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VOORWOORD

Het voor u liggende onderzoek is het resultaat van een onderzoek 
dat haar oorsprong vind binnen het afstudeeratelier Complexity and 
Contradiction binnen de stoel Architecture, History and Theory binnen 
de master Architecture, Building and Planning aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft het afstudeeratelier zich 
gedurende drie maanden gericht op de theorie van Robert Venturi, 
genaamd Complexity and Contradiction. In de motivatiebrief die ik 
destijds aan de afstudeercommissie schreef heb ik omschreven wat 
mij zo aantrok in dit onderwerp. Deze interesse is opgewekt in het 
vak Architectuurtheorie waar ik een essay heb geschreven over een 
architectuurstroming genaamd ‘de nieuwe traditie’ die haar inspiratie 
sterk vindt in het verleden. Vanaf dat moment ben ik overtuigd 
geraakt van de noodzaak traditie en verleden in het hedendaagse 
ontwerp mee te nemen, echter nu juist níet op de manier waarop 
deze stroming dat doet. Binnen dit atelier ben ik deze onbeantwoorde 
vraag voor mezelf gaan onderzoeken, mijn interesse naar dit deel van 
het onderwerp heeft geleid tot een vervolgonderzoek en ontwerp 
waarin de combinatie van heden en verleden centraal staan. Ik ben 
weer een flinke stap dichter bij het antwoord op deze vraag gekomen.

Ik zou graag mijn dank uitspreken aan iedereen die mij het 
afgelopen jaar heeft gesteund en heeft geinspireerd, maar om de lijst 
overzichtelijk te houden wil ik in het bijzonder maar een beperkt 
aantal mensen bedanken. Ten eerste mijn mede-afstudeerders, 
ik heb veel geleerd en genoten van de vele discussies en de manier 
waarop iedereen elkaar continu scherp wist te houden binnen ons 
afstudeeratelier.  Ten tweede de begeleiders, Bernard Colenbrander en 
Sjef van Hoof, die elkaar perfect hebben aangevuld en daarnaast een 
goede balans creëerden tussen motiveren en sturing geven, het hele 
proces ging als vanzelf. Als laatste wil ik Ole Bouman bedanken, die 
mij met zijn lange ervaring bij het Nederlands Architectuurinstituut 
en een gedeelde passie voor het vakgebied wist te versterken op het 
gebied van visie en betoog.
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SAMENVATTING

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft een onderzoek naar 
complexiteit en contradictie in architectuur plaatsgevonden; aan 
de hand van de theorie van Robert Venturi in het boek Complexity 
& Contradiction is een begrippenkader opgesteld met daaraan 
gekoppelde analyses die complexiteiten in gebouwen inzichtelijk 
maken en het mogelijk maakt tussen gebouwen verbanden te leggen 
en vergelijkingen te maken. Als vervolg op dit onderzoek zijn drie 
onderzoeken ingezet, twee van de drie onderzoeken dienen als 
handvaten voor het derde onderzoek. 

Het derde onderzoek is ontstaan uit het ideaalbeeld om een 
didactische tempel voor architectuur te bouwen; het voetstuk dat 
de moeder der kunsten verdient. Directe aanleiding voor deze wens 
is de fusie van het Nederlands Architectuurinstituut met andere 
sectorinstituten van mode, design en e-cultuur. Het Nederlands 
Architectuurinstituut bezit het grootste architectuurarchief ter 
wereld, een collectie waar maar weinig mensen het bestaan van 
weten. Indirecte maar wel degelijk aanwezige aanleiding is de huidige 
padstelling waar menig architect zich in bevindt. Opdrachtgevers en 
adviseurs gaan het ontwerp meer en meer beheersen, commerciële en 
duurzame uitgangspunten zijn prioriteit, en hierin wordt de architect 
niet meer als meester van het bouwen gezien. De toegevoegde 
waarde van architectuur wordt ondergesneeuwd. Juist nu het kabinet 
de architectuur in haar hart raakt, door het degraderen van het 
Nederlands Architectuurinstituut, is het tijd voor een terugblik naar 
dit ideaalbeeld, tijd om de toegevoegde waarde van architectuur en 
de rijke architectuurgeschiedenis van dit land eer aan te doen. In 
plaats van de fusie van het Nederlands Architectuurinstituut zou het 
kabinet nu, op die plaats een Rijksmuseum der Architectuur moeten 
oprichten. 

In het eerste onderzoek wordt dieper ingegaan op het deel van de 
theorie van complexiteit en contradictie dat ingaat op ‘orde’ creëren. 
Volgens de theorie zijn er twee manieren om complexiteiten in je 
ontwerp op te nemen, óf er wordt begonnen met een ‘overdreven’ 
orde die dermate sterk is dat binnen deze orde complexiteiten kunnen 
worden opgenomen zonder de orde te breken, óf er wordt begonnen 
met een x aantal losse onderdelen die vervolgens tot eenheid wordt 
gemaakt door bijvoorbeeld de overeenkomsten die er zijn te overdrijven 
of een dominerend element toe te voegen. Binnen het deel van de 
theorie dat zich focust op het maken van orde spelen drie begrippen 
een belangrijke rol; ‘monumentale orde’, ‘conventionele elementen’ en 
‘rudimentaire elementen’. Het gaat bij deze begrippen aan de ene kant 
dus om een overdreven ‘orde’ in de vorm van symmetrie, structuur, 
ritme en repetitie, en aan de andere kant om een grote mate van 
‘conventie’ oftewel ‘herkenbaarheid’. Het rudimentaire element is een 
onderdeel van het conventionele element en verwijst naar elementen 
die specifiek een referentie met traditie en verleden oproepen. 

Hoewel het woord archetype niet één keer voorkomt in Complexity 
& Contradiction, omvat een archetypische opzet alle drie deze 

begrippen in één groot rudimentair element. In de theorie worden 
dan ook veel voorbeelden aangedragen waar een archetypische basis als 
beginpunt van een ontwerp is gebruikt, echter wordt dit niet op deze 
manier benoemt. Een oervorm van het museum als basis nemen voor 
het Rijksmuseum der Architectuur is om diverse redenen gewenst. In 
dit ontwerp wordt gestreeft naar een hedendaagse tempel, naar een 
gebouw dat in haar uitstraling didactiek uitdraagt en een sterke relatie 
heeft met de architectuurgeschiedenis die het in zich draagt. 

Het tweede onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het 
archetype museum. Het museum kent door de tijd heen velen 
gedaanten en hiermee velen archetypen. Van het museum als didactisch 
en ceremonieel podium voor traditie en verleden tot het museum als 
supermarkt voor kunst, waar entertainment en commercie centraal 
staan. Er worden verschillende archetypen gedefinieerd en er worden 
relaties gelegd tussen deze archetypen, families worden omschreven 
en ontwikkelingen worden geanalyseerd. Na dit onderzoek is gekeken 
naar de huidige museumarchitectuur, en is er geconcludeerd dat deze 
zich lijkt te ontwikkelen  richting het ‘interactieve museum’. 

Vermaak wordt meer en meer als doel van het museum gezien, 
de didactische grondslag die het museum ooit had lijkt steeds meer 
losgelaten te worden. In brede zin kan het manifest ter bevordering 
van de educatie van architectuur aan het publiek ook worden 
doorgetrokken naar een manifest ter bevordering van educatie in 
museumarchitectuur. Dezelfde vercommercialisering en de hierdoor 
ontstane noodzaak om te beantwoorden aan wat ‘de mens wil’ in 
plaats van te bieden ‘wat de mens moet leren’, heeft ten grondslag 
gelegen aan de fusie van het Nederlands Architectuurinstituut met 
andere sectorinstituten. 

Met het Altes Museum van Schinkel als basis van het monumentale 
museum is een ontwerp gemaakt waarin niet alleen een monumentale 
tempel voor architectuur wordt gebouwd, maar deze ook antwoordt 
aan de hedendaagse tijd, haar locatie en haar complexe programma. 
Deze complexe relatie tussen het archetype en haar herinterpretatie 
is met de theorie van het vooronderzoek van complexiteit en 
contradictie in het achterhoofd benaderd, het ontwerp is achteraf 
bevraagd op de begrippen van deze theorie om zo de complexiteiten 
en de bijbehorende architectonische vertaling zichtbaar te maken.

Binnen de monumentale, archetypologische opzet, zijn oplossingen 
gezocht voor pragmatische zaken als het laden/lossen in relatie tot de 
werkplaatsen, de garderobe en de kaartverkoop, de bereikbaarheid 
van ruimtes voor de minder-validen, en de vraag naar een boekwinkel 
en café in het hedendaagse museum. Echter zijn deze complexiteiten 
altijd opgelost in balans met de monumentale orde en uitgangspunten. 
Door de inpassing van deze realiteitszin vindt geen relativering van het 
manifest plaats, maar juist door deze complexiteiten vind verrijking 
plaats, het ideaalbeeld wordt vertaald naar een reëel alternatief voor 
het huidige Nederlands Architectuurinstituur, en zet aan tot denken 
over de huidige museumontwikkelingen. 
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INLEIDING

Stel je eens voor... een wereld waarbinnen architectuur wordt erkend 
als moeder der kunsten en dusdanig door de samenleving op een voetstuk 
wordt gezet. Een wereld waarin de architect als meester van het bouwen 
wordt gezien en hierin zijn verantwoordelijkheid over het ontwerp kan 
laten gelden. Een wereld waarbinnen architectuur wordt gezien als 
discipline die cruciaal is voor het scheppen van een goede samenleving, 
voor het vormgeven van een cultuur. Een wereld waarin het Rijksmuseum 
niet alleen de werken van schilders en beeldhouwers tentoonstelt, maar 
ook maquettes en schetsen van de bouwkundige meesterwerken van de 
geschiedenis. Of beter nog... waarin er een Rijksmuseum der Architectuur 
bestaat dat dezelfde status geniet als het huidige Rijksmuseum der 
Kunsten. Waar kennisuitwisseling en kennisvergaring centraal staan. 
Waar architecten en leken zij aan zij studeren en verwonderen. Waarom 
lijkt zo’n beeld onwerkelijk? Waarom is dit beeld meer droom dan 
werkelijkheid? 

Al in het Jaarboek Architectuur in Nederland van 1995-1996 
predikten de schrijvers dat de architectuur ten dode is opgeschreven. 
En nu, al ruim 16 jaar na deze noodkreet, lijkt het mede dankzij de extra 
klap die de crisis de architectuur verkocht heeft dan echt zo ver te zijn. 
We leven in een tijd die geregeert wordt door korte termijn denken, 
door commerciële uitgangspunten, door pragmatiek. Architecten 
worden uitgemolken door opdrachtgevers, niet het beste ontwerp 
wordt gekozen, maar het bureau dat het laagste honorarium vraagt 
mag haar ontwerp realiseren. In deze tijd van crisis is er geen ruimte 
meer voor studie en reflectie, geen ruimte meer voor vernieuwing en 
innovatie. Kunst kan niet ontstaan of groeien als de kunstenaar geen 
vrijheid of kansen meer heeft; architectuur kan niet ontwikkelen in 
een tijd waarin het product dat architectuur levert niet erkend wordt. 
In het kader van de bezuinigingen heeft de overheid besloten de 
moeder der kunsten nog een klap na te geven. In plaats van een nieuw 
Rijksmuseum der Architectuur op te richten, wordt het Nederlands 
Architectuurinstituut, dat met het grootste architectuurarchief ter 
wereld nog symbool staat voor het grote respect dat dit land ooit had 
voor de discipline, gefuseerd met andere sectorinstituten van design, 
mode en e-cultuur. 

Maar stel dat we met andere ogen naar dit Nederlands 
Architectuurinstituut zouden kijken. Stel dat we de wereldwijd 
bekende collectie, die de culturele vaderlandse geschiedenis zo veel 
eer aan doet, op waarde zouden schatten. Stel dat we met dit instituut 
als uitgangspunt zouden nadenken over een tempel voor architectuur, 
over het voetstuk dat de discipline verdient. Stel dat we juist in 
deze moeilijke tijden, daar, in het museumpark in Rotterdam, een 
Rijksmuseum der Architectuur zouden oprichten. 

In het Rijksmuseum der Architectuur zou een plaats zijn voor de 
rijke architectuur traditie van Nederland. Men zou de traditie kunnen 
bestuderen en erop kunnen reflecteren, maar ook zou er ruimte zijn 

voor discussie en vernieuwing. De eeuwige actualiteit van reflectie 
tussen generaties en binnen een generatie zou centraal staan. Het 
zou een gebouw zijn dat monumentaal is, en haar wil oplegt aan de 
bezoekers. Een didactische wereld waarbinnen het publiek de waarde 
van architectuur opnieuw bijgebracht wordt.

Bij het ontwerpen van het Rijksmuseum der Architectuur zijn 
twee vooronderzoeken ingezet om dit manifest te realiseren. Ten 
eerste is er een vooronderzoek gedaan naar de theorie van Robert 
Venturi die hij uiteenzet in het boek ‘Complexity and Contradiction 
in Architecture’. Destijds geschreven als manifest tegen de abstracte 
architectuur van het modernisme, tegen de vereenvoudiging van 
de architectonische opgave. Het onderdeel van deze theorie dat een 
sterke basis kan bieden voor het Rijksmuseum der Architectuur 
richt zit op het integreren van heden en verleden in het ontwerp. 
Volgens deze theorie is architectuur in haar basis evolutionair, soms 
kan er een revolutie plaatsvinden, maar altijd zal goede architectuur 
een oorsprong hebben in de architectuurtraditie. Door nieuw en 
oud te combineren wordt een rijkere architectuur gecreëerd die 
door haar complexiteiten een meerwaarde krijgt. Volgens Venturi is 
architectuur die complexiteit probeert op te lossen of uit te sluiten, 
als simplificatie van de werkelijkheid saai en oppervlakkig. Als vervolg 
op dit brede vooronderzoek is een gerichter onderzoek gedaan binnen 
de theorie van Venturi naar de volgende begrippen; ‘monumentale 
orde’, ‘associatieve elementen’ en ‘rudimentaire elementen’. Deze 
begrippen samen hebben geleid tot de introductie van het begrip 
‘archetype’. Een archetype is een ‘oervorm’ of ‘standaardvoorbeeld’ van 
een gebouwtypologie. Wanneer deze oervorm de basis of inspiratie 
vormt van het ontwerp en hierdoor een traditioneel, herkenbaar, 
monumentaal startpunt vormt in het ontwerpproces, kan deze 
vervolgens ruimte bieden aan complexiteiten en vernieuwing, zonder 
dat de monumentaliteit en eenheid van het gebouw verloren gaat. Dit 
sluit aan bij het Rijksmuseum der Architectuur omdat in dit ontwerp 
gestreeft wordt naar een hedendaagse tempel, naar een gebouw dat in 
haar uitstraling didactiek uitdraagt en een sterke relatie heeft met de 
architectuurgeschiedenis die het in zich draagt. 

Het tweede onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de 
verschillende archetypische vormen van het museum. Het museum 
kent door de tijd heen velen gedaanten en hiermee velen archetypen. 
Van het museum als didactisch en ceremonieel podium voor traditie 
en verleden tot het museum als supermarkt voor kunst, waar 
entertainment en commercie centraal staan. Er worden verschillende 
archetypen gedefinieerd en er worden relaties gelegd tussen deze 
archetypen, families worden omschreven en ontwikkelingen 
worden geanalyseerd. Na dit onderzoek is gekeken naar de huidige 
museumarchitectuur, en is er geconcludeerd dat deze zich lijkt te 
ontwikkelen  richting het ‘interactieve museum’. 
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Vermaak wordt meer en meer als doel van het museum gezien, 
de didactische grondslag die het museum ooit had lijkt steeds meer 
losgelaten te worden. In brede zin kan het manifest ter bevordering 
van de educatie van architectuur aan het publiek ook worden 
doorgetrokken naar een manifest ter bevordering van educatie in 
museumarchitectuur. Dezelfde vercommercialisering en de hierdoor 
ontstane noodzaak om te beantwoorden aan wat ‘de mens wil’ in 
plaats van te bieden ‘wat de mens moet leren’, heeft ten grondslag 
gelegen aan de fusie van het Nederlands Architectuurinstituut met 
andere sectorinstituten. 

Met het Altes Museum van Schinkel als basis van het monumentale 
museum is een ontwerp gemaakt waarin niet alleen een monumentale 
tempel voor architectuur wordt gebouwd, maar deze ook antwoordt 
aan de hedendaagse tijd, haar locatie en haar complexe programma. 
Deze complexe relatie tussen het archetype en haar herinterpretatie 
is met de theorie van het vooronderzoek van complexiteit en 
contradictie in het achterhoofd benaderd, het ontwerp is achteraf 
bevraagd op de begrippen van deze theorie om zo de complexiteiten 
en de bijbehorende architectonische vertaling zichtbaar te maken.
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figuur 1.1
Complexity and Contradiction - Robert Venturi
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figuur 1.2
Complexiteit en contradictie in architectuur - Vooronderzoek



Voorafgaand aan dit onderzoek is een onderzoek gedaan naar 
complexiteit en contradictie in architectuur. Dit volledige onderzoek 
is in een apart boek uitgebracht. In dit hoofdstuk zal dit onderzoek 
worden geïntroduceerd, waarbij  specifieker in zal worden gegaan op 
bepaalde begrippen en thema’s die voor het vervolgonderzoek van 
belang zijn geweest. In relatie tot deze theorie zal het begrip archetype 
worden geïntroduceerd. Twee casussen uit dit voorgaande onderzoek 
zijn hier ingevoegd ter verduidelijking van de begrippen.

COMPLEXITY AND CONTRADICTION
monumentale orde en conventionele elementen
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INLEIDING

Het in 1966 gepubliceerde boek Complexity and Contradiction in 
Architecture (hierna te noemen: Complexity and Contradiction) van 
Robert Venturi vormde een van de belangrijke startpunten van het 
postmodernisme. Het is waarschijnlijk het belangrijkste werk over het 
maken van architectuur sinds Le Corbusiers “Vers une Architecture” 
dat verscheen in 1923, drieënveertig jaar eerder dan Complexity and 
Contradiction.1 Le Corbusier propageerde destijds dat architectuur 
moet worden ontworpen vanuit innovatie met de blik op de toekomst. 
Vers une Architecture had grote invloed op de ontwikkeling van het 
modernisme, waar men zich sterk afzet tegen traditionele architectuur. 
Binnen het modernisme wordt gestreefd naar minimalistische 
geometrische vormen en hiermee wordt bijna elke vorm van decoratie 
verworpen. Venturi zet zich af tegen dit gedachtengoed. Venturi stelt 
dat de richting die de modernisten in slaan leidt tot een verschraling 
van de architectuur. In Complexity and Contradiction propageert 
Venturi om complexiteiten en tegenstellingen juist te laten zien in 
een ontwerp. Architectuur moet volgens hem voortborduren op 
architectuur uit het verleden, deze evolutionaire kijk op architectuur 
benadrukt hij door in Complexity and Contradiction terug te grijpen 
op voorbeelden uit de renaissance en de barok. Venturi’s manifest 
vormde een handboek voor een generatie die kritiek had op ‘orthodoxe 
moderne architectuur’ en een nieuwe benadering voorstelde.2 Als 
parodie op het door Mies van der Rohe gebruikte “less is more” 
gebruikt hij hierom “less is a bore”.3

SAMENVATTING VOORONDERZOEK

1 Scully, 1977:9
2 Curtis, 2006:560
3 Venturi, 1977:17
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Het onderzoek naar complexiteit en contradictie in de architectuur 
gebruikt als uitgangspunt het boek Complexity and Contradiction in 
Architecture uit 1966, geschreven door de architect Robert Venturi. 
In dit boek wordt gesteld dat architectuur die complexiteit probeert 
op te lossen of uit te sluiten, als simplificatie van de werkelijkheid, saai 
en oppervlakkig is. Juist architectuur waarin complexiteit een plaats 
krijgt en niet weggecijferd wordt, is volgens Venturi interessant en 
biedt extra kwaliteiten. Dit standpunt is het uitgangspunt geweest 
voor dit onderzoek.

Het onderzoek begint met een definiëring van de begrippen die 
voorkomen in Complexity and Contradiction. In het boek zit weinig 
structuur; begrippen worden niet met elkaar in verband gebracht en 
worden vaak toegelicht door slechts een enkel voorbeeld, waardoor 
de betekenis vaag blijft. Deze gedefinieerde begrippen worden in 
schema’s op hiërarchische wijze aan elkaar gekoppeld. De benamingen 
houdingen, aanpakken, principes en middelen zijn leidend in het 
onderzoek. 

Er zijn twee houdingen te onderscheiden in architectuur; dit-
OF-dat architectuur en dit-EN-dat architectuur. Deze laatste is de 
houding die past bij Venturi’s standpunt; een gebouw is bijvoorbeeld 
niet perse open óf gesloten, maar kan ook open én gesloten tegelijk 
zijn. 

Binnen de houding dit-en-dat architectuur zijn twee aanpakken 
gedefinieerd. Deze aanpakken zeggen iets over de volgordelijkheid 
van het ontwerpproces in relatie tot het toelaten van complexiteiten. 
Binnen de ene aanpak wordt gestart vanuit een opgezette orde, 
waar complexiteiten ingepast worden, bij de andere houding wordt 
begonnen met verschillende losse delen die vervolgens tot een 
eenheid worden gemaakt in één gebouw. De aanpak die uitgaat van 
een opgezette orde waar vervolgens coplexiteiten binnen worden 
toegelaten heet ingepaste complexiteit,  de aanpak die begint met losse 
delen heet gebonden complexiteit. 

Binnen deze aanpakken worden principes gedefinieerd, principes 
zijn eigenlijk een verzameling van middelen om complexiteit aan 
te wijzen in een ontwerp. Binnen de aanpak ingepaste complexiteit 
zijn de principes accomodaties en juxtaposities gedefinieerd. Een 
accomodatie is berust op het aanpassen van orde, om te voldoen aan 
contextuele, functionele en/of technische eisen. Juxtaposities zijn het 
naast- en/of op elkaar plaatsen van elementen. Hierbij wordt de orde 
doorbroken door een gelaagdheid van elementen aan te brengen. 
Binnen de aanpak gebonden complexiteit worden de principes 
gelijkwaardige combinaties, hiërarchische combinaties, dominante 
binder en inflectie te herkennen. Deze principes zijn berust op 
het leggen van relaties tussen de losse delen waaruit het ontwerp 
is opgebouwd; dit kan bijvoorbeeld door een sterke hierarchie te 
introduceren of door overeenstemmende elementen te benadrukken 
of toe te voegen. 

De middelen zijn manieren om complexiteiten op te lossen en 
zijn aan te wijzen in het ontwerp. Naast de middelen die onder deze 
principes vallen zijn er ook een aantal overkoepelende middelen 
gedefinieerd. Deze overkoepelende middelen kunnen complexiteiten 
opvangen op een bindende manier (binnen de aanpak gebonden 
complexiteit) of juist op een ontbindende manier (binnen de aanpak 
ingepaste complexiteit). Een voorbeeld hiervan is het associatieve 
element, een associatief element is een element dat een grote 
herkenbaarheid heeft, eventueel vanwege een historische referentie of 
juist vanwege alledaags gebruik. 

Na de beschouwing van de theorie wordt deze ondervraagd en 
getoetst in 20 casussen gekozen over een tijdsperiode van 400 jaar. 
De analyse van deze casussen heeft een aantal doelen. Ze vormen een 
test van de theorie en tonen hoe de beschreven principes en middelen 
gecombineerd kunnen worden in een ontwerp. Ook leggen de 
casussen gaten en familievergelijkingen in de theorie bloot. Om deze 
doelen te realiseren worden de casussen aan de hand van de getoetste 
begrippen naderhand met elkaar vergeleken, opvallende kenmerken 
en blinde vlekken uit de theorie worden hier naar voren gehaald. 

De theoretische definitie, de analyse van casussen en de 
theoretische uitbreiding na de casussen leveren overkoepelende 
conclusies. De belangrijkste conclusie is dat het begrippenkader niet 
moet worden gezien als een soort stappenplan om complexiteit in 
architectuur te otnwerpen, het geboden kader biedt echter een manier 
om binnen een ontwerp de complexiteit te bevragen. Gevonden 
complexiteiten zullen dan ook niet altijd keurig passend zijn binnen 
de gedefinieerde begrippen, een gevonden complexiteit kan soms door 
middel van meerdere begrippen worden uitgelegd en ook kan binnen 
één gebouw bijvoorbeeld met beide aanpakken worden gewerkt. 
Deze dubbelzinnigheid kan leiden tot subjectieve oordelen, tussen 
de begrippen is door de casussen een overlap ontdekt waarbij een 
complexiteit met beide begrippen uitgelegd kan woden. Hoewel het 
werk op dit vlak dus nog niet sluitend blijkt en wellicht verdere studie 
vraagt, zijn door middel van dit kader wel dezelfde complexiteiten te 
herkennen in een barokke kerk als in een postmodernistisch museum. 
Dat deze complexiteiten te benoemen zijn en met elkaar in vergelijking 
kunnen worden gesteld levert inzicht in complexiteit en contradictie 
in architecuur in brede zin. 

SAMENVATTING
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figuur 1.3
Dorische tempel

figuur 1.4
Palazo Tarugi
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Nadat het onderzoek naar complexiteit en tegenstrijdigheid 
in architectuur was afgerond is een vervolgonderzoek ingezet 
betreffende het gebruik van traditionele architectonische elementen 
om als monumentale basis te dienen voor een ontwerp. een specifiek 
onderdeel van het begrippenkader. Dit specifieke onderdeel van het 
begrippenkader zal verder uitgediept worden, de begrippen die hierin 
een grote rol spelen zullen hieronder uiteengezet worden. 

Monumentale orde
Zoals in bovenstaande samenvatting al kort aan bod komt, zijn 

er twee aanpakken gedefinieerd waarmee het ontwerpproces wordt 
vormgegeven; ingepaste complexiteit en gebonden complexiteit. Er zal 
gekeken worden naar een onderdeel van ingepaste complexiteit. Een 
noodzakelijke voorwaarde voor ingepaste complexiteit is het opzetten 
van een overdreven orde zodat deze complexiteiten en tegenstellingen 
kan opvangen. Deze overdreven orde wordt ook wel kolossale orde 
of monumentale orde genoemd, hierna zal het begrip monumentale 
orde gehanteerd worden. 

“A valid order accommodates the circumstantial contra-
dictions of a complex reality. It accommodates as well as imposes. 
It thereby admits “control and spontaneity,” “correctness and 
ease” - improvisation within the whole. It tolerates qualifications 
and compromise.” 4

Bij het opbouwen van deze overdreven orde wordt gebruik 
gemaakt van standaard ontwerpmiddelen als compositie, symmetrie, 
ritme, structuur, geometrie en dergelijke. 

Het toelaten van complexiteiten in architectuur staat niet gelijk aan 
het toelaten van chaos. Complexe architectuur staat niet ontkennend 
tegenover wat Louis Kahn aanduidt als “the desire for simplicity”. 
Echter ontstaat simpliciteit die rustgevend en aestetisch krachtig is 
voor de aanschouwer altijd vanuit interne complexiteit. 

“The Doric temple’s simplicity to the eye is achieved through 
the famous subtleties and precision of its distorted geometry and 
the contradictions and tensions inherent in its order. The Doric 
temple could achieve apparent simplicity through real complexity. 
When complexity disappeared, as in the late temples, blandness 
replaced simplicity.”5 (fig. 1.3)

Een historisch voorbeeld waarin orde en uitzondering erg duidelijk 
aan te wijzen zijn is het Palazzo Tarugi (fig. 1.4). De overdreven orde 
wordt opgebouwd door de pilasters en de bogen in de geven, waardoor 

4 Venturi, 1977:41
5 Venturi, 1977:17

figuur 1.5
Villa Savoye - Le Corbusier

BEGRIPPEN
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Conventioneel
Element

“Honky-tonk”
Elementen

Reclame-industrie
Elementen

Associatief
element

Elementen met 
een associatie
met het heden

Elementen met 
een associatie
met het verleden

Standaard 
Bouwproducten

figuur 1.6
schema associatieve elementen - vooronderzoek complexiteit en contradictie in architectuur
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standaard bouwproducten en anderzijds ‘honkytonk’ elementen. Beide 
groepen worden toegepast in de gebouwde omgeving; de standaard 
bouwproducten worden door architecten algemeen geaccepteerd en 
vormen voor een groot gedeelte de toolbox waaruit de architect kan 
putten. Honkytonk elementen daarentegen zijn elementen waar de 
architect geen invloed op heeft en die mogelijk banaal en/of vulgair 
zijn, ze komen voor in onze samenleving en kunnen om die reden 
niet genegeerd worden door de architect. Deze elementen worden 
vaak later door derden toegevoegd. Een groot aandeel hierin hebben 
de elementen die vanuit commerciële doeleinden zijn geplaatst om 
op enigerlei wijze de aandacht te trekken. Architecten kunnen spelen 
met dit gegeven, door honkytonk elementen zelf te ontwerpen, of 
bijvoorbeeld door standaard bouwproducten juist op een honkytonk 
manier in te zetten. (voorbeeld?)

Rudimentaire elementen
Rudimentaire elementen zijn, zoals hierboven omschreven, 

elementen die een herkenning uit het verleden oproepen, door middel 
van zijn oude betekenis.

“Conventional elements in architecture represent one stage in 
an evolutionary development, and they contain in their changed 
use and expression some of their past meaning as well as their 
new meaning.” 

Naast zijn oude betekenis heeft het conventionele element in de 
huidige toepassing een nieuwe-, of aangepaste betekenis doordat het 
in een nieuwe context wordt toegepast. 

“Old clichés in new settings achieve rich meanings which are 
ambiguously both old and new, banal and vivid.”

In de definitie van het rudimentaire element ligt de nadruk op 
het overblijfsel dat nog aanwezig is, als in de oude betekenis van een 
element, en minder op de nieuwe toepassing. Een element heeft een 
oude betekenis die opgeroepen wordt door associatie, en een nieuwe 
betekenis door haar nieuwe functie of context. Dit kan zich voor doen 
op detailniveau maar ook op het niveau van een ruimte of van een heel 
gebouw. Zo kan een decoratief muuranker een associatie oproepen 
met een periode waarin deze nog dienden om de gevel constructief 
aan de vloeren te verbinden, maar kan ook een specifieke lay-out van 
sauna herinneren aan oude Romeinse badhuizen.

de verdere invulling van de ramen en dergelijke in de gevel ‘vrij’ wordt 
gelaten zonder dat dit afdoet aan de eenheid van het geheel. 

“The exaggerated order, and there-fore exaggerated unity, 
along with certain characteristics of scale, are what make the 
monumentality in the Italian palazzo and some of the work of 
Le Corbusier.”6

Een voorbeeld uit het werk van Le Corbusier is te vinden in Villa 
Savoye (fig. 1.5); in een rigide, dominante orde vinden vervormingen 
en afwijkingen ten opzichte van het basissysteem plaats als gevolg 
van functionele en contextuele eisen die het basissysteem niet op kan 
vangen. 

Conventionele elementen
Een overkoepelend thema in complexiteit in architectuur 

is het gebruik van associatieve elementen. Één van de peilers 
van  postmodernistische architectuur is de relatie met het 
verleden, architectuur wordt gezien als een evolutionair proces; 
de architectuurgeschiedenis dient altijd als basis voor het heden. 
Deze dialoog tussen heden en verleden wordt binnen Complexity 
and Contradiction vertaald in het associatieve element. Binnen de 
theorie worden twee begrippen gebruikt, associatieve elementen en 
conventionele elementen, een associatief element is een element dat 
bij de toeschouwer herkenning oproept als gevolg van een eerdere 
ervaring. Een conventioneel element is een associatief element dat 
een algemeen geldende herkenning oproept. Daar waar iedereen 
een andere herinnering kan hebben bij een bepaald parfum, heeft 
herkend iedereen een kerk aan de kerktoren. Binnen de theorie 
van complexiteit in architectuur wordt alleen deze laatste groep, de 
algemeen geldende herkenbare elementen, oftewel de conventionele 
elementen, behandeld. 

“Conventional elements are those which are common in their 
manufacture, form, and use.”

Omdat de definitie ‘element dat algemeen gebruikelijk is in 
fabricage, vorm en toepassing’ een erg breed scala aan elementen bevat 
is binnen dit begrip een verder onderscheid gemaakt. 

Het eerste onderscheid binnen deze elementen heeft te maken met 
heden en verleden. Elementen die naar het verleden verwijzen worden 
rudimentaire elementen genoemd, dit begrip zal hierna nog verder 
uitgediept worden. 

Het tweede onderscheid dat wordt gemaakt is enerzijds de 

6 Venturi, 1977:41
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ARCHETYPE

figuur 1.7
schema ingepaste complexiteit - vooronderzoek complexiteit en contradictie in architectuur
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Ondanks dat het woord archetype niet eenmaal voorkomt in het 
boek Complexity & Contradiction, speelt het gebruik van archetypen 
en archetypische elementen een grote rol in de architectuur die in 
het boek gepropageerd wordt. Een archetype is een oervorm, een 
standaardvoorbeeld. Zo zijn er  voor bijna alle gebouwtypologieën 
in de geschiedenis standaarden ontstaan waarop door de tijd heen 
is voortgeborduurd. Enerzijds bezit een archetype dus een standaard 
structuur, anderzijds kan een archetype bijvoorbeeld ook in haar 
architectuur standaard elementen of grammatica bezitten die past bij 
dat specifieke archetype. 

Het begrip archetype kan worden gekoppeld aan de hierboven 
verder uitgediepte begrippen ‘monumentale orde’, ‘conventionele 
elementen’ en ‘rudimentaire elementen’. Een archetype van een 
gebouw is enerzijds een krachtig rudimentair element; als standaard 
verschijning van een functie of typologie is de associatie met deze 
functie ijzersterk. Daarnaast kan een archetype een grote rol spelen 
bij het opbouwen van overdreven, monumentale orde. Middels haar 
monumentale structuur en traditionele referentie, kan het een basis 
bieden om complexiteiten op te vangen.

Er zijn in het boek dan ook talloze voorbeelden aan te wijzen met 
een archetypische grondslag. Ook bij een groot deel van de casussen die 
voor het onderzoek zijn geanalyseerd spelen archetypen een rol. Om 
duidelijk te maken hoe een historisch archetype als basis kan dienen 
voor een ontwerp worden deze twee casussen hierop geanalyseerd. 

ARCHETYPE
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figuur 1.8
Casa del Fascio 

figuur 1.9
PalazzoThiene

figuur 1.10
het archetype van het portico is inpandig opgelost

figuur 1.11
de binnenkomst is gebaseerd op de Romeinse tempel
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Binnen dit voorafgaande onderzoek naar complexiteit en 
contradictie in architectuur zijn, zoals in de samenvatting vemeld, 
twintig casussen geanalyseerd. Voor het vervolgonderzoek naar het 
gebruik van historische archetypen als basis voor een ontwerp zijn 
twee van deze casussen ineressant. Het deel van deze casussen dat 
zich toespitst op het gebruik van een archetype of archetypologische 
vormen wordt hier behandeld. 

Casa del Fascio - Terragni7

In het Casa del Fascio zijn een aantal klassieke archetypen 
vertegenwoordigd. Dit kan ook haast niet anders, omdat Terragni een 
groot propageerder was van de noodzaak om een aantal vaste typen te 
ontwikkelen en deze te herhalen en te perfectioneren. De archetypen 
die in het Casa del Fascio besloten liggen kunnen vanaf het eerste 
ontwerp (zeer letterlijk) tot het uiteindelijk gebouwde werk (ver 
geabstraheerd) afgeleid worden.

Het lijkt op de eerste plaats te gaan om een driedelige, traditionele 
palazzo-structuur (in uiteindelijke vorm vooral in de plattegrond) 
met sterke verticale geleding. Het heeft een natuurstenen basis en 
natuurstenen zuilen rond de entree, en een secundaire articulatie van 
de vier volumetrische hoeken, welke allen typische kenmerken zijn van 
Renaissance palazzo’s. Tevens heeft het Casa del Fascio een suggestie 
van een portico, net als bij bijvoorbeeld Palazzo Thiene (dat van 
oorsprong ook een vierkante plattegrond heeft). Het enige verschil is 
dat waar het portico bij Palazzo Thiene tegen de voorgevel aangeplakt 
is, dit bij Casa del Fascio binnen het vierkant wordt opgelost. Dit 
verschil zorgt ervoor dat Palazzo Thiene een duidelijke voorkant heeft, 
en Casa del Fascio in mindere mate. Hierdoor krijgt het gebouw een 
ambiguïteit in relatie tot klassieke bouwkunst en het modernisme.

Het middengedeelte speelt een prominente rol. Dit correspondeert 
met Palladiaanse villa’s zoals Villa Badoer, in welke een projectie in de 
vorm van een portico tegen de façade aan is ‘geperst’, en Villa Piovene, 
waarbij de vorm vergelijkbaar is met een simpele fotocamera. Deze 
versie van de voorgevel, met zijn sterke zwart-wit dialoog, geeft tevens 
een eerste indicatie van de relatie tussen het verticale vlak als een 
frontaal gegeven en het dichte volume hier achter. Er is een verdeling 
in het ritme A-B-C-B-A van de ruimte van voor naar achter, waarbij 
de voorste A conceptueel dicht is, de voorste B conceptueel open, 
C (centrale ruimte) is open en wordt gescheiden van B door twee 
kolommen. De achterste A en B zijn beide conceptueel dicht. Dit zijn 
allemaal typische kenmerken van veel Palladio-schema’s. De trappen 
zijn asymmetrisch geplaatst, net als bijvoorbeeld in Palazzo Thiene.

7 complexiteit en contradictie in architectuur - vooronderzoek

CASUSSEN
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figuur 1.12
voorgevel casa del fascio

figuur 1.13
‘binnenplaats’ casa del fascio
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Ook kan het archetype van de Romeinse tempel herkend 
worden. Via een brede trap komt men bij het begane grond niveau 
(mezzanine), die ongeveer 60 centimeter hoger ligt dan het plein. 
Door een colonnade komt men uiteindelijk in de binnenruimte (waar 
de kolommen deels doorgezet zijn) terecht. Dit archetype geldt vooral 
voor de binnenkomst van het Casa del Fascio.

 



32

figuur 1.14
basisgeometrie Neue Staatsgalerie

figuur 1.16
ingepaste contradictie binnen de orde van de basisgeometrie

figuur 1.15
das Altes Museum - Schinkel
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Neue Staatsgalerie - Stirling8

De basisgeometrie is geïnspireerd op het model van Schinkel’s 
Alte Museum als prototype voor het 19e eeuwse museum. Naast 
een stedenbouwkundige argumentatie voor de basisgeometrie, heeft 
Stirling een andere reden om de voorgestelde basisgeometrie toe te 
passen. Volgens Stirling is Schinkel’s model van het altes museum 
het ideale prototype van een 19e eeuws museum. De tegenstelling 
van het aaneenrijgen van ruimtes tegenover vrij vloeiende ruimte is 
hierin belangrijk. Maar ook de monumentalistische opzet interesseert 
Stirling.

‘in the city it’s essential to have landmarks, a city without 
monuments would be no place at all. For me monumentalism is 
nothing to do with size or style, but entirely to do with presence, 
thus a chair could be monumental, I have several.’

Stirling past deze conventionele opzet op een onconventionele 
manier toe, door de centrale ronde ruimte, die bij het model 
van Schinkel de belangrijkste ruimte vertegenwoordigd, ‘leeg’ te 
ontwerpen. Daarnaast wordt de klassieke zuilenrij en de afdekkende 
koepel weggelaten en opent deze non-ruimte zich naar de hemel. De 
opzet van het plan is axiaal, maar wordt regelmatig aangepast aan 
omstandigheden, waarbij de verschillende routingen die zich door het 
gebouw begeven een cruciale rol spelen. Het bewuste monumentalisme 
wordt verminderd door het bewuste informele.

Deze tegenstelling tussen monumentaal en informeel is één van 
de drie tegenstellingen die de ten grondslag liggen aan het ontwerp. 
Representatief & Abstract, Monumentaal & Informeel, Traditioneel 
& High Tech. Bij de vertaling van deze tegenstellingen wordt telkens 
de confrontatie opgezocht. Er wordt geen compromis gesloten, 
maar juist het harde contrast geeft betekenis aan de tegenstelling. 
Het ontwerp begint met een krachtige, zware vormentaal en orde, 
de natuurstenen gevelbekleding en de massale volumes worden 
geordend volgens een heldere basisgeometrie die is afgeleid van de 
stedenbouwkundige situatie en het prototype museum van Schinkel. 
In deze ‘basis’ worden de waarden Representatief, Monumentaal en 
Traditioneel vertaald. Deze orde wordt opgebroken volgens de aanpak 
ingepaste contradictie, waarbij door ingrepen of aanpassingen op de 
orde complexiteit wordt toegelaten. 

Stirling accentueert deze aanpassingen door ze in een 
contrasterende vormen- en kleurentaal uit te voeren, de aanpassingen 
en toevoegingen op de orde vertalen de Abstracte, Informele en High 
Tech kant van het ontwerp.

8 complexiteit en contradictie in architectuur - vooronderzoek



34

figuur 1.17
de centrale rotonde, van belangrijkste monumentale ruimte naar ‘lege ruïne’

figuur 1.18
monumentaal, representatief en traditioneel tegenover high tech, abstract en informeel
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Het gebouw bevat tal van verwijzingen naar verschillende 
tijdperken uit de architectuurgeschiedenis - soms subtiel, soms 
welbewust opzichtig. Zo vindt men gewelfstenen, architraven en 
pedimenten; klassieke elementen die tijdens het modernisme gehekeld 
en ontweken werden, hier toegepast om in de laag van de orde de 
waarden Representatief, Monumentaal en Traditioneel te verwoorden. 
Maar ook deze laag van het gebouw wordt door het toepassen van 
conventionele elementen op een onconventionele manier, zoals 
bijvoorbeeld de natuurstenen gevelbekleding die overduidelijk als 
‘bekleding’ is toegepast, een ironische lading gegeven.
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figuur 2.1
das Altes Museum - Schinkel
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ARCHETYPE MUSEUM

tot het museum als supermarkt voor kunst, waar entertainment en 
commercie centraal staan. De analyse van de ontwikkeling van het 
archetype museum is hierom interessant. Hoe is het monumentale 
museum getransformeerd tot de supermarkt van cultuur? Is gedurende 
deze ontwikkeling het oorspronkelijke archetype van Durand blijven 
bestaan, en is hier op voortgeborduurd? Of is het archetype van 
Durand overleden, en zijn er nieuwe archetypen voor in de plaats 
gekomen? Welk van deze archetypische vormen kan het beste als basis 
dienen voor een Rijksmuseum der Architectuur? Deze vragen zijn in 
dit hoofdstuk beantwoord.

het ontstaan en de ontwikkeling van het archetype museum

Als vervolg op het onderzoek naar complexiteit en contradictie 
in architectuur is dieper ingegaan op de begrippen ‘monumentale 
orde’, ‘associatieve elementen’ en ‘rudimentaire elementen’. Vanuit 
deze begrippen is het begrip ‘archetype’ toegevoegd aan het onderzoek 
en is het gebruik van archetypen in relatie tot de architectuur van 
complexiteiten en contradicties geanalyseerd. 

Als tweede deel van dit onderzoek is de evolutie van de archetypen 
van het museum worden onderzocht. Het museum kent door de tijd 
heen vele gedaanten en hiermee vele archetypische vormen. Van het 
museum als didactisch en ceremonieel podium voor traditie en verleden 

FRIDERICUS GUILELMUS III STUDIO ANTIQUITATIS OMNIGENIAE ET ARTIUM LIBERALIUM MUSEUM CONSTITUIT MDCCCXXVIII
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INLEIDING

Om de ontwikkeling van de archetypische vormen van het 
museum door de tijd heen te onderzoeken worden de belangrijke 
ontwikkelingen in museumarchitectuur op chronologische volgorde 
uiteengezet, van het ontstaan van het museum tot de meest recente 
ontwikkelingen in museumarchitectuur. Vervolgens zullen hierin 
verschillende archetypische vormen worden gedefinieerd en zullen 
tussen deze archetypen relaties worden gelegd.
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figuur 2.3
Prado, Madrid

figuur 2.2
Fridericanum, Kassel
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De eeuwenoude activiteit van verzamelen en bewaren bestond 
lang voor het ontstaan van het museum en haar architectonische 
verschijning. In de klassieke oudheid werden verzamelingen van 
waardevolle objecten bewaard op heilige plekken zoals tempels en 
graftomben, of in de woning van de vorst. Naast religieuze doelen 
benadrukten de kunstverzamelingen de macht van de vorst, stad 
of het land. Gedurende de Renaissance hervond men interesse in 
de oudheid en werd er meer en meer verzameld. In deze periode 
werden verzamelingen voor het eerst ondergebracht in woonhuizen; 
prominente en belangrijke families bezaten de collecties, in Italiaanse 
Palazzi of Franse Chateaux. Het is in deze periode dat binnen deze 
Palazzi en Chateux het zogenaamde ‘rariteitenkabinet’ (cabinet of 
curiosities) is ontstaan. Het betrof collecties van allerlei objecten, 
van religieuze objecten tot kristallen en van opgezette dieren tot 
schilderijen1, er was geen ordening2 en geen kwalificatie voor 
wat wel of niet tot de collectie kon behoren. Het doel van het 
rariteitenkabinet was vermaak3. 

Ten tijde van de Verlichting was men doordrongen van een wens 
naar intellectuele ontwikkeling en bevordering van de wetenschap. 
Kunst werd gezien als iets wat geleerd en bestudeerd moest worden, 
in tegenstelling tot het vermaak dat tot dan toe centraal had gestaan 
kregen collecties door specialisatie en classificatie een didactisch 
karakter. Het was in deze tijd dat men de waarde van kunst begon 
in te schatten als iets dat de mensheid kon verbeteren, kon verheven. 
Dankzij deze ideologie werd kunst meer en meer gezien als iets waar 
het volk ‘recht’ op had. 

Gedurende de 18e eeuw werden Koninklijke collecties geleidelijk 
openbaar gemaakt voor het publiek, meestal werden ze ondergebracht 
in paleizen. In de meeste gevallen werd toegang verkregen door het 
volgen van een bepaalde dresscode of zelfs door het verkrijgen van 
een ‘vergunning’; bezoek van de collecties was een privilege in plaats 
van een burgerlijk recht. Maar enkele collecties werden ondergebracht 
in speciaal gebouwde musea zoals het Museum Fridericianum (1769-
1777), of het Prado (1784-1811) in Madrid, die hiermee behoren tot 
de eerste onafhankelijke museumgebouwen. 

Van grote architectonische invloed was de huisvesting van de 
pauselijke collectie in het Pio-Clementino Museum (1773-1780), 
ontworpen als uitbreiding op het Vaticaans Paleis. De galerieën waren 
ontworpen volgens traditionele tentoonstellingsruimten voor beelden; 
antieke Romeinse badhuizen. Twee belangrijke architectonische 
kenmerken, de grote trap en gewelfde rotonde, inspireerden 
museumarchitectuur door heel Europa. Van grote symbolische waarde 

1 Shelton 1994
2 Olmi
3 Fucíková 1985

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHETYPE
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figuur 2.4
eerste standaard museumtypologie - Durand
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figuur 2.5
Pio-Clementino, monumentale trap

figuur 2.6
Pio-Clementino, gewelfde rotonde

was de opening van het Musée Français, gehuisvest in het Louvre. Het 
voormalige paleis opende, een jaar na de afschaffing van de monarchie, 
in augustus 1793 haar deuren voor het publiek4. De collecties die 
ooit eigendom waren van de kroon en de kerk, werden eigendom 
van de jonge Franse republiek. Omdat het museum gevestigd werd 
in een bestaand paleis heeft het geen directe invloed gehad op de 
museumarchitectuur, maar introduceerde daarentegen de politieke 
potentie van het museum als overheidsinstrument. 

Gedurende de heerschappij van Napoleon werd het Musée 
Français (hernoemd tot Musée Napoleon in 1804) een tentoonstelling 
van de oorlogssuccessen van de republiek. Kunststukken uit veroverde 
landen, inclusief een groot deel van de Italiaanse en Vaticaanse 
schatten, werden naar het Musée Français overgebracht, wat hierdoor 
de grootste en meest indrukwekkende collectie van kunstwerken 
ooit verzameld werd5. Na de val van Napoleon werden de stukken 
gerepatrieerd, wat een grote bouw van musea overal in Europa tot 
gevolg had. De erfenis van het Musée Français leefde voort in deze 
nieuwe musea; de teruggehaalde kunststukken werden gezien als 
nationaal eigendom waar de bevolking recht tot toegang toe heeft.

Hoe pril het bestaan van het museumgebouw ook was, ten tijde 
van de val van Napoleon, aan het begin van de 19e eeuw, gold er  al een 
‘standaardtypologie’. Jean-Nicolas-Louis Durand presenteerde in zijn 
‘Précis de leçons’6 basisplannen van oude en nieuwe bouwtypologieën 
voor Europese architecten. Zijn ontwerp voor een museum, in de 
destijds heersende neo-classicistische bouwstijl,  bestond uit vier 
vleugels gerangschikt in een vierkant waarbinnen een Grieks kruis en 
een centrale gewelfde rotonde plaats hadden. Elke vleugel had zijn 
eigen entree die geaccentueerd werd door een langgerekt portiek met 
46 kolommen. Deze combinatie van Romeinse en Griekse archetypen 
met christelijke kerkkoepels creëerde een tempelachtige architectuur; 
in zichzelf gekeerde bastions voor kunst. Binnen Durand’s museum was 
plaats voor de tentoonstelling van schilderijen, beelden, architectuur en 
tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast bood het museum, net als dat 
bij het Musée Français het geval was, werkplaatsen voor kunstenaars. 
Het heldere ontwerp van Durand, samen met het indrukwekkende 
voorbeeld van de politieke macht van het Musée Français, vestigden 
de ideologische motivatie en de architectonische basis voor een breed 
scala aan musea in heel Europa.

4 McClellan 1994: 91-123
5 McClellan 1994: 124-154
6 Durand 1809
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Schinkel’s Altes Museum, Berlijnfiguur 2.8
das Altes Museum, Berlijn - Schinkel

figuur 2.7
das Altes Museum, Berlijn - Schinkel
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Het monumentale museum
Aan het begin van de negentiende eeuw probeerde men het 

archetype museum te vatten. Met het model van Durand als basis 
werd onderzocht hoe een museum diende te functioneren en welke 
architectonische uitstraling en inrichting hierbij passend is. 

Twee gebouwen zijn hierbij erg invloedrijk geweest, het ontwerp 
van de Glyptothek in München door Leo von Klenze en het ontwerp 
van het Altes Museum in Berlijn van Karl Friedrich von Schinkel. 
De musea in Berlijn en München hielpen bij de classificatie van deze 
nieuwe bouwtypologie. Zowel het Altes Museum als de Glyptothek 
modificeerden Durand’s ontwerp voor invloedrijke grote musea. Zij 
presenteerden de weergave van kunst als een lineaire, progressieve 
geschiedenis welke  de bezoeker doorkruist en fysiek ondergaat. De 
relatie tussen ‘content’ en ‘container’ is heel sterk; de symbolische 
taal van de architectuur was in lijn met de collecties. De displays 
waren vast; de geschiedenis van de kunst werd niet onderworpen 
aan herzieningen en interpretaties. In plaats daarvan werd deze 
gepresenteerd als universeel, chronologisch en progressief. 

De museum architectuur van de negentiende eeuw drukte een 
vorm van permanentie uit. De gebouwen moesten een symbolisch 
statement maken, officieel en educatief. Vaak evolueerde het gebouw 
en de collectie tezamen zoals in het geval van de Glyptothek, of werd 
het gebouw ontworpen om een bestaande collectie te huisvesten. 
Collectie en gebouw werden samen opgevat als een monument 
dat weinig ruimte toeliet voor verandering of uitbreiding. Deze 
didactische en gewichtige presentatie van kunst ging gepaard met het 
idee dat het bezichtigen van kunst in relatie stond met ‘moeite doen’. 
Trappen waren groots en monumentaal, deuren zwaar. In de woorden 
van Dominique de Menil: 

“The great things are those you discover.” 7

De architectuur van deze musea benadrukt de functie van de 
instelling als monument van de cultuur.

7 Papademetriou 1987, 87-96

figuur 2.9
Glyptothek, München - KlenzeGlyptothek, München - Klenze

figuur 2.10
Glyptothek, München - Klenze
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Het museum als instrument
Deze traditionele aanpak van museum architectuur veranderde 

dramatisch toen de Great Exhibition in Londen’s Hyde Park werd 
gehouden in 18518. De elementen tijdelijkheid en flexibiliteit 
werden geïntroduceerd. Het Crystal Palace, een enorme structuur 
van geprefabriceerde onderdelen van glas en ijzer die gemakkelijk in- 
en uit- elkaar gehaald konden worden, bood een antwoord op deze 
vragen. Toen de exhibitie sloot werd het Crystal Palace in Sydenham 
opnieuw opgebouwd om als expositieruimte te dienen. Naast het 
introduceren van flexibiliteit en tijdelijkheid was het Crystal Palace 
alles behalve afgesloten van de buitenwereld, deze openheid was uniek 
in museumarchitectuur en sloeg niet meteen aan, echter op de lange 
termijn kan het Crystal Palace hierin wel als voorloper worden gezien.  

Het museum kreeg naast het introduceren van flexibiliteit een extra 
doel; het museum werd meer en meer gezien als de plek bij uitstek om 
het ontwerp en de productie van hedendaagse kunst te stimuleren. Dit 
introduceren van het ‘eigen tijdsbeeld’ van het museum had tot gevolg 
dat een museum werd gezien als iets dat continu door groeit en continu 
veranderd. Een sterk voorbeeld van deze neiging naar flexibiliteit en 
continue groei is het Museum of Unlimited Growth, een ontwerp van 
Le Corbusier in 1939. De galerijen die vanuit een centraal punt naar 
buiten liepen in een spiraal konden letterlijk ‘groeien’, wanneer het 
gebouw groter moest worden kon er gewoon ‘aangebouwd’ worden. 
De potentie van ongelimiteerde groei. 

Deze notie werd nog verder getrokken door het Museum of 
Modern Art in New York9. Het MoMA werd in 1929 opgericht, 
waarbij de focus dusdanig op hedendaagse kunst kwam te liggen dat 
hierdoor de werken regelmatig herzien moesten worden en ofwel naar 
een ander, meer permanent, museum moesten worden overgebracht of 
wel moesten verdwijnen uit de musea. Het permanente onderkomen 
van het MoMA werd ontworpen door Philip L. Goodwin en Edward 
Durell Stone in Manhattan. De vernieuwende strategie van het 
museum impliceerde flexibele tentoonstellingsruimten; open-plan 
vloeren die enkel werden onderbroken door dragende kolommen. 

8 Greenhalgh 1988
9 Grunenberg 1994

figuur 2.11
Crystal Palace, Londen

figuur 2.12
Museum of Unlimited Growth - Le Corbusier
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figuur 2.13
Interieur MoMA, New York - Goodwin en Durell Stone

figuur 2.15
Museum for a Small City - Mies van der Rohe

figuur 2.14
Interieur MoMA, New York - Goodwin en Durell Stone
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Het museum als witte doos
Maar het MoMA zette nog een andere beweging in gang; naast de 

sterke continue herevaluatie van de collectie van het museum was ook 
de wens om ‘neutrale’ tentoonstellingsruimten te creëren nieuw voor 
de museumbouw. Waar het monumentale museum als een kerk de 
buitenwereld afsloot werd in deze periode alles wat kon afleiden van 
de kunst vermeden.  de ‘witte doos’10 esthetiek ontstond hier. 

Voorgaande musea hadden een rijkelijk interieur, oorspronkelijk 
in de prinselijke paleizen en vervolgens in de grandioze musea 
van het begin van de negentiende eeuw. De ‘witte doos’ esthetiek 
trachtte een ruimte te creëren waar de volledige aandacht is gefocust 
op de kunstobjecten; een ruimte die uitnodigt tot esthetische 
contemplatie en verdieping zonder afleiding. Deze versobering van 
het museuminterieur deed echter niet af aan de wens van het museum 
om als een tempel voor kunst te functioneren. Educatie en devotie 
bleven hoofddoel; Carol Duncan vergeleek de rol van kunst in de kerk 
met de rol van kunst in het museum;

“Just as images of saints were, by example, supposed to trigger 
in the initiated a quest for spiritual transcendence, so in the 
museum, art objects focus and organize the viewer’s attention, 
activating by their very form an inner spiritual or imaginative 
act. The museum setting, immaculately white and stripped of all 
distracting ornament, promotes this intense concentration” 11

Net als het traditionele aaneenrijgen van galerijen de norm 
vormde voor negentiende-eeuwse museale ruimtes, werd de ‘witte 
doos’ het modernistische model voor tentoonstellingsruimten. Het 
zou museum en galerie interieurontwerp domineren tot in de tweede 
helft van de twintigste eeuw.12 

Een extreem voorbeeld van deze ‘witte doos’ architectuur is het 
ontwerp van Mies van der Rohe in 1942 genaamd Museum for a Small 
City, één grote glazen ruimte waarbinnen wanden vrijstaand geplaatst 
werden. Niet alleen was hiermee het aaneenschakelen van galerijen 
verworpen, ook werd de harde schil van het museum afgewezen; de 
grens naar de buitenwereld vervaagde.

Er was veel kritiek op de ‘witte doos’ architectuur, Paul Valéry 
schrijft in 1952 een essay genaamd “The Problem of Museums”;

“Painting and sculpture... are orphans. Their mother is dead, 
their mother, Architecture. As long as she was alive, she gave 
them their place, their function, their constraints.”13

10 O’Doherty 1986
11 Duncan 1995, 110
12 O ‘Doherty 1999
13 Valéry 1925, 1293

De critici wezen op de vroegere context waar een kunststuk voor 
was gecreëerd; als kunst van haar context wordt verwijderd verliest 
zij een deel van haar betekenis. Volgens de critici is kunst nooit 
contextloos. Toch heeft de ‘witte doos’ esthetiek de kritiek overleefd, 
zelfs na allerlei andere bewegingen en ontwikkelingen is zij blijven 
bestaan in de museum architectuur. 
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figuur 2.16
Centre Pompidou, Parijs - Richard Rogers

figuur 2.17
Roltrappen maken hun entree in het museum
Centre Pompidou, Parijs - Richard Rogers

figuur 2.18
Het museum als supermarkt voor kunst
Centre Pompido - Richard Rogers
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Het museum als supermarkt
Het MoMA heeft het traditionele terrein van het kunstmuseum 

uitgebreid met een groot scala aan hedendaagse praktijken. In het 
ontwerp voor het Centre Pompidou (1977) gingen Renzo Piano en 
Richard Rogers nog verder in de ontwikkeling van het allesomvattende 
museum. Het Centre Pompidou kan worden gezien als cultureel 
centrum dat naast een breed scala aan kunstvormen ook ruimte biedt 
aan theatervoorstellingen en concerten, een bioscoop, bibliotheek, 
boekwinkel en cafés en restaurants. Het aantal bezoekers van het 
museum zijn slechts een fractie van het totale bezoekersaantal. Het 
Centre Pompidou promootte een democratisering van de cultuur; 
het felle kleurenschema van de architectuur suggereert een speelsheid 
die op gespannen voet is met zowel de notie van het museum als 
monument als de ‘witte doos’ esthetiek van het modernisme. Naast 
de felle kleuren heerst er een high-tech architectuur, met veel glas en 
staal en een routing die geautomatiseerd is door roltrappen. Bij het 
Centre Pompidou beginnen de grenzen tussen high culture en popular 
culture vaag te worden, als ook de grenzen tussen kunst verzamelen en 
etaleren en kunst produceren en consumeren. 

Het Centre Pompidou kan zo de basis hebben gevormd van één 
van de grote omslagen binnen museumarchitectuur. Het monument 
en de witte doos zijn vervangen door een supermarkt. 

“As if they were in a supermarket, visitors are kept in 
constant motion and forced to consume as they do so. And the 
architecture matches this new function: escalators, previously 
used mainly in large department stores, suddenly make their 
first appearance in a museum. Soon they will also be making 
their entry intro the Museum of Modern Art in New York and 
the Grand Louvre in Paris to channel the constant streams of 
visitors in and out more efficiently. And other architectural 
features previously only seen in railway stations, airports, 
and shopping malls were to follow, particularly the turnstiles 
through which one now has to enter more and more of the large 
museums. Museums are thus increasingly losing their own special 
physiognomy and turning into the non-places of global mass 
society.”14 

Van een devotioneel museum waar rust en concentratie centraal 
staan, waar kunst wordt gezien als iets waar men ‘moeite’ voor doet, 
naar een instelling die kunst ziet als product dat door de massa zo 
efficiënt mogelijk geconsumeerd moet worden. Waar bezoekers door 
roltrappen als groepen door het museum geloodst worden terwijl ze 
door audio-gidsen te horen krijgen wat het is dat ze zien.

14 Vittorio Magnago Lampugnani 2011, 251

“This sort of frenetic activity is part of a program; the 
museum is now a place in which culture is exploited in order 
to create turnover. And architecture has become an instrument 
in this process - an iridescent agreeable costume for a machine 
which, not unlike Jean Tinguely’s fountain just next to the Centre 
Pompidou, cheerfully chops up culture (and not only bourgeois 
culture) into attractively presented, bite-sized pieces, providing 
an easy diet for the inattentive, pleasure-craving masses.”15

15 Lampugnani esaay in, McDonald 2010, 252
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figuur 2.19
Solomon R. Guggenheim, New York - Frank Lloyd Wright
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Het nieuw-monumentale museum
In 1980 schreef Douglas Crimp zijn essay ‘On the Museum’s 

Ruins’, het essay werd gekenmerkt door pogingen tot het definiëren 
van einden: het einde van het modernisme, schilderkunst, 
beeldhouwkunst.16 Deze einden leken ook het einde van het krachtige 
instrument van het modernisme, het museum, te voorspellen.17 

In de jaren zestig en zeventig zet de kunst en architectuurwereld 
zich af tegen deze ‘witte doos ‘ architectuur. Kunst begon zich steeds 
meer te profileren buiten de tentoonstellingsruimte, tegelijkertijd 
heerste een tendens naar meer politiek geladen, niet commerciële, 
symbolische kunst. Deze kunst paste beter in alternatieve ruimtes; 
kunstenaars richtten collectieven op die functioneerden als studio en 
tentoonstellingsruimten. 

“Most museums and galleries are designed to show 
masterpieces; objects made and planned elsewhere for exhibition 
in relatively neutral spaces. But many artists today do not make 
self-contained masterpieces; do not want to and do not try to. 
Nor, are they for the most part interested in neutral spaces. 
Rather, their work includes the space it’s in; embraces it, uses it. 
Viewing space becomes not frame but material.” 18

Het museum heeft na het neutrale museum een brede waaier 
van vormen aangenomen. In de ‘witte doos’ esthetiek die  speelde 
architectuur een ondergeschikte en neutrale rol. Bedoeld om de zuivere 
beschouwing van kunst te bevorderen, kaderde het de tentoonstelling 
in in een minder sierlijke, contextuele of didactische manier dan die 
van museumarchitectuur daarvoor. 

Hoewel in veel opzichten modernistisch, daagde het Solomon R. 
Guggenheim Museum (1959) de ‘witte doos’ esthetiek uit. Frank Lloyd 
Wright moduleerde de archetypische handtekening van monumentale 
museumarchitectuur, de centrale overkoepelende rotonde, tot een 
dynamische vorm. De museale ruimte is geherdefinieerd als sculptuur. 
Terwijl het interieur modernistisch wit blijft, is de bezoekersroute langs 
de schuine helling rondom een van bovenaf verlicht atrium lineair 
en ceremonieel, karakteristieken die associëren met de traditionele 
lay-out van het museum als monument. De monumentale ambities 
van het Guggenheim verschillen echter van die van het negentiende 
eeuwse museum. Het interieur functioneert niet simpelweg als 
didactische en decoratieve context die de exposities inkadert, maar 
maakt zich bijna vrij van haar functie in een zelfstandige vorm. De 
architectuur biedt een unieke setting voor het bekijken van kunst, een 
ruimtelijke ervaring die uniek is. Universaliteit wordt vervangen door 

16 Crimp 1993, 44-64
17 Giebelhausen essay in McDonald 2010, 234
18 quoted in Reiss 1999: 126

figuur 2.20
Solomon R. Guggenheim, New York - Frank Lloyd Wright

figuur 2.21
Solomon R. Guggenheim, New York - Frank Lloyd Wright
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Door deze fragmentatie en door het toelaten van aanpassingen 
op de hiervoor rigide muren van het museum legde het nieuw-
monumentale museum, dat verrees uit de ruïnes van het monumenale 
museum, een sterkere link met de stad.21 Deze sterkere stedelijke 
inbedding werd hierna dan ook snel ingezet als manier om het 
imago van een stad te verbeteren. Frankfurt was tijdens de tweede 
wereldoorlog zwaar gebombardeerd, het middeleeuwse stadscentrum 
was bijna compleet vernietigd. Tijdens de wederopbouw werd gefocust 
op modernisering en motorisering, Frankfurt kreeg een pragmatisch 
en rauw karakter. Dit karakter werd vervolgens tegengegaan door de 
zogenaamde Museumsufer, waarbij aan weerszijden van de rivier de 
Main verschillende musea werden opgericht. De enorme hoeveelheid 
musea die in de jaren zeventig en tachtig hier werden geopend 
bezorgden Frankfurt het gewenste resultaat; cultureel stond de stad 
weer op de kaart. 

Een daarop volgend opvallend voorbeeld van hoe het museum in 
deze periode als stedenbouwkundig promotiemiddel werd ingezet is 
het Guggenheim in Bilbao van Frank O. Gehry (1997). Het oprichten 
van dit museum heeft een cruciale rol gespeeld in de ambities van 
de stad om een vliegveld en metrosysteem te ontwikkelen en op de 
cultureel toeristische kaart te komen te staan. Voorafgaand aan het 
Guggenheim in Bilbao was het museum als icoon en het museum 
als sculpturale vorm al in meerdere musea aan bod gekomen, echter 
gebeurde dit hier in overtreffende trap. Deze overtreffende trap vond 
met name plaats op het gebied van de hoeveelheid publiciteit die 
het museum ontving, en niet geheel losstaand hiervan; het grootse 
commerciële succes. Het Guggenheim in Bilbao was het startput van 
een nieuwe richting in museumarchitectuur, het interactieve museum.

21 Jacobs 1961

individualiteit, het museum als icoon is een van de heersende thema’s 
van museumarchitectuur tijdens de laatste decennia van de twintigste 
eeuw. 

Het postmoderne museum mijmerde ook over de ruïnes van het 
museum; de Neue Staatsgalerie van James Stirling, in het voorgaande 
hoofdstuk al behandeld, wordt gezien als schoolvoorbeeld voor 
postmodernistische museumarchitectuur. Het museum is een 
herinterpretatie van de opzet van Schinkel’s Altes Museum; een 
aaneenrijging van van boven aangelichte galerijen begrenst een centrale 
rotonde aan drie kanten. Deze archetypische opzet is echter dusdanig 
aangepast op cruciale punten dat er een conflict ontstaat tussen de 
monumentale opzet en de postmodernistische informaliteit. Een 
letterlijke referentie naar de ruïnes van het museum kan men vinden 
in de rotonde, de belangrijkste ruimte van het monumentale museum, 
waar in het geval van de Staatsgalerie van Stirling het programma leeg 
is gelaten en de wanden doorbroken zijn door grote gapende gaten. 
De koepel ontbreekt waardoor de rotonde is gedegradeerd tot bijna 
functieloze buitenruimte, waar zelfs beplanting over de randen van 
de rotonde is geplant als zijnde een heuse ruïne waarin de natuur vrij 
spel heeft. 

“In some ways, Stirling’s design heralded both a return to, 
and a reflection on, the architectural history of the museum.” 19

In navolging van Stirling werd gedurende de jaren tachtig een 
diversiteit aan architectonische referenties geïntroduceerd in de 
museumarchitectuur. Zo ontwierp Aldo Rossi een ensemble van 
architectonische citaten en fragmenten die refereerden aan de 
monumentale centrale rotonden van Durand en Schinkel, maar ook 
verwezen naar het museum als supermarkt en het neutrale museum. 

“According to Rossi, we live in a fragmented age and hence 
the architecture needs to deliver multi-faceted articulations of a 
building type such as the museum” 20

Deze notie van fragmentatie is verder verkend in het ontwerp 
van het Groninger Museum (1995), een team van verschillende 
architectenbureaus geleid door Alessandro Mendini werd gevraagd 
om paviljoenenachtige structuren te ontwerpen die uiteindelijk 
samengevoegd zouden worden tot een ensemble om de collectie van 
het Groninger Museum te huisvesten. Het museum was niet langer 
een universeel of unificerend instituut van cultuur maar een collage 
van verschillende architectonische uitdrukkingen die de diversiteit 
van de collectie moesten  benadrukken. 

19 Michaela Giebelhausen, 2011, blz 235
20 Stölz 1988: 691-3
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figuur 2.1
Phaeno Science Center - Zaha Hadid

figuur 2.2
Phaeno Science Center - Zaha Hadid

figuur 2.3
Joods Museum, Berlijn - Daniel Liebeskind

figuur 2.4
Joods Museum, Berlijn - Daniel Liebeskind
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Het interactieve museum
In de jaren zeventig schreef Pevsner in A History of Building 

Types dat museumarchitectuur geen significante nieuwe types had 
ontwikkeld sinds de tweede wereldoorlog. 

“In fact, no new principles have turned up, except that the 
ideal of the museum as a monument in its own right has been 
replaced by the ideal of the museum as the perfect place to show, 
enjoy and study works of art”22 

Uiteraard kon Pevsner in de jaren zeventig niet hebben voorzien 
wat de invloed van het postmodernisme op de museumarchitectuur 
zou zijn. De grenzen tussen monument en instrument zijn vervaagd, 
het credo ‘less is more’, dat in de museumarchitectuur leidde tot 
neutrale musea waarin de focus moest liggen op de tentoongestelde 
kunstobjecten, is vervangen door een neiging om terug te keren naar 
het museum als monument. 

Maar na deze ontwikkeling van terugkeer naar het museum 
als monument is het economische succes van het museum 
dermate toegenomen dat hierdoor weer een andere ontwikkeling 
in de museumachitectuur is ingezet; het interactieve museum. 
Het interactieve museum combineert aspecten van het nieuw-
monumentale museum met aspecten van het museum als supermarkt. 

De musea van Daniel Libeskind zijn goede illustraties van 
deze trend. Het Joodse Museum in Berlijn bijvoorbeeld is vol met 
symbolische en emotionele resonanties die actief bijdragen aan de 
ervaring van de bezoekers. De architectuur kadert de verhalen van 
de tentoonstellingen in, en lokt hiermee geestelijk en lichamelijk een 
reactie van de bezoeker uit.

Interactie op een verder gaand niveau wordt verwacht van de 
bezoeker in het Phaeno Science Center, ontworpen door Zaha Hadid. 
Het museum als ervaring, met een experimenteel landschap op het 
straatniveau, compleet met kraters, plateaus en grotten waar de 
bezoeker zijn eigen weg in kan zoeken. 

Kunst en cultuur worden als ‘ervaring’ ontworpen. 

“If the cultural act of art consumption had once demanded 
“secrecy, seduction, initiation and symbolic exchange, highly 
ritualized and restrained,” the “Beaubourg effect” entailed the 
demystification and homogenization of these rituals through 
he standardized spaces and circulation routes of the building 
itself.”23

22 Pevsner 1976: 136
23 Baudrillard 1982, 3-13

De woorden “Beaubourg effect” verwijzen naar het Centre 
Pompidou, dat nog steeds zijn invloed lijkt uit te oefenen op de 
musemarchitectuur. Doordat zelfs de meer monumentale musea 
hebben moeten toegeven aan het commerciële succes van het 
integreren van meerdere functies in een museum en het commerciële 
succes van het bieden van ‘vermaak’, is de supermarkt het aan het 
winnen van het monument. 

““The very success of museums can kill them”, says Renzo 
Piano, who sees the solitary, personal enjoyment of art seriously 
threatened.” 24

24 McDonald 2010, 306
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Door de eeuwen heen heeft het museum vele archetypische vormen 
gekend, deze evolutie van het museum is vaak een actie-reactie-proces 
waarbij een verandering van sociale en maatschappelijk culturele 
idealen worden vertaald in een verandering van museumarchitectuur. 
Het beginpunt van een nieuwe archetypische vorm wordt vaak 
ingeleid met een ‘manifest’, een ontwerp dat dermate vernieuwend is 
ten opzichten van de geldende conventie dat het een directe aanval is 
op deze conventie. Na dit manifest volgen genuanceerdere vormen van 
een archetype, waarbij het niet zo zeer meer om het losmaken van de 
conventie gaat, maar het archetype een ontwikkelde vorm aanneemt. 
Soms kan deze genuanceerde ontwikkeling dermate lang standhouden 
dat er ontwerpen ontstaan die als een soort overgangsvorm 
kunnen worden gezien tussen archetypen, het hoeft niet altijd een 
revolutionaire ontwikkeling te zijn, soms kan een langdurige evolutie 
ook leiden tot een nieuw archetype. 

Ten eerste worden deze verschillende archetypische vormen 
gedefinieerd aan de hand van kenmerken en voorbeelden die in 
de paragraaf over de geschiedenis van het museum al aan bod zijn 
gekomen. Er bestaan sterke familie-relaties bestaan tussen sommige 
archetypen, deze worden toegelicht. Vervolgens wordt uiteengezet hoe 
de ontwikkelingen van het afgelopen decennium passen binnen deze 
ontwikkelingen. Tot slot wordt omschreven hoe het ontwerp voor het 
Rijksmuseum der Architectuur met deze ontwikkelingen omgaat.

Definities
In de voorgaande tekst waarin de geschiedenis van het museum 

uiteen wordt gezet is een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
soorten musea. Termen als ‘het museum als monument’, ‘het neutrale 
museum’, ‘het museum als instrument’, ‘het museum als supermarkt’, 
‘het nieuw-monumentale museum’ en ‘het interactieve museum’ zijn 
afgeleid uit verschillende theorieën over museumontwikkeling. Zo 
omschrijft Michaela Giebelhausen in haar essay in “A Companion 
to Museum Studies” de gehele geschiedenis van het museum aan de 
hand van twee termen, het museum als monument en het museum als 
instrument25; Pevsner schreef in de jaren zeventig al over de overgang 
van het museum als monument naar het museum als instrument26. 
Haar conclusie is echter dat gedurende de tijd deze twee archetypen 
met elkaar concureerden en steeds meer een verweven identiteit in 
de museumarchitectuur vormen. Victoria Newhouse, daarentegen, 
schrijft in haar “Towards a New Museum” over  “the museum as sacred 
space”, “the monographic museum”, “the museum as entertainment”, 
“the museum as environmental art” en “the virtual museum”27. In 
hoofdlijnen zijn de gevormde archetypen van deze theorieën afgeleid, 
echter is er een groot verschil. Michaela Giebelhausen behandelt 
de ontwikkeling van het museum als een proces dat alleen maar 
vooruit gaat en stelt hierin dat bijna alle musea het monument en 
het instrument in zich hebben en in die zin allemaal verbonden zijn. 
Victoria Newhouse daarentegen behandelt de categorieën die in haar 
boek voorkomen als los van elkaar staande vormen van musea, die 
los van elkaar , als het ware naast elkaar, ontwikkelen. Door beide 
theorieën en andere bronnen aan te boren, is getracht om niet één 
grote museumfamilie, en niet vijf losstaande museum families, maar 
een aantal uit elkaar voortkomende en op elkaar reagerende families 
te definiëren. 

De geschiedenis van het museum is uiteraard te complex om 
volledig in simpele schema’s of archetypen te vatten, echter kan door 
deze schema’s en archetypen wel in hoofdlijnen een ontwikkeling 
geschetst worden. Deze schema’s kunnen vervolgens ingezet worden 
om musea te toetsen en te plaatsen binnen of tussen families en er 
kan een uitspraak gedaan worden over de relatie tussen musea die in 
de tijd ver uit elkaar liggen en dusdanig niet snel met elkaar in relatie 
zullen worden gebracht.

In dit deel worden geen nieuwe bronnen meer aangeboord, er 
worden enkel verbanden gelegd tussen wat hiervoor in chronologische 
volgorde is uiteengezet en de verbanden die onder andere in de 
theoriën van Victoria Newhouse en Michaela Giebelhausen worden 
gelegd. 

25 Giebelhausen essay in McDonald 2010, 223-244
26 Pevsner 1976
27 Newhouse 2006

DE ONTWIKKELING VAN HET ARCHETYPE
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Archetypen
Uit de voorgaande geschiedenis van het museum zijn archetypen 

afgeleid en deze zijn in figuur 2.22 in relatie tot de tijd uiteengezet. 
Bij de ontwikkeling van het museum spelen vele facetten van het 
museum een rol; is het doel educatie of vermaak, is het gebouw open 
of juist gesloten, moet er ‘moeite worden gedaan’ en is er sprake 
van een devotioneel klimaat of is het een laagdrempelige instelling, 
enz. Veel van deze kenmerken hangen samen met de ideologie die 
destijds heerste betreffende het doel van het museum, wanneer het 
doel bijvoorbeeld draait om vermaak stond vaak openheid naar 
buiten en laagdrempeligheid centraal. Hierom zijn in het schema de 
verschillende vormen van musea niet alleen in de tijd gerangschikt, 
maar is er ook een verdeling gemaakt tussen het doel ‘vermaak’ en het 
doel ‘didactiek’. Op deze wijze is snel een grof inzicht te verkrijgen in de 
ontwikkeling van deze museumvormen in de tijd.  Deze ontwikkeling 
en dit schema zal hier kort toegelicht worden waarna specifieker in zal 
worden gegaan op de andere kenmerken die bij deze archetypen een 
rol spelen, en zullen de verschillende archetypen verder met elkaar 
gelinkt worden.

Ten eerste is het ontstaan van het  museum omschreven, het 
ontstaan van het rariteitenkabinet en de eerste archetypische vorm; 
het monumentale museum. Deze musea waren gewichtige en 
monumentale leermeesters; kunst werd gezien als onveranderlijk 
en waardevol voor het volk; een chronologische geschiedenisles. 
Vanuit het monumentale museum is het neutrale museum ontstaan, 
waar eenzelfde sacraliteit, devotie en didactiek bestaan als in het 
monumentale museum, maar waar van museumarchitectuur wordt 
verwacht ‘minderwaardig’ te zijn ten opzichten van de kunst en 
dusdanig zo ‘neutraal’ mogelijk te zijn ontworpen, om zo niet af te 
leiden van de kunst. Ook werd de hedendaagse kunst in het museum 
opgenomen, waardoor een zeker mate van flexibiliteit en verandering 
in de kunstwereld ontstond. Doordat de gebouwen minder gewichtig 
werden ontworpen werden musea toegankelijker voor het publiek, 
echter werd van het publiek nog steeds volle concentratie en toewijding 
verwacht. 

Volgend op het neutrale museum zijn twee richtingen te 
onderscheiden. De eerste richting is die van het museum als 
instrument. Het museum moest zich meer gaan openen naar het 
publiek en flexibiliteit werd een hoofddoel van museumontwerp. 
De democratisering en popularisering van kunst leidt ertoe dat het 
museum als instrument zich heeft doorontwikkeld tot het museum 
als supermarkt. In het museum als supermarkt wordt vermaak van 
de bezoeker centraal gesteld; in die zin is de museum als supermarkt 
dus sterk gerelateerd aan het rariteitenkabinet. Samen met de komst 
van dit doel, ‘vermaak’, verliest het museum daarmee namelijk ook 
een zekere classificatie en kwalificatie van wat ‘kunst’ is. Wanneer de 
didactische rol van het museum wordt opgegeven wordt hiermee ook 

het ‘doel’ van kunst op zich anders bekeken. Als kunst niet bestudeerd 
en bekritiseerd moet worden, maar er puur is ter vermaak van het 
publiek, veranderen de grenzen van wat ‘goede’ kunst is. 

Als tweede ontwikkeling die voortgroeit uit het neutrale 
museum ontstaat het nieuw-monumentale museum. Het museum 
als supermarkt was in tijd eerder in haar ontwikkeling, het nieuw-
monumentale museum reageert op- en bekritiseert het museum 
als supermarkt én het neutrale museum. Het nieuw-monumentale 
museum probeert in haar architecturale verschijning terug te keren 
naar het monumentale museum. Meer statige, krachtige, gesloten, 
ceremoniële gebouwen die als gebouw op zich al het bewonderen 
waard zijn. De relatie tussen het gebouw en de kunst die het 
huisvest wordt in ere hersteld, waar bij het neutrale museum het 
gebouw ondergeschikt is aan de kunst die het huisvest en hierom 
een terughoudende vorm aanneemt vormt het nieuw-monumentale 
museum een extravagante uitdraging van de kunst die het huisvest. 
Toch gaat deze architectonische terugkeer naar het monumentale 
museum niet gepaard met een ideologische terugkeer naar didactiek 
in plaats van vermaak. Het nieuw-monumentale museum is door 
haar architectonische verschijning wellicht minder laagdrempelig en 
minder ‘supermarkt’, maar juist deze extravagante verschijningsvorm 
begint een marketing-concept te worden voor de musea, het museum 
begint zich meer en meer als icoon in de stad te manifesteren. 

De huidige ontwikkelingen zijn divers, er is nog niet te zeggen 
of zich een archetype heeft ontwikkeld, echter lijken het museum 
als supermarkt en het nieuw-monumentale museum samen een 
nieuwe vorm aan te nemen; het interactieve museum. Ook wordt het 
museum als icoon voor de stad steeds populairder, elk museum wordt 
een unieke, vermakelijke, interactieve ervaring voor de bezoeker. Deze 
ontwikkeling is dermate doorgeslagen dat het museumgebouw en 
haar architectuur vaak meer bezoekers trekt dan de kunst collecties 
die het huisvest.



64

VERMAAK

DIDAKTIEK

FLEXIBILITEIT

PERMANENTIE

LAAGDREMPELIG 
VRIJ

CEREMONIEEL
‘MOEITE DOEN’

OPEN 

GESLOTEN

NEUTRALE 
CONTAINER

CONTENT = 
CONTAINER

monumentale
museum

neutrale 
museum
“witte doos”

museum als 
supermarkt

nieuw
monumentale 
museum

interactieve
museum

rariteiten
kabiner

figuur 2.23
schema archetypen museumarchitectuur in relatie tot selectie kenmerken



65

Familie monumentale museum - witte-doos - nieuw-monumentale-
museum

Het archetype dat eerst is aangezet door Durand en verder is 
doorontwikkeld door Klenze en Schinkel, het monumentale museum, 
is doorgegroeid in het neutrale museum en vervolgens het nieuw-
monumentale museum. Bij de komst van het neutrale museum 
werd vastgehouden aan de didactische inslag van het monumentale 
museum, hoewel door de integratie van hedendaagse kunst in het 
museum een zeker mate van flexibiliteit werd toegelaten bleef het 
museum een plek waar op ceremoniele wijze kunst werd bestudeerd. 
Deze devotie werd zelfs een stuk verder doorgetrokken in de notie 
dat het museum in niets mocht afleiden van de kunst, pure focus 
en concentratie was nodig om kunst te begrijpen. Hierom werd het 
museum zo neutraal mogelijk ontworpen. Dat het museumgebouw 
hierdoor een deel van haar status verloor was ondergeschikt aan deze 
absolute focus op de kunst.

Volgend op deze ontwikkeling van het neutrale museum 
ontstonden het museum als instrument en hierop volgend het 
museum als supermarkt. Musea werden langzamerhand steeds 
meer open en meer flexibel, in deze zelfde ontwikkeling verloor het 
museum een groot deel van haar monumentaliteit; het museum werd 
democratischer en laagdrempeliger. 

Als reactie op deze ontwikkeling volgde een terugkeer naar het 
monumentale museum; binnen de stroming van het postmodernisme 
werd door het Guggenheim in New York en door de Neue Staatsgalerie 
in Stuttgart de monumentaliteit van het museum weer op de kaart 
gezet. Het museum ging terug naar een meer gesloten en gewichtigere 
vorm. Wat hierin opvalt is dat er op de gebieden van architectonische 
vertaling wel wordt terug gegrepen op het monumentale museum, 
maar dat als het aankomt op het doel van het museum als didactisch 
instituut niet wordt terug gegaan naar het monumentale museum. 
Vermaak blijft ook in de post-modernitische musea belangrijk, echter 
wordt dit vermaak gehuld in een statig, en architectonisch rijk, jasje.
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Schinkel’s Altes Museum, Berlijn

figuur 2.25
ontwikkelde vorm monumentale museum - das Altes Museum - Schinkel

figuur 2.24
manifest monumentale museum - Durand

figuur 2.26
manifest neutrale museum - MoMA, Goodwin en Durell
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Monumentale museum
Het manifest voor het monumentale museum is van de hand 

van Durand, die in 1803 het archetype museum als eerste een 
architectonische standaard vorm heeft gegeven. Twintig jaar later 
heeft Schinkel met zijn Altes Museum in Berlijn dit manifest 
doorontwikkeld en een wereldwijd voorbeeld voor monumentale 
museumarchitectuur gerealiseerd.

- didactisch
- universeel
- chronologisch
- devotioneel
- permanent en onveranderlijk
- ‘moeite doen voor kunst’
- locatie gemaakt voor specifieke kunst

Neutrale museum “witte doos” 
Het MoMA in New York gold als het manifest van het neutrale 

museum. Dit archetype blijft zich nog steeds ontwikkelen, echter gaat 
het steeds verder af staan van haar oorspronkelijke waarden. 

- neutraal
- architectuur ondergeschikt
- devotioneel
- didactisch, 
- gesloten, 
- introductie hedendaagse kunst in musea - flexibiliteit.

Nieuw-monumentale museum
De neue staatsgalerie van Stirling vormde in 1983 het manifest 

voor het nieuw-monumentale museum. Het museum als gebouw 
werd van een minderwaardige neutrale doos opgetild naar ‘kunst’ 
op zich. Door het veelvuldige gebruik van traditionele referenties 
levert dit vaak een ‘geschiedenisles’ architectuur op. Een ontwikkeld 
voorbeeld hiervan is het Guggenheim in New York.

- gesloten
- content = container, gebouw als kunst op zich
- traditionele referenties
- hangend tussen vermaak en didactiek 
 

figuur 2.28
ontwikkelde vorm van het nieuw-monumentale museum - Guggenheim - Frank Lloyd Wright

figuur 2.27
manifest nieuw-monumentale museum - Neue Staatsgalerie - Stirling
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figuur 2.29
voorbeeld rariteitenkabinet
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Rariteitenkabinet
- vermaak
- geen ordening
- geen classificatie

Museum als supermarkt
Het Centre Pompidou in Parijs vormde het manifest voor het 

museum als supermarkt. Een groot multi-functioneel complex waar 
voor het eerst roltrappen en neon-borden onderdeel werden van de 
museumarchitectuur.

- multifunctioneel complex
- ‘moeiteloos’ (hapklare brokken)
- publiek forum
- niet-monumentaal
- eindeloze flexibiliteit
- openheid / democratie

Familie rariteitenkabinet - museum als supermarkt
Gedurende de Renaissance is het rariteitenkabinet ontstaan, mede 

dankzij intensiever contact van Nederland met exotische oorden 
raakten mensen aan het verzamelen. Er was geen ordening en geen 
classificatie nodig om een voorwerp in het rariteitenkabinet op te 
nemen, alles was simpelweg opgesteld om te verwonderen, te vermaken 
en te etaleren. Toen gedurende de verlichting kunst op een voetstuk 
werd verheven als zijnde ‘wetenschappelijk’ en dus educatief, hield 
het rariteitenkabiner op te bestaan. Wel bleef het ‘private museum’ 
bestaan, waar wellicht een mate van classificatie in sloop, maar toch 
een zekere informaliteit en onordelijkheid bleef bestaan. 

Toen in de jaren zeventig een algemene afkeer voor autoriteit heerste, 
is het monumentale museum en haar opvolger, het neutrale museum, 
van haar voetstuk gestoten. Popularisering en democratisering leidde 
tot musea die open waren, onderdeel van de stad werden en waar 
vermaak centraal stond. Er werd niet meer van bovenaf opgelegd 
‘wat kunst behoorde te zijn’; de grenzen van wat als kunst beschouwd 
werd vervaagden. Wanneer het doel van kunst veranderd van studie 
en educatie naar vermaak, is het logisch dat ook de kwalificatie van 
wat kunst is veranderd. Het museum als supermarkt was het gevolg. 
Een multifunctioneel complex waar de bezoeker passief is en hapklare 
brokken ‘kunst’ opgediend krijgt. Eindeloze openheid en flexibiliteit 
stonden hoog in het vaandel. 

Een tussenvorm die de komst van het museum als supermarkt al 
had aangekondigd, is het museum als instrument. In het museum als 
instrument staan openheid en flexibiliteit centraal, maar leidt dit niet  
tot een supermarkt voor kunst. Het museum als instrument bevindt 
zich tussen het neutrale museum en het museum als supermarkt, de 
ultieme devotie en focus van het neutrale museum is minderwaardig 
aan openheid en flexibiliteit, echter is er geen sprake van een focus 
op vermaak en blijft het museum vrij ingetogen van architectuur. 
Het manifest van deze vorm is heel vroeg in de ontwikkeling van het 
museum aangezet door het Crystal Palace in 1851.

De ontwikkeling tot museum als supermarkt omschrijft 
Greenhalgh als volgt:

“The pompidou derives ultimately from the greenhouse 
architecture of London’s Crysal Palace. That scructure was 
created for the Great Exhibition by Joseph Paxton and designed 
to entertain as well as educate the masses that flocked it, a 
concept the French quickly adopted in the second half of the 19th 
century for International Exhibitions that have been described as 
“loud, aggressive and tempestuous,defying the inherent passivity 
of the visitor”28

28 Greenhalgh 1989, 74-98
figuur 2.30

manifest museum als supermarkt -  Centre Pompidou - Rogers
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figuur 2.31
manifest museum als instrument - Crystal Palace

figuur 2.32
ontwikkelde vorm van museum als instrument - Neue Nationalgalerie - Mies van der Rohe

figuur 2.33
figuur 2.34ontwikkelde vorm van museum als instrument - Neue Nationalgalerie - Mies van der Rohe
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Museum als instrument
Tussenvorm tussen neutrale museum en museum als supermarkt. 

Museum werd langzamerhand steeds meer open. Hoewel het Crystal 
Palace in tijd ver voorloopt op het neutrale museum kan het wel 
worden gezien als het manifest dat ten grondslag lag aan het openen 
en flexibeler maken van het museum. Een ontwikkelder voorbeeld van 
dit archetype is de Neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe uit 
1968, Hij lijkt hier haast zijn in 1942 gemaakte plan voor Museum 
for a Small City tot uitvoering te hebben gebracht. (zie figuur 2.15 en  
figuur 2.32 en figuur 2.33)

- flexibel, 
- tijdelijk, 
- open naar buitenwereld, 
- open plan

Private museum
Waar schaalvergroting funest is voor de ontwikkeling van 

openbare musea doordat ze in een vicueze cirkel van vergroten en 
commercialiseren terecht komen, is het private museum, met haar 
kleinschalige tentoonstellingen, juist steeds gespecialiseerder en 
didactischer ingesteld. Het private museum lijkt zo in haar aanbod te 
reageren op de openbare musea, door een alternatief te bieden. 
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figuur 2.35
21st century museum of contemporary art - Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa /  SANAA

figuur 2.37
De Young Museum, Herzog en de Meuron

figuur 2.36
21st century museum of contemporary art - Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa /  SANAA
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DE TOEKOMST VAN HET ARCHETYPE

Er zijn twee overheersende richtingen zichtbaar in de 
museumarchitectuur van het afgelopen decennium. Ten eerste lijkt de 
museumarchitectuur zich, in navolging van het nieuw-monumentale 
museum, statiger en dominanter vorm te geven. Niet alleen opent 
het museum zich naar de stad, maar wordt een dominant icoon in 
die stad. Voorloper en manifesteerder van deze ontwikkeling van het 
Guggenheim Bilbao van Frank Gehry. Deze ontwikkeling leidt tot 
gebouwen die als ervaring op zich al het bezoek waard zijn. Het begrip 
‘ervaring’ kan hierin heel breed worden gezien. De tweede richting die 
hierin namelijk zichtbaar is, is het meer actief laten deelnemen van 
de bezoeker tijdens het bezoek. Het ‘ontdekken’ van kunst, zoals er 
ten tijde van het monumentale museum ook ‘moeite’ moest worden 
gedaan voor kunst, is omgezet in een actief kunnen meedoen en 
manipuleren van de kunst. 

Wat bij deze ontwikkelingen interessant is, is dat niet alleen 
het museum als supermarkt en het nieuw-monumentale museum, 
maar ook het neutrale museum en het museum als instrument hun 
plaats lijken te vinden in de huidige museumarchitectuur. Zo is 21st 
Century Museum of Contemporary Art, door Kazuyo Sejima + Ryue 
Nishizawa / SANAA, een duidelijke hybride vorm tussen het neutrale 
museum en het museum als instrument, echter wordt daarnaast het 
element dwaling toegevoegd en zijn er zes ingangen tot het museum, 
die aansluiten op stedelijke structuren. Het De Young Museum van 
Herzog & de Meuron is daarentegen een duidelijk voorbeeld is van de 
recente voorbeelden van het museum als icoon, als unieke ervaring, 
echter heerst in het museum ook een zeer gesloten en devotioneel 
karakter. 

Vanuit het nieuw-monumentale museum is het combineren van 
archetypische vormen en uitgangspunten in één gebouw voortgezet 
in het interactieve museum. Vanuit het museum als supermarkt is de 
schaalvergroting van het museum meegenomen, als mede het doel 
het publiek te trekken door het museumgebouw een ervaring op zich 
te laten zijn en daarnaast in plaats van ‘passief ’ vermaak ook ‘actief ’ 
vermaak te bieden. 

Daar waar het nieuw-monumentale museum al enigszins de 
ideologie van het monumentale museum als didactische instelling 
los liet en daarbij vermaak en flexibiliteit toe liet tot het museum, 
lijkt door de toenemende schaalvergroting en het aantal toenemende 
activiteiten en ervaringen in het museum het interactieve museum 
zich los te hebben gemaakt van het museum als monument. 
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plaatsing Rijksmuseum der Architectuur binnen ontwikkeling archetypen museum
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Waar het nieuw-monumentale museum het archetype van het 
monumentale museum gebruikt in haar architectonische vertaling en 
hier naar refereert, laat zij hierin duidelijk blijken dat dit archetype is 
‘overleden’, door het archetype als ruïne weer te geven of juist door het 
archetype slechts op enkel esthetische wijze toe te passen. Gedurende 
deze periode werd er veel gerefereert aan het verleden, Stirling’s Neue 
Staatsgalerie kan worden gezien als een verzameling van delen van 
de architectuurgeschiedenis, een collage waar ieder aspect van de 
ontwikkeling van het archetype van het museum een plek vind binnen 
hetzelfde gebouw. Echter door de verwijzingen binnen deze collage 
ten eerste slechts op bepaalde aspecten over te nemen en ten tweede te 
laten botsen met andere onderdelen van het gebouw neemt het gebouw 
hierin geen standpunt in. Het is een hybride vorm van snippers uit de 
architectuurgeschiedenis die niet doordrongen is van een dieper geloof 
over hoe het museum zou moeten functioneren, maar voortkomt uit 
een ideologie over de architectonische verschijning in plaats van een 
ideologie over welk doel deze verschijning zou moeten dienen. Door 
de commerciële supermarkt en de didactische tempel met elkaar te 
combineren en met elkaar te laten botsen zijn beiden herkenbaar in 
hetzelfde gebouw, maar is er geen winnaar. 

Het huidige Nederlandse Architectuur Instituut in Rotterdam is 
ontworpen vanuit eenzelfde ideologie als die van de Neue Staatsgalerie. 
Doordrongen van uiteenlopende referenties die in het gebouw als 
collage ieder op zich hun doel dienen. 

De ontwikkeling van het archetype van het museum komt voort uit 
ontwikkelingen in de samenleving. De verkenningen van de V.O.C. 
in combinatie met de Renaissance brachten het rariteitenkabinet met 
zich mee, de verlichting leidde tot de geboorte van het monumentale 
museum, de geïndustrialiseerde maatschappij introduceerde 
met de komst van het modernisme het neutrale museum, en de 
democratisering en popularisering van de jaren zeventig leidde tot 
het museum als supermarkt. Het nieuw-monumentale museum 
ontstond vanuit een ideologie die zich met name richtte op de 
architectonische verschijning, de abstractie die het modernisme met 
zich mee had gebracht leidde tot het neutrale museum en in die zin 
tot neutrale architectuur. Robert Venturi en James Stirling stelden dit 
beiden in manifesten aan de kaak, Venturi in zijn Complexity and 
Contradiction, en Stirling in zijn Neue Staatsgalerie. 

De ontwikkeling van de samenleving en de ontwikkeling van 
de museumarchitectuur heeft sindsdien niet stil gestaan. Sinds de 
komst van het nieuw-monumentale museum is het aantal musea 
en het aantal bezoekers aan musea drastisch toegenomen. Maar niet 
alleen het aantal nam toe, ook de schaal van musea en de hoeveelheid 
functies in het museum zijn toegenomen. Door toenemende schaal 
en toenemende bezoekersaantallen transformeert het museum in een 
commercieel apparaat dat een stad grote inkomsten kan brengen. 

POSITIE VAN HET RIJKSMUSEUM DER 
ARCHITECTUUR BINNEN HET ARCHETYPE

Waar het manifest van Venturi en Stirling zich richtte op de 
vervlakking van architectuur, richt het manifest dat nu nodig is zich 
op de didactische kant van kunstgeschiedenis, op de vervlakking 
van de doelstelling van het museum. Door kunst en hiermee 
kunstgeschiedenis als vermaak te zien in plaats van educatie verdwijnt 
het besef van waarde, van classificatie van kunst. 

Het Rijksmuseum der Architectuur manifesteert zich als tempel 
der architectuur en zet de moeder der kunsten weer op een voetstuk 
in de samenleving. Als een didactische instelling die is bedoeld om 
de rijke architectuurgeschiedenis die dit land rijk is aan het publiek 
te leren en een plaats te bieden om hierop te reflecteren en op voort 
te borduren. 

Waar Stirling en Venturi traditionele referenties inzetten 
als gelaagdheid in architectuur, om een architectonisch verhaal 
te vertellen, zet dit manifest traditionele referenties in om een 
didactische, monumentale basis te bieden. Het Rijksmuseum 
der Architectuur heeft dus in haar doel een sterke relatie met het 
monumentale museum zoals dat door Durand, Klenze en Schinkel 
werd voorgesteld. Waar commerciële problemen en een gebrek aan 
waardering voor de geschiedenis het vakgebied in het gedrang brengen 
moet dit Rijksmuseum als manifest dienen voor kennis en traditie.

Echter moet het Rijksmuseum der Architectuur er wel nú komen, 
en een antwoord bieden aan sommige werkelijkheden die in de tijd van 
Schinkel en Klenze nog niet bestonden. Deze werkelijkheden moeten 
echter niet worden gezien als een relativering van de monumentale 
basis, maar slechts als een plaatselijke accommodatie binnen deze 
monumentale basis. In plaats van de vraag van de samenleving 
bepalend te laten zijn voor het museum moet de vraag van de 
samenleving een plaats krijgen binnen deze monumentale basis. 
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figuur 3.1
impressie ingang binnenplein Rijksmuseum



RIJKSMUSEUM DER ARCHITECTUUR
analyse complexiteiten en contradicties

Als onderdeel van het vooronderzoek over complexiteit en 
contradictie in architectuur is een twintigtal casussen geanalyseerd, 
het gevormde begrippenkader is getoetst op deze casussen en de 
casussen zijn getoetst op de toepassing van deze begrippen. Eenzelfde 
analyse zal gemaakt worden van het ontwerp voor het Rijksmuseum 
der Architectuur. Het is hierbij belangrijk om de begrippen en het 
kader van complexiteit en contradictie in architectuur niet te zien als 
gereedschap om tijdens het proces complexiteit op te lossen maar meer 
als ontwerphouding die een architect kan aannemen om problemen 
op te lossen. Wanneer dit gedaan wordt kunnen deze complexiteiten 
aangewezen worden met behulp van deze analyse.
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Stel je eens voor... een wereld waarbinnen architectuur wordt erkend 
als moeder der kunsten en dusdanig door de samenleving op een voetstuk 
wordt gezet. Een wereld waarin de architect als meester van het bouwen 
wordt gezien en hierin zijn verantwoordelijkheid over het ontwerp kan 
laten gelden. Een wereld waarbinnen architectuur wordt gezien als 
discipline die cruciaal is voor het scheppen van een goede samenleving, 
voor het vormgeven van een cultuur. Een wereld waarin het Rijksmuseum 
niet alleen de werken van schilders en beeldhouwers tentoonstelt, maar 
ook maquettes en schetsen van de bouwkundige meesterwerken van de 
geschiedenis. Of beter nog... waarin er een Rijksmuseum der Architectuur 
bestaat dat dezelfde status geniet als het huidige Rijksmuseum der 
Kunsten. Waar kennisuitwisseling en kennisvergaring centraal staan. 
Waar architecten en leken zij aan zij studeren en verwonderen. Waarom 
lijkt zo’n beeld onwerkelijk? Waarom is dit beeld meer droom dan 
werkelijkheid? 

In het Rijksmuseum der Architectuur zou een plaats zijn voor de 
rijke architectuur traditie van Nederland. Men zou de traditie kunnen 
bestuderen en erop kunnen reflecteren, maar ook zou er ruimte zijn voor 
discussie en vernieuwing. De eeuwige actualiteit van reflectie tussen 
generaties en binnen een generatie zou centraal staan. Het zou een gebouw 
zijn dat monumentaal is, en haar wil oplegt aan de bezoekers. Een 
didactische wereld waarbinnen het publiek de waarde van architectuur 
opnieuw bijgebracht wordt.

Dit, reeds in de inleiding geschetste, ideaalbeeld is het uitgangspunt 
geweest voor de ontwerpopgave. De realisatie en verantwoording van 
dit ideaalbeeld wordt ondersteunt door de onderzoeken gedaan naar 
complexiteit en contradictie in architectuur en de ontwikkeling van 
het archetype museum. Er is onderzocht hoe met een monumentaal 
archetype als overdreven basisorde een ontwerp plaats kan bieden aan 
complexiteiten die geboden worden door de context, het programma 
of de hedendaagse tijd in relatie tot dit archetype.

INLEIDING
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figuur 3.2
Situatie 1:2500
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Traditie
Het museum wordt als een monumentaal museum in de situatie 

gepositioneerd; als autoritair object vrijstaand in een parkomgeving. 
De as die naar de ingang loopt is hierbij van belang, al wanneer men 
ver weg is dringt het Rijksmuseum zich aan de bezoeker op. De 
voorgevel is hierin erg dicht bij het archetype van het museum als 
monument gebleven, loodrecht op de benaderingsas. 

In de directe omgeving bevindt zich echter meer dan ‘park’, en 
waar het monumentale museum zich compleet onafhankelijk op kan 
stellen kan dat hier niet. Er zijn meerdere gebouwen die in de directe 
omgeving die een belangrijke rol spelen ten aanzien van het museum. 
De Kunsthal, gelegen aan de overzijde van het museumpark, het 
Boijmans van Beuningen museum, dat aan de benaderingsas van de 
ontwerplocatie is gelegen, en de witte villa’s, gelegen aan de andere 
zijde van de benaderingsas. Het Rijksmuseum richt haar voorgevel 
heel duidelijk op deze as, en ligt met deze gevel parallel in lijn met de 
gevels van het Boijmans van Beuningen museum en de witte villa’s. 
De traditionele, monumentale voorgevel sluit aan bij de traditionele 
architectuur van het Boijmans van Beuningen. 

Vernieuwing
De overige gevels zijn echter alle drie meer aangepast aan de 

context, zo heeft een verdraaiing van deze gevels ten opzichte van de 
voorgevel plaatsgevonden om aan de stedenbouwkundige structuren 
in de omgeving te beantwoorden en is de schil van het gebouw aan 
de zijde van het museumpark opengebroken en richt het gebouw zich 
zo op een minder traditionele manier op het park en op de Kunsthal.

SITUATIE
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FRIDERICUS GUILELMUS III STUDIO ANTIQUITATIS OMNIGENIAE ET ARTIUM LIBERALIUM MUSEUM CONSTITUIT MDCCCXXVIII

Schinkel’s Altes Museum, Berlijn

figuur 3.3
basisgeometrie afgeleid van het Altes Museum van Schinkel
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Traditie
Als basisgeometrie is het archetype van het Altes Museum van 

Schinkel geadopteerd. Na analyse zijn de belangrijkste bepalende 
kenmerken overgenomen: 

- de monumentale voorgevel 
- de monumentale centrale ruimte
- de ceremoniële chronologische routing
- de ‘open as’ door het gebouw waar de centrale ruimte geschakeld 
zit aan twee binnentuinen. 

Vernieuwing
De monumentale centrale ruimte is getransformeerd tot centraal 

plein waar omheen de ceremoniële routing als een spiraal-beweging 
omhoog loopt. De belangrijkste ruimtes voor het didactische 
museum, het auditorium en de bibliotheek (zie programma), zijn aan 
weerszijden van dit plein gesitueerd. De tuinen zijn de monumentale 
ruimtes geworden en de monumentale ruimte is ‘tuin’ geworden. 
Hierdoor kan het gebouw zich aan de parkzijde openen, er wordt 
een stedenbouwkundige routing door het gebouw heen gelegd. Deze 
stedenbouwkundige routing heeft echter niet als doel om het gebouw 
meer ‘open’ te laten zijn of een soort dwaling door het gebouw te 
creëeren, maar juist om de entree van het gebouw in monumentaliteit 
te overdrijven. Waar bij Schinkel de entree ook verdiept in de gevel ligt 
door een dubbele portico waaraan vervolgens de trappen zijn gelegen, 
is dit hier vertaald in een open as binnen een gesloten gebouw. (zie 
figuur 3.4 en 3.5)

BASISGEOMETRIE
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Traditie
Vanuit het Altes Museum en het monumentale museum is een 

didactische, chronologische, ceremoniële routing overgenomen. Deze 
route is vrij dwingend, in principe is er één route die langs alle functies 
in het gebouw leidt. 

In het Rijksmuseum wordt niet alleen verwonderd door het publiek, 
er is bovendien het grootste architectuurarchief ter wereld aanwezig. 
Bij de didactische instelling van het gebouw hoort een sterker contact 
tussen sector en publiek. Openbare en minder openbare delen van 
het gebouw worden met elkaar verweven, de bezoeker moet voelen 
en ervaren dat de architectuurgeschiedenis die aanwezig is verder gaat 
dan de tentoonstellingen die er staan. 

Hierom is vanuit het archetype van het monumentale museum 
begonnen met het uitgangspunt van een chronologische routing, die 
vertaald is naar een vloeiende overgang tussen verschillende functies. 
Er is uitgegaan van een overgang van museum naar studie naar archief, 
dit is vertaald in ‘werelden’, waarbij de twee belangrijkste ruimtes, het 
auditorium en de bibliotheek, deze werelden aan elkaar koppelen.

Het auditorium en de bibliotheek hebben, zoals al genoemd, een 
prominente plaats in het Rijksmuseum gekregen. In deze didactische 
tempel staat het vergaren en uitwisselen van kennis natuurlijk centraal, 
omdat het enerzijds draait om het leren en reflecteren van het verleden 
maar anderzijds ook gaat over het binnen een generatie of stroming 
kunnen discussiëren en reflecteren staan deze functies, die letterlijk 
het lezen en spreken vertegenwoordigen, centraal.

Vernieuwing

‘Nieuwe, commerciële functies’ als een café en een boekwinkel 
worden geaccepteerd. Er moet echter wel ‘moeite’ gedaan worden 
om deze te bereiken, het café is gesitueerd aan het einde van de 
hoofdrouting, met uitzicht over het park. Het publiek wordt zo 
aangemoedigd om de volledige route af te leggen en met alle facetten 
van het gebouw in aanraking te komen. De boekwinkel is gesitueerd 
achter de bibliotheek, en niet via andere wegen te bereiken. Hierdoor 
wordt de relatie bibliotheek-boekwinkel versterkt en het publiek 
aangemoedigd zich hier welkom te voelen. 

PROGRAMMA, ZONDERING EN SEQUENTIE

figuur 3.4
Verdiepte entree, kolossale monumentale orde van de schil wordt hier maximaal door de overdreven 
kolommen die zich hier losmaken van de gevel. Het lichte en open karakter van het binnenplein vergroot 
dit effect.
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Binnen de constructie komen veel complexiteiten tot uitdraging.  
In opzet is er een strak grid opgezet, overdreven orderlijk is aan dit 
grid vastgehouden, om de orde te creëren en te behouden die deze 
complexiteiten op kan vangen. 

Op het grid zijn 3 varianten constructie te onderscheiden, de 
gevels, de kolossale kolommen in het binnenplein en de kleinere 
kolommen daartussen. 

CONSTRUCTIE

De kolommen in de gevels zijn dubbelfunctionerend, in het 
bovenste deel zijn de kolommen onderdeel van het vlak in de gevel, 
daar onder transformeert de gevel zich in een gelaagdheid waarin de 
achterliggende kolommen te lezen zijn als pilasters. Waar de gevel 
onderbroken wordt door de onderdoorgang van de ingang zijn de 
kolommen los geraakt van de gevel waar ze in staan, als overdreven 
kolossale kolommen accentueren zijn het ‘gewicht’ van het museum 
ter plaatse van de ingang. 

figuur 3.5
open as richting museumpark, auditorium en bibliotheek als belangrijkste, monumentale functies; 
onderscheiden binnen geheel en onderdeel zijn van geheel.
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In het binnenplein speelt de constructie een rol bij de plaatsing 
van het auditorium en de bibliotheek tussen de museumvleugels. 
Het auditorium en de bibliotheek zijn namelijk én belangrijke, 
monumentale ruimtes, én onderdeel van het gebouw. Deze ruimtes 
onderscheiden zich binnen het geheel, terwijl ze onderdeel van dit 
geheel blijven. Hierom zijn de kolommen én constructie van het 
geheel, én constructie van deze losse ruimtes. Dit wordt overdreven 
uitgedragen door deze ruimtes te laten dragen door de kolommen 

ter plaatse van deze ruimtes te transformeren tot enorme portalen. 
Er wordt een eenheid gecreëerd met deze ruimtes en het gebouw als 
geheel, terwijl tegelijkertijd de monumentale orde in deze ruimtes 
meer voelbaar wordt.
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figuur 3.6
openheid  en lichtheid in gebouw, aan de buitenzijde gesloten als het monumentale museum, aan de 
binnenzijde open als het museum als instrument. Portalen in bibliotheek en auditorium benadrukken 
kolossale orde in monumentale ruimtes.
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VOORGEVEL  EN  DOORSNEDE ATRIUM   -   1 : 500
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BEGANE GROND   -   snede 2100 +P

1.1  entree- / receptie- podium
1.2 tijdelijke tentoonstelling 1
1.3 (optionele) buitenexpositie
1.4 werkplaatsen & restauratie-ateliers
1.5 directie & secretariaat
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LINKER ZIJGEVEL  EN  DOORSNEDE ENTREE    -   1 : 500
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NIVEAU 1   -   snede 6900 +P   -   1 : 500

2.1 kantoren
2.2   kantoren
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ACHTERGEVEL EN DOORSNEDE TRAPPENROUTE    -   1 : 500
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NIVEAU 2  -   snede 9300 +P   -   1 : 500

3.1 tijdelijke tentoonstelling 2 
3.2   auditorium
3.3 vaste tentoonstelling
3.4   boekwinkel
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RECHTER ZIJGEVEL EN DOORSNEDE BOEKWINKEL  /  STUDIEZAAL ARCHIEF    -   1 : 500
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NIVEAU 3   -   snede 13300 +P   -   1 : 500 4.1 bibliotheek
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DOORSNEDE AUDITORIUM  EN  DOORSNEDE BIBLIOTHEEK    -   1 : 500
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5.1 bibliotheek verdieping
5.2 studiezaal archief
5.3  archief
5.4 kantoren archiefmedewerkers
5.5 café/restaurant



102



103

NIVEAU  5   -   snede 19700 +P   -   1 : 500

6.1  studiezaal archief
6.2 archief
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EVALUATIE

Het combineren van de theorie en opgedane kennis van 
complexiteit en contradictie in architectuur en de uitgangspunten 
die zijn geformuleerd vanuit het gestelde ideaalbeeld en het daarbij 
horende manifest dat aansluit op de ontwikkeling van het archetype 
van het museum, hebben geleid tot een ontwerp waarin het 
monumentale museum onmiskenbaar aanwezig is in alle ruimtes, er 
heerst continu een grote orde en eenheid; als bijna vanzelfsprekend. 
Pas als het gebouw nader bekeken wordt komen de complexiteiten 
aan het licht, al zijn ze in grote getallen aanwezig. 

Binnen de monumentale, archetypologische opzet, zijn 
oplossingen gezocht voor pragmatische zaken als het laden/lossen 
in relatie tot de werkplaatsen, de garderobe en de kaartverkoop, de 
bereikbaarheid van ruimtes voor de minder-validen, en de vraag naar 
een boekwinkel en café in het hedendaagse museum. Echter zijn 
deze complexiteiten altijd opgelost in balans met de monumentale 
orde en uitgangspunten. Door de inpassing van deze realiteitszin 
vindt geen relativering van het manifest plaats, maar juist door deze 
complexiteiten vindt verrijking plaats. Hierdoor krijgt het ontwerp 
een grote meerwaarde, het ideaalbeeld wordt vertaald naar een reëel 
alternatief voor het huidige Nederlands Architectuurinstituur, en zet 
aan tot denken over de huidige museumontwikkelingen. 

Ik zelf ben ook weer een stap verder gekomen in het beantwoorden 
van de vraag hoe traditie en verleden een plaats kunnen vinden in 
hedendaagse architectuur. Venturi biedt de handvaten om gebouwen 
die eeuwen na elkaar gebouwd zijn op eenzelfde wijze te bevragen 
op complexiteiten en contradicties, waardoor veel inzichten worden 
verkregen in de architectonische middelen en deze gebouwen met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Op eenzelfde manier is in het 
onderzoek een opzet gemaakt om musea door de eeuwen heen met 
elkaar te vergelijken en zijn verbanden en relaties helder gemaakt. 

De functie Rijksmuseum der Architectuur leent zich uitzonderlijk 
goed voor dit vraagstuk, in hetzelfde gebouw wordt het heden 
van architectuur en het overzicht van de architectuurgeschiedenis 
ondergebracht. De urgentie die op haar hoogtepunt is door de fusie 
van het Nederlands Architectuurinstituut aan het begin van deze 
maand, maakt dat dit manifest juist nu niet alleen de waarde van 
de collectie van het Nederlands Architectuurinstituut in ere hersteld 
maar daarnaast vragen oproept over hoe we als samenleving op dit 
moment omgaan met dit soort instanties en in relatie daarmee, hoe 
we als samenleving omgaan met kunstconsumptie. 

In de hoop u tot nadenken aangezet te hebben verblijf ik.
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