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Leeswijzer 
 
De nummering van de hoofdstukken, de alinea’s en de figuren wordt hierna verwezenlijkt 
door de toepassing van uit 1, 2 of 3 getallen samengestelde nummers om het benoemen en 
opzoeken van deze onderdelen te vergemakkelijken. 
 
Een nummer met 1 getal, gevolgd door een punt, betreft een hoofdstuk. 
Een nummer met 2 getallen, elk gevolgd door een punt, betreft een alinea. 
Een nummer met 3 getallen, elk gevolgd door een punt, betreft een figuur. 
 
Het eerste getal is steeds het hoofdstuk nummer. 
Het tweede getal is steeds het alinea nummer van het betreffende hoofdstuk nummer. 
Het derde getal is steeds het figuur nummer van het alinea nummer van het betreffende 
hoofdstuk nummer.  
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Voorwoord 
 
Het idee om de harmonie van de muziek te onderzoeken en deze indien mogelijk te 
benutten voor het proportioneren van bouwkundige constructies houd me bezig sinds 
1977, gezien een aantekening van die datum.  
De eerste informatie aangaande de harmonieleer kreeg ik van de Haarlemse koordirigent 
Anton de Beer, die bekend was met de archieven van het Teyler Museum aldaar. 
Hij bespeelde daar het 31 toons orgel tijdens de zondagmiddag uitvoeringen die daar 
werden gegeven. Dat gebeurde in het kader van de Vereniging voor Nauwluisterendheid, 
die helemaal gericht was op het completeren van onze toonladder overeenkomstig de 
theorie van Christiaan Huygens volgens welke de hele toon verdeeld werd in 4 kwarttonen 
in plaats van 2 halve tonen. Daar werd ook aparte muziek voor geschreven, onder andere 
door Henk Badings.  
De achtergronden van Huygens muziektheorie zijn nauwgezet beschreven door prof. A.D. 
Fokker die daar lezingen over gaf (voor mijn tijd), waarvan ik door Anton de Beer een 
uitgave in bruikleen ontving. 
In 1980 had ik een opzet die aan mijn doel beantwoordde onder de titel: Muzikale 
Architectuur, inleiding tot een theorie over muziek en ruimte. 
Daarmee kwam ik in 1981 bij prof. Gout te Delft terecht bij wie ik eerder als 
bouwkundestudent college liep. Hij zag er wel wat in, temeer omdat het onderwerp hem 
zelf ook hevig interesseerde. Dat zou het opnemen zijn van een traditie welke stamde van 
de Pythagoreërs, waar ik toen voor het eerst van hoorde. 
Op zijn initiatief ben ik toen bij prof. Bottema geweest, destijds rector magnificus van de 
TH Delft. Die vond mijn aanpak van het snarendiagram met de evenredige ophoging van 
12 tonen in het octaaf maar matig interessant. De natuurlijke getallen en hun reciproken, 
daar zat volgens hem veel meer in. 
Samen met prof. Gout bezocht ik tevens de Heer van der Grinten, vioolbouwer, na het 
verwerken van een hoeveelheid literatuur. 
Zelf bracht ik nog een bezoek aan het Instituut voor Sonologie van de Universiteit van 
Utrecht, de Heer Tempelaars, wat weer een aantal titels opleverde op het gebied van fysica 
en niet Euclidische meetkunde. 
In Voorburg bezocht ik nog prof. van Kranendonk die zich helemaal in mijn aanpak kon 
vinden, en in Amsterdam prof. De Boer, medicus aan het AMC, voor de menselijke 
perceptie van geluid. 
Het architectenbestaan kenmerkt zich door hollen of stilstaan, reden waarom het 
studiewerk gedurende de jaren toch gestaag voortgang vond. 
Prof. Gout bracht me in contact met Peter Schmid, professor aan de TU te Eindhoven. Ik 
bezocht werkgroep ‘Harmonikale Ellips’ onder leiding van prof. Schmid (later VIBA) en 
publiceerde in Nieuwsletter harmonicaal BOUWEN, door hem geredigeerd, de eerste 
hoofdstukken van mijn werk. Dat was in de jaren 1984 tot 1986. 
Prof. Gout ging met emeritaat en recentelijk ook Peter Schmid. Het werk moet af. Dus 
doorgaan…
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HIER WORDEN DE FIGUREN VAN LISSAJOUS ALS VOORBEELD GEBRUIKT VAN COMPLEXE FYSIISCHE 
FIGURATIES WAARIN NIETTEMIN EEN EENVOUDIGE WETMATIGHEID SCHUILGAAT 

 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                                                        1. Inleiding 

3 

 
1. Inleiding      
 
1.0. De titel waaronder dit werk wordt gepresenteerd herinnert aan de wijze waarop Johan 
Sebastiaan Bach met het Wohl Temperiertes Klavier zijn meerstemmige fuga’s 
componeerde en na een periode van canonieke koorzang een waterval van samenklinkende, 
neerdalende en opklimmende tonen in zijn muziekstukken tot leven wist te brengen. Het 
vinden van de juiste begeleidende tonen bij de melodie van de eerste stem werd het 
contrapunt genoemd, wat moest passen in een vooraf bepaalde stemming van tonen welke 
in het  gebruikte muziekinstrument, het orgelklavier, vooringesteld werd. 1) 
  
Onderzoeksveld 
 
1.1. Met dit werk wordt een poging gedaan een leidraad te vinden waarmee de 
maatvoering en samenhang nader bepaald kan worden door architecten bij het maken van 
een bouwkundig ontwerp, en wel zodanig dat het ontwerp de harmonische, melodische, 
ritmische en dynamische kwaliteit van muziek als kenmerk verkrijgt. 
 
1.2. In het woordgebruik zijn er legio termen en uitdrukkingen die in de vakgebieden van 
de muziek en van de bouw woordelijk overeenkomen maar met een voor elk vakgebied 
specifieke betekenis. Hier volgen een paar voorbeelden: maat, toon, passage, sleutel, ladder,  
balk, hoog, laag, hard, zacht, boven, onder, enz. 
 
1.3. Een bouwwerk moet als het gereed is sterk, onbeweeglijk en onveranderlijk zijn en 
vormt in die hoedanigheden een grote tegenstelling tot  muziek met haar eigenschappen. 
In het ontwerpstadium als alles nog gebouwd moet worden kunnen alle betrekkingen en 
bouwvormen nog vrij worden gekozen en is er een overeenkomstige vrijheid in het werk 
van de architect en de componist.  
 
1.4. Zo groot is in dat stadium de ontwerpvrijheid dat de architect behoefte heeft aan een 
basis, een uitgangspunt. Meestal bieden het programma en de situatie rondom voldoende 
houvast om iets zinnigs in te ontwikkelen, maar iets wat overeenkomt met de 
hoedanigheid van de opgave zelf, vooral de opgave tot het bouwen zelf tot uitdrukking te 
brengen  kan tot problemen leiden. Wat is dan het Leitmotif? 
 
1.5. Ook daarvoor zijn antwoorden te geven die echter direct verwijzen naar de 
verbeeldingskracht van de ontwerper zelf en de uitgangspunten die hij hanteert. Vaak zijn 
het meetkundige figuren of vormen uit de natuur zoals kristalvormen of expressieve 
constructies.  
 
1.6. In dit werk is dat uitgangspunt de muziek. Kan muziek een analogie zijn voor wat de 
ontwerper in de realisatie van zijn idee wil bereiken, zo lenig en wendbaar, zo levendig en 
aansprekend, aan gevoel en stemming beantwoordend… 
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Uitgangspunten 
 
1.1. De overwegingen die aan dit werk ten grondslag liggen betreffen de visuele en 
akoestische aspecten van de waarneming, welke als afzonderlijke gebieden beschouwd en 
bestudeerd worden, maar die wel tot één werkelijkheid bijdragen. Om die reden moeten er   
noodzakelijkerwijs raakvlakken en samenhangen tussen die aspecten gevonden kunnen 
worden. Zie figuur 1.1.1. 
 
1.2. De bedoelde raakvlakken worden gevormd door de materie als het zichtbaar deel van 
de werkelijkheid, naast energie als het onzichtbare deel van de werkelijkheid. De materie 
maakt het licht visueel en het geluid akoestisch voor zover er een waarnemer aanwezig is. 
Die rol krijgt de mensheid toegedeeld. De raakvlakken tussen energie en materie zijn voor 
de waarnemer zichtbaar en tastbaar als vorm.    
 
Wetenschappelijk kader 
 
1.3. Licht en geluid worden op specifieke wijze door materie gereflecteerd, geabsorbeerd 
en doorgelaten. Het zijn inwerkingen van energie op materie in de vorm van 
golfverschijnselen. Bij licht betreft het electromagnetische straling met een golflengte van 
0,38 tot 0,78 x 0,000001 m, van violet tot rood. Bij geluid gaat het om drukgolven in een 
medium, meestal lucht, met een golflengte tussen 0,017 m en 17 m, als hoogste resp. 
laagste voor de mens hoorbare geluid. 2)  
 
1.4.  Toonhoogten in de muziek worden voortgebracht door lucht welke in trilling wordt 
gebracht door het aanstrijken of aanslaan van een snaar, het aanblazen van een buis of het 
beroeren van een trommelvel, elk met het eigen toonhoogte- en klankbereik. 
 
1.5. De evenredigheid welke van oudsher is onderkend tussen harmoniërende tonen 
onderling waar het de snaarlengte of de buislengte betreft heeft historisch gezien een rol 
gespeeld bij de afmetingen welke voor muziekinstrumenten werden gebruikt en ook voor 
het vaststellen van bouwkundige maten. 3) 
  
1.6. Tijdens de Renaissance en het Humanisme werd de eenheid van de wetenschap nog 
beoefend en nagestreefd. 4) Feitelijk waren de bekende schilders van die tijd beoefenaars 
van de wetenschap en het perspectief terwijl de graveurs handboeken samenstelden van 
bouwstijlen, anatomie en geografie. 
 
1.7.  Na de Franse Revolutie had men wetenschappelijk gezien behoefte aan andere 
uitgangspunten dan die welke golden ten tijde van het Franse vorstenhuis. De scheiding 
van kerk en staat werd doorgezet en naast de Ecole des Beaux Arts welke opleidde voor de 
bouw van paleizen werd de Ecole Polytechnique opgericht met een pragmatische opleiding 
voor industrie-, commercie- en overheidsgebouwen. 5) 
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1.8. Het betrof een culturele omslag welke ook in Nederland werd gevolgd met de 
oprichting van de Technische Hogeschool te Delft voor wetenschap op basis van empirie, 
analyse en deductie. Die cultuur kenmerkt de situatie thans. 
 
1.9. In de huidige tijd is er een groep in Zwitserland, de Kreis der Freunde um Hans 
Kayser, die de harmonie als basis voor vorm, klank en kleur bestudeert met haar 
verschijningsvormen in de natuur. De basis vormt de uitgave van  Harmonikale Studien 
Heft 1 van Hans Kayser in 1946, Ein harmonikaler Teilungskanon, waarin de betrekking 
tussen klank en vorm uiteen wordt gezet aan de hand van schetsen uit het Bauhüttenbuch 
van Villard de Honnecourt. 6) 
 
1.10. Dit dunne boekje werd mij ter hand gesteld door mijn promotor, Prof. Mag. 
Arch.Ing.Dr.h.c. Peter Schmid tijdens een bijeenkomst van de Harmonikale Ellips, een 
studiegroep van de VIBA (Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur) in ’s 
Hertogenbosch waarvan ik deel uitmaak sinds dit promotieonderzoek door mij verricht 
wordt. Na een opruiming van zijn werkkamer en boekenplanken kwam het zo daar ter 
tafel. Samen met zijn Monochord heb ik het nog in bruikleen totdat deze dissertatie is 
afgerond. Dan moet het volgens zijn aanwijzing naar de bibliotheek van de VIBA en daar 
worden beheerd. 
 
1.11. De inhoud van Ein Harmonikaler Teilungskanon vormde een volledige bevestiging 
van mijn vorderingen tot dan toe, tot het jaar 2002. Enerzijds was dit een enorme 
geruststelling, een vaste fundering van het voorgaande werk, anderzijds ontviel mij de 
claim op de oorspronkelijkheid er van. Niet anders bleef over dan het werktraject te 
vervolgen en te trachten het door mij gestelde verder reikende doel te bereiken. 
 
Problematiek 
 
1.12. Ook thans worden in het bouwontwerp veel evenredigheden gebruikt, vaak met goed 
resultaat. Maar waar het gebruik op berust blijft in het vage en of het gebruik consequent 
en consistent is blijft een vraag. Deze onduidelijkheid en inconsistentie ten aanzien van het 
kiezen van de proporties in het architectonisch ontwerpen is het probleem, dat door 
middel van het onderhavige onderzoek verhelderd of opgelost zou moeten worden. 
 
Stand van zake 
 
1.13. Daarbij komt dat bij de vakuitoefening gebruik kan worden gemaakt van 
verschillende ontwerphulpmiddelen voor systematische en nadere maatbepaling, elk met 
hun eigen kenmerkende eigenschappen. In Hoofdstuk 21 worden deze met elkaar 
vergeleken en met de opzet van het Bouwkundig Contrapunt, dat hier wordt aangereikt. 
De keuze voor het ene of het andere ontwerpstelsel maakt kennelijk deel uit van het 
probleem, maar het lijkt onethisch op die keuze veel invloed uit te oefenen omdat die 
keuze vrij moet zijn. 
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Doelgroep 
 
1.14. Dit werk is begonnen louter op basis van nieuwsgierigheid en eigenbelang met het 
oogmerk de eigen ontwerpstijl nog meer te verbeteren en de flexibiliteit en bruikbaarheid 
van het bouwwerk te maximaliseren door systematisch en efficiënt met maten om te gaan. 
Daar komt het idee uit voort voor het expressief maken en tot samenhang brengen van 
bouwkundige maten de toonhoogte afstemming van de muziek te gaan gebruiken, omdat 
die afstemming  in de muziek op zo’n voorbeeldige  en toetsbare manier plaats vindt.  
1.15. Inmiddels komt het einde van mijn loopbaan in zicht en kunnen de richtlijnen voor 
het optimaliseren van het matenbestand alleen nog anderen behulpzaam zijn. 
Dat zijn dus mijn vakgenoten en hun medewerkers en de studenten die zich op de 
ontwerppraktijk voorbereiden, waarbij het voor mij niet nadelig meer is aan hen mijn 
verworven kennis mee te delen, eerder een soort verantwoordelijkheid. 
1.16. De idee er achter is wel dat door hun werk met deze kennis er langzamerhand iets 
zou kunnen doorklinken van de helderheid en de subtiliteit, die eigen is aan de muziek, 
naar een groter publiek van gebruikers en bewoners van de bouwwerken die door de lezers 
van dit werk zullen worden ontworpen en gebouwd. 
 
Opgave 
 
1.17. De systematiek van de toonopbouw in de muziek te leren kennen en die te gebruiken 
voor het vaststellen van optimale proporties in het architectonische ontwerpproces is de 
opgave en tevens het voorop gezette doel dat met deze studie wordt beoogd. 
1.18. Het vaststellen van de onderliggende wetmatigheid van de toonharmonieën, deze te 
groeperen en aan te geven welke deze zijn, en het inpassen van deze verhoudingen als 
posities in een ontwerp. 
1.19. Het tot ruimtelijke uitdrukking brengen van de melodie die de leidtoon geeft aan de 
begeleidende harmonieën en die aan de zeggingskracht van een muziekstuk beantwoordt. 
Deze inherente zeggingskracht die in het lied verband houdt met een inhoudelijk 
tekststramien, een mededeling waarin het doel en de strekking van de act wordt 
weergegeven zou in zijn bouwkundige vorm de dynamiek van de bouwkundige compositie 
moeten uitmaken die uitdrukking geeft aan de bedoeling  en het gebruik van het 
bouwwerk. Net als bij het lied zou hier tekst kunnen worden toegevoegd, zoals dat bij 
gevelbelettering het geval is. 
1.20. De ritmering van een muziekstuk verwijst naar periodieke accenten die in hun 
bouwkundige vorm steunpunten opleveren op met de periode van het ritme overeen 
komende afstanden van elkaar. De interpretatie hiervan behoort tot de opgave. 
 
Doelstelling 
 
1.21. Het uiteindelijke doel van dit werk, Het Bouwkundig Contrapunt, Muziek 
Instrument voor de Bouwkunst, is een verbeterd en beter in de ontwikkeling te sturen 
aanbod van omgevings-bouwwerken met aan de muziek ontleende harmonische, 
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melodische, ritmische en dynamische kwaliteit voor de toekomstige wonende, werkende en 
opgroeiende bevolking  
1.22. Dat aanbod zal aanvankelijk zeer incidenteel zijn, afhankelijk als het is van de 
communicatie en kennisname naar en door het vakgebied en parallel daaraan naar en door 
de bevolking. De berichtgeving naar vakwereld en bevolking is dus op zichzelf een doel. 
1.23. De hiervoor genoemde doeleinden die niet onmiddellijk met dit werk bereikt 
kunnen worden moeten beperkt worden tot het opstellen van de richtlijnen en het 
aangeven van het pad waarlangs de informatie en de werking van het fenomeen Muziek 
begrijpelijk en bruikbaar wordt gemaakt en toepasbaar bij de bewerkingen van het 
bouwkundige ontwerp.. 
1.24. Los daarvan noemen we nog het omgevingspsychologisch onderzoek dat moet 
plaatsvinden om de effectiviteit van het Bouwkundig Contrapunt te toetsen op een 
representatieve groep waarvoor dit werk alleen het onderzoeksinstrument kan zijn. 
 
Vraagstelling 
 
1.25. De toegang tot de oplossing van de opgave wordt beheerst door de vraag of de 
harmonie, de melodie, de ritmiek en de dynamiek van de muziek overdraagbaar zijn op de 
bouwkunst en of men bereid is in deze richting onderzoek te doen, die weg te volgen. 
 
1.26. De opgave laat zich aldus in de volgende vraagstellingen opsplitsen:  
 
- doelgericht proportioneren met veel variatie. 
- bereiken van harmonie en levendigheid. 
- verkrijgen van kennis en vaardigheid. 
- differentiëren van de typologie van bouwobjecten. 
- uitbreiden van de vormentaal. 
- vernieuwen van het ontwerpidioom. 
- toevoegen aan het bouwkundig onderwijs. 
- verbeteren van de aan- en inpassing van bouwobjecten onderling. 
- vormgeven en indelen van de tussen bouwobjecten liggende ruimte.                  
- realiseren van een aantrekkelijk en expressief bouwproduct. 
 
Middelen 
 
1.27.  Sinds de Oudheid en de Kring van Pythagoras is het Monochord het instrument 
waarmee het samenklinken van toonhoogten wordt bestudeerd. Zelf heb ik het geprobeerd 
met de toongenerator van een computer maar de luidsprekers brachten daarbij zoveel 
boventonen voort dat de beoordeling ervan wel heel gebrekkig was. 
Het monochord van de VIBA was voor mij het aangewezen instrument om mee te werken. 
 
1.28. De stemming van andere muziekinstrumenten wordt analoog hieraan bepaald. De 
berekeningen die daarbij horen worden elders in dit werk behandeld. 
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1.29. Modellen en maquettes worden gebruikt om de uitwerking van ontwikkelde 
opvattingen te toetsen. De bouwchips welke hierna nog behandeld worden zijn daar een 
voorbeeld van. 
 
1.30. Deze studie is ook een aanzet geweest bepaalde meubels te ontwerpen en te 
vervaardigen om ook daarin de strekking van de denkbeelden te concretiseren en 
beoordeelbaar te maken. 
 
Methode 
 
1.31. In hoofdzaak betreft het werk voor 2001 de schematisering van de toonladders tot 
een visueel perspectivisch werkend diagram dat de klankharmonieën representeert en door 
mij het Toonhoogtenspectrum wordt genoemd, (zie figuur 7.0.3. op de pagina’s IV en V) 
en na 2001 het omvormen van dit diagram tot de achtergrond van een melodie waarbij de 
tijd een rol speelt. Het resulteert in een visueel musicologisch preparaat waaruit de 
dynamiek en harmonie van het muziekthema valt af te lezen en dat rekenkundig kan 
worden gevolgd. Zie Hoofdstuk 14 en verder. 
1.32. Om  een snelle en correcte transscriptie van toonhoogten tot coördinaten mogelijk te 
maken is een isometrische toonhoogten tabel gemaakt waarin tevens zijn aangegeven de 
getalsmatige relaties die tonen onderling kunnen vertonen en die heel verschillend kunnen 
zijn. Zoals tonen als groep in een compositie voorkomen is aanwijsbaar in de tabel, en dat 
is heel onthullend. Want dat gaat met cijfers gepaard, en die cijfers staan daar. Die wil je 
als ontwerper kennen en daarvoor moet je dit lezen… 
 
Sociale relevantie 
 
1.32. Inmiddels is de welvaart toegenomen, wordt het publiek overvoerd door de media en  
is weinig geïnteresseerd in steeds weer nieuw aanbod. Het ervaart de uitgroei van steden en 
verkeer als bedreigend en de burgerlijke verplichtingen als beklemmend. 
 
1.33. Er is een uitgesproken behoefte aan een andere, bijzondere bouwkwaliteit bij 
bouwobjecten waarbij het gaat om tijdloze schoonheid die het publiek tevreden kan 
stemmen en toegankelijk is. De zoekende mens moet er rust en voldoening in vinden. 7) 
en  8)  
 
1.34. Dit is wel het juiste moment om een metamorfose tot stand te brengen door een 
brug te slaan over uiteenlopende disciplines, iets wat met behulp van computers op tal van 
gebieden al plaats vindt en tot verrassende resultaten leidt. Op naar een nieuwe bloeitijd. 
 
Wetenschappelijke relevantie 
 
1.35. Niet alleen de bouwkunde gaat een metamorfose tegemoet. Ook de muziek krijgt 
door de diagrammen en beschouwingen van Het Bouwkundig Contrapunt aanpassingen te 
verwerken die niet groot zijn maar toch ingrijpend. Van een evenredige harmonie naar een 
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niet evenredige harmonie. Kan dat ? Dat kan niet alleen, dat moet ! Uit deze studie blijkt 
dat de harmonie van de boventonen niet evenredig is en dat de musicologische 
toonopbouw dan ook niet evenredig gemaakt moet worden. Dus terugschakelen naar de 
zuivere intonatie van de Reine Stemming. Voor het hoe en waarom moet U verder lezen. 
 
1.36. Tot nu toe was er geen brug tussen de duur van een muziekstuk en de ruimte die een 
bouwwerk inneemt. Ruimte en tijd worden behandeld als gescheiden domeinen maar dat 
kan in deze eeuw van snelheid en prestatie niet worden volgehouden. In het verschijnsel 
geluid zelf wordt ruimte op tijd betrokken, worden ruimte en tijd gemaakt, als een 
samenhangende werking verwekt en waarneembaar gemaakt. En de wetenschappelijke 
relevantie ervan is:    Is de brug er wel, of is de brug er niet. 
 
1.37. In zijn Bau Ordnungs Lehre, niet te verwarren met zijn Bau Entwurfs Lehre, beveelt 
Neufert aan in het kader van de standaardisatie en harmonisatie van de bouw de 
eigenschappen van de muziek nader te bestuderen. Laat deze dissertatie daartoe een 
bouwsteen zijn. 9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zie Bijlage 29.5.1. De gelijkzwevende stemming, auteur Bernet Kempers, 
Muziekgeschiedenis blz. 36. 
2) Kosten, C.W. Bouwfysica, Delft 1972, blz. 90. 
3)Vitruvius, Andrea Palladio, Martin Schmid, zie Bijlage 29.9.1. , Kerk te San Rafaël, 
Brazilië, ontworpen door Martin Schmid, 1745-1749, auteur E. Kühne, 
tentoonstellingscatalogus van het Historisch Museum, Luzern, 1994. 
4) Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 1962, Hans Vredeman 
de Vries und die renaissance im Norden, Borggrefe e.a. 2002. 
5) van Zeijl, De traktaten van Durant, 1990. 
6) Harmonikale Studien Heft 1 van Hans Kayser in 1946, Ein harmonikaler 
Teilungskanon. 
7) Mitscherlich, A., Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1965  
8) Reiner, R. Kriterien der wohnlichen Stadt, Akademische Druck- und Verlaganstalt, 
Graz,1978.  
9) Neufert, E., Bauordnungslehre, Schlussbetrachtung blz. 79, Bauverlag GMBH, 
Wiesbaden-Berlin. 
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2. Hypothese        
 
2.0. De gewoonten en methoden volgens welke het ruimtelijke ontwerp tot stand komt 
zijn gebonden aan een zich voortdurend ontwikkelend gebied van kennis. 
Omdat het moeilijk is aan te geven waarom de ene werkwijze boven de andere de voorkeur 
verdient en om na te gaan in welke richting bepaalde ontwerpmethoden zijn te verbeteren, 
wordt hier gezocht naar een model waarin het ruimtelijk vormgeven kan worden 
gesimuleerd. 
Indien het mogelijk blijkt overeenkomstige elementen nauwgezet op elkaar te betrekken 
komt hiervoor in aanmerking het verschijnsel geluid, als informatiedrager, en de daarop 
gebaseerde muziek. 
 
2.1. Hiervoor wordt muziek beschouwd als een volgorde en een samenspel van reeksen 
golflengten, ruimtelijk samenhangend in opeenvolgende verdichtingen en verdunningen in 
het medium lucht. 
Het hoorbare geluid heeft golflengten groter dan ca.. 17 mm en kleiner dan ca. 17 m. 
(Kosten, 1972, blz. 90). 
 
2.2. Voor lopende golfbewegingen gaat het om zich verplaatsende samenhangen, wat een 
betrekkelijk bezwaar mag heten. 
Zodra echter door reflectievlakken staande golven worden veroorzaakt ontstaat een 
langzamer bewegende of stilstaande structuur, waardoor de klank van het geluid nader 
wordt bepaald. 
 
2.3. Met lijn- en puntrasters kunnen de akoestische reflecties optisch worden nagebootst. 
De knooplijnen van de golfpatronen worden zichtbaar. Zo wordt het akoestische proces 
een visuele aangelegenheid. Zie figuur 2.3.1. en in de bijlage 29.4.1. 
 
2.4. In aanvang zijn de wetmatigheden van knooplijnen en golflengten, oorzakelijk voor 
klank en toonhoogte, nog heel eenvoudig. 
Deze ordeningen worden nu als leidraad genomen voor het realiseren van het ruimtelijke 
ontwerp, in beschouwing nemende dat golflengten als reeksen eenheden samenhangen, 
boventonen hier weer onderdelen van vormen, en knooplijnen begrenzingen zijn van 
velerlei aard. Zie A. Wood en J.M. Bowsher, Bijlage 29.4.1. 
 
2.5. Afgaande op overwegingen van toonhoogten en hun onderlinge harmonie zouden we 
er naar moeten streven een grootste gemene deler te vinden voor de door ons toegepaste 
afmetingen, maar ook rekening moeten houden met het kleinste gemene veelvoud van de 
belangrijkste maten.  (Fokker 1945, blz. 42). 
Beide moeten in redelijk waarneembaar verband staan tot de gerealiseerde totaliteit. 
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2.6. Overeenkomstig de harmonie van toonhoogten in de muziek, die subjectief kan 
worden beoordeeld, zal het mogelijk zijn zeer zorgvuldig afmetingen in de bouwkunde op 
elkaar af te stemmen. Verdere studie zou gericht moeten  zijn op het aantonen van de hier 
te noemen hypothese: 
 
2222.7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen .7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen .7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen .7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen 
aan aan aan aan de de de de golflengten van golflengten van golflengten van golflengten van metmetmetmet elkaar  elkaar  elkaar  elkaar harmoniërendeharmoniërendeharmoniërendeharmoniërende tonen. tonen. tonen. tonen.    
    
2.8. Het is hier wel de plaats de titel van dit werk Het Bouwkundig Contrapunt te 
verklaren. Verderop in dit werk blijkt het hele vraagstuk zich samen te trekken in het 
verschil tussen 1 en 2, of om het wat minder cryptisch te zeggen het verschil tussen ½, 1 
en 2. 
    
2.9. De harmonieën waarom het gaat liggen tussen beide uiterste getallen, dus tussen 1 en 
2 ofwel tussen ½ en 2. welke getallen staan voor de octaafverdubbelingen die in de muziek 
plaats vinden. 
 
2.10. De posities van de intervallen, van de tussen de octaven in liggende muzieknoten, 
want daar praten we over, worden bepaald door de som en het verschil van 1 met de 
achtereenvolgende boventonen, dat wil zeggen 1±1/2, 1±1/3, 1±1/4, enz.  
 
2.11. Nu is 1/2+3/2=2, 2/3+4/3=2, 3/4+5/4=2, enz. Tel je de golflengten van die 
tonen bij elkaar op dan krijg je steeds de dubbele  golflengte van de toon waarmee je 
begon, het dubbele van de toon met golflengte 1. 
 
2.12. Omdat het Contrapunt volgens de musicologie het zoeken omvat van de 
begeleidende tonen bij een melodie wordt voorgaande methode volgens welke bij een 
interval direct een ander harmoniërend interval wordt gevonden ook het Contrapunt 
genoemd en omdat het voor bouwkundig gebruik bestemd is wordt het Het Bouwkundig 
Contrapunt genoemd.  
 
2.13. Met dat al zit men als lezer direct midden in de materie maar de basis ontbreekt nog. 
Dat kan alleen maar een aanbeveling zijn om ook de navolgende pagina’s te lezen en te 
zien of U het met wat daar staat eens kunt zijn.    
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3. Afleiding van het snarendiagram 
 
3.0. Om een idee te krijgen van de samenhang tussen golflengten en frequenties  wordt het 
frequentiebereik van een  piano via een aantal omzettingen vergeleken met de denkbeeldige 
opstelling van een waarnemer staande voor de zogenaamde eenheidstunnel, een vooralsnog 
geheel vlak diagram, waarin golflengten ten opzichte van elkaar worden uitgezet. 
 
3.1. Indien we de frequenties van de toonhoogten welke voorkomen op de piano uitzetten 
volgens de ligging op het toetsenbord krijgen we de hierbij gaande figuur 3.1.1.  (Kosten 
,1972, blz. 90). 
Vormgevers kunnen met deze grafiek weinig beginnen, reden waarom de figuur volgens de 
navolgende bewerkingen zal worden aangepast. 
 
3.2. In plaats van frequenties, dus trillingen per seconde, worden de golflengten van de 
tonen beschouwd, omdat deze grootheden veel beter aansluiten op ons ruimtelijk 
voorstellingsvermogen. Zie figuur 3.2.2. 
Dit heeft tot gevolg dat de hoogste toon met de grootste frequentie rechts, volgens haar 
golflengte nu heel klein moet worden afgebeeld, en de lage tonen groot. 
Om de hoogste toon met golflengte 0 te laten samenvallen met het 0-punt van X en Y as 
worden de hoge tonen links afgebeeld en de lage tonen rechts. 
 
3.3. De volgende overweging is dat de plaatsing van de uitgezette golflengten volgens de 
onderling gelijke toetsafstanden mogelijk helemaal niet in overeenstemming is met het 
onderlinge verband tussen hoge en lage tonen. 
 
3.4. Als we de opeenvolgende octaven uitzetten op afstanden welke telkens 2x zo groot 
worden, krijgen we van hoog tot laag punten welke liggen op één rechte lijn. 
Zetten we de tussenliggende tonen weer op gelijke afstanden ertussen dan vormen de 
uiteinden van de uitgezette golflengten gebogen lijnen opgehangen aan de opeenvolgende 
octaven. Het waslijndiagram, zie fig. 3.4.3. 
 
3.5. Nu schuiven we de tussenliggende golflengten tegen de rechte lijn aan welke door de 
uiteinden van de octaven wordt gevormd. 
De onderlinge afstanden van de tonen lopen nu op volgens een opvallende regelmaat.. Zie 
fig. 3.5.4. 
 
3.6. Door de opklimmende afstanden van de uitgezette golflengten gelijk te stellen aan de 
achtereenvolgende golflengten zelf, kunnen we zowel langs de X as als langs de Y as de 
uitgezette golflengten opmeten en visueel in beschouwing nemen. 
 
De schuine rechte lijn door de oorsprong maakt nu een hoek met X en Y as van 45°. Zie 
fig. 3.6.5. 
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3.7. Trekken we horizontale lijnen uitgaande van de octaven van C dan completeren we 
daarmee een figuratie die ik het ‘’Snarendiagram’’ noem.  
Beter is het misschien van een ’’Toonhoogten Diagram’’ te spreken maar daarvan volgen er 
in het verloop van dit werk nog zoveel dat de naam voor deze figuur hier wel op zijn 
plaats is. 
In de volgende uiteenzetting zal ik bewerkingen uitvoeren met het Snarendiagram, zowel 
2- als 3 dimensionaal. Zie fig. 3.7.6. 
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4. Bewerkingen met het snarendiagram 
 
4.0. De omzettingen welke plaatsvinden in artikel 2 zijn terugkijkend verbazingwekkend. 
We zijn van moeilijk toegankelijke logaritmische en kromlijnige diagrammen 
terechtgekomen bij  zeer heldere rationele en rechtlijnige schema’s. 
Wat gebeurt hier, kan dat allemaal zo maar? Daarop moet antwoord worden gegeven. 
 
4.1. Het snarendiagram is gebaseerd op een gelijkmatige verhoging van de 
achtereenvolgende tonen volgens een methode die algemeen gebruikt wordt in de Westerse 
muziek van heden. 
Het is de door Bach gangbaar geworden “gelijkzwevende” stemming van 12 
opeenvolgende tonen in het octaaf, ontwikkeld door Werckmeister omstreeks het jaar 
1690.    
De gelijke zwevingen betreffen het kleine, in hoorbare zwevingen op te merken, verschil 
dat de gestemde tonen afwijken van de tot dan toe gebruikte “zuivere stemming”der 
tonen. (Kempers, 1943, blz. 36).  
 
4.2. Door Simon Stevin werden de voor de gelijkzwevende stemming nodige kunstgrepen 
wiskundig gekarakteriseerd volgens de twaalfde machtswortel van het octaaf: 
 
2°´¹²=1,  2¹´¹²,  2²´¹²,  2³´¹², . . .  2¹¹´¹²,   2¹²´¹²=2,  2¹³´¹², . . .  enz.                
Na 12 verhogingen is de frequentie dus verdubbeld, ofwel de golflengte gehalveerd. 
 
3.3. De musicologische benamingen van het 12 toons toonstelsel zijn achtereenvolgends: 
1     2      3    4     5      6     7       8    9    10    11    12 
A,   Ais,   B,   C,   Cis,   D,   Dis,   E,   F,   Fis,   G,   Gis,   A,  
maar ook: 
A,   Bes,   B,   C,   Des,   D,   Es,    E,   F,   Ges,  G,   As,    A, 
en ook: 
la,            si,  do,           re,            mi,  fa,          sol,          la, 
 
4.4. Afhankelijk of er van verhogingen sprake is, (kruizen), wordt de bovenste regel 
benamingen gebruikt, 
dan wel er van verlagingen sprake is, (mollen), wordt de middelste regel gebruikt. 
 
4.5. De onderste regel stamt uit de koortraditie en toont de mineur ladder, beginnend bij 
la, een kleine terts onder do, en is historisch gezien de meest authentieke. Men spreekt van 
C kleine terts. Beginnen we bij do dan worden dezelfde noten een majeur ladder, die 
opgewekt klinkt,  C grote terts. 
Op een klavierinstrument  zijn dit de witte toetsen, de weglatingen er tussen zijn de zwarte 
toetsen welke worden aangeduid in notenschrift met een kruis of mol bij de naastliggende 
toon.
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4.6. Achter deze benamingen gaan enkele hoofdstukken musicologische geschiedenis en 
harmonieleer schuil. Het ziet er niet geheel logisch uit door de weglatingen welke het 
gevolg zijn van de toonsoort waarin een muziekstuk wordt vastgelegd. De toonsoort is  
van invloed op de gevoelswaarde welke een muziekstuk oproept. Zie Bernet Kempers, 
Bijlage 29.5.1. 
 
4.7. Met een rekenapparaat kunnen de waarden van de opeenvolgende golflengten 
gemakkelijk worden bepaald. 
Het zijn echter getallen met veel decimalen achter de komma, voor bouwkundig gebruik 
dus niet erg plezierig. 
Delen of vermenigvuldigen met 2, 4, 8, enz. levert de overeenkomstige positie in 
nabijgelegen hogere of lagere octaven. 
 
4.8. Aan de hand van de bijgaande figuren zien we wat er zoal mee is te doen. 
De figuren 4.8.1. en 4.8.2. geven inzicht in het gebruik van het diagram met 2 resp. 3 
coördinaten. 
Rechthoekige vlakken en -prisma’s kunnen ruimtelijk worden aangeduid en musicologisch 
benoemd, en zijn in hun harmonie op de piano ten gehore te brengen. 
Op deze manier kunnen bewust volumina worden gekozen welke musicologisch 
beschouwd gunstige eigenschappen hebben dus behoren tot een harmonisch klinkend 
akkoord of passend in de volgorde van een melodie of thema.            6/12                           
Het zijn alle verhoudingen van algebraïsche getallen, waaronder √2(=2     ),√3, √4, √6. 
De drie eenvoudigste akkoordrijen, die van C, F en G zijn met stippen aangegeven in de 
figuren 4.8.1. en 4.8.2. 
 
4.9. De figuren 4.9.3. en 4.9.4. laten het perspectivisch gebruik van het snarendiagram 
zien. Het is echter geen normale perspectivische projectie, want er ontstaan gebogen 
zichtlijnen als we uitgaan van gelijkblijvende twaalfdelingen bij de octaafverdubbeling van 
1 naar 2, van 2 naar 4 en van 4 naar 8 zoals we in de figuren 4.9.5. en 4.9.6. kunnen zien. 
 
4.10. Optisch gezien moeten de posities bij octaafverdubbeling in de eenheidstunnel 
tevens verdubbelen, zoals de gelijkblijvende schaalverdeling met betrekking tot fig. 4.9.5. 
laat zien. Dan ontstaan er wel rechte zichtlijnen. 
 
4.11. De waarnemer op de positie 0 ziet op vlak 1 van de eenheidstunnel  de bovengrens 
van vlak 2  geprojecteerd op de helft van de hoogte, waarboven 12 posities tot boven van 
de 12 posities tussen C en C’. 
Op 1/4 van de hoogte ziet hij tussen C’ en C”ook 12 posities en op 1/8 van de hoogte 
tussen C”en C”’ weer 12 posities welke inmiddels veel verder uit elkaar zijn gelegen. 
Nemen we aan dat de uitdijende posities bovenaan fig. 4.9.5. getekend moeten worden als 
even ver uit elkaar zoals boven fig. 4.9.6. dan moeten de zichtlijnen zich krommen om 
dezelfde doorgangspunten op het projectievlak 1 te bewerkstelligen. 
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4.12. Kromming van zichtlijnen komt voor bij dichtheidsverschillen in geleidingsmedia als  
lucht, water of glas. Groothoek - en telelens effecten worden er mee bereikt. 
 
4.13. Aldus heeft dit perspectief een bijzondere eigenschap welke in figuur 4.9.4. wordt 
geïllustreerd. 
De hoek waaronder veraf en dichtbij gelegen objecten wordt gezien is constant, waardoor 
de hinderlijke afdekking van veraf gelegen objecten door die welke dichtbij zijn gelegen, 
voor een groot deel wordt vermeden. 
Het lijkt op een tussenvorm tussen het getekende perspectief en de isometrie dat we 
isomorfisch perspectief zouden kunnen noemen, omdat de vormen veraf en dichtbij 
gelijkvormig worden geprojecteerd. 
 
4.14. Nog altijd gaat het hier om de golflengte van tonen welke gelijkmatig tussen de 
octaven  wordt veranderd en gepositioneerd. Dit geeft 2 dimensionaal uitgezet 
ontegenzeglijk een 3 dimensionale indruk en kan dienovereenkomstig ook gemakkelijk 
worden benut met een verplaatsbaar vluchtpunt en al.  
We zijn beland in een virtuele sfeer met eigen wetmatigheden en met zowel auditieve als 
optische kenmerken. 
 

 
 
4.15. De dieptewerking van de projectie wordt natuurlijk zeer versterkt door dubbele 
projectie toe te passen gebaseerd op het zien met 2 ogen. Deze projecties dienen 
gescheiden van elkaar zichtbaar te zijn voor afzonderlijk het linker en het rechter oog. 
 
4.16. In de onderstaande tekening wordt hiervan een indruk gegeven. De projecties zijn 
weliswaar niet gescheiden zichtbaar, maar overlappen elkaar wanneer de er boven 
getekende vluchtpunten samenvallen door enigszins scheel te kijken. Dat is het geval 
wanneer er in plaats van 2 personen 3 personen zichtbaar zijn. De ruimtewerking hierbij 
brengt een verbazingwekkende ervaring te weeg. Zie figuur 4.16.7. 
 
4.17. Dit heeft als zodanig weinig van doen met de toonhoogte aspecten welke hier 
worden gezocht, reden waarom het stereo effect verder buiten beschouwing blijft. 
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5. Boventonen en benedentonen en het getekend perspectief 
 
5.0. Het is nu tijd om verdere aanpassingen te verrichten aan het snarendiagram gezien de 
resultaten met de eenheidstunnel en het vervormde perspectief wat er uit voorkomt. We 
willen de optische realiteit wat verder benaderen. 
 
5.1 De zuivere stemming der tonen is terug te voeren op de natuurlijke boventonen welke 
muziekinstrumenten in het algemeen voortbrengen. 
De golflengten hiervan volgen de reeks: 
 
1/1,  1/2,  1/3,  1/4,  1/5,  1/6,  1/7,  1/8,  1/9,  1/10,  . . . . 
 
De harmonische aspecten hiervan zijn wiskundig onderzocht door Euler, rond het jaar 
1739. (Fokker, 1945, blz. 39). 
De halvering van de golflengten per octaaf treedt ook hier op, zie de onderstreepte 
getallen. De tussenliggende breuken leveren steeds nieuwe tonen behorend tot de majeur 
toonladder , grote terts, opgewekt klinkend. 
 
5.2. Een diagram van de natuurtonen rij ziet U in figuur 5.2.1. 
In figuur 5.2.3. ziet U een voortzetting van het diagram5.2.1. vanaf de 16e  boventoon. 
We merken op dat het aantal delingen, door tussenliggende tonen, per octaaf verdubbeld 
wordt, waardoor het al heel vlug niet meer mogelijk is voldoende lijnen in te tekenen. 
In figuur 5.2.3. is de grote terts toonladder aangegeven tussen 1/24 en 1/48 van de 
grondtoon. De grondtoon is het kleinste gemene veelvoud van de boventonen. 
  
5.3. Fokker spreekt ook over benedentonen van snaren en pijpen. (Fokker, 1945, blz. 56) 
De bovenstaande rij wordt hiermee verlengd met de rij van natuurlijke getallen: 
 
1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  . . . . 
 
Golflengten volgens deze reeks geven tonen welke behoren tot de mineur toonladders, 
kleine terts, gedragen klinkend. 
 
5.4.  Figuur 5.4.2. geeft de benedentonen uitgaande van de grondtoon 1/1 in figuur 5.2.1. 
De grondtoon is nu de grootste gemene deler van de opvolgende benedentonen. 
Fokker noemt de grondtoon hierom nu: gidstoon. 
In de figuren is zichtbaar dat de boven – en benedentonen in het algemeen niet 
samenvallen en elkaar van plaats tot plaats verdringen. 
 
5.5. Samenklanken tussen tonen uit de natuurtonen rij geven reine stemmingen in de 
verhoudingen 2/3,  2/5,  2/7,  3/4,  3/5,  enz. 
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Over de wijze waarop alle mogelijke bestaande toonladders zijn te verklaren uit het ene of 
het andere wiskundige systeem valt breed uit te wijden. 
Wij onderzoeken allereerst de ruimtelijke aspecten, isometrisch voorgesteld in figuur 
5.5.4. 
 
5.6. Maken we met de verkregen diagrammen perspectieven, dan leveren deze de figuren 
5.6.5. en 5.6.6.  Deze blijken overeen te komen met het getekende perspectief volgens de 
Euclidische meetkunde, de meetkunde van de rechte lijn.  
Zie hiervoor ook figuur 4.9.5., de eenheidstunnel met de rechte lijnen en de 
onderverdeling op de X as van 0 tot 96. 
 
5.7. Anders dan de gelijkzwevende stemming met het daaruit voortkomende Snaren 
Diagram geeft de reine stemming met haar natuurtonenrij grafisch een betere weergave van   
het optische, getekende perspectief. 
Zaak is nu wel ook de overige tonen van de 12 toons toonladder in het diagram op te 
nemen en tot een betere verklaring te komen van de posities van de gevonden tonen.
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6. Het dubbelhoog diagram 
 
6.0. Om van de algemene strekking van de voorafgaande stappen te komen tot meer 
gedetailleerde gegevens moeten we het snarendiagram van de reine stemming bekijken in 
een omringend verband. 
 
6.1 Daartoe wordt het projectievlak groot 1x1 op afstand 1 van de waarnemer uitgebreid 
naar boven met een zelfde vlak groot 1x1, zodat een projectievlak ontstaat breed 1 en 
hoog 2, zie bijgaande figuur 6.1.1. 
 
6.2. In het onderste deel van het schema herkennen we het snarendiagram met de lijn 
onder 45° van oorsprong 0 tot 4/4. 
Een hoogtedeling in 4 gelijke delen is toegepast;           1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 
Deze hoogtedeling wordt nu naar boven doorgezet:      5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 
Door deze laatste punten met oorsprong 0 te verbinden worden snijpunten gevonden met 
de lijn tussen 4/4 en ∞/∞  welke liggen in het verlengde van de eerder gevonden posities 
4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8. 
 
6.3. De rij 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, wordt verlengd met 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, en daarna 
verlengd met de posities 9/8 tot en met 16/8. 
De lijnen door deze punten en 0 leveren weer snijpunten op de lijn tussen 4/4 en ∞/∞  
en daarmee de posities van 8/8, 8/9, . . tot 8/16. 
Zo kunnen we doorgaan tot het hele diagram is getekend. 
 
6.4. Volgens de aanpak van uiteenzetting 5 figuur 5.2.3. worden eerst de posities 4/4, 
4/5, . .4/8 benoemd en naar toonhoogte benoemd, waar dit passend is. 
Vervolgens kunnen de verlengden hiervan tevens benoemd worden naar positie en 
toonhoogte. 
Is dit gebeurd dan kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 
6.5. Er ontstaat een 2e vluchtpunt ter plaatse van ∞/∞  als snijpunt van alle diagonalen 
van de in perspectief getekende vierkanten. 
 
6.6. De lijn 4/4, 5/5, . . ∞/∞ is zelf zo’n diagonaal van in perspectief getekende 
vierkanten. 
 
6.7. De lijn 3/4, 4/5, 5/6, (6/7, 7/8), 8/9,  . . 15/16, bevat ten opzichte van C alle 
verhogingen (intervallen) welke in de muziek gebruikelijk zijn. 
 
6.8. De lijn 5/4, 6/5, (7/6, 8/7), 9/8, . . 16/15, bevat ten opzichte van C alle 
verlagingen (intervallen) welke in de muziek gebruikelijk zijn. 
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6.9. De genoemde diagonalen kunnen worden verlengd in de richting van de waarnemer 
zodat ook de waarden 2/3, 1/2, 0/1 worden gevonden, evenals 4/3, 3/2, 2/1, 1/0. 
 
6.10. Samen leveren deze lijnen de snijpunten van alle tonen van de chromatische 
toonladder (12 tonen), op één na . . 
 
6.11. De ontbrekende Fis kan op de positie 2,5/3,5 worden gevonden = 5/7.  
 
6.12. Passend in de systematiek van de uit de musicologie bekende kwintencirkel zou ook 
kunnen 16/15 x 2/3 = 32/45, wat in onze figuur wat gezocht overkomt. 
 
6.13. Dezelfde intervallen maar dan één of meer octaven hoger of lager voldoen aan 
dezelfde musicologische en ruimtelijke vooropstellingen. 
 
6.14. Het Dubbelhoog Toonhoogte Diagram zal een uitgangspunt en een oriëntatie 
blijken te zijn op onze verdere weg door het musicologisch/ruimtelijke universum. 
In de volgende uiteenzettingen gaat het er om met dit materiaal wat meer aansluiting te 
vinden in de vertrouwde concrete wereld. 
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7. De beeldpiramide 
 
7.0. Om tot juiste ruimtelijke gevolgtrekkingen te komen wordt hier nogmaals het 
enkelvoudige en dubbelhoge projectievlak met de totaliteit van de proefopstelling in 
verband gebracht. Zie figuur 7.0.1., 7.0.2.en 7.0.3. op pag. IV en V. 
 
7.1 De proefopstelling bestaat uit een waarnemer, met één oog kijkend vanuit oogpunt 0 
op projectievlak PV dat een afmeting 1 van hem verwijderd is. 
Het beschouwde beeld  betreft ¼ van PV met breedte 1 en hoogte 1, en vormt de 
projectie van een beeldpiramide BP waarop de locatie van de harmonische toonhoogten 
wordt gevonden. 
 
7.2. De projectie van de eenheidstunnel, in het verlengde van de eenheidskubus, is dus niet 
het enige dat we op onderdeel BP van projectievlak PV waarnemen. 
Deze projectie omvat de gehele beeldpiramide welke zich opzij en boven de 
eenheidstunnel uitstrekt, en welke afzonderlijk getekend is in figuur 7.2.3. 
 
7.3. Beschouwen we de beeldpiramide als toevoeging aan een deel van de eenheidssfeer dan 
is uit figuur 7.0.2. duidelijk dat we in de eenheidssfeer, maar ook daarbuiten, met 24 van 
deze piramidevormige delen rekening moeten houden. 
De beeldpiramide levert in projectie het snarendiagram op basis van rationele getallen met 
toevoeging van alle achterliggende posities. 
 
7.4. Uitgaande van het dubbelhoge diagram van uiteenzetting 5, kunnen de toonposities 
op de beeldpiramide worden aangegeven. 
 
7.5. Daarna is het mogelijk de toonhoogten op orthogonale vlakken te projecteren en neer 
te slaan. We krijgen dan figuur 7.5.4. 
Het bijplaatsen van de corresponderende toonhoogten is nog een nauwgezet werkje. 
Opmerkingen: 
 
7.6. De verkorte projecties van deze orthogonale posities leveren de musicologische 
intervallen binnen het octaaf. 
 
7.7. De tangens van de orthogonale posities gemeten vanaf oorsprong 0 is gelijk aan het 
geprojecteerde musicologische interval. De positie met coördinaten 4,3 geeft een tangens 
=3/4 en ook het interval 3/4. 
 
7.8. De beeldpiramide vertoont een gelaagdheid welke ook in het Dubbelhoog Diagram 
zichtbaar is. 
 
7.9. De achtereenvolgende lagen of portalen zijn in geprojecteerde vorm representatief 
voor toonhoogten. Zie figuur 7.9.5. 
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7.10. De portalen vertonen zich als steeds fijnmaziger rasters hoe verder ze in de 
beeldpiramide zich naar achter bevinden. 
 
7.11. Deze rasters vormen verdichtingen ten opzichte van elkaar, overgaand in grijstinten, 
optisch gezien. 
 
7.12. Naast afmeting hebben toonhoogten dus iets te maken met dichtheid en ook met 
een bestanddeel van kleur. 
 
7.13. De posities van de toon intervallen bevinden zich in het randgebied van de 
beeldpiramide en kunnen in het dubbelhoge diagram wel, maar in het snarendiagram niet 
goed worden aangewezen. 
 
7.14. Het zal zaak zijn nu de totaliteit van de waarneming waarvoor de gehele 
eenheidssfeer representatief is in de beschouwing te betrekken. We willen graag vaste 
grond onder onze voeten in het terra incognita waar we ons bevinden. Vandaar de 
navolgende stappen. 
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8. Verkenningen en afbeeldingen 
 
8.0. Om na te gaan wat we met de gevonden posities kunnen doen gaan we ze op 
verschillende manieren weergeven. De traphelling staat daarvoor model. 
 
8.1. De piramidevorm; zie de figuren 8.1.1. en 8.1.2. 
Het waarnemingspunt wordt nu beschouwd op de top van de piramide. We beschouwen 
zo dus eigenlijk de onderhelft van de eenheidssfeer, met grondvlak PV, tevens 
projectievlak van de neerwaarts zich uitstrekkende beeldpiramide, beschreven in 
uiteenzetting 6. 
Aldus is de proefopstelling 7.5.4. overeenkomend met 8.1.3. omgezet in een bouwkundige 
vorm, waar bouwkundige overwegingen aan kunnen worden verbonden. 
 
8.2. Overlappende rechthoeken; zie de figuren 8.2.4. en 8.2.5. 
Het gaat hier om rechthoeken met de oplopende afmetingen volgens de rij 1,2  2,3  3,4  
4,5  5,6  6,7  . . .  25,16. 
Ze kunnen liggend worden getekend en ook staand. Het samenvallende 0 punt is het 
oogpunt van de waarnemer in de eenheidssfeer. 
Het diagonaal tegenoverliggende hoekpunt ligt op de positie van de toonintervallen met 
tangens 1/2,  2/3,  3/4, . . . voor de liggende rechthoeken, met de tangens 2/1,  3/2,  
4/3,  . . .  voor de staande rechthoeken. 
 
8.3. Wanneer we de liggende en de rechtopstaande figuren over elkaar heen leggen 
ontstaat weer het intervallendiagram van harmonische toonhoogten. Zie figuur 8.3.6. met 
intervalverhoudingen en 8.1.3. met muziektonen bijgeschreven bij de harmonische posities. 
 
8.4. De punten waar het in figuur 8.3.6. op aan komt zijn 2/1,  0/1,     3/2,  1/2,    
4/3,  2/3,     5/4,  3/4,     6/5,  4/5,    . .  steeds met som = 2. 
Als we de kleinste waarde in figuur 8.3.6. spiegelen via een horizontale as door 0 dan 
komen de overlappende waarden in elkaars verlengde onder elkaar te liggen, en daardoor 
nog beter waarneembaar. 
 
8.5. De diagonale ruimtevorm die we zien in figuur 8.3.6. doet denken aan de plattegrond 
van een gotisch kerkgebouw. Met middenschip en transept en kruisgewelven. 
In het midden van de kruising zien we in 4 richtingen de rijen met kolomschachten staan, 
door de kruisgewelfribben met elkaar verbonden. 
Het toonhoogten diagram met intervallen ten opzichte van de verdubbelingsreeks (de 
octaven) wordt kennelijk in een dergelijk gebouw gerealiseerd in de posities van de 
kolommen. 
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8.6. Op de hier getoonde wijze kan het toonhoogten diagram in nog vele andere situaties 
en bouwkundige werken worden herkend. 
De opgave is nu hiermee vertrouwd te raken en de verborgen kwaliteit er van te  gaan 
herkennen. Dat is nog niet zo eenvoudig. 
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9. Verdere interpretaties van de harmonische posities 
 
9.0. We gaan uit van de harmonische posities van het dubbelhoog diagram in de 
uitgeklapte halve eenheidssfeer.  
We vormen nu in de onderhelft de projectielijnen van een horizontaal vlak dat zich tot de 
einder uitstrekt. Zie figuur 9.0.1. Nog steeds proberen we tot herkenning van onderdelen 
te komen, wat mogelijk afgepast in het grondvlak eenvoudiger is. 
  
9.1. We herkennen het dubbelhoge diagram, nu plat liggend in de vakken 1 en 2, beneden 
rechts. De oorsprong (oogpunt, 1e verdwijnpunt) bevindt zich in het midden. Het 
verdwijnpunt van de diagonalen bevindt zich op afstand 1 van de oorsprong tussen de 
vakken 1 en 2. 
De vakken 1 en 3 vormen een gespiegeld diagram naar omlaag over een as onder 45° met 
de oorsprong. 
 
9.2. De intervallen 1/2   3/2,   2/3    4/3,   3/4   5/4, . . .  15/16   17/16  zijn weer in 
de vakken 1 en 2 zichtbaar  evenals in de vakken 1 en 3. 
Wat opvalt is de symmetrie tussen de vakken 1 en 2 evenals tussen 1 en 4. Bij een andere 
kijkrichting komen de vakken 1 en 2 te liggen op de plaats van vak 4 en vak 1 nu. 
 
9.3.  Het valt op dat de bovengenoemde rij getallen van de harmonische posities niet 
alleen in vak 1en 2 aanwijsbaar zijn maar ook in de vakken 4 en 1 en wel op de daar 
aangegeven wijze. 
Dit is wel een heel eenvoudige ordening. Deze kan samen met de andere middenvakken 
van projectievlak PV worden afgebeeld als in figuur 9.3.2. 
We zouden dit een verkleinings/vergrotingscanon kunnen noemen ten opzichte van de 
halverings/verdubbelingsrij. 
 
9.4. Deze proportioneringsrij geeft een zeer ruime keuze voor bouwkundige maatbepaling 
van positionering tussen de helft, de eenheid en het tweevoud, namelijk alle intervallen 
genoemd in 9.2. 
 
9.5. Door van verschillende eenheidsmaten uit te gaan kunnen verschillende 
verhoudingstabellen met getalsverhoudingen worden gegenereerd die voor de 
proportionering van bouwkundige ontwerpen aanbevolen kunnen worden omdat zij 
representatief zijn voor de intervallen van de musicologische reine stemming ten opzichte 
van de verdubbelings/halveringsrij van de octaven.  Zie Bijlage 29.2.13. en 29.2.14. 
 
9.6. De stap die hiervoor gezet moet worden is het uitleggen van een en dezelfde figuur 
8.1.3. in de musicologische betekenis ervan voor de reine stemming en de octaafopbouw, 
als wel in de mathematische betekenis ervan als coördinatenstelsel voor de bouwtechnische 
maatvoering, waaraan we een harmonisch aspect willen toevoegen, hetgeen ondersteund 
wordt door de meetkundige betekenis van deze figuur 8.1.3. voor het visuele perspectief. 
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9.7. Harmonisch in de zin van overeenkomst in onderscheid, hetgeen in Hoofdstuk 22 
nader wordt uitgewerkt bij de onderbouwing van de hypothese en de gevolgtrekkingen bij 
de opsomming der Stellingen. 
 
9.8. De vakken 4 en 1 van figuur 9.0.1. worden in figuur 9.8.3. vergroot weergegeven met 
daarin de aanduiding van de intervallen.  
Objectief beschouwd gaat het om verschillen die zich voordoen tussen 0 en1 en tussen 1 
en 2 
 
9.9. Voor het eerst treedt hier, in figuur 9.8.3., de complementaire ligging op van de 
harmonische posities waarbij de lange en korte lijnstukken samen steeds op 2 uitkomen, in 
het zo te noemen Contrapunten Diagram. 
 
9.10. Het Contrapunt manifesteert zich hier, de tweede stem uit de koorpraktijk, die als 
een schaduw de eerste stem begeleidt. 
De intervallen tussen de octaven, de kenmerkende posities tussen 1 en 2, zichtbaar in het 
centraal perspectief, komen hier tot een monumentale samenhang. 
Het Bouwkundig Contrapunt, de titel van deze dissertatie, is hiernaar genoemd. Zie ook 
figuur 7.0.3. op pag. IV en V. 
 
9.11. Nu valt op de overeenkomst met de stemming van het 13-snarige monochord dat in 
de figuur 9.11.4. er naast is getekend. (Kempers, 1943, blz.15). 
De snaren van het monochord zijn gemonteerd op gelijke afstanden van elkaar, niet zoals 
bij het dubbelbreed diagram oplopend vanaf 0.  
Hierdoor zijn de steunpunten onder de snaren niet meer gelegen op een rechte lijn maar 
vormen ze een kromme. 
 
9.12. Het monochord stamt uit de Griekse Oudheid en werd gebruikt in de Kring van 
Pythagoras. Het is een rechte houten klankkast met 1 snaar waaronder een steunpunt kan 
worden verschoven en de klank als gevolg van elke positie kan worden beluisterd, 
opgemeten en vergeleken. Vervolgens is men rechte klankkasten gaan maken met meer 
snaren die men niettemin monochords bleef noemen. 
 
9.13. De steunpunten zijn hier gelegen op de berekende posities van de intervallen ten 
opzichte van de octaven, dus gelijk aan de posities van figuur 9.8.3. 
Zouden de snaren van het monochord zich bevinden in het verlengde van de lijnen van 
figuur 9.8.3. dan zouden de steunpunten onder de snaren ook daar in een rechte lijn met 
elkaar liggen. 
 
9.14. In figuur 9.14.5. is rechts buiten het beeld een verdwijnpunt toegevoegd. Het zuivere 
centraal perspectief is licht aangepast om een natuurlijk aandoende onderlegger voor 
handperspectieven te verkrijgen. De harmonische punten en rijen zijn met behulp van 
figuur  9.8.3. goed terug te vinden. 
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9.15. Een onderlegger met 3 verdwijnpunten, 1 binnen het beeldvlak en 2 er buiten, is de 
basis voor deze gecompliceerde impressie van een middenschip met lichtkoepel en 
dwarsbeuk van een gotische kerk. Zie figuur 9.15.6. Zonder de onderlegger er bij te nemen 
ontgaan de belangrijke harmonische punten en rijen ons volledig. 
 
9.16. We krijgen een vermoeden van belangrijke richtlijnen die aan het voorgaande 
ontleend kunnen worden. Hoe dwingend zullen deze richtlijnen zijn en hoe noodzakelijk 
om ze toe te passen? Waarom zouden we ze moeten toepassen. Het kan toch ook zonder? 
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10. Bevindingen met het monochord 
 
10.0. Om tot een vergelijking te komen van de reine stemming zoals hierboven toegepast 
en de gelijkzwevende stemming gebruikt bij onze eerste bevindingen volgt hier een 
proefneming op basis van beide systemen op het monochord. 
  
10.1. Behalve de posities van de reine stemming die voor de proef zijn gemarkeerd met 
stickers welke zijdelings tegen de steunpunten  onder de snaren zijn geplakt worden tevens 
de posities van de gelijkzwevende stemming gemarkeerd op enige afstand van de reeds 
aanwezige stickers en afgeleid van de berekende posities die voor de gelijkzwevende 
stemming bepalend zijn. 
 
10.2. De posities van de gelijkzwevende stemming op het 1200 mm lange monochord 
zijn: 
2 tot de macht n/12 x 600 mm, zie figuur 10.2.1. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1200 1133 1069 1009 952 899 848 801 756 714 673 636 600 
 
10.3. De posities van de reine stemming op het 1200 mm lange monochord zijn: 
600 x (n+1)/n, 1200 x (n-1)/n, zie figuur 10.3.3. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1/1 15/16  8/9 5/6 4/5 3/4 2,5/3,5  2/3 5/4 6/5 9/8   16/15 1/2 
1200 1125 1067 1000 960 900 840 800 750 720 675 640 600 
 
10.4. Wanneer we posities van 10.2. en 10.3. met elkaar vergelijken met een bouwkundig 
oog kunnen we de volgende opmerkingen maken: 
 
Aangaande 10.2.: 
 
10.5. Gezien het feit dat de oplopende grootte van 600 tot 1200 zo gelijkmatig is zijn de 
gegeven cijfers heel bijzonder en tot op de mm nauwkeurig heel goed bruikbaar. 
 
10.6. Afgezien van de getallen 600 en 1200 komt geen van de cijfers iemand ergens 
bekend van voor.  
 
Aangaande 10.3.: 
 
10.7. Het idee dat bij elke positie het verschil van het bovenste getal 1200 en het onderste 
getal 600 tot op een gemene deler wordt benaderd dan wel wordt overtroffen is 
intrigerend en bruikbaar. Zie figuur 10.3.2. 
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10.8. De getallen van de posities van de reine stemming komen in de praktijk heel veel 
voor; ze liggen gemakkelijk in het geheugen en maken deel uit van belangrijke veel 
gebruikte getallen rijen. 
 
10.9. Kennelijk kan er een betrekking gelegd worden tussen de afzonderlijke veel gebruikte 
rijen onderling. 
 
10.10. Zo beschouwd bestrijkt het onderzoek toch enigszins bekend terrein zonder al te 
ver af te dwalen. 
 
10.11. Nadat de losse snaren gelijk gestemd zijn op de grondtoon worden de steunpunten 
tegen de markeerstickers van de gelijkzwevende verdeling aangeschoven en de toonladder 
volgens de gelijkzwevende stemming gespeeld. Zie figuur 10.2.1. 
Deze kan aanvangen op elke willekeurige noot volgens de indeling van de kwintencirkel. 
De weergave kan bevredigend worden genoemd; de samenklanken zijn zoals bekend mag 
worden geacht. 
 
10.12. Schuiven we nu echter een steunpunt toe naar de markering van de bijbehorende 
harmonische interval van bij voorbeeld 4/5  dan blijkt de samenklank met de losse snaar 
een duidelijk volmaaktere harmonie te bezitten dan daarvoor met de gelijkzwevende 
(ietwat afwijkende) stemming. Zie figuur 10.3.2. en 10.3.3. 
  
10.13. We plaatsen nu alle steunpunten op de plaats van de harmonische intervallen, 
berekend zoals aangegeven. Zie figuur 10.3.3. 
De toonladders, majeur en mineur, klinken uitgaande van C alle authentiek. 
Opnieuw gespeeld met andere noten als startpunt blijken de intervallen en harmonieën 
zich te handhaven, en er geen noodzaak te zijn vanwege een andere toonsoort de 
harmonische stemming te wijzigen. 
 
10.14. We mogen hieruit welhaast concluderen dat muziekinstrumenten, violen, 
zangstemmen, maar ook piano’s en blaasinstrumenten door hun bouwers en stemmers 
veeleer worden gestemd met harmonische intervallen dan met gelijkzwevende (afwijkende) 
intervallen. 
 
10.15. Dit levert een aanvullend interessant musicologisch onderzoek op, om na te gaan of 
dit zo is. 
Voor de posities van de reine stemming uitgaande van C laag tot C hoog, zie figuur 
10.3.3. 
 
10.16. Ter studie dienen zich verschillende nieuwe gezichtspunten aan. Een juiste 
toepassing van de harmonische rijen,  zowel getalsmatig, musicologisch als -bouwkundig 
zou dan voorop moeten staan. 
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10.17. Het weglaten van de posities 6/7 en 7/8, resp. 7/6 en 8/7, zoals in de 
muziekuitvoering geschiedt, behoeft bouwkundig gezien niet overwogen te worden. Deze 
posities zouden node gemist worden. 
Het blijft echter interessant toevoeging van deze posities als toonhoogten binnen het 
octaaf te beoordelen, hoewel onbevooroordeelde kennisname moeilijk zal zijn. 
 
10.18. Christiaan Huijgens pleitte al voor het opnemen van de 7e natuurtoon in de 
toonladder binnen de octaven. Hij baseerde daarop zijn 31- toons toonstelsel. Inmiddels is 
het daar nog niet van gekomen hoewel volgens Fokker de 7e natuurtoon in de zigeuner 
toonladder voorkomt en daarin onontbeerlijk is. (Fokker, 1942, blz. 475). 
 
10.19. De gespeelde harmonieën door een orkest zijn volgens de reine stemming afgeleid 
van A=440 Hertz en worden bij andere toonsoorten niet gewijzigd. (Kosten, 1972, blz. 
90). 
De indruk van de toonsoort wordt weer specifiek, als bij de middentoon stemming in het 
verleden. 
 
10.20. Bij een geluidssnelheid van 330 m/s heeft de stemtoon A een golflengte van 
330/440 = 0,75 (m) ofwel 750 mm. Uitgaande van dit gegeven kunnen de overige 
intervallen van de reine stemming aldus met hun golflengte worden weergegeven. 
 
A Ais B C Cis D Dis E F Fis G Gis A 
 
750 703 667 625 600 562 525 500 469 450 422 400 375 
 
750 703 667 625 586 556 521 500 469 447 417 391 375 
 
De navolgende punten dienen hierbij opgemerkt te worden. 
 
10.21.  Wanneer we uitgaan van C met golflengte 625 en bepalen van hieruit de 
intervallen dan krijgen we ietwat andere getallen. Het lijkt raadzaam dat we ons hier tot de 
verdeling uitgaande van A beperken.  
 
10.22  Dit is een opzet welke stamt uit de 19e eeuw. Wetenschappers hebben de 
afmetingen van de meter, de seconde, de geluidssnelheid en de frequentie van A op een 
elegante manier op elkaar afgestemd en daarna vastgesteld. Dat is dus een onderlinge 
afspraak. 
 
10.23. De toonladder van A mineur (A kleine terts) en C majeur (C grote terts) maken 
gebruik van dezelfde noten zonder verhogingen of verlagingen (kruizen of mollen).  
Dat  zijn:  
A  B C  D  E F  G  A 
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10.24. Rein gestemd klinken alle tonen samen met A harmonisch, zelfs de naastliggende 
halve en hele tonen. Gelijkzwevend gestemd klinken de naastliggende halve en hele tonen 
vals. Dat is ook het geval wanneer we naastliggende halve en hele tonen laten 
samenklinken met andere tonen dan A. Onderling verdragen de naastliggende noten elkaar 
niet en klinken ze scherp. Is de afstand groter, vanaf de kleine terts, dan combineren ze 
goed.  
 
10.25. In de ‘moderne’ 12 toons muziek worden schrille en samenhangende klanken 
volgens de compositie door elkaar gebruikt, met uiteenlopende reacties van het publiek. 
In de jazz muziek worden vaak complexe akkoorden ritmisch gebruikt waarin voor het 
effect ook dissonanten (naast elkaar liggende tonen) voorkomen. 
In de pop muziek betreft het in het algemeen eenvoudige consonanten al dan niet voorzien 
van een dominante ritmische achtergrond.  
 
10.26. Muziek waarbij elektronische instrumenten worden gebruikt (keybaords e.d.) 
wordt gelijkzwevend gestemd. 
Muziek waarbij blaasinstrumenten worden gebruikt moet wel rein gestemd worden 
vanwege de reine boventonen die de instrumenten voortbrengen. 
Strijkinstrumenten zoals violen en cello’s worden in kwinten gestemd. De snaren geven  
                                      C                    G                     D                   A                   E  
Kwintenstemming           1                    2/3                4/9                8/27           16/81 
                                                                                                      80/270 
Reine intervallen             1                    2/3           4/9                3/10           16/80 
                                                                                                      81/270 
De afwijkingen door de kwintenstemming ten opzichte van de reine intervallen ten 
opzichte van C zijn gering.  
Een strijkensemble zal gezien de gewenste harmonie dus hoofdzakelijk met reine 
intervallen spelen. Mogelijk niet ten opzichte van C. Dat hangt af van de musicologische 
opvattingen van de leden van het ensemble. 
 
 
 
10.27. Deze opzet verwijst naar een bouwkundige systematiek welke rekening houdt met 
de halverings- en verdubbelingsrijen, en daarvan afgeleid de intervallen toepast welke een 
veelheid van harmonieën kunnen opleveren. 
Expressieve harmoniërende intervallen dienen dan doelgericht in het ontwerp te worden 
nagestreefd zodat ze passen in het perspectivische gebruik van de harmonische rij van 
figuur 9.8.3., het Contrapunten Diagram 
De opeenvolging hiervan zal moeten bijdragen tot een melodieus verloop, waarin zowel 
afwisseling als herhaling kenmerkend zijn. 
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11. Harmonische toonposities van laag tot hoog 
 
11.0. Nadat we de intervallen binnen het octaaf hebben onderzocht is het zaak de posities 
te bepalen wanneer ze deel uitmaken van de aansluitende hogere en lagere octaven.  
Hoe zien de diagrammen er dan uit en kunnen we daar nog wat mee?  
 
11.1. De figuur 11.1.1 geeft het dubbel hoog en dubbel breed diagram met oorsprong 
linksonder, y0,2 linksboven, x2,0 rechtsonder. 
We bouwen het diagram op door gebruik te maken van de diagonaal van het neergeklapte 
zijvlak x1,0  x2,0  x2,2  x1,1. 
Deze aanpak is overeenkomend met het Villard-diagram dat in uiteenzetting 12 nader zal 
worden behandeld en onze bevindingen wonderwel bevestigt. 
De intervallen tov. C worden geprojecteerd op de schuine lijn 0, 1.1, 2.2 en uitgezet naar 
de X-as toe zoals in perspectiefconstructies gebruikelijk is. 
Tussen 0.0 en 2.0 resp. 1/2.0 en 1,5.0 wordt nu een spectrum van verticale lijnen 
zichtbaar, afkomstig van de opgaande en neergaande posities tov. C 1.1. 
De posities van deze spectraallijnen zijn symmetrisch tov. de as 1.0,….1.2. 
De intervallen worden op de maatlijn naast de Y-as nader aangeduid. 
 
11.2. In de diagrammen 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4. worden de naastgelegen octaven van 
intervalposities voorzien via de aanhalingen die worden getoond, resp. bij 11.2.2. voor de 
verhoogde intervallen,  bij 11.2.3. voor de verlaagde intervallen en bij 11.2.4. voor de 
combinatie verhoogd en verlaagd samen. 
 
11.3.  Figuur 11.2.4. geeft de intervalspectra voor de reeksen 1/2 tot 15/16 en 2/1 tot 
16/15 zonder weglating van de niet gebruikte posities in de hedendaagse muziek. 
Figuur 11.35.  geeft de intervalspectra met weglating tonen in de hedendaagse muziek. 
De vergelijking van fig. 11.2.4. en 11.3.5. leert ons dat musicologisch het ruimtelijke 
patroon maar zeer gedeeltelijk wordt gevolgd. 
 
11.4. De hogere octaven bevatten duidelijk hiaten omdat het aantal beschikbare posities 
per octaaf wordt verdubbeld en deze grotendeels niet worden benut. 
Optisch gezien gebeurt nagenoeg hetzelfde. Bij de hogere octaven is het aantal posities niet 
meer afzonderlijk zichtbaar en worden de tonen niet of alleen groepsgewijs afgebeeld. 
 
11.5. De posities van de musicologisch gebruikte reine stemming benaderen de 
gelijkzwevende stemming met haar evenredige verhoging van  2¹´¹² =1,059. De tonen met 
de reine stemming hebben echter totaal andere eigenschappen dan de tonen van de 
gelijkzwevende stemming. Ze harmoniëren beter met elkaar en hebben elk een harmonisch 
contrapunt, zijnde de verschiltoon met 2, de dubbel lage C. 
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11.6. Wanneer we vanuit een muziekstuk de tonen terugprojecteren op de schuine lijnen 
van de intervalreeksen refereren de gevonden posities naar een laag waarin de posities 
meerdere malen voorkomen. Zie figuur 11.3.6. De hogere octaven worden caleidoscopisch 
vermenigvuldigd zodat het hele projectievlak wordt bestreken. Omgekeerd kunnen we 
zeggen dat het projectievlak door de hogere tonen wordt gefacetteerd. Er treden 
herhalingen op en de betreffende tonen kunnen representatief zijn voor meerdere posities 
in het projectievlak. 
 
11.7. In de diagrammen wordt steeds uitgegaan van de grondtoon C. Dit is in 
overeenstemming met de dominante plaats die de C majeur toonladder heeft in de 
Westerse muziek. Het zou systematischer zijn van de toonladder A mineur uit te gaan, die 
dezelfde tonen gebruikt zoals we reeds zagen.  
 
11.8. Bouwkundig gezien kunnen we aan de waarde 1 elke waarde toekennen die we maar 
willen en verder het systeem van halvering, verdubbeling en intervallen geheel consequent 
toepassen. 
Uitgaan van absolute waarden met A = 75 cm  kan en is musicologisch interessant maar 
voor het nuttige gebruik bij de dimensionering van bouwkundige objecten geen noodzaak. 
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12. Toonhoogtespectra in relatie tot ruimte en tijd 
 
12.0. We gaan nogmaals zorgvuldig na hoe de intervallen ten opzichte van C vanuit hun 
posities in het veld  worden omgezet tot hun posities in het toonspectrum. 
 
12.1 In de bijgaande afbeeldingen ziet U achtereenvolgends de harmonische rij, besproken 
in uiteenzetting 8, op verschillende wijze ingepast in het projectievlak op afstand 1 van de 
waarnemer vormend het visuele perspectief. 
De figuur 12.1.1 geeft  de ligging op een der diagonalen onder 45°, waarbij de intervallen 
verticaal zijn uitgezet . De posities zijn doorgetekend over de volle lengte van de diagonaal 
om de ligging ervan zo duidelijk en veelzijdig mogelijk te maken. 
De figuur 12.1.4. geeft hetzelfde diagram met de intervallen horizontaal uitgezet. 
De figuur 12.1.2 geeft de posities kruislings op beide diagonalen. De posities kunnen 
geprojecteerd worden op de X-as en de Y-as door de oorsprong, waar ze elkaar deels 
overlappen. 
De figuur 12.1.3. geeft octaafverhoging weer door halvering van de Y-coõrdinaat der 
posities, en geeft octaafverlaging weer door halvering van de X-coördinaat  der posities. 
 
12.2. Wanneer  we zo al het beschikbare toonmateriaal overzien en terugprojecteren op de   
Y-as dan krijgen we de ligging van de tonen zoals ze op de diverse muziekinstrumenten 
worden gepositioneerd. We noemen dit het Toonhoogten Spectrum, de zichtbaar 
gemaakte toonhoogten. Hiermee kan elke willekeurige melodie vervolgens worden 
gespeeld door achtereenvolgend verschillende posities te kiezen en de bijbehorende tonen 
ten gehore te brengen. Het toonmateriaal lijkt op het bouwmateriaal waaruit het Het toonmateriaal lijkt op het bouwmateriaal waaruit het Het toonmateriaal lijkt op het bouwmateriaal waaruit het Het toonmateriaal lijkt op het bouwmateriaal waaruit het 
bouwwerk wordt vervaardigd.bouwwerk wordt vervaardigd.bouwwerk wordt vervaardigd.bouwwerk wordt vervaardigd.    Vanuit zijn positie in de opslag moeten we het naar de plek 
brengen waar het moet worden ingepast en waar het blijvend zijn functie vervult. 
 
12.3. Uit het toonmateriaal op de Y-as kiezen we wat we nodig hebben op t=0, zie fig. 
12.3.5. en 12.3.6. Vervolgens is aangegeven een keuze van toonhoogten op t=1, t=2, t=3 
enz. en dit op de coõrdinaten x=1, x=2, x=3 enz. 
Wat we willen is de aanduiding van een volgorde overeenkomstig posities in het diagram 
en in het veld, zoals dat in de muziek gebruikelijk is voor de notatie van muziekschrift in 
de tijd. We lezen de gewenste tonen op moment t zoals de noten op een notenbalk. 
 
12.4. Duidelijk is dat de toonhoogten representatief zijn voor posities in het diagram. 
Vanaf tijdsstip t kunnen we ze terugprojecteren op de voor hen kenmerkende positie in 
het diagram. Zo kunnen we de toonhoogten vanuit de tijd in de ruimte terugprojecteren 
als de letters op de bladzijde van een boek dat we vervolgens omslaan. Zodoende lezen we 
de muziek en stappen gelijktijdig door de gelaagde ruimte die we in onze verbeelding voor 
ons zien. (gelaagde ruimte, de delen van de tijdbalk waardoor de ruimte tot tijdruimte 
wordt gemaakt). 
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12.5. Zoals de musicus zich over de notenbalk visueel verplaatst, zo verplaatsen wij ons 
door te lopen op de maat door de gelaagde ruimte met een ervaring welke lijkt op het 
omslaan van de pagina’s van een boek, zoals figuur 12.3.6. duidelijk laat zien.  
 
12.6. Het idee er van is dat enerzijds ruimtelijke objecten een musicologische indruk 
mogelijk maken, anderzijds dat een melodisch verloop een ruimtelijke indruk teweeg kan 
brengen. 
Hoewel dit een uiterst denkbeeldige slotsom kan worden genoemd zou het niettemin een 
bruikbaar, nieuw, denkbeeldig beginpunt kunnen zijn. De naam hiervoor zou kunnen zijn: 
het Harmonisch/Melodisch Perspectief.   
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13. Het Villard-diagram en het gebruik van het monochord volgens Kayser 
 
13.0. Er bestaat een lange traditie van harmonische studies in de Europese 
bouwhistorische literatuur. (Wittkower, 1962). Weinig bekend, maar belangrijk om te 
noemen is het werk van Hans Kayser, Ein harmonikaler Teilungskanon – Analyse einer 
geometrischen Figur im Bauhüttenbuch Villard de Honnecourt. Occident Verlag – 
Zürich, 1946. 
 
13.1. De hierbedoelde figuur van Villard de Honnecourt Bauhüttenbuch, 13e eeuw is 
aangegeven onder figuur 13.1.1.. Hans Kayser brengt deze figuur in verband met het 
monochord, zie figuur 13.1.2. 
Afbeelding 13.1.4.: de figuur verdubbeld toegepast. 
Afbeelding 13.1.3.: uit Vitruvius, De Architectura, W. Rivius, Basel 1575, architectonisch 
voorbeeld. 
Afbeelding 13.1.5.: Indeelkanon van de Baselse goudsmeden. Toepassing van het Villard 
diagram in 4 richtingen. (Kayser, 1946, blz.29, afb. 15).  
Afbeelding 13.1.6.: Vervormde diagrammen volgens Violet le Duc “Dictionnaire 
Raisonné de l’architecture, 1875, blz. 268/9. 
 
13.2. Duidelijk is dat dit materiaal een welkome aanvulling en bevestiging mag heten op 
de voorgaande door mij opgestelde verhandelingen. 
13.3. Opvallend is dat de voor de hand liggende relatie tot het optische perspectief hier 
niet aan de orde wordt gesteld. Door enkele gegeven illustraties om te draaien ontstaat een 
perfecte perspectivische constructie! 
 
13.4. De indelingscanon van de Baselse goudsmeden wordt door Hans Kayser aangehaald 
uit W. Ueberwassers Üntersuchungen am Frankfurter Dominikaner Altar, Hans Holbein 
der Ältere. Daar ligt dus een verwante relatie met het bewerkte Villard-diagram. 
 
13.5. Zelf wijs ik op de hoedanigheid van het antieke Helicon waarvan hierbij een 
tekening wordt gegeven, afb. 13.5.7. Genoemd door Quintilianus, 35-96 Rome, 
beschreven door Ptolomeus, Alexandrië 87-150.  
Tot op heden was dit een enigszins raadselachtige figuur. 
Middels Afb. 13.5.8. tot en met 13.5.10. wordt aangetoond dat hier toch wel van een 
soortgelijke bewerking sprake is als het dubbelhoge diagram en het Villard diagram.. 
 
13.6. Verder wijs ik op de Costruzione Legittima, toegepast door Scamozzi, leerling van 
Palladio, waarin de perspectieflijnen vanaf de waarnemer op afstand 1 tot een projectievlak 
wordt gevonden. Afb. 13.6.11. 
Deze constructie komt overeen met het Dubbelhoog Toonhoogten Diagram en bevestigt 
het gebruik er van als perspectivische constructie reeds in de Renaissance!   
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Alles bij elkaar wordt de methode van het Bouwkundig Contrapunt, enerzijds 
musicologisch bevestigd door de Harmonikale Teilungskanon van Hans Kayser met als 
basis het Villard Diagram, anderzijds perspectivisch bevestigd door de Costruzione 
Legittima beschreven door Alberti, toegepast door Scamozzi, een betrouwbaar hulpmiddel 
waarmee zinvolle resultaten kunnen worden bereikt die zowel de harmonieën van de Reine 
Stemming representeren als de grootte- en plaatsbepalingen in het Centraal Perspectief. 
 
13.7. Het Villard-diagram kan voorts gebruikt worden als meetlat om de grootste gemene 
deler van 2 verschillende lengten vast te stellen. Dit is voor historische gebouwen van 
wezenlijk belang, omdat de gebruikte voetmaat per stad verschillend was, en berekend 
moet kunnen worden. 
 
13.8.  In de Bau Ordnungs Lehre van Ernst Neufert, BOL 1959, vinden we op pagina 38 
onopvallend in de kantlijn van de tekst het Villard-diagram in de verhouding 1:2 en 
daaronder in de verhouding 1:1 met de omschrijving van: gelijkbenige rechthoekige 
driehoek der kwadratuur, respectievelijk gelijkbenige driehoek met basis gelijk aan de 
hoogte, gebruikt door bouwmeester Knauth voor de maatverhoudingen van de dom van 
Straatsburg. Zie Bijlage 29.8.1. 
 
13.9.  Nu vermeld Hans Kayser in zijn Harmonikaler Teilungskanon tevens een Villard-
diagram met een silhouet waarbij hij verwijst naar de laat Gotiek. Pagina 26 en afb. 11. 
Omdat de eerste uitgave van de Bau Ordnungs Lehre dateert van 1936 komen de bronnen 
van Hans Kayser en Ernst Neufert dicht bij elkaar.  
 
13.10.  Opmerkelijk is dat Hans Kayser op hetzelfde materiaal zo’n integrale uitwerking 
laat volgen, terwijl Ernst Neufert buiten dit te noemen geen enkele toelichting geeft. 
 
13.11.  Hetzelfde overkomt Wittkower als hij als afsluiting van zijn waardevolle betoog 
aangaande de bouwkunst tijdens het Humanisme tot slot een aantal diagrammen toont, 
De rationele deling van het kwadraat in gelijkbenige (Knauth’sche) driehoeken, welke in 
wezen Villard-diagrammen zijn, zonder beklemtoning van het belang en zonder verdere 
toelichting of bijschrijving. Zie Bijlage 29.7.1. 
 
13.12.  Nauwelijks hoeft hier te worden onderstreept dat deze diagrammen juist de 
sleutels zijn waarmee het vervolg van de Humanistische bouwkunst kan worden ontsloten. 
Zie Wittkower, 1962, The Architectural Principles in the Age of Humanism. 
 
13.13. Nu na de voorgaande uitwijding ten overvloede de betrekking van de 
perspectivische ruimte en de toonschaal aan de hand van het Villard diagram is 
verduidelijkt, met dank aan Hans Kayser, gaan we ons opnieuw richten op de bladmuziek, 
de musicologische schrijfwijze. 



Het  Bouwkundig Contrapunt                        13. Het Villard-diagram en het monochord  
 

49 

AUTEUR HANS KAYSER, 1946, UIT  EIN HARMONIKALER TEILUNGSKANON, 13.1.1.-13.1.6. 
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14. Transscriptie van muziek naar architectuur en van architectuur naar muziek 
 
14.0. Dit is een van de grootste stappen die gezet moeten worden van de auditieve wereld 
naar de visuele wereld. Gelukkig zijn er in de loop der tijden al veel vindingen gedaan die 
metamorfoses bewerkstelligden die voordien niet voor mogelijk werden gehouden. Denk 
daarbij aan de omzetting van geluid en beeld in elektrische pulsen en van elektrische 
pulsen terug in geluid en beeld. Onderzocht wordt hier of de transscriptie van muziek naar 
architectuur en van architectuur naar muziek mogelijk is.  
 
14.1. Zoals in de figuren 12.3.5. en 12.3.6. reeds is voorgedaan aan de hand van de 
Gavotte van Bach, met daarnaast de notatie met behulp van golflengten op een tijd-as, 
wordt begonnen met een regel muziek waarbij het Toonhoogten Spectrum uit hoofdstuk 
12 als Y-as wordt ingepast met een tijd-as als X-as welke nu even breed wordt uitgevoerd 
als de regel muziek lang is.   
 
14.2. Als voorbeeld dient het thema: In Holland staat een huis. Zie figuur 14.2.1. 
Bij dit motief wordt per toon de afmeting in het perspectief gevonden door een van de op 
de Y as geprojecteerde waarden te nemen en in de juiste volgorde te noteren. De plaats in 
het diagram wordt gevonden door vanuit de oorsprong de gevonden waarden van het 
muziekmotief uit te zetten in een willekeurige richting. Om te beginnen zou dat kunnen 
horizontaal  en van links naar rechts. Zie figuur 14.2.2. 
 
14.3. Door verplaatsing, vergroting of verkleining kunnen we het motief manipuleren 
zoals dat met Computer Aided Design werk gebruikelijk is. De afstand tussen de 
gevonden afmetingen volgt de duur van de tonen van het muziekmotief en we kunnen die 
afstand een zelf gekozen waarde geven. Deze waarde is dus representatief voor de tijd. We 
kunnen het motief in het perspectief dus naar believen uitrekken of in elkaar drukken, net 
zoals het mogelijk is wijd uit elkaar te schrijven of dicht op elkaar. 
 
14.4. Omgekeerd  is de verhouding van een architectonische maat benoembaar ten 
opzichte van zijn  basismaat en als zodanig tevens benoembaar als interval van een 
grondtoon. Dat levert dan afhankelijk van de plaats in het diagram een plaats op in de 
notenbalk  met een numeriek gelijke getalsverhouding. 
 
14.5. Het is zaak een zekere mate van gelijkheid te ontdekken in de hoedanigheid van de 
notenbalk en het toonhoogten muziek diagram. De muzieknotatie benoemt de op de 
muziekinstrumenten weer te geven tonen welke  vooraf op de juiste hoogte zijn gestemd. 
Deze juiste afstemming wordt tevens weergegeven op de Y as van het toonhoogten muziek 
diagram.  
 
14.6. De uitgezette golflengten van de tonen geven in het perspectief de indruk van een 
geplooid gordijn, van marionetten die aan touwtjes worden bewogen ofwel van  
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verspringende tuingevels naar achteren en naar voren. De figuratie doet tevens denken aan 
een silhouet van bomen of bergen of een wolkenlucht. 
 
14.7. Enkele mogelijke bewerkingen worden op de bijgaande figuren weergegeven. Daarbij 
wordt gewezen op de verschiltonen met de grondtoon 2 vormend het contrapunt. De 
grondtoon met waarde 2 komt overeen met de grootte van het projectievlak; de melodie 
geeft een afstand vanaf de bovenrand, het contrapunt is de overblijvende afstand tot de 
onderrand. Dit levert als vanzelf de “tweede stem” welke we kennen uit de muziek. 
 
14.8. De figuur 14.8.3. geeft een weergave van het toonhoogten muziekdiagram in de 
onderste helft van de tekening. Daar is duidelijk het verloop van de melodie te zien 
analoog aan de eerdere notaties. 
De bovenkant van de tekening is een gespiegelde versie van de onderzijde. Hier is het 
melodisch verloop tegengesteld aan de eerdere notaties maar de rechtopstaande vorm doet 
meer denken aan een silhouet dat ruimtelijk kan worden geïnterpreteerd. 
De tonen zijn als stroken aangegeven met een bepaalde breedte passend bij de duur er van. 
 
14.9. Vervolgens wordt een isometrische projectie van het tafereel  gemaakt, zie figuur 
14.9.4. Met de wetenschap dat de intervallen breuken zijn en volgens de tangens van die 
breuken kunnen worden weergegeven met de teller als opstand en de noemer als afstand 
van de waarnemer, is de opzet van de tekening verklaard. Een heel levendige bandvormige 
formatie ontstaat die zeer wel visueel kan worden beoordeeld. De tangenten van de 
toonhoogten zijn onderaan bijgeschreven. 
 
14.10. Van de eerdere projecties van het thema “In Holland staat een huis” wordt in de 
serie figuren 14.10.5. tot en met 14.10.10. verschillende toonpreparaten gemaakt, waarin 
wordt geprobeerd het toonreliëf een bouwkundig aanzien te geven. Dat is de vertaalslag 
die plaatsvindt waarbij de toonpreparaten de tussenstappen vertegenwoordigen tussen het 
akoestische en optische reliëf. 
 
14.11. Waar bij projectie op een afstand 1 van de waarnemer de golflengten in hoogte 
variëren (de tellers zijn verschillend) kan ook uitgegaan worden van gelijke tellers door de 
afstanden tot de waarnemer verschillend te maken. (de teller wordt 1, de noemer 1/de 
golflengte). De bewerkingen zijn bij de afbeeldingen aangegeven. 
 
14.12. De “melodielijn” van figuur 14.10.5. is intrigerend. Voor zo’n simpel liedje is er 
veel aan te zien. De voorsprongen van de toonelementen zijn subtiel en de ritmische 
opbouw die goed afleesbaar is trekt de aandacht. De werking van de combinatie van beide 
is overtuigend. 
 
14.13. Dat het ook complexer kan toont de transscriptie van het muziekmotief  Canzone 
van Hãndel.  Aldus kan van elk muziek motief een perspectivische representant worden 
gemaakt. Zie de serie figuren 29.2.1. tot en met 29.2.6. in het hoofdstuk Bijlagen. 
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15. Voortgezette transscripties 
 
15.0. We willen ook een voorbeeld geven van een transscriptie van een architectonisch 
object tot muziek. Verder is het zaak waar mogelijk verbeteringen aan te brengen om de 
aanpak te vervolmaken. 
. 
15.1. In figuur 15.1.1. is een bouwkundig ontwerp als uitgangspunt gekozen. 
Bijgeschreven zijn de tangenten van de zichthoeken welke kunnen worden gemeten en hun 
positie op de notenbalk. 
 
15.2. De bouwkundige compositie van figuur 15.1.1. is gebaseerd op een kubisch rooster 
en de er mee samenhangende toonhoogten  C, E en G, behoren allen tot het C akkoord, 
gespeeld op verschillende octaafhoogten. De samenklank op de piano en de afwisseling  
van de tonen onderling valt niet eens tegen. Het valt niet mee de noten afgemeten te spelen 
en nadrukkelijk de rust momenten ertussen niet te spelen.  
 
15.3. De genoteerde en gespeelde tonen representeren de voor en achtergevels van de 
hoofdblokken en de aanbouwen. 
 
15.4. De balk met muzieknoten geeft nog niet duidelijk aan waar de posities welke de 
muzieknoten vertegenwoordigen zich bevinden. Deze kunnen zich zowel voor, achter, 
links, rechts, boven en onder bevinden. 
 
15.5. Die informatie moet dus afzonderlijk worden toegevoegd met een codeletter, v/a, 
l/r, o/b. Zonder deze preciseringen, welke in de muziek niet gebruikelijk zijn, blijft de 
plaatsbepaling ongewis. Er ontstaat een caleidoscoop van mogelijkheden.  
 
15.6. Als de keuze voor/achter tot voor wordt beperkt, de keuze onder/boven tot boven 
dan blijft de keuze links/rechts over, waarop met 2 afzonderlijke 
waarnemingsinstrumenten kan worden georiënteerd, overeenkomend met de 2 ogen en 2 
oren van de menselijke waarneming. 
 
15.7. Om tot het gebruik van meer tonen van de octaafladder te komen wordt in figuur 
15.7.2. plaatselijk een 2e en 3e verdieping toegevoegd. Dat levert op een F en een A, zodat 
het f akkoord zijn intrede doet. Zie de 2 notenbalken rechtsonder. 
 
15.8. De visuele notitie van details zoals ramen en deuren, zie figuur 15.7.2. worden  door 
meting en berekening uit de isometrie afgeleid. Dat leidt tot de bijkomende muzieknoten 
welke op de 2 notenbalken linksboven als een afzonderlijke partij het muziekstuk  
completeren. 
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15.9. We missen nog een aantal tonen binnen het octaaf , welke hier niet worden gebruikt. 
Dat zijn de B, 16/15, de Cis, 15/16, de D, 8/9, en de Fis, 2,5/3,5 ofwel 5/7. De 
noemers van de betreffende tangenten komen niet overeen met de aangenomen afstand tot 
de waarnemer, waardoor ze buiten beschouwing blijven. G, B, en D, vormen samen het G 
majeur akkoord, dat basic is in de begeleiding van een melodie.  
 
15.10. Het begin is er. De extra tonen die in figuur 15.7.2. in de notenbalk moeten 
worden bijgeplaatst zijn aan de bovenzijde worden de lezer bespaard. De werkwijze moge 
duidelijk zijn. Daar gaat het om.  
Samenvattend volgt hierbij het recept van de transscriptie:  
1. Stel volgens de indeling van de looproute/tijdbalk de tangenten vast van de objecten 
waaraan loodrecht wordt voorbijgegaan, dat is steeds de opstand gedeeld door de afstand 
van object tot waarnemer.  
2. De quotiënten worden omgezet in muziektonen volgens het toonhoogtenspectrum 
waarin de intervallen ten opzichte van de octaven worden weergegeven. 
3. De gevonden tonen worden op een notenbalk in muziekschrift  genoteerd.  
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16. Bijzondere harmonische posities 
 
16.0. Nog eens gaan we terug naar de harmonische posities in het orthogonale stelsel om 
deze te betrekken op een hanteerbare plaatsbepaling bij het bouwen. We willen het 
bouwen harmonischer, expressiever en afwisselender maken. Over welke onderdelen gaat 
het dan? 
   
16.1. In de figuren 16.1.1. en 16.1.2. worden de musicologische intervallen gelokaliseerd 
in de ruimte middels een coördinatenstelsel. We hadden figuur 16.1.1. en hebben daaruit 
figuur 16.1.2. afgeleid. Beide zijn geldig, beide hebben hun kenmerkende houvast voor 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
16.2. Uit deze constructies wordt duidelijk hoe met deze materie verder moet worden 
gewerkt. De verhoogde en verlaagde intervallen spelen hier aanwijsbaar de hoofdrol, 
waarbij grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud uiterste zijn. 
 
16.3. We zien dat de ooghoogte van de waarnemer, of een aanname daaromtrent, het 
vertrekpunt zou moeten zijn voor de maatvoering. Het dubbele daarvan, ca. 
verdiepinghoogte, vormt het constante verschil tussen het interval en het bijbehorende 
contrapunt.  
 
16.4. De ooghoogte zelf, ca. ½ van verdiepinghoogte, vormt het verschil tussen de voor de 
harmonie beschikbare posities van de intervallen. Een en ander is afgebeeld in figuur 
16.4.3. en figuur 16.4.4..  
 
16.5. De afmeting volgens de stemtoon A van het orkest komt op 33000:440=75 cm. De 
ooghoogte zou een octaaf lagere  A kunnen zijn van 150 cm golflengte. 
 
16.6. De toonhoogten zijn normaliter de tangenten van y/x coördinaten. Omdat op 
kijkhoogte de x gelijk is aan de y, is het interval tevens zichtbaar in de verhouding van het 
verkleind en vergroot interval ten opzichte van het octaafinterval. Wat overblijft zijn dus 
kijkhoogte verhoudingen ten opzichte van de vloer, de 1e verdieping en de gekozen 
bovenrand of plafond. 
 
16.7. Platgelegd, in een horizontaal grondvlak zijn dit de afstanden tot een zichtas met 
afgepaste gangwanden links en rechts. In hoogte, breedte maar  ook diepteafmetingen 
kunnen de intervalverhoudingen zichtbaar gemaakt worden. Dit zijn afmetingen welke 
gezien onder 45 ° zich verkorten tot reine intervallen van muzieknoten. Geprojecteerd op 
een projectievlak op afstand 1 vanaf de waarnemer blijven de verhoudingen gehandhaafd. 
 
16.8. De rijen van harmoniërende intervallen zijn      (n+1)/n    en       (n-1)/n.  
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De noemer is de afstand van het object tot de waarnemer, de teller de grootte van het 
object. 
 
16.9. De harmoniërende maten worden in één vlak samengebracht door de afstand n neer 
te slaan in het vlak van het object. Nu kunnen we er bouwkundig gezien mee werken. 
 
16.10. De figuur 16.10.5. geeft een combinatie van de figuren 16.1.1. en 16.1.2 zoals 
herkenbaar in de kloosterhof en de renaissance tuin. 
 
16.11 De figuur 16.11.6. is een vierzijdig doorgewerkte uitvoering van de indelingscanon 
der Baselse goudsmeden, waarbij een Escherachtige optiek wordt bereikt. Het is tevens een 
viervoudig, dubbelhoog en dubbelbreed snarendiagram dat op ¼ van de zijden kan worden 
ingeknipt en omgevouwen om een halve kubische eenheidssfeer te vormen. Zie ook figuur 
7.0.1. en 7.0.2. evenals figuur 9.0.1., voorafgaand aan deze uiteenzetting.   
 
16.12. We moeten ook de optische opstelling van een object met spiegelbeeld onder ogen 
zien. Deze kan uitgaande van de ooghoogte, de (n+1)/n en (n-1)/n posities van de 
intervallen opvallende overeenkomsten vertonen die voor het oog veel verduidelijken. 
 
16.13. Vloer en verdieping hebben we nu benoemd, evenals de gangwand links en rechts. 
De overige verdiepingvloeren met deurhoogte en balustradehoogte moeten nog volgen en 
ook de vertrekdiepten en -breedten en de vloer- en wanddikten. 
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17. Metingen aan een historische bouwtekening 
 
17.0. Het is tijd om de proef op de som te nemen. Kunnen in historische gebouwen de 
hiervoor gedane aannamen worden teruggevonden en bevestigd? Dat is maar de vraag. . 
 
17.1. Waarom is het aan te bevelen aldus ruimten te dimensioneren en in te delen? 
 
17.2. De aanpassing van de ene maat op de andere gaat op een heel wetmatige manier, 
waarbij beide maten in de rij voorkomen. 
17.3. Het verband tussen groot en klein is heel eenduidig en kan worden volgehouden. 
17.4. Het geeft een aangenaam visueel beeld, projecties overeenkomstig de musicologische 
harmonie. 
17.5. De verschillen blijven duidelijk gerelateerd aan eenheid en totaalmaat. Het voordeel 
is duidelijkheid. 
17.6. De natuurlijke getallen blijven herkenbaar, verhoudingen worden herkend, 
verschillen geven toch samenhang. 
17.7. Er zijn steeds harmoniërende afmetingen vindbaar, door het contrapunt, de 
verschilmaat met 2. 
17.8. Er wordt een avontuurlijke weg gewezen door onbekend gebied. 
17.9. De richtlijnen volgen grotendeels gebruikelijke bouwkundige methoden, zoals het 
werken met hart op hart maat, hoofdmaat en restmaat. De richtlijnen zijn goed toepasbaar. 
17.10 De basismaten van historische gebouwen kunnen worden terugberekend. 
  
17.11. Het stadhuis van Middelburg. Zie figuur 17.11.1. 
  
17.12. Op basis van een geveltekening schaal 1:100 gedateerd 1949 zijn metingen en 
maatbijschrijvingen gedaan in mm met afrondingen naar 10, 50 en 100 mm. De hoogte 
van de toren bedraagt ca. 55.245 mm, dus afrondingen zijn hier en daar onontkoombaar. 
 
17.13. Het voorhuis bestaat uit een topgevel van 3 raambeuken breed, en een langsgevel 
van 7 raambeuken breed. 
Rechts wordt de gevel beëindigd met een met omlopen gelede traptoren, links ter hoogte 
van het dak een traptorentje voor het ontsluiten van de geheel rondgaande dakomlopen. 
 
17.14. De plaatsing van de boogvensters vertoont een variëteit aan penantbreedten. De 
breedten van de vensters zelf varieert ook. Er zijn 3 vensters breed 1750 mm, 4 vensters 
breed 1850 mm en 1 venster 1950 mm breed. Of dit het resultaat is van 
onnauwkeurigheden dan wel tekenen dan wel restaureren is niet zomaar te achterhalen. 
 
17.15. De hoogteopbouw is wel heel nauwgezet maar niet erg inzichtelijk. Er zijn vrijwel 
geen in de hoogte repeterende maten aanwezig De borstweringhoogte vanaf de 
gevelgeleding van de eerste verdieping meet ca. 1700 mm, het venster er boven 4100 mm, 
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terwijl op de begane grond deze maten bedragen 1800 mm en 4000 mm. Er blijft een 
verschil ondanks de afrondingen. 
 
17.16. De bovenpunt van de pinakel op de topgevel links markeert dezelfde hoogte als de 
pinakel op het eind van de langsgevel rechts. De afstand van de pinakels komt hoh. op 
26.800 mm bij een hoogte boven de grond van ca. 26.850 mm, vormend een vrijwel 
perfect vierkant. De grote toren staat dicht bij het midden van dit vierkant. Verdubbeling 
van de hoogte van het vierkant reikt tot de onderkant van de stijl waarop de Neptunus 
vormige windvaan is geplaatst. 
 
17.17. De doorrekening van de verhoudingen van de deelmaten van het bouwwerk kan 
onbevredigend worden genoemd. Daar komt geen duidelijke aanpak uit naar voren. 
 
17.18. Uiteindelijk is ook het omcirkelen van de diagonaal uitgeprobeerd, welke veel 
wordt toegepast bij 16e en 17e eeuwse bouwwerken van o.a. Pieter Post en Vingboon. De 
hoogteverhouding van 5 op 7 van begane grond en 1e verdieping gaf daar ook aanleiding 
toe. 
 
17.19. Dat gaf het verbazing wekkende resultaat van figuur 17.11.1. met de oplopende 
wortelverhoudingen van wortel 1 tot en met wortel 5, waarmee ook de toren grotendeels 
werd afgemeten. 
 
17.20. De gelijkzijdige topgevel waarvan de rechter daklijn ter hoogte van de begane 
grond uitkomt bij het midden van de langsbouw is een in het oog springend onderdeel. 
 
17.21. Een controle met het Villard diagram van de invulling van de vensters op de 
bagane grond leert dat deze zeer wel met hetzelfde werktuig kan zijn ontworpen. Toch 
nog een verrassing.  
 
17.22. Het Villard diagram toegepast op de volle hoogte van de eerste verdieping werkt 
maar matig. De herhaalde diagramtoepassing van de begane grond opbouw ter plaatse van 
de eerste verdieping verloopt gunstiger. Zie figuur 17.11.1. 
 
17.23. Samenvattend zou men kunnen stellen dat op basis van een vierkant steigerwerk op 
de begane grond met een spandraad over de diagonaal de hoogte van de volgende steiger 
kan worden afgepast, en zo, over de diagonaal, telkens verder tot voldoende hoogte van de 
toren is bereikt. Na de wortel 5 wordt met een herhaalde wortel 2 de uiteindelijke hoogte 
van de toren bepaald. 
 
17.24. Voor het uitdetailleren van de gevel is vrijwel zeker het Villard diagram ofwel een 
aanverwant hulpmiddel gebruikt. Dat kan zeer wel een steigerraam met nagels op de 
buitenrand geweest zijn in de vorm van het Villard diagram, dat met spandraden over de 
nagels heel gemakkelijk gemaakt en gehanteerd kon worden. 
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MAATANALYSE  VAN HET MIDDELBURGSE STADHUIS  VERWIJST  NAAR  DE TOEPASSING VAN 

EEN RIJ VAN WORTELVERHOUDINGEN  WELKE  MET  BEHULP  VAN GEPLAATSTE STEIGERS 

GEMAKKELIJK IN HET WERK KAN WORDEN GEREALISEERD. 
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17.25. Het Middelburgse stadhuis als historisch bouwwerk heeft dus een interessante 
oefening opgeleverd in het kader van de harmonische posities door middel van het Villard 
diagram. Dat het omcirkelen van diagonalen zo’n voornaam bestanddeel zou zijn bij de 
maatvoering van het totaalconcept blijkt uit de voorgaande exercitie. 
 
17.26. Een vraagstuk dat bij bestaande gebouwen geregeld optreedt is hoe groot de 
maatstaf is waarmee het destijds is ontworpen en gebouwd.  De voet maat verschilde van 
stad tot stad en is het best te traceren door in het stadsarchief te duiken.  
 
17.27. Met behulp van het Villard-diagram tekent zich een mogelijkheid af door 
constructie deze maat te vinden. Dat lukt echter niet in alle gevallen omdat het mogelijk is 
dat delen van de voetmaat zijn gebruikt waardoor de voetmaat geen maatstaf is. De 
bijgaande figuren 17.27.3. kunnen alleen hele verhoudingsmaten opleveren, anders komt 
de constructie niet uit. Maar die hele maten willen we juist weten. 
 
17.28. De vraag wordt gesteld bij de pijlaanduiding. AD en BC worden vergeleken 
uitgaande van een moeilijk te traceren verhouding.  Hoe de constructie werkt wordt pas na 
enkele stadia duidelijk.  
Het snijpunt van BA en CD is E, als verdwijnpunt op de horizon. 
De diagonaal BD wordt verlengd tot de horizon en geeft F. 
Vanuit F wordt loodrecht op de horizon het verlengde van de zichtlijn CE gesneden. Dit 
geeft G.  
Het verlengde van FC geeft I op de verlengde zichtlijn BE en komt daarmee overeen met 
de diagonaal van het aansluitende vak IBCK. 
Vanaf J naar E en F kunnen nu alle dicht bij elkaar gelegen zichtlijnen getekend worden 
die overeenkomen met de gezochte gemeenschappelijke deler, de maatstaf. 
Uiteindelijk kunnen de lengten van a en b uitgaande van de maatstaf worden bepaald door 
het aantal stroken te tellen.   
Als het geen geheel aantal delen oplevert is er geen maatstaf en loopt de constructie uit op 
restverschillen.  
 
27.29. De waarde van het Villard-diagram kan moeilijk overschat worden. De constructie 
is in het groot toepasbaar voor de gehele compositie, maar ook voor elk onderdeel ervan. 
De omtrek hoeft ook niet rechthoekig te zijn want trapeziumachtige vormen doen het 
ook. Zelfstudie leert snel hoe ver het toepassingsgebied reikt. 
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18. Richtlijnen 
 
18.0.  In het voorgaande is genoegzaam duidelijk geworden waar het bij het Bouwkundig 
Contrapunt als methode om gaat. Hieraan kunnen richtlijnen ontleend worden. Deze  
volgen hier in het kort. 
 
18.1. De basismaat of uitgangsmaat van een bouwkundig ontwerp kan vrij worden 
gekozen.  
Als voorbeeld dient de Maatvoering van een nieuw ontwerp, Hoofdstuk 19. 
 
18.2. Pas de verdubbelings- en halverings rij toe voor de te kiezen hoofdmaten van het 
bouwkundige ontwerp, en volg daarmee de octaafopbouw van de harmonie.  
Zie Figuur 3.4.3., golflengte- en afstandsverdubbeling per octaaf, Hoofdstuk 11., 
Harmonische toonposities van laag tot hoog, en  Figuur 12.1.3., octaafverhoging en 
octaafverlaging van toonhoogtenspectra. 
 
18.3. Kies voor nadere maatbepaling voor onderdelen van het bouwkundige ontwerp 
intervallen ten opzichte van de octaven der hoofdmaten die deel uitmaken van de rij  
H=> 2ª x (n±1)/n,  
ofwel 1/0, 2/1, 3/2, 4/3, enz. en 0/1, 1/ 2, 2/3, 3/ 4, enz. 
Dit zijn de tussen de octaven in liggende toonhoogten van de reine stemming welke 
optisch beschouwd coördinaten markeren voor objecthoogten en objectafstanden tot de 
waarnemer waarvan de ooghoogte het 0-punt vormt van het coördinatenstelsel. Zie de 
figuren 7.0.1., 7.0.2., 16.4.3. en 16.4.4. 
Door aan de ooghoogte de waarde 1 toe te kennen maakt deze deel uit van de 
harmonische rij en wordt een eenvoudig maatschema verkregen.  
Omdat de ooghoogte bij iedereen verschillend is moet hiervoor een afmeting gekozen 
worden welke een gemiddelde redelijk benadert en zich eenvoudig verhoudt tot een deel 
van het bouwkundige ontwerp. Een maat van 1500 mm benadert de gemiddelde 
ooghoogte in staande en in zittende houding en benadert tevens een halve 
verdiepinghoogte. Hier wordt de ooghoogte dus gekoppeld aan de verdiepinghoogte in de 
verhouding 1:2.  
Bij een vooropgezette verdiepinghoogte van 2800 mm wordt volgens genoemde opzet de 
ooghoogte aangepast en op 1400 mm vastgesteld. Dan is 1400 mm ook de eenheid welke 
in de hele verdere uitbouw van het ontwerp wordt toegepast. Het is een maatstok 
geworden waarmee  alle maten in het gebouw kunnen worden afgepast. Beukmaten van 
4200 mm en 5600 mm liggen dan voor de hand. 
 
18.4. De nader bepaalde maten, zoals gekozen volgens 18.3., kunnen naar believen 
verdubbeld of gehalveerd worden, de harmonie blijft dan gehandhaafd. 
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18.5. Pas het geluidsverschijnsel van faseverschuiving toe op de ordening van de maten. In 
het ontwerpproces worden daarmee de maatposities over een nader te kiezen afstand 
verschoven ten opzichte van voordien vastgestelde posities. Melodisch beschouwd is dat 
een verschuiving in de tijd.  
Met deze rasterverschuiving worden zones gemarkeerd waarin constructieonderdelen zoals 
wanden en vloeren geplaatst kunnen worden. Ook kunnen hiermee aanpassingen gemaakt 
worden welke het voegverloop in metselwerk of tegelwerk nader bepalen of de dikte van 
het raamhout bij kozijnwerk.  
 
18.6. Het verdient aanbeveling faseverschillen te kiezen overeenkomstig de intervallen 
genoemd in 18.3. omdat wat als faseverschil een tijdsbestanddeel is in een richting 
loodrecht daarop bijdraagt tot de klankopbouw en een aspect van toonhoogte verkrijgt. 
 
18.7.  De maatvoering van de zônes voor plaatsing van het materiaal te kiezen uit de rij 
R=> 1/n, ofwel 1/ 2, 1/3 1/ 4, 1/5, 1/6 enz. Dit is de natuurtonenrij van boventonen 
van 1 en daarmee passend in de harmonie van de grondtoon 1. 
Daarmee wordt van de hoofdmaat of octaaf  een positie afgepast die beantwoordt aan een 
interval overeenkomstig  2/2 + 1/ 2 = 3/2,  3/3 +1/3 = 4/3, enz. en 3/3-1/3 = 
2/3,  4/4 – 1/4 = 3/ 4, enz.   
Door aan de octaafmaat de maat van een boventoon toe te voegen wordt een maat bereikt 
die deel uitmaakt van de harmonische rij H in 18.3. En ook het aftrekken van een 
boventoon van de octaafmaat levert een positie in de harmonische rij H in 18.3. 
Als de ruimtemaat overeenkomt met de octaafmaat en de toegevoegde maat van de 
boventoon overeenkomt met een wanddikte, of 2 wanddikten, dan blijft de maatvoering 
harmonisch, en ook als die wanddikte of  2 wanddikten er van worden afgetrokken. 
Beter kan men door een systeem niet worden bediend. Met bijgaande tekening wordt dit 
toegelicht. 
 
18.8. De restmaten van de nader bepaalde intervalmaten zijn zelf intervalmaten in de 
hoedanigheid van het contrapunt. Zie bijgaande tekening.  
 
18.9. De hart op hart maten van hoogte, breedte en diepte van elk bouwkundig onderdeel 
van het bouwkundige ontwerp op elkaar afstemmen in de verhouding van de intervalmaten 
van punt 18.3., dus H=>2ª x (n±1)/n. 
 
18.10. Diagonalen en schuine lijnen kiezen met een tangens uit de intervalrij van 18.3. 
De diagonalen en schuine lijnen welke in het bouwkundige ontwerp voorkomen komen 
zodoende overeen met de schuine zijde van de rechthoekige driehoek die door de 
genoemde tangens wordt beschreven. Als de tangens van de rechthoekige driehoek past in 
de harmonische rij van intervallen past de schuine zijde daar als zichtlijn ook in, ook al 
maakt die schuine zijde als wortelvorm geen deel uit van harmonische rij H. 
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18.11. Dit zijn wel de voornaamste te geven richtlijnen. Er zullen er ongetwijfeld meer 
zijn welke uit het melodieverloop en de musicologische thema’s van muziekstukken  
kunnen worden afgeleid. Denk hierbij ook aan de akkoord opbouw binnen de 
toonladders. 
Om het overzichtelijk te houden en eenvoudig lijkt het verstandig het hierbij te laten en 
het over te laten aan het initiatief en de intuïtie van de ontwerper hier het zijne aan toe te 
voegen. 
 
18.12. Over de akkoordrijen van de transscripties van de Canzone van Händel in de 
bijlage 29.2.2. en 29.2.4. valt het volgende op te merken: 
 
18.13. Het akkoord A´´,C´,E´,A´, in maat 2, met de golflengten ten opzichte van C van 
12/5, 2, 8/5, 6/5, kan ook geschreven worden als 12/5, 10/5, 8/5, 6/5, ofwel een 
onderlinge verhouding van 6 : 5 : 4 : 3. 
Maar ook is mogelijk 24/10, 24/12, 24/15, 24/20, ofwel een onderlinge verhouding 
van 1/10 : 1/12 : 1/15 : 1/20. 
 
18.14. Het akkoord D, G, B, in maat 5, met de golflengten ten opzichte van C van 8/9, 
2/3, 8/15, kan ook geschreven worden als 40/45, 30/45, 24/45, ofwel een onderlinge 
verhouding van 20 : 15 :12.  
Maar ook is mogelijk 8/9, 8/12, 8/15, ofwel een onderlinge verhouding van 1/3 : 1/4 : 
1/5. 
 
18.15. Het akkoord G, c, e, in maat 11, met de golflengten ten opzichte van C van 2/3, 
1/2, 2/5, kan ook geschreven worden als 20/30, 15/30, 12/30, ofwel een onderlinge 
verhouding van 20 : 15 : 12. 
Maar ook is mogelijk 2/3, 2/4, 2/5, ofwel een onderlinge verhouding van 1/3 : 1/4 : 
1/5. 
 
18.16. Het akkoord F, A, in maat 12, met de golflengten ten opzichte van C van 3/2, 
6/5, kan ook geschreven worden als 15/10, 12/10, ofwel een onderlinge verhouding van 
5 : 4. 
Maar ook is mogelijk 6/4, 6/5, ofwel een onderlinge verhouding van 1/4 : 1/5, ofwel 5 : 
4. 
 
18.17. Het valt op dat in de akkoordverhoudingen vaak voorkomt 3 : 4 : 5 : 6 en 1/3 : 
1/4 :  1/5 : 1/6.  Dat komt overeen met de intervallen die vanaf C zowel naar boven als 
naar beneden worden uitgezet en al naar hun verhouding tot C door vermenigvuldiging of 
door deling worden gevonden. Bij voorbeeld C x 4/3 geeft G´ en C : 4/3 geeft F. 
 
18.18. De akkoordrijen welke door de componist Händel in zijn Canzone worden 
gebruikt volgen dus de systematiek van de intervallen welke ten opzichte van de octaven 
van C naar boven en naar onder worden gevonden. 
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18.19. Dit vormt een ondersteuning voor de hier aanbevolen systematiek welke 
overeenkomt met de diagrammen van Hans Kayser waarin het Villard diagram 
gecombineerd wordt met het Monochord en de toonverdeling welke daarop wordt 
gebaseerd, in figuur 9.8.3. uitmondend in het Contrapunten diagram met de toonverdeling 
van een cymbaal. 
 
18.20. Gelijktijdig wordt hierdoor steeds duidelijker wat er bij het dimensioneren moet 
gebeuren voor het intoneren van de te kiezen afmetingen in het ontwerp. De grondtoon 
met zijn octaven vormt de uitgangspositie voor de intervallen welke volgens 
rangschikkingen uit de musicologie optimaal kunnen worden ingezet en naar boven en 
beneden uitgezet binnen de harmonische rij blijven en met de restmaten contrapunten 
vormen ook weer passend in de harmonische rij van het Bouwkundig Contrapunt. 
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19. Maatvoering van een nieuw ontwerp 
 
19.0. Als toegift een ontwerpschema voor een eigentijds bouwwerk. Hoe lossen we de 
gebruikelijke problemen op aangaande ruimtegrootte en muurdikten, detaillering van 
aansluitingen en de hoogteopbouw met deurhoogte, vertrekhoogte, vloerdikte 
borstweringhoogte en hoogte dakranden.  
 
19.1. De eenvoudige betrekkingen worden getoond in de figuren 19.1.1. en 19.1.2. De 
getallen laten zich eenvoudig afleiden. Veel toelichting is niet nodig. 
 
19.2. Een wat uitzonderlijke maatkeuze betreft de margegebieden voor wanden en vloeren 
uitkomend op 1/9 van de beukmaat van 3000 mm, namelijk 333 mm. De overblijvende 
open ruimte betreft 8 delen van 333 mm die heel goed voor nadere indelingen 
interpreteerbaar zijn. 
 
19.3. De breedte van de voordeur en de smalle ramen daarboven volgen uit het derde deel 
van de beukmaat van 3000 mm gevend 1000 mm voor dagmaat deur van 900 mm. 
De brede ramen hebben 2x ¼ van de beukmaat uitkomend op 1500 mm, in breedte en in 
hoogte richting. Zodoende is de deurhoogte 2250 mm – ½ x 333 mm  - 50 mm = 2033 
mm voor deur + dorpel.  
 
19.4. Een en ander geeft een heldere gevelindeling die echter niet voldoet aan de nieuwe 
deurhoogte van 2350 mm. Deze gaf een minder esthetisch beeld als een overtuigend 
bewijs van disproportie in dit verband, hetgeen hier niet wordt getoond om het eigen 
betoog sterk te houden. 
 
19.5. De binnenruimten passen in het dubbele kubische raster  waarvan uit is gegaan met 
een breedte van 2667 mm. Beperking van de marge van het dubbel raster van 333 mm tot 
300 mm geeft een vertrekbreedte van 2700 mm volgens een betreffend bouwvoorschrift. 
Dat zou harmonisch gezien acceptabel zijn met een verhouding van 1:10 met de 
hoofdmaat. Hier zijn de eisen ten aanzien van isolatie, ventilatie en sterkte van de 
dragende wanden tevens punten van betekenis die de maatvoering beïnvloeden. 
 
19.6. De overruimte die door het dubbele raster ter plaatse van binnenwanden overblijft 
kan uitstekend worden gebruikt voor installatieruimte en boekenplanken die als een 
architectonisch element kunnen werken in het interieur. 
 
19.7. De verdiepingen en de voorgevel van het woningontwerp worden getoond in de 
figuren 19.1.3. en 19.1.4. De slaapruimten SR1 en SR2 zijn met hun verhouding lengte 
op breedte van 1:2 heel geschikt om nader in te delen in een grotere en een kleinere ruimte 
volgens het principe (n±1)/n, neerkomend op 1/2:3/2 of 2/3:4/3, maar voor het 
gebruik ligt dat niet zo voor de hand. 
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19.8. De traphal werkt als een schacht waaraan vrijelijk grote en kleine ruimten kunnen 
worden gekoppeld welke hier in aantal worden beperkt door de ligging van de traphal in 
de plattegrond. De werking er van is vergelijkbaar met een boomstam waar takken aan vast 
zitten, zodat uitgroei op alle mogelijke manieren kan plaatsvinden. 
 
19.9. In de bijlagen 29.2.7. tot en met 29.2.10. wordt het stripverhaal van de 
transscripties dat begon met figuur 15.1.1. en waar het hier besproken nieuwe 
woningontwerp in past , nog verder doorgezet. 
 
19.10. Opmerkelijk is het om een muziekfragment te gebruiken voor het omvormen van 
een architectonisch basis schema. Dan voeg je echt iets anders toe en wordt duidelijk wat 
er met deze methode kan worden bereikt. Wat het verschil is met een gewoon ontwerp. 
 
19.11. Dat wordt getoond in de bijlage 29.2.7 tot en met 29.2.10., volgend op de 
transscriptie van Canzone van Händel. Daar blijkt hoe de componist omgaat met 
toonharmonieën en welke getalsverhoudingen en opeenvolgende stappen daaraan ten 
grondslag liggen. 
 
19.12. Daarvoor is een tabel gebruikt die wordt getoond in de bijlagen 29.2.13. en 
29.2.14. Het blijkt dat de fragmenten waaruit de compositie bestaat worden opgebouwd 
uit telkens andere toonrelaties welke in deze tabel voor de afzonderlijke tonen met 
verhoudingsgetallen zijn weergegeven en gegroepeerd ten opzichte van elkaar. 
 
19.13. De Isometrische Toonhoogten Tabel geeft naast de tangens van de toonhoogte 
(die de golflengte van een toon op gelijkblijvende afstand genereert) de cotangens van de 
toonhoogte die bij gelijkblijvende grootte een voor de toonhoogte kenmerkende afstand 
tot de waarnemer oplevert. 
 
19.14. Als uitgangspunt van de constante grootte wordt de grootheid 1 gekozen bij een 
afstand 1 zoals voor toonhoogte C als begintoon kan worden vastgesteld. De afstand 1 is 
de afstand tussen de beide onderste horizontale lijnen van het diagram waar de 
platliggende staafjes er op en er boven precies gelijk aan zijn. 
 
19.15. Denken we de staafjes in het diagram op de plaats van hun basis rechtopstaand, 
dan vormen ze de tangens die bij hun toonhoogte past.  
 
19.16. Voor een hoge toon is dat de eigen grootte 1 gedeeld door een grote afstand tot de 
onderlijn van het diagram, wat een kleine basishoek oplevert voor een hoge toon met een 
kleine golflengte. 
 
19.17. Voor een lage toon is de tangens de eigen grootte 1 gedeeld door een kleine 
afstand tot de onderlijn van het diagram, vormend een grote basishoek voor een lage toon 
met een grote golflengte. 
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19.18. We gebruiken de computer om gecompliceerde combinaties weer te geven. Dat 
kunnen axiale en tangentiale constructies zijn, maar ook parabolische, repeterende, analoge 
samenhangen met faseverschillen en spiegelingen. 
 
19.19. De voortgaande transscriptie in de bijlagen 29.2.8. en 29.2.9. laat zien dat uit de 
gecomprimeerde vorm van het filmlint van figuur 29.2.7. zich geëxpandeerde vormen laten 
herleiden op macro niveau welke dezelfde musicologische eigenschappen hebben als het 
notenschrift. De optische expressie er van noem ik opzienbarend. Het is de visuele essentie 
van de musicologische compositie die de Canzone van Händel is. 
 
19.20. Nu past hier niet het verwijt dat dit nog geen bouwkundig ontwerp is. Dat is het 
ook niet. Het is een abstracte aanhef met alle eigenschappen van het vrije musicologische 
en compositorische domein welke op alle mogelijke manieren steunpunten biedt voor 
uitwerking in de creatief materiële sfeer. 
 
19.21. Figuur 29.2.10. laat zien dat het nog niet zo gemakkelijk is op hetzelfde niveau 
voort te gaan. Dit is een nieuw werkterrein dat open ligt voor ieder die dat wil en kan. 
Ideëel gezien is hier van lood goud gemaakt; laten we er voor zorgen dat het goud weer 
niet tot lood vergaat! 
 
19.22. De muziekfragmenten kunnen worden geprepareerd voor een andere toepassing. Is 
dit strijdig met de ethiek? We moeten ons er van overtuigen zorgvuldig te handelen. We 
raken wel aan de bedoelingen welke de maker van het muziekstuk heeft gehad. Deze mag 
met onze bedoeling niet in het gedrang komen. 
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20. Case studies, toepassingen 
 
20.0. Gedurende het studiewerk dat samenhangt met het Bouwkundig Contrapunt zijn er  
motieven naar voren gekomen welke een andere kijk geven op onderdelen van het 
bouwkundige ontwerp. Hiervan worden hierna enkele voorbeelden gegeven. 
 
20.1. Geluidgolven zijn energiegolven en die gedragen zich anders dan de vaste materialen 
waarmee een ontwerper dagelijks zijn constructies ontwerpt. Kenmerkend is bij voorbeeld 
dat golven ongehinderd elkaar kunnen doorkruisen. Ze passeren elkaar niet, ze gaan door 
elkaar heen.  
 
20.2. Daaruit ontstond het idee datzelfde doorheengaan met de vaste materialen na te 
streven. Constructies moeten aan de randen op alle mogelijke manieren aan elkaar 
aansluiten en verbonden worden. Die verbindingen en knooppunten werden een 
bijzondere vorm van studie. 
 
20.3. Dat resulteerde in de toepassing van 3 vlaks knooppunten met halfhoutse 
verbindingen van enkelvoudige, nadien van steeds complexere aard. De bijgaande 
afbeeldingen tonen wat hiermee wordt bedoeld. Het is mijn overtuiging dat dit in 
toekomstige jaren een echt stijlelement kan worden met zeer veelzijdige toepassing, door  
combinatie van de expressieve, esthetische en constructieve aspecten welke er mee inherent 
zijn. 
 
20.4. De maatafstemming van grote en kleine schaalgebieden op elkaar zoals door de 
octaafopbouw mogelijk is komt helder tot uitdrukking in de fractal-achtige opbouw van 
bouwvormen en details waarin de drievlaks knooppunten op micro- en macro schaal zich 
voordoen en herhalen. Zie hiervoor de betreffende bijgaande afbeeldingen. 
 
20.5. Deze werkwijze bleek uiterst geschikt om van industriële plaatmaterialen 
inhoudelijke vormen te maken. Op maquetteschaal werd de bouwchip ontwikkeld. Dat is 
een vierkant stukje karton waarvan de vier zijden zijn voorzien van een sleuf waardoor ze 
in elkaar kunnen grijpen. Dat heeft een biologie van vormen opgeleverd, waarbij de 
bouwchips zelf  mee veranderen waardoor ze veelzijdiger en functioneler worden. 
Voorbeelden hiervan in figuur 20.5.1. en 20.5.3. 
 
20.6. Om tot praktisch nut te komen zijn volgens deze opzet meubelen gemaakt 
waaronder kuipstoelen en onderstellen voor tafels welke laatste als een boomstam beneden 
en boven aftakkingen vertonen welke voldoende sterk, stabiel en stijf  bleken voor 
dagelijks gebruik. Zie figuur 20.6.2. 
 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                             20. Casestudies, toepassingen 
 

78 

 
 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                             20. Casestudies, toepassingen 
 

79 

 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                             20. Casestudies, toepassingen 
 

80 

 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                             20. Casestudies, toepassingen 
 

81 

 
 
20.7. Op bestelling is van de tafel ook een variant gemaakt waarvan de middenpoten 
bestaan uit een holle stam en holle aftakkingen welke een nog groter blad kunnen dragen 
en industrieel kon worden vervaardigd. Zie figuur 20.7.2. 
 
20.8. Gebruik makend van het drievlak principe werden schilderijlijsten ontwikkeld en 
vervaardigd waarvan men de stijl niet herkent omdat er geen referentie voor is. De stijl 
ervan bestaat nog niet! Er zijn er intussen 14 van gemaakt in wisselende grootte waarbij de 
afmetingen van de randen afgestemd konden worden op zowel de dikte van het materiaal 
als de afmetingen van het middenpaneel. Zie figuur 20.8.4. en 20.8.5. 
 
20.9. In 1994 werd een samengesteld bouwblok ontworpen met de drievlak 
stijlkenmerken voor een locatie in Hoofddorp. Het bleek geen overweging op te leveren 
tot opdracht hiervan over te gaan.  Zie tekening 20.9.6. 
 
20.10.  In 1995 werd in het VIBA blad het volgende artikel gepubliceerd: 
Metselsteenformaten, nader beschouwd. Zie Bijlage 29.3.1. De strekking er van is de 
afmetingen van de steen, de voeg, de lagenmaat en de koppenmaat optimaal op elkaar af te 
stemmen en tevens harmonie overwegingen een rol te doen spelen. Daarbij verdient het 
aanbeveling een relatie te leggen tussen de lagenmaat en  de verdiepinghoogte zodat de 
kozijnaansluitingen per verdieping gelijk blijven.  
 
20.11. Het metselwerk patroon wordt hierbij vergeleken met het golfpatroon van een 
geluidsfront waarbij door faseverschillen een dubbelpatroon ontstaat dat  het voegverloop 
van het metselwerk patroon kan representeren. 
 
20.12. In 2003 werd een multifunctionele structuur ontworpen in de vorm van 
gekoppelde drievlaks knooppunten, geschikt voor wonen, werken, jongerenhuisvesting, 
gelegen  in een parkeertuin. Hiervoor worden locaties gezocht. Zie figuur  20.12.7. Ook 
dit weer is een basisvorm die door bewerkingen vervormd, vergroot, verkleind, uitgebreid 
en veranderd kan worden terwijl de inwendige betrekkingen gelijk blijven. 
 
20.13  Uit het voorgaande moge blijken dat het geluidsverschijnsel als model maar ook de 
er op gebaseerde wetmatigheid van de musicologische harmonie een invalshoek vormt voor 
het idioom van het architectonisch en vormgevend ontwerpen. 
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21. Betrekkingen met andere maatstelsels  
 
21.0. Het moge duidelijk zijn dat in analogie met de muziek we toekomen aan vormen 
van expressie welke in de bouwkunde thans ongekend zijn. Niettemin past het ons in het 
kort in te gaan op het Orthogonale Raster, de Rij van Fibonacci, de Gulden Snede 
verhouding van de Modulor en het Plastisch getal (Kruijtzer, 1998), en deze te betrekken 
op het Bouwkundig Contrapunt.  
 
21.1. Het orthogonale raster is gebaseerd op de rij der natuurlijke getallen en als zodanig  
onmisbaar in de systematische uitwerking van een ontwerp. Meestal wordt aan een grof 
raster van as-maten een fijn raster voor de positionering van onderdelen toegevoegd. Als 
bezwaar kan gelden dat de ongenuanceerde toepassing van de combinatie grof en fijn 
raster gemakkelijk aanleiding geeft tot een saai en neutraal resultaat zonder hoogtepunten. 
Zie figuur 21.11.6. 
 
21.2. De Fibonacci rij met de formule Fn=Fn-1+Fn-2 geeft verhoudingen welke na de 
eerste termen de gulden snede verhouding benaderen, ca. 5:8. ofwel   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, . . . . 
Zie figuur 21.2.1.  
 
21.3. Het handige van deze rij is dat naastliggende termen opgeteld steeds de 
naastliggende grotere term opleveren terwijl bij het aftrekken van naastliggende termen de 
naastliggende kleinere term wordt gevonden. Daarbij zijn het steeds gehele natuurlijke 
getallen. De tussenliggende natuurlijke getallen worden dus weggelaten. En dat kan weer 
een groot nadeel zijn. Niettemin is het een ijzersterke opzet, ook voor het bouwkundig 
ontwerp.  
 
21.4. De Gulden Snede gaat een stap verder. De opvolgende termen worden tevens door 
optelling gevonden maar de toename wordt meetkundig constant gemaakt door de 
voorwaarde a : b = b : (a + b).  ofwel   a, b, a+b, a+2b, 2a+3b, 3a+5b, . . .  
Zie figuur 21.4.2. 
 
21.5. Nadeel is dat de gehele natuurlijke getallen niet aan bod komen. De verhouding 
komt neer op (√ 5 – 1) : 2, ofwel als rij genoteerd    
(√5 – 1) : 2 = 2 : (√5 + 1)=(√5+1) : (√5 +3)= (√5+3) : (2√5+4)= . . . .   
De verhouding is ca. 5 : 8, ofwel ca.  0,618…, de vermenigvuldigingsfactor  1.618… , een 
irrationeel getal.  
 
21.6. De Modulor ontstaat wanneer aan bovenstaande rij een 2e wordt toegevoegd 
uitgaande van ½ a en ½ b. Daar is ook wel behoefte aan omdat de sprongen waarmee de 
afmetingen omhoog gaan vrij groot zijn zonder keuze voor een tussenliggende maat. Zie 
figuur 21.6.3. 
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21.7. Door halvering en verdubbeling ontstaan de rijen uit elkaar. Le Corbusier noemt de 
grote rij de rode rij en de kleine de blauwe rij.  Hij trekt naar believen kleine termen van 
grote verderop gelegen termen af, naar behoefte. De verhoudingen blijven daardoor niet 
5:8 maar kunnen verkleiningen of vergrotingen daarvan worden.  
 
21.8. Het Plastisch Getal ontstaat wanneer aan de termen a en b de term c wordt 
toegevoegd waarbij als voorwaarde geldt dat a + b = d, b + c = e, enz., ofwel 1 + x = x³.  
Hieruit volgt  x = ca.. 1,325 dus ca. 3 : 4. Vervolgens wordt door optelling het verdere 
verloop van de rij gevonden. Ook hier wordt midden tussen de opvolgende termen een 2e 
rij afgeleiden aangenomen waardoor halveringen, verdubbelingen, spiegelingen etc. 
mogelijk worden. Zie figuur 21.8.4. (Laan, Dom. H. v.d., De Architectonische Ruimte) 
                                                                                                          
21.9. We stellen hiertegenover de gelijkzwevende opbouw met 2¹´¹² van 2 uitkomend op 
1,059. Zie ook artikel 3.2. hieraan voorafgaand. De rij tussen 1 en 2 ziet er aldus uit: 
1,  1,059,  1,224,  1,189,  1,259,  1,335,  1,414,  1,498,  1,587,  1,682,  1,782,  1,887, 2 
De 6e term ofwel x tot de 5e  = 1,335 benadert 1,325 te weten de 4e term bij het plastisch 
getal. Laten we de halve afstanden achterwege als bij de C toonladder dan wordt de 6e 
term de 4e positie, dus vergelijkbaar met de opbouw van het plastisch getal. Zie figuur 
21.9.5. 
 
21.10. Door het gebruik van de gehalveerde, afgeleide rijen bij de Modulor en het 
Plastisch Getal is de octaafverdubbeling ook bij deze stelsels terug te vinden al komen ze 
dan om en om in de primaire en secundaire reeks terecht.  
 
21.11. Nu kijken we naar de maatopbouw volgens het Bouwkundig Contrapunt en de 
daarmee in verband staande reine stemming. Dit is geen meetkundige rij zoals de 
voorgaande maatsystemen met exponenten van x, maar net als de Fibonacci rij een functie 
van natuurlijke getallen. Er is geen constante reden waarmee wordt vermenigvuldigd maar 
de rij wordt bepaald door intervallen 1/2, 2/3, . . . tot 15/16 en 2/1, 3/2,… tot 16/15. 
Zie figuur 21.11.6. 
 
21.12. Behalve de ligging van deze proporties naast elkaar in een eenvoudig orthogonaal 
raster is de ligging als dozen in elkaar gestapeld van belang als in de figuren 8.2.4. en 
8.2.5. maar ook de projecties van deze ligging in de toonhoogtespectra van hoofdstuk 12. 
Zie de figuren 12.1.1. tot en met 12.1.4.  
 
21.13. Om het stelsel van het Bouwkundig Contrapunt beter te kunnen vergelijken met de 
voorgaande maatsystemen wordt de ingepakte ligging van de proporties in de 
toonhoogtespectra als dozen gestapeld in elkaar hier uitgepakt en naast elkaar afgebeeld 
volgens figuur 21.13.7. 
 
21.14. Duidelijk is dat de maatsprongen  van de beide van de musicologie afgeleide canons 
een veel fijner verloop hebben dan de voorgaande proportiesystemen van Fibonacci, de 
Gulden Snede en het Pastisch Getal van Dom. van der Laan. 
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21.15. Dat is het gevolg van de 12-deling van het octaaf  die in de muziek historisch 
gezien is ontwikkeld met het complex van toonsoorten van de kwintencirkel, waarin al 
deze tonen hun plaats vinden. Deze variëteit van toonsoorten werd door J.S. Bach 
overtuigend uitgebuit in de modulaties van zijn Fuga “Das wohltemperierte Klavier”. 
 
21.16. De normale melodische opeenvolging benut majeur (opgewekt klinkend) 8 
tussenstappen van hele en halve tonen, maar mineur (ernstig klinkend) ook nog de 4 
andere tussenstappen zodat een heel weids gamma van tonen beschikbaar en bruikbaar is 
in de musicologie. 
 
21.17. De akkoordrijen in het Canzone van Händel, figuur 29.2.2. in de Bijlagen, 
vertonen rein gestemd getalsverhoudingen van 1:3:4:5:6 in de teller van de tangenten der 
gespeelde tonen en 3:4:5 in de noemer van de tangenten van andere genoteerde tonen. Uit 
de musicologische toepassing van 12-deling van het octaaf valt dus nog heel wat af te 
leiden als het voorgaande beschouwd mag worden als het resultaat van een steekproef. 
 
21.18. Het zou belangwekkend zijn als de gulden snede verhouding in verband gebracht 
kon worden met het Villard diagram. In onze werkopstelling is er een relatie aanwijsbaar, 
zie figuur 21.18.7. Het is de Eenheidstunnel van figuur 7.0.1. waarin de diagonaal van het 
2e portaal tot de oorspong gelijk is aan √5 en wordt omgecirkeld naar de hoofdas. Door 
het 2e portaal tot deze positie op te schuiven ontstaat vanaf het 1e portaal een oppervlak 
met portaalhoogte 2 en een breedte √5 – 1, overeenkomstig de gulden snede verhouding.  
 
21.19. Wat de strekking van deze ligging in ons diagram verder mag zijn is niet direct 
duidelijk. Wel duidelijk is dat de studie hiervan zoveel achtergrond vertoont dat het in het 
kader van dit betoog niet meer dan genoemd kan worden.  
 
21.20. De opeenvolging van wortelverhoudingen is belangrijk omdat het kwadraat er van 
de bijbehorende oppervlakken levert in de grootte van de natuurlijke getallen. Zie figuur 
21.20.8. 
 
21.21. De rij van ingeschreven en omgeschreven cirkels is de volgende die aandacht 
verdient. Ook deze is in onze opstelling duidelijk zichtbaar, zie figuur 21.21.9. Deze rij 
volgt de verdubbeling van de octaven met steeds één tussenpositie, de √2, ongeveer 5 : 7. 
Dat is de Fis volgens de gelijkzwevende stemming, die alleen draaglijk klinkt bij 
toonsoorten met 1 of meer kruizen. 
 
21.22. Vermeld moet worden dat het Bouwkundig Contrapunt voorlopers vindt in de 
maatnotaties van Palladio die zijn constructieonderdelen benoemt door  middel van 
breukverhoudingen met de kolomdiameter als grondmaat maar ook in de maatvoering van  
de Japanse tempelbouw, waarbij de hoogte het kleinste gemene veelvoud is van alle andere 
onderdelen, en de missiekerk van de Jezuïet Martin Schmid in San Rafaël, Brazilië, zie 
pagina 29.9.1. van de Bijlagen. 
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21.23. De Fibonocci rij is volledig aanwijsbaar in het Villard diagram, alleen volgt deze 
niet de noodzakelijke verdubbelingen en als zodanig zijn er geen tussenposities tussen de 
termen van de rij. Door termen van een lagere orde op en af te trekken zouden deze wel 
ontstaan, waardoor een heel gevarieerde afgeleide rij ontstaat met alle mogelijke 
onverwachte wendingen. 
 
21.24. Besluitend kan men stellen dat de rijen elkaar niet noodzakelijk behoeven uit te 
sluiten maar elkaar eerder aanvullen waar de ene rij de nadruk legt op telbare coördinaten 
van ribben en andere op de diagonalen welke een opklimmende rij volgen. Bij de Gulden 
Snede zijn dit de diagonalen van tweedimensionale vlakken, bij het Plastische Getal de 
lichaamsdiagonalen van driedimensionale rechthoekige vormen. 
 
21.25. Dan blijft nog de vergelijking van de gelijkzwevende rij van het Snarendiagram met 
zijn 12e machts wortels, wel passend in de verdubbelingsrij van 2 tot de macht n, en ook 
met een musicologische analogie, verwijzend naar een bijzondere virtuele ruimte maar niet 
passend in het geconstrueerde perspectief van de Euclidische meetkunde.  
 
21.26. Het Bouwkundig Contrapunt met zijn verdubbelingsrij met intervallen heeft weinig 
nadelen. Uitgaande van een lineair, vlak diagram, met behulp van de beeldpiramide 
omgevormd tot een driedimensionale projectie, bevestigd door de Costruzione Legittima 
en de bewerking van het Villard diagram met het Monochord door Hans Kayser, 
dienstbaar voor zowel vlakke als ruimtelijke plaatsbepaling, bruikbaar als basis voor de 
transscriptie van muziek naar ruimte en omgekeerd, goed passend in de bouwpraktijk, 
verwijst het naar juiste afmetingen in een begrijpelijk en verstaanbaar verband. Een en 
ander wordt in hoofdstuk 24 puntsgewijs verwoord. 
 
21.27. In de vergelijking met andere stelsels komt het Bouwkundig Contrapunt er niet 
slecht van af zoals het schema van figuur 21.27.10. laat zien temeer omdat de afwezigheid 
van reële en algebraïsche getallen bij het Bouwkundig Contrapunt eerder een voordeel mag 
heten dan een nadeel voor de bouwkundige toepassing. De reële (wortelvormen) en 
trancendentale (p, f, r, etc.) getallen spelen in de marge van de gebruikte 
coördinaten echter hun normale wiskundige rol bij het Bouwkundig Contrapunt maar 
vormen daarbij alleen niet de uitgangspunten. 
 
 
21.28. Het voorgaande duidt op een visie waarin de proportionele rijen samenhangen in 
een omvattende complexiteit waarin elke methode specifieke eigenschappen heeft en in die 
zin toepassing verdient. Het Bouwkundig Contrapunt toetst en biedt idioom voor een 
rijker gebruik en samenhang van maten, analoog aan het contrapunt, de harmonie en de 
melodie uit de muziek.           . 
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22. Hypothese, antithese, synthese 
 
22.0. Om een aantal uiteenlopende onderwerpen in één hoofdstuk samen te vatten is de 
vorm van vraag en antwoord zeer geschikt.(antithese/synthese). We betrekken deze op de 
hypothese. Waardoor wordt de hypothese tegengesproken? 
 
2.7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen 2.7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen 2.7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen 2.7. Afmetingen kunnen harmonisch op elkaar worden afgestemd door ze gelijk te stellen 
aan de golflengtenaan de golflengtenaan de golflengtenaan de golflengten van met elkaar harmoniërende tonen. van met elkaar harmoniërende tonen. van met elkaar harmoniërende tonen. van met elkaar harmoniërende tonen. 
 
22.1. Als bezwaar zou nu kunnen worden genoemd dat er in het voorgaande geen 
stellingen zijn bewezen, dat de geldigheid en de juistheid van de gedane stappen niet overal 
uitgebreid is aangetoond. 
 
222. Dat mag zo zijn, wat tevens geldt is dat bij het nemen van een stap er zorgvuldig op 
is gelet dat de termen voor en na elke aanpassing aan zichzelf gelijk blijven en de 
onderlinge verhoudingen worden gehandhaafd. 
 
22.3. Zo beschouwd is het geheel van stappen, nodig voor de transformatie van muziek 
naar architectuur en weer terug, één lang doorlopend bewijs dat beantwoordt aan wat hier 
wordt verlangd. 
 
22.4. In de Bijlagen figuren 29.1.1., 29.1.2. en 29.1.3. wordt nog een opstelling gegeven 
van een cilindrisch projectievlak en ook van een bolvormig projectievlak als eenheidssfeer, 
waaruit blijkt dat de voorstelling van de intervallen als tangenten gehandhaafd kan blijven 
zoals bij de kubische eenheidssfeer. De hoeken van de tangenten en dus de tangenten zelf 
blijven bepalend voor de besproken intervallen en gelden dus ook bij de waarneming via 
het oog of via andere vormen van projectie.  
 
22.5. De hypothese wordt aangetoond in de beschouwingen van de hoofdstukken 9 en 12. 
waarin de benoeming van de intervallen musicologisch, perspectivisch en mathematisch 
samenvallen in de diagrammen van de uitgeklapte eenheidssfeer. Zie de figuren 9.0.1., 
9.8.3., en 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4. 
 
22.6. De hypothese wordt bevestigd in hoofdstuk 13. in de daar aangehaalde figuraties:  
13.1.1., 2. het Villard diagram, door Hans Kayser bewerkt in samenhang met het 
monochord tot de harmonikale Teilungskanon,  
13.1.3.  Vitruvius, De Architectura, architectonisch voorbeeld. 
13.1.5.  Indeelkanon van de Baselse goudsmeden. 
13.1.6.  Vervormde diagrammen van Violet le Duc. 
13.5.7. tot en met 13.5.10.  Het Helicon, genoemd door Quintililianus. 
13.6.11.  De Costruzione Legittima. 
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22.7. Definitie.  Harmonisch in de zin van: overeenkomst in onderscheid.  
 
22.8. Welke afmetingen zijn harmonisch ? 
Deze afmetingen dan wel golflengten moeten ten opzichte van de afstand tot de 
waarnemer of tot andere afmetingen een verhouding hebben behorend tot de rij 
                                                 ±m                      

H=>2     . (n±1)/n       , n>0, m>0.     
H is de rij van harmonische getalsverhoudingen, - toonhoogten, - afmetingen. 
n  als natuurlijk getal, groter dan 0  
m als natuurlijk getal, groter dan 0 
 
22.9. De afmetingen komen ten opzichte van elkaar overeen met de intervallen van de 
toonposities ten opzichte van de octaven, neerkomend op1/2, 2/3,3/4, enz en 2/1, 3/2, 
4/3, enz. en de halveringen en verdubbelingen daarvan. 
 
22.10. De harmonie van de reine stemming berust op de reine intervallen, omhoog en 
omlaag, ten opzichte van de grondtoon en zijn octaven. 
 
22.11. Tussen 1 en 2 is de eenheid gelijk aan het onderscheid. De overige posities zijn de 
reciproque waarden van de natuurlijke getallen welke van 1 worden afgetrokken of er bij 
opgeteld en vormend elkaars contrapunt.  

 
1±1/2=1/2,3/2  1±1/3=2/3,4/3  1±1/4=3/4,5/4   enz. 

 
22.12. Meerdere vormen van harmonie zijn denkbaar; de hiervoor genoemde berust op de 
reine stemming uit de musicologie. 
 
22.13.. Benadering van het Grieks/Klassieke begrip harmonie en orde tegenover chaos en 
willekeur, gepersonifiëerd in Apollo en Dionysos, leidt tot de navolgende omschrijvingen. 
 
Totaliteit van onderscheid en samenhang. Evenwicht van onderscheid en samenhang. 
Eenheid van onderscheid door samenhang. Eenheid van onderscheid en samenhang. 
Optelling van onderscheid en samenhang. Weergave van onderscheid en samenhang. 
Opstelling van samenhang en onderscheid. Optelling van ongelijke tellers en gelijke 
noemers. Harmonie is samenklank. Overeenkomst van onderscheid. Overeenkomst inOvereenkomst inOvereenkomst inOvereenkomst in    
onderscheidonderscheidonderscheidonderscheid. . . . Gelijkheid van ongelijkheid. Gelijkheid in ongelijkheid.  
 
22.14. Het begrip harmonie houdt dus een paradox in welke samenhangt met de in 23.31. 
genoemde polariteit, welke een bestaansprincipe lijkt te zijn, verwant aan evolutie. 
 
22.15. Zijn som en verschil van harmonische afmetingen harmonisch? 
Antwoord: 
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In het algemeen niet. Wel als de uitkomst 1 of 2 is, dan vormen de harmonischen elkaars 
supplement.  
 
22.16. Zijn product en quotiënt van harmonische afmetingen harmonisch? 
Antwoord: 
Bij de reine stemming alleen als er ½, 1of 2 uit komt. Overige uitkomsten leveren een 
verwante afmeting met een andere basismaat. In de musicologie spreekt men van een 
andere toonsoort en enharmonie. 
Bij gelijkzwevende stemming worden wel andere posities van het 12 toons systeem bereikt 
door product en quotiënt van de hiertoe behorende afmetingen, welke echter niet 
harmonisch worden genoemd. Zie hoofdstuk 11. 
 
22.17. Twee afmetingen zijn harmonisch op elkaar afgestemd als hun verschil 
overeenkomt met een geheel aantal gelijke delen van zowel de ene als de andere afmeting, 
dus als zij veelvouden zijn van gelijke delers, en ook als zij delen zijn van een gelijk 
veelvoud. .  
 
22.18. Bij harmoniërende tonen is het verschil in golflengte een geheel aantal gelijke delen 
van zowel de ene golflengte als de andere.  Bij voorbeeld de verhouding 3 op 5, het 
verschil bestaat uit 2 delen 1 van 3 en 2 delen 1 van 5.  De verhouding 1/3 op 1/5, het 
verschil 2/15 bestaat uit 2 delen van 1/15 van 5/15 en 2 delen 1/15 van 3/15. 
 
22.19. In musicologisch opzicht moet aan deze formulering een beperking worden gesteld 
omdat de 7, de 11, de 13, de 14, de 17 . . . en hun reciproque worden weggelaten en de rij 
vanaf 6 en de reciproque van 6 niet meer continu is. 
 
22.20. Wat in de muziek harmonisch is hoeft in de ruimte nog niet harmonisch te zijn. 
Antwoord: 
Wiskundig wordt de toonhoogte vertaald in frequentie en golflengte, met als product de 
geluidssnelheid.     f x = C 
Daarbij vertegenwoordigt de frequentie een aspect van de tijd, een aantal eenheden per 
seconde. Die eenheden bestaan uit golflengten, welke een aspect van ruimte  
vertegenwoordigen, een aantal golflengten per seconde, samen de afstand welke het geluid 
in 1 seconde aflegt. 
 
22.21. Om de muziek die uit tijdsbestanddelen bestaat om te zetten in architectuur die uit 
ruimtebestanddelen bestaat is er dus niets zo doelmatig als de toonhoogte die zowel tijd 
als ruimte vertegenwoordigt. 
Afhankelijk van de definitie welke aan het begrip harmonie wordt toegekend geldt dit 
begrip voor zowel tijd als ruimte. 
 
22.22. Waar hier de harmonie van de octaven en intervallen daarop als uitgangspunt 
wordt gekozen met de rij H=>2ª x (n±1)/n  , geldt dit voor de golflengten der 
harmoniërende tonen en dus ook voor de afstanden welke door deze golflengten worden 
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bepaald, en dus ook voor de lengten, oppervlakken en/of inhouden welke door deze 
afstanden worden bepaald.   
 
22.23. Als iets in de ruimte voor de waarnemer harmonisch is hoeft de waarnemer 
daarvoor toch niet aldoor stil te blijven staan. Waardoor blijft die harmonie dan 
gehandhaafd? 
Antwoord: 
De positie van een object tegenover zijn waarnemer wordt bepaald door de grootte van het 
object en de loodrechte afstand van het object tot de waarnemer, zijnde de teller en de 
noemer van de tangens welke de mate van harmonie bepaalt. H = (n±1)/n, n>0. 
Dit komt overeen met de proefopstelling waarbij door de afstand te veranderen de 
harmonische positie wordt verlaten totdat een nieuwe naastliggende positie is bereikt. 
 
22.24. Hier moeten in het object zelf posities onderscheiden worden welke afmetingen 
begrenzen welke ten opzicht van elkaar harmonische verhoudingen hebben, deel 
uitmakend van de rij H => (n±1)/n, n>0. 
Dan ontstaat de figuur van de dubbelverhouding ABCD welke constant is. 
CA/CB:DA/DB=C’A’/C’B’:D’A’/D’B’. Naderen we deze lijnstukken of verwijderen we 
ons weer, dan blijven de onderlinge verhoudingen volgens deze stelling van elkaar 
ongewijzigd, ook in de projectie gezien door de waarnemer. Dit is de normale wijze 
waarop we perspectivische vervorming dagelijks waarnemen, de objecten blijven ondanks 
de vervorming zich zelf en ongewijzigd evenals de al dan niet aanwezige harmonische 
verhoudingen. 
 
22.25. Wat is een geschikte verdeling van open ruimte ten opzichte van 
constructiemateriaal? 
Antwoord: 
Uitgaande van 2000 mm zou dat 125 mm kunnen zijn, uitgaande van 3000 mm komt 
1/16 op 187 mm, 3600 mm x 1/16 geeft 225 mm wanddikte. 
Materiaaldikte 100 mm x 16 => 1600 mm, waartussen 1500 mm open ruimte blijft. 
Materiaaldikte 200 mm x 16 => 3200 mm, waartussen 3000 mm open ruimte.                     
Materiaaldikte 200 mm x  32 =>  6400 mm, waartussen 6200 mm vrije ruimte. 
 
22.26. Bij herhaling van deze maten, verdiepingmaat of traveemaat, blijft de octaafopbouw 
van de maatvoering intact. Verdubbeling en halvering blijkt een expressief middel van 
primair belang. 
 
22.27. Wat betekenen andere hoeken dan 90º voor de harmonie? 
Antwoord: 
Als het om dakhellingen gaat is het van belang dat de verkleining van de plattegronden 
naar boven toe constant is en overeenkomt met posities op het horizontale 
plaatsingsraster. 1/3 x 3200 => 1077 mm  ofwel basishoek 72º. 
                         ½    x 3200 => 1600 mm  ofwel basishoek 63º. 
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22.28. Als het om afwijkingen in de plattegrond gaat komt een hoek welke van een 
regelmatige veelhoek is afgeleid het meest in aanmerking.             
 
22.29. Bij een orthogonaal stelsel gebruiken we van het geluidsverschijnsel waarvan de 
fronten zich bolvormig uitbreiden maar 3 lijnen, in het platte vlak gezien slechts 2 lijnen 
die elkaar 
loodrecht snijden. Dat is maar een mager begin voor zo’n rijk en compleet stelsel dat het 
geluid te bieden heeft. 
In het platte vlak geeft 3x180º,  samenvallend met 6x60º, 3 assen  
                                  4x90                                  8x45   4  
                                  5x72                                10x36   5         ,  enz. 
Zo kan men nog doorgaan, totdat een aantal handzame hoeken gevonden wordt.  
 
22.30. Op al deze keuzen kan het stelsel van halveringen, verdubbelingen en intervallen 
daarop worden toegepast analoog aan het voorgaande. Voor het verschijnsel geluid maakt 
dat niet uit; het zijn slechts enkele andere en meerdere lijnen uit het complete gamma dat 
beschikbaar is. 
    
22.31.  Het universum is zo groot dat er zeker gebieden zijn aan te wijzen die hoe dan 
ook geen binding met elkaar vertonen. Hoe kun je dan spreken van één werkelijkheid en 
van daaruit eigenschappen van het ene verschijnsel betrekken op een ander verschijnsel? 
Antwoord: 
Veel aspecten van de natuur vertonen een polair karakter. De natuur vormt tegenstellingen 
waarvan de opponenten nauwelijks eigenschappen gemeen hebben. Dat ligt in de aard van 
de polariteit. Daartussen kunnen echter alle mogelijke gradaties van verschillen optreden 
waardoor toch weer een betrekking wordt gelegd. Zo zijn deze totaal gescheiden  
fenomenen voor de werking van de tegenstelling onontbeerlijk en door de eigenschappen 
van de tussenliggende gradaties op elkaar betrokken. Het gaat dus om de eigenschappen. 
 
22.32. De rijen van breuken met gelijke noemers naast die met gelijke tellers die in de 
muziek melodie- en harmoniefragmenten opleveren maken mathematisch nog de volgende 
constatering mogelijk: 
Breuken met gelijke noemers zijn veelvouden met een gemeenschappelijke deler.  
Breuken met gelijke tellers zijn delers met een gemeenschappelijk veelvoud. 
Dit kan als een aanwijzing worden beschouwd dat met de eigenschappen van deze rijen 
van breuken in het bouwkundige gebruik een veelzijdige maatvoering mogelijk wordt 
gemaakt die de musicologische kwaliteit en veelzijdigheid benadert.  
 
22.32. Het benaderen van het begrip melodie en de weergave daarvan gaat verder dan de 
hypothese. Hier vindt de metamorfose plaats van muziekschrift in een meer of minder 
perfecte weergave er van in de ruimte met behulp van een tijdas. 
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22.33. Wanneer er een werktuiglijke omzetting plaats vindt, van muziek naar ruimtelijke 
vorm of andersom, wordt het dynamische aspect van de muziek statisch in de ruimte 
weergegeven. De verstilde dynamiek is aanwijsbaar.  
 
22.34. Hiermee verder te werken wordt bewerken van het musicologische motief en dient 
gepaard te gaan met een zekere achting voor de bedoelingen van de componist.  Men moet 
zich bewust zijn niet onverschillig alles  te mogen bewerken en veranderen wat men onder 
handen krijgt, omdat de strekking van een betreffend muziekstuk gerespecteerd dient te 
worden en niet geparodiëerd. 
 
22.35. Het nauwgezette herontwikkelen en herafleggen van het hier door mij gevolgde 
traject door deze terra incognita  en het verbreden er van tot een nieuw werkterrein zal een 
taak zijn die hopelijk velen op mijn uitnodiging hierbij zullen aanvangen en met genoegen 
bewerken en vervolmaken. De impuls voor verder onderzoek en de uitvoering van een 
nieuwsoortig concert in een architectonische context.. 
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23. Evaluatie 
 
23.0. Volgend op de richtlijnen in hoofdstuk 18. aangaande proportionering en 
maatvoering wordt hier behandeld in hoeverre het gestelde doel wordt bereikt. Is behalve 
de harmonie ook de melodie als kenmerk toepasbaar? Wat doen we met de expressieve 
musicologische middelen hard en zacht, forte en piano? 
 
23.1. In het kader van dit werk moet veel worden weggelaten dat van belang is om een nog 
overtuigender beeld op te roepen van wat er met de methode van het Bouwkundig 
Contrapunt mogelijk is en wat de basis er van nog verbreed. Enige terughoudendheid 
aangaande de aanvechtbaarheid is echter gepast en een kompact en leesbaar verhaal is meer 
waard dan wat ook. 
 
23.2.  Van wat is weggelaten noemen we de volgende punten: 
De fysische en biologische basiskennis van het verschijnsel geluid en de waarneming er van 
door de mens.  
De muziekhistorie met de musicologische ontwikkelingen welke daartoe behoren. 
De architectuurhistorie waarin veel van de behandelde onderwerpen een plaats in vinden. 
De wiskundige achtergronden welke met het perspectief en het overhoekse zien zijn 
verbonden, zoals de constante dubbelverhouding, de stelling van Ptolomeus, en de rechte 
van Klein. 
 
23.3. Wat na al deze weglatingen overblijft is niet meer dan een vertrekpunt, een 
wegwijzer waarbij het mogelijk wel af te raden is de aangegeven kant op te gaan. 
Niettemin belooft deze richting een avontuurlijke tocht, zoals door mij werd ondervonden 
en welke ook na deze dissertatie door mij zal worden vervolgd. 
 
23.4. In acht genomen dat de ruimtelijke interpretatie op het muziekschrift zoveel als een 
mentaal werelddeel openlegt voor studie, ontdekking en ontwikkeling lijkt enig belang 
aanwijsbaar met name voor toekomstig onderzoek.  
 
23.5. De in 1.17. gestelde opgave  van het leren kennen van de systematiek van de 
toonopbouw mag als bevestigend worden beantwoord. Weliswaar is hierbij uitgegaan van 
de van de gangbare Gelijkzwevende Stemming afwijkende Reine Stemming, die de  
boventonen beter representeert maar tevens beantwoordt aan de posities van het optisch 
perspectief en de mathematische bewerking daarvan tot coördinaten in een assenstelsel.  
 
23.6. De onderliggende wetmatigheden van de toonharmonie bedoeld in 1.18. zijn 
afdoende onderzocht en ingepast als verhoudingen van posities in het bouwkundige 
ontwerp. De richtlijnen van Hoofdstuk 18. en de toepassing in een nieuw ontwerp in 
Hoofdstuk 19. tonen dit aan.  
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23.7. In de transscripties op de werkbladen 29.2.1. tot en met 29.2.22. van de Bijlagen 
blijkt duidelijk het tot ruimtelijke uitdrukking brengen van de leidtonen van de melodie 
als wel van de begeleidende harmonieën, als beschreven in 1.19. 
 
23.8. De ritmering van de muziek blijft na transscriptie onverminderd zichtbaar in de 
isometrische afbeelding die aan de muziek is ontleend, zoals de Bijlagen 29.2.9. tot en met 
29.2.22. aantonen. 
 
23.9. Het uiteindelijke doel bestaande uit een verbeterd en beter in de ontwikkeling te 
sturen aanbod van omgevingsbouwwerken kan alleen indirect door Het Bouwkundig 
Contrapunt worden bereikt, zoals in 1.23. reeds wordt vermeld. Er kan slechts sprake zijn 
van een bijdrage in de bedoelde verbetering van de gebouwde omgeving omdat deze toch 
door anderen zal worden gerealiseerd maar dan wel met essentieel betere uitgangspunten. 
 
23.10. Een omgevingspsychologisch vervolgonderzoek kan voor de acceptatie en 
toepassing van de richtlijnen van Het Bouwkundig Contrapunt van grote waarde zijn en 
bij een gunstig resultaat van dat onderzoek voor de tot de doelgroepen behorende 
bouwkundige ontwerpers en wonende en werkende bevolking.  
 
23.11. Aan de hand van de vraagstelling 1.25. en 1.26. van de inleiding zijn de 
antwoorden aangaande het welslagen eenvoudig vast te stellen. De onderdelen hiervan 
volgen hierna. 
 
23.12. Beter maatvoeren met meer variatie. 
Het verschil tussen 1 en 2 is uitgediept in 12 tot 16 posities en indien wenselijk zelfs 
meer, allen met hetzelfde kleinste gemene veelvoud dan wel grootste gemene deler, met een 
kwalificatie van harmonie. Deze differentiatie met specifieke kenmerken is veel verfijnder 
dan de thans gangbare maatcanons. 
 
23.13. Bereiken van harmonie en levendigheid. 
Dat moet in het ontwerp zelf worden teweeg gebracht. De transscripties geven wel aan dat 
hier mogelijkheden liggen, hoewel de praktijk daarvan nog moet worden uitgediept. De 
casestudies en toepassingen kunnen hier mogelijk bijdragen tot een gunstig oordeel. 
 
23.14. Verkrijgen van kennis en vaardigheid. 
Bij het besluiten van dit werk mag de geïmpliceerde kennis wel aanwezig worden geacht. 
Waar het de benodigde routine betreft kan de trendvolger op enige problemen rekenen die 
echter door een zorgvuldige werkwijze en begrip tot vaardigheid zullen leiden. 
 
23.15. Differentiëren van de typologie. 
Daarvoor wordt het drievlaks knooppunt van de casestudies ten tonele gevoerd. Dit 
stijlgegeven moet wel een exclusieve bijdrage zijn tot het bouwkundige idioom, als detail, 
in het groot, en in samenhang van groot en klein als bij een fractal. 
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23.16. Uitbreiden van de vormentaal. 
Het is niet uitgesloten dat er aan het fenomeen geluid nog andere constructies te ontlenen 
zijn door de immateriële hoedanigheid er van als voorbeeld te nemen. De 
faseverschuivingen welke aan de akoestiek en de klankopbouw ten grondslag liggen bieden 
een omlijnd pad hiertoe. Wanneer hierbij de klankvorming van de klinkers en 
medeklinkers van de taal worden betrokken en de akoestische reflecties die daarvoor nodig 
zijn wordt een gebied van vormgeven betreden dat dimensies verder reikt dan de ruimte 
welke ieder van ons zich dagelijks voorstelt, wat voorbehouden aan de toekomst moet 
worden geacht.  
 
23.17. Vernieuwen van het ontwerpidioom. 
Vooral van de introductie van de melodielijn in het ontwerpproces mag veel worden 
verwacht. De wisselingen in het aanzicht van belendingen welke tijdens het lopen en het 
verstrijken van de tijd plaatsvinden kunnen op een op het muziekschrift gelijkende manier 
variatie en klemtoon krijgen, zoals we in de voorbeelden van transscripties hebben kunnen 
zien. Een groot aantal composities van muziek kan hiervoor thematisch materiaal 
aandragen. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. 
 
23.18. Toevoegen aan het bouwkundig onderwijs. 
De hiervoor gegeven richtlijnen in hoofdstuk 18. kunnen als uitgangspunt dienen. Het is 
de bedoeling dat het hulpmiddelen zijn welke het ontwerpproces bevorderen en niet 
belemmeren. Uit het historische voorkomen van het Villard-diagram, zelfs al in het 
Helicon bij de Pythagoreërs, mogen we concluderen dat dit deel uitmaakt van de kennis 
welke exclusief werd overgedragen in beperkte kring.  
Het feit dat Violet le Duc het diagram als embleem gebruikte ter waarmerking van zijn 
tekeningen, waarbij de beweeglijkheid ervan de perspectivische constructie met 2 en 3 
vluchtpunten omvat, geeft wel aan dat een dergelijk modern hulpmiddel op een 
onbegrijpelijke manier buiten het seculiere circuit is gehouden. Dit nu kan thans aan het 
bouwkunde onderricht worden toegevoegd. 
 
23.19. Verbeteren van de inpassing van bouwobjecten onderling. 
Afgaande op de klank welke de normale strokenbouw in Nederland in de transscriptie 
naar muziek zou opleveren,  zou de monotonie (minimal music) daarvan al spoedig 
onuitstaanbaar worden genoemd. Het is daarom aannemelijk dat het menselijk 
welbevinden inmiddels in dit land behoorlijk is afgestompt. De klaarblijkelijkheid hiervan 
maakt de bewuste inpassing van bouwobjecten in hun omgeving tot uiterst essentieel. De 
begrenzingen welke door beperkende bouwvoorschriften gewoonlijk worden gegeven zijn 
hier debet aan. Zulke voorschriften kunnen met de nu voorliggende kennis worden 
herzien. 
 
23.20. Vormgeven en indelen van de tussenliggende ruimte. 
Wanneer straat- en pleinwanden een gegeven zijn is er voor indeling van de tussenliggende 
ruimte een zekere vrijheid. Op basis waarvan kan deze worden benut?  Het is zaak de 
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afstand van de begrenzingen te relateren aan de voorkomende hoogten. Dat levert de 
basismaten van de harmonische opbouw, de octaven. 
Deze kunnen als maat in de gezochte indeling worden betrokken maar ook kunnen de 
intervallen hierop posities leveren welke aan de onder te brengen functies beantwoorden. 
De restmaten hierbij vormen contrapunten, tweede stemmen, welke begeleidende 
harmonieën vormen met een gunstige verhouding in de ruimte toedeling en passend in het 
geheel. Kennis van het Bouwkundig Contrapunt bij gemeentelijke overheden zal op 
termijn dus wenselijk zijn. 
 
23.21. Een aantrekkelijk en expressief bouwproduct. 
Deze stellingname is een open deur. Toch is dit geen loos geluid. De wervende werking 
van een goed ogend object is onmiskenbaar en voordelig. Het Bouwkundig Contrapunt 
geeft hiertoe criteria die gehanteerd kunnen worden en optimalisatie mogelijk maken door 
keuze uit veel posities zonder verlies van samenhang. De posities zelf hebben alle een 
specifieke musicologische betekenis, en daardoor specifieke zeggingskracht. De keuzes 
welke worden vastgesteld leiden tot karakteristieke oplossingen welke kenmerkend 
veranderen door het doen van een andere vaststelling. Helaas is het zo datvooropstellingen 
van Overheidswege, zoals de opgelegde deurhoogte van 230 cm in het bouwbesluit, in 
relatie tot een verdiepinghoogte tot  wanorde kan leiden en afbreuk doen waar dat 
allerminst de bedoeling is. Aan de ontwerpers de taak om daar een acceptabele mouw aan 
te passen. Wel is het zo dat zeer goede oplossingen hierdoor ter zijde worden gelegd zoals 
de deurhoogte van 210 cm bij een verdiepinghoogte van 280 cm in de verhouding 3:4. De 
kennis leidt dus tot een kritisch standpunt en weloverwogen maatregelen. 
 
 
23.22. Bij een weloverwogen evaluatie behoren ook de bedachtzame uitingen die van 
buitenaf worden aangereikt en kritisch zijn aangaande de wijze waarop het gestelde doel  
 
wordt bereikt, of het wel wordt bereikt, of dat aantoonbaar is, wat de waarde is van de 
aangegeven richtlijnen, het instrument voor harmonisch bouwen. 
Hier volgen enkele kanttekeningen en mijn reacties daarop. 
 
23.23. De toelichting op de toepassing van de richtlijnen van het Bouwkundig Contrapunt 
in de getoonde casestudies laat te wensen over. Werk de toepassingskant wat verder uit. 
Antwoord.  De ontwerpen van de case studies zijn voorbeelden van verrichtingen in mijn 
architectenpraktijk. Ze komen wel voort uit de filosofie die hiervoor is beschreven en zijn 
mijns inziens daarom representatief. Ter verduidelijking van de werkwijze wordt de 
werktekening voor een schilderijlijst toegevoegd die echter tot op heden niet werd 
gemaakt. 
Bedacht moet wel worden dat het hier persoonlijke ontwerpen betreft waar auteursrecht 
op rust. De wijze waarop de poten van tafel 20.7.2. zijn samengesteld wordt hier bewust 
verzwegen. 
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Om toch een toelichting te kunnen geven is in hoofdstuk 19 het voorbeeld van een nieuw 
ontwerp wat verder uitgewerkt en beschreven, waaruit valt op te maken dat de toepassing 
bepaald niet ingewikkeld is. 
 
23.24. Niet wordt hier aangetoond dat de voorgestelde ontwerprichtlijnen een verbetering 
inhouden ten opzichte van de thans gebruikelijke. Dit vergt namelijk een uitgebreid 
sociologisch perceptueel onderzoek met passende vergelijkende uitgangspunten en 
adequate vraagstelling. 
Antwoord.  Zover wil dit betoog niet gaan. Het Bouwkundig Contrapunt zou mogelijk 
benut kunnen worden als onderzoeksinstrument waarop het bedoelde perceptuele 
onderzoek zou kunnen worden gebaseerd. 
Daarbij blijft het probleem van de beschrijving van de State of the Art van de hedendaagse  
architectuur. Als architect voel ik me verwant aan het Structuralisme wat alweer als een 
voorbije periode kan worden beschouwd. Het betoog van het Bouwkundig Contrapunt 
kan gezien worden als een poging om op de dorheid van de bouwkundige structurele 
toepassingen dat  levendige aspect te enten wat ons in de goede muziek zo treft. Waardoor 
mogelijk voor een gemodificeerd Structuralisme als markante architectonische stroming 
een boeiend  nieuw tijdperk wordt ontsloten.  
 
23.25. Alle uitsluitingen en voorbehouden in acht genomen welke hierboven het welslagen 
van de toepassing van Het Bouwkundig Contrapunt mede bepalen moet niet een al te 
gunstige verwachting worden gewekt van de resultaten die hier direct of indirect aan 
kunnen worden verbonden. Als direct resultaat zou toch de kennisname door studenten,  
vakgenoten en geïnteresseerde buitenstaanders genoemd moeten worden van wat het 
Bouwkundig Contrapunt inhoudt.  Het publiek en met name opdrachtgevers en financieel 
bij de bouw betrokken bedrijven zouden door daartoe geëigende uitgaven bereikt moeten 
worden om op langere termijn concrete verbeteringen in de gebouwde omgeving tot stand 
te brengen. 
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24. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
24.0 Achteraf bezien wekt het verwondering dat zoiets opmerkelijks als het Bouwkundig 
Contrapunt zich zo zonder omwegen laat vinden. Waarom  moeten we deze toelichting 
op de getallenleer van de muziek te horen krijgen, en waarom is de formulering die het 
Bouwkundig Contrapunt aan de musicologische harmonische opbouw van de toonhoogten 
geeft al niet lang geleden uitgesproken en vastgelegd? 
 
24.1. Kennelijk wordt de vindplaats afgeschermd door een netwerk van kennis dat tot een 
doolhof is geworden waarin door betrouwbaar geachte aanwijzingen nauwelijks nog  
voortgang geboekt kan worden. 
 
24.2. Kijken we op dit onderzoek terug dat blijkt het een verrassing dat de evenredig 
verhoogde Gelijkzwevende Stemming minder representatief is voor de toepassing van het 
perspectief in samenhang met een orthogonaal stelsel dan de hier gehanteerde en door mij 
nader geformuleerde Reine Stemming.  Dat is de eerste misleidende aanwijzing. 
 
24.3. We moeten het kennelijk niet in een rechtevenredige vergroting en verhoging 
zoeken. De  natuurkundige boventonen worden niet evenredig verhoogd, maar hebben elk 
specifieke telkundige verhoudingen, volgens de natuurlijke getallen en volgens de 
reciproque van de natuurlijke getallen. Zie Hoofdstuk 5. 
 
24.4. De tweede miswijzing betreft de vergelijking van toonhoogten in een diagram naast 
elkaar op gelijke afstanden van elkaar. De kromme die daar het gevolg van is geeft een 
misleidend beeld en vormt in de doolhof een doodlopende weg. In Hoofdstuk 3 wordt dit 
tot oplossing gebracht. 
 
24.5. Een groot probleem voor mij was het statische karakter van de diagrammen. Het 
doorbreken van die blinde muur vindt plaats in Hoofdstuk 12. waar het 
toonhoogtenspectrum wordt vergeleken met het notenschrift met daarin de Gavotte van 
Bach. Het begrip tijd wordt in het diagram ingepast analoog aan de notenbalk. 
 
24.6. De miswijzing is dat tijd en ruimte ogenschijnlijk geen betrekking hebben. Het lijkt 
er echter op dat de tijd de ruimte verbuigt tot het perspectief dat we gewaarworden. Het 
perspectief is een gevolg van de plaatselijkheid welke de mens in zijn gewaarwording 
ervaart. Zou hij overal tegelijk kunnen zijn dan zou hij zijn omgeving als zodanig 
waarnemen, isometrisch, zonder vertekening, zoals we een virtuele ruimte ons voorstellen. 
 
24.7. Het 4e probleem was de betrekking van de natuurlijke getallen en hun reciproque 
waarden op elkaar, zoals dat in de diagrammen zo nadrukkelijk naar voren komt, in het 
door ons gewenste bouwkundige gebruik. In de muziek is de mineur ladder middels de 
zwarte toetsen verweven met de majeur ladder van de witte toetsen op het klavier. 
Daarmee wordt het spel gespeeld. 
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24.8. In de Bijlagen 29.2.7. tot 29.2.10. is nu een vervolg gegeven aan de isometrische 
weergave van de Canzone van Händel, waarin een filmband van 3 m hoog en 144 m lang 
wordt uitgeprojecteerd naar punten in de omringende ruimte op basis van de getalsmatige 
waarden van de posities in de film. Het resultaat is bijzonder verrassend en geschikt om 
verder te worden bewerkt, wat aan de hand van een enkel voorbeeld ook daadwerkelijk 
wordt gedaan. De uitvergrote beelden zouden de lezer werkelijk moeten overtuigen van de 
waarde en bruikbaarheid van de musicologische middelen. 
 
24.9. Om kort te gaan: het Bouwkundig Contrapunt is geen echt methodologisch 
gestructureerd onderzoek. Het is grotendeels intuïtief onderzoek dat lang heeft geduurd, 
dat zich baseert op de feiten die door de natuurkunde, de wiskunde en de musicologie 
worden aangereikt, dat terugkijkend rechtlijnig zijn doel heeft bereikt en uiteindelijk 
effectief (b)lijkt te zijn. Het werk wordt wel nagerekend, gecontroleerd en aan de structuur 
is ook het nodige gedaan. Eerst de mogelijkheden, dan de structuur. Uiteindelijk voel ik 
me een structuralist. 
 
24.10. Hoe komt de poëzie, de schoonheid, in een gebouw tot stand, in relatie tot de 
getallenleer.  
 
24.11.  Aan de bijlagen is nu een tabel toegevoegd, de Isometrische Toonhoogten Tabel  
voor de Reine Stemming, waarin de omzetting van notenschrift in isometrische projectie 
middels coördinaten wordt geregeld. Het inzicht in de getallenleer volgens musicologische 
beginselen wordt in deze tabel duidelijk geïllustreerd aan de hand van de ingevulde rijen 
met verhoudingen van de toonhoogten ten opzichte van elkaar. Zie de Bijlagen 29.2.13. en 
29.2.14. 
 
24.12. Het blijkt dat deze rijen, met gelijke noemers dan wel met gelijke tellers, onderling 
rijen vormen van telkundige aard. Het is boeiend om te zien hoe een en dezelfde toon op 
tal van manieren zich kan verbinden met andere toonhoogten in de tabel, louter op basis 
van zijn getalsmatige verwantschap die ten opzichte van de verschillende tonen geheel 
verschillend kan zijn. 
 
24.13. De transscriptie van Canzone van Händel heeft middels deze Isometrische 
Toonhoogten Tabel volgens de Reine Stemming plaatsgevonden waarbij is gebleken dat 
de daarin voorkomende melodie frasen teruggevonden kunnen worden in de rijtjes in de 
hiergenoemde tabel. Voor de ondersteunende akkoorden is dat niet zo verwonderlijk maar 
het is ook voor de melodiebestanddelen het geval. Nu zijn dat weer een soort gebroken 
akkoorden, maar toch geeft dat een consistent beeld van musicologie in samenhang met de 
onderliggende mathematica. Misschien heeft ook de Bouwkunde daar wat aan! 
 
24.14. Nu zijn er aan de beeldvorming van Canzone inmiddels weer enige stappen gezet in 
de richting van concrete bouwwerken. Omdat het zo lastig is achter reeds ingetekende 
structuren andere structuren aan te geven die in de volgende maat van de compositie 
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thuishoren, wordt bij de uitwerking van achter naar voor gewerkt, dus te beginnen bij maat 
12 met het slotakkoord. Zie de figuren 29.2.11. en 29.2.12. in de Bijlagen. 
 
24.15. Inmiddels zijn een aantal maten ingevuld met de tangenten van de melodie- en 
harmoniebestanddelen die binnen een betreffende maat vallen. Dat geeft opstanden, niet 
eenzijdig van de waarnemer, maar tweezijdig, en ook boven zijn hoofd, horizontaal, aan 
weerszijden van de middenas met het standpunt van de waarnemer. 
 
24.16. Zo heb je door de spiegeling van de eenzijdig uitgeprojecteerde transscriptie van de 
muziekmaat opeens twee wanden en een dak in maatvoering beschikbaar. Door spiegeling 
over 45º in de plattegrond komen de zijwanden ook op de dwarsvlakken van de looplijn te 
staan, waarin we voor de bruikbaarheid openingen houden om door te lopen. 
 
24.17. Omdat de toonhoogten eigenlijk optisch werkzaam zijn uitgaande van de 
ooghoogte zou nu bij het vaststellen van de maatelementen een maat van 1,5 m vanaf de 
vloer toegevoegd kunnen worden zodat  de werking van de verhoudingen (n±1)/n  in de 
opstand duidelijker zichtbaar wordt. Dat wordt in dit stadium nog niet gedaan om eerst 
de eenvoudigste vorm te kunnen beoordelen. 
 
24.18. De zich ontwikkelende paviljoenachtige figuren vertonen isometrisch gezien een 
soort sneeuwkristallen op basis van de door elkaar stekende vlakken welke de 
akkoordtonen representeren. De plaatselijke tonen van de melodielijn vormen elkaar 
doorsnijdende stroken die op lichtkappen lijken, welke apart getekend worden om ze 
afzonderlijk te kunnen bekijken  en om ze later bij de akkoorden in het paviljoen te 
kunnen voegen. Zie de figuren 29.2.15. tot 29.2.22. van de Bijlagen voor enkele 
voorbeelden hiervan. 
 
24.19. In de isometrisch opgezette afbeeldingen is nog steeds het melodieverloop met de 
ondersteunende akkoorden van het muziekthema herkenbaar. Ze nodigen uit dieper op de 
getalmatige samenhang in te gaan die nu al construerend bekend is. Deze 
getalsverhoudingen en de plaats volgens welke ze zijn gerangschikt, vertellen wat we van de 
muziek en het geproduceerde vormverloop  moeten weten. 
 
24.20. De akkoorden vertonen zich strak en metrisch, terwijl de melodielijn zich heel 
flamboyant doet gelden, als een aantal wapperende vlaggen of toneeldecors. De combinatie 
van beide is tamelijk uitzinnig.  
 
24.21. De opzet met melodiedecors links en rechts opzij van de looplijn met de akkoord 
stramienen als daken in het midden geeft een tamelijk hanteerbare oplossing en ook de 
opzet met akkoord stramienen links en rechts opzij met in het midden de kapvorm  met 
de melodiecascades geeft een bruikbare expressieve opzet.   
 
24.22. Het is wel duidelijk dat hier middelen ten tonele worden gevoerd waar men al 
ontwerpend niet zomaar toe komt. Daarbij komt dat voor de overzichtelijkheid een flink  
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aantal mogelijke combinaties hier is weggelaten. Hier maken we kennis met het idioom 
van de muziek, waar de hele studie om begonnen is. 
 
24.23. Uiteindelijk is pad dat met het totaal van de voorgaande bewerkingen is afgelegd 
samen te vatten in enkele welomschreven stappen. Dat is enerzijds de toonhoogte die via 
de tangens, van het interval ten opzichte van de grondtoon, coördinaten oplevert in de 
isometrisch opgezette afbeelding. En de omgekeerde bewerking die ook mogelijk is. Dat 
zijn de transscripties die Het Bouwkundig Contrapunt heeft opgeleverd. 
 
24.24. Bovenstaande omzettingen kunnen met enige moeite automatisch worden 
uitgevoerd door middel van een daarvoor te ontwikkelen computerprogramma. Waar het 
dan om gaat is het onderkennen en begrijpen van de musicologische inhoud van het voor 
bewerking uitgekozen muziekstuk, de onderliggende mathematische samenhang ervan vast 
te stellen en de expressie van het geheel en de onderdelen  isometrisch waar te nemen. 
 
24.25. Bij het intypen van deze beschrijving is er iets dat niet helemaal door mij als auteur 
wordt overzien. Het is alsof je iets ongelooflijk kwetsbaars aan een onderzoek onderwerpt. 
Je beschadigt het wel niet maar je extraheert  wel de essentie. En weer is de vraag: gaat dit 
niet wat ver ? 
 
24.26. Is dit de poëzie waarnaar we op zoek waren ? Voldoet dit aan het criterium van 
schoonheid dat we aan harmonie verbinden ? Geeft dit de richtlijn die veel in het 
ontwerpwerk gaat veranderen ? Moet de musicologie nu werkelijk afstand nemen van de 
gelijkzwevende stemming ? Kun je het verband dat door Het Bouwkundig Contrapunt 
wordt gelegd tussen muziek en architectuur nu nog te niet doen ?  
 
24.27. Wiskundig gezien is er niets veranderd. Onze kijk op de muziek is veranderd  en 
op de architectuur. Daar kunnen we veel doelmatiger mee omgaan. Met veel eenvoudiger 
getallen die in een zeer gevarieerde samenhang staan tot elkaar. Harmonie - Overeenkomst 
in onderscheid. Dat is het wel. Het geheim dat overblijft. 
 
24.28. Na deze slotbeschouwing is het duidelijk dat  vervolgonderzoek alleszins geboden 
is. Het perceptuele onderzoek of het wel mooi is wat uit de gegeven richtlijnen voortkomt. 
De visualisatie van zoveel veelbelovende muziekfragmenten. Bewerking van het materiaal 
tot een voor scholing en publiek toegankelijke vorm. Nagaan of al iemand anders op dit 
idee is gekomen en hoeveel meer of minder die heeft bereikt.. 
 
24.29. Ik laat het bij de afbeeldingen in de Bijlagen van de reeds ontwikkelde constructies,  
en de uitvergroting van een van de eerste maatpaviljoens in de Figuur 24.22.1. hierna. Die 
moeten voor zich spreken. Voor mij is het iets dat lijkt op de Geboorte van Venus, creatie 
van Botticelli.. Ze was er al maar nu kunnen we haar zien! 
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24.30. Het is nauwelijks vast te stellen op welke termijn gevolg zal worden gegeven aan de 
hier aan papier en drukwerk toevertrouwde bevindingen en raadgevingen. Gezien het feit 
dat de werkwijze zijn wortels blijkt te hebben in de Egyptische Oudheid, (Pythagoras 
werd geschoold in Egypte), zal de strekking er van wel verder reiken dan de duur van ons 
bewuste leven. Laten wij daarom welgemoed geduld betonen. 
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26. Lijst van tekeningen en afbeeldingen 
 
 
De tekeningen en afbeeldingen zijn gemaakt door de auteur, tenzij anders vermeld. 
 
 
IV, V  7.0.3 .  Toonhoogtespectrum, op afstand 1 van de waarnemer 
VIII  12.3.7.  Armband, zilver, 25 jarig huwelijksgeschenk 
Hoofdstuk 1     
Figuur  1.1.1.   Figuren van Lissajous,  auteur A.D. Fokker 
 
Hoofdstuk 2 
Figuur  2.3.1.   Lopende golven. Lijnrasters, Mecanorma.  
 
Hoofdstuk 3 
Figuur  3.1.1.   Omvang toonhoogten piano in Hertz 
Figuur  3.2.2.   Omvang toonhoogten piano in golflengten  
Figuur  3.4.3.   Diagram afstands- en octaafverdubbeling 
Figuur  3.5.4.   12 toons golflengte diagram 
Figuur  3.6.5.   Snarendiagram 
Figuur  3.7.6.   “Gelijkzwevend”perspectief 
 
Hoofdstuk 4 
Figuur  4.8.1.   Snarendiagram met 2 coördinaten 
Figuur  4.8.2.   Snarendiagram met 3 coördinaten 
Figuur  4.9.3.   Perspectivisch gebruik van het snarendiagram 1 
Figuur  4.9.4.   Perspectivisch gebruik van het snarendiagram 2 
Figuur  4.9.5.   Eenheidstunnel met normale perspectivische projectie 
Figuur  4.9.6.   Eenheidstunnel met gebogen zichtlijnen 
Figuur  4.16.7.  Stereo projectie 
 
Hoofdstuk 5 
Figuur  5.2.1.   Diagram van de natuurtonen rij 
Figuur  5.4.2.   Diagram met benedentonen uitgaande van 1 
Figuur  5.2.3.   Diagram natuurtonen rij vanaf de 16e boventoon 
Figuur  5.5.4.   Isometrisch diagram met natuurtonen rij 
Figuur  5.6.5.   Diagram met natuurtonen rij perspectivisch gebruikt 
Figuur  5.6.6.   Traphal met het natuurtonen diagram als onderlegger 
 
Hoofdstuk 6 
Figuur  6.1.1.   Het dubbelhoog diagram 
 
Hoofdstuk 7 
Figuur  7.0.1.   Terminologie proefopstelling 1. 
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Figuur  7.0.2.   De eenheidssfeer isometrisch 
Figuur  7.2.3.   De beeldpiramide met  harmonische toonhoogten 
Figuur  7.5.4.   Diagram met harmonische toonhoogten orthogonaal 
Figuur  7.9.5.   De portalen 1, 2, 3 en 4 van de beeldpiramide 
 
Hoofdstuk 8 
Figuur  8.1.1.   Piramide 1 met tangenten van toonhoogten 
Figuur  8.1.2.   Piramide 2 met tangenten van toonhoogten 
Figuur  8.1.3.   Tangenten van toonhoogten, ligging op een traphelling 
Figuur  8.2.4   Rechthoeken liggend met intervalverhoudingen tov. C 
Figuur  8.2.5.   Rechthoeken staand met intervalverhoudingen tov. C 
Figuur  8.3.6.   Liggend en staand gecombineerd 
 
Hoofdstuk 9 
Figuur  9.0.1.   Halve eenheidssfeer, zijkanten neergeslagen 
Figuur  9.3.2.   Verkleinings/vergrotingsrij,halverings/verdubbelingsrij 
Figuur  9.8.3.   Harmonische rij perspectivisch gebruik, 1 verdwijnpunt 
Figuur  9.11.4.  Harmonische rij en harmonische stemming monochord 
Figuur  9.14.5.  Harmonische rij perspectivisch gebruik,2 verdw.punten 
Figuur  9.15.6.  Harmonische rij perspectivisch    ,,      , 3    ,,        ,, 
 
Hoofdstuk 10 
Figuur  10.2.1   Monochord met posities van gelijkzwevende stemming 
Figuur  10.3.2.  Monochord met testposities voor reine stemming 
Figuur  10.3.3.  Monochord met posities  van reine stemming 
 
Hoofdstuk 11 
Figuur  11.1.1.  Spectrum van verhoogde en verlaagde intervallen 
Figuur  11.2.2.  Transpositie verhoogde intervallen in andere octaven 
Figuur  11.2.3.  Transpositie verlaagde intervallen in andere octaven 
Figuur  11.2.4.  Transpositie verhoogde en verlaagde intervallen 
Figuur  11.3.5.  Toonspectrum reine stemming met weglating posities 
Figuur  11.3.6.  In de ruimte zich herhalende spectra 
 
Hoofdstuk 12 
Figuur  12.1.1.  Toonspectrum met intervallen verticaal benoemd 
Figuur  12.1.2.  Toonspectrum met intervallen hor. en vert. benoemd 
Figuur  12.1.3.  Octaafverhoging door halvering van Y coördinaten 
Figuur  12.1.4.  Toonspectrum met intervallen horizontaal benoemd 
Figuur  12.3.5.  Aanvangsthema Gavotte, J.S. Bach 
Figuur  12.3.6.  Gavotte, J.S. Bach. Notatie door middel van golflengten 
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Hoofdstuk 13 
Figuur  13.1.1.  Diagram uit het schetsboek van Villard de Honnecourt 
Figuur  13.1.2   Harmonische delingcanon, Hans Kayser. 
Figuur  13.1.3.  Villard diagram, Vitruvius, “De Architectura” 
Figuur  13.1.4.  De symboliek van de deelcanon, Hans Kayser 
Figuur  13.1.5.  Deelcanon van de Baselse goudsmeden, volgens Kayser 
Figuur  13.1.6.  Beeldmerken van Violet le Duc, volgens Kayser 
Figuur  13.5.7.  Helicon beschreven door Ptolomeus 
Figuur  13.5.8.  Helicon, 90º gedraaid 
Figuur  13.6.9.  Helicon, gespiegelde lijnen toegevoegd 
Figuur  13.7.10  Villard diagram met snaarlengten van het Helicon 
Figuur  13.7.11  Costruzione legittima, Alberti, volgens Panofsky 
 
Hoofdstuk 14 
Figuur  14.2.1.  Thema “In Holland staat een huis” in notenschrift 
Figuur  14.2.2.  Zelfde thema met aanduiding golflengten der tonen 
Figuur  14.8.3.  Zelfde thema met gespiegelde projectie van golflengten 
Figuur  14.9.4.  Zelfde thema met isometrische projectie golflengten 
Figuur  14.10.5.  Isometriëen met de tellers gelijk en de noemers ongelijk 
Figuur  14.10.6.  Isometriëen met de zichtlijnen meegetekend  
Figuur  14.10.7.  Isometriëen met de noemers gelijk en de tellers ongelijk 
Figuur  14.10.8.  Isometrie met de melodielijn boogvormig gekromd 
Figuur  14.10.9.  Isometrie boogvormig gekromd, met zichtlijnen  
Figuur  14.10.10.  Isometrie boogvormig, met afleesbare duur der tonen 
 
Hoofdstuk 15 
Figuur  15.1.1.  Transscriptie isometrie tot notenschrift, 2 bouwlagen 
Figuur  15.7.2.  Transscriptie isometrie tot notenschrift, 4 bouwlagen 
 
Hoofdstuk 16 
Figuur  16.1.1.  Posities van de intervallen, gemeten vanaf de X-as 
Figuur  16.1.2.  Posities van de intervallen gemeten vanaf basislijn X-1 
Figuur  16.4.3.  Werking van de ooghoogte weergegeven vanaf de X-as 
Figuur  16.4.4.  Werking van de ooghoogte gemeten vanaf basislijn X-1 
Figuur  16.10.5.  Combinatie van posities volgens 16.1.1. en 16.1.2. 
Figuur  16.11.6.  Halve kubische eenheidssfeer met Escher achtige optiek 
 
Hoofdstuk 17 
Figuur  17.11.1.  Stadhuis Middelburg.  Afb. Monumentenzorg 
Figuur  17.27.3.  Constructie maatstaf van 2 lengten 
 
Hoofdstuk 19 
Figuur  19.1.1.  Doorsnede woningontwerp 
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Figuur  19.1.2.  Begane grond woningontwerp 
Figuur  19.1.3.  Doorsnede 1 
Figuur  19.1.4.  1e, 2e  en 3e verdieping 
 
Hoofdstuk 20 
Figuur  20.5.1   Complex bouwchips 
Figuur  20.7.2.  Werktafel, industrieel vervaardigd 
Figuur  20.5.3.  Hyperkubus van bouwchips 
Figuur  20.8.4.  Schilderijlijsten met drievlaks knooppunten 
Figuur  20.8.5.  Werktekening van een schilderijlijst 
Figuur  20.6.2.  Vergadertafel met kuipstoelen Weimar 
Figuur  20.9.6.  Woningblok ontwerp Hoofddorp 
Figuur  20.12.7.  Woon/werk gebouw met parkeertuin 
 
Hoofdstuk 21 
Figuur  21.2.1.  Rij van Fibonacci verhoudingen 
Figuur  21.4.2.  Rij van Gulden Snede verhoudingen 
Figuur  21.6.3.  Rijen van Modulor verhoudingen 
Figuur  21.8.4.  Rij van Plastisch Getal verhoudingen 
Figuur  21.9.5.  Gelijkzwevende rij van het Snarendiagram 
Figuur  21.13.7.  Rijen intervallen van het Bouwkundig Contrapunt 
Figuur  21.11.6.  Rijen van intervallen tov. de octaven 
Figuur  21.18.7.  Gulden Snede en de Eenheidstunnel 
Figuur  21.20.8.  Rij van wortel n 
Figuur  21.21.9.  Rij van wortel 2 
Figuur  21.27.10.  Vergelijkende tabel van maatsystemen 
   
Hoofdstuk 24 
Figuur  24.22.1.  Uitvergroting akkoordschema van maat 12 Canzone 
 
Hoofdstuk 29   Bijlagen 
Figuur  29.2.1.  Canzone, Händel, muziekschrift 
Figuur  29.2.2.  Idem, aanduiding met golflengten 
Figuur  29.2.3.  Idem, golflengten gespiegeld op een tijdbalk 
Figuur  29.2.4.  Idem, golflengten isometrisch geprojecteerd 
Figuur  29.2.5   Idem, toonobject gelijk, afstand verschillend 
Figuur  29.2.6.  Idem, met afstand toonobjecten tot onderlijn 
Figuur  29.2.7.  Idem, als filmstrook 144 m lang 
Figuur  29.2.8.  Idem, vergroot tot verhoudingsgetallen in meters 
Figuur  29.2.9.  Idem, grote objecten naar hoogte en afstand gehalveerd 
Figuur  29.2.10.  Idem, loodrechte verweving melodielijnen 
Figuur  29.2.11.  Grondvlak voor 12 maten van Canzone van Händel 
Figuur  29.2.12.  Werkblad met maatconstructies voor akkoorden 
Figuur  29.2.13.  Isometrische toonhoogten tabel  reine stemming, laag 
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Figuur  29.2.14.  Isometrische toonhoogten tabel reine stemming, hoog 
Figuur  29.2.15.  Weergave akkoorden horizontaal en verticaal, Canzone  
Figuur  29.2.16.  Idem, weergave akkoorden alleen horizontaal 
Figuur  29.2.17.  Weergave melodielijn horizontaal en verticaal, Canzone  
 
 
Figuur  29.2.18.  Idem, weergave melodielijn alleen verticaal 
Figuur  29.2.19  Weergave akkoorden en melodie, hor. en vert.,Canzone  
Figuur  29.2.20.  Idem, weergave akkoorden hor. en ,melodie vert. 
Figuur  29.2.21.  Weergave akkoorden vert. en melodie hor. Canzone  
Figuur  29.2.22.  Idem, akkoorden alleen verticaal 
Figuur  29.3.1.  Metselstenen nader beschouwd 
Figuur  29.4.1.  Golfpatronen, A. Wood, J.M. Bowsher, Plate II. 
Figuur  29.5.1.  Wohltemperiertes Klavier, Bernet Kempers 
Figuur  29.7.1.   “Knauth’sche” driehoeken, Wittkower, blz. 229      
Figuur  29.8.1.  Gelijkbenige driehoeken van Knauth, E. Neufert. 
Figuur  29.9.1.  Kerk te San Rafael,  Brazilië, E. Kühne blz. 81. 
Figuur  29.10.1.  Eidofoon figuren, P. de Nobel, blz. 9. 
Figuur  29.10.2.  Idem, blz. 10 
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27. Definities en omschrijvingen 
 
27.0. Bij het beschrijven van de transformatie van toonhoogten tot een geometrie van 
afmetingen en afstanden is gebruik gemaakt van niet alledaagse termen die voor een goed 
begrip hier nader worden gedefinieerd. 
 
 
27.1. Toonhoogtenspectrum, diagram met X- en Y as waarin door middel van 
coördinaten de rij H=> 2ª.(n±1)/n   wordt afgebeeld, welke zowel octaven met 
intervallen als posities in 3 dimensies weergeeft. 
 
27.2. Octaaf, octaven, toonhoogten waarbij de golflengte van de ene toon het dubbele is 
van de andere toon.  
 
27.3. Interval, intervallen, toonhoogteverschil uitgedrukt in het quotiënt van de 
betreffende golflengten.   
 
27.4. Toonladder, opeenvolging van intervallen met de omvang van een octaaf. 
 
27.5. Golflengte, de afstand in cm tussen 2 opeenvolgende gelijke fasen van een 
(geluid)trilling (in lucht). 
 
27.6. Diagram, assenkruis met X- en Y as waarin toonhoogten worden weergegeven door 
middel van hun frequentie of golflengte. 
 
27.7. Verdubbelingsrij, rij van termen waarbij een term steeds het dubbele is van de 
voorgaande term.  
 
27.8. Halveringsrij, rij van termen waarbij een term steeds de helft is van de voorgaande 
term. 
 
27.9. Tangens, in een rechthoekige driehoek, de overstaande rechthoekzijde gedeeld door 
de aanliggende rechthoekzijde. 
 
27.10. Reciproque, de omkering van teller en noemer van een getal. Bij voorbeeld 2 wordt 
een ½. 
 
27.11. Perspectief, optische vervorming van de omgeving afhankelijk van de afstand van 
de waarnemer. 
 
27.12. Snarendiagram, toonhoogten diagram volgens de gelijkzwevende stemming, waarbij 
de golflengte gelijk is aan de X coördinaat en gelijk is aan de Y coördinaat. 
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27.13. Boventoon, een toon waarvan een geheel aantal golflengten past in de golflengte 
van een lagere toon, de grondtoon. 
 
27.14. Benedentoon, een toon waarbij de golflengte van een hogere toon een geheel aantal 
malen past in die van de lagere, benedentoon. 
 
27.15. Dubbelhoog (toonhoogten) diagram, toonhoogten diagram volgens de reine 
stemming waarbij door een verdubbelde Y as de intervallen ten opzichte van de grondtoon 
zichtbaar worden. 
 
27.16. Beeldpiramide, onderdeel van de kubieke projectiesfeer rondom de waarnemer op 
afstand 1. 
 
27.17. Harmonische posities, van grondtoon met octaven en intervallen daarop, zichtbaar 
in het dubbelhoog diagram, op de beeldpiramide, in het Villard diagram en in het 
toonhoogte spectrum. 
 
27.18. Monochord, klankkast met 13 gelijkgestemde snaren welke volgens te berekenen 
posities bijbehorende toonhoogten teweeg brengen, welk naast elkaar beoordeeld kunnen 
worden door te luisteren naar het aanslaan van de snaren. 
 
27.19. Villard diagram, versluierd meetkundig schema van 15e eeuwse bouwgilden, door 
Hans Kayser in 1946 betrokken op het Monochord en de rij van boventonen. 
 
27.20. Transscriptie, omwerking van notenschrift tot volgorde van orthogonale posities, 
en omgekeerd van orthogonale posities tot notenschrift. 
 
27.21. Contrapunt, de bij een melodielijn passende volgorde van begeleidende tonen. 
(musicologisch), de bij een volgorde van orthogonale posities passende supplementen tot 
2. (bouwkundig). 
 
27.22. Bouwkundig contrapunt, de bij een volgorde van orthogonale posities passende 
restmaten tot 2, 4, 8, enz. 
 
27.23. Whol  temperiertes Klavier, Gelijkzwevende Stemming, afstemming van tonen 
waarbij in afwijking van de Reine Stemming het octaaf van de aanvangstoon wordt bereikt 
in 12 evenredige stappen. 
 
27.24. Harmonie, overeenkomst in onderscheid, verband, betrekking. 
 
27.25. Melodie, volgorde van tonen welke samen een musicologisch thema vormen. 
 
27.26. Ritmiek, volgorde van accenten welke samen een musicologische metrum vormen. 
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27.27. Dynamiek, volgorde van luidheid welke een musicologische passage kenmerkt. 
 
27.28. Proportie, proportioneren, verhouding, vaststellen van maatverhoudingen en 
maatposities. 
 
27.29. Bouwchip, bouwchips, platte van inkepingen voorziene vierkante dan wel 
rechthoekige elementen welke tot bouwvormen aan elkaar geschakeld kunnen worden. 
 
27.30. Visueel musicologisch preparaat, als gevolg van transscriptie van notenschrift uit 
een muziekpassage verkregen construeerbare en zichtbare vorm. 
 
27.31. Lopende, staande golven, zich verplaatsende, niet verplaatsende, uitwijkingen van 
een oppervlak, verdichtingen en verdunningen in lucht. 
 
27.32. Knooplijnen, knoopvlakken, lijnen , vlakken in een golfpatroon waar faseverschillen 
aan weerskanten waarneembaar zijn en waar zand of bezinking blijft liggen. 
 
27.33. Golfpatroon, zich verplaatsend of stilstaand, zich herhalende rij golven, zichtbaar 
als een kenmerkende figuratieve vorm. 
 
27.34. Isomorfisch (gelijkzwevend) perspectief, geconstrueerd perspectief waarbij gelijke 
vlakken dichtbij en veraf gelijkvormig blijven. 
 
27.35. Projectievlak, denkbeeldig, al dan niet omkaderd vlak op afstand 1 van de 
waarnemer waarop in de ruimte staande objecten worden geprojecteerd welke voor de 
waarnemer binnen het beschouwde kader vallen. 
 
27.36. Verdwijnpunt, denkbeeldig snijpunt van bundels evenwijdige lijnen van in de 
ruimte staande objecten welke voor de waarnemer zichtbaar zijn binnen de omkadering 
van het projectievlak. 
 
27.37. Zichtlijn, de als een lijn zichtbare projectie van een naar een verdwijnpunt wijkende 
lijn op het beschouwde projectievlak, welke aldus getekend op papier wordt weergegeven 
in een perspectivische tekening. 
 
27.38. Ooghoogte, hoogte van het oog van de waarnemer boven het vloeroppervlak welke 
naar gelang de stand van het omkaderde projectievlak, als een horizon hoog of laag op een 
te maken afbeelding wordt weergegeven. 
 
27.39. Centraal perspectief, een grotendeels rechthoekig perspectief met horizontale en 
verticale lijnen waarbij de zichtlijnen van evenwijdige objecten in 1 verdwijnpunt 
samenkomen. 
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27.40. Perspectief met n verdwijnpunten, een voornamelijk scheefhoekig perspectief 
waarbij de zichtlijnen van evenwijdige begrenzende lijnen en diagonalen van m objecten 
voor de waarnemer binnen het kader van het beschouwde projectievlak n verdwijnpunten 
vormen. 
 
27.41. Grondtoon, met een golflengte welke het kleinste gemene veelvoud is van de 
daarop volgende boventonen, volgens de rij 1, ½, 1/3, ¼ enz.  
 
27.42. Gidstoon, met een golflengte welke de grootste gemene deler is van de 
benedentonen welke daarop volgen, volgens de rij 1, 2, 3, 4 enz. 
 
27.43. Eenheidskubus, met de afmeting 1 x 1 x 1, eerste element van de eenheidstunnel 
vormend projectievlakken in 3 loodrecht op elkaar staande richtingen op afstand 1 van de 
waarnemer. 
 
27.44. Eenheidssfeer, bestaande uit 8 eenheidskubi, met ribbe 2, vormend projectievlakken 
rondom de waarnemer. 
                                                                                                                             ±m 
27.45. Reine stemming, stemming van tonen welke beantwoordt aan de rij H=> 2      . 
(n±1)/n, vormend de intervallen omhoog en omlaag ten opzichte van begintoon C, nodig 
voor de tonen van de majeur en de mineur toonladder. 
 
27.46. Gelijkzwevende stemming, welke beantwoordt aan 12 gelijk-evenredige stappen 
binnen het octaaf, nodig voor de tonen van de majeur en de mineur toonladder. 
 
27.47. Intervalverhouding, golflengteverhouding, toonhoogtenverhouding tangens, welke 
kenmerkend is voor een toonhoogten onderscheid. 
 
27.48. Musicologie, musicologisch, muziekwetenschap, muziewetenschappelijk. 
 
27.49. Caleidoscoop, caleidoscopisch, kijker waarin kralen door in driehoekvorm geplaatse 
spiegels worden omgevormd tot arabesken, vergroting van het beeld door spiegeling. 
 
27.50. Dimensioneren, dimensionering, maatvoeren, maatvoering, maatbepalen, 
maatbepaling. 
 
27.51. Harmonisch/melodisch perspectief, toonhoogtendiagram als achtergrond van door 
een melodie bepaalde volgorde van tonen (golflengten). 
 
27.52. Indelingscanon, maatselsel,., vergrotingsrij volgens een specifieke wetmatigheid, zie 
Hoofdstuk 21. 
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27.53. Isometrie, isometrisch, tekening van een overhoeks aanzicht van een orthogonale 
opstelling waarbij de eenheid van lengte in 3 richtingen even groot wordt afgebeeld, 
meestal volgens de ster van Mercedes. 
 
27.54. Fase (raster) verschuiving, van maaswerk met de maaswijdte gelijk aan de golflengte 
welke over een deel van de maaswijdte wordt gekopieerd en verschoven. 
 
27.55. Fractal, fractalachtig, Mandebrot Figur, mathematische figuur waarin kenmerkende 
kartelingen zowel de hoofdvorm als de vorm in onderdelen beheersen. 
 
27.56. Inhoudelijk, niet inhoudelijk, vorm opgebouwd uit plaatmateriaal welke een 
volume omsluit, dito vorm welke geen volume omsluit. 
 
27.57. Drievlaks knooppunt, bestaande uit 3 vlakken welke elkaar in 3 loodrecht op 
elkaar staande richtingen doorsnijden. 
 
27.58. Steekverbinding, halfhoutse verbinding, waarmee de onderdelen van een drievlaks 
knooppunt worden samengesteld. 
 
27.59. Tweevlaks knooplijn, uit 2 halfhouts verbonden rechthoekige platen bestaand 
onderdeel dat 2 drievlaks knooppunten als tussenstaaf kan verbinden. 
 
27.60. Breukverhouding, tangens, intervalverhouding, zie Hoofdstuk 21.22. 
 
27.61. Costruzione Legittima, tijdens de Renaissance gangbare constructie voor het 
bepalen van de perspectivische vervorming in het centraal poerspectief, gelijkend op de 
proefopstelling van de waarnemer met de eenheidstunnel en gelijkend op de constructie 
van het dubbelhoog diagram. 
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28.1. Samenvatting 
 
Het Bouwkundig Contrapunt                                                            
 
Ontwikkeling van een instrument voor harmonisch bouwen                Jan Francies Boelen 
met behulp van de visualisatie van muziek 
 
Een algemeen onbehagen wordt vaak door het bouwen veroorzaakt. Zie Mitscherlich, Die 
Unwirtlichkeit (onherbergzaamheid) unserer Städte, en Roland Reiner, Kriterien der 
wohnlichen Stadt. Dit heeft vervreemding tot gevolg van de bewoners en vaak zelfs 
destructief gedrag. In wezen is er behoefte aan een nieuwe en overtuigende schoonheid, een 
harmonisering bij voorkeur op gestructureerde wijze, die inspireert en vitaliseert. 
 
In het hier voorgestelde werk wordt ervan uitgegaan dat de gewenste harmonisatie gezocht 
kan worden in een analogie met de muziek. 
De muziek kan deze harmonie opleveren, met haar lange traditie van verfijnde 
toonafstemming, melodisch verloop, de begeleidende of onderliggende ordeningen, de 
onderbrekingen en opvolgingen, en zou daarmee voor de bouwkunde model kunnen staan. 
 
Het vertalen van de musicologische grondslagen of bestanddelen in een ruimtelijk stelsel 
van maatverhoudingen is een eerste doel wat in deze studie wordt uitgewerkt, vormend het 
wiskundig criterium. 
Vervolgens kunnen de gevonden hoedanigheden worden gebruikt voor conceptie en 
dimensionering van bouwkundige objecten en hun onderdelen. 
 
Het ligt in de bedoeling een nieuw begrip van bouwkundige compositie aan de fysische en 
musicologische informatie te ontlenen. 
Omdat het trefpunt waar muziek en architectuur elkaar ontmoeten gevormd wordt door 
het visuele en getekende perspectief (een gebouw wordt vooral visueel perspectivisch 
ervaren), objectiveert deze studie het waarnemingsgebied van kijken en luisteren tot een 
abstract niveau van geconstrueerde projecties, en ontleent daaraan de richtlijnen  van het 
Bouwkundig Contrapunt, waaraan bouwkundige structuren en hun onderdelen zouden 
moeten voldoen. 
 
Als resultaat voor de mens wordt beoogd: een expressieve maar ook harmonische 
omgeving vol afwisseling. Deze wordt doelgericht bereikt door een element van 
musicologische compositie in het ontwerpproces, namelijk door middel van een methodiek 
– het Bouwkundig Contrapunt –  toe te passen. De resultaten worden geëvalueerd in een 
aantal casestudies. 
 
Het ter kennis brengen van deze methode binnen het bouwkundige vakgebied zou zowel 
de ambtelijke als onderwijskundige overheden voordeel kunnen opleveren. Verondersteld 
wordt dat met behulp hiervan in de toekomst harmonieuze proporties gemakkelijker dan 
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tot nu toe gevonden kunnen worden. In vervolg daarop kunnen esthetische fouten, welke 
nu dagelijks voorkomen, worden bemoeilijkt. 
 
Hier volgen de resultaten van het onderzoek onder de naam Het Bouwkundig Contrapunt: 
 
 
1. Een isometrische weergave van toonhoogten en harmonieën uitgaande van basismaten 
en een veelheid aan intervalverhoudingen overeenkomstig een geherformuleerde Reine 
Stemming. 
2. Een uit 10 punten bestaande ontwerprichtlijn, het Instrument,  waarin de toepassing 
van het maatverhoudingenstelsel wordt uiteen gezet. 
3. Een definitie van het begrip Harmonie en een wiskundige formule welke aangeeft op 
welke wijze getallen zich harmonisch tot elkaar kunnen verhouden. 
4. Een visualisatie van muziek door transscriptie van het notenschrift tot coördinaten in 
een  doorgaand assenstelsel. 
5. Een auditieve omzetting van bouwkundige composities in het notenschrift door 
transscriptie van orthogonale coördinaten tot muzieknoten als controle op toegepaste 
afmetingen. 
6. Een herkenning en interpretatie van musicologische harmonie, melodie, ritmiek en 
dynamiek als elementen van zichtbare en situeerbare isometrische composities op basis van 
musicologische composities. 
 
Met dit Bouwkundig Contrapunt wordt een onafzienbaar virtueel gebied ontsloten vol 
musicologische kunstschatten die, zonder welke schade dan ook, kunnen bijdragen tot het 
genereren van een nieuwe, expressieve en vitaliserende vormentaal.  
 
Vervolgonderzoek is aanbevolen:  
Een studie hoe de specifieke uitwerkingen van de gevonden proposities eruit kunnen zien 
en ervaren kunnen worden. 
Een nadere studie van het historische materiaal met de huidige wetenschappelijke 
middelen ter verificatie. 
 
In de evaluatie van deze musicologisch ruimtelijke studie bleek bevestiging in de 
Westeuropese Bouwkunst van de 16e, 17e en 18e  eeuw. (Alberti, Stevin, Huygens, Palladio 
en Euler. Als gevolg van de Franse Revolutie en het veranderende wereldbeeld van het 
Empirisme werd deze zienswijze, wellicht tijdelijk, verlaten en verwaarloosd. Naast 
anderen heeft ook Rudolf Wittkower, in zijn Architectural Principles in the Age of 
Humanism, dit uiteengezet. 
 
Met behulp van het Bouwkundig Contrapunt kan een klassiek muziekthema omgewerkt  
worden tot een isometrische opzet.  Hieruit blijkt dat de speelse stramienen van de muziek 
voor ons nog veel verrassingen verborgen houden. Door het Bouwkundig Contrapunt 
kunnen praktische toepassingen gevonden worden voor een nieuw idioom in de ons 
omringende visuele wereld! 
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28.2. Summary 
 
 
The Architectural Counterpoint 
 
Development of an instrument for harmonic building                          Jan Francies Boelen 
With the help of the visualisation of music 
 
Building causes more than once feelings of general discomfort. See Alexander 
Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit (inhospitality) unsere Städte,  and Roland Reiner, 
Kriterien der wohnlichen Stadt. This leads to estrangement and destructive behaviour. 
There is a need for a new form of beauty, a harmonisation preferably in a structured way. 
 
In the hereby proposed work the desired harmonisation has been searched for in an 
analogy with music. 
Music can provide this harmony with its long tradition of subtle tone equation, the 
melodically course, the accompanying harmonies, the interruptions and sequences, and 
could therefore be a model for the art of building. 
 
Translating musicological parts into a spatial system of measurement relations and 
successions, is the first option of this study, as it is the mathematical criterion. 
Subsequently the found qualities can be used for the conception and dimensioning of 
architectural objects and parts. 
 
The intention is to derive a new idea of architectural composition from the physical and 
musicological information. Since the meeting point of music and architecture consists of 
the perspective drawing, (a building is experienced merely perspective) this study  
objectifies the perceptibility of looking and listening to an abstract level of constructed 
projections, and derives from that the directives of The Architectural Counterpoint to 
which building structures and their components should comply. 
 
The result for the user will be: a more expressive environment full of variation, which 
efficiently can be achieved by an element of musicological composition in the process of 
design, through applied methodology. The results are being evaluated in case studies. 
By promoting this method inside and outside the architectural profession, in which the 
official as well as the educational authorities will have to be involved, harmonic  
proportions may well be found in the future, and aesthetic errors, occurring regularly 
nowadays , will be avoided. 
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The results of the study which is called The Architectural Counterpoint are as follows: 
 
1. An isometric diagram with tone pitches and harmonics deriving from basic measures 
and a mass of interval relations according a reformulated Pure Calibration. 
2. A design directive consisting of 10 points, the Instrument, explaining the application of 
the measurement relation system. 
3. A definition of the word Harmony and a mathematical formula that shows in which 
way numbers can relate harmonically to each other. 
4. A visualisation of music by transcription of the music note staff-notation into 
coordinates in a continuous crossing diagram. 
5. An auditive conversion of building compositions in staff-notation by transcription of 
coordinates into music notes as a control on the applied measurements. 
6. A recognition and interpretation of musicological harmony, melody, rhythm and 
dynamics as elements of visual and suitable isometric compositions based on musicological 
compositions. 
 
With this Architectural Counterpoint a huge virtual field is revealed full of musicological 
art-treasures which, without any damage, can contribute to the generation of a new 
expressive and vitalising form idiom. 
 
As further research is recommended: 
A study on what the specific developments of the found propositions will look like and 
how they will be experienced. 
A further study of the historical material with the means of the present-day knowledge for 
verification. 
 
During a historical evaluation of the musicological/spatial study, this theory was 
confirmed by the West European Architecture of the 16th, 17th, and 18th century, (Alberti, 
Stevin, Huygens, Palladio, Euler and many others), which as a consequence of the French 
Revolution and the transforming philosophy of the Empirisme was abandoned  and 
neglected since. 
As Rudolf Wittkower enunciated this theory in his Architectural Principles in the Age of 
Humanism.  
 
By means of the Architectural Counte3rpoint a classical music theme can be transformed 
into an isometric form. This points out that the playful patterns of music still keep many 
surprises for us. With the aid of the Architectural Counterpoint practical cases can be 
found for a new idiom in the surrounding visual world ! 
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28.3. Zusammenfassung 
 
Der architektonische Kontrapunkt 
 
Entwicklung eines Instrumentes  harmonischen Bauens                       Jan Francies Boelen 
Mit behilf von der Visualisation der Musik  
 
 
Das Bauen ist oft Ursache allgemeiner Unzufriedenheit. Siehe Alexander Mitscherlich,  
Die Unwirtlichkeit unserer Städte,  und Roland Reiner, Kriterien der wohnlichen Stadt. 
Das alles leitet zu Entfremdung und destruktivem Verhalten. Es gibt deshalb im Wesen  
einen Bedarf nach eine neuen Form der Schönheit, nach einer Harmonie, vor allem in 
strukturierter Weise, die inspiriert und vitalisiert.   
 
In dem hier vorhergehenden Werk wird die erstrebte Harmonie in einer Analogie mit 
Musik gesucht. 
Musik kann diese Harmonie, durch ihre lange Tradition mit genauer Toneinstellung,  
melodischer Entwicklung, und harmonischen Begleitung, sowie Unterbrechungen und 
Abfolgen vermitteln, und könnte auf dieser Art für die Baukunst Modell stehen. 
 
Die Übersetzung musikalische Elemente in ein räumliches System von Massrelationen und 
Abfolgen  ist das erste Ziel dieser Studie, entsprechend mathematische Kriterien. 
Darauf folgend können die gefundenen Eigenschaften für die Konzeption und Bemessung 
von architektonischen Objekten und ihren Teilen angewandt werden. 
 
Es ist die Absicht eine neue Idee zur architektonischen Komposition aus physischen und 
musikologischen Information zu extrahieren. Nachdem Musik und Architektur einander 
in der visuell erfahrbaren und gezeichneten Perspektive treffen können (ein Bauwerk wird 
meistens perspektivisch erfahren), objektiviert diese Studie das Wahrnehmungsgebiet von 
Sehen und Hören zu einem abstrakten Niveau konstruierter Projektionen, und leitet 
daraus Richtlinien die bautechnische Strukturen erfüllen sollten ab.   
 
Das Resultat für die Bewohner und Benützer wird aus einer expressiven  Umgebung , voll 
von Variation, bestehen. Dies kann durch eine funktionelle Methodologie mit den 
Elementen musikalischer Kompositionen in dem Prozess des Entwurfes erreicht werden. 
Die Ergebnisse wurden in Fallstudien evaluiert. 
 
Durch die Anwendung dieser Methode der architektonische Kontrapunkt nnerhalb und 
außerhalb der architektonischen Profession, wozu die beruflichen Ausbildungsinstitute mit 
einbezogen werden sollten, können in der Zukunft harmonische Proportionen für Bauten 
gefunden werden, und ästhetische Fehler die in der Gegenwart häufig vorkommen 
vermieden oder korrigiert werden.  
 



Het  Bouwkundig Contrapunt                                                     28.3. Zusammenfassung 
 

129 

 
 
Die Ergebnisse der Studie unter die Name Der Architektonische Kontrapunkt sind: 
 
1. Eine isometrische Abbildung der Tonhöhen und Harmonien, ausgehend von 
Grundmassen und einer Vielfalt von Intervall Verhältnisse entsprechend einer neu 
formulierten Reinen Stimmung. 
2.  Eine aus zehn Punkte bestehende Entwurfsrichtlinie, das Instrument, worin die 
Benützung des Systems der Massverhältnisse expliziert wird. 
3. Eine Definition des Begriffes Harmonie und eine mathematische Formulierung die zeigt 
in welcher Weise Zahlen sich harmonisch zu einander verhalten können. 
4. Eine Visualisation  von Musik durch Transscription der Notenschrift zu Koordinaten 
in einem durchgehenden Achsensytem. 
5. Eine auditive Umsetzung baulicher Kompositionen in Notenschrift durch 
Transkription orthogonaler Koordinaten, zur Kontrolle.  
6. Eine Darstellung und Interpretation musikologischer Harmonie, Melodie, Rhythmik 
und Dynamik, als Elemente  von sichtbaren und situierbaren isometrischen 
Kompositionen auf Grund musikologischer Kompositionen. 
 
Mit diesen Architektonischen Kontrapunkt wird ein unübersehbares virtuelles Gebiet voll 
musicologische Kunstschätze, die ohne nachteiliger Folgen beitragen können zum 
generieren einer neuen expressiven Formensprache, entschlossen. 
 
Auffolgendes Untersuch wird empfohlen: 
Eine Studium wie die spezifische Ausarbeitungen der gefundene Proportionen aussehen 
wollen und erfahren werden sollen. 
Eine weitere Studie des historischen Materials mit die heutigen wissenschaftlichen Mittel 
zur Verifikation. 
 
Zufolge einer historischen Recherche wird die musikalisch/räumliche Studie befestigt 
durch die Europäischen Architektur des 16., 17., und 18. Jahrhunderts, (Alberti, Stevin, 
Huygens, Palladio, Euler und viele andere) bestätigt. Nach der französischen Revolution 
und sich ändernde Philosophie des Empirismus wurde diese Tradition verlassen und 
vergessen. 
Sowie erklärt wird von Rudolf Wittkower in Architectural Principles in the Age of 
Humanism. 
 
Mit Behilf des Baukünstliches Kontrapunktes kann ein Klassisches Thema umgearbeitet 
werden zum isometrischem Aufsatz. Hieraus folgt dass die spielerischen Stramine der 
Musik für uns noch viele Überraschungen versteckt halten. Durch das Baukünstliches 
Kontrapunkt können praktische Verwendungen gefunden werden für eine neuen Idiom in 
die uns umringende visuellen Welt ! 
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28.4. Résumé 
 
Le Contrepoint Architectural 
Développement d’un instrument à  bâtir harmonieux                           Jan Francies Boelen 
à l’aide de la visualisation de la musique 
 
Un malaise général est causé souvent par la construction des bâtiments non seulement aux 
Pays-Bas, mais également dans le reste de l’Europe. Voir Mitscherlich, “Die 
Unwirtlichkeit (inhospalitée) unserer Städte”, et Roland Reiner, “Kriterien der 
wohnlichen Stadt”. 
Le développement immodéré des régions le long des lignes de chemin de fer et des 
autoroutes, ainsi que la forte densification des centres villes et des banlieues, compliquent 
le sens de l'orientation et causent, avec la circulation sans cesse accrue, de lourdes pressions 
tant mentales que physiques pour la population active. La conséquence est la 
désaffectation et le comportement parfois destructif des habitants. 
 
La nécessité d’une nouvelle beauté se développe, exprimée par un besoin d’harmonisation 
architecturale de préférence de manière structurée. 
Pour cette raison l'expression plastique des modes et des systèmes de construction doit 
être réexaminée, surtout l'intégration et la disposition des bâtiments entre eux. 
 
Les réglementations existantes sont insuffisantes, non-directives, plutôt neutres et parfois 
dérangent. Dans le travail présenté ici, l'harmonisation souhaitée est recherchée en analogie 
avec la musique. La musique produit cette harmonie grâce à sa longue tradition d'accords 
raffinés, de mouvements mélodieux, d’accompagnements harmonieux, d’interruptions ou 
de suites, et  pourrait convenir comme modèle pour l’architecture. 
 
Dans cette etude le but essentiel à atteindre est de traduire les éléments de la musique en 
un système de proportion des bâtiments à construire, laquele traduction représente un 
modèle mathématique. En conséquence de quoi les qualités trouvées pourront être utilisées 
pour concevoir et proportionner les éléments et objets architecturaux. 
L’intention est d’extraire une nouvelle conception d’ordonnance architecturale des 
informations révélées par la physique et la musicologie. 
 
Le point où la musique et l'architecture se rencontrent est formé par la vue et le dessin en 
perspective (un bâtiment est avant tout perçu en perspective visuelle). De ce fait cette 
étude exprime d’une façon objective le champ de perception du regard et de l’écoute 
jusqu'à un niveau abstrait des projections assemblées, et emprunte des directives grâce 
auxquelles les structures architecturales et leurs éléments devraient satisfaire. 
 
Les solutions recherchées pour l'homme sont: un environnement plus vivant, plein de 
diversité, qui peut être atteint d’une manière appropriée par un élément de composition 
musicale dans le processus d’ébauche du projet, cela, suivant une méthode d'application et 
les résultats seront évalués dans un certain nombre d'études de cas. 
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C’est en faisant connaître cette méthode tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la profession 
de l’architecture et en impliquant aussi à la fois tant les pouvoirs administratifs que 
didactiques, que les proportions harmonieuses pourront être trouvées et appliquées. Les 
erreurs esthétiques qui actuellement arrivent quotidiennement pourront alors être évitées. 
Voici les résultats de la recherche qui porte le nom «Le Contrepoint Architectural» : 
 
1. Une représentation isométrique des hauteurs tonales et de leurs harmonies, dérivée des 
mesures de base et des nombreuses relations d’intervalles conforme à l’Accord Pur. 
2. Une directive de conception, l’Instrument, consistant à expliquer en dix points 
l’application du système de relation des mesures. 
3. Une définition de la notion d’Harmonie et une formule mathématique indiquant de 
quelle façon des nombres peuvent être reliés entre eux d’une manière harmonique. 
4. Une visualisation de la musique par transcription de l’écriture des notes dans un système 
de coordonnées. 
5. Une transformation des compositions architecturales vers une notation musicale par 
transcription des coordonnées orthogonales en notes musicales comme moyen de contrôle 
des mesures appliquées. 
6. Une reconnaissance et interprétation de l’harmonie, de la mélodie, du rythme et de la 
dynamique de la musique comme éléments des compositions isométriques visibles et 
localisables sur la base des compositions musicologiques. 
 
Avec ce Contrepoint Architectural un domaine virtuel et incommensurable est désenclavé, 
domaine rempli de trésors musicologiques, lesquels pouvant contribuer, sans aucun 
préjudice à générer une langue nouvelle et expressive des formes. 
 
Des recherches successives  sont recommandées: 
Une étude à inventorier comment les conséquences spécifiques des propositions trouvées 
peuvent être vues et ressenties. 
Une étude plus précise pour vérifier le matériel historique avec les moyens scientifiques 
actuels. 
 
Lors d'une étude récente sur l’historique de l’ordonnance musicale des espaces, il a été 
confirmé qu’en Europe de l’ouest, au cours des 16ème, 17ème et 18ème siècles cette règle 
avait été appliquée (Alberti, Stevin, Huygens, Palladio, Euler et beaucoup d'autres). Puis à 
la suite de la révolution Française et du changement de la vision du monde par l'empirisme 
cette règle a été complètement délaissée, puis abandonnée.  
Comme Rudolf Wittkower l’a exposé dans “Architectural Principles in the Age of 
Humanism”.  
 
A l’aide du Contrepoint Architectural un thème classique et musicologique peut être 
transformé en une ébauche isométrique. C’est la preuve que les structures ludiques de la 
musique cachent pour nous encore beaucoup de surprises. Par le Contrepoint 
Architectural il est possible de trouver des utilisations pratiques pour un idiome nouveau 
dans le monde visuel, qui nous entoure! 
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29. Bijlagen 
 
  
Lijst van de bijlagen 
 
29.1.1.  Projectie op platte grensvlakken 
29.1.2.  Projectie op cilindrisch grensvlak 
29.1.3.  Projectie op bolvormig grensvlak 
29.2.1.  Canzone, Händel, muziekschrift 
29.2.2.  Idem, aanduiding met golflengten 
29.2.3.  Idem, golflengten gespiegeld op een tijdbalk 
29.2.4.  Idem, golflengten isometrisch geprojecteerd 
29.2.5   Idem, toonobject gelijk, afstand verschillend 
29.2.6.  Idem, met afstand toonobjecten tot onderlijn 
29.2.7.  Idem, als filmstrook 144 m lang 
29.2.8.  Idem, vergroot tot verhoudingsgetallen in meters 
29.2.9.  Idem, grote objecten naar hoogte en afstand gehalveerd 
29.2.10.  Idem, loodrechte verweving melodielijnen 
29.2.11.  Grondvlak voor 12 maten van Canzone van Händel 
29.2.12.  Werkblad akkoorden en melodiefragmenten per maat 
29.2.13.  Isometrische toonhoogten tabel  reine stemming, laag 
29.2.14.  Isometrische toonhoogten tabel reine stemming, hoog 
29.2.15.  Weergave akkoorden horizontaal en verticaal, Canzone van Händel 
29.2.16.  Idem, weergave akkoorden alleen horizontaal 
29.2.17.  Weergave melodielijn horizontaal en verticaal, Canzone van Händel 
29.2.18.  Idem, weergave melodielijn alleen verticaal 
29.2.19  Weergave akkoorden en melodie, hor. en vert., Canzone van Händel 
29.2.20.  Idem, weergave akkoorden horizontaal en melodie verticaal 
29.2.21.  Weergave akkoorden vert. en melodie hor. Canzone van Händel 
29.2.22.  Idem, akkoorden alleen verticaal 
29.3.1.  Metselstenen nader beschouwd 
29.4.1.  Golfpatronen, A. Wood, J.M. Bowsher, Plate II. 
29.5.1.  Wohltemperiertes Klavier, Bernet Kempers 
29.7.1.   “Knauth’sche” driehoeken, Wittkower, blz. 229      
29.8.1.  Gelijkbenige driehoeken van Knauth, E. Neufert. 
29.9.1.  Kerk te San Rafael,  Brazilië, E. Kühne blz. 81. 
29.10.1.  Eidofoon figuren, P. de Nobel, blz. 9. 
29.10.2.  Idem, blz. 10 
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29.1. Door middel van de bijlagen kan in meerdere richtingen verband worden gelegd met 
elders bestaande ontwikkelingen en vindingen. Daarom zijn ze ter afsluiting een boeiende 
bezigheid om ze op te stellen en er van kennis te nemen. Een kijkje in de keuken. 
 
 
 
29.2.  Zie in de tekst 14.13.  Transscripties van Canzone van Händel. 
29.2.1. tot en met 29.2.6. Eerste bewerkingen van notenschrift tot isometrische weergave 
29.2.7. tot en met 29.2.10. Van notenschrift tot isometrische weergave van coördinaten  
29.2.11. en  29.2.12. Uitwerking met caleidoscopische spiegeling van de coördinaten 
29.2.13. en 29.2.14.  Isometrisch Toonhoogten Diagram Reine Stemming, nodig voor de 
omwerking. 
29.2.15 tot en met 29.2.22. Isometrische weergave akkoord- en melodielijnen, Canzone 
van Händel, meerdere mogelijke combinaties. 
 
29.3.  Zie in de tekst 20.10.  Metselstenen nader beschouwd. Zie figuur 29.3.1. 
 
29.4.  Golfpatronen, reflecterend, afbuigend en interfererend met de daarbij optredende 
knooplijnen, A. Wood, J.M. Bowsher, The Physics of Music, Plate II. 
 
29.5. De gelijkzwevende stemming. Bernet Kempers, Muziekgeschiedenis, blz. 36. 
uitgangspunten, blz. 27. 
 
29.7.  Villard diagram en gelijkbenige “Knauth’sche” driehoeken met indelingen van 2 tot 
10, Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, blz. 229. 
 
29.8 Gelijkbenige driehoeken, basis/hoogte verhouding 1:1 en 1:2, volgens bouwmeester 
Knauth van de Dom van Straatsburg. Uit: Bau Entwurfs Lehre, E. Neufert, blz. 38. 
 
29.9. Kerk te San Rafael ontworpen door Martin Schmid, 1745, E. Kühne, 
tentoonstellingscatalogus, Historisches Museum Luzern 1994. 
 
29.10. Eidofoon figuren, klankfiguren van de menselijke stem, P. de Nobel, Klank en 
Vorm, N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917, blz. 9 en 10. 
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30. Dankwoord 
 
De impact van een werk valt voor het gereedkomen ervan niet te peilen. Voordat zelfs 
maar een beperkt aantal belangstellenden het ter hand heeft kunnen nemen en zich er een 
mening over heeft kunnen vormen en daarover een wisseling van gedachten heeft kunnen 
plaatsvinden, lijkt het voorbarig van een prestatie gewag te maken en raadzaam over een 
verdienste te zwijgen.  
 
Niettemin past het hier dankbaarheid te tonen aan iedereen die door zijn interesse en 
bijval mij gestimuleerd heeft om deze weg, die geen eindpunt lijkt te hebben, te blijven 
vervolgen.  
 
Historisch gezien is het onderwerp van de harmonie, de toonopbouw van de muziek, de 
maatopbouw in de bouwkunst, belangwekkend. 
 
Er zijn echter zoveel bijdragen geweest in de loop der tijd dat de materie onoverzichtelijk 
is geworden en men zich nu zowel in de muziek als in de bouwkunde van pragmatische 
uitgangspunten bedient. 
 
Er is meer..  wordt U hier toegeroepen, en     U kunt van elkaar leren!   Pas het inzicht toe. 
 
Het is de lezer reeds opgevallen dat er veel namen zijn genoemd van mensen uit mijn 
omgeving, die voor dit werk voor mij van betekenis zijn geweest. Dat is met opzet gedaan 
om de sluier van vergetelheid die binnen afzienbare tijd ook ons zal verhullen, hier en daar 
doorzichtig te maken zodat het belang van deze tijd en het werk van deze personen zich 
duidelijk voor de lezer aftekent. 
 
Al deze mensen en zij die weten dat ik met dit werk bezig ben en het probeer af te maken 
dank ik bij deze welgemeend en van harte voor de raadgevingen, de opmerkingen, de 
denkbeelden, de verwachtingen die het me mogelijk maakten zover te komen. 
 
Ik herhaal Uw namen hier niet. Lees of U er bij staat en neem intussen kennis van de 
inhoud en doe er Uw voordeel mee. Het zijn sleutels voor de toekomst die goed passen en 
gemakkelijk zijn te gebruiken. Dat is mijn dankbetuiging. 
 
Peter Schmid liet mij tijdens een van onze laatste bijeenkomsten het schema zien dat 
afgebeeld is in Bijlage 29.11.1 aangaande gewaarwordingen tijdens de slaap. Zo op het oog 
kon het wel een uitvergroting zijn van een van de voorgaande musicologische 
transscripties. Mijn wens is dat het bewustzijn van de mensen in de waaktoestand eens, 
door caleidoscopische spiegeling en octaafverdubbeling, de omvang van het bewustzijn 
tijdens de slaap zal kunnen evenaren.   
 
Jan Francies Boelen, Bennebroek, dd. 30 januari 2006. 
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31. Curriculum Vitae 
 
 
Jan Francies Boelen 
 
 
werd geboren in Zaltbommel op 18 mei 1941. 
Hij is gehuwd, vader van vier zoons en woont in Bennebroek, Noord Holland, telefoon 
023-5847786. 
 
Hij bezocht de RHBS te Zaltbommel waarna hij in Delft aan de Technische Hogeschool 
Bouwkunde ging studeren met als afstudeerrichting Architectuur en waar hij in 1967 zijn 
ingenieurs examen aflegde met als mentoren Prof. Van Eesteren en Prof. Bakema. 
 
Tijdens zijn studie had hij vooral belangstelling voor het ontwerpen in de verschillende 
schaalgebieden, van interieur, afzonderlijke woningen, sociale woningbouw, utiliteitsbouw 
tot hoogbouw. Een voorbeeld van dit laatste was het ontwerp voor de huisvesting van 
Dagblad de Telegraaf  met machinehal en frontoffice aan het Weesperplein te Amsterdam. 
Zijn afstudeeropdracht was een Gaudi-achtig ontwerp voor een vakantiedorp in een door 
bedijking van de zee afgesloten duingebied op het eiland Goeree. 
 
Na zijn studie richtte hij samen met ir. Joh’s Hamel en R. Jongepier het architectenbureau 
Funktiebouw op te Rotterdam. In 4 jaar tijd werden 2 flinke bedrijfsgebouwen 
gerealiseerd in Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam die beide werden gepubliceerd in het 
Zwitserse tijdschrift Bauen +Wohnen. 
 
Dat bracht gastcolleges met zich mee voor het vak Bouwmethodiek aan de TH te Delft op 
uitnodiging van Prof. Dijkstra in 1973. 
 
Studiereizen welke hij maakte waren die naar Parijs in 1961, Spanje en Portugal in 1963 
met de Studievereniging Stylos van de Afdeling Bouwkunde te Delft, naar Griekenland en 
Italië in 1965 met studiegenoten waaronder R. Govers en F. v. Waes, en in 1971 met 
Joh’s Hamel op architectenreis naar New York, Philadelphia en Chicago. 
 
Sinds 1972 werkt hij als architect onder eigen naam, tot 1973 in Rotterdam, tot 1978 in 
Heemstede en daarna tot heden in Bennebroek in een door hem zelf ontworpen woonhuis. 
Gedurende die periodes werkte hij achtereenvolgends aan studieprojecten voor 
woningbouw met complexe planologische samenhang. 
 
In 1975 leverde hem dit het ministerieel predikaat Experimentele Woningbouw op voor  
een plan met om gemeenschappelijk erven gelegen Boerderijwoningen in opdracht van 
Eurowoningen.  
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In 1978 kwam te Bennebroek een soortgelijk bouwproject met kenmerkende hoge en lage 
zadeldaken gereed in de sector sociale verhuur met woningen voor gezinnen, 
alleenstaanden, samenwonenden en bejaarden.                
 
Vanuit die tijd stammen de eerste ideeën om de wetmatigheden van muziek te gebruiken 
voor het verbeteren en uittesten van de ontwerpsystematiek. 
Intussen bestond het architectenwerk uit het ontwerpen, uitwerken en aanbesteden van 
bedrijfspanden, kantoorverbouwingen, HAT woningeenheden en particuliere woningen. 
 
Vanaf 1985 dateert de samenwerking met het ontwikkelingsbureau Ecostad van mr. R 
Dufour te Haarlem, waarbij  hij met de architecten J. Treffers uit Haarlem en E. van 
Ginkel uit Vleuten werkte aan gemengde woningprojecten uitmondend in een mooi 
gerealiseerde laan met 27 villa’s aan het water te Beuningen. 
 
In het snijpunt van zijn studie aangaande het Bouwkundig Contrapunt en zijn 
architectenpraktijk heeft hij nog aandacht besteed aan een viertal ontwikkelingen. Deze 
zijn: 
Een kruisvormig geschakeld plan voor woningbouw in 1981, Meervoudig grondgebruik in 
de binnenstad, 1983, Enkelvoudig grondgebruik voor woningbouw, 1990 en de 
ontwerpserie meubelelementen met de fauteuil Weimar, zie afbeelding 20.6.2. van de case 
studies. 
 
De eerste publicaties van de studie Muziek en Architectuur vonden plaats in de 
Nieuwsletter Harmonicaal Bouwen, de nummers 1, 2, 8 en 9, vanaf 1984. 
Het artikel Metselstenen nader beschouwd werd gepubliceerd in het VIBA tijdschrift GB 
en W, Gezond Bouwen en Wonen, 1996. 
 
Enkele hoorcolleges heeft hij gegeven in het kader van de (af)bouwtechniek/milieu 
integratie TUE, op uitnodiging van Prof.Mag.Ing.Dr.h.c. P. Schmid over de Geometrie 
van Harmonicaal Bouwen in 1996 en een VIBA lezing over Muziek en Bouwkunst te ’s 
Hertogenbosch in 1998. 
 
In zijn vrije tijd legt hij zich toe op het schilderen met olieverf van portretten en 
landschappen, zie afbeelding 20.8.4. van de case studies. 
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