een vorm en de ervoring van de grootte van een vorm. Door een afgeleide 
le nemen in een vonn kunnen er kortere zichtlijnen ontstaan woardoor de ruirntelijke werking verandert ". 

Grammotico 

Als we zeggen dot ruimtebelev ing wordt opgebouwd uit een verzameling van ruimtebepalende beelden 
don is ruimte slechts le beleven door beweging. Door het bewegen ontstoan verschil lende beelclen 
woardoor een interessante sequentie volgt. Deze beelden geven echter geen verstrooid bee Id moor een 
somenhangend geheel. Hierdoor zol er zich een ru imtelijk voorstellingsbeeld opdringen . Het geheugen 
speelt een onmisbore rol omdot het de link legt tusse n wot je eerder zag en op het moment zelf, het is de 
voorwaa rde van ruimtelijke sensotie. (Vergelijk dit met muziek, woar de noten en akkoorden ook slechts 

betekenis krijgen door de voorgaande .) 
Hoogstod's opvotting is don ook dot scenische beelden en tofereelverschuivingen juist het korokter kunne, 
bepalen van hetgeen don in de orchitectuur ruimtel ijke werking wordt genoemd ' In de muziek heeft men 

ook somenhongende velclen van klanken, gecomponeerde beeldverschuivingen. Ruimtebepoling door 
geluid stoat los van visuele objecten. 

Er zijn grote verschillen aan le geven in tofereelopbouw. Een enkelvoudig tafereel eist de ruimte om zich 
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ruimte beleefboor wordt. Het goat erom wot de tofere len de bezoeker kun nen oonbieden quo 
nenkomsten en verschillen tussen de elementen wooruit ze zi jn opgebouwd. 
t ruimteliik voo rstellingsbee ld is in grate mote een zook van inte rpretotie omdot de bezoeker ze lf de 
gorde en de prioriteit kiest. Echter is er oak moterie oonwezig (het gebouw ols concreet ding), dit is 
ject ief vast te stellen. Toch wordt er vook subjectief over orchitectuur geproot, veroorzookt door een 
brek oon grommatico. 

rntebelevingsospecten 

deding en ritme speelt in de orchi tectuu r oak ee n belongrijke ro l. Het moximole getol dot in een opslog 
zien ko n warden is 7 . (Bij het verwerken von informotie kon slechts een geringe hoeveelheid van de 
Jrmotie tegelijk geoctiveerd warden. In mootstelsels neemt het geto l 7 don oak een oporte ploats in.) 
1 monier woorop gezorgd kon warden dot grotere getollen oak overzichte lijk warden is door het 
i eperen. Als we kijken naor een musicus,die zol eerst beki jken wot de opbouw is van de portituur; het 
ntol delen , wot de tempi zijn en het thema. De luisteroor hoort oak eerst frogmenten en kon het later 
Jpelen tot een geheel. 
1 interessont project von Hoogstod is !evens zijn ontwerp voor een worenhuisgevel in Berlijn, woorbii de 
nes binnen (constructie en voste elementen) en buiten (strootprofiel en gemiddelde gevel breedte) 
)den tot een ontwerp dot door in post. Dit is een volgens mi j duurzome oplossing omdot het hier goot 
1 ee n gevel in een rij in een stroot woar verder olles zou blijven stoon. 
I begrip intensiteit is oak niet te posseren . Zools in een ruimte okoestisch gezien dode plekken zijn en 
ir goede plekke n, zo is dot met ruimtelijke werking oak. Le Corbusier beweerde dot er orchitectuur
Jestiek bestond, woormee hii zo iets bedoe lde . Het is moeil i jk oon le geven op basis van welke criteria 

intensieve plekken in een rui mte kunnen warden bepoold ' . 

,nc/usie 

toepassing van geometrische vormen en mootsystemen (die gebruikt warden in de theorieen Hoogstad 
, leiden tot ru imte lijke en muzika le experimenten) kan de vri je indruk die zij n gebouwen niet om zeep 
I pe n. Eigen lij k is de basis va n zi jn theorieen de vroag noor objectieve criteria ter beoorde ling. 
-ceptie heeft woarde, is slechter of beter en dwingt tot oordelen, hoewel het oordelen niet afhangt van 
perceptie moor van de ervoring van het gebouw. Hierdoor is het dot de nodruk op perceptie in 

,ogstad's notie niet resulteert in psycholog ie van ru imtel ijke ervaring moor tot een wiskundige, 
ometrische theorie. 

vuur 1 1uuy!>1uu 15 Ieuere uµuruu11 een uµeenvoIyeriu proces van vage en zeer verscn11Ienae oeeIaen, ate 

een rotioneel pod vo lgen en leiden tot een reol istisch ontwerp . 

Hoogstod mist een ruimtelijke grommotico vergelijkboor met het systeem in de muziek en begin! zelf met 
het ontwikke len ervon . Dit gemis is voor hem een motivator. 
Voor mij is Hoogstod een architect die sterk theoretisch is onderlegd . Veel vo n zi jn theorieen goon over 
onderwerpen d ie me oonspreken en de monier woorop hij redenoties opbouwt vind ik consequent en sterl 
Echter ols ik kijk noar de resultoten va n zijn ontwerpen don zie ik deze sterkte niet oltijd terug in het 
gebo uw. Vook doen zijn studies (en zijn proces naor de defin itieve plattegrond) wot lweedimensionaol oar 
(en don denk ik oan de stadhuizen) of maken zij hun toenodering meer noar de instollotiekunst 
(Maasproject). 

' Hoogsio d, Jon; Voors!elli ngsbeeld-ruim teltjk voors tellingsbeeld ui t Plan 4 1985 pagina 12 
~ zie oak van Berkel , B. en Bos, C.; Eye Mus ic (pogino l i 5 - l l 7) uii 'Delinquen' vis ionoi ries' over her ol don niet neuiroal zijn vc 
he! medium {no10 iie) 

' zie ook Hoogsiod1s ontwerp voor o .o . he; s;odhuis Lelysrod en he· roodhuis in Orie bergen (li ierotuurliist eerste verwijzir,g) 
' Hoogstad, Jan; Ruimletijdbeweging : Prolegomena van archi:ectuur; SDU Den Haag i 990pogina5 1. 57 
' Hoogstad , Jan; Ruim lelijdbeweging: Prolegomena van orchitectuur; SDU Den rlaag 1990 pagina 89-9 1 
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Di! onderdeel goat in op de opbouw van muziek en hoar overeenkomsten en verschillen met de 
architecluur. Dit door elemenlen uit de muziek le nemen en deze te verklaren en daarno le kijken wot zij i 
de architectuur betekenen. 
Allereersl volt er le bepalen welke elementen de construclie van een muziekstuk bepalen. De volgorde 
waorin de componist deze bewust zol gebruiken loot ik buiten beschouwing en dot zal ook niet altijd 
hetzelfde zijn. Over het olgemeen zol een componist een idee of voorstellingsbeeld ' hebben bii het 
beginnen van de campositie, dit beeld kan echter wel nag wot aangepast warden . Dit zol vaok enorme 
gevolgen hebben voor de opbouw van het stuk. Sams zol deze opbouw een uitgongspunt ziin. Het 
schriiven van bijvoorbeeld een fuga betekent dot je je als componist in meer of minder mate vostlegt aan 
de klossieke opbouw van zo'n stuk. Dit houdt in: expositie, doorwerking en slot. Dit olles is gebaseerd op 
een themo dot twee of meerstemmig wordt toegepast. In de doorwerking wordt er gevarieerd op het 
thema . Het slotdeel keert terug noor het origineel ' . Dit soort kloss ieke opbouwen ziin er veel , denk moor 
aan de sonate of een menuet biivoorbeeld. In de architectuur zou ie hierb ii kunnen denken aan een 
bepoolde volgorde van ruimtes die oon een bepaald type gebouw vook als basis ten grondslog liggen . 
lk zie het voorstellingsbeeld ols olgemene gedochte, met de volgende elementen als parameters om dit 
beeld le bereiken. 

Moat 
De eenheid waorin het is opgebouwd, dit kan gedurende het werk ook veranderen . Een moat kan 
enkelvoudig ziin of samengesteld. Enkelvoudig dot wi l zeggen een mootdeel en dot maatdeel is don 2- o 
3-delig . Een somengestelde moot bestaot uit combinaties van 2-delige en 3-delige maatdelen. Een 2-
delige maatsoort brengt een compleet andere muziek voort. De 2-deling is een veel toegepaste vorm voe 
onder ondere de blues, morsmuziek, de cakewalk en de ragtime (met ols wereldberoemd voorbeeld Scot 
Joplin). De 3-delige moatsoort komt voor bij de wals, moor oak bii veel ondere donsen. 
Als zo'n maotsoort verondert gedurende het werk don treed! ook vook een totale karakterwisseling op. Di 
is een middel van de componist om meteen oak een ander tempo le introduceren moor het belangriikste 
is de sfeer die veranderl . 
In de architectuur kennen we natuurlijk ook zo iets ols een eenheid, in zijn meest duideliike vorm van een 
grid dot ten grondslag ligt aon de gebouwde elementen, moor geledingen zijn notuurliik vooral zichtboor 
in gevels en in de dragende delen. Wot een elementair verschil is aan een 2- en 3-deling is dot het 
centrum verschillend gedefinieerd wordt. Bii een 2-deling zol het centrum oltijd bestoon uit massa, bii eer 
3-deling bestaot het centrum uit ruimte, waardoor het mensen oantrekt ' . 



de muziek heeft dit le moken met zwore rnoatdelen die een houvost zijn en ook zo kennen we in de 
-chitectuur accenten . In de meeste klossieke werken is het zware mootdeel de eerst tel en in 
1mengestelde moten ligt er een nevenoccent op de eerste tel van de ondere mootdelen . In 'l ichte' muziek 
,nnen we vook het accent op de 2 en 4 en het gebru ik van syncopen . Dit zorgt voor een ontwringend 
feet, woordoor de muziek losser lijkt. 

vnamiek en volume 
ynarniek in de muziek goat over verschillen in sterkte. Volume slaot echter op een afzonde rlijk element. 
e portituur stoat vol met dynamische tekens die een indicotie zijn voor het sterkte niveou en ofnorne of 
,enome ervon . Deze tekens geven een relotief niveou oon . Hierbij is dynomiek dus een beweging en 
ilume een stotisch geheel. Vergelijk dit met mosso's, die zullen in verhouding tot onderen ols klein of 
·oot warden ervaren of iets ertussen , moor drukken niet hierdoor een beweging uit. Echter ols een object 
iwel groat ols klein ervoren kon warden en hier ook tussen kon veronderen don zol het een bepoo lde 
1nomiek bevotten. 
ynomiek in pure zin van beweging kon ook ontstaon door het licht dot speelt met de volumes en 
,ronderlij k is of dot de sterkte (prominentie) van objecten verschillend kon worden ervoren . lk denk hier 
Jn voor- en ochtergro nd, dit is een toegeposte vertoling van het sterker en zochter. Sommige objecten 
mnen door hun kleur bij voorbeeld van de ochtergrond toch noar de voorgrond verploatsen . Dit kon van 
delijke oord zi jn ook door een verschillend gezichtspunt woordoor dingen zowel een voor- ols een 
:htergrond functie ku nnen hebben. 

J/ons 
olons heeft te moken met verhoudingen. In de muziek is bolons een begrip dot niet te onderschotten is. 
enk moor oon een concert woorbij de solist nouwelijks le horen is. Het is dan niet duidelijk woar het om 
raoit en het wordt onoverzichtelijk. 
Is een ruimte in bolons is kon dot betekenen dot de verhoudingen van hoogte, breedte, diepte met elkaor 
, bo lons zijn voor die plek. Ook kon het betekenen dot twee ruirntes met elkoar een geheel opleveren dot 
, evenwicht is . Zwoortepunt is een begrip dot hier ook bij hoort orndat zo'n bolans niet wil zeggen dot olle 
nderdelen even belongrijk zi jn, er zo l vook een duidel ijk zwoortepunt liggen . 

lonkkleur of timbre 
on begrip dot moeilijk le vongen is. I let goat om het karokterist ieke van een stem, zowel vocaal als 
,strumentoo l. Het du idelijkst volt dit te ervoren ols versch ill ende instrumenten dezelfde melodie spelen 
1armonisch gelijk) en het loch heel anders zol klinken. Dit volt te verkloren onder ondere oon de hand 
rn het moteriool van het instrument en de monier van klonkopwekking (bijvoorbeeld: strijkinstrument, 

I t ' t 

In het licht van de orchitectuur gezien zie ik dit vonuit de volgende situatie : 'Stel er zijn drie elementen me 
gelijke vorrn (bijvoorbeeld een kubus) en gelijke grootte en kleur. Wot rnookt don dot wij de ee n anders 
zullen ervoren? ' Vo lgens mij heeft dit te moken rn et textuu r en mate ri oo l. Deze begrippen kunnen ook 
somenhongen tot o p zekere hoogte en textuu r is so ms olleen van dichtb ij te ervoren . 

Toonsoort 
Een toonsoort is in stoat om een stemming om te gooien va n stot ig of vro lij k (mojeur) noor verdrietig 
(mineur) . Originele muziek uit het Oostblok, bij voorbeeld Rusland, stoat vook in een mineure too nsoort , 
welke hun pijn en orm oede representeert . 
Tevens kon een ondere toonsoort een vervree mdend effect hebben . Don denk ik oon een bekend 
muziekstuk dot in een ondere toonsoort wordt uitgevoerd woardoo r het qua interva llen klo pt moo r 
obsol uut gezien niet. 

Tempo 
Als men de termen in een port ituur bekijkt volt te constateren dot vook de termen met het cloel een tern pc 
oon te geven, of ee n versnelling of een vertroging ook vaak iets van ee n andere ui tdrukk ing in zi ch 
hebben (in de zin van stemm ing). Denk moor aan 'all egretto' dot betekent een beetje vlug en vro lijk en 
'allegro agitato' dot zegt snel en onrustig . 
Tempo in de orchitectuu r is op verschillende monieren le interpreleren . Bijvoorbee ld ols de sne lheid 
woormee het gebouw oon je voo rbij goat, of de snel heid woarrn ee je onderdelen posseert en vooral ook 
weer loslaat (vi sueel en ook geestelijkl) . I-let kan betekenen dot de orchitectuu r fragmentorisch is en tern" 
van geest vereist om het b ij te kunnen benen. 

' Zie ook Voorslell ingsbee ld-Ru imlelijk voors1ellingsbeeld von Jar, Hoogstod . Oi l hondel t over een irneresson te para llel op he, 
gebied van de compositie en de werkel ijke ui iVoering/ ervo ring die hii irek t 1ussen de archi :ed uur ols de muziek . 

~ Zie ook Marsalis on music . Erg in1eressorne videobond woorop de irompet: isl Wyn:on Marsalis ui ileg geef1 over de opbouw 
van mu ziekstukken, zowel in de klassieke als ' lichte' muziek Deze band is uiiermote geschik t voo r kinderen . 
l Zie oak Rui rn leiifdbeweg ing; prolegomena van de orchiiectuur van Jon Haogs1od 



E1varen en ondergaan 

Er is een enorm verschil le zien tussen de manier waarop mensen een klossiek concert ondergaan of noar 
een popconcert goon. lk denk dot dit grotendeels bepaald word! door onze cultuur en onze 'ofspraken' 
over ons gedrag tijde ns uitvoeringen. Waarom zou het zo moeten zij n dot een klassiek concert als formee 
wordt gezien, een voorstel ling waar je geacht word! je mond le houden en stil le zitten? lk denk dot het 
enerzijds le ma ken heeft met het karakter von de muziek en het feit dot het onversterkt word! uilgevoerd 
(en het v66rkomen van grate dynamische verschillen), dit in tegenstelling tot een popconcert waar 

iedereen zich vrije r kan gedragen en waar de overlast van geluid en beweging minder lijkt le zijn. Tussen 
deze twee polen zitten genuanceerdere vormen van concertbeleving moor die komen minder voak voor. 
Er volt le constateren dot voor de 'forme le' (klassieke) muziek een onder type zool wordt gemookt don voe 
de 'lichte' muziek. Dit niet a Ileen akoestisch moor oak quo sfeer. De voorbeelden waorin een zoal voor 

beide stijlen gebruikt kan warden zijn don oak erg dun gezaaid. Een voorbeeld waor dot wel gebeurt is 
Vredenburg in Utrecht (Herzberger). 

Flexibele zoo/ 
Vanaf de jaren 50 zocht men wel naar manieren om zalen akoestisch beter le maken, het idee van de 
oonpasbare, flexibele zoal stamt uit die tijd . Het ideool was toen om een zool le ontwerpen waarbij de 
golmtijd kon varieren van een krappe seconde (l Be eeuwse operogebouw) tot 2 seconden (l 9e eeuwse 
symfonische zool). De monieren woorop dit werd gedoon ku n je verdelen in twee groepen: mechonisch e 
elektronisch. 

Vonof eind jaren 50 was het mechonisch mogelijk 0111 zwore objecten zools plafonddelen le loten 
bewegen. In 1966 werd de Jesse H. Jones Holl gebouwd in I louston. De zool vormt een symfonische zoo 
moor no het loten zokken van plofonddelen (waordoor het bovenste bolkon afgesloten wordt) en het 
verwijderen van het scherm om het orkest heen is de zool geschikt voor theater. 
De Royal Concert Hall (1982) heeft een gigontische opheisbare geluidsweerkoatsende hemel, woardoor 
de mate van akoestische intimiteit kan warden gevarieerd. 
Het elektronisch regelen houdt in dot er op veel plekken microfoontjes, versterkers en luidsprekers hanger 
Door het later uitzenden van een opgevangen signaal kan de galmtijd verlengd warden. De eersle zoal 
hiermee uitgerust is de Royal Festival Ha ll. In het begin was er nogal wot weerstand tegen deze 
kunstmatige manier van omgaan met geluid, nu echter no een aantal zolen verder is het vertrouwen wel 
gegroeid in deze methode. (Voor deze voorbeelden geldt: flexibiliteit binnen een bepaalde marge) 



Vredenburg Utrech1 (Hermon Herzberger) 

Jesse H. Jones Holl rlouston , 1966 

Royal Concert Holl Nott ingham, 982 
Concertgebouw (van Gend) 



Jncertzolen 
s je de opbouw en architectuur van concertzalen bekijkt zijn er op een aantal vlakken grote verschillen te 
1tdekken 

Relatie; hoe ligt de verhouding tussen muzikant en bezoeker? 
Afmelingen; wot zijn de verhoudingen in de drie dimensies? 
Primair-Secundoir; wot is de verhouding tussen de zaol en de ondersteunende functies? 

'UO maatverhoudingen is er zelfs binnen een soort muziek en bijbehorende zaal niet echt een verhouding 
s ideaal aan le geven. Wei is vanzelfsprekend dot een operazaol/theater meer hoogte nodig heel! don 
m zaal voor concerten . Bij opera is het zicht ook van belong, zodat de expressie van de spelers duidelijk 
claorom zal zo'n zaal vao k oplopen in hoogte en bolkons bevatten . Een zaal voor popmuziek zal vaok 

m hoog podium hebben en □ Ileen staanplaatsen. In zalen voor kamermuziek is de afstand tussen de 
uzikant en de bezoeker relatief klein. 

et opvollende aan Vredenburg (1973-1979) is dot de muzikanten omringd worden door publiek en dot 
! zoal gebruikt wordt voor zowel klassiek als 'lichte' muziek. De zaal wordt omringd door foyers en 
inkels. De stoat van het complex in deze lijd is nogol discutabel. lk denk dot dit mede door de 
mensionering koml die in die tijd (jaren 70) heel legitiem was moor nu als krop en beklemmend ervaren 
ordt. Er is al een hele tijd een discussie gaande in Utrecht over de toekomst van Vredenburg. 

et Niccolo Paganini Auditorium van Renzo Piano is een lineair georganiseerd concertgebouw. Van de 
ngebouwde suikerfabriek staan □ Ileen nog de longszijden met het dok erop. Deze verbouwing was 
ogelijk doordot de hoofdhol goede proporties had voor en auditorium en de geluidsisolatie niet zo'n 
·oot probleem was doordot het complex in een pork gelegen is . In een noost gelegen hol liggen de 
:cundaire !undies, zoals oefenruimte en serviceruimtes. l-lierdoor is het helder van opzet en drooit het in 
, zaol enkel om muziek. 
nnen en buiten zijn gescheiden door een membroon van glos waardoor het landschap door het 90 
eter lange gebouw vloeit. De lineaire route heeft hoogteverschillen waordoor niet □ lies meteen le 
1erzien is. 

j het ConcertgP.bouw (van GP.ndt, 1888) ligt de routP. van hP.t gebouw om de grolP. zaal hP.P.n . DP
uzikanten zilten op een geheld en getrapt podium, voor de bezoekers is er een balkon random en 
aotsen in de zaal . Bij uitvoeringen zonder koor zijn die plaatsen (achier het orkest) ook voor het publiek. 
e zaal is wereldberoemd om zijn okoestiek, welke warme levende klanken voorbrengt volgens velen. 

Popzool 0 13 (Benthem en Crouwel) 

luzern (Jean Nouvel) 



ij popzool 013 (Benthem & Crouwel) is het opvollend dot het publiek op een hellend en gelropl vlok stool 
n dot er een bolkon is. Hierdoor heeft een groat gedeelte von het publiek ook een goed zicht op de 
rtiesten. Het gebouw bevot een grate zool , een middelgrole zool en een clubruimte . De ruimtes woorin 
eluid wordt geproduceerd zijn von elkoor gescheiden door een buffer in de vorm vo n de serviceruimles. 

r is een heldere scheiding tussen de publieksruimles en de ruimtes voor medewerkers en ortieslen. 

1 Luzern (Jeon Nouvel, gereed 2000) ligl een groat complex bestoonde uil drie vleugels met een enorme 
verkapping . Het woter dringt door tussen de drie vleugels . Het complex bevot niet olleen een concertzoal 
oor 1840 bezoekers, moor ook repelitieruimte , con ferenliezaol , een museum en restouronl- en 

a ntoo rru i mte. 

let multimuzikole gebouw 
.Is ik kijk noor de monier woorop er is omgegoon met multimuzikole projecten don is er een onderscheid 
i moken in de monier woorop er omgegoon is met de versch illende behoeftes von een muzieksoort. 

:amp/ex 
.llereersl is er het complex, woorbij iedere muzieksoort zijn eigen gebouw heeft met zijn eigen uitstroling. 
1 feile hebben de muzieksoorten niets met elkoor le mo ken, hun behuizingen kunnen somen een 
,mgeving vonnen. De voordelen zijn dot er synchroon concerten kunnen ploolsvinden zonder dot de een 
1st heeft von de onder en dot de zolen optimale akoestiek kunnen hebben voor een bepaalde soort 
1uziek. Een nodeel kon zijn dot de gebouwen niets meer met elkoar te moken hebben en dot ze dus ook 
iet profiteren van elkoors voorzieningen en dot de zolen vook leeg sloon omdot er zelden iedere ovond 

,ijvoorbeeld een popconcert is. 

)ptelsom 
en tweede is er mogelijk dot in een gebouw meerdere zolen oonwezig zijn, ieder geschikt voor een 
,epoold type of cotegorie muziek. Dit hee/t het voordeel dot de voorzieningen gedeeld zouden kunnen 
1orden, zools bijvoorbeeld een foyer of sonitoir en gorderobe. De zolen representeren ieder een eigen 
1ereld, die begin! bij de rnoldeuren, bij het verloten van de zool is het weg. Don volgt de wereld von de 
ecundoire functies wot niet zelden koud op je dok koml vollen. 

'oo//oos 
en derde monier is volgens mij die von het zaolloze onlwerp, het gebouw ols zool. D it type heb ik nog 
,iet echt gevonden in gereoliseerde projecten. 
l it type volgt uit een reoctie van mij op de manier woorop de beleving von een concert in zijn werk goat . 

)ver het olgemeen is het zo dot he! gevoel dot men noor een concert goo! pos op gong komt bij het 

betreden von de zool. Alie ruimtes die men doorvoor posseert hebben niets met de muziek le moken, ze 
geven niets weg von wot er goot komen. Als men niet beter wee! kan het even goed de toegang zijn noor 

een symposium ols noor een opero. 
Een ondere constotering is dot vook muziekgebouwen een bepoolde opbouw hebben woorbij de zool een 

apart volume in het gebouw is en de ondere functies in de rest ploots kri1gen . Noor mijn mening is dit de 
omgekeerde wereld omdot de belongrijkste functie, namelijk het moken en beleven von muziek, wordt 

weggestopl . (Dit heeft natu urlijk ook een akoestische reden) 
De concentrotie van secundoire funclies en het benutten van verschillende plekken van het gebouw mo ken 
dot het flexibel is . He! is don niet of nouwel i jks mogelijk synchroon voorstellingen op le voeren 
lk zie het gebouw ols een podium. He! londschop in het gebouw vormt het terrein voor musici en 

bezoekers, woorop zij zelf hun gong kunnen goon . 
Het zoolloze muziekgebouw zie ik ols uitdoging woarin de door mij eerder oongehoalde term Polytopie en 
het begrip energetische ruimte een rol zou kunnen spelen. lk zie het ols een anlwoord op een ontwikkeling 

in onze mootschoppij, de steeds verdergoonde individuo lisering . 

lndividualisering 
De drong noor een eigen territorium, het ofbokenen von je gebied door grenzen le stellen. Moor ook het 
zijn van een individu met eigen wensen, het niet willen behoren tot de groep van iede reen. 
In principe is de keuze om le kunnen functioneren ols een individu een enorme vrijheid die verworven is . 
Mensen kunnen hun eigen keuzes moken en drogen er verontwoordelijkheid voor (meestal) . Dit is niet 
oltijd een positieve keuze. De ondere ko nt van deze ontwikkeling bestoot volgens mij uit een gebrek aon 
interesse voor onderen. In som111ige gevollen eindigt dit zelfs in een soort eg6istisch beeld . 
lk denk dot deze ontwikkeling vrij spel heeft gekregen doordot het jorenlong goed is gegoan met ons lond. 

De Tweede Wereld Oorlog wos een periode woorin bij uitstek mensen elkoor opzochten en hielpen om le 
overleven. Toen loter de overlevingsdrong weg wos verdween ook longzoom dit 'sociole ' denken. In niet
westerse culturen vo lt ook le zien dot de hele leefomgeving ingesteld is op de groep. Woor wij ons best 
doen om onze woni ngen dicht te isoleren, leven zij met fomilies in een hut. 
In de orchitectuur streefde de Moderne beweging noor een nieuwe mootschoppel ijke orde woorin niet 
longer het individu moor het collectief centrool stool. In deze opvotting is de orchitectuur geen medium ter 
persoonlijke expressie van de orchitect ols kunstenoor, moor het gaol om een orchitectuur die volledig in 
diensl stoat von het volk. Tussen de oorlogen bouwden orchitecten don ook veel sociole woningen met 
vee l collectieve voorzieningen. 



,nder zoo/, niet zonder soul 
denk dot in deze tijd een ontmoetingsplek voor iedereen zeer welkom is, moor don zonder afbreuk te 
,en oon de expressie en identiteit van het gebouw. 
it moet mogeli jk zijn om een gebouw te ma ken voor een grate doelgroep, zonder te vervallen in 
spraakloze ruimte . Een ruimte die kan veranderen ols een kameleon, moor wel voorzien van een solide 
,sis . 

i terugkeer van het concert als socio le octiviteit lijkt me een interessante ingang voor bovenstaande 
erdenkingen . 

~rnluuf 
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's- Hertogenbosch was von oorsprong een hondelsnederzetting. l<ond hel Ioor I I '16 kreeg de stod 
stodsrechten . Dit hod lwee gevolgen; de stod kon dienen els militoir bolwerk en de hondel werd bevorderd 
door tolvrijdom voor de inwoners. Om de stod le kunnen verdedigen werd er snel no de slichting 
begonnen met de oonleg van een stodsmuur. Deze muur omvotle niel veel meer don het gebied van de 
Markt en hoar directe omgeving. De keuze van het gebied is near olle woorschijnlijkheid geboseerd op de 
condi tie van de omgeving, een hoger gelegen dekzondrug in een moerossig gebied . De woterlopen 
eromheen funclioneerden els stodsgrocht. De muur werd opgebouwd uil zeer grole boksteen en van 
tufsteen en werd in de eerste helft van de l 3e eeuw voltooid . De muur bevotle drie hoofdpoorten, 
genoemd near de drie ondere hoofdsteden van Brabant (Leuven , Brussel en Anlwerpen) , die de poorten 
ook hodden gefinoncieerd, kleinere poorten en woterpoorten en torens . 

Eind 1200 was er ook bu ilen de eerste stodsmuur een intensieve bebouwing onlstoon . Door onder ondere 
de gunstige ligging van de stod op een kruispunl van woterwegen groeide de stod snel . Vonof het begin 
van de l 4e eeuw werd er don ook gebouwd oon een ruimere ommuring van de stod. No het uitzetlen van 
de contouren van de muur werd er begonnen met het uitgroven van de grocht. Het zond dot hierbij 
overbleef werd gebru ikt om het gebied binnen de muur op le hogen. In het begin van de l 7e eeuw zijn de 
bastions en voorwerken toegevoegd, die het uitzicht op het schoolsveld moeslen verbeteren. 
In het plootje hiernoost is don ook le zien dot de Veslingwerken door de ti jd heen, ook no zijn moximole 
omvong nog vook is veronderd . (De geslippelde lijnen zi jn de inmiddels gesloople delen) De werken zi jn 
don ook ollerminst stolisch le noemen al strolen zij dot noluurl ijk wel uil. 

Ook is de opbouw van de muur door de ti jden heen oord ig veronderd, de opbouw van de lweede 
stodsmuur verschilde nog nouwelijks van de eersle stodsmuu r. Vonof het einde van de l Se eeuw 
veronderden de oonvolswopens. Eerder gebru ikte men slenen kogels die met kotopulten en slingerwopens 
werden geschoten. Nu gebruikte met ijzeren kogels en buskru it. De dunne oude muren woren voorol 
gericht op het tegengoon van bekl imming en het ofweren van project ielen en woren dus niet meer 
toereikend . Als reoctie hierop werden de muren verloogd en met oorden wo llen uilgebreid . Als vonof 
1518 wierp men vui l en bagger uit de Dieze tegen de muren. 

De Dommel en de Ao verenigen zich in de stod tot de Dieze . De Dieze bestool uit ve rschil lende 
woterlopen (B innend ieze), die oon de ochterkont van de hu izen logen en ook overbouwd werden . In de 
stodsmuur woren openingen om het water in de stod toe le kunnen loten , deze wolerpoorten konden 
ofgesloten worden met hekwerken (zogenoomde hekels) . Loter kwomen er sluizen, hierdoor kon men de 
wotertoevoer tot de stod stoppen ols er le veel kwom en het gevolg hiervon was dot de omgeving onder 
water liep. De vesting van 's-Hertogenbosch ontleende hoar krocht don ook oon deze 
inundotiemogelijkheid , woordoor ze nouweli jks bereikboor was voor vijonden . 
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's-Hertogenbosch was een Brabantse stad en ontleende daaraan don ook hoar karokter. Als een van de 
vier hoofdsteden van Brabant (naast Leuven, Brussel en Antwerpen) oversteeg de stad don ook plaatsen 
□ Is Eindhoven en Breda in hoar rel in de gewestelijke politiek. 
Aon het begin van de l 7eeuw gold 's-Hertogenbosch □ Is een zo geed □ Is onneembare stad. In 1629 
voerden de troepen van de Republiek ender leiding van stadhouder Frederik Hendrik het beleg op Den 
Bosch. Hij legde een dijk □an in het inundatie gebied en gebruikte rnolens voor het droogmalen van het 
gebied. Door een uitputting van de verdediging kreeg de Republiek een strotegisch overwicht in de 
Nederlanden. De vesting had enorme schade geleden tijdens het beleg . 
In 1810 werden de noordelijke nederlanden ingelijfd bij het keizerrijk. In 1830 werd de stoat belgie 
gesticht. In de jaren 50 en 60 van de l 9e eeuw bevond de buitenkant van de vesting zich in een ZQ'n 
slechte stoat dot de muren over het hele trace van de buitenschil werd ontdaan en voorzien werd van een 
bokstenen bekleding van 22 cm dik. 

In 187 4 werd de Vestingwet van kracht. De muren rend de stad werden al tijden gezien □ Is knellende 
beperking die de ontwikkeling tegenhield . Er was sproke van overbevolking, met het gevolg op sommige 
plaatsen slechte hygiene. De wet legde de linies vast die de Vesting Holland zouden omgeven, de Vesting 
van Den Bosch werd nietig verklaard . De poorten werden afgebroken en grote gedeelten van de wallen 
afgegraven. Anders don in andere steden werden de muren niet volledig geslecht. De muren dienden 
namelijk ook □ Is waterkering. Uitbreidingen werden gedaan moor duidelijk buiten de oude contouren van 
de stad. Enkele stukken van de oude muur zijn verd wenen, ten gevolge van omlegging van de Dommel. Er 
werden in die tijd ook parken aangelegd op de oude wa llen, een nieuwe fenomeen in die tijd in tal van 
Vestingsteden. (Zo ook Bastion Oranje) 
Op de pleats van de bastions is de muur neg tot ender maaiveld aanwezig. Bastion Vught heeft een 
kazemat gehad (ondergrondse schietruimte), door is het schietgat neg aanwezig . Bastion Oranje is het 
laatst toegevoegde bastion. In de 19e eeuw is er om de vestingverken een nieuwe buitenschil 
aangebracht, in het kader van watervrijmaking van de binnenstad. De stad neemt nu don ook de l 9e 
eeuwse situatie van de rnuur □ Is uitgangspunt bij de restaurotie. De strategie van de gemeente doelt op 
een versteviging van de positie va n 's-Hertogenbosch □ Is toerislische attractieve stad en een bijdrage □an 
een leefbare binnenstad. 
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De structuur van een stod zegt iets over wear ze vondoon komt. Het is een geevolueerd mechonisme dot 
verondert door mensen en de tiidgeest, moor een trend oversliigl omdot het veel liid vergt. Het is denk ik 
doorom dot het voor mii een oonknopingspunt ken ziin en een sterk fundoment voor een pion. Uiteroord 
dient de outhenticiteit van de onderdelen don wel onderzocht le ziin om ze op woorde le kunnen schotlen. 

Hier volgen ofbeeldingen die het doel hebben de positie van miin locotie in de stod le verduideliiken. Ook 
dienen ze els onderlegger voor het stedebouwkundig pion woorbinnen het gebouw zol warden gemookt. 
Er is te zien dot de Veslingwerken een zeer bepolende factor ziin geweest in de ontwikkeling van de 
structuur van de huidige stod. 
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rivierengebied van de Moos en in he! zuiden die van de dekzonden (Op de restonten van zo'n 
denkzondrug werd don ook Den Bosch gesticht.). Het rivierengebied van de Moos kenmerkt zich door 
oeverwollen, uilerwoorden en rivierkommen (kleiofzetting) en bevot notte en voedselrijk grand. Het 
dekzondgebied bestoot uit zondruggen, zondvlokten en beekdolen, de hoger gelegen gedeelten zijn van 
nature voedselorm en draog. Hiertussen bevindt zich een overgongsgebied lussen klei en zond met kwel 
en veenvorming. Het Bossche Broek volt in dit zogenoomde overgongsgebied. 

Er zijn veel verschil lende londschopstypen rand de stod le vinden. Oil biedt ook de ruimle oon de vele 
plonlensoorten die 's-Hertogenbosch rijk is. Vonzelfsprekend is flora en fauna een dynomisch geheel en 
volgen vegetotielypes elkoor op. Echter ook van invloed hierop is de mens en he! weer. 
In 's-Hertogenbosch en omgeving zijn er een oontol noluurkerngebieden oongewezen. Oil zijn gebieden 
met notionole en/of internotionole betekenisen een minimole oppervlokte van 500 ho. Deze gebieden 
vormen een soort van ring om de stod, woordoor er ollerlei konsen zijn om tot een duurzome 
noluuronlwikkeling le komen. 

VESTINGWERKEN 
De verweerde muren, de voorlonden en de groenvoorzieningen mo ken de vesting oonlrekkelijk voor vele 
soorten plonten en dieren. De muren van 's-Hertogenbosch herbergen quo korstmossen don ook een van 
de rijkste muurvegetoties va n Nederland, vergelijkboor met die op de vesting in Noorden. Op Bastion 
Oronje groeien er zeldzome korstmossen, die slechts op twee ondere plekken in Nederland le vinden zijn. 
Dot flora het zo goed doet op de vesting is te verkloren door het feit dot het koel blijtt door het water, oon 
de noordkont van de vesting is doorbij meer schoduw woordoor plonten minder snel uitdrogen en minder 
grate temperotuurschommelingen meekrijgen. 
Nu de gemeente bezig is met restourolie van de muren heeft dit grate consequenties voor de op de muur 
oonwezige flora. Er goat veel verloren en de periode die nodig is om het een en onder le herstellen kon 
erg long zijn. Als reoctie hierop gebruikt de gemeenle speciole kolkrijke specie en warden er of en toe 
stenen gemetseld die uitsteken woorop olgen en korslmossen zich kunnen vesligen . 

Bastion Oronje is een glooiend pork met bomen, woorander 2 esdoorns, 4 plotonen en een zomerlinde. 
Hiervon stoon er enkele op de Monumentenlijst Bomen. Door deze bomen krijgt het bastion vonuit de stod 
diepte ten opzichte van het londschop erochter. Er is een duidelijke voor- en ochtergrond. Dit mookt dit ols 
bolkon werkend pork een interessonte verblijfplek . 

LANDSCHAP EN STEDELIJK GROEN 



HET BOSSCHE BROEK 
Dit drassig open groslondgebied is 116 hectare groot en is gelegen in de benedenloop von de Dommel. 
Het gebied is in de geschiedenis onderhouden ols open schootsveld om de vijond geed te kunnen zien. 
Vroeger hod het water vrij spel in dit gebied . Bij zo'n overstroming werden er zonddeeltjes ofgezet, bij de 
stroming von de rivier de grotere deeltjes. Hierdoor kreeg de ondergrond von het Bossche broek een grillig 
korakter, woor zond, klei en veen elkoor ofwisselen . Het is later door de mens geegoliseerd . In 1938 vend 
er een ruilverkoveling ploots . Hierdoor werden de sloten rechtgetrokken en werd het lond in rechte kovels 
verdeeld. Uit deze tijd stomt het huidige patroon von het gebied. 
Ondonks de ruilverkoveling stroomde het gebied nog steeds regelmotig over, hier kwom verondering in 
met de oonleg von de Dommeldijk in 1960. In 1995 echter begof deze dijk het en stroomde niet olleen 
het Bossche broek ender moor ook de verkeersoder von Nederland in noord-zuidrichting, de A2 . 
De weilonden oon de stodsrand werden longe tijd bemest en intensie/ beweid, hierdoor werden ze 
floristisch minder interessonf. De lootste tijd worden deze weilonden uil de productie genomen zodot het 
weer interessonter wordt. De verwochting is dot door verschroling de weiden weer bloemrijk zullen worden. 
In het midden von het Bossche Broek is de groolste soortenrijkdom te vinden . Vroeger wos hel gebied ook 
een von de beste weidevogelsgebieden von Nederland. Door een raodselochtige oorzook is dit echter 
sinds 2000 niet meer het gevol en blijven veel vogels weg. 
Met betrekking lot de duurzome ontwikkeling von het Bossche Broek wordt positief beinvloed door hoor 
grote oppervlokte en de mogelijkheid de bonden met ondere gebieden oon te holen . 
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len grondslog oon het stedebouwkundig pion liggen een oontol toctoren, wooronder de sequentie van 
pleinen, de sterke punten van de huidige stedebouwkundige situotie en zichtlijnen en verbindingen. 
lk heb mijn gedochten hierover in een aantal schetsmatige kaartjes vastgelegd en van daaruit een 
integraler plan ontwikkeld. 

SEQUENTIE VAN PLEINEN 
.In het gebied van mijn locatie liggen een aantal ruimtes, die allemaal ontstaan zijn uit een snijpunt van 
wegen en daarna soms een muta tie hebben doargemaokt. Dit is echter altijd een mutatie in het platte 
vlok, waormee ik bedoel dot de amtrek veranderd is. 
Het leek me interessant om vanuit deze sequentie mijn gebouw le ontwerpen en don het gebouw ook op 
te vallen als openbare ruimte. Ontstaan uit snijlijnen van richtingen die aanwezig zijn en dit le laten 
muteren tot een 3d object dot dient als openbaar gebouw. 

. STERKE PUNTEN 
Sterk bepalend voor mijn locatie is de vestingmuur, die een sterke begrenzing vormt van de stad. Te zien 
volt dot hier ook aon mee werkt de sterke linie die de bebouwing vormt. lk denk dot dit aspect zeker moet 
worden gehandhaafd in het stedebouwkundig plan . Echter door deze sterke linie mist het bastion een 
verbinding met het cen trum , het is er aon geplakt en wordt extra geisoleerd door de drukke weg die 
ertussen loopt. lk wil hier iets aan doen zonder deze linie enorm aan te fasten. De toegonkelijkheid 
vergroten door een groot got te maken in deze linie is zeker geen oplossing. Een gebouw dot er door heen 
steekt wel, zeker als het gebouw een 3d plein vormt dot dus vrij toegankelijk is (gedeeltelijk). 
Verd er is de loco tie op zich al erg interessont omdat er zo' n sterke grens aanwezig is die gewoon vroagt 
om een reactie. In mijn ogen past het meest om de verbinding met het centrum sterker le ma ken op een 
subtiele wijze. lk wil deze verbinding vonuit de stod initieren en daarbii respect tonen vaor enkele 
aanwezige elementen die erg sterk zijn , zoals de Zuidwal en een aantal monumentale bomen. 

ZWAKKE PUNTEN 
Het gebouw va n Rijkswaterstaat op de hoek Zuidwal/Prins Bernhardstraat vind ik niet passen in het 
centrum va n 's-Hertogenbosch. Dit komt enerzijds door het materiaalgebruik, anderzijds door de manier 
waorop het gebouw is opgebouwd, met allerlei uitbouwen in een compleet andere stijl. Dit soort 
gebouwen verwacht je longs de snelweg. Het heeft geen enkele relatie met het terrein erachter, niet visuee l 
of qua route . 
Jammer is dot in het gebied een oantal plekken zijn gelegen die niet goed benut worden, zoals het 
parkeerferrein aan de Prins Bernhardstraat, het Prins Bernhardplein . Nu heeft de stad, net als vele andere 
steden, te kampen met een parkeerprobleem, zeker omdat het bij mijn locat ie gelegen is in een 
woon/werk situatie, waardoor er ook overdag veel auto's in de wijk zijn. lk denk ook dot als het parkeren 
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op dit plein niet meer toegestaan is dot er een voorziening tegenover moet staan . Een plek aan de rand 
van het centrum is hier voor ideaal door de directe verbinding met onsluitingwegen. Deze plek zou zowel 
de capaciteit op zich moeten kunnen nemen van het Prins Bernhardplein als een gedeelte van het prive
terrein van KPN. Het is duideliik dot er ruimschoots plaats is om een pa rkeergarage met voldoende 
capaciteit te bouwen op de door mij voorgestelde locatie. 

ZICHTLIJNEN EN VERBINDINGEN 
Wanneer men nu op het bastion stoat is het gevoel weids en uitgestrekt. Dit is een bijzondere ervaring 
omdat je zojuist uit de stad kwam en dit een verademing is en een rustpunt. Wat ik een beetje mis is de 
verrassing van hetgeen je te zien goat krijgen. Zodra je in de buurt van het bastion komt heb je een totaa l 
overzicht. Zou het niet interessanter zijn als er eerst of en toe een tipje van de sluier wordt opgelicht 
voordat het landschap zich blootgeeft? 

VISIE GEMEENTE 
De gemeente is momenteel bezig met de aanpak van de Vestingwerken. Hierin neemt de gemeente een 
conserverende houding aan, waarmee ik bedoel dot ze vooral bezig zijn de vestingwerken op een bepaald 
moment te willen fixeren en in die stoat willen behouden. Zoals eerder aangetoond zijn de vestingwerken, 
hoewel zij erg statisch en permanent lijken , gedurende de geschiedenis steeds in beweging geweest. Er is 
telkens uitgebreid en oude onderdelen zeals poorten en stukken muur zijn gesloopt. De gemeente 
conserveert don ook de bekledingsmuren uit de negentiende eeuw. Hierop doet zij ook nog allerlei 
uitbreidingen in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers. 
Dit brengt geen echt beeld van de stad , moor een beeld dot de gemeente wil uitdragen naar de toerist, 
terwijl ik meer geinteresseerd ben ik een echter beeld, de betekenis van de stad voor hoar bewoners. 
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Von West near Oest om het bastion heen. 5. 



Vonof Bostian Oronje 




