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Vanaf de Tweede wereld oorlog 
ontstond economische en sociale groei. 
Daardoor was er steeds meer behoeft e 
aan producten. Om daaraan te voldoen 
werden productietijden verkort door 
standaardisering zodat men kon 
blijven voldoen aan de vraag oft ewel 
de smaak van de massa. Dit heeft  ook 
invloed gehad op de architectuur. Zo 
heeft  Venturi een theorie ontwikkeld 
genaamd de duck en de decorate shed. 
In deze theorie staat het programma 
– het consumentisme - centraal. 
Dit wordt de ‘oude’ massacultuur 
genoemd.

In de nieuwe massacultuur staan 
‘special interest’ groepen centraal die 
zich richten op specifi eke genres of 
‘sets’ van producten en/of ideologieën. 
Dit is ingegeven door een toename 
van onthiërarchisering tussen 
verschillende cultuurlagen, de verticale 
integratie. Het gaat gepaard met een 
horizontale integratie waarbij een 
groeiende segmentering van diensten 
en producten is waar te nemen en het 
verlies aan universaliteit van culturele 
opvattingen. Cultuurdeelnemers 
schakelen daarbij tussen verschillende 
‘special interest’ groepen. Daardoor 
tekent zich steeds helderder een nieuw 
profi el af: de culturele omnivoor.
Deze geconstateerde ontwikkelingen 

hebben geresulteerd in een onderzoek 
naar de relatie tussen massacultuur 
en architectuur. Daartoe is een 
aantal spelregels opgesteld die 
het architecturaal systeem in de 
massacultuur bepaalt. Vervolgens is 
onderzocht op welke wijze de nieuwe 
massacultuur zich representeert in een 
architectuur in Istanbul. Het resulteert 
in een gebouw dat zich als herkenbaar 
opstelt in het publieke domein. Het 
neemt karakteristieken – die worden 
ingegeven door de massacultuur en 
de lokale cultuur – als belangrijkste 
uitgangspunt waarbij de (ont)moeting 
centraal staat. Deze ideologie is 
bouwkundig in de gevel geschreven. 
Het solitaire gebouw refereert niet naar 
haar specifi eke context door middel 
van vormtaal of materialiteit. Het 
houdt rekening met de symbolische en 
de programmatische context. 

Samenvatting1
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Th e end of World War II sparked eco-
nomic and social growth. As a result, 
there was more and more demand 
for products. Production times were 
shortened by standardisation to make 
it possible to continue meeting the 
demand or the taste of the mass. Th is 
has also infl uenced architecture. For 
instance, Venturi developed a theory 
called the duck and the decorate shed. 
In this theory the programme –con-
sumerism- is paramount. Th is is called 
the ‘old’ mass culture, which revolved 
around consumerism.

In the new mass culture ‘special inter-
est’ groups that focus on specifi c genres 
or ‘sets’ of products and/or ideologies 
are paramount. Th is was prompted 
by an increase of dehierarchisation 
between diff erent cultural layers, the 
vertical integration. Th is is accom-
panied by a horizontal integration, 
which shows a growing segmentation 
of services and products and the loss of 
universality of cultural views. Culture 
participants switch between diff erent 
‘special interest’ groups. As a result, a 
new profi le becomes increasingly clear: 
the cultural omnivore.

Th ese observed developments have 
resulted in a study of the relationship 
between mass culture and architec-

ture. To this end, a number rules of 
play have been established that defi ne 
the architectural system within mass 
culture. Subsequently, it has been in-
vestigated in which way the new mass 
culture represents itself in architecture 
in Istanbul. It results in a building that 
is recognisable in the public domain. It 
takes characteristics – that are inspired 
by mass culture and the local culture 
– as the main starting point with the 
concept of meeting as a central aspect. 
Th is ideology is architecturally embed-
ded in the facade. Th e solitary building 
does not refer to its specifi c context by 
means of design idiom or materiality. It 
takes the symbolic and the programed 
context into account.

Summary1
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Het Müzik Merkezi Istanbul 
(Muziekcentrum Istanbul) een 
levendig centrum tussen het oostelijk 
en westelijk gedeelte van Istanbul. 
Een plek waar mensen samenkomen 
in een tijd waar veel onrust heerst in 
Turkije. Een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten en leren kennen. Een plek 
die verbindt en een plek waar culturen 
met elkaar verbroederen. 

Voordat het ontwerp van Müzik 
Merkezi Istanbul tot stand is gekomen 
is er een theoretisch kader opgesteld 
waarin de relatie tussen massacultuur 
en lokale cultuur wordt beschreven. 
Deze beschrijving is een beknopte 
weergave van een eerder uitgevoerd 
onderzoek in relatie tot het 
afstudeerproject. 

Vervolgens was het noodzakelijk 
om een vooronderzoek uit te voeren 
voordat er kon worden begonnen 
met ontwerpen. Daarin komen onder 
andere terminologieën naar voren 
zoals: poché, derwisjen en akoestiek. 
In het vooronderzoek zijn de locatie 
en de functie beargumenteerd en 
geanalyseerd. Met deze informatie is 
een ontwerphouding geformuleerd die 
als basis dient voor het ontwerpen van 
Müzik Merkezi Istanbul. Het geheel 
wordt afgesloten met een refl ectie.

Inleiding2
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3.1 Onderzoeksvraag
Lopend door de winkelstraten van 
Amsterdam zien we de historische 
binnenstad. De monumentale panden 
zijn een verandering doorgegaan van 
wonen naar winkelen. Het gevolg 
is dat de reclame de gevel naar de 
achtergrond heeft  doen verdwijnen. 
Het gevoel daarbij is dat commercie 
in grote mate het straatbeeld bepaalt. 
Doorgaans brengt dit maatschappelijk 
gezien negatieve geluiden met zich 
mee omdat velen liever de 
architectuur aanschouwen dan de 
reusachtige reclameborden. 

Na een kort literatuuronderzoek bleek 
deze beweging een onderdeel te zijn 
van de massacultuur. Een cultuur waar 
onder andere democratie en 
consumentisme centraal staan. De 
vraag in dit theoretisch kader is: 

Wat is de relatie tussen massacultuur 
en architectuur voor een publiek 
gebouw met een publieksfunctie?

De keuze om te kiezen voor een 
publieksfunctie en niet voor een 
commerciële functie, komt voort 
uit het feit dat de essentie van 
maatschappelijke veranderingen niet 
gelegen is in het consumentisme. 
Consumentisme kan hooguit het 

gevolg zijn van maatschappelijke en 
sociale veranderingen. 

Om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden zal eerst het ontstaan 
van de massacultuur worden 
behandeld. Vervolgens wordt er een 
werkbare defi nitie beschreven. Vanuit 
deze defi nitie blijken de sociale en 
economische veranderingen van 
essentieel belang te zijn en daarom 
wordt hier extra aandacht aan besteed 
in paragraaf 3.4 en paragraaf 3.5. In 
paragraaf 3.6 worden kenmerken 
beschreven van de massacultuur in 
de architectuur. Het geheel wordt 
afgesloten met een conclusie waar in 
onderzoeksvraag voor het ontwerp 
wordt geformuleerd. 

Onderzoeksvraag3
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3.2.1. Ontstaan van massacultuur
Vanaf de Tweede Wereldoorlog 
ontstond een overheersende cultuur 
die door de smaak van de grote massa 
werd bepaald; de massacultuur.

Na de Tweede Wereldoorlog brak 
een nieuw tijdperk aan. Er was 
een toename van welvaart en vrije 
tijd. Mensen hoefden minder lang 
te werken en kregen meer geld te 
besteden. Ze wilden de nieuwste 
artikelen en producten bezitten, 
als stofzuigers, wasmachines, 
platenspelers, tv’s. De productietijd 
van producten werd verkort en 
gestandaardiseerd om aan de vraag 
te kunnen blijven voldoen. De 
consumptiemaatschappij (jaren 60) 
ontstond (Janssen, 2004).

De middenklasse nam exponentieel 
toe. Dit ging gepaard met een steeds 
hoger geschoolde maatschappij. 
Scholing werd belangrijk mede door 
de toename van de complexiteit in 
de industrialisatie. De staat ging zich 
bemoeien met het onderwijs, in het 
bijzonder met het lager en middelbaar 
onderwijs (Jager, 1994).

Door deze scholing werden semi-
intellectuelen steeds mondiger. Ze 
raakten geïnteresseerd in literatuur die 

traditioneel bestemd was voor de high 
culture. De semi-intellectueel richtte 
zich ook op het politieke terrein. 

Onder druk van de liberale burgerij 
was in de meeste Europese staten een 
vorm van parlementaire democratie 
ingevoerd die het verantwoordelijk 
deel van de natie – de politici en de 
burgers met stemrecht - politieke 
invloed gaf. Maar de democratisering 
kon, toen ze eenmaal op gang 
gekomen was, niet worden stilgezet. 
Steeds meer mensen wilden meepraten 
en lieten zich niet meer als vanzelf 
vertegenwoordigen door de patriciërs 
en de high culture (Jager, 1994). 

3.2 Massacultuur
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3.2.2. Naar een defi nitie
Om tot een werkbare defi nitie te 
komen is een drietal defi nities met 
elkaar vergeleken en getoetst aan 
bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij 
bleek de defi nitie van Caljé en Den 
Hellander het meest bruikbare:
‘
Cultuur verspreid door de 
massamedia en gericht op een 
anonieme, min of meer 
koopkrachtige massa. Ze wordt 
gedragen door een cultuurindustrie 
die wil aansluiten bij de smaak van de 
massa en bedient zich van de mod-
erne reproductietechnieken’.

Deze defi nitie lijkt weloverwogen, 
echter blijft  er een belangrijk bezwaar 
bestaan. De maatschappelijk/politieke 
dimensie wordt vaak buiten 
beschouwing gelaten. Denkbeelden 
over de massacultuur hebben zich 
aanvankelijk vaak gevormd naar aan-
leiding van bepaalde politieke verschi-
jnselen en die politieke 
dimensie werkt onderhuids nog steeds 
door (Jäger 1994). Deze is vaak geïn-
spireerd door maatschappelijke veran-
deringen. Bovendien richt de literatuur 
zich veelal op de esthetische dimensie 
van het bestaan van de 
massacultuur. Het gaat hierbij al 
snel over kunstvormen waar later                 

in dit essay meer aandacht aan wordt 
besteed. 

3.2.3. Sociale veranderingen
Denkbeelden over de (massa)cultuur 
vormen zich aanvankelijk naar 
aanleiding van bepaalde politieke 
verschijnselen die voortvloeien uit 
maatschappelijke processen. De 
hedendaagse sturingsfi losofi e van de 
overheid maakt dus duidelijk welke 
gewenste samenleving er wordt 
nagestreefd. Hierbij gaat het niet om 
een partij ideologie maar gaat het om 
een hoger abstractieniveau. Als dit 
concreet wordt gemaakt zien we dat de 
huidige sturingsfi losofi e gestoeld is op 
gelijkheid. Alle burgers hebben en/of 
moeten dezelfde rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden hebben. Dit uit 
zich onder andere in dat iedere burger 
stemrecht heeft  en dat de overheid elke 
burger op gelijkwaardige wijze dient te 
behandelen.

Het maatschappelijke proces heeft  
zich in twee richtingen ontwikkeld. 
De eerste richting is te typeren als 
een verticale integratie. Sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw heeft  zich 
een proces van onthiërarchisering 
voorgedaan. Daarmee wordt bedoeld 
dat de vroegere, scherpe
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 statusverschillen tussen 
cultuuruitingen zijn vervaagd. De 
afname tussen de verschillende 
hiërarchische genres is onder 
andere te zien in de opkomst van 
de popmuziek in de jaren negentig. 
Deze muziekstroming kreeg een 
steeds prominentere plek aan de 
Nederlands conservatoria. In 1999 
kreeg de popmuziek een eigen hogere 
beroepsopleiding (Janssen, 2005). De 
traditionele classifi catie van 
cultuurproducten – wat is voor de elite 
en wat is voor de arbeider - wordt 
daarbij losgelaten.  

Een gevolg van de verticale integratie 
is een toename in diff erentiatie, een 
horizontale integratie. Dit is terug te 
zien in een groeiende segmentering 
van diensten en producten en het 
verlies aan universaliteit van culturele 
opvattingen. Daarmee bestaat de 
westerse massacultuur steeds meer uit 
diverse ‘special interest’ groepen: 
publieksgroepen die zich richten op 
specifi eke genres of ‘sets’ van 
producten en/of ideologieën.  

Bovenstaande veranderingen 
resulteren erin dat cultuurdeelnemers 
steeds ongevoeliger zijn voor het 
traditionele onderscheid tussen hoge 
en lage cultuur. Cultuurdeelnemers 

schakelen daarbij tussen verschillende 
special interest groepen. Daardoor 
tekent zich steeds helderder een nieuw 
profi el af: de culturele omnivoor 
(Janssen, 2005).

3.2.4. Economische veranderingen
Het economische klimaat vanaf de 
jaren ‘60 veranderd. Deze verandering 
valt te typeren als een verschuiving 
van een kwantitatieve economie – 
waar productie centraal stond- naar 
een beleveniseconomie. Baudrillard 
vergelijkt de beleveniseconomie met 
de tekenverwerkende maatschappij. 
Dit wil zeggen dat het object de status 
voorbij gaat aan de handelswaar, 
voorbij aan de productiewijze en de 
economische circulatie. Het probleem 
begint zich voor te doen bij de zin 
van het object, van zijn status als 
boodschap en teken en de wijze 
van betekening (Baudrillard, 2004). 
Baudrillard stelt dat de objecten 
altijd iets over hun gebruikers zeggen 
(Ciedraad, 1988). Echter is het moeilijk 
om dat ‘iets’ te duiden omdat de 
culturele omnivoor zich niet eenduidig 
laat defi niëren en daarmee opgaat in 
de massa.
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Veelal richt de literatuur zich op de 
esthetische dimensie van het bestaan 
van een cultuur. In het navolgende 
wordt de relatie tussen de massacultuur 
en architectuur beschreven. Daar waar 
nodig zal een uitstap worden gemaakt 
naar een andere kunstdiscipline, 
namelijk de popart. 

3.3.1. Gevelconcept
De enige twee schrijvers/architecten, 
voor zover bekend, die de relatie 
leggen tussen massacultuur en 
architectuur zijn Venturi en Brown in 
de boeken Complexity and 
Contradiction en Learning from Las 
Vegas. Zij vinden aansluiting bij de 
kunststroming popart. Een stroming 
die zich verzet tegen het abstracte 
expressionisme van het modernisme. 
Deze kunststroming kiest 
onderwerpen die voortkomen uit 
sociale klassen, seksualiteit, media en 
het alledaagse (Kamp, 2011). Het zijn 
onderwerpen die vóór het ontstaan 
van de massacultuur niet bespreekbaar 
waren. 

Ook Venturi sluit zich aan 
bij het alledaagse van de 
consumptiemaatschappij. Daartoe 
is er een tweetal architecturale 
begrippen geïntroduceerd namelijk: 
de decorated shed en de Duck. 

De decorated shed is een  utilitair 
gebouw waarin het programma op 
een passende en doelmatige manier is 
gehuisvest en waar door middel van 
toegevoegde symbolen en decoratie de 
aard van de functie gecommuniceerd 
wordt. De Duck daarentegen is een 
gebouw in de vorm van een symbool. 
Daarin is de architectonische 
hoofdopzet ondergeschikt gemaakt 
aan de symbolische expressie van de 
hoofdvorm aldus Venturi (Riedijk, 
2008). Dit resulteert erin dat Ducks 
niet de mogelijkheid hebben om een 
programmatische of 
functionele veranderingen te 
ondergaan in tegenstelling tot de 
decored shed. Beide begrippen hebben 
gemeen dat de symboliek van de gevel 
het programma moet representeren. 

Indien deze begrippen worden  
getoetst voor een tweetal casestudies:  
het museum voor Beeld en Beluid in 
Hilversum van Neutelings en Riedijk 
en het Centre Pompidou in Parijs 
van Renzo Piano en Richard Rogers, 
zijn beide gebouwen te typeren als 
een decorated shed. Dit omdat het 
museum voor Beeld en Beluid geen 
TV vorm kent – Duck - maar wel door 
middel van symbolen - Decored shed - 
het programma representeert.  

3.3 Architecturaal systeem in de massacultuur

Fig. 1: Duck and Decored shed
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Het Centre Pompidou wordt 
gekenmerkt door: democratisation 
through consumption (Proto, 2003). De 
architecten streefden naar het 
concept dat het gebouw dient te 
fungeren als machine voor de stad. 
Door de constructie en installatie 
“buiten” het gebouw te plaatsen 
ontstond er een framework waaraan 
gestandaardiseerde 
componenten gekoppeld kunnen 
worden om te adverteren, om te laten 
zien wat er zich in het gebouw afspeelt. 
Dit met als doel dat moderne kunst 
voor iedereen toegankelijk moet zijn, 
een fi losofi e die past in de 
massacultuur. Daarmee is de 
ideologische boodschap van de 
massacultuur bouwkundig geschreven 
en representeren de postmoderne gevel 
en de advertenties, de functie van het 
gebouw. 

3.3.2. Programmatisch concept 
Als massacultuur wordt vertaald 
naar het programma van een 
gebouw zien we dat de ‘traditionele’ 
functiescheiding niet meer toereikend 
zal zijn, aldus Baudrillard in het 
boek: Mass Culture Identity.  Het 
programmatische concept van een 
‘massacultuurgebouw’ richt zich op een 
interest groep waarbij verschillende 
subculturen elkaar (ont)moeten. In 

onderstaande wordt van beide 
begrippen een voorbeeld gegeven. Met 
deze gedachte zijn er drie verschillende 
casestudies uitgevoerd waarvan het 
Centre Pompidou in Parijs hieronder 
wordt weergeven. 

De gemene deler tussen de drie 
verschillende casestudies is dat de 
diverse functies zich richten op een  
thema. Zo richt het Centre Pompidou 
zich op het ‘thema’ moderne kunst. 
Alles op het gebied van de moderne 
kunst kan men vinden in dit museum. 
Het herbergt functies als een 
expositieruimte voor het tonen van 
schilderijen en sculpturen. Maar er 
zijn ook muziekopnames en beelden te 
bekijken met betrekking tot de 
moderne kunst. Ook is er een 
bibliotheek om een theoretisch 
onderzoek uit te kunnen voeren naar 
een stroming binnen de moderne 
kunst. Door deze variatie aan functies 
richt het programma zich op een 
breed publiek zoals dagjesmensen, 
onderzoekers en kunstenaars. 
Kortom een massacultuurgebouw 
accommodeert niet één functie maar 
is op een menging van functies gericht 
op en een thema die aansluit bij de 
interest group. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat 
Afb . 2: Centre Pompidou Parijs

 

Afb . 1: Museum Beeld en Geluid Hilversum
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het behaaglijk is om in de massa te 
verkeren. Het gevoel van gelijkheid, 
dat er geen statusdruk is, maar dat 
men zich over kan geven aan dans en 
zang. Dit wordt door velen als prettig 
ervaren. Men beschouwt zichzelf als 
lid van deze special interest groep. 
Zijn identiteit ziet hij als mede bepaald 
door die groep (Van de Sande, 2013). 
Hierdoor ontstaat er een ongedwongen 
en prettige sfeer om elkaar te (ont)-
moeten.

3.3.3. Volume en vormtaal 
In de behandelde casestudies bestaan 
de gebouwen uit strakke eenvoudige 
vormen zoals de kubus van het 
museum voor Beeld en Geluid en de 
rechthoekige vorm van het Centre 
Pompidou. Hiermee wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt met de 
Duck zoals in voorgaande omschreven. 

Tevens verwijzen deze gebouwen niet 
naar de omgeving of naar de functie 
van het gebouw maar heeft  het een 
duidelijke relatie met de ideologie en 
de bouwhoogte. De architecten van 
TivoliVredenburg hadden de ambitie 
om hét muziekcentrum van Utrecht te 
bouwen. De nieuwbouw kent dan ook 
een andere korrelgrote dan zijn directe 
omgeving, zie fi guur 2. Dit zelfde idee 
hadden ook de architecten van Centre 

Pompidou, ondanks de stringente 
bouwhoogte in de Franse hoofdstad, 
zie fi guur 3. 

Voor het museum voor Beeld en 
Geluid is de bouwhoogte niet hoger 
dan zijn directe omgeving. Dit was 
wel mogelijk omdat een deel van het 
gebouw zich nu onder het maaiveld 
begeefd. De reden hiervoor kan zijn 
dat het museum nu onderdeel is van 
het mediapark, zie fi guur 4. Kortom 
het thema van het gebied staat centraal 
en niet het museum.  

3.3.4. Locatie
De locatie voor een 
massacultuurgebouw is doorgaans 
gelegen bij een verkeersknooppunt 
en/of gelegen in een gebied dat de 
functie van het gebouw ondersteunt. 
De keuze voor een locatie nabij een 
verkeersknooppunt lijkt voor de hand 
te liggen. Zo is het gebouw makkelijk 
bereikbaar en kan na afl oop de 
verkeersstroom op eenvoudige wijze 
haar weg vervolgen. Een voorbeeld 
hiervan is het muziekgebouw  
TivoliVredenburg in Utrecht omdat de 
locatie nabij het station is gelegen, zie 
afb eelding 3. 

Tevens is het mogelijk dat het gebouw 
in een gebied ligt die de functie van hetAfb . 5: Locatie musuem voor Beeld en Geluid

Afb . 4: Locatie Centre Pompidou

Afb . 3: Locatie TivoliVredenburg
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gebouw ondersteunt. Dit kan het beste 
worden aangeduid met een voorbeeld. 
Het museum voor Beeld en Geluid in 
Hilversum is gelegen op hét mediapark 
van Nederland, zie afb eelding 5. De 
omliggende gebouwen hebben een 
directe relatie met het programmatisch 
concept van het museum. Tevens is 
nabij het park een verbinding met het 
openbaar vervoer en is de locatie goed 
bereikbaar met de auto.  

Een ander voorbeeld is het Centre 
Pompidou in Parijs, zie afb eelding 4. 
De Franse premier Georges Pompidou 
had in 1972 de ambitie om Parijs het 
cultureel centrum van de wereld te 
maken en naast het Louvre kon alleen 
een museum bestaan voor moderne 
kunst (Centre Pompidou, 2011). Beide 
gebouwen zijn gelegen in het centrum 
van Parijs. Het Pompidou is gevestigd 
in een sociaaleconomisch minder 
sterke regio. Dit past bij de ideologie 
van de architecten dat de kunst voor 
iedere subcultuur bereikbaar moet 
zijn. Inmiddels is het gebouw een 
urban attractor geworden en is de 
omgeving sterk gegroeid in zijn sociale 
en economische context.

Fig. 2: Straatprofi el TivoliVredenburg

Fig. 4: Straatprofi el Museum voor Beeld en Geluid

Fig. 3: Straatprofi el Centre Pompidou
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De massacultuur is door de tijd 
veranderd. De economie is gewijzigd 
van een consumptiemaatschappij 
naar de beleveniseconomie. Dit 
wil zeggen dat het object de status 
voorbij gaat aan de handelswaar, 
voorbij aan de productiewijze en de 
economische circulatie. Dit komt 
door een toenemende horizontale 
en verticale sociale integratie waarbij 
gelijkheid centraal is komen te staan. 
Het gevolg is dat de cultuuromnivoor- 
die zich voort beweegt in verschillende 
subculturen- zich steeds minder 
aantrekt van de traditionele 
cultuurgrenzen. 

Dit resulteert in een architectuur 
waarbij het volume veelal simplistisch 
is vormgegeven en de gevel een 
ideologische boodschap uitdraagt. 
Veelal zijn het solitaire gebouwen 
die zich herkenbaar opstellen in het 
publieke domein. Daarbij refereert het 
niet aan haar specifi eke context door 
middel van vormtaal. De gebouwen 
zijn veelal gesitueerd op strategische 
knooppunten. Het programma richt 
zich op verschillende subculturen 
passend binnen een thema. 

Echter heeft  de massacultuur nog niet 
zijn optima forma bereikt. Er zijn in 
de wereld nog steeds veel gebieden 

waarbij verschillende subculturen 
moeizaam met elkaar samenleven. 
Daarbij is een segregatie aan te brengen 
tussen de meer lokaal gerichte culturen 
en de meer globaal – massacultuur - 
georiënteerde culturen. Gebruiken, 
rituelen en andere thematieken 
kunnen met elkaar op gespannen voet 
staan terwijl (ont)moeten en gelijkheid 
centraal staan in de massacultuur. 

De onderzoeksvraag voor het ontwerp 
is: 

Op welke wijze is het mogelijk om de 
massacultuur en lokale cultuur door 
middel van architectuur met elkaar te 
verbinden?

Om deze vraag te beantwoorden 
worden de principes van het 
architecturaal systeem in de 
massacultuur toegepast. Vervolgens 
wordt er een context gezocht 
waarbij de verschillende subculturen 
op gespannen voet met elkaar 
samenleven. Daarna wordt er een 
passende functie omschreven waarbij 
verschillende culturen elkaar (ont)
moeten. Vervolgens kan er een 
ontwerphouding worden beschreven 
en wordt bezien hoe er antwoord 
kan worden gegeven op deze 
onderzoeksvraag. 

3.4 Doelstelling ontwerp
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Vooronderzoek locatie4

In dit hoofdstuk wordt de locatie 
beschreven en geanalyseerd. In 
paragraaf 4.1. – de stad - wordt 
de culturele clash beschreven die 
zich voor heeft  gedaan in Istanbul. 
Vervolgens wordt ingegaan op het 
knooppunt zowel vanuit historisch 
als het hedendaagse perspectief. 
Daarna wordt in paragraaf 4.4. de 
situatie beschreven. In paragraaf 4.5. 
is de locatieanalyse weergegeven. 
Het geheel wordt afgesloten met het 
formuleren van de stedenbouwkundige 
uitgangspunten.
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Istanbul is een stad met circa 16 
miljoen inwoners (Büyuksehir 
(2007)). Een wereldstad dat ligt in 
twee werelddelen, Europa en Azië. 
Istanbul bestaat eveneens uit een 
westelijk (Europees) en een oostelijk 
deel (Aziatisch). In de stad is een 
veelvoud te vinden aan culturen. Mede 
vanwege de invloeden van haar rijke 
historische achtergrond. Istanbul 
is een stad waarin de massacultuur 
(de samenvoeging van verschillende 
culturen) tot uiting komt. 

De opvattingen tussen de twee 
werelden verschillen. In het 
oostelijk deel bestaat bijvoorbeeld 
nog steeds geen persvrijheid, dit in 
tegenstelling tot het westelijke deel. 
Op 13 maart 2011 waren grootschalige 
demonstraties gehouden om de 
persvrijheid in Istanbul te vergroten 
(nu.nl, 2011). 

Istanbul kent mede door deze 
culturele verschillen grote bestuurlijke 
uitdagingen. Deze problematiek wordt 
bevestigd door president Erdogan. 
De president riep in 2011 dat het 
beter is om Istanbul bestuurlijk op te 
delen in een oostelijk en westelijk deel 
(theguardian, 2011). Tot op heden 
is daar nog te weinig grondslag voor 
maar 

deze uitspraak geeft  de problematiek 
wel weer. 

Historische binnenstad

Westelijke deel

Oostelijke deel

Fig. 5: Locatie

4.1 Istanbul



26
Vooronderzoek  locatie &

 functie
Th eoretisch kader

O
ntw

erp
C

onclusie 
Refl ectie 

4.2.1. Historie van Istanbul
De stad Istanbul ligt op twee 
verschillende continenten en is 
opgedeeld in twee delen. Het oostelijke 
deel (Aziatische deel) en het westelijke 
deel (Europese deel). Het oostelijke 
en het westelijke deel worden 
verbonden door twee bruggen over 
de rivier de Bosporus. Het westelijke 
deel bestaat uit een historisch deel, 
de oude binnenstad of ook wel 
Constantinapolis genoemd, en een 
modern deel, ten noorden gelegen van 
de historische binnenstad. 

De continenten – het oostelijke 
deel en het westelijke deel - kenden 
vroeger een sterke scheiding in 
religie. Het westelijke deel is sterk 
christelijk geörienteerd en het 
oostelijke deel islamitisch. Deze 
sterke scheiding is niet van toepassing 
op de historische binnenstad. Dit 
kan geïllustreerd worden aan de 
hand van de geschiedenis van Hagia 
Sophia. Hagia Sophia werd in de 4de 
eeuw gebouwd als kathedraal van 
Constantinopel in het Byzantijsen Rijk. 
Na de verovering van Constantinopel 
door het Ottomaanse Rijk werd in 
1453 de kathedraal omgedoopt tot een 
moskee. In 1934 werd het een museum 
en werden de mozaïeken opnieuw 
zichtbaar gemaakt (kunst-en-cultuur, 

2007). De verschillende culturen 
volgden elkaar chronologisch op 
omdat er geen ruimte was om samen 
met elkaar te leven. 

Istanbul kent ook een sterk 
internationaal karakater. Het was de 
hoofdstad van het Ottomaanse Rijk 
en het Byzantijnse Rijk (bron www.
encyclo.nl).

4.2.2. Historie van het gebied
Yenikapi was in de Byzantijnse periode 
een beschutte baai. Een baai waarin de 
rivier de Lycos uitmondde. Rondom de 
riviermonding werd onder de regering 
van keizer Th eodosius (379 -394) de 
eerste haven aangelegd. (Vermeulen., 
2009). Daarmee was Yenikapi - wat 
open deur betekent - de eerste poort 
van Istanbul. 
 
In de eeuwen daarna is de haven 
een aantal malen uitgebreid en is de 
havenmonding uitgediept. Dat duurde 
tot ongeveer 1100 na Christus. In de 
Ottomaanse periode nam het belang 
van de haven af en verzandde de baai. 
Rond 1200 is de haven verdwenen en 
werd de plek onderspoeld door zand 
(Vermeulen., 2009). 
Inmiddels zijn de eerste stukken van 
de historische haven blootgelegd zoals 
ook later te zien in het beeldend essay.

4.2 Historie

Fig. 6: Byzantijnse periode: knooppunt

Fig. 7: Ottomaanse periode: een lege vlakte
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In fi g. 9 is het huidige wegennetwerk 
van de historische binnenstad 
weergegeven. Deze kaart kent twee 
verschillende niveaus. Het primaire 
netwerk (de autosnelweg) en het 
secundaire netwerk (de autoweg). 
Het primaire netwerk gaat over in 
een secundair netwerk ter hoogte 
van de locatie. Tevens is af te lezen 
dat het huidige wegenstelsel centraal 
samenkomt in Yenikapi, de nieuwe 
locatie voor het muziekgebouw. 

Het netwerk van het publiek 
transport kent één centraal punt, 
Yenikapi. Dit is hetzelfde punt waar 
ook het wegennetwerk samenkomt. 
Hierbij is een knooppunt in 
Istanbul gedefi nieerd waar de massa 
samenkomt.

4.3 Hedendaagse knooppunt

Fig. 9: Het wegennetwerk Fig. 10: Publiekstransport netwerk
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In de hiernaast gelegen tekening wordt 
de nieuwe situatie weergeven. 

Een kenmerkt van het gebied is de 
diversiteit aan bebouwing, zowel in 
hoogte als in functie als in typologie. 
Aan de westzijde bevindt zich de 
historische binnenstad en de zuidzijde 
bevindt zich de zee. in de hierna vol-
gende analyse wordt de locatie verder 
geanalyseerd.

4.4 Situatie
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4.5.1 Functiekaart
De locatie van het muziekgebouw 
bevindt zich op een punt waar ver-
schillende functies samenkomen. 

Aan de noord- en oostzijde grenst de 
kavel aan een woon- winkelfunctie. 
Richting het westen zijn voornamelijk 
industriefuncties gesitueerd. Naar het 
zuiden bevindt zich een gefragmen-
teerd gebied waar onder andere de 
transportfuncties, zoals het metro- en 
het treinstation zich bevinden. 

In de oriëntatie van het muziekgebouw 
wordt er gelet op deze verschillende 
functies. De zuid- en oostzijde van het 
gebouw vragen een andere benadering 
dan de noord- en westzijde.

4.5 Locatie analyse



31
Vo

or
on

de
rz

oe
k 

 lo
ca

tie
 &

  f
un

ct
ie

wonen
wonen/winkelen
industrie
transport/metro
transport/treinstation
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4.5.2. Bouwhoogte
De context kenmerkt zich door een 
diverse korrelgrote waarin de zuidzijde 
een kleinschalige korrel kent. Het 
gaat hierbij om het gebied tussen de 
locatie en het treinstation. De overige 
windrichtingen worden gekenmerkt 
door een grootschalige korrel. In deze 
grootschalige korrel is een diversiteit 
aan bouwhoogtes waar te nemen. Zo 
kennen de noordzijde en de oostzijde 
- zijde historische binnenstad - een 
bouwhoogte tussen de 20 en 30 meter. 
De westzijde - het industriegebied - 
kent een relatief lage bouwhoogte van 
5 tot 10 meter.
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< 5 meter
5 - 10 meter
20 -30 meter
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4.5.3. Hedendaagse knooppunt
In het begin van deze eeuw heeft  het 
stadsbestuur van Istanbul groen licht 
gegeven voor de aanleg van een nieuwe 
metro- en spoorverbinding tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de 
stad (Vermeulen, 2009). Inmiddels is 
het nieuwe metrostation opgeleverd 
en is het mogelijk om binnen tien 
minuten van het westelijke naar het 
oostelijke deel van Istanbul te reizen. 

Er is tevens een directe verbinding 
met het vliegveld van Istanbul en het 
is mogelijk om door te reizen naar het 
moderne westelijke deel van de stad. 

Op deze manier is de verbinding 
tussen de verschillende stadsdelen 
verbeterd en hoopt de overheid de 
interactie tussen de verschillende 
stadsdelen te intensiveren.
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Westelijk deel
Oostelijk deel
Historisch deel

Verbinding
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4.5.4. Intensiteit
De locatie is omsloten aan de oostzijde 
door een secundaire as en aan de 
westzijde door een tertiaire as. Deze 
harde begrenzing staat in contrast met 
de noord- en zuidzijde van de locatie. 
Deze wordt omsloten door bebouwing. 

De intensiteit op de locatie is 
gefragmenteerd. Het gebruik aan 
de oostzijde is signifi cant hoger dan 
aan de westzijde, dit komt doordat 
de historische binnenstad zich hier 
bevindt. Tevens is het gebruik aan de 
zuidzijde hoog door de ligging van het 
metro- en het treinstation. 

Het westelijke deel wordt gebruikt 
om te parkeren en is gelegen aan 
de industriezijde. De ruimtelijke 
kwaliteit van dit deel van de locatie is 
onvoldoende en rustig. 

Bij de positionering van het gebouw op 
de locatie dient hier rekening mee te 
worden gehouden.
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Snel verkeer

Langzaam 
verkeer

Rustig                                      Druk
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4.5.5. Archeologie
Toen aan het begin van deze eeuw het 
stadsbestuur van Istanbul groen licht 
gaf voor de aanleg van een nieuwe 
metro- en spoorverbinding tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de 
stad begon het graafwerk. (Vermeulen, 
2009)

Tijdens dit graafwerk kwam men 
erachter dat deze locatie een cultureel 
en historische plek is. De 
36 scheepswrakken die nu zijn 
gevonden, stammen vrijwel allemaal 
uit de laatste periode waarin de haven 
nog werd gebruikt.

Tevens zijn er verschillende 
havenconstructies gevonden zoals in 
de navolgende beeldende essay is te 
zien. 

Maar archeologen vonden ook andere 
opzienbarende vondsten. Want in 
een diepere laag, zes meter onder 
het niveau waarop ze de schepen 
hadden aangetroff en, stuitte men op 
een prehistorisch grafveld. De bij het 
onderzoek betrokken prehistorici 
hebben de graven intussen gedateerd 
op ruim 8000 jaar voor Christus. 
Daarmee is het veruit de oudste 
vondst van menselijke activiteit in de 
omgeving van Istanbul (Vermeulen, 

2009).

Alle vondsten worden 
geanalyseerd en vervolgens naar 
het scheepvaartmuseum gebracht. 
Inmiddels ligt de ruimtelijke 
ontwikkeling tien jaar stil. De locatie 
van de vondsten is aangegeven op de 
naastgelegen kaart. 

In het navolgende beeldend essay zien 
we enkele archeologische vondsten 
terug. 
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Resten vuurtoren
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4.5.6. Beeldend essay locatie

Afb . 6: Sfeerimpressie plein metrostation exterieur 

Afb . 8: Impressie metrostation interieur Afb . 9: Historische opgravingen Afb . 10: Basis historische vuurtoren

Afb . 7: Locatie bij nacht
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4.5.7. Stedenbouwkundige 
uitgangspunten

Stedenbouwkundige uitgangspunten:
Om het nieuwe muziekgebouw op 
een juiste manier in te passen op de 
locatie is er een aantal uitgangspunten 
opgesteld die bijdragen aan het goed 
functioneren van het gebied c.q. locatie 
op deze specifi eke plek. 

1. Het muziekgebouw dient een 
prominente plek te krijgen op de 
locatie. 

2. Door buiten de stadsmuur te 
bouwen hoeft  men geen rekening te 
houden met de architectuurstijl binnen 
de stadsmuur.

3. De intensiteit van de westzijde van 
de locatie dient ten opzichte van de 
oostzijde te worden verhoogd.

4. Het gebouw hoeft  geen relatie aan te 
gaan met de historie van de 
plek.

5. Het gebouw heeft  een duidelijke 
oriëntatie naar het metrostation en de 
oude binnenstad.
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Functie en typologie5

In dit hoofdstuk wordt de functie 
beschreven en geanalyseerd. 
In paragraaf 5.1 wordt het 
maatschappelijke belang van de 
functie beschreven. Vervolgens 
worden de verschillende segmenten 
binnen de functie beschreven. Daarna 
worden de typologieén van de functie 
behandeld in paragraaf 5.3 en 5.4. 
Het geheel wordt afgesloten met het 
formuleren van de programmatische 
en typologische uitgangspunten.



43
Vo

or
on

de
rz

oe
k 

 lo
ca

tie
 &

  f
un

ct
ie

5.1 Functie

De gemeente heeft  de wens om de 
cultuurindustrie te laten groeien. Dit 
omdat de stad volgens de prognose 
zal groeien van de huidige 16 miljoen 
inwoners naar circa 48 miljoen in 
2050. De gemeente vindt het belangrijk 
om haar culturele positie in de wereld 
te behouden (Büyuksehir, 2007).

Tijdens het bezoek aan Istanbul heeft  
de onderzoeker inwoners gevraagd 
aan te geven wat zij het meest 
belangrijke element vinden in hun 
cultuur. Vanzelfsprekend was het eerst 
gegeven antwoord religie. Het tweede 
gegeven antwoord was muziek. Muziek 
geeft  troost en verbindt mensen 
met dezelfde muzieksmaak. Vanuit 
het Masterplan uit 2007 - opgesteld 
door de gemeente van Istanbul - is 
aangegeven dat de groei van de 
muziekindustrie belangrijk is voor de 
culturele positie van de stad.

De opgave is om een muziekgebouw 
te ontwerpen waarbij verschillende 
muziekstijlen – subculturen - bij elkaar 
komen - massacultuur. Hiervoor is 
een verkennend onderzoek uitgevoerd 
waarbij de resultaten in het navolgende 
worden beschreven.
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5.2 Muziekstijlen

Istanbul kent een rijke historie aan 
muziekstijlen. Dit gaat terug naar 
het einde van het Ottomaanse Rijk. 
In deze periode namen de volgende 
muziekstijlen een belangrijke plaats in 
de culturele uitingen in: volksmuziek, 
klassieke muziek en rituele muziek. 
De hedendaagse muziekstijl in 
Istanbul is niet gewijzigd alleen zijn de 
muziekstijlen mee getransformeerd in 
de tijd. 

Uit het onderzoek van Florizoone 
uitgevoerd aan de Universiteit in Gent 
is gebleken dat in de hedendaagse 
muziek nog steeds dezelfde 
muziekstijlen van cruciaal belang zijn 
in de culturele uitingen in Istanbul. 
Naast de oorspronkelijke muziekstijlen 
heeft  ook popmuziek terrein gewonnen 
in Istanbul.
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5.2.1. Volksmuziek: Arabesk
60% van de hedendaagse 
geproduceerde Turkse muziek 
is Arabesk. Arabesk wordt altijd 
akoestisch gespeeld door een beperkt 
aantal musici. De pessimistische 
songteksten gaan over een wereld 
vol eenzaamheid, pijnen en 
onbeantwoorde liefdes.
Het Arabesk is ontstaan in de jaren 
’60 en ’70 van de vorige eeuw. De 
muziek werd gemaakt door en voor 
arbeidersmigranten uit het zuidoosten 
van Turkije. De elite beschouwt dit 
genre als een teken van culturele 
decadentie. Arabesk werd in 1948 
verboden, maar de vanaf jaren ’70 
steeg de populariteit dusdanig dat 
verbieden niet meer mogelijk was 
(Florizoone, 2009). Op bijna elke 
hoek van de straat stond wel één 
straatmuzikant die zijn troost haalde 
uit dit levenslied. 

5.2.2. Turkse klassieke muziek
Turkse klassieke muziek – de 
geschoolde muziek - kwam in de 
paleizen tot ontwikkeling en was 
een tegenhanger van het Arabesk, 
de ongeschoolde muziek. Sultans uit 
Ottomaanse paleizen gaven opdracht 
voor het ontwikkelen van klassieke 
muziek.

Een belangrijk kenmerk van Turkse 
muziek is het makam-systeem. Het 
makamsysteem is een zeer uitgebreid 
systeem om tonen te ordenen. Er zijn 
twee belangrijke verschillen met het 
westerse toonsysteem. Allereerst zijn er 
meer tonen. Het makamsysteem kent 
kwarttonen of ook wel tussentonen. 
Het systeem kent hiermee twee keer 
zoveel tonen als het westerse systeem. 
Daarnaast is het makamsysteem niet 
gericht op het spelen van verschillende 
tonen tegelijkertijd, maar op het 
spelen van tonen na elkaar in een 
melodie. Het makamsysteem ordent 
de tonen opeenvolgend, in zeer veel 
verschillende toonladders. 

Akkoordinstrumenten als piano, 
accordeon en gitaar spelen juist 
wel noten tegelijk. Het zijn dan ook 
typisch westerse instrumenten, die 
in traditionele Turkse muziek niet of 
anders gebruikt worden.

Afb . 11: Arabesk muzikant Afb . 12: Turkse klassieke muziek
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5.2.3. Rituele muziek: dansende 
derwisjen
De dansende derwisjen vinden hun 
oorsprong in de 8e eeuw. Het is een 
rituele dans voor de Turks islamitische 
cultuur. De oorspronkelijke religieuze 
betekenis van de dans verschuift  steeds 
meer naar de achtergrond en maakt 
plaats voor een rituele dans veelal 
uitgevoerd voor toeristen. 

Een derwisj is een islamitische soefi  
geestelijke, die de geloft e van armoede 
heeft  afgelegd. Een derwisj gelooft  dat 
Allah aanwezig is in alles wat bestaat; 
mensen, dieren en dingen. Dansende 
derwisjen houden een ceremonie, de 
Sema. De Sema beeldt de vereniging 
van mens en God uit. Tijdens 
het dansen dragen de derwisjen 
witte kleden om hun reinheid te 
symboliseren en draaien ze rond met 
één hand naar boven en eén naar 
beneden. Op deze manier komen zij in 
extase en proberen ze contact te maken 
tussen de aarde en Allah.

4.2.4. Popmuziek
Popmuziek is een afk orting van 
populaire muziek. Het is een 
verzamelnaam voor tal van stijlen in de 
muziek en bedoeld voor de massa. 

In 1945 ontstond popmuziek en voor 
het eerst werd muziek bereikbaar 
voor iedereen. Popmuziek is te zien 
als een van de verworvenheden van 
de nieuwe cultuurbeleving na de 
Tweede Wereldoorlog, waarin cultuur 
gemeengoed werd voor iedereen, 
veroorzaakt door verbetering en 
beschikbaarheid van de technologie. 
Daarnaast gaf de economische 
impuls die in de jaren vijft ig ontstond 
jongeren de gelegenheid consument 
te worden. In de eerste jaren van de 
popmuziek wordt de muziek dan ook 
steeds meer een uitingsvorm voor 
jongeren.

Muziekinstrumenten die in de 
popmuziek worden gebruikt zijn 
hoofdzakelijk de elektrische gitaar, de 
basgitaar, drums en synthesizer.

Afb . 13: Derwisjen dans Afb . 14: Popmuziek
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Veel concertzalen kennen dezelfde 
vorm, de zogenaamde schoenendoos. 
In de loop van de tijd heeft  men 
bekend en herkend dat deze vorm 
het meest geschikt is om een goede 
akoestiek te realiseren. Maar er 
zijn ook andere vormen zoals we 
kunnen zien in het muziekgebouw 
TivoliVredenburg in Utrecht. Daar 
komt bijvoorbeeld de achthoekige 
zaal voor. Tevens zien we varianten 
ontstaan op de schoenendoos zoals 
de vierkante, of bijna vierkante, zaal 
in het concertgebouw in Amsterdam. 
Een vorm die minder vaak voorkomt 
is de waaier en het hoefi jzer. De 
verschillende cases komen uit het 
afstudeerverslag van Kooiman.

5.3.1. Rechthoekige ‘schoenendoos’
De bekendste vorm van een 
muziekzaal is de traditionele 
schoenendoos. Deze vorm werd 
vroeger al toegepast in een kerk. 
Doordat de bouwhoogte steeds meer 
werd beperkt in verband met de kosten 
dienen we tegenwoordig steeds meer 
akoestische handgrepen uit te halen 
om dezelfde kwaliteit te behalen. Het 
gevolg is dat het plafond en wanden 
veelal voorzien zijn van reliëf en zijn 
bekleed met akoestische materialen.

Veelal wordt in dit typologie een 

balkon toegepast omdat het een vorm 
is waarbij een beperkte publieksgrote 
gehuisvest kan worden. De afstand 
tussen het publiek en de musici is 
relatief groot. 

5.3 Typologie van een muziekzaal

Afb . 15: Rechthoekige ‘schoenendoos’ Afb . 16: Vierkant
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5.3.2 .Vierkant
Deze vorm biedt veel mogelijke 
varianten voor het indelen van het 
publieksvlak. Naast de rechthoekige 
vorm komt dit typologie regelmatig 
voor. De zaal is doorgaans kleiner 
dan een rechthoekige zaal en kan ook 
voorzien worden van een balkon. 
Hierbij is een insnoering van de 
plattegrond bij het podiumeinde nodig 
voor goede refl ecties van de zijwanden 
om de muzikanten in staat te stellen 
een ensemble te blijven. Bij insnoering 
moeten de zijwanden wel parallel 
aan elkaar blijven om de muzikanten 
een vroege geluidsrefl ectie van hun 
instrument te geven (Kooiman, 2012).

5.3.3. Geometrisch
Door de technologische ontwikkeling 
is het mogelijk om verschillende 
geometrische vormen te testen. Het 
gevolg daarvan is dat er steeds meer 
wordt geëxperimenteerd met diverse 
typologieën. 

Naast de rechthoekige vormen is er 
ook geëxperimenteerd met vormen 
zoals veelhoekige zalen waarbij het 
publiek rondom het podium zit. 
Extreme voorzichtigheid is vereist 
door het problematisch verzamelen 
van kruisrefl ecties. Succesvolle 
geometrische concertzalen zijn 

Philharmonie in Berlijn van Scharoun, 
muziekcentrum in Utrecht van 
Hertzberger en Boettcher, Concert 
Hall in Denver, Colorado van Hardy 
Holzman Pfeiff er (Kooiman, 2012). 
Uitgebreide akoestische testen en het 
bouwen van schaalmodellen kunnen 
het succes van de zaal vergroten.

Afb . 17: Waaier
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5.3.4. Waaier
Concertzalen met een waaiervorm 
werden sterk aanbevolen in Amerika 
rond 1970, een recent voorbeeld is de 
Edwin Th omas Hall in Akron, Ohio. In 
deze rangschikking zijn veel zitplaat-
sen rondom het podium gelegen voor 
een duidelijk beeld en grote helder-
heid. Helaas hebben de zitplaatsen 
geen gelijke akoestische kwaliteit en 
er is een bijna totaal gebrek aan goede 
refl ecties van de zijwanden wat door 
muzikanten gunstig gezind is (Koo-
iman, 2012).

5.3.5. Hoefi jzer
De laatst behandelde typologie is 
het hoefi jzer. Dit is een traditionele 
vorm voor een opera. Echter door de 
hoge mate van geluidsdiff usie is het 
moeilijk om met deze vorm de juiste 
nagalmtijd te bepalen. Een voordeel 
van deze vorm is dat het een hoge mate 
van intimiteit met zich meebrengt wat 
vaak als prettig wordt ervaren, immers 
het beleven van een concert gaat niet 
alleen om geluid.

Afb . 18: Geometrisch Afb . 19: 
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De ruimte tussen de entree en de 
hoofdruimte noemt men de poché 
ruimte of met andere woorden de 
tussenruimte casu quo restruimte. In 
het navolgende worden twee relevante 
begrippen besproken die van belang 
zijn om een goede ontwerpkeuze te 
maken. 

Poché: de typologie
De ‘opvulling’ van deze ruimte kan 
in ruimtelijk confl ict staan met zijn 
hoofdvorm. De heer Brouwers tekent 
in zijn scriptie op dat Kahns First 
Uniarian Church daar een sprekend 
voorbeeld van is (Brouwer, 2013). 
Dit omdat de hoofdvorm bestaat uit 
een vierkant terwijl de binnenruimte 
bestaat uit een cirkel. De tussengelegen 
ruimte wordt typologisch niet opgelost. 

Een tegenhanger van het ruimtelijk 
confl ict, is dat het ruimtelijke confl ict 
in de poché ruimte wordt opgelost. 
De heer Brouwers geeft  hiervoor een 
voorbeeld namelijk Peruzzi’s Villa 
Farnese. Daar dienen ‘tussenwanden’ 
als overgangszone tussen de vijfh oekige 
buitenruimte naar de cirkelvormige 
binnenruimte. 

Eenvormigheid tussen het poché en 
de hoofdfunctie is te vinden in de 
tempel van Horus in Edfu, Egypte. 

Het verloop van de ruimte kent geen 
ruimtelijk confl ict en behoeft  ook geen 
ruimtelijke opvulling. De vormen zijn 
eenduidig en kennen een harmonieuze 
overgang. (Brouwer, 2013)

5.4 Typologie van de tussenruimte

Afb . 21: Kahns First Uniarian ChurchAfb . 20: Peruzzi’s Villa Farnese
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Poché: de sociale relatie
In Complexity and Contradiction 
in Architecture benoemt Venturi 
een aantal architectonische 
mogelijkheden die de tussenruimte 
kan vervullen. Hierbij wordt 
gedacht aan de modifi catie van 
licht, het accommoderen van 
ruimtelijke eisen, het aantonen van 
de hiërarchische ordening en het 
articuleren van ruimten (Brouwer, 
2013). Een sprekend voorbeeld van 
de modifi catie van licht vindt men 
in een muziekgebouw zoals Kazaa 
da Musica en TivoliVredenburg. 
Daar zijn de muziekzalen voorzien 
van visuele openingen. Dit type 
poché noemt men een open poché 
omdat er een verbinding bestaat 
tussen de dominerende ruimte en 
de tussenruimte. Het moge duidelijk 
zijn dat het tegenovergestelde ook 
van toepassing is. Een gesloten 
tussenruimte heeft  geen interactie met 
de hoofdruimte.

Afb . 22: Horus in Edfu, Egypte Afb . 23: Alvar Aalto’s kerk in Vuoksenniska
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Vanuit het theoretisch kader is 
gebleken dat het programma zich 
moet richten op een thema. Naar 
aanleiding van het houden van 
interviews is gebleken dat het thema 
muziek een belangrijk element is in de 
Turkse cultuur. Vervolgens zijn er vier 
verschillende muziekstijlen benoemd 
die een centrale rol spelen in Istanbul. 
Het is een mix waarin zowel hoge en 
lage culturen verweven zijn als lokale 
en internationale.. Deze muziekstijlen 
dienen als programmatisch context 
voor het ontwerp.

Uit het typologisch onderzoek 
blijkt dat er muziekzalen zijn die 
afwijken van de rechthoekige vorm 
en toch worden gewaardeerd. Echter 
blijken de akoestische problemen 
een schoenendoos ontegenzeggelijk 
geringer. Vooral de spreiding van 
de akoestische kwaliteit over de 
verschillende plaatsen in een zaal is een 
schoenendoos beter beheersbaar. Van 
de top 15 concertzalen heeft  tweederde 
de vorm van een ‘schoenendoos’. Het is 
de meest pure vorm van akoestiek voor 
akoestische muziek (Nijsnet, 2014)).

Het blijkt dat muziekzalen veelal 
symmetrisch zijn over zijn lengte as. 
Op deze wijze is de geluidsdiff usie 
beter te controleren. We kunnen 

daartoe legio voorbeelden noemen 
waaronder voorgaande voorbeelden. 

Voor het poché zijn verschillende 
typologieën benoemd waaronder 
het confronterende en het gesloten 
poché. Deze begrippen worden 
beargumenteerd in het ontwerp.

5.5 Uitgangspunten programma en typologie
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Klassieke muziek
Hoge cultuur

Arabesk muziek
Lage cultuur

Derwisj
Rituele muziek

Wereldmuziek
Popolaire muziek

Fig. 11: De verschillende muziekstijlen in Istanbul
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Het ontwerp6

Voordat gestart kan worden met 
het ontwerpen wordt eerst de 
ontwerphouding geformuleerd. 
Daarna wordt de massastudie 
beschreven. In paragraaf 6.3 
wordt het locatie ontwerp 
weergegeven rekening houdend 
met de stedenbouwkundige 
uitganspunten zoals eerder 
geformuleerd. Het programma 
wordt gedetailleerd weergegeven 
in paragraaf 6.4. Vervolgens wordt 
het ruimtelijk concept uiteengezet. 
In paragraaf 6.5 worden de 
muziekzalen beschreven. In de 
vervolg paragrafen wordt het 
poché en de routing in het gebouw 
uiteengezet. Vervolgens worden 
de tekeningen weergegeven zoals 
de plattegronden, doorsneden en 
details. Het geheel wordt afgesloten 
met diverse 3D impressies.



55
O

nt
w

er
p

In het theoretisch onderzoek is 
door middel van literatuurstudie 
en casestudy onderzocht wat 
het architecturaal systeem is in 
de massacultuur, zie theoretisch 
kader. Vervolgens is gezocht 
naar een locatie, de problematiek 
en de functie die passen 
binnen de onderzoeksvraag. 
Dit is het vertrekpunt voor het 
architectonische ontwerp. 

De gekozen locatie bevindt 
zich op een knooppunt in een 
internationale stad 
– Istanbul - waar diverse 
subculturen samenkomen. Deze 
samenkomst geeft  de nodige 
problemen zoals eerder beschreven. 
In het gebouwen dienen de 
verschillende culturen elkaar te 
(ont)moeten met de mogelijkheid 
om elkaar beter te leren kennen. 
Om deze ontmoeting te realiseren 
wordt er een muziekgebouw 
ontwerpen waar verschillende 
subculturen - door middel van  
muziekstijlen - elkaar ontmoeten.  

In het ontwerpend onderzoek 

wordt gezocht naar de essentie van 
de hoofdvorm en materialisatie 
die aansluit bij de massacultuur. 
Voor de vormgeving van de gevel 
dient zowel de massa- als de lokale 
cultuur op abstracte en anonieme 
wijze te zijn vormgegeven. Het 
gebouw wordt beschouwd als een 
vrijstaand en herkenbaar object 
dat de context negeert. In het 
gebouw wordt de culturele clash 
gezocht zowel op esthetische 
als op programmatische wijze. 
Daarbij mag de functionaliteit - 
Form follow Function - van het 
gebouw niet in het geding komen. 
In het gebouw dient de (ont)-
moeting centraal te staan op zowel 
organisatorische wijze als op visuele 
wijze. Bovenstaande zal resulteren 
in een massacultuurgebouw waarin 
de lokale cultuur op abstracte 
wijze is vormgegeven en waar de 
ideologie (ont)moeting centraal 
staat. 

6.1 Ontwerphouding
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De hoofdvorm van het 
muziekgebouw komt voort uit de 
gedachte dat gelijkwaardigheid 
– door de toenemende verticale 
integratie - in de massacultuur 
centraal staat. Uitgangspunt 
daarbij is dat de vormtaal van het 
massacultuurgebouw te kenmerken 
is als een strakke eenvoudige vorm 
die niet verwijst naar de omgeving 
of naar de functie van het gebouw. 

Na een massastudie bleek 
een kubus de meest geschikte 
hoofdvorm te zijn. Door de 
gelijkheid van elke  rib kan er geen 
hiërarchisch onderscheid gemaakt 
worden tussen de verschillende 
vlakken. Tevens vraagt de plek 
om een herkenbaar gebouw. Dit is 
ingegeven doordat er een nieuwe 
centrale plek is ontstaan door de 
aanleg van het metrostation. Het 
is gerechtvaardigd om de schaal 
van het muziekgebouw niet te 
laten aansluiten bij zijn omgeving. 
Het gebouw zal hierdoor een 
herkenningspunt worden vanuit de 
stad. 

6.2 Massastudie
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Fig. 12: Het volume
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Het plein kent een afstand tussen de 
oost- en westzijde van 250 meter en 
130 meter tussen de noord- en de 
zuidzijde. Deze grove schaal past in 
de thematiek van de onderzoeksvraag 
–massa, volume, hoeveelheid - en 
wordt gezien als een kwaliteit die 
gerespecteerd dient te worden.  

Vanuit de locatieanalyse is gebleken dat 
de verkeerdsstromen op het plein zich 
manifesteren in oostelijke richting 
– historische binnenstad - en zuidelijke 
richting – het metrostation - van 
het plein. Gezien de functie van het 
gebouw –evenementengebouw- blijkt 
het ontsnappen aan de dagelijkse 
hectiek van essentieel belang te zijn. 
Om deze reden is ervoor gekozen 
om het gebouw op het rustigere deel 
van het plein te situeren, de noord- 
zuidzijde van de locatie, zie ook de 

lokatie analyse in hoofdstuk 4. 

Vanuit de theorie is naar voren 
gekomen dat een massacultuurgebouw 
niet verwijst naar zijn omgeving –
indien de omgeving programmatisch 
niet aansluit bij de functie van het 
gebouw - waardoor de keuze is 
gemaakt om het gebouw uit het 
bestaande grid te plaatsen. Als laatste 
stap is het gebouw geroteerd op de 
locatie zodat deze een interactie 
aan gaat met het metrostation –
massacultuurlocatie- zonder dat het 
gebouw haar eigen identiteit verliest.

6.3 Locatieontwerp

Fig. 13: positionering volume stap 1 Fig. 14: positionering volume stap 2 Fig. 15: positionering volume stap 3
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6.4 Programma

FUNCTIE     m2           aantal (pers)
    
1. Publieksruimte   
 1.1 Entree/ontvangst   450  
 1.2 Akoestisch zaal (klassieke muziek)   1100 
 1.2 Elektronische zaal (popmuziek)   1300 
 1.2 Akoestische zaal (Arabesk)    220 
 1.2 Ronde danszaal (derwisj)    40 
 1.3 Muziekplein    1000  
 1.4 Garderobe    75  
 1.5 Horeca    350  
    
2. Artiestenruimte   
 2.1 Entree    50  
 2.2 Backstage akoestische zaal (groot) 150  
 2.2 Backstage elektronische zaal   90  
 2.2 Backstage akoestische zaal (klein) 70  
 2.3 Bar     260  
 2.4 Kleedkamer groot   80  2
 2.4 Kleedkamer middel   50  5
 2.4 Kleedkamer klein   25  4
 2.5 Buitenruimte (terras)   450  
    
3. Backoffi  ce   
 3.1 Kantoorruimte   25  3
 3.2 Reproruimte    10  
 3.3 Vergaderzaal    130  
    
4. Expeditie/berging    2000  
    
5. Technische ruimte    800  



In de massacultuur komen 
verschillende subculturen samen. Dit 
wordt doorgaans niet als onprettig 
ervaren omdat men het fi jn vindt om 
zich in de massa te verkeren door de 
ongedwongen en informele sfeer (Van 
de Sande, 2013). Op deze wijze kunnen 
diverse subculturen elkaar (ont)
moeten om zo met elkaar in gesprek 
te gaan over culturele verschillen en 
opvattingen met als doel om elkaar 
beter te leren kennen en te respecteren. 
Om deze interactie te faciliteren zijn 
er diverse ontmoetingspleinen in het 
programma opgenomen waar de massa 
bijeenkomt.

Het programma van de verschillende 
subculturen is gebaseerd op de vier 
verschillende muziekstijlen zoals 
in hoofdstuk 5 is beschreven. In dit 
programma is een internationale 
muziekstijlen gehuisvest in twee 
grote muziekzalen. De twee lokale 
muziekstijlen – Arabesk en 
derwisjen - kennen een lokaal karakter 
en zijn opgenomen in een kleine zaal. 

Voor de omvang van de muziekzalen 
is aansluiting gevonden in de theorie 
zoals TU Delft  heeft  omschreven. 
Merkwaardigerwijs zijn er weinig zalen 
die het tussengebied van 500 en 2000 
stoelen bestrijken   

(Nijsnet, 2014). Om deze reden 
bevatten de twee grotere zalen 
cica 1300 stoelen. Voor de kleine 
akoestische zaal – Arabesk - is 
gekozen voor een omvang van 
250 tot 300 toehoorders. Voor de 
danszaal – derwisjen - is het aantal 
van een andere orde namelijk circa 
50 personen. Voor het bepalen van 
de ondersteunende functies heeft  het 
muziekcentrum TivoliVredenburg 
als referentie gediend. De resultaten 
hiervan zijn terug te vinden in het 
hiernaast afgebeelde schema.
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De verschillende muziekzalen zijn als 
elementen in de ruimte gesitueerd.  
De ordeningen en het volume van 
de muziekzalen dienen zich aan te 
passen aan de stringente hoofdvorm, 
de kubus. De ordening van de zalen 
– de verschillende subculturen - in de 
kubus zijn op rationele en functionele 
wijze georganiseerd. Een van de 
belangrijkste voorwaarde was dat 
elke zaal afzonderlijk dient te worden 
gefundeerd zodat resonantie in de 
constructie kan worden voorkomen. 
Om deze reden is de grootste zaal 
– de klassieke muziekzaal - boven 
in het gebouw geplaatst. De andere 
grote zaal – de popzaal- is beneden 

geplaatst maar dan onder een hoek 
van 90 graden ten opzichte van de 
klassieke muziekzaal. Daardoor 
ontstaat er op de eerste verdieping in 
noordoostelijke richting ruimte voor 
een kleine muziekzaal. Tevens is boven 
in de kubus ruimte ontstaan voor het 
plaatsen van de kleine akoestische 
zaal voor de Arabesk muziek. Door de 
zalen op deze wijze te ordenen wordt 
de ruimtelijke centrale as - die zich 
richt op het park - in ruimtelijk zin 
niet aangetast. 

Fig. 16: Het concept

Fig. 17: Het concept en de ruimtelijke context

6.5 Ruimtelijk concept
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6.6 Muziekzalen

De akoestiek in een muziekgebouw 
maakt of breekt het gebouw. 
Het is daarom van belang om de 
zaalakoestiek vooraf te bestuderen 
en te verwerken in het ontwerp. Zo 
heeft  elke zaal een andere nagalmtijd 
omdat de muziekstijl en de orkestgrote 
verschillen. Tevens vraagt een 
elektronische zaal om een droge 
zaal, kortom een korte nagalmtijd. 
In het navolgende zal dieper worden 
ingegaan op de akoestiek, de 
materialisatie van de zalen, de indeling 
en het kleurgebruik. 

6.6.1. De klassieke muziekzaal
Een muziekgebouw staat of valt 
met een goede akoestiek. In het 
typologisch onderzoek is naar voren 
gekomen dat de  ‘schoenendoos’ 
de meest ‘pure’ vorm is voor een 
akoestische muziekzaal. Om in de 
ontwerpfase rekening te houden met 
de akoestische voorwaarden is een 
ontwerpberekening gemaakt om te 
zien of de nagalmtijd in relatie tot 
het volume en het vloeroppervlak 
goed op elkaar zijn afgestemd, de 
berekeningswijze daarvan is te vinden 
in bijlage A.

De zaal heeft  een vloeroppervlak 
van 960m2 en een volume van 
12670m3. De berekende nagalmtijd 

is 1,9 seconden. Dit past in de 
bandbreedte zoals in de bijlage A is 
weergegeven. Het gevolg is dat het 
absorptieoppervlak wat nodig is om 
de benodigde nagalmtijd te bereiken 
relatief laag is 592m2.

Om dit te bereiken wordt de 
geometrische vorm van de gevel 
verwerkt als wanddecoratie in 
absorberend materiaal. De grijze kleur 
van het exterieur – wat refereert aan de 
massa - komt terug in het interieur.

6.6.2. Kleine akoestische zaal –arabesk 
zaal
Arabesk wordt altijd akoestisch 
gespeeld door een beperkt aantal 
musici. Om deze reden heeft  deze 
muziekzaal akoestische eigenschappen. 
Omdat de geluidssterkte – het aantal 
musici - in lineair verband staat met 
het volume van de zaal is ervoor 
gekozen om deze zaal  klein en intiem 
uit te voeren. De akoestische vuistregel 
is 20:1 tussen publiek en musici (www.
bk.nijsnet.com).

Net als de grote akoestische zaal 
heeft  deze zaal ook de vorm van een 
schoenendoos. Deze zaal heeft  een 
vloeroppervlak van 322m2 en een 
volume van 2205m3. Als dit wordt 
ingevoerd in de formule van Fig. 19: De Arabeskzaal

Fig. 18: Turkse klassieke muziekzaal 
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Sabine zoals beschreven in de bijlage 
A, bevat deze zaal een nagalmtijd van 
1,4 seconden. In de grafi eken zoals 
weergegeven in bijlage A valt af te 
lezen dat dit een optimale nagalmtijd 
is in relatie tot het vloeroppervlak 
en het volume van de zaal. Het 
absorptieoppervlak wat nodig is om 
de benodigde nagalmtijd te bereiken is 
relatief laag is namelijk: 150m2.

Ondanks dat de muziekstijl Arabesk 
is ontstaan in de jaren ’60 en ’70 van 
de vorige eeuw is de bijbehorende 
architectuurstroming een aantal 
decennia ouder. In de islamitische 
architectuur worden Arabesken – de 
repeterende geometrische vorm - op 
grote oppervlakken toegepast het 
eindeloze motief staat symbool voor 
de eenheid van de schepping van 
Allah (Velden, 2007). De geometrische 
vorm van de gevel komt terug als 
wanddecoratie en zal uitgevoerd 
worden in een akoestisch materiaal 
met de warme bruine kleur, zie 
interieurimpressie.

6.6.3. Derwisjenzaal
De derwisjenzaal is in principe een 
vreemde eend in de bijt omdat het niet 
een zuivere muziekzaal is. Toch is deze 
zaal opgenomen in het muziekgebouw 
omdat het een cruciale plaats inneemt 

in de lokale cultuur. De muziek 
wordt akoestisch gemaakt waarbij de 
muzikant op het podium zit tussen de 
dansende derwisjen. 
Door het gebruik – de draaiende 
beweging met één hand naar boven en 
eén naar beneden - is ervoor gekozen 
om de zaal als cilinder te ontwerpen.  
Tevens symboliseert deze dans 
reinheid wat geassocieerd kan worden 
met de kleur wit. Om deze reden is ook 
de zaal niet ‘versierd’ met symbolen 
om deze zaal zo rein mogelijk te 
houden.

Ondanks dat deze vorm ongunstig 
is voor de akoestiek is er toch voor 
gekozen om het gebruik van deze zaal 
te laten prevaleren omdat dit de basis 
vormt voor het uitvoeren van de dans.

Fig. 20: Derwisjen zaal
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6.6.4. Popzaal –een zaal voor 
elektronische muziek
Zalen voor versterkte muziek 
worden met een kortere nagalmtijd 
ontworpen. Dit omdat er met behulp 
van elektronica galm aan de muziek 
kan worden toegevoegd. Zo heeft  de 
Heineken Music Hall een nagalmtijd 
van 1,2 seconden (Nijsnet, 2014). Deze 
nagalmtijd is te vergelijken met een 
typische theaterzaal c.q. spreekzaal. De 
natuurlijke nagalm van een zaal en de 
elektronische nagalm confl icteren. Om 
deze reden worden zalen steeds droger. 
Een kortere nagalmtijd wat gepaard 
gaat met een hogere absorptie (Nijsnet, 
2014).Voor deze zaal is de nagalmtijd 
niet berekend omdat deze elektronisch 
geregeld kan worden. 

De vorm van deze zaal is echter meer 
een ‘restruimte’ in het volume. Deze 
rationele ordening - zoals in het 
ruimtelijk concept beschreven – maakt 
dat deze zaal zijn huidige omvang en 
volume heeft . De zaal is relatief hoog 
om zo de nagalmtijd te verkorten. 
Dit is de enige zaal waarin een bar 
aanwezig is. Dit omdat een popconcert 
vaak gepaard gaat met alcoholische 
dranken. Dit in tegenstelling tot de 
overige zalen. De basiskleur van deze 
zaal is zwart.

Fig. 21: Popmuziekzaal
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Ondanks dat de poché ruimte in 
ruimtelijke zin ‘onderdanig’ is aan de 
hoofdruimte – de muziekzalen - is 
de tussenruimte – het poché - in 
dit gebouw in programmatische zin 
gelijkwaardig aan de hoofdruimte. 

Het poché van het muziekgebouw 
kan getypeerd worden als een open 
en confl icterende ruimte. De zalen 
hebben ieder een andere vorm dan 
de hoofdvorm, de kubus. Daarmee 
worden de verschillende subculturen 
in ruimtelijke zin benadrukt. 

Door deze open ruimte ontstaat er 
een overzichtelijke verkeersruimte 
die is opgehangen aan trekstaven. 
De publiekslift  vormt een 
verbindingselement in de ruimte en 
is centraal gesitueerd in het atrium. 
Op deze wijze fungeert het poché 
als een machine waar de diverse 
verkeersstromen elkaar op het 
cultuurplein ontmoeten.

6.7 Poché
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Klassieke muziekzaal
Arabesk muziekzaal
Derwisjenzaal
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Een overzichtelijke en heldere 
routing is van groot belang voor 
het goed functioneren van een 
massacultuurgebouw. Zo is de 
hoofdentree naar het park gericht 
-van circa 25.000m2 - daar waar de 
meeste bezoekers vandaan komen. 
Vervolgens betreden de bezoekers de 
6 meter brede trap om zich vervolgens 
te begeven in de culturele ontmoeting. 
Vanaf dit punt scheiden de wegen 
van de derwisjenzaal en de popzaal 
ten opzichte van de twee akoestische 
zalen zich. De entree van de laatste 
twee zalen bevindt zich op de eerste 
verdieping. 

Vervolgens kan de bezoeker haar weg 
vervolgen via de roltrappen die leiden 
naar het culturele ontmoetingsplein. 
Vanaf dit punt staan bezoekers op de 
centrale plek in het gebouw en is het 
mogelijk om de twee akoestische zalen 
te betreden. Doordat de popzaal – 
naar verwachting - de laatst geopende 
zaal van de avond is, is deze op de 
eerste verdieping gesitueerd om de 
nachtelijke verkeersstroom door het 
gebouw te beperken. Op deze wijze 
kan het overige deel van het gebouw 
vroegtijdig worden afgesloten. 

Er zijn drie roltrappen waarvan bij de 
opening van een concert er twee naar 

boven gaan en een naar beneden. Later 
op de avond is het systeem omgekeerd 
en zullen er twee roltrappen naar 
beneden gaan en een naar boven. 

6.8 Publieksrouting
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De ideologische boodschap - de 
samenkomst van verschillende 
culturen in Istanbul - dient 
bouwkundig te worden beschreven 
en moet (in)direct leesbaar zijn in de 
gevelarchitectuur. 

Na een verkennend onderzoek blijkt 
dat de repetitie van een geometrische 
vorm als basis kan dienen voor het 
gevelconcept. Daarbij is naar een vorm 
gezocht die zowel op zichzelf staat en 
waarbij de vorm van de muziekzalen – 
die te zien is in de gevel - geïntegreerd 
worden in diezelfde vorm. 

De muziekdozen zijn van buiten 
zichtbaar en representeren de 
verschillende elementen in het 
gebouw. Door de muziekdozen 
dezelfde kleur mee te geven namelijk 
grijs – lees de massa - wordt er een 
ideologische brug geslagen met het 
begrip gelijkheid wat een kernwaarde 
is van de massacultuur. Door de 
translucente gevel wordt ‘s avonds 
het contrast tussen de subculturen 
– de niet transparante delen - en de 
translucente gevel – de poché ruimte - 
extra geaccentueerd. Echter blijft  door 
het gebruik van de translucente gevel 
de anonimiteit van buiten het gebouw 
behouden.

6.9 Gevelconcept

Fig. 22 Gevelstructuur (geometrische repeterende vorm)
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Zuidgevel 1:300
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Westgevel 1:300
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Noordgevel 1:300
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Oostgevel 1:300
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Doordat de oriëntatie van het gebouw 
zich richt op het park –oost- en 
zuidzijde, richting het metrostation 
en de historische binnenstad - zijn 
de artiestenfuncties aan de noord- en 
westzijde georiënteerd, daar waar 
minder hoogwaardige bebouwing 
is gesitueerd. Hierbij kan gedacht 
worden aan de noodtrappen en 
backstage ruimte. Dit is mogelijk 
doordat de zalen niet stringent recht 
boven elkaar staan, dit in tegenstelling 
tot de stringente hoofdvorm. Het 
cultuurplein - op 14,8 meter - dient als 
een centrale ontmoetingsplaats, daar 
waar de subculturen elkaar openlijk 
ontmoeten. 

Vanaf de hoofdentree op de begane 
grond is het mogelijk om een kaartje te 
kopen, informatie in te winnen, jassen 
op te hangen of te wachten op vrienden 
in de relaxruimte. Aan de zuidzijde 
is een afsluitbare horecagelegenheid 
gesitueerd met een terras mogelijkheid. 
Hier kunnen parkbezoekers en 
muziekliefh ebbers op intieme wijze 
een drankje nuttigen in de op het 
zuiden gerichte horecagelegenheid. 
Daarmee dient de begane grond als 
een naar buiten gericht ‘voorportaal’ 
voor de daaropvolgende culturele 
ontmoeting. 

Op de bovenste verdieping - op 37 
meter - is de ruimte gereserveerd 
voor de artiesten en het personeel. De 
aaneenschakeling van privéfuncties 
zoals kleedkamers, kantoren en 
vergaderzaal omarmt de centraal 
gelegen horecagelegenheid met de 
daaraan op het zuiden gelegen atrium 
en buitenterras. Vanaf deze verdieping 
kan men vanuit elke windrichting 
genieten van een wijds uitzicht over de 
stad. 

6.10 Plattegronden

Muziekzaal
Artiesten
Publiek

Fig. 23: functioneel axonometrie
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Plattegrond 0+ (1:300)

1. Hoofdentree

2. Informatiebalie

3. Wachtruimte

4. Horeca

5. Artiestenentree

6. Garderobe

7. Expeditie
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Plattegrond 5.000+ (1:300)

1. Danszaalzaal

2. Elektronische popzaal

3. Podium

4. Bar

5. Backstage popzaal

6. Verkeersruimte

7. Atrium
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Plattegrond 14.800+ (1:300)

1. Muziekplein (dansdeel)

2. Bar muziekplein (danseel)

3. Muziekplein (relaxdeel)

4. Bar muziekplein (relaxdeel)

5. Entree WC
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Plattegrond 20.000+ (1:300)

1. Akoestisch zaal (groot)

2. Podium

3. Backstage grote akoestische zaal

4. Verkeersruimte

5. Muziekplein

6. Atrium
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Plattegrond 27.500+ (1:300)

1. Akoestisch zaal (groot)

2. Podium (grote zaal)

3. Backstage kleine akoestische zaal

4. Verkeersruimte

5. Akoestische zaal (klein)

6. Podium (kleine zaal)

7. Atrium
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Plattegrond 37.000+ (1:300)

1. Verkeersruimte

2. Horeca

3. Kleedruimte

4. Kantoor

5. Vergaderruimte

6. Atrium

7. Buitenruimte
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Op de begane grond zien we 
voor het publiek een intieme 
– mede door de terugliggende 
gevel - en een naar buitengerichte 
organisatie van functies. In 
de tussenruimte zien we een 
open – door devolumineuze 
poché - en naar binnengerichte 
- door het translucente glas - 
atmosfeer. Hierdoor ontstaat er 
een gedwongen culturele (ont)
moeting. Voor de artiesten is op 
de bovenste etage een gesloten – 
door de afsluiting van het publiek 
- en een naar binnen gerichte 
sfeer waarneembaar. De naar 
binnen georiënteerde sfeer wordt 
benadrukt door het atrium. 

Ondanks dat het centrale (ont)-
moetingsplein een grote dansvloer 
bevat zijn er door de ruimtelijke 
invulling twee verschillende 
sferen aanwezig. Tevens is op de 
derwisjenzaal een intieme ruimte 
ontworpen waar men op intieme 
wijze kan uitrusten – zitten - en 
genieten van een drankje.

6.11 Doorsneden



89
O

nt
w

er
p

Doorsnede A-A 1:300
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Doorsnede B-B 1:300
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Figuur 24: Constructieve opzet
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De opzet van het constructief 
ontwerp is helder en functioneel. 
De eerste constructieve keuze is 
dat elke muziekzaal afzonderlijk 
dient te worden gefundeerd. Dit 
om resonantie in de constructie 
te voorkomen. Er is gekozen om 
vierkante betonnen palen  – staal 
is hiervoor minder geschikt – toe 
te passen zodat het materiaal en de 
kolom uit een element bestaat.

De wanden en het dak van de zalen 
dienen als constructieve schijven 
en worden moment vast met 
elkaar verbonden. De zelfdragende 
vliesgevel wordt opgehangen aan 
de vakwerkligger die zichtbaar 
is op de bovenste etage, zie 
afb eelding de hiernaastgelegen 
afb eelding. Vervolgens wordt 
deze vakwerkligger op de vier 
hoekpunten ondersteund door een 
stalen kolom. 

6.12 Hoofddraagconstructie
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Er is gekozen om de muziekzaal 
verder te detailleren in verband 
met de akoestische eisen. 

Het basisprincipe is een doos in 
doos constructie om contactge-
luid te vermijden. Daardoor zijn 
de vloeren en het plafond verend 
opgelegd. De wanden zijn voorzien 
van een driedubbele gipskartonp-
laat en worden akoestisch ontkop-
peld door middel van een stalen 
frame. Het buitenblad is van beton 
gemaakt –voor het opvangen van 
de lage tonen- en het binnenblad 
is een verende constructie om de 
hoge tonen op te vangen. 

Door de kolommen en de wanden 
van hetzelfde materiaal te maken 
worden de elementen extra benad-
rukt in de ruimte. 

6.13 Principe details

Fig. 25: Detail wand-vloer aansluiting muziekzaal
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Fig. 27: Detail wand-wand aansluiting muziekzaal

Fig. 26 Detail wand-vloer aansluiting muziekzaal
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6.14 3D Exterieur impressie 
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6.15 3D Interieur impressie 
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Refl ectie7

De resultaten uit het theoretisch 
onderzoek over massacultuur hebben 
geleid tot een doelstelling waarin 
architectuur wordt ingezet voor de 
representatie van massacultuur in 
de architectuur. Door middel van 
het ontwerp van het Müzik Merkezi 
Istanbul (Muziekcentrum Istanbul) 
is er een poging gedaan om een 
gebouw te creëren dat zowel de 
karakteristieken van de massacultuur 
– het universele - als de lokale cultuur 
– specifi eke - neemt.

De centrale onderzoeksvraag: Op 
welke wijze is het mogelijk om de 
massa cultuur en lokale cultuur 
door middel van  architectuur met 
elkaar te verbinden? is met behulp 
van literatuurstudies, casestudies en 
ontwerpend onderzoek geprobeerd 
te beantwoorden. Echter, deze vraag 
kent geen eenduidig antwoord. 
De gevonden literatuur is beperkt 
waardoor de betrouwbaarheid van 
dit onderzoek afneemt. Toch is er 
een ontwerphouding geformuleerd 
waarmee getracht is een gebouw te 
realiseren dat zowel de massacultuur 
als de lokale architectuur in Istanbul 
vertegenwoordigt. 

Het resulteert in een architectuur 
waarbij het volume veelal simplistisch 

is vormgegeven en de gevel een 
ideologische boodschap verkondigd. 
Door de vormtaal, het gevelbeeld en de 
materialisatie is er een solitaire gebouw 
ontstaan dat zich herkenbaar opstelt in 
het publieke domein. Het samengaan 
van verschillende subculturen – wat 
een kenmerk is van de massacultuur - 
is abstract vormgegeven. De gesloten 
delen – de muziekdozen - en de 
open delen – de ontmoetingsruimte 
- zijn zichtbaar in de gevel. In deze 
ontmoetingsruimte vindt de culturele 
clash plaats. De lokale identiteit wordt 
weergegeven door de repeterende 
geometrische vorm in de vliesgevel. 

In het gebouw zijn de verschillende 
culturen zichtbaar doordat de 
diverse muziekzalen – in een open 
ruimte - afwijkende vormen kent. 
Dit representeert de verschillende 
subculturen. De vorm van de 
verschillende muziekzalen is 
voortgekomen uit het gebruik - form 
follow function - van een specifi eke 
muziekstijl die een centrale rol speelt 
in Istanbul. Op deze wijze is er een 
brug geslagen tussen de massacultuur 
en de lokale cultuur in Müzik Merkezi 
Istanbul.
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Formule van Sabine:

Voor het berekenen van de nagalmtijd 
in de ontwerpfase is de formule van 
Sabine waarbij de volgende parameters 
zijn gebruikt:

nagalmtijd =2*(Volume/18500)^0,18

Kleine akoestische zaal
Een muziekgebouw staat of valt met 
een goede akoestiek. Om in de ont-
werpfase rekening te houden met dit 
gegeven is er een ontwerpberekening 
gemaakt om te zien of de nagalmtijd in 
relatie tot het volume en het vloerop-
pervlak goed op elkaar zijn afgestemd. 
Deze zaal heeft  een vloeroppervlak 
van 322m2 en een volume van 2205 
m3. Als dit wordt ingevoerd in de 
formule van Sabine zoals beschreven 
in het theoretische deel, bevat deze 
zaal een nagalmtijd van 1,4 seconden. 
In de grafi ek valt af te lezen dat dit een 
optimale nagalmtijd is in relatie tot het 
vloeroppervlak en het volume van de 
zaal.

Als het vloeroppervlak gerelateerd 
wordt aan het aantal volume per per-
soon, zie onderstaand tabel, valt af te 
lezen dat bij een vloeroppervlak 322m2 
een volume van 6,8m2 per persoon 

behoord. Deze zaal kan 220 personen 
herbergen en heeft  een theoretisch vol-
ume van 1496m3 (220*6,8). De daarbij 
behorende theoretische hoogte is (vol-
ume/oppervlakte) 1496/322=4,6 meter. 
De werkelijke gemiddelde hoogte is 5,5 
meter. Dit betekent dat er in werkeli-
jkheid meer hoogte is dan theoretisch 
nodig is. Immers het resterende ab-
sorberend oppervlak is totaal ab-
sorberend oppervlak  (0,161*(volume/
nagalmtijd)) - absorberend oppervlak 
van het publieksvlak. Dit heeft  als 
gevolg dat het absorptieoppervlak wat 
nodig is om de benodigde nagalmtijd 
te bereiken relatief laag is namelijk: 
150m2. 

Bijlage A

bron: (Nijsnet, 2014)
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Grote akoestische zaal
Een muziekgebouw staat of valt met 
een goede akoestiek. Om in de ont-
werpfase rekening te houden met dit 
gegeven is er een ontwerpberekening 
gemaakt om te zien of de nagalmtijd in 
relatie tot het volume en het vloerop-
pervlak goed op elkaar zijn afgestemd. 
Deze zaal heeft  een vloeroppervlak 
van 960m2 en een volume van 12670 
m3. Als dit wordt ingevoerd in de 
formule van Sabine zoals beschreven 
in het theoretische deel, bevat deze 
zaal een nagalmtijd van 1,9 seconden. 
In de grafi ek valt af te lezen dat dit een 
optimale nagalmtijd is in relatie tot het 
vloeroppervlak en het volume van de 
zaal.

Als het vloeroppervlak gerelateerd 
wordt aan het aantal volume per per-
soon, zie onderstaand tabel, valt af te 
lezen dat bij een vloeroppervlak 960m2 
een volume van 8,4m2 per persoon 
behoord. Deze zaal kan 220 personen 
herbergen en heeft  een theoretisch 
volume van 10080m3 (1200*8,4). 
De daarbij behorende theoretische 
hoogte is (volume/oppervlakte) 
10080/960=10,5 meter. De werkelijke 
gemiddelde hoogte is 11,5 meter. Dit 
betekent dat er in werkelijkheid meer 
hoogte is dan theoretisch nodig is. Dit 
heeft  als gevolg dat het absorptieop-

pervlak wat nodig is om de benodigde 
nagalmtijd te bereiken relatief laag is 
namelijk: 592m2.

bron: (Nijsnet, 2014)


