
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Museum Mostar

Gacic, O.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/en/studentTheses/0b689022-edca-40e3-875e-910b66a89e90


Olja Gacic
Afstudeeratelier ‘M for Divine Detail’



Museum Mostar 

Afstudeerproject van Olja Gacic
Technische Universiteit Eindhoven

Projectgegevens:

Eindhoven, 17 januari 2014
Dit afstudeerproject hee!  plaatsgevonden binnen 
afstudeeratelier ‘M for Divine Detail’ onder leiding van 
dr. J.C.T. (Jacob) Voorthuis en ir. M.H.P.M. (Maarten) 
Willems

Afstudeercommissie:
prof. ir. J.D. (Juliette) Bekkering 
dr. J.C.T. (Jacob) Voorthuis
ir. M.H.P.M. (Maarten) Willems

Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven

Faculteit Bouwkunde
Master Architecture, Building and Planning





- 4 -- - - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ---------
Gebouw in context, maquette 1:2000



- 5 -

Dit project maakt onderdeel uit van het 
afstudeeratelier ‘M for Divine Detail’. Binnen 
dit atelier is er onderzoek gedaan naar de 
verhouding tussen architectuur en tektoniek, 
de maakbaarheid en het detail. Het onderzoek 
gee!  een helder beeld over hoe er over de 
architectuur werd gedacht vanaf de periode 
waarin Vitruvius leefde tot aan het heden. Deze 
theorieën zijn daardoor een gereedschapskist 
voor de eigen ontwerpgedachte. Iedereen 
interpreteert de theorieën op zijn eigen manier 
en kan zijn eigen inbreng erin geven, zoals 
Adolf Loos deed bij de Bekleidungstheorie 
van Gottfried Semper en zijn eigen Wet van de 
Bekleding schreef. 
Uit dit onderzoek is een boek voortgekomen 
dat door het hele atelier als collectief product 
is geschreven met de titel ‘M for Divine 
Detail: een studie van de tektoniek’. Het boek 
is geschreven als een atlas, waarbij de gelezen 
theorieën zijn opgedeeld in begrippen. Het 
boek is zowel te lezen per theorie als per begrip.

Het vervolg van dit vooronderzoek is het 
ontwerpen van een gebouw, waarbij achteraf 
gere# ecteerd wordt naar hoe het ontwerp en 
de theorieën van het vooronderzoek zich tot 
elkaar verhouden. Hierbij zal verwezen worden 
naar het boek ‘M for Divine Detail: een studie 
van de tektoniek’. Het vooronderzoek hee!  niet 
direct een aanleiding gegeven voor de gekozen 
locatie en de functie. Deze variabelen kunnen 
door de student zelf ingevuld worden.
De aanleiding voor de gekozen locatie is aan de 

ene kant om iets persoonlijks toe te voegen aan 
het project omdat ik oorspronkelijk uit Bosnië 
en Herzegovina kom en aan de andere kant 
omdat ik de stad Mostar erg fascinerend vind. 
Door locatieonderzoek te doen is gebleken 
welke functie het beste in de stad past en is er 
een speci$ eke locatie in de stad gekozen aan de 
hand van een aantal eisen waar de locatie aan 
moest voldoen. Uiteindelijk is er een museum 
ontworpen in het centrum van Mostar, die een 
positieve bijdrage zal leveren aan het groeiende 
toerisme in de stad.

Met dit project is een studie gedaan naar de 
tektoniek het tentoonstellen en welke rol 
architectuur hierin speelt. Het ontwerp is een 
voorbeeld van hoe architectuur, tektoniek en 
tentoonstellen zich tot elkaar verhouden. 

Voorwoord
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Historie & Context
Bosnië en Herzegovina is een land met 
veel verborgen rijkdommen. Zo hee!  het 
land prachtige natuurgebieden en talloze 
monumenten. Tijdens de burgeroorlog van de 
jaren 90 waren deze monumenten verwoest, 
waarna renovatie en onderhoud uitbleven 
vanuit het rijk.
Door het opkomende toerisme van Kroatië 
plukt de Bosnische stad Mostar hier de 
vruchten van. De toestroom van toeristen naar 
de stad komt vooral doordat de stad in de buurt 
ligt van de bedevaartplaats Međugorje  en het 
grensgebied tussen de twee landen.
In Mostar staan monumentale gebouwen 
die dateren vanaf het Romeinse Rijk. Het 
meest kenmerkende bouwwerk in de stad 
is de historische brug. Na de burgeroorlog 
is de binnenstad van Mostar benoemd tot 
werelderfgoed en zijn de handen ineen geslagen 
voor de renovatie van de monumenten. Als 
eerste zijn de brug en het centrumgebied 
gerestaureerd. Daarna zijn de monumentale 
gebouwen rondom deze binnenstad onder 
handen genomen. Hierbij gaat het vooral om 
de neoclassicistische gebouwen zoals de Oude 
Middelbare School voor Meisjes. Ondanks dat 
het gebouw behoort tot werelderfgoed blij!  de 
restauratie uit vanwege het gebrek aan geld van 
de gemeente. 

Functie
Naast renovatie van het gebouw is een 
passende functie vinden voor de Oude 
Middelbare School voor Meisjes van belang. 
Door onderzoek te doen naar bestaande en 
ontbrekende functies in de stad, zijn een 
aantal mogelijke herbestemmingen naar voren 
gekomen, met het museum als beste alternatief. 
De stad lee!  vooral van toerisme, zowel 
binnenlands als buitenlands toerisme. Echter 
hee!  de stad veel armoedig uitziende delen die 
nodig aan renovatie toe zijn. Daarnaast zijn er 

weinig geopende musea in het hele land. Na 
de burgeroorlog zijn alle musea gesloten en 
maar enkele hebben de deuren weer geopend.  
Sinds 2012 hee!  het laatste nationale museum 
in Bosnië haar deuren gesloten vanwege het 
gebrek aan bezoekers. Door de sluiting van het 
museum in Sarajevo lijkt er meer draagvlak 
te zijn voor een nationaal museum in Mostar. 
Sarajevo is een stad die vooral van binnenlands 
toerisme lee!  en die toeristen zijn minder 
geneigd om naar musea te gaan. Het zijn vooral 
de buitenlandse toeristen die naar musea gaan 
en die bezoeken sneller Mostar dan Sarajevo.

Ontwerp
Momenteel verkeert het gebouw in zeer 
slechte staat met instortingsgevaar. Enkel de 
Noord- en de Westgevel staan nog relatief sterk 
overeind. Door de oorspronkelijke structuur 
van het gebouw te analyseren is gebleken dat 
een aantal elementen kenmerkend zijn voor 
het gebouw. Ten eerste de twee voorheen 
genoemde gevels, die de stilistische kenmerken 
van het neoclassicisme bevatten en iets 
zeggen over de datering en de cultuur van 
het gebouw. Daarnaast is het gebouw tegen 
een helling aan gebouwd en hee!  daardoor 
veel hoogteverschillen. Ook is de structuur 
van een schoolgebouw te onderscheiden door 
het binnenplein, het introverte karakter van 
het gebouw en de vele trappen en lokalen, 
verbonden met gangenstelsels. 
Deze belangrijkste kenmerken zijn 
als uitgangspunten genomen voor het 
herbestemmingsconcept. 

Een museum ontwerpen hee!  vaak twee kanten: 
ofwel het ontwerp laat de tentoonstelling 
niet genoeg tot zijn recht komen, ofwel de 
tentoonstelling neemt de overhand en gee!  de 
bezoeker geen aandacht aan de architectuur.
Het ontwerp is gebaseerd op het idee 
dat architectuur net zo moet worden 

Samenvatting
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tentoongesteld als de artefacten in een 
museum: door de bezoeker te leiden en hem 
zowel de architectuur te laten ervaren als de 
tentoonstelling, beide op hun eigen manier en 
op het juiste moment.

Een belangrijk aspect van het museum is de 
routing. Het museum is opgesplitst in drie 
thema’s die elk een eigen routing hebben. 
Deze thema’s zijn gebaseerd op vakken van de 
Middelbare School voor Meisjes, waarbij het 
plein fungeert als het beginpunt, het pauzepunt 
tussen de ‘vakken’ door en het eindpunt van de 
tentoonstelling.
De routing van elk thema hee!  een belangrijke 
relatie met de oorspronkelijke gevel van de 
school. De manier waarop de routing langs 
de gevel loopt laat belangrijke delen van het 
bouwwerk naar voren komen en er ontstaan 
een dialoog tussen de twee. De oorspronkelijke 
gevel is de rode draad door het gebouw en 
tegelijkertijd het oriëntatiepunt.

Elke route is opgedeeld in verschillende 
ruimtes, waarbij bijvoorbeeld in de route van 
de geschiedenis de verschillende tijdvakken 
zijn opgedeeld in ruimtes. Deze ruimtes 
zijn zodanig aan elkaar geschakeld dat ze 
een interactie aangaan met elkaar en met de 
bestaande gevel. Hierdoor ervaart de bezoeker 
niet alleen de tentoonstelling, maar ook het 
gebouw en de stad.
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History & Context
Bosnia and Herzegovina is a country with a 
vast amount of beautiful scenery and prized 
monuments. During the civil war in the nineties 
most of these monuments were destroyed. 
Unfortunately renovation and maintenance 
of these buildings were non-existent due to 
the lack of interest of the central government. 
Recently the city of Mostar of Bosnia is reaping 
the rewards from the emerging tourists from 
Croatia. Tourists are travelling to Mostar 
because of its proximity to the pilgrimage site 
Međugorje and the border between the two 
countries. * ere are monumental buildings in 
Mostar that date back to the Roman Empire, 
with the historical bridge being the most 
famous. * e renovation and maintenance of 
the building came to prominence when the 
UNESCO and the central government gave the 
status of world heritage to the city. * e bridge 
and central area were the $ rst to be restored 
and the remaining area outside the city center 
followed a! er. * e focus of this thesis is on 
one of the neoclassical buildings in the area, 
namely the Former Girls’ High School. * e 
building is still in a neglected state due to the 
lack of funding by the local government.

Function
* e Former Girls’ High School is in need for 
renovation, but a contemporary function is also 
of essence. Research in available and missing 
functions show that a museum function is 
the best option. * e city is primarily driven 
by revenues from national and international 
tourism. However some areas are in need 
of renovation. In addition, there is a small 
number of museums in operation in Bosnia. 
* is is a result of the civil war of the nineties. 
In 2012 the last museum exhibiting national 
pieces was shut down in Sarajevo due to the 
lack of visitors. A so-called national museum 
would bene$ t from the geographic features 

of Mostar and the emergence of tourists from 
Croatia.

Design
At this time the Former Girls’ High School is 
in a very poor state. Aside from the north and 
west façade the rest of the building is not very 
stable. Analysis of the original structure shows 
several distinctive elements of the building 
that need to be respected in the redesign of the 
building. Firstly the aforementioned façades 
embodies the history and cultural context 
and the stylistic features of the neoclassicism. 
Secondly the building is constructed on a slope, 
which results in several height di/ erences. And 
thirdly the structure of the former educational 
function can be traced back to the main square, 
the inward character of the building and the 
vast amount of staircases and rooms that are 
connected with hallways. 

* ere are usually two ways to the design of a 
museum. Either the design of the building 
overshadows the exposition or the exposition 
diverts too much attention from the visitor 
from the experience of the architecture of the 
building. * e chosen design is based on the 
idea that architecture should be exposed as if 
it were the artifacts in a museum. * e visitor is 
guided in a way that the architecture itself is an 
integral part of the exposition. * ere is a timely 
and delicate balance between architecture and 
exposition. 

An important aspect is the routing of a museum. 
* e routing in the building can be divided 
into three themes based on the subjects of the 
Former Girls’ High School. * e main square 
has a pivotal role as start, break and end of the 
exposition. Allusions can be made between the 
start, break and end of the di/ erent subject in 
high school. * e routing of each theme has a 
strong relation with the original façade of the 

English summary
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building. As visitors travel along the façade 
on one of the routes, they will discover several 
important aspects of the building. In this way 
a dialog arises between routing and building. 
* e original façade serves as an encompassing 
motive of the building and as landmark.

Each route is subdivided in di/ erent rooms. 
For example, the route “History” has di/ erent 
eras that are subdivided in di/ erent rooms. 
* ese rooms are sequenced in a way that 
interaction is formed between the di/ erent 
rooms and the original façade. In this way the 
visitor experiences the exposition, building 
and the city of Mostar as a whole.
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Dit afstudeerverslag is een vervolg op het 
vooronderzoek vanuit het afstudeeratelier M 
for Divine Detail, waarin onderzoek is gedaan 
naar de tektoniek. De onderzochte theorieën 
met betrekking tot tektoniek zullen worden 
meegenomen in het ontwerp, waarbij in 
een essay gere# ecteerd wordt naar hoe deze 
theorieën zijn toegepast of welke theorieën als 
inspiratie hebben gediend voor het ontwerp.

De stad Mostar is een toeristische stad gelegen in 
Bosnië en Herzegovina, die bekend staat om de 
eeuwenoude brug. De brug is gebouwd tijdens 
de bezetting van Bosnië door het Ottomaanse 
Rijk en is nu een toeristische trekpleister. 
Tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië in 1990 
is echter de complete historische binnenstad 
van Mostar verwoest. De wederopbouw is nu 
nog volop bezig in de stad, maar de historische 
binnenstad is grotendeels herbouwd. Er staan 
echter nog een groot aantal gebouwen leeg.

Tijdens de burgeroorlog werden alle publieke 
gebouwen gesloten, waaronder musea. Na 
de oorlog konden veel musea niet heropend 
worden door gebrek aan toerisme, alleen 
het grootste museum in Sarajevo werd weer 
geopend totdat het in 2012 zijn deuren sloot 
wegens gebrek aan $ nanciële ondersteuning 
van de staat. Hierdoor is er op dit moment geen 
nationaal museum in Bosnië en Herzegovina. 
Aangezien het toerisme in Mostar steeds meer 
groeit doordat de stad in de buurt van Kroatië 
ligt, is het een geschikte locatie voor een nieuw 

museum. Tevens is dit een kans voor de stad 
om nog meer toeristen te trekken.

Eén van de ruïnes in Mostar die op de 
prioriteitenlijst staat om herbestemd en 
gerenoveerd te worden is de Oude Middelbare 
School voor Meisjes, gebouwd in 1902. De 
ruïne is door UNESCO uitgeroepen tot 
monument. Het gebouw staat achter de toren 
van de brug en is bereikbaar via de toeristische 
route, waardoor deze locatie zich het beste 
leent voor een museum.

In dit afstudeerverslag zal er een onderzoek 
gedaan worden naar hoe de architectuur 
van een museum zich verhoudt tot de 
tentoonstelling, hoe het oorspronkelijke 
gebouw zich verhoudt tot de nieuwbouw 
en welke rol de tektoniek hierin speelt. Het 
ontwerp voor het museum in Mostar zal een 
case study zijn voor dit onderzoek. De hierbij 
horende onderzoeksvraag is:

“Hoe kan een ruïne worden herbestemd tot een 
museum, waarbij de architectuur wordt ingezet 
om artefacten op een bepaalde manier tentoon 
te stellen en hoe komt dit tot uitdrukking in de 
tektoniek?”

Deze onderzoeksvraag zal in het hoofdstuk 
‘Ontwerpopgave’ nader toegelicht worden.

Inleiding
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Mostar is een stad die vooral van het toerisme 
lee! , mede vanwege het feit dat de stad in de 
buurt van de grens met Kroatië en de zee ligt. 
Ook komen er toeristen van over de hele wereld 
naar de beroemde bedevaartplaats in de buurt 
van Mostar, Međugorje, vergelijkbaar met 
Lourdes in Frankrijk. De regio rond Mostar 
hee!  daarnaast nog meer bezienswaardigheden, 
zoals de natuurgebieden rond de rivier Neretva 
en Romeinse opgravingen. Deze zijn, op de 
bedevaartplaats na, niet bekend bij toeristen 
omdat alleen lokale bewoners ervan af weten. 
Er zijn ook geen duidelijke informatiepunten 
waar toeristen informatie zouden kunnen 
krijgen over deze toeristische plaatsen. Er mist 
een soort toeristisch informatiebureau, zoals 
de VVV in Nederland.
Door de economische stimulans vanuit het 
toerisme is de stad de afgelopen paar jaar gaan 
bloeien en zijn veel gebouwen gerenoveerd. 
Echter staan nog steeds veel gebouwen leeg 
en wordt er geen geld vrij gemaakt om deze 
gebouwen te renoveren, dus worden ze aan 
hun lot overgelaten. Veel van deze gebouwen 
hebben een hoge architectonische waarde, 
zoals de Oude Hogeschool voor Meisjes. 
Bosnië en Herzegovina is een land met 
veel geschiedenis. Echter zijn er bijna geen 
musea, omdat deze na de burgeroorlog in 
1990 gesloten zijn. Veel opgravingen staan bij 
mensen thuis of in de opslag, terwijl ze in een 
museum thuishoren. Een aantal particuliere 
musea zijn wel te vinden, maar dit zijn kleine 
persoonlijke collecties. 

Mostar is in de zomer erg warm. Iedereen 
gebruikt airconditioning installaties voor 
koeling, zonder te denken aan het milieu. 
De rivier Neretva stroomt door de stad en is 
altijd erg koud, gemiddeld 7 graden Celcius. 
Deze kou zou gebruikt kunnen worden voor 
koeling van een gebouw in plaats van de 
airconditioninginstallaties.

Deze gegevens vormen aanleiding tot de 
totstandkoming van de ontwerpopgave.

Probleemstelling
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De ontwerpopgave voor dit project is om de 
ruïne van de Oude Middelbare school voor 
Meisjes te herbestemmen. Het gebouw is in 
zeer slechte staat en is toe aan renovatie. Er 
moet echter ook een nieuwe functie in die 
betekenis hee!  voor de stad. 

Door onderzoek te doen naar bestaande en 
ontbrekende functies in de stad, zijn een 
aantal mogelijke herbestemmingen naar voren 
gekomen, met het museum als beste alternatief.
De stad lee!  vooral van toerisme, zowel 
binnenlands als buitenlands toerisme. Echter 
hee!  de stad veel armoedig uitziende delen die 
nodig aan renovatie toe zijn. Daarnaast zijn er 
weinig geopende musea in het hele land. Na de 
burgeroorlog zijn alle musea gesloten en maar 
enkele hebben de deuren weer geopend. Zo 
ook de brugtoren in Mostar die de bouw van 
de brug exposeert. Er mist echter een nationaal 
museum in het land. Er staat een nationaal 
museum in Sarajevo, welke in 2012 gesloten is 
wegens het gebrek aan bezoekers. Sarajevo is een 
stad die vooral van binnenlands toerisme lee!  
en die toeristen zijn minder geneigd om naar 
musea te gaan. Het zijn vooral de buitenlandse 
toeristen die naar musea gaan en die bezoeken 
sneller Mostar dan Sarajevo. Daarom zal een 
Museum in Mostar succesvoller zijn dan elders 
in het land. 

De ontwerpopgave is dus het ontwerpen 
van een museum in de Oude Middelbare 
school voor Meisjes in Mostar.
In dit afstudeerverslag zal daarom de vol-
gende onderzoeksvraag centraal staan: 

“Hoe kan een ruïne worden herbestemd tot 
een museum, waarbij de architectuur wordt 
ingezet om artefacten op een bepaalde 
manier tentoon te stellen en hoe komt dit tot 

uitdrukking in de tektoniek?”

Hierbij zal onderzoek worden gedaan naar 
het herbestemmen. Uit dit onderzoek zul-
len architectonische posities naar voren 
komen, die ten opzichte van een bestaand 
gebouw kunnen worden ingenomen. 
Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden 
naar hoe architectuur zich verhoudt tot 
een tentoonstelling en wat de verhouding 
is tussen de twee. 
Vervolgens zal er onderzoek gedaan 
worden naar de locatie.
Hieruit komt een ontwerp naar voren dat 
antwoord gee!  op de onderzoeksvraag en 
re# ecteert op zowel het vooronderzoek 
naar de tektoniek als de andere aspecten 
uit de onderzoeksvraag.

Ontwerpopgave
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Cultuurhistorie

Bosnië en Herzegovina is een land met een rijke 
geschiedenis. Er zijn opgravingen gevonden 
uit de Romeinse tijd, er zijn grafstenen en 
voorwerpen uit de Middeleeuwen te vinden, 
de vele invloeden van het Ottomaanse Rijk 
en daarna het Oostenrijk Hongaarse Rijk. 
Het land hee!  verder een belangrijke rol 
gespeeld in de Eerste Wereldoorlog en hee!  
zich daardoor ona= ankelijk weten te maken 
van het Oostenrijk Hongaarse Rijk. Bosnië 
en Herzegovina was toen onderdeel van 
het voormalige Joegoslavië. In 1990 brak de 
Burgeroorlog in Joegoslavië uit, waardoor het 
land zich splitste in verschillende kleinere 
landen. Deze oorlog hee!  een grote invloed 
gehad op hoe Bosnië en Herzegovina zich 
hee!  ontwikkeld in de afgelopen jaren zowel 
in sociaal opzicht als economisch en politiek.

Prehistorische periode tot de Middeleeuwen

Nog voor de Romeinse tijd werd de westelijke 
Balkan, waaronder ook Bosnië en Herzegovina 
viel, bewoond door het Illyrische volk en de 
Kelten. Ook zijn er waarschijnlijk een periode 
Grieken in het gebied geweest. Er zijn munten 
gevonden in bepaalde streken van Bosnië en 
Herzegovina om dit te bevestigen. Tijdens de 
uitbreiding van het Romeinse Rijk werd ook 
de Balkan veroverd en behoorde een tijd toe 
aan de Romeinen. Naast de Romeinen leefden 
er ook Goten en Germaanse volkeren en de 
Hunnen.
Uit de Romeinse periode zijn veel 
gebruiksvoorwerpen, sieraden en wapens 
gevonden. Daarnaast zijn er enkele 
bouwwerken of delen ervan opgegraven op een 
aantal plekken in Bosnië en Herzegovina.
Tijdens de heerschappij van keizer Constantijn 
de Grote, die regeerde tussen 306 en 337 na 

Christus, bekeerden vele volkeren zich tot het 
christendom. De westelijke Balkan bestond 
toen voornamelijk uit Katholieken, terwijl de 
oostelijke Balkan voornamelijk uit Orthodoxe 
volkeren bestond, beide geloofsovertuigingen 
stammen af van het christendom. Van beide 
geloofsovertuigingen zijn een aantal kerken 
blijven bestaan en zijn er opgravingen 
gevonden van beelden en iconen. 
Na de val van het Romeinse Rijk werd Bosnië 
een koninkrijk.
Eind veertiende eeuw kwamen de Turken 
de Balkan binnen via Bulgarije. Pas in 1463 
werd het koninkrijk Bosnië door de Turken 
veroverd. 
De Turken hebben veel invloed gehad op 
de cultuur van het volk. Zo werd de mode 
aangepast, kwamen er gebruiksvoorwerpen 
bij, werden bepaalde woorden overgenomen 
en kwamen er andere wapens. Hier zijn ook 
veel overblijfselen van gevonden.

Locatie: Bosnië en Herzegovina
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Heerschappij van Oostenrijk-Hongarijë

Na 400 jaar onder de heerschappij van de 
Turken te hebben geleefd had het volk er 
genoeg van en versloegen ze de Turken in 
Kosovo op 12 september 1831. Rusland en 
het Ottomaanse Rijk waren in die periode 
ook in oorlog en het was uiteindelijk Rusland 
die grote delen van het Ottomaanse Rijk in 
bezit nam en deze gebieden teruggaf aan de 
Servische landen. 

Figuur 1. Balkan in 18711

1 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.70

Echter werd tijdens het Congres in Berlijn in 
1878 er uiteindelijk voor gekozen om Bosnië 
en Herzegovina aan het Oostenrijk-Hongaarse 
Rijk te geven, tot ongenoegen van Servië. 
Het volk zag Oostenrijk-Hongarijë niet als 
bevrijder, maar als vijand. Daarom ontstonden 
er vele bendes die zich tegen de heerschappij 
wilden verzetten.
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De Eerste Wereldoorlog

In 1914 reed de kroonprins van Oostenrijk-
Hongarijë, Franz Ferdinand, met met zijn 
vrouw Sophie door de provinciehoofdstad 
Sarajevo voor een nationale feestdag. Gavrilo 
Princip, die lid was van de terreurbende De 
Zwarte Hand, greep toen zijn kans om een 
aanslag te plegen en schoot met zijn pistool 
op de open auto. Zowel de kroonprins als 
zijn vrouw stierven. Oostenrijk-Hongarijë 
verklaarde hierna de oorlog aan Servië. Dit was 
het begin van de Eerste Wereldoorlog, doordat 
steeds meer landen zich gingen bemoeien. 
Uiteindelijk verloren Duitsland en het 
Oostenrijk-Hongaarse Rijk en werd de 
laatstgenoemde opgesplitst. Bosnië en 
Herzegovina werd ona= ankelijk verklaard 
van Oostenrijk-Hongarijë en behoorde vanaf 
1918 tot het Koninkrijk van Serven, Kroaten 
en Slovenen, dat na een korte periode van 
parlementaire democratie zijn naam in 1929 
veranderde in Koninkrijk Joegoslavië met 
koning Alexander aan de macht.2

Figuur 2. Moord op Franz Ferdinand3

2 Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw. Eerste 
druk, Cor van der Heijden et al., * iemeMeulenho/ , Amersfoort 
(2009) p.67 ISBN: 978-90-06-46305-7
3 http : / /blogs . smithsonianmag.com/histor y/
$ les/2013/04/sarajevo-murder.jpg

De Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog werd het 
Koninkrijk verdeeld over de buurlanden 
en andere delen werden marionetstaten 
van andere landen. Het huidige Bosnië 
was onderdeel van de Staat Kroatië en was 
onder Italiaanse invloed. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de partizanen onder leiding 
van Tito, die communistisch waren, tegen 
de bezetters. Kroatië, Bosnië, Herzegovina, 
Macedonië, Monte Negro, Servië en Slovenië 
verenigden zich vervolgens om samen de 
Duitsers te verslaan. Naast het verdrijven van 
de Duitsers wilden de partizanen zich ook 
verlossen van de monarchie. Na de Tweede 
Wereldoorlog ontstond het Joegoslavië van 
Tito. Bosnië en Herzegovina waren twee van 
de zeven republieken die samen Joegoslavië 
vormden. Het land was op dat moment op zijn 
hoogtepunt.

Figuur 3. Josip Broz Tito4

4 http://www.titoville.com/images/tito-biggest.jpg
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De Burgeroorlog

Onder leiding van Tito was de broederschap 
russen de verschillende religieuze en etnische 
groepen in Joegoslavië erg belangrijk om een 
eenheid te blijven vormen. Na de dood van 
Tito in 1980 werd het land steeds onstabieler 
mede door de economische crisis en begon 
het land steeds meer uit elkaar te vallen. In 
1990 begon de burgeroorlog en een jaar later 
scheidden Slovenië en Kroatië zich van het 
voormalige Joegoslavië. 
Bosnië en Herzegovina zat midden in de 
oorlog, vooral omdat deze provincies de 
meeste etnische gemengdheid hadden. Vele 
steden waren verwoest en een groot aantal 
mensen sloeg op de vlucht.

Figuur 4.  Joegoslavië 1918-1991 (links) en 1991-2000 (rechts)5

5 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.70

Deze oorlog is vooral een politieke oorlog die 
gemaskeerd wordt als een etnische oorlog door 
de andere Europese landen. Het ging Europa 
en Amerika er eigenlijk om het land te splitsen 
en zijn macht en politieke invloed af te nemen. 
Joegoslavië was, naast Rusland, een machtig 
communistisch land en werd als een dreiging 
gezien. 
In 1995 kwam er een einde aan de burgeroorlog 
en bleven de provincies Bosnië en Herzegovina 
als één land bestaan. Op dit moment is het land 
nog steeds bezig met de wederopbouw.

In Figuur 4 is de kaart van Joegoslavië te zien 
voor de oorlog (links) en na de oorlog (rechts).
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Klimaat en geologie

Bosnië en Herzegovina hee!  een uiteenlopend 
klimaat. Op de kaart in Figuur 5 is te zien 
dat Bosnië en Herzegovina zich bevindt in 
zowel het Middellandse-zeeklimaat gebied 
als het gebied met een overgangsklimaat en 
een landklimaat. Dit betekent dat de gebieden 
erg varieren in de mate van neerslag, de 
relatieve luchtvochtigheid, windstromingen en 
plantengroei. 
Gebieden die onder het Middellandse-
zeeklimaat vallen hebben warme en droge 
zomers, volgens de kaart van Köppen in 
$ guur 6 het Mediterraans klimaat genoemd. 
Gebieden die onder het overgangsklimaat 
of het landklimaat vallen zijn vaak koeler en 
hebben neerslag in alle jaargetijden.

Figuur 5.  Klimaatgebieden, vrij naar Sydow-Wagner, 19426

Figuur 6.  Klimaatgebieden, volgens Köppen7

6 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.70
7 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.70
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Op de neerslagkaart in Figuur 7 is te zien 
dat dicht bij de kust minder neerslag is dan 
wat verder het land in. Dit komt vanwege het 
gebergte langs de kust dat de wolken vasthoudt 
waardoor de neerslag zich vooral daar 
concentreert. Verder landinwaarts is er weer 
wat minder neerslag. Jaarlijks valt er tussen de 
800 en 2000 millimeter neerslag. 
De gemiddelde temperatuurin januari, zie 
Figuur 8,  ligt bij de kust tussen de 0 en 10 
graden Celcius, terwijl in het binnenland 
de gemiddelde temperatuur tussen de -5 en 
0 graden Celcius. In juli is de gemiddelde 
temperatuur bij de kust en in het Noorden van 
het land tussen de 20 en de 25 graden Celcius 
en landinwaarts tussen de 17,5 en 20 graden 
Celcius. Figuur 7.  Neerslag8

Figuur 8.  Gemiddelde temperatuur in januari en juli 9

8 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.71
9 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.71
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Wat betre!  de geologie bevindt Bosnië en 
Herzegovina zich in een gemengd gebied, 
zie Figuur 9. Het grootste deel van het land 
komt uit het Mesozoïcum en het Kwartair 
(Kenozoïcum). Er is ook een klein deel uit het 
Tertiair (Kenozoïcum), het Paleozoïcum en 
vulkanisch gesteente. Dit hee!  invloed op de 
samenstelling van de bodem en de plantengroei 
in het gebied.

Figuur 9.  Geologie10 

10 De Grote Bosatlas. Tweeënvij! igste druk, Wolters-
Noordho/ , Groningen (2001), p.70
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Figuur 1. De oude brug in Mostar1

Mostar is gelegen in een bergachtig landschap 
in Bosnië en Herzegovina. De stad is gebouwd 
in een dal waar de rivier Neretva doorheen 
stroomt. Hierdoor hee!  de stad een uitgestrekte 
vorm hee!  gekregen. De uitbreidingen vinden 
plaats in het noorden en het zuiden van de 
stad. Doordat de stad zich in een dal bevindt, 
vormen de bergen een soort scherm voor de 
wolken waardoor het er dus vaak zonnig is en 
in de zomer de temperaturen oplopen.
De grond is erg droog en steenachtig in dit 
gebied. De rivier Neretva loopt recht door de 
stad en verdeelt de stad in twee delen. Ook 
biedt de rivier koeling in het landschap.

Architectuur
De rijke geschiedenis en de vele bezettingen 
van Bosnië en Herzegovina door andere 
landen hee!  ertoe geleid dat de architectuur 
van de stad uiteenloopt van middeleeuwen tot 
nu. In de historische binnenstad zijn vooral 
gebouwen te vinden die gebouwd zijn in de 
Ottomaanse periode. Buiten de historische 
binnenstad staan vooral gebouwen uit de 
Oostenrijk-Hongaarse periode. Tijdens de 
communistische periode van Joegoslavië is 
er veel hoogbouw bijgekomen, uitgevoerd 
in beton. Na de oorlog zijn veel gebouwen 
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
e1/Mostar_Old_Town_Panorama.jpg

gerestaureerd en zijn er een aantal nieuwe 
gebouwen bij gekomen, vooral modern 
uitziende winkelcentra.
Door het warme klimaat zijn veel gebouwen 
introvert en hebben kleine gevelopeningen 
zodat de warmte buiten wordt gehouden. Veel 
gebouwen zijn gemaakt van beton en hebben 
een grote thermische massa om de warmte 
buiten te houden. De nieuwe winkelcentra 
hebben een glazen gevel waardoor er veel 
koeling nodig is in de zomer. Deze koeling gee!  
een groot energieverbruik waardoor publieke 
functies erg duur worden om te maken.

Figuur 2. Het gymnasium in Mostar2

Geschiedenis
Rond de rivier Neretva zijn in de prehistorie 
al nederzettingen geweest, zo ook op de plek 
waar nu de stad Mostar ligt. Er zijn daarnaast 
opgravingen uit de Romeinse periode gevonden 
onder bepaalde delen van de stad. Hieruit is 
te concluderen dat het gebied al sinds die tijd 
bewoond is. De stad is pas echt gaan bloeien in 
de Ottomaanse periode, door de opkomst van 
de handel in voornamelijk tabak.
In de periode van de bezetting door het 
Oostenrijk-Hongaarse Rijk hee!  veel invloed 
gehad op de architectuur en de uitbreiding van 

2 http://i.imgur.com/d20h8.jpg

Locatie: Mostar
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de stad. De $ jnmazigheid van de Ottomaanse 
stedebouw is aangevuld door de grootschalige 
Oostenrijk-Hongaarse bebouwing.
Na het Oostenrijk-Hongaarse Rijk is de stad 
zich verder gaan uitbreiden richting het 
Noorden en het Zuiden langs de rivier Neretva. 
Tijdens de Burgeroorlog is de stad verwoest, 
met name de binnenstad en het historisch 
centrum. Rond 2000 is men pas begonnen 
met de wederopbouw en renovatie van de 
monumentale gebouwen en deze renovatie is 
nog steeds bezig.
In de laatste paar jaar zijn er vooral een aantal 
grote winkelcentra gebouwd die een moderne 
uitstraling hebben. Vooral glas en marmer zijn 
gebruikt als materialisatie. 

Figuur 3. Het historisch centrum in Mostar na de burgeroorlog3

3 h t t p : / / w w w. r e t r o n a u t . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/02/BOSNIAN-WAR-FOTOS-081.jpg
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Klimaat
Het klimaat in Bosnië en Herzegovina verschilt 
erg per gebied. In Bosnië is het voornamelijk 
vochtig en warm in de zomer en sneeuwt het 
veel in de winter, terwijl in Herzegovina de 
zomers erg droog en warm zijn en valt er bijna 
geen sneeuw in de winter.
Mostar ligt in het gebied van Herzegovina en 
hee!  in de zomermaanden last van hittegolven. 
Hier moet rekening mee gehouden worden in 
het ontwerpproces.

Figuur 4. Klimatologische Gemiddelden4

Maand Gemiddelde 
temperatuur
Dagelijks 
minimum 
(graden 
Celcius)

Gemiddelde 
temperatuur
Dagelijks 
maximum
(graden 
Celcius)

Gemiddelde 
totale neer-
slag (mm)

Gemiddelde 
aantal dagen 
met neerslag

Jan 1.9 8.4 165 13

Feb 3.2 10.8 151 12

Mrt 5.4 14.6 150 12

Apr 8.4 19.0 127 13

Mei 12.5 24.0 102 12

Jun 15.8 27.6 78 12

Jul 18.6 31.1 43 7

Aug 18.4 30.8 74 8

Sep 15.3 26.9 96 8

Oct 11.2 21.0 151 11

Nov 6.7 14.5 200 13

Dec 3.3 9.7 179 13

Remarks:
- Climatological information is based on monthly averages for 
the 30-year period 1961-1990
- Mean number of rain days = Mean number of days with at least 
0.1 mm of rain
- Attention: Please note that the averaging period for 
climatological information and the de$ nition of “Mean Number 
of Precipitation/Rain Days” quoted in this web site may be 
di/ erent for di/ erent countries. Hence, care should be taken 
when city climatologies are compared

4 http://www.worldweather.org/005/c00014.htm, 
geraadpleegd op 15 april 2013
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Functies
Op de kaart in aQ eelding x zijn de functies te 
zien van de binnenstad in Mostar. Hierin is 
te zien dat in de binnenstad vooral openbare 
functies aanwezig zijn, zoals winkels (oranje 
bebouwing) en restaurants (roze bebouwing). 
Wat opvalt, is dat direct aan de historische 
binnenstad het woongebied grenst (rode 
bebouwing). 
Daarnaast is op de kaart te zien dat relatief veel 
bebouwing leeg staat, zelfs in de buurt van de 
historische binnenstad. Dit zijn gebouwen die 
tijdens de oorlog verwoest zijn maar waar geen 
geld voor is vrijgemaakt om te renoveren of 
waarvan de eigenaar niet bekend is, waardoor 
er niets aan veranderd mag worden. 
Het zou een de stad goed doen om vooral in het 
historisch centrum alle leegstaande bebouwing 
te renoveren en herbestemmen, zodat de stad 
er weer uitziet als voorheen en het toerisme 
een positieve bijdrage gee! . 
In de regelgevende plannen van de gemeente 
Mostar is een taartdiagram te zien waarin 
de verschillende functies zijn uiteengezet in 
percentages van de totale bebouwing. Hier valt 
op dat meer dan de hel!  van de bebouwing 
bestemd is voor wonen. 

Figuur 5. Functies in Mostar5

Figuur 6. Functiekaart Mostar (links)6

5 Regelgevend plan Mostar, gemeente Mostar, p.13
6 Gemeente Mostar

Daarnaast valt op dat er relatief veel 
leegstaande gebouwen in de stad staan. Dit 
komt vooral doordat in de burgeroorlog veel 
geouwen zijn verwoest en deze gebouwen 
aan renovatie en herstel toe zijn. Winkels en 
restaurants staan derde en vierde in de lijst van 
veel voorkomende functies. Wat opvalt is dat 
er zeer weinig openbare en culturele gebouwen  
zijn.

Conclusie
Mostar is een stad met bouwwerken uit 
verschillende periodes in de geschiedenis. Er 
staan echter veel gebouwen leeg en zien er 
vervallen uit, wat op sommige plaatsen een 
armoedig beeld gee! . Dit gee!  toeristen een 
negatief beeld van de stad waardoor ze de 
stad minder snel zouden doorverwijzen aan 
anderen. Door dit probleem aan te pakken 
zal de stad opbloeien aan toerisme en een 
van de meest bezochte steden van Bosnië en 
Herzegovina maken.
Daarnaast zal het veel geld kosten op lange 
termijn om passieve oplossingen te zoeken voor 
de koeling van gebouwen door bijvoorbeeld 
architectuur en bouwtechniek in te zetten.
Door het herbestemmen van de leegstaande 
gebouwen commerciële, culturele of openbare 
functies zal de stad nieuw leven krijgen.
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Bosnië en Herzegovina is een land met veel 
verborgen rijkdommen. Naast de prachtige 
natuurgebieden staan er veel monumenten 
die tijdens de burgeroorlog van de jaren ‘90 
verwoest zijn, maar waar geen geld voor 
wordt vrijgemaakt vanuit het rijk om deze te 
onderhouden. 
Met het opkomende toerisme van Kroatië 
geniet Mostar in het bijzonder hiervan. Door 
zijn ligging langs de grens met Kroatië en door 
de bedevaartplaats Međugorje komen steeds 
meer toeristen naar de stad, waardoor de stad 
de laatste paar jaar steeds meer is gaan groeien. 
Vooral winkelcentra doen het goed in deze 
stad. 
Mostar hee!  een historisch centrum welke uit 
de periode van het Ottomaanse Rijk stamt. De 
stad is vooral beroemd vanwege de historische 
brug, gebouwd in de zestiende eeuw. Grenzend 
hieraan staan veel monumentale gebouwen uit 
de periode waarin het Oostenrijk-Hongaarse 

Rijk het land bezet had. 
Tijdens de burgeroorlog is de complete 
binnenstad verwoest door bombarderingen.  
Na de oorlog hee!  het relatief lang geduurd 
voor UNESCO en het rijk om te beslissen dat de 
binnenstad in zijn geheel tot het werelderfgoed 
behoort en gerenoveerd moest worden. Pas 
in 2002 zijn de brug en de gebouwen direct 
daaromheen gerestaureerd.
Men is nu nog bezig om de monumentale 
gebouwen die om deze binnenstad staan in 
hiërarchische volgorde te restaureren. Hierbij 
gaat het vooral om de neoclassicistische 
gebouwen, waaronder de Oude Middelbare 
School voor Meisjes. Dit gebouw stamt uit 1900 
en is één van de drie eerste Meisjesscholen in 
het land. 
Toen er gemengde scholen kwamen werd de 
Oude Middelbare School voor Meisjes gebruikt 
voor gemengde scholen als extra lokalen, maar 
het grootste deel werd gebruikt als winkel en 

Locatie: Meisjesschool
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kantoorruimte. Er zijn zelfs verhalen dat de 
gemeente er een tijdje was gehuisvest.

De Meisjesschool behoort ook tot het 
UNESCO werelderfgoed. Het hee!  in 2001 
de status gekregen als monumentaal pand van 
de hoogste waarde. De Noord- en Westgevel 
zijn zijn het meest monumentaal. Daarnaast 
hoort de structuur van het gebouw binnen 
de steednbouwkundige context bewaard te 
blijven. Het gebouw is er echter zo slecht aan 
toe dat als er binnenkort niets aan gedaan 
wordt, dan zou het zou in kunnen storten. 
Het interieur van de school wordt niet in het 
plan besproken en hee!  waarschijnlijk weinig 
of geen monumentale waarde. Waarschijnlijk 
komt dit ook doordat het voor het grootste 
deel verwoest is. 

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat 
het gebouw in zeer slechte staat verkeert en 
dat verschillende delen elk moment kunnen 
instorten. Enkel de Noord- en de Westgevel 
staan nog relatief sterk overeind. 
Door de oorspronkelijke structuur van het 
gebouw te analyseren is gebleken dat een 
aantal elementen kenmerkend zijn voor 
het gebouw. Ten eerste de twee voorheen 
genoemde gevels, die de stilistische kenmerken 
van het neoclassicisme bevatten en iets 
zeggen over de datering en de cultuur van 
het gebouw. Daarnaast is het gebouw tegen 
een helling aan gebouwd en hee!  daardoor 
veel hoogteverschillen. Ook is de structuur 
van een schoolgebouw te onderscheiden door 
het binnenplein, het introverte karakter van 
het gebouw en de vele trappen en lokalen, 
verbonden met gangenstelsels. 
Deze belangrijkste kenmerken zijn 
als uitgangspunten genomen voor het 
herbestemmingsconcept. 

Het gebouw valt onder gemeentelijk eigendom, 
die geen geld vrijmaken om het gebouw te 
restaureren.
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Analyse tentoonstellen 

Elk artefact hee!  een eigen geschiedenis 
en betekenis voor degenen die het gebruikt 
hebben. Op het moment dat een artefact 
wordt tentoongesteld, krijgt het voorwerp een 
nieuwe context en verandert daarmee ook zijn 
betekenis. De taak van een tentoonstelling 
is niet enkel het tonen van artefacten aan 
bezoekers, maar daarbij ook een stuk van zijn 
geschiedenis en betekenis te tonen. Ook kan er 
een nieuwe betekenis aan toegevoegd worden. 
De taak van een tentoonstelling is om een 
nieuwe context te creëren voor de artefacten 
en de bezoeker daarmee iets mee te geven van 
het object. 1

Oorspronkelijk was een tentoonstelling niet 
meer dan een verzameling voorwerpen in privé 
collecties die bezocht werden door genodigden. 
Het woord galerij komt oorspronkelijk van de 
lange gangen die ruimtes van villa’s met elkaar 
verbond waar men schilderijen hing om de 
wandeling door het huis minder saai te maken. 
2 
Het woord museum aan de andere kant komt 
van het Griekse woord mouseion: een tempel 
gewijd aan de muses. Hier kwamen geleerden, 
dichters en scholieren bij elkaar om inspiratie 
op te doen. Dit werden aparte gebouwen voor 
kunst en studie, waaronder de bibliotheek in 
Alexandria die ook mouseion werd genoemd. 
Wij kennen het nu als museum, aX omstig van 
het Latijnse equivalent. 3

Een lange tijd werden artefacten en kunst 
tentoongesteld in grote zalen of lange gangen. 
Het was de standaard en er was weinig 

1 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 20
2 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 13
3 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 7

interactie met de architectuur. 
Het klassieke museum is als volgt opgebouwd: 
vier wanden, licht van boven, twee deuren, één 
voor de ingang en één voor de uitgang.

Het eerste o%  ciele openbare museum was het 
Louvre in Parijs in 1793. In de 19e en de 20e 
eeuw zijn er veel musea bij gekomen.
Het principe van tentoonstellen gaat over 
het communiceren van een verhaal naar de 
bezoeker. Dit kan op verschillende manieren, 
waarvan de architectuur een grote rol kan 
spelen. In plaats van een lange gang kunnen 
artefacten op oneindig aantal andere manieren 
worden tentoongesteld.

De dialectiek tussen architectuur 
en tentoonstelling

Een artefact dat wordt tentoongesteld is een 
voorwerp dat uit zijn oorspronkelijke context 
is gehaald en in een nieuwe context is geplaatst. 
De context bepaalt voor een groot deel hoe de 
bezoeker het object ervaart. De architectuur 
doet bewust of onbewust altijd mee met de 
ervaring van het object. Het kan de ervaring 
versterken, maar het kan ook te veel aandacht 
eisen van de tentoonstelling. Op bepaalde 
momenten is de tentoonstelling belangrijk 
voor de bezoeker en wordt er minder of geen 
aandacht geschonken aan de architectuur, 
terwijl op andere momenten de architectuur 
juist de overhand neemt en de bezoeker gee!  
dan minder aandacht aan de tentoonstelling.
Emilio Chlimintzas, de schrijver van het 
boek ‘Musea: idee en architectuur’, schrij!  het 
volgende over de relatie tussen architectuur en 
tentoonstelling:

“De ontwerper dient een spannende 
ontdekkingsreis te creëren langs de 
verschillende objecten van de kunstcollectie, een 

Museum
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architectonische promenade die de bezoekers 
langs de geheimen van oude en nieuwe kunst 
voert.” 4

Jan van Geest schrij!  in zijn essay ‘Museale 
overwegingen’5 dat architectuur en 
tentoonstelling zich verhouden zoals een 
perceptiepsychologisch test$ guurtje, waarbij 
twee aQ eeldingen zich in één aQ eelding 
bevinden. Je kunt zowel de ene als de andere 
aQ eelding zien, maar nooit tegelijkertijd. “Het 
is ‘of/of ’ en niet ‘en/en’.” … “Of je bekijkt het 
gebouw, of je bekijkt de kunst die er hangt, staat 
of ligt.” 6

Echter mag er niet uit het oog worden verloren 
wat het echte doel is van een museum: “All 
too o$ en the original goal seemed forgotten: to 
present works of art in an environment where 
space, light and atmospheric conditions would 
be ideal.” 7

Er moet door de bezoeker genoeg aandacht 
worden gegeven aan zowel de architectuur als 
de tentoonstelling, waarbij de laatstgenoemde 
in ideale omstandigheden moet worden 
tentoongesteld.

V. M. Lampignani schrij!  in zijn boek over 
moderne musea dat het ontwerpen van een 
museum noch hetzelfde is als het ontwerpen 
van slaapvertrekken, noch het ontwerpen van 
centra voor recreatie, maar laboratoria voor 
zintuigelijke perceptie en voor het kritische 
denken.8

4 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 7
5 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 18
6 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 18
7 Museums for a new millennium. V. M. Lampugnani. 
Prestel, Munich (1999) p. 13
8 Museums for a new millennium. V. M. Lampugnani. 
Prestel, Munich (1999) p. 14

Het Altes Museum in Berlijn van K. F. Schinkel 
is vaak geïmiteerd door architecten, vooral 
vanwege zijn plattegrond. Het museum is een 
combinatie van een galerij en een centrale 
rotunda. Alles in dit museum is ondergeschikt 
aan het didactische programma, namelijk 
het meenemen van de bezoeker langs een 
chronologische presentatie van de ontwikkeling 
van de kunst. 9

Het Joods Museum in Berlijn, ontworpen door 
Daniel Libeskind, is een zeer bekend voorbeeld 
van hoe architectuur de ervaring van een 
tentoonstelling kan versterken. Het museum 
hee!  als doel de bezoeker mee te nemen in de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog en het gevoel 
te ervaren van de vervolging van de Joden. 
Door middel van ruimte, materiaal en licht 
weet Libeskind het gevoel van benauwdheid 
en wanhoop over te brengen op de bezoeker.10

Het Guggenheim Museum in New York, 
ontworpen door F. L. Wright is niet ontworpen 
voor één bepaalde tentoonstelling, maar juist 
voor verschillende tentoonstellingen die elkaar 
afwisselen. Omdat de tentoonstelling variabel 
is, werd een standaard museumrouting als 
basis gepakt, namelijk een sequentie van 
ruimtes die de bezoeker van begin tot eindpunt 
weet te brengen en elk onderdeel van de 
tentoonstelling toont. Deze routing is in een 
spiraal geplaatst met verschillende nissen aan 
de gevelzijde. Hiermee zou elke tentoonstelling 
moeten kunnen worden tentoongesteld. Hierin 
speelt de architectuur een rol in de beleving van 
de sequentie van de tentoongestelde objecten 
en deze kan bij elke tentoonstelling worden 
gevarieerd. 11

9 Museums for a new millennium. V. M. Lampugnani. 
Prestel, Munich (1999) p. 20
10 Museums for a new millennium. V. M. Lampugnani. 
Prestel, Munich (1999) p. 100
11 Musea: idee en architectuur. E. Chlimintzas. SUN 
Amsterdam (2004) p. 85
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Er zijn nog talloze andere voorbeelden 
van musea waarbij de architectuur en de 
tentoonstelling een dialoog met elkaar 
aangaan of waarbij er juist een spanning 
tussen de twee ontstaat. Wat in het ontwerp 
zal worden meegenomen is het afwisselen van 
architectuur en tentoonstelling zodat beide 
evenveel aandacht krijgen.
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Doordat functies door de jaren heen 
veranderen, verandert ook de vraag naar 
ruimte en de eisen die hieraan gesteld 
worden. Het komt daarom vaak voor 
dat gebouwen, door hun onvermogen 
om grote veranderingen te ondergaan, 
leeg komen te staan. Indien deze gebou-
wen van waarde zijn of juist mogelijk-
heid bieden om aanpassingen te maken, 
worden deze gebouwen herbestemd. 
Er zijn bij het herbestemmen acht re-
torische stijl$ guren gegroepeerd door 
Michelle Provoost in haar boek ‘Re-arch: 
nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen’.

De acht retorische $ guren die Michelle 
Provoost onderscheidt, zijn:
1. ndergronds: de ingreep gaat onder-

gronds en is ondergeschikt aan het 
bestaande object 

2. 1+1=2: oud en nieuw staan naast 
elkaar en staan in contrast

3. 1+1=1: het oude en het nieuwe vers-
melten tot iets nieuws, worden één

4. Continuïteit: architectonische inter-
venties zijn gebaseerd op gelijkenis en 
congruentie met het bestaande, niet 
op het verschil.

5. Palimpsest: elke ingreep draagt bij aan 
de accumulatie van historie van het 
object, maar laat tegelijkertijd het licht 
schijnen over eerdere ingrepen

6. Heremietkree! : behoud van het 
(gevel)beeld, maar een uitholling van 
het interieur ten behoeve van nieuwe 
functies

7. Recapitulatie: het recapituleren van 
de ontwerpmentaliteit van de oor-
spronkelijke ontwerper zonder hem te 
willen imiteren

8. Faceli! : het constructieve deel van 
een gebouw wordt opnieuw gebruikt, 
maar het (gevel)beeld van het gebouw 
verandert sterk1

Deze acht $ guren geven een overzicht van 
wat voor houding de ontwerper zou kun-
nen innemen ten opzichte van het oor-
spronkelijke gebouw bij het herbestem-
men. Ook wordt de ontwerper uitgedaagd 
om de houding te zoeken buiten de acht 
$ guren.
Het gee!  echter geen aanleiding om één 
van de acht speci$ ek te kiezen. Het is 
namelijk een objectieve groepering van 
herbestemmingen tot nu toe.

Over het algemeen geldt dat eerst de oud-
bouw wordt geanalyseerd. Hieruit volgen 
een aantal aanbevelingen ten opzichte van 
de mogelijkheden en de schatting van de 
waardevolle delen van het gebouw. Ver-
volgens wordt er een visie ontwikkeld en 
aan de hand daarvan worden er keuzes 
gemaakt over de nieuwbouw. Eigen-
lijk wordt achteraf pas mogelijk om het 
ontwerp te groeperen in één van de acht 
$ guren van Michelle Provoost.

1 Re Arch. M. Provoost. Uitgeverij 010, Rotterdam 
(1995) p. 10

Herbestemming
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Sfeerbeeld tentoonstellingsruimte
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In het museum worden artefacten ten-
toongesteld uit verschillende periodes 
in de tijd, vanaf de Romeinse tijd tot aan 
de burgeroorlog in 1990. Deze artefacten 
zullen worden gegroepeerd in vakken 
die op scholen worden gegeven, zoals ge-
schiedenis, aardrijkskunde, biologie, maar 
ook vakken die vroeger werden gegeven, 
zoals kookles en naailes. Bij de laatst-
genoemde zullen artefacten en kleding-
stukken worden tentoongesteld van over 
verschillende periodes door elkaar.

In het museumontwerp zijn de functies als 
volgt opgesteld in een programma van ei-
sen met de bijbehorende oppervlaktes:

Entrée, Receptie, Garderobe 325 m² 
Winkel en opslag  135 m²
Café / restaurant  370 m²
Toiletten   20 m²
Expositieruimte  2000 m²
Personeelsruimte, toiletten,
 kantine   250 m²
Conserveringsatelier  100 m²
Archief    150 m²
Bibliotheek   100 m²
Congreszaal   175 m²
Opslag    300 m²
Techische ruimte  100 m²
Totaal    3925 m² 

Deze is opgesteld vanuit enerzijds onder-
zoek naar bestaande musea en anderzijds 
vanuit de beschikbare oppervlakte in het 
gebouw.

Programma van eisen
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Figuur 1. Concept tentoonstellen1

1 eigen productie

Concept
Een museum ontwerpen hee!  vaak twee kanten: 
ofwel het ontwerp laat de tentoonstelling 
niet genoeg tot zijn recht komen, ofwel de 
tentoonstelling neemt de overhand en gee!  de 
bezoeker geen aandacht aan de architectuur.
Om deze tweestrijd te voorkomen worden 
architectuur en tentoonstelling afgewisseld om 
in harmonie te worden bewonderd door de 
bezoeker. 
De rol van de oorspronkelijke gevel zal hierin 
zowel vallen onder architectuur als onder 
tentoonstelling. 
Het ontwerp is gebaseerd op het idee 
dat architectuur net zo moet worden 
tentoongesteld als de artefacten in een 
museum: door de bezoeker te leiden en hem 
zowel de architectuur te laten ervaren als de 
tentoonstelling, beide op hun eigen manier en 
op het juiste moment.

Ontwerp
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Oud versus nieuw
Het museum is ontworpen in de ruïne van 
de Oude Middelbare School voor Meisjes. 
Het oorspronkelijke gebouw is gebouwd in 
neoclassicistische stijl rond 1900. Deze stijl 
werd in die periode erg vaak gebruikt, vooral 
vanwege zijn statige karakter. Door toepassing 
van relatief grote ramen en hoge verdiepingen, 
raakt de verhouding tussen mens en gebouw uit 
proportie waardoor de mens zich klein voelt. Er 
wordt gespeeld met de menselijke maat. In het 
oorspronkelijke gebouw waren regels en stijlen 
toegepast in de ramen, waardoor de menselijke 
maat toch voor een gedeelte terugkwam. 

Vitruvius schrij!  in zijn ‘De Architectura Libri 
Decem’ het volgende over proporties binnen 
het begrip ‘Evenwichtige verhoudingen’.  
Evenwichtige verhoudingen zijn bereikt in een 
gebouw wanneer de proporties van de delen 
samenhangen met de proporties van het geheel 
en samen één geheel vormen. Het voorbeeld 
dat hij hierbij gebruikt is de Vitruviaanse man. 
Zoals de hand zich verhoudt tot de arm van de 
man, zo verhoudt de arm zich tot het lichaam.2 

Door de stijlen en regels uit het raam te halen 
blijven de proporties intact binnen het gebouw. 
Enkel de relatie tussen het gebouw en de mens 
verandert. De mens zal zich klein voelen en het 
gebouw zal statiger overkomen dan voorheen. 
Dit e/ ect wordt versterkt door de hoge hal die 
ontstaan is doordat gekozen is de vloeren niet 
te herstellen in oorspronkelijke staat, maar 
door verschillende ruimtes in het gebouw te 
plaatsen. 

In het Museum in Mostar zal de architectuur 
de bezoeker leiden om op bepaalde momenten 
het tentoongestelde waar te nemen, terwijl op 

2 M for Divine Detail: Studie van de tektoniek. I. 
Boertien et al. Technische Universiteit Eindhoven (2014), p.124 
(begrip nr 23)

andere momenten juist de architectuur alle 
aandacht krijgt.
Dit e/ ect wordt bewerkstelligd door gebruik 
te maken van volumes die in het oude gebouw 
worden geplaatst.
In de volumes wordt de bezoeker op de 
tentoonstelling gericht, terwijl buiten de 
volumes de architectuur juist wordt benadrukt.
Naast de artefacten en de architectuur van 
het bestaande gebouw wordt in het museum 
ook de stad tentoongesteld door bepaalde 
zichtlijnen te accentueren.

Figuur 2. (links) Gebouw in context 1:2003

Figuur 3. (boven) Tentoonstellen van de stad door middel van 
zichtlijnen4

3 eigen productie
4 eigen productie
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Plattegrond Eerste verdieping 1:500

Doorsnede AA’ 1:500



- 57 -

Plattegrond Vierde verdieping 1:1000

Plattegrond Derde verdieping 1:1000

Plattegrond Tweede verdieping 1:1000
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Westgevel aanzicht 1:200

Doorsnede CC’ 1:200
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Figuur 1. westgevel aanzicht (linker pagina boven)
Figuur 2. Doorsnede BB’ (linker pagina, onder)
Figuur 3. Sfeerbeeld restaurant bij entree (boven)

Bij binnenkomst in de entreehal is er een 
mogelijkheid om te genieten van een lunch of 
een drankje. Op het plein waar het museum 
echt begint is ook een restaurant waar men 
tussen de routes door iets kan drinken of eten. 
Hierdoor krijgt het plein zijn oorspronkelijke 
functie terug, namelijk het fungeren als 
pauzemoment tussen de lestijden door.
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Route Entree
Route Geschiedenis
Route Aardrijkskunde
Route Kleding
Route Personeel
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Routing
Een belangrijk aspect van het museum is de 
routing. Het museum is opgesplitst in drie 
thema’s die elk een eigen routing hebben. 
Deze thema’s zijn gebaseerd op vakken van de 
Middelbare School voor Meisjes, waarbij het 
plein fungeert als het beginpunt, het pauzepunt 
tussen de ‘vakken’ door en het eindpunt van de 
tentoonstelling.

De routing van elk thema hee!  een belangrijke 
relatie met de oorspronkelijke gevel van de 
school. De manier waarop de routing langs 
de gevel loopt laat belangrijke delen van het 
bouwwerk naar voren komen en er ontstaan 
een dialoog tussen de twee. De oorspronkelijke 

gevel is de rode draad door het gebouw en 
tegelijkertijd het oriëntatiepunt.

Elke route is opgedeeld in verschillende 
ruimtes, waarbij bijvoorbeeld in de route van 
de geschiedenis de verschillende tijdvakken 
zijn opgedeeld in ruimtes. Deze ruimtes 
zijn zodanig aan elkaar geschakeld dat ze 
een interactie aangaan met elkaar en met de 
bestaande gevel. Daarnaast zorgt het materiaal 
ervoor dat deze interactie binnen de ruimtes 
subtiel aanwezig blij! .
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Op de aQ eelding links en hierboven is de 
interactie te zien tussen de verschillende 
looproutes en de oorspronkelijke gevel.
Op de aQ eelding rechts is het plein te zien 
waar de bezoeker even kan pauzeren tussen de 
routes door,.
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Sfeerbeelden van de ruimte tussen 
de oorspronkelijke gevel en de 
tentoonstellingsruimtes
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Translucentie

De volumes in de ruïne gaan een relatie aan 
met de bestaande gevel door deze op bepaalde 
plekken door te laten schijnen door middel 
van een translucent materiaal.
De materialisatie van de ruimtes binnen het 
gebouw is vooral polycarbonaat. Deze maakt 
het mogelijk om gebruik te maken van daglicht, 
terwijl de artefacten er geen last van hebben 
omdat het licht di/ uus de ruimte binnen komt. 
De niet-lichtdoorlatende wanden zijn metal 
stud wanden, die gestuukt zijn zodat de ruimte 
schoon en objectief oogt en alle aandacht naar 
de artefacten gaat.

Het vernieuwende aan deze manier van 
exposeren is dat het licht dat van de zijkant het 
gebouw in straalt wordt gebruikt in de ruimte 
in plaats van daklichten. Daklichten zouden in 
een gebouw als dit niet optimaal werken door 
de hoogte. 

De bestaande gevel wordt ondersteund 
door middel van een staalconstructie, waar 
de volumes ook aan opgehangen zijn. Met 
polycarbonaat platen wordt translucentie van 
de volumes bereikt, waar de oude gevel en de 
stalen constructie als schimmen doorheen te 
zien zijn. Ook zal in de volumes koeling door 
middel van rivierwater worden toegepast.
De twee belangrijkste routes hebben de meest 
opvallende ingang. 

Sfeerbeeld van een tentoonstellingsruimte

Doorsnede AA’ 1:100
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Door te experimenteren met de afstand tussen 
de oorspronkelijke en de nieuwe gevel, wordt 
duidelijk wat het e/ ect is van een translucent 
materiaal. Hierboven is een serie foto’s te zien 
uit het experiment waarbij te zien is dat hoe 
verder het volume van de gevel af staat, hoe 
di/ uuser het licht wordt. Wat op de eerste foto 
nog sterk op de gevel lijkt is op de laatste foto 
niet meer te zien dat het de oorsronkelijke gevel 
is. Enkel de gevelopeningen zijn enigszins te 
onderscheiden.
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Sfeerbeelden van de tentoonstellingsruimtes
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Licht is een belangrijk aspect van het 
ontwerp. Om zowel de tentoonstelling als de 
architectuur goed te kunnen tentoonstellen is 
het nodig om optimaal gebruik te maken van 
het licht. Op de doorsnede hiernaast is te zien 
hoe een dakraam licht binnenlaat waardoor er 
een lichtstrook ontstaat op de route. Hierdoor 
wordt de bezoeker door het licht geleid langs 
de tentoonstelling.

- 74 -

Doorsnede AA’ 1:500
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Entrees
De ingang voor Aardrijkskunde, Biologie, 
Muziekles en Koken is samengetrokken met de 
trap, die een gedeelte van de stad tentoonstelt. 
De ingang benadrukt de verticaliteit van de 
schoorsteen ernaast, en gaat tegelijkertijd in 
relatie met de terug liggende gevel.

De ingang voor de geschiedenisroute is een 
volume wat door de bestaande gevel door loopt 
en deze benadrukt en van binnen tentoonstelt. 
De ingangen die naar de verschillende routes 
leiden zijn op een andere manier ontworpen 
dan de ruimtes binnen. Het doel van de 
ingangen is dan ook anders. Daar waar de 
ruimtes binnen in het gebouw zorgen voor 
optimale beleving van de tentoonstelling in 
subtiele afwisseling met de oorspronkelijke 
gevel, gaan de ingangen juist een directe 
dialoog aan met de bestaande gevel. De ingang 
in het middelste gedeelte snijdt dwars door de 
gevel en er ontstaat een spanning bij de ramen, 
die hierdoor doorgesneden zijn. De hoogte 
van de ingang accentueert de schoorsteen die 
ernaast staat. Doordat de ingang naar boven 
toe voorover helt, zorgt dit voor een overdreven 
e/ ect. De ingang lijkt nóg hoger te zijn.

De ingang vervult de rol van verticale 
verplaatsing, maar stelt tevens het plein en 
de stad tentoon. Wanneer de bezoeker op de 
bovenste verdieping aankomt, ziet hij door het 
raam een gedeelte van de stad, waaronder het 
hotel dat onlangs gerenoveerd is en behoort tot 
het monumentale gedeelte van de stad.
De ingang is bekleed met kalkstenen 
gevelstenen, uit een groeve in de buurt van 
Mostar.

De ingang naar de geschiedenisroute hee!  
als doel het tentoonstellen van de lokale 
materialen. Wanneer men dichterbij komt, 
wordt de kalksteen waarmee de ingang 

bekleed is beter zichtbaar en ziet men de 
glinstering van de zon in de kwartskristallen 
van het materiaal. Om deze eigenschap van 
het materiaal is gekozen om de gevel onder een 
hoek te plaatsen ten opzichte van het gebouw, 
De gevel staan loodrecht op het zuiden, zodat 
de zon er maximaal op kan schijnen. De gevel 
die in de schaduw staat is bekleed met graniet, 
een zeer sterkte natuursteensoort die in een 
groeve nabij Mostar gedolven wordt. Zo wordt 
het kalksteen op zijn mooist tentoongesteld.

De ingang is een volume dat de oorspronkelijke 
gevel doorboort. Het volume gaat binnen 
het gebouw nog door namelijk. De ruimte 
is hoog zodat het in evenwicht staat met de 
verhoudingen van de oorspronkelijke gevel. 
Bij binnenkomst wordt je blik naar boven 
getrokken door de hoge ruimte met het 
daklicht. Door het daklicht ontstaat er een 
strijklicht op de bestaande gevel, die alleen 
binnen gestript is van zijn stucwerk. Door 
het strijklicht wordt de structuur van het 
metselwerk nog beter zichtbaar.

De bestaande gevel wordt doorbroken door 
een opening, die geaccentueerd wordt door 
middel van gepolijste kalksteen gevelstenen. 
Deze zorgen ervoor dat de opening niet door 
materiaal, maar door bewerking van het 
materiaal in contrast komt te staan met de 
oorspronkelijke gevel. 

Na de gevel te zijn gepasseerd, komt de 
bezoeker in de tweede hel!  van het volume dat 
de gevel doorboort. Hierin komt ook licht naar 
bonnen via hetzelfde daklicht.
Pas dan komt men echt het oude gebouw 
binnen. Als men dan omhoog kijkt dan is 
het volume van binnen in zijn geheel te zien 
door een atrium. Dit atrium maakt interactie 
mogelijk tussen het personeelsgedeelte en de 
bezoekers.
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Figuur 4. Entree geschiedenisroute, plattegrond (boven)
Figuur 5. Entree geschiedenisroute, doorsnede (rechts)
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Figuur 1. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’, perspectief 
(linker pagina, links)
Figuur 2. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’, perspectief 
(linker pagina, rechts)
Figuur 3. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’, doorsnede 
1:500 (linker pagina, onder)
Figuur 4. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’ , perspectief 
(linksboven)
Figuur 5. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’ , plattegrond 
(midden boven)
Figuur 6. Ingang naar de route ‘Aardrijkskunde’, perspectief 
vanaf de noordgevel (rechtsboven)
Figuur 7. Noordgevel aanzicht 1:500 (onder)
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Graniet uit Jablanica
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In de buurt van Mostar, bij de stad Jablanica 
bevindt zich een granietgroeve. Het graniet 
uit deze groeve wordt door het volk Jablanit 
genoemd en is een zeer harde variant. Omdat 
dit een bijzonder gegeven is, zal het graniet 
worden tentoongesteld in het museum als 
onderdeel van de architectuur. Dit materiaal is 
gebruikt bij de ingangen aan de oppervlakken 
waar geen of weinig zon op schijnt, zodat het 
graniet kan worden tentoongesteld, maar het 
niet zorgt voor ongewenste warmteafgi! e.
Na een bezoek aan het bedrijf ‘Jablanit’ d.o.o. 
heb ik inzicht gekregen in het verwerkproces 
van het graniet. Op de aQ eeldingen hiernaast 
is het graniet te zien in twee verschillende 
bewerkingen met daaronder een foto van hoe 
graniet wordt verzaagd.

Kalksteen is een steensoort die per streek van 
bestanddelen verschilt. In Mostar zijn veel 
gebouwen gebouwd in kalksteen, zo ook de 
ruïne van de Meisjesschool. De nieuwe delen 
zullen het materiaal laten zien op een andere 
manier, zodat de mensen het op een nieuwe 
manier zullen ervaren.

Polycarbonaat is een kunststof plaat die 
door middel van kleine luchtspouwen 
hoge isolatiewaarden kan behalen en toch 
transparant of translucent kan zijn. Dit 
materiaal wordt vooral gebruikt voor kassen 
of serres, maar kan uitstekend voor andere 
doeleinden worden gebruikt, zoals in dit geval 
een expositieruimte.
In de detaillering op de volgende pagina’s is te 
zien hoe het polycarbonaat is aangesloten aan 
de rest van de constructie,

Materialisatie
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Detaillering 1:20
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Figuur 1. Assyrisch bas-reliëf, door Semper Gottfried1

1 Der Stil. Semper, G. (1861). AX omstig
uit: Baljon, C., (1993), p. 101
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Het principe van bekleding

Het principe van bekleding komt voort uit de 
menselijke noodzaak om zich te beschermen 
tegen wind en regen. Met bekleding wordt 
hier bedoeld zowel het bekleden van de huid 
met kleding als het construeren van hutten en 
tenten van beschikbare bouwmaterialen en het 
bekleden van deze constructies. Tegelijkertijd 
kon men in deze beide vormen van bekleding 
zijn individualisme en creativiteit tonen. 
Elk kledingstuk of elke tent was uniek in 
verschijningsvorm. Men zocht naar een manier 
om zich te onderscheiden. 

Dit is het uitgangspunt van de 
Bekleidungstheorie van architect en theoreticus 
Gottfried Semper (1803 – 1879), die ervan 
overtuigd was dat de herkomst van architectuur 
ligt in de bekleding. In deze theorie beschrij!  
Semper namelijk dat architectuur ontstaan 
zou zijn vanuit de nomaden die in tenten 
leefden, waarbij de constructie werd bekleed 
met handgemaakte doeken en kleden. Door 
het bekleden van de constructie ontstonden er 
ruimtes. Textiel kreeg naast bekledende functie 
tevens een ruimte scheidende functie. Vanuit 
de menselijke drang naar individualisme 
en creativiteit zijn vervolgens verschillende 
motieven ontstaan die later zijn meegenomen 
als decoratie in bouwwerken van andere 
materialen, ook wel de Sto/ wechseltheorie 
genoemd door Semper.2

Semper probeerde zijn Bekleidungstheorie te 
onderbouwen door enerzijds de analogie met 
bekleding uiteen te zetten in zijn boek ‘Der 
Stil’ en anderzijds onderzoek te doen naar 
bouwwerken uit de Griekse en Romeinse tijd. 
Dit onderzoek deed hij voornamelijk door naar 
de toen opgegraven tempels in Griekenland 
2 M for Divine Detail, Sto/ wechseltheorie, p. 243, 
begrippenlijst nr. 82

te reizen en deze te observeren. Hij ontdekte 
dat de Grieken hun tempels, die van massief 
marmer waren, werden beschilderd, terwijl 
voorheen gedacht werd dat dit niet het geval 
was. Dit verschijnsel noemde hij polychromie. 
De theorie van de bekleding maakt onderdeel 
uit van de theorie van Stijl die Semper in zijn 
boek ‘Der Stil’ beschrij! . Stijl is volgens Semper 
een resultaat van verschillende parameters 
die invloed hebben op architectuur en zijn 
verschijningsvorm. Deze theorie is het beste 
uit te leggen aan de hand van de mindmap, te 
vinden in het verslag van het vooronderzoek ‘M 
for Divine Detail: een studie van de tektoniek’ 
op pagina 50. Deze mindmap is opgesteld 
vanuit het citaat van Gottfried Semper waarin 
hij uitlegt wat stijl voor hem betekent.

“Style means giving emphasis and artistic 
signi% cance to the basic idea and to all intrinsic  
and  extrinsic coe*  cients that modify the 
embodiment of the theme in a work of art.”3

  
Stijl is a= ankelijk van de intrinsieke 
coë%  ciënten als materialen en bewerkingen 
en van extrinsieke invloeden als de lokale, 
tijdelijke en persoonlijke invloeden. Deze 
coë%  ciënten hebben invloed op de bekleding 
waarmee de vorm wordt bekleedt. Stijl is 
daarom de fysieke verschijningsvorm van het 
idee in een vorm die bekleed. De beschikbare 
materialen die gekozen is en de bewerkingen 
die gebruikt zijn, de personen die eraan 
hebben meegewerkt en de tijd en locatie 
waarin het project hee!  plaatsgevonden 
hebben elk invloed op de verschijningsvorm en 
daarmee de stijl van architectuur. De tektoniek 
gee!  vorm aan het idee en de bekleding 
bekleedt deze vorm. Tektoniek en bekleding 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De manier waarop tektoniek en bekleding 
samenkomen in de architectuur zegt daarom 
3 Semper, geciteerd door Baljon, 1993, p. 92

Essay over de tektoniek
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iets over de periode waarin het bouwwerk is 
gebouwd, de locatie en de personen die het 
gebouw hebben ontworpen en gebouwd. De 
gekozen materialen en bewerkingen zijn weer 
a= ankelijk van de extrinsieke variabelen. 
De tektoniek beschrij!  Semper als zijnde “+ e 
art of assembling sti; , planklike elements into a 
rigid system”.4

Binnen de tektoniek is er een tektonisch 
frame en een textiel frame te onderscheiden. 
Het tektonische frame doet mee aan de 
krachtafdracht terwijl het textiele frame de 
invulling gee!  aan dit tektonische frame. 
De bekleding bekleedt deze twee frames en 
maakt van het bouwwerk een kunstobject. De 
bekleding van een bouwwerk is een uiting van 
de cultuur in die periode, maar bevat ook de 
ontwerpgedachte van de architect. Het idee 
of de visie wordt hiermee aan het publiek tot 
uiting gebracht. Semper probeerde in zijn 
gebouwen zijn theorieën ofwel zijn visie op 
de architectuur te tonen door bijvoorbeeld 
polychromie en bekleding overduidelijk toe te 
passen. Als dit in analogie met kleding wordt 
uitgelegd dan is het textiel de bekleding, de 
naden het tektonische frame, en samen vormen 
ze een kledingstuk die op een bepaalde manier 
is samengesteld waardoor het een uiting van de 
cultuur wordt. De plaatsen waar het textiel bij 
elkaar gehouden en vormgegeven wordt is de 
plek voor creativiteit van het individu en kan 
worden gezien als ornament. 

Een voorbeeld hiervoor is de Semperoper 
in Dresden, waarin hij in het exterieur een 
dramatische weergave van de samenwerking 
tussen tektoniek en bekleding laat zien, zie 
$ guur x. Het tektonische frame zijn de dragende 
elementen van de gevel, die geaccentueerd zijn 
door pilasters toe te passen met stilistische 
kenmerken van de Dorische en de Ionische 

4 Semper, 2004, p. 623

zuilenordes. Het textiele frame is de invulling 
tussen de pilasters en de gebouchardeerde 
stenen die de pilasters omklemmen zijn de 
bekleding van het tektonische frame. Samen 
geven deze drie het bouwwerk vorm en valt 
dit bouwwerk onder het eclecticisme door 
toepassing van verschillende stilistische 
kenmerken in één bouwwerk.

Figuur 2. Exterieur Semperoper Dresden, Gottfried Semper5

De manier waarop Gottfried Semper omging 
met bekleding en tektoniek hee!  veel invloed 
gehad op het denken van latere theoretici 
en architecten. Vooral Adolf Loos was 

5 Architect of the nineteenth century, H. F. Mallgrave 
(1996), p. 145
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geïnspireerd door zijn werk. Wat Semper in 
zijn theorie onderbelicht hee!  zijn vooral de 
extrinsieke variabelen die invloed hebben op 
de bekleding en daarmee op de stijl. Dit is een 
uitgangspunt waar vooral Adolf Loos op door 
hee!  geborduurd.

Hij schreef zijn eigen Wet van de bekleding en 
gaf een eigen draai aan de theorie van Semper. 
Loos tilt de theorie naar een hoger niveau door 
de constructie ondergeschikt te maken aan 
bekleding. Een ruimte hoort warm en leeQ aar 
te zijn en bekleding was een middel om dit 
e/ ect te creëren. De constructie hoorde enkel 
de bekleding staande te houden en hoorde 
verder geen rol spelen in de ervaring van de 
ruimte. 

Volgens Loos ontstond bekleding eerder 
dan constructie. Men gebruikte bekleding 
om zich te beschermen tegen weer en regen 
en constructie werd pas nodig toen men de 
bekleding wilde spannen om ruimte te creëren 
die bescherming bood tegen het weer.

Loos was het eens met de uitspraak van Semper 
dat bekleding een uiting is van de cultuur. Deze 
uitspraak zag Loos als een aanleiding voor 
zijn visie als architect en gaf hiermee kritiek 
op de cultuur in zijn tijd. Vooral het gebruik 
van ornamenten met stilistische motieven uit 
vorige periodes zoals de Dorische, Ionische en 
Korinthische zuilenordes, was voor Loos een 
taboe, omdat dit geen beeld gaf van de cultuur 
in die tijd maar juist die van de Romeinen en 
de Grieken. Ornamenten hoorden niet bij de 
cultuur van die tijd omdat de industrialisatie 
opkwam en het bouwproces versnelde 
waardoor ornamenten werden gekopieerd in 
mallen. Hierdoor verdween hun individualiteit 
en betekenis, waardoor ze niets meer te maken 
hadden met de cultuur. Ook vond Loos dat 
zijn cultuur zakelijk en anoniem was en dat de 

geest van een persoon genoeg individualisme 
toonde om ook zonder ornamentiek en in 
anonieme kleding gezien kon worden als 
individu. Er moest daarom een nieuwe stijl 
komen die ornamentloos was. 

Deze kritiek schreef hij in zijn essay ‘Ornament 
und Verbrechen’. Dit betekende voor Loos niet 
dat gebouwen niet mochten worden bekleed. 
Integendeel, het exterieur van zijn gebouwen 
werd bekleed als anoniem bouwwerk, terwijl 
het interieur zo persoonlijk mogelijk bekleed 
kon worden zodat de ruimte leeQ aar en warm 
werd.

Echter werd het essay van Adolf Loos door 
velen verkeerd geïnterpreteerd waardoor het 
ornament in zijn geheel werd gezien als iets 
negatiefs. Door de jaren heen is het ornament 
een zeldzaam onderdeel geworden in moderne 
architectuur, doordat het ontwerpproces en 
het bouwproces versneld zijn en het ornament 
nog steeds werd gezien als iets wat niet meer 
van deze tijd is. 

Bekleding daarentegen bleef een belangrijke 
rol spelen in de architectuur omdat het ook 
zonder ornamenten hiermee de cultuur tot 
uiting bracht. Ook in het minimalisme van 
Mies van der Rohe, waar al het overbodige van 
architectuur is gestript, is bekleding aanwezig. 
Als we het Barcelona paviljoen als voorbeeld 
nemen dan zien we dat bekleding op veel 
plekken is ingezet om bepaalde e/ ecten te 
creëren. De kolommen zijn bekleed met 
chroom en de muren met natuursteen. Hierbij 
is de bekleding en de samenwerking tussen 
constructie, ofwel tektoniek, en deze bekleding 
het ornament van het gebouw geworden. Voor 
Mies van der Rohe was bekleding dus een 
essentieel element is in de architectuur.
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Figuur 3. Barcelona paviljoen, Mies van der Rohe 6

Alles samengevat is bekleding een 
essentieel onderdeel binnen de architectuur. 
Samenwerkend met het tektonische frame 
wordt het een fysieke verschijningsvorm van 
het idee van de ontwerper en hee!  het als doel 
om de cultuur te uiten. Hoe het de cultuur uit 
is a= ankelijk van het idee van de ontwerper.
Het ontwerp voor het historisch museum in 
Mostar zal in dit essay als case study dienen 
om te illustreren hoe tektoniek en bekleding 
in een ontwerp samen kunnen komen. Hierbij 
zal uiteen worden gezet welke rol bekleding 
kan spelen in de architectuur. Hiervoor zijn 
drie verschillende niveaus van bekleding 
te onderscheiden. Deze niveaus spelen 
hiërarchisch mee in het ontwerpproces. De 
niveaus zijn opgesteld vanuit de verschillende 
functies die bekleding kan hebben en 
verschillende motivaties om bekleding toe 
6 ht tp : / / w w w. e i kong r aph i a . c om / wordpre ss /
wp-content/7%20Mies%20van%20der%20Rohe%20-%20
Duitse%20Paviljoen%20in%20Barcelona%201929.jpg

te passen. Het is dus mogelijk dat bepaalde 
bekleding kan vallen onder meerdere niveaus. 
Het eerste niveau is verbergen of verhullen. 
Hierbij zorgt de bekleding ervoor dat bepaalde 
delen van het gebouw niet getoond worden 
om zo het concept of idee van de ontwerper 
beter te laten zien. Alles wat a# eidt wordt 
weggewerkt zodat het e/ ect van de ruimte en 
de architectuur beter tot hun recht komen. 
Een voorbeeld hiervan is het verbergen van 
installaties in muren en plafonds. Hierbij is 
stucwerk vaak de bekleding en gipsplaat het 
tektonische frame dat het stucwerk vormgee! .
Het tweede niveau van bekleding is het tonen 
of accentueren van het idee of concept. Er 
kan hierbij gedacht worden aan materiaal, 
kleur, patronen en motieven, symbolische 
ornamenten en vormen die elk zorgvuldig 
zijn ontworpen vanuit de gedachte om een 
bepaald e/ ect te creëren. De Romeinse tempels 
waren, in tegenstelling tot de Griekse tempels, 
niet van massief marmer, maar ze gebruikten 
marmer als bekleding om zo het e/ ect te 
creëren dat ze wilden bereiken, namelijk 
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reusachtige tempels die rijkdom, welvaart en 
goddelijkheid toonden. Dit kon volgens hen 
alleen getoond worden in marmer en goud, 
maar vanwege de schaarste van het materiaal 
zijn de twee enkel gebruikt als bekleding van 
het onderliggende materiaal. Een voorbeeld in 
een meer hedendaagse context is het bekleden 
van prefab betonconstructies met steenstrips 
om zo een warmere uitstraling te geven aan 
het gebouw. Meestal is hierbij geldbesparing 
het motief. 

Bij het tweede niveau van bekleding hoort 
ook het uiten van de cultuur. Dit was vooral 
vóór de globalisatie goed te zien, omdat 
culturen zich wilden onderscheiden en 
daarom verschillende karakteristieke motieven 
ontwierpen. Grieken hadden bijvoorbeeld het 
acanthus blad als terugkomend decoratief 
element, terwijl islamitische culturen bekend 
stonden om hun geometrische motieven. De 
hedendaagse architectuur onderscheidt zich 
per cultuur vooral in materiaalkeuze van de 
bekleding en niet zozeer in decoratie.
Het derde, en laatste, niveau van bekleding is de 
oorspronkelijke functie van bekleding volgens 
Semper, namelijk het beschermen van de 
mens tegen wind, kou en regen. Een voorbeeld 
hiervan is de Nederlandse spouwmuur, waarbij 
de binnenmuur het tektonische frame is, de 
buitenmuur bescherming biedt tegen de regen 
en de totale muur beschermt tegen de kou. De 
isolatie wordt hier niet gerekend tot bekleding, 
omdat het geen visueel e/ ect gee! . Enkel de 
buitenmuur is hierbij dus bekleding van de 
vierde orde.

Het opdelen van bekleding in drie niveaus is 
gedaan om verwarring tegen te gaan wanneer 
er wordt gesproken over bekleding maar het 
niet duidelijk om welke functie van bekleding 
het gaat. Zoals in de voorbeelden te zien is, is 
de keuze van de Romeinen om hun gebouwen 

te bekleden met marmer van een andere orde 
dan de keuze van een architect om de leidingen 
weg te werken door ze achter een voorzetwand 
te plaatsen.
 

Museum in Mostar als Case Study

Hoe bekleding is toegepast in het ontwerp voor 
het museum in Mostar is het beste uit te leggen 
aan de hand van de doorsnede. Van buiten naar 
binnen zullen de ontwerpbeslissingen worden 
toegelicht aan de hand van de vier niveaus van 
bekleding.

De oorspronkelijke gevel van de school is 
gebouwd in kalksteen, uit een nabije groeve. 
Deze kalksteen is op de begane grond van 
de westgevel na vervolgens gestuukt. Het 
stuukwerk behoort tot alle drie niveaus van 
bekleding. Het stucwerk verhult aan de ene 
kant het metselwerk wat onregelmatig is 
en ‘imperfect’ is. Aan de andere kant is het 
een uiting van de cultuur, namelijk dat het 
stuukwerk in die locatie en tijd veel gebruikt 
werd. Ook de kleur van het stuukwerk zegt iets 
over de persoonlijke invloed van de ontwerper. 
Als laatste beschermt het stuukwerk het 
gebouw tegen vocht.

In het nieuwe ontwerp is gekozen om het 
stuukwerk aan de buitenzijde van de gevel te 
restaureren, om zo de uiting van de cultuur van 
het Oostenrijk-Hongaarse Rijk te behouden en 
om het gebouw tegen vocht te beschermen. Aan 
de binnenzijde van de gevel is gekozen om niet 
te stuken zodat de imperfectie van de stenen 
juist wordt getoond. Door de gevel ‘naakt’ te 
exposeren zien mensen de schoonheid in van 
het vuile metselwerk waarin de krachtafdracht 
leesbaar is.

De bestaande gevel wordt ondersteund door 
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een stalen constructie die tevens dient als 
drager van de nieuwbouw. Deze constructie 
is gecoat voor de brandveiligheid, welke 
gezien kan worden als bekleding van het 
derde niveau. De stenen gevel is samen met de 
stalen constructie het tektonische frame, of het 
dragende deel van het gebouw. 

Figuur 4. Tektonische frame7

De nieuwbouw is toegepast als box-in-box 
principe. In de nieuwe ruimtes zullen artefacten 
worden tentoongesteld, waardoor de ruimtes 
hogere bouwfysische eisen krijgen. Er moet 

7 eigen productie

zo min mogelijk direct daglicht in de ruimtes 
komen, de relatieve luchtvochtigheid mag niet 
te hoog zijn en de ruimte moet geventileerd en 
gekoeld zijn. Een architectonische eis van de 
ruimte is dat het de bezoeker niet moet a# eiden 
van de tentoonstelling. Om dit te bereiken 
zullen de constructie en de installaties van 
binnen verborgen worden door middel van 
bekleding. 

Doordat er veel ramen aanwezig zijn in de 
bestaande gevel, komt er veel direct licht 
binnen. Om te voorkomen dat de artefacten 
worden beschadigd, maar tegelijkertijd 
toch gebruik te maken van daglicht is als 
materialisatie van de ruimtes gekozen voor 
translucente polycarbonaat en metal stud 
wanden. Polycarbonaat is toegepast als 
ruimte scheidend element op plaatsen waar 
de oorspronkelijke gevel zichtbaar is door het 
polycarbonaat heen. Metal stud wanden zijn 
toegepast op plaatsen waar de gevel direct aan 
grenst. Op plaatsen waar de gevel voor een 
gedeelte zichtbaar is, zoals op plaatsen waar 
de ruimtes onder een hoek staan ten opzichte 
van de bestaande gevel, is ook polycarbonaat 
toegepast. Hierdoor ontstaat er een dialoog 
tussen de oorspronkelijke gevel en de nieuwe 
ruimtes. 

Het polycarbonaat hee!  hier een ruimte 
scheidende functie, maar is in principe ook 
bekleding van de eerste orde, de verhullende 
bekleding. Het verhult namelijk de constructie 
van binnenuit de ruimtes, zodat deze de 
bezoeker niet a# eiden van ruimtelijkheid en 
de tentoonstelling. Het is ook bekleding van 
de derde orde omdat het de ruimte beschermt 
tegen warmte. Omdat het een uiting van 
het concept, namelijk de interactie tussen 

Detaillering 1:20
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de bestaande gevel en de nieuwbouw , is het 
indirect ook bekleding van het tweede niveau. 
De metal stud wanden brengen stabiliteit aan 
de constructie en doen mee aan de afdracht 
van de krachten. Het metalen frame is 
bekleed met gipsplaten om deze stabiliteit te 
versterken. Omdat de gipsplaten meedoen met 
de krachtwerking behoort dit tot de tektoniek 
en valt het onder de tektonische bekleding 
volgens de theorie van Semper. Deze valt dus 
ook niet onder de drie niveaus van bekleding 
die hiervoor beschreven zijn. Het stuukwerk 
dat deze gipsplaten bekleedt, is daarentegen 
bekleding van niveau één, het verhullen van 
het tektonische frame. Hiervoor is gekozen 
zodat de ruimte er zo rustig mogelijk uitziet en 
de bezoeker niet a# eidt van de tentoonstelling. 
Om dezelfde reden is het plafond verlaagd met 
behulp van gipsplaten, die gestuukt zijn, zodat 
de installaties die erboven hangen niet te zien 
zijn. Dit is bekleding van het eerste en indirect 
ook het tweede niveau.

In de ingang van de geschiedenis route, 
tegenover de entree naar het plein, is ook 
bekleding toegepast, namelijk kalksteen en 
graniet. Om het betonnen tektonische frame 
is aan de buitenzijde graniet gebruikt in de 
schaduw en kalksteen op de vlakken die 
grotendeels in de zon staan. Aan de binnenzijde 
is wit stucwerk gebruikt om het beton te 
bekleden. Deze ontwerpbeslissing is genomen 
om contrast met de bestaande gevel te maken. 
De bestaande gevel wordt namelijk juist van 
buiten gestuukt en toont aan de binnenkant 
het kalksteen. Door dit in de nieuwbouw om te 
draaien ontstaat er een dialoog tussen de steen 
en het stuukwerk aan zowel de binnenzijde 
als de buitenzijde. De bekleding is in dit geval 
enkel van het tweede niveau, namelijk het 
accenturen van het concept. 

Alles samengevat hee!  het opdelen van de 
term bekleding in drie niveaus geholpen om 
de ontwerpbeslissingen te beschrijven en 
te analyseren. Het wordt hierdoor duidelijk 
waarom bepaalde materialen zijn gekozen en 
welke rol ze in het ensemble spelen.
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Zicht op de routing, nachtsituatie
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Het gezamenlijke onderzoek hee!  mij 
veel inzicht gegeven in architectuur 
en architectuurtheorie. * eorieën 
inspireren architecten en schrijven daarop 
voortbordurende werken, die elk in hun tijd 
en context geplaatst moeten worden om ze te 
kunnen begrijpen. Wat in dit atelier is gedaan 
als vooronderzoek is het uiteenzetten van de 
verschillende theorieën in een atlas van de 
tektoniek. Wat in het individuele gedeelte is 
gedaan, is het vooronderzoek gebruiken in het 
ontwerpproces. Door achteraf te re# ecteren 
aan de hand van de verschillende theorieën 
kom je tot inzicht dat we op deze theorieën 
onbewust aan het voortborduren zijn. Pas 
als je erbij stilstaat ontdek je hoeveel invloed 
deze kennis hee!  gehad. Naar mijn mening 
is elke student architectuur verplicht om een 
aantal theorieën te hebben onderzocht voordat 

degene afstudeert omdat dit een zodanig 
essentieel onderdeel is in het begrijpen van 
architectuur. 

Doordat het vooronderzoek echter zo breed 
was, hee!  ieder van ons uit het atelier een extra 
onderzoek moeten doen naar de functie en de 
locatie van de ontwerpopgave. Het voordeel 
was dat de keuze hiervoor open lag, maar het 
hee!  daarentegen veel tijd gekost ten opzichte 
van projecten waarbij het vooronderzoek een 
locatie- of functieonderzoek is.

Al met al ben ik trots op het eindproduct, 
zowel het gezamenlijke boek ‘M for divine 
detail: een studie naar de tektoniek’ als mijn 
eigen ontwerp.

Nawoord
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