
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Just jazz
laat je verleiden door de muziek

Roth, M.N.

Award date:
2010

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/nl/studentTheses/1ff44264-e12e-4fa8-9275-b543875b9f0a




Student & Studenenummer 
MN. Roth 
0547526 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Architec ture Building and Planning 

Just Jazz 
Laatje verleiden door de muziek 

14 december 20 I 0 

A fstudeercomm1ssie: 
Prof ir. L.C J van Luxemburg 

Prof ir. J Westra 
ir. JP.A. Schevers 

1r. CCJM Hak 
Prof ir. JPT Dekkers 

3 



4 



Het afgelopen Jaar heb ik met veel plez1er 
gewerkt aan het ontwerp van een Jazzpodium 
Ik heb geprobeerd akoestiek en architecruur te 
combineren om zo tot een goed ontwerp voor 
Jazzmuziek te komen Ondanks dat het af en 
toe een flinke worsteling is geweest ben ik toch 
bi~ met het resultaat 

Ik had dit resultaat echter nooit bereikt zonder 
de hulp van een aantal mensen, die ik op deze 
plaats in mDn verslag graag wil bedanken. 

Allereerst wil ik mDn begeleiders bedanken voor 
hun kritische vragen, nuttige tips, aanmoediging 
en voor het feit dat ik mocht afstuderen op mDn 
eigen Fascinatie 
Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan 
MartDn, die me niet alleen geholpen heeft 
met de metingen in !let B!Mhu1s, maar ook 
regelma tig met nuttige tips en oplossingen 
kwam voor de vele problemen 1n ODEON. 
Voor de mogelllkheid geluidsmetingen te doen 
1n het B!Mhu1s wil ik ook graag Jurre bedanken 

Daarnaast wil ik graag P1eter Boersma en 
het Nederlands Jazz Archief bedanken voor 
het eenmalig ter beschikking stellen van hun 
Foto's en al hun verha len over de Jazzclubs van 
vroeger en de huidige Jazzscene Ook Rutger 

Molenkamp wil ik graag bedanken voor zDn 
Uitleg over de Jazzwereld 

Als laatst w il ik mijn vader en Marieke bedanken 
voor het nakDken van diverse teksten uit mijn 
verslag. Rebekka voor haar hulp bij de maquette 
en last but not least Larry voor ztin steun en 
relativerend vermogen op de momenten dat 1k 
het n1et meer zag zitten. 

Dankzij al deze hulp kan ik terugkijken op een 
geslaagd afstudeerproJeCt 

Voorwoord 
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Dit afstudeerproJeCt is onderdeel van het 
afstudeeratelier 'to the bone' Kenmerkend voor 
dit atelier zUn de prOJeCten die VOOrtkomen Uit 
de e1gen fascinatie van de studenten. Deze 
fascinatie kan betrekking hebben op een 
bepaald materiaal, de tUd, veroudering, dans of 
in mUn geval op geluld, akoestiek en beleving. 

TUdens m~n studie ben ik zeer ge1nteresseerd 
geraakt in de mens in de ruimte, en vooral 
hoe mensen ruimtes beleven. Elke ruimte 
heeft een eigen sfeer of karakter en IS in staat 
gevoelens op te roepen De beleving wordt 
deels gevormd door wat we direct zien, horen, 
voelen proeven en ruiken maar ook bepaald 
door associaties aan ruimtes of gebouwen 
die we eerder gezien hebben. Of zoals Peter 
Zumthor zegt "The roots of our understanding 
of architecture /ie in our childhood, in our 
youth, they /ie 1n our biography" [IJ De manier 
waarop w~ naar architectuur kUken wordt sterk 
bepaald door eNanngen uit ons verleden. 
HieNoor zUn de waarnemingen van onze 
andere z1ntu1gen mlnstens zo belangrUk als 
het zien. Al vanaf onze jeugd zUn we gewend 
ons in diverse ruimtes te begeven, waarbU 
we onbewust de geur, de klank, de textuur, 
de ruimte, de temperatuur ofvvel het gevoel 
dat een ruimte ons geeft registreren Al deze 

elementen samen vormen de eNaring van 
de ru1mte Doordat alle informatie over een 
ru1mte al vanaf de Jeugd aan elkaar gekoppeld 
IS, kr~gen we onbewust een bepaald idee hoe 
een ruimte aan zou moeten voelen. Op het 
moment dat een van onze Zintuigen 1ets anders 
registreert dan verwacht, zullen we een ruimte 
(onbewust) als vreemdeNaren 

Sinds de tüd van de Gneken, lUkt de maatschappD 
zich steeds meer te nchten op het visuele 
De andere zintuigen worden daardoor vaak 
vergeten of als minderwaardig gezien Echter. 
voor het eN aren van een ruimte is de informatie 
die we krUgen via de andere zintulgen minstens 
zo belangrUk als de informatie die we v1a de 
ogen b1nnen krDgen Onbewust gebruiken we 
ons gehoor. tast, smaak en reuk om een ruimte 
te bevatten. 

De invloed van geluid op de beleving van 
mensen is me steeds meer gaan intrigeren 
Geluid heeft iets magisch gekregen Het is 
onzichtbaar, ongrUpbaar, maar wel hoorbaar 
en soms voelbaar Ik v1nd het Interessant om te 
z1en hoe geluld z1ch door een ru1mte beweegt, 
en gereflecteerd, geabsorbeerd of verspreid 
wordt. Daarb~ laat geluid z1ch moeilUk vangen 
het verspreidt zich over de ruimte, gaat door 

Inleiding 

muren heen en kan zich om obstakels heen 
buigen 
Elke ruimte heeft zUn eigen akoestische 
eigenschappen afhanke/Uk van de vorm, 
afmetingen en de matenalen van een ru1mte. 
Deze worden meestal alleen onbewust eNaren, 
maar z~n desondanks zeer bepalend voor de 
sfeer van een ruimte. Een goede akoestiek zal 
men vaak n1et direct opmerken maar als er iets 
mis is wordt dat direct pDniUk duideiDk 

In mUn afstudeerproJect wil ik architectuur en 
akoestiek gaan comb1neren door een ontwerp 
voor een muziekgebouw te maken en wel 
voor Jazzmuziek. HierbU heb ik mezelF de vraag 
gesteld wat zUn de sfeerbepalende elementen 
in de Jazzmuziek en op welke manier zun deze 
te vertalen naar architectonische elementen en 
bouwfysische condities? 

TUdens het onderzoek ben ik tot het 1nzicht 
gekomen dat ik mc1e/F eerst nog een andere 
vraag moet stellen, namelUk kunnen akoestische 
principes le1den tot een architectonisch 
ontwerp? 

In het veNalg van het verslag zal ik antwoord 
geven op deze tvvee vragen en uiteindelUk 
eindigen met het ontwerp van het Jazzpodium. 

/I 
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Het verslag bestaat uit twee delen In het 
eerste deel wordt voornamelUk ingegaan op 
de theorie Allereerst komt de beleving van 
geluid naar voren, vervolgens de combinatie 
van architectuur en akoestiek en uiteindelUk 
wordt er ingegaan op sfeer en beleving in 
het algemeen Hierop volgt de analyse van de 
geschiedenis van de JaZZ. huidigejazzlocaties, de 
sfeer van Jazz en de akoestiek die bUJazzmuziek 
past Hieruit volgen de de randvoorwaarden 
voor het ontwerp die worden toegelicht in het 
tweede deel van het verslag. 

13 
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"Can you hear architecture?" Is de vraag die 
S Rasmussen stelt in z~ n boek "Expenencing 
arch1tecture." [2] 

Om een ruimte te bevatten gebruikt de mens 
al zUn zintuigen Elke ruimte zorgt voor een 
z1ntuigl~ke eNanng We proberen een plek te 
vatten door informatie te verzamelen via onze 
ogen. oren. neus en tastzin In het boek "Eyes of 
the skin" stelt Pallasma dat in de Westerse cultuur 
de nadruk vaak ligt op wat w e kunnen zien [3] 
Mensen w orden steeds meer toeschouwers 
d1e de w ereld bekUken v1a het schermpJe van 
de digi tale camera. De informatie die onze 
andere zintuigen doorgeven is echter minstens 
zo belangrUk om de w ereld te bevatten. 

In de architectuur is de nadruk op het beeld 
ook terug te zien. Er zUn weinig architecten 
die ontwerpen voor alle Zintuigen. Een zintuig 
dat vaak over het hoofd wordt gezien is het 
gehoor TerwUI geluid en akoestiek volgens 
Barry Blesser en Linda-Ruth Sa/ter zeer veel 
invloed kunnen hebben op onder andere de 
sociale ruimteiUkheid. de nav1gat1eru1mte1Ukheld. 
symbolische ruimteiUkheid. esthetische 
ruimtelUkheld en muzikale ruimte!Ukheid (4] 

Op het sociale vlak is geluid belangrUk voor het 
groepsgevoeL Uit onderzoek van Alain Corbin 
f 1998) naar de invloed van de klokken op het 
platteland van het 19e eeuw se FrankrDk. bleek 
dat "self-esteem. emotional w e/1-being. civic 
pride. and territo ria/ 1dentity all depended on 
hearing the town be/Is " [5] Maar ook binnen 
een ru1mte 1s de akoestiek bepalend voor de 
sociale ruimte. Als het achtergrondgeluldniveau 
hoog is. is het voor de gebruikers van die ru1mte 
mogelUk om een pnvé gesprek te voeren zonder 
dat iemand ze kan afluisteren. Een open raam 
zorgt eNoor dat de mensen buiten op straat 
opeens deel w orden van de sociale ruimte 
binnen. Men zou kunnen zeggen dat er een 
v1suele en een auditieve ruimte bestaat die niet 
altUd overeenkomen. In het ontwerp van een 
ruimte kan men door een bepaalde akoestiek 
te ontwerpen invloed hebben op de manier 
waarop de sociale ruimte eNaren en gebruikt 
wordt. 

De akoestiek van een ruimte geeft veel 
informatie over het volume van een ruimte 
en het materiaalgebruik. Eén van de grote 
verschillen tussen zien en horen is dat het 
zicht beperkt is tot een zichtveld van ongeveer 
140 °. het gehoor kan echter ook geluiden 
waarnemen die achter ons zUn Dit betekent dat 

Beleving van geluid 

we n1et alleen de ruimte voor ons waarnemen. 
maar de gehele ruimte om ons heen. Waar 
de ogen ons op een afstand laten obseNeren. 
zorgt het gehoor eNoor dat we in de ruimte 
w orden geplaatst 
Voor geoefende luisteraars is het mogelUk om 
zich door een ruimte heen te bew egen op 
het gehoor Reflecties van het geluld tegen 
wanden geven de obstakels aan Maar ook 
niet geoefende lu isteraars horen bUvoorbeeld 
waar openingen in de wand zitten naar andere 
vertrekken. 

Met de symbolische ruimte!Ukheid van akoestiek 
geven Blesseren Sa/ter aan dat speciale ruimtes 
en gebeurtenissen gekoppeld worden aan 
de ermee samenhangende akoestiek. Dit 
w erkt in wezen hetzelfde als met iconen en 
sfeer. Doordat men herhaaldelUk bloot staat 
aan een bepaalde akoestiek bU een bepaalde 
ruimte of gebeurtenis. worden deze aan elkaar 
gekoppeld Zo IS bUvoorbeeld de galm van een 
kathedraal gekoppeld geraakt aan bepaalde 
religieuze rituelen. 

De esthetische ruim reilikheid gaat met name 
over de vanatie in de akoestiek op kleinere 
schaal. Verschillende texturen of holtes in 
wanden of vloeren zorgen voor verschillende 
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reflec ties Hierdoor ontstaat een afwisselende 
geluldervaring als men langs of over zo'n vlak 
loopt. Maar de variatie kan b~voorbeeld ook 
ontstaan door aaneengeschakelde ruimtes met 
verschillende volumes. 

De laatste ruimtelijkheid. de muzikale 
ruimtelijkheld is voor die proJect het meest van 
belang Al eeuwen worden er gebouwen 
ontworpen voor muziek. Hierb0 kan men 
de ru1mte beschouwen als een klankkast. 
De akoestiek van de ruimte kan de muziek 
versterken, klanken laten versmelten en 
de lulsteraar omnngen met muziek. Elke 
muz1eksoort vraagt een andere akoestiek 
w aarin deze het best tot z'n recht komt. T~dens 
het ontwerpen van een zaal. houdt men 
rekeningen met de muzieksoort of -soorten die 
in deze zaal gespeeld gaat of gaan worden en 
welke akoestiek daar het beste voor is 

Dit IS n1et altijd zo gew eest. David Byrne geeft 
in zijn presentatie voor TED Talks z0n kijk op de 
manier waarop architectuur de muziek vooruit 
heeft geholpen H0 geeft aan dat muziek wordt 
gecomponeerd voor de ruimte waarin deze 
gespeeld moet gaan worden en dat doordat de 
technologie en de architectuur veranderden. 
de muz1ek mee veranderde. Vervolgens komt 

16 

h~ met een aantal voorbeelden, waaronder 
ervaringen met zijn eigen muziek. Aan het 
begin van z0n carrière speelde zijn band in kleine 
ru1mtes met veel rare hoeken en relatief veel 
mensen op een klein oppervlak. Hij geeft aan 
dat "the nature of the room meant that every 
word could be understood. the sound syscem 
is decent. there is not much reverberation, and 
the rhythms stays 1n tact." Maar de muziek die 
h0 voor deze ruimte componeerde klonk niet 
zo overweldigend meer toen hij hetzelfde in 
Carneg1e Hall speelde. Hierdoor kw am h0 tot 
de ontdekking dat hij componeerde voor een 
specifiek soort ruimte 

Aan de hand van een aantal voorbeelden laat 
Bryne zien hoe de muziek met de architectuur 
mee ontwikkeld is. De muziek die gemaakt w erd 
voor kerken en kathedralen gaat u1t van lange 
tonen. heeft weinig ritme en de grondtoon 
verandert niet. Hierdoor wordt voorkomen dat 
de lange nagalmt~d van een kerk zorgt voor 
dissonanten 
Bach schreef zijn muziek voor kle1nere ruimces 
met een kortere nagalmtijd waardoor hij w el 
van grondtoon kon veranderen De muziek 
die Mozart schreef was voor nog kleinere 
ruimtes met een nog kortere n.Jgalmt~d 

bedoeld. Hierdoor ontstond er een levendige 

muzieksoort die b~ de ruimte paste. Bryne 
vervolgt zijn verhaal door aan te geven hoe er 
een splitsing ontstaat tussen live en opgenomen 
muziek als gevolg van de technologische 
ontwikkelingen op het gebied van radio en 
m1crofoons Tegenwoordig is het niet meer 
nodig om een muzikant in de ruimte te hebben 
om muziek te kunnen horen. doordat muziek 
opgenomen kan w orden en later enj of op een 
andere plaats beluisterd kan w orden 
Tegelijkerttid zorgt de ontwikkeling van 
de techniek er ook voor dat insturmenten 
elektronisch versterkt kunnen worden Hierdoor 
komen er ook steeds grotere optredens de 
stadionconcerten. Bryne geeft aan dat ook nu 
weer speciaal voor deze ruimte muziek w ordt 
geschreven. de "arena rock. med1um speed 
ballads". Bryne eindigt zijn verhaal met de 
MP3-speler. Dit medium zorgt ervoor dat elk 
detail in de muziek te horen is. Volgens Bryne 
is de huidige popmuziek voornamelijk voor 
d1t medium geschreven. voor de persoonlijke 
ervaring. Hij beschrij ft de kenmerken van deze 
muzieksoort als "not much dynam1cs, but a b1g 
range and a lot of detail" (6] 

In het betoog van Bryne komtduidel0k de relatie 
tussen de soort ruimte en de soort muziek naar 
voren Waar men vroeger de muziek aanpaste 



aan de akoestiek van een ruimte. is men nu in 
staat om de akoestiek aan te passen aan een 
bepaalde soort muziek De vraag IS echter of 
dit een goede ontwikkeling is. Als het echt zo 
is dat de muz1ek zich ontwikkelt doordat deze 
zich aanpast aan de ruimte waarin ze gespeeld 
wordt. IS het voor de muziek in het algemeen 
dan n1et beter om muziekzalen te bouwen met 
zeer Uiteenlopende akoestische eigenschappen. 
zodat de muziek zich kan b/Uven ontwikkelen? 
En IS het wel gewenst om grote zalen te 
bouwen met de akoestische eigenschappen 
van een kleine zaal en andersom. omdat dit de 
gehele sociale context en de beleving van een 
zaal Elantast. De mens heeft 1n de geschiedenis 
geleerd dat bU bepaalde ruimtes een bepaalde 
klank hoort. Als een gotische kathedraal 
niet meer galmt. is deze dan nog steeds zo 
indrukwekkend? 

Het is moeilUk om direct een antwoord te 
geven op deze vragen EnerzUds is het goed 
dat er zalen gebouwd worden met dezelfde 
akoestische eigenschappen zodat men op 
meerdere plaatsen kan genieten van dezelfde 
muziekstukken. Ook is het goed dat er zalen 
Z!Jn met dezelfde akoestiek als de zalen waar de 
grote componisten Bach. IV1ozart en Beethoven 

voor hebben gescllreven zodat hun muz1ek op 
de juiste' manier gehoord kan worden. 
Aan de andere kant zal deze muziek zich net 
meer verder ontwikkelen en dre1gt een soort 
museumstuk te worden. 

Een paar Jaar geleden is het Llncoln Center in 
New York opgeleverd Dit centrum IS spec1aal 
gebouwd voor Jazzmuziek Jazzmuziek is 
ontstaan in relatief kleine ruimtes waar de 
nagalmt~d vaak kort is. Het nadeel van kleine 
ru1mte is de beperkte bezoekerscapaciteit. In 
zowel de Veren1gde Staten als 1n Nederland 
werden de grote concerten daarom gegeven 
in de grote zalen die voorhanden waren. zoals 
het Concertgebouw in Amsterdam Deze zaal 
is van oorsprong n1et bedoeld voor dit soort 
muziek. de nagalmt~d is te lang voor Jazz De 
muz1ek die in de kleine clubs zo goed klonk. was 
in het concertgebouw niet om aan te horen 
In het /_incoln Center is hier een oplossing voor 
gevonden. Het centrum heeft een grote zaal 
voor ongeveer I 200 mensen met een akoestiek 
die speciaal is aangepast aan Jazz. dus met 
een korte nagalmtUd Echter. de intimiteit en 
toegankeliJkheid van een café is h1er niet meer 
terug te v1nden De muziek mag dan wel goed 
klinken. maar of deze zaal de 'echte' Jazzsfeer 
ademt IS zeer de vraag IV1isschien kunnen we 

Beleving van geluid 

beter accepteren dat somm1ge muziek op 
sommige plaatsen thuishoort. Daar kun Je wel 
een klein bee9e mee spelen. maar het is niet 
zo dat elke soort muziek in elke soort ruimte 
gespeeld moet kunnen worden 
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Ontwerpen met en voor geluid 

Ontvverpen met en voor geluid kan op 
verschillende man1eren worden opgevar 
Allereerst zijn er natuurl~k de concertzalen en 
diverse podia Men bepaalt van tevoren welke 
muzieksoorten er gespeeld gaan worden en 
daar wordt de akoestiek op aangepasr Zo 
bestaan er voor concertzalen diverse vuistregels 
over b~voorbee/d het volume dat men nodig 
heeft per bezoeker. of de waarden die diverse 
akoestische paramerers moeren hebben. In 
deze zalen is de architectuur vaak ondergeschikt 
aan de akoestiek. 
Over de akoestiek waarin Jazz het beste rot z~n 
recht komt IS helaas nauwelijks iets bekend. 
Deze moet dus gedurende het project bepaald 
worden. Daarbij is het in dit project n1et de 
bedoeling dat de architectuur ondergeschikt 
1s aan de akoestiek Er is daarom een andere 
benadering nodig voor dit ontvverp. 

Een andere benadering van ontvverpen met 
en voor geluid is bijvoorbeeld het ontvverp 
baseren op een bepaald muziekstuk of een 
bepaalde soort muziek. zoals het BachpaviDoen 
van Za ha Had id. afbeelding I. of het ontvverp 
van Renzo Piano voor de opera Prometo van 
Luig1 Nono. 

Ontwerpen met geluid en akoestiek 

Het ontvverp van Zaha Had1d IS een open 
paviDoen dat speciaal ontvvorpen IS voor de 
solo's van Johann Sebastian Bach. Het is een 
object dat in een andere ruimte kan worden 
geplaatst. maar verder niets bijdraagt aan de 
akoestiek. 
Het ontvverp van Renzo Piano is ook een Object 
in een andere ruimte De luisteraars zitten in het 
midden en de musici staan daar omheen "Het 
1dee is de muziek op verschillende plaatsen re 
laten opwellen en zo op verschillende punten 
binnen de constructie een naruurl~ke interactie 
re ereeren tussen de ru1mte en de muziek. 
waarbij de een slechts kan bestaan vanwege 
de ander." [7] 

Weer een andere benadenng is het ontwerp 
zien als het instrument. of het instrument als 
ontvverp., Deze benadering is vaak terug te z1en 
in kunstvverken waarbij het object zelf geluid 
maakt door bijvoorbeeld de wind. of doordat 
mensen op bepaalde plaatsen lopen 

In mijn ontvverp w 11 ik dat de architectuur en 
de akoestiek een eenheid gaan vormen Het 
gebouw moet de muziek ondersteunen. maar 
ook uitdagen 
Ik denk dat dit kan door bewust auditieve en 
visuele ru1mtes te ontvverpen. Doorvan tevoren 

te bepalen waar men wat moet kunnen 
horen enjof zien. ontstaat er een plan waarb~ 
architectuur en akoestiek samen gaan vallen. 

Er IS een aantal manieren om de auditieve 
ru1mte re be1nvloeden. b~voorbeeld met 
behulp van geluid doorlarende en geluiddichte 
afscheidingen Een gordijn sluit de visuele 
ruimte af (afbeelding 3). terwijl de auditieve 
ru1mte doorgaar Een glazen wand slui t juist 
de auditieve ruimte af terwijl de visuele ruimte 
doorgaat. afbeelding 4 
Een andere manier om de auditieve ruimte 
te beinvloeden is door middel van meerdere 
geluidsbronnen Als er 1n een ruimte tvvee 
geluidsbronnen zDn. kunnen er tvvee auditieve 
ruimtes in één visuele ruimte ontstaan. 
afbeelding 5. 
Een microfoon en luidspreker kunnen er voor 
zorgen dat er een auditieve ruimte ontstaat op 
tvvee verschillende plaatsen. 

Een andere manier om de auditieve ruimte 
te sturen. is met behulp van renecries. Door 
harde vlakken die het geluid reflecteren op een 
bepaalde manier te plaatsen. kan het geluid in 
een nchting worden gestuurd waar je het wilt 
hebben. afbeeld1ng 6. 
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Golven en reflecties 

Gelu1d bestaat uit golven met energie. 
Geluidsgolven hebben grote overeenkomsten 
met lichtgolven. radiogolven. en b~voorbeeld 
elektromagnetische golven. Net als 
geluidsgolven bevatten ook deze golven 
energie, ze hebben pieken en dalen en kunnen 
gereflecteerd. geabsorbeerd en afgebogen 
(diffracted) worden. Voor alle golven geldt dat 
als ze op een one1ndig groot vlak vallen. ze 
gereflecteerd w orden volgens de spiegelw et. 
Dit w il zeggen de hoek van inval is gelijk aan de 
hoek van terugkaatsing waarbij de inkomende 
·golf' in het zelfde vlak ligt als de teruggekaatste 

In de praktijk werkt het echter anders. Op het 
moment dat de golflengte veel groter is dan 
de afmetingen van het reflectievlak buigen de 
golven zich om het vlak heen. Dit is vergelijkbaar 
met de manier waarop grote golven om een 
boei heen stromen. 
Voor golven met een golflengte die veel kleiner 
is dan het vlak geldt dat de reflectie op het 
midden van het vlak hetzelfde is als bij een 
one1ndig vlak. Aan de randen van het vlak kan 
wel buiging ontstaan en de amplitude van de 
golf wordt voor een deel gedempt Als een 

Ontwerpen met geluid en akoestiek 

geluidsgolf op een gekromd vlak valt. ontstaat 
er bij convexe vlakken diffusie en bij concave 
vlakken focussing. [8] 

Vanwege de overeenkomsten tussen de 
reflectie van licht- en geluidsgolven kan men 
lichtgolven zien als een vereenvoudigde 
weergave van de geluidsgolven. Hierdoor kan 
de opt1sche meetkunde gebruikt worden voor 
het richten van reflectievlakken. 
Als controle om te z1en of de reflectievlakken 
goed gericht zijn kan men een maquette 
maken van spiegelende vlakken. of in het 
programma ODEON een simulatie maken 
waarbij de geluldniveaus op bepaalde plekken 
wordt berekend. 

Bij een spiegelmaquette geldt dat als de 
geluidsbron te zien is v1a de spiegel. het 
gereflecteerde geluid ook te horen is (geldt 
alleen voor frequenties met een golflengte die 
kleiner is dan het reflectievlak) . In de maquette 
geldt veNolgens hoe meer reflecties van de 
bron te zien zijn. hoe diffuser de ru1mte is 

Naast de kanttekening van het verschil in 
golflengte. moet ook een kanttekening gemaakt 
worden bij de afstand die de geluidsgolf moet 
afleggen Geluidsgolven Zijn veel langzamer 

dan licht. Hierdoor kan het gebeuren dat een 
geluidsgolf die meerdere keren gereflecteerd 
wordt veel later aankomt bij de ontvanger 
dan het d1recte geluid Deze golf kan dan als 
echo worden eNaren. Voor muziek geldt dat 
reflecties die binnen 80 ms na aankomst van 
het directe geluid de ontvanger bereiken de 
muziek ondersteunen. Sterke reflecties die 
later Zijn dan 80 ms kunnen eNaren worden 
als galm enjof ecllo's en zorgen eNoor dat de 
muziek vertroebelt. Stiltes en details zijn hierdoor 
moeilijker waar te nemen Als de energie 1n de 
geluidsgolf voldoende IS afgenomen za l men 
deze late reflectie nauwelijks horen. maar als 
dit niet het geval IS. zal deze late reflectie zeer 
storend zijn 
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Wat is sfeer, en kunnen we sfeer be1nvloeden? 

De sfeer die een ruimte oproept ontstaat door 
een combinatie van verschillende elementen 
die we waarnemen Dit waarnemen doen 
we met behulp van al onze Zintuigen Door te 
kUken, te horen, te ruiken en te voelen krUgen 
we een 1dee van de wereld om ons heen. Deze 
waarnemingen roepen een bepaald gevoel of 
gemoedstoestand op bU de waarnemer. 

Vr~wel alles om ons heen heeft invloed op onze 
gemoedstoestand Het is echter niet mogelUk 
om als ontwerper alles te kunnen be1nvloeden. 
De gemoedstoestand van de persoon die de 
ruimte betreedt kunnen we niet be1nvloeden. 
Op de fys1eke eigenschappen van de ru1mte 
en de actiVIteiten die plaatsvinden in de ruimte 
kunnen we echter wel 1nvloed uitoefenen De 
ruimte kan precies zo worden Ingericht als we 
Willen en de ac tiviteiten die erin plaats v1nden 
kunnen gestuurd worden door onder andere 
de indeling van de ru1mte. Hoe de ruimte 
veNolgens wordt eNaren is voor iedereen 
un1ek. 

Toch lUkt het alsof er, b1nnen een bepaalde 
cultuur, universele sferen bestaa n. Men is 
opgevoed met bepaalde ideeën, regels en 

een soort collectief geheugen Hierdoor 
lUken bepaalde kleuren, geuren en ruimtes bU 
bepaalde groepen mensen dezelfde associaties 
en gevoelens op te roepen Alain de Botton 
heeft het in deze context over 'sprekende 
gebouwen'. HU geeft aan dat gebouwen tot 
ons spreken door m1ddel van citaten, "dat wil 
zeggen door te verwuzen naar en te hennneren 
aan de context waarin we die gebouwen zelf 
dan wel hun tegenhangers of prototypen 
eerder hebben gezien" Tevens stelt de Botton 
dat we "niet in staat lUken naar bouwwerken 
en meubelstukken te kUken zonder ze te 
verbinden met de historische en persoonlUke 
omstandigheden waarin we ze zien; daardoor 
worden architectonische en decoratieve 
stUlen voor ons emotionele clandenkens aan 
het moment en de plaats waarop we ermee 
kennismaakten." [9] 
Mensen gaan hun eNaringen en gevoelens die 
ze bU bepaalde ruimtes hebben koppelen aan 
de architectonische kenmerken van die ruimtes. 
In Nederland worden bUvoorbeeld relatief 
kleine donkere ruimtes met een warme kleur 
verlichting, veel hout en zachte materialen over 
het algemeen als "knus" en "gezellig" ervaren 
Een witte ruimte met TL-lampen, veel metaal 
en een holle klank, geeft JUist een "koud" en 
"kil" gevoel Hoe deze ru1mtes eNaren worden 

Sfeer 

heeft veel te maken met onze cultuur en het 
kl1maat waarin we leven Door het koude en 
vochtige klimaat waarderen we de zachte 
stoffen die ons al eeuwen warm houden. Om 
precies dezelfde reden houden we van de 
warme gloed van het vuur en de kleine ru1mte 
die zo lekker snel warm is. 

Ook in geval van Jazz l~kt er een un1verseel 
gevoel van sfeer te zUn De sfeer van Jazz lUkt 
een typisch voorbeeld te z~n van een sfeer die 
ontstaan is door een koppeling van een activiteit 
aan de plek waar deze heeft plaatsgevonden. 
Men kent de afbeeldingen op de platenhoezen 
van de kleine Jazzclubs uit de Verenigde Staten 
en men kent de kleine clubs 1n Nederland waar 
Jazz gespeeld wordt. De koppeling tussen de 
ruimtelUke kenmerken en de sfeer van Jazz 
wordt uiteindelUk zo sterk dat deze niet meer los 
van elkaar kunnen worden gezien Om meer 
over de Jazzsfeer te weten te komen heb 1k de 
geschiedenis van de Jazz gevolgd aan de hand 
van de _Jazzlocaties in de Verenigde Staten en 
in Nederland. 
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Zoals al eerder is aangegeven lUkt de sfeer 
van Jazz ontstaan te z~n door een koppeling 
van de sfeer van de plek waar de eerste Jazz 
gespeeld werd aan de Jazz an sich Om een 
beeld te creëren van de sfeer van de Jazzcafés 
van vroeger, heb ik de geschiedenis van de 
Jazzmuziek zoals deze door Ted Gioia in het 
boek "The History of Jazz" [I 0] beschreven 
wordt gelezen en de plaatsen die G1oia aanhaalt 
bestudeerd. Het gaa t hierbU niet zozeer om 
welke artiest welk stuk scllreeF, maar JUist om 
de plaats waar werd opgetreden. Wat waren 
de omstandigheden waaronder voor het eerst 
Jazzmuziek gemaakt werd. Hoe zagen de cafés 
en zalen eruit, en w al is de bUdrage van deze 
plekken geweest aan wat we nu hetJazzgevoel 
noemen of de typische sFeer rond Jazzmuziek. 

Voor de geschiedeniS van de Jazz in Nederland 
heb ik een soortgeiUke beschr~v1ng gemaakt 
als voor de geschiedenis van de JaZZ in de 
Verenigde Staten Oe tekst over de Nederlandse 
gescr1 iedenis 1s gebaseerd op de tekst van het 
Nederlandse Jazz Archief. [I IJ 

Eventuele citaten in de teksten zUn afkomstig uit 
The History of Jazz' van Ted Goia, of uit de tekst 
van het Nederlands Jazz ArchieF, tenzU anders 
vermeld. Oe bronnen van de Foto's zun te Vinden 

Geschiedenis jazzlocaties: Verenigde Staten 

in het hoofdstuk 'Referenties afbeeldingen' bU 
het nummer van de afbeelding 
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New Orleans Jazz 

Goiai start zDn beschrDving in New Orleans. Op 
Congo Square in New Orleans werden rond 
18 I 9 door de slaven diverse slavendansen 
uitgevoerd. Deze gaan terug naar de rituele 
ceremonies in Afnka en staan aan het beg1n 
van de ontwikkeling van Jazz 
De eerste Jazzmuziek is ontstaan Uit een 
mengeling van de Afnkaanse en Europese 
culturen. Duidelijk herkenbare kenmerken van 
Afrikaanse muziek in de eersteJazzmuziek zijn• 

call-and-response farms 
1ntegrat1on of performance into the 
social fabric 
cross-fertilization between mus1c and 
dance 
use of instruments to emulate the 
human voice 
emphas1s on 1mprovisation and 
spontaneity 
extraordinary nchness of rhythmic 
content 

Niet alleen de mix van culturen in New Orleans 
stond aan de wieg van de Jazzmuziek. Zonder 
de grote voorliefde voor brass bands in dit 
geb1ed zou de Jazz ook niet ontstaan zijn De 

Geschiedenis jazzlocaties: Verenigde Staten 

eerste instrumenten waarmee Jazz gespeeld 
werd, waren dan ook dezelfde als van de brass 
bands, zoals trombones. sousafoon. tuba's. 
baritons en klarinetten. En natuurlijk ook de 
drums, een bas en een snare drum. 

De eerste Jazzmuzikanten waren zwart en 1n 
het Amenka waar Afro-Amenkanen nauwelijks 
rechten hadden, was het onmogel~k om op 
alle plaatsen te kunnen spelen. In de eerste 
Jaren van de Jazzmuziek wordt er daarom 
vooral opgetreden op plekken waar het kan; 
mag. de cafés en bordelen van het red l1ght 
distnct in New Orleans. Al snel weet de Jazz 
de raciale barrière te doorbreken en gaan ook 
blanke musiCiJazz spelen 

Niet lang na het ontstaan van de jazz trekken 
veel muz1kanten naar Chicago. "One of the 
supreme 1ronies of the history of New Orleans 
Jazz IS that so much of it took place in Chicago" 
Ongeveer een half m1ljoen Afrikaanse 
Amerikanen trokken vanuit het zuiden naar het 
noorden. Voornamelijk vanwege de grotere 
tolerantie 1n het Noorden van de Verenigde 
Staten, meer kans op werk en meer persoonlijke 
vrijheid. Belangrijke plekken. waar in die t~d 

gespeeld werd, zDn onder andere de Lincoln 
Gardens dance hall. the Savoy Ballroom en 

het Dreamland café Ook de Chicago's Apex 
club en het Sunset café zDn plekken waar veel 
gespeeld w erd 

Chicago Jazz 

In de New Orleans Jazz waren de blues en 
ragtime structuren nog goed te herkennen. De 
Chicago Jazz maakte gebruik van populairdere 
structuren en heeft daardoor een 'bouncy 
swing' die gebaseerd IS op de dansbare 
twostep. Het bijzondere van de Chicago Jazz is 
dat "Just as much of the h1story of New Orleans 
Jazz took place in Chicago. so did the sounds 
associated with Chicago jazz evolve largely in 
New York." 

Hoewel Harlem 1n eerste Instantie een witte 
wijk met vooral Europese immgranten is. wordt 
aan het e1nde van de Jaren '20 70% van de 
woningen verhuurd aan zwarte Amerikanen. 
In dit zwarte Harlem ontstaat een Jazzscene 
waarbij de Harlem rent parties een grote 1nvloed 
hebben. Om elke maand de torenhoge huur 
weer op te kunnen brengen. organiseerden 
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veel huurders feesten waar Jazz gespeeld werd 
Dit IS de periode van de Harlem Rennaissance 

Rond deze periode ontstond de Harlem Stride 
Piano. Deze man1er van spelen vormde een 
brug tussen de ragtime periode rond 1900 
en de neuwe Jazz piano stDI Langzaam maar 
zeker ontstond de Big Band opzet met z~n vier 
secties: de saxofoon. de trompet. de trombone 
en ritme sectie. Ondanks de n1euwe setting 
bleef het improviseren een belangrUk kenmerk 
van de Jazz 
Tussen 1920 en 1930 was Harlem dé plek waar 
het allemaal gebeurde op het gebied van de 
Jazz muziek. BDzonder is dat ook de blanke 
Amerikanen naar de clubs in het zwarte deel 
van Harlem kwamen. In 1926 opende de Savoy 
Ballroom de deuren Deze club was vanaf het 
beg1n volledig geintegreerd, waardoor de 
blanke en zwarte Amerikanen naast elkaar 
stonden te dansen. 

In deze penode was Carnegie Hall de 
belangrDkste zaal om op te treden. Voor hen 
die niet 1n de Carneg1e Hall konden optreden 
was er de Catton Club. Andere plekken waar 
hét gebeurde waren Conn1e's lnn. waar 
Zwarte Amerikanen optraden voor een wit 
publiek. Ed Small's Paradise, Broadway Jones's 
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Supper Club en Barron's Exclusive Club Ook 1n 
het Lincoln Theater werd veel gespeeld Hier 
stond een blanke band op te treden voor een 
zwart publiek 

Swing 

Oe Grote Depressie van 1929 zorgde voor een 
terugslag in de Jazz. net als in de rest van de 
muziekwereld. Een paar artiesten, WéBronder 
Benny Goodman. bleef echter door gaan met 
spelen Goodman speelde een grote rol in de 
doorbraak van de swingmuziek rond 1935 in 
de Palomar bar in LosAngelos 
De bas1s voor deze doorbraak was gelegd 
in het radio programma Let's Dance van 
Goodman dat in New York laat op de avond te 
horen was bU de NBC maar ook landelUk werd 
Uitgezonden. Door het tUdsverschil tussen New 
York en Californië werd zDn programma aan 
de westkust van de Veren1gde Staten precies 
prime time uitgezonden 
Vanaf het optreden in de Palomar bar nam de 
swingmuziek al snel het hele land over. Het was 
dé popmuziek van dat moment. In deze penode 
speelde de Jazz zich af in de grote danshallen 
zoals de Savoy Ballroom. de Rennaissance 

Ballroom, de Rendezvous Ballroom en de 
Roseland Ballroom Maar n1et alleen 1n New 
York en Chicago. vooral 1n Kansas City werd 
de Sw1ng erg groot. Ook hierbD speelde de 
economische situatie een grote rol. Kansas City 
was een open stad met een tolerant en corrupt 
gemeentebestuur waar vooral Tom Pendergast 
de macht had. TDdens de drooglegging van 
1919-1932 zorgde Pendergast ervoor dat de 
drank in de kroegen van Kansas City verkocht 
kon bl~ven worden. [I 2] "And as the histories of 
New Orleans and Chicago attest. where leisure 
and wiskey florished. so typically d1d Jazz" Oe 
drank in de Reno Club was goedkoop, net als 
de maruuana en een "visit upstairs" 
Oe Kansas City Jazz St~l was losser en relaxter 
dan de New Orleans en Chicago s@. TUdens 
de swing periode werden de verschillende 
intrumenten doorgaans opgedeeld in sectie, 
de ritmesectie (drums. basgitaarjcontrabas. 
piano en gitaar), de trompetsectie, de saxofoon 
sect1e en de trombonesectie. [ 13] 
In de swing periode kwamen er ook muzikanten 
naar Europa en dan vooral naar Pa rUs Hier werd 
gespeeld in de Salie Pleyel en in de Ouintette 
du Hot Club Oe Europese Jazzmuzikanten, die 
de Jazz 1n eerste Instantie vooral van opnames 
kenden, g1ngen door het voorbeeld van de 
Amerikanen ook steeds beter spelen 
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Modern Jazz 

Terwijl de periode van de swing op zijn 
hoogtepunt was. ontstond er een soort 
undergroundscene als tegenreactie op de 
sw1ng. De Jazz modernisten ontwikkelden hun 
eigen stijl in de achterkamers en nachtclubs 
tijdens diverse Jamsessies Hier ontstond de 
Bebop De beboppers speelden liever in small 
combo's in plaats van in een big band De 
improvisaties w erden sneller en ingewikkelder 
Toch bleven de verschillende secties hetzelfde 
als bij de big bands. 
Charlie Parker is een van de hoofdfiguren van 
de Bebop. Voor Charlie Parker durfden maar 
w einigen de snelle solos van de Beboppers te 
spelen. 

Het individualisme van de beboppers w erd 
versterkt door hun lage status als zw arte 
Amerikanen. De Beboppers hoorden tot 
de laatste generatie voor het e1nde van de 
segregatie in de Verenigd Staten. Waar de 
eerste generatie Jazzartiesten door het blanke 
Amerika werden gezien als succesvolle 
entertainers, wilden de Jazzartiesten uit de Jaren 
'40 meer Ze wilden geaccepteerd worden als 
artiesten van een serieuze muziekvorm 

Geschiedenis jazz locaties: Verenigde Staten 

In de Jaren voor de tweede w ereld oorlog 
verschoof de heersende Jazzstroming van de 
Swing, in de grote danszalen. naar de bebop die 
voornamelijk te vinden w as in de kle1ne clubs en 
appartementen aan 52nd street tussen Fifth en 
Sixth Avenues. Deze stijl ontstond voornamelijk 
aan de West Kust van de Verenigde Staten 1n 
o.a de Lighthouse club. Maar al snel verschoof 
het centrum naar de clubs aan 52nd street, 
waaronder de Onyx Club enTheTree Deuces, 
dicht genoeg bij Times Square om bezoekers 
te trekken . Ook de Royal Roost, the Spotlite, 
B1rdland, Five Spot en Minton's Playhouse 
hoorden tot de belangrijkste Jazzclubs uit die 
tijd De grote concerten werden nog steeds 
gegeven in de Carnegie Hall. Maar ook in de 
Massey Hall en in de Savoy Ballroom werden 
grote concerten gegeven Rond 1950 was de 
big band en de sw ing vrijw el dood en is de 
Bebop de grootste stroming. Het Jazzpubliek 
verschoof steeds meer in de nchting van de 
serieuze luisteraar in plaats van het danspubliek 
en Jazz hoorde steeds minder tot de populaire 
muziek. 

Fragmentation of Jazz Styles 

Vanaf de jaren '50 ontstonden er diverse 
nieuwe jazzstromingen Eén daaNan was 
een herleving van de traditionele Jazz Vooral 
de oudere muzikanten konden zich 1n deze 
nieuw e stijl v1nden Zij w aren regelmatig te 
v1nden in Nick's Nightclub en in Eddie Condon's 
nightclub 
Miles Davis bracht de Jazz w eer een stapje 
verder met de cool Jazz De cool school players 
kwamen samen in Gil Evans's 55th street kelder 
appartement. De cool j azz w as w at rustiger en 
vloeiender dan de Bebop. 
De Lighthouse Club vormde net als voor de 
beboppers ook voor de cool Jazz players een 
plek waar nieuwe stijlen uitgeprobeerd konden 
worden Maar aan het eind van de Jaren '50 
waren het toch vooral de clubs in New York 
waar het meeste gebeurde Een club die steeds 
weer terugkeert in de geschiedenis is de Village 
Vanguard. Deze club is gevestigd in een kelder 
aan 7th avenue in New York. De club IS midden 
Jaren '30 opgericht, maar wordt in het boek van 
Gioia pas genoemd in de tijd van de beboppers 
en cool j azz Ook Café Bohemia is een plek 
w aar regelmatig w ordt opgetreden niet alleen 
door Davis, maar ook door Sonny Railins Roll1ns 
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IS vooral bekend van zijn optredens op de 
Williamburg Bridge 

Zo rond 1960 was de Jazz w eer in beweging. 
"lts assumptions - about harmony, melody, 
rhythm. song structure, instrumentation. and 
perhaps even more about the social role of 
Jazz mus1c - were constantly being quest1oned 
and increas1ngly found want1ng by the more 
revolutionary musicians of the younger 
generation " Naast de Cool Jazz st~ I ontstonden 
nog meer stromingen waaronder de Hard Bop, 
de Post Bop en de Soul Jazz. 

Oe Hard Bop is een s t~/ die volgt op de Bebop 
en weer een soort reactie 1s op de cool Jazz 
Ook deze stroming heeft veel 1nvloeden van de 
rhythm and blues, gospel muziek en de blues. 
Een van de plaatsen waar werd opgetreden 1s 
het Basin Street Café in New York. 

De Soul Jazz borduurde voort op de Hard 
Bop, ook sterk beinvloed door de rhythm and 
blues en de blues In deze sttil kw am de call
and-response vorm uit de Afrikaanse tradi tie 
weer terug in de vorm van batlies tussen o a. 
Saxofoonspelers In de soul Jazz werd veel 
gebruik gemaakt van her Hammond B-3 orgel 
en de elektnsche gitaar. 
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De Soul Jazz was op z'n hoogtepunt aan 
het einde van de jaren '60 Vooral onder de 
zwarte arbeiders klasse was deze st~ l populair 
Rond deze periode kwamen er w eer andere 
stromingen op zoals Motown. Jazz-rock-fusion 
die onder de Afro-Amerikanen steeds geliefder 
werden wat de ondergang betekende voor de 
Soul jazz Rond 1970 was de hele markt van 
de Soul Jazz overgenomen door fun k. disco. 
reggae. soul en rock. 

In de periode van de Hard Bop, Cool Jazz en 
Soul Jazz bleven de Village Vanguard en de 
Five Spot belangrllke plekken. De Massey Hal! 
heeft ook regelmatig concerten en daarnaast 
werden er ook opnamen gemaakt in de 
Plugged Nickel door bDvoorbeeld Miles Dav1s 

Freedom and Beyond 

Eind Jaren '60, begin jaren '70 ontstonden 
de Jazz-Fusion, de j azz-Funk en de Free Jazz. 
"lt is 1mpossible co comprehend the free jazz 
movement w ithout understanding how it 
fed on this powerful cultural shift in American 
society lts practit1oners advocated much more 
than Freedom from harmonies. structure or 

compositional Forms- although that too was an 
essenrial part of their vision of Jazz. ( .. ) True, an 
undercurrent of politica/ advocacy had always 
existed 1n the j azz w orld. but now 1t exploded 
on the surface as never before." 
Ornette Coleman. Cecil Taylor en Alben Ayler 
waren de muzikanten die de nieuwe revolutie 
in Jazz in gang zetten. Free Jazz brak met alle 
regels die er tot dan toe voor de Jazzmuziek 
bestonden. "lnstead. it took on overtones of a 
spectacle. serv1ng as a Jazz equ1valent of chose 
"battle royales" favored by relevision wrestling 
aRcionados. brutisll encounters in which 
a number of w ell-toned bodies engage 1n 
simultaneous. extemporaneous sparnng " 
Veel van de free Jazz artisten w aren te v1nden 
1n The Ha1g en de Lighthouse in Los Angelos 
en in de Five Spot en de Village Vangaurd in 
New York. De Celier Café in New York speelde 
een belangr!jke rol door de sene concerten die 
er door Bill Dixon werd georganiseerd onder 
de naam "October Revolution in Jazz" De 
aansluiting van John Coltrane bij de free j azz 
rond deze periode versnelde de Jazz revolutie. 
De tweede golf in de free Jazz stroming kwam 
onder andere door Alben Ayler. Het doel w as 
om te ontsnappen aan het spelen van noten 
en verder te gaan in een w ereld waarin de 
saxofoon w ordt gebruikt om geluld re creëren. 
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De volgende stroming in de Jazz stond onder 
lelding van Bil/ Dixon Na de serie concerten in 
het Celier café richtte h~ het Jazz Composers 
Guild op, een organisatie ter ondersteuning 
van de muziek van de avant-garde. 
Al snel ontstonden er meer van dit soort 
groepen waaronder de Assoc1ation for the 
Advancement of Creat1ve Musicians (MCM) 
in Ch1cago in 1965 Deze organisatie startte in 
eerste instantie met het helpen van progressieve 
muzikanten om plekken te vinden waar men 
kon optreden en kon oefenen In het werk 
van de MCM muzikanten waren de eerste 
klanken van de postmoderne Jazz te horen. 
Maar "notjust the ACCM but artists as diverse 
as Carla Bley and Frank Zappa were usingJc:tZz 
elements alongside other fragments of cultural 
detritus, in a manner that can only be deemed 
'postmodern'" 

Net als in de Jaren van de Harlem Renna1ssance 
was de jazz rond 1970 weer terug te vinden 1n 
de appartementen van New York De New York 
Loft Scene van de jaren '70 was een gevolg van 
de vele moderne trends en vormde een goede 
ontmoetingsplek voor de verschillende groepen 
progressieve muzikanten 1n de Jazzwereld 
De postmodernistische stroming van de j aren 
'70, die sterk contrasteerde met de nieuwe 
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traditionalisten, werd door Anthony Braxton 
weer verder geholpen "Braxton broke down 
the barriers between free and "straight ahead" 
jazz, ra1sing eyebrows by a series of "in the 
tradition" record1ngs featuring ma1nstream 
renditions of standards. He broke down barriers 
of white and black, the most taboo of d1vides 
in the Jazz world, (. ), by w ork1ng in racially 
diverse ensembles( ) or w1th various European 
music1ans He ignored tr1e categorization that 
separated free players into New York energy 
Jazz advocates and Chicago sound landscapist. 
Finally, Braxton refused to recognize the 
supposed divide between the emot1onal and 
cerebral aspectsofJazz ( )." 

Jazz heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de rassenintegratie in de Verenigde Staten 
D1t IS vooral terug te zien in de tijd van de 
"Freedom Music" en de civil rights movement. 
Na 1970 speelden poli tiek en sociale aspecten 
een steeds kle1nere rol in de Jazzmuziek De 
Jazzwereld werd steeds meer vergelijkbaar met 
de moderne kunsten (the contemporary art 
gallery scene), waar nieuwe trends komen en 
gaan en carrières en stromingen steeds korter 
lijken te worden Voor de Jazz werden record 
labels en clubs als de Kniwng Factory en de 

Village Vanguard net zo invloedrijk als de New 
York art galeries voor de kunst waren 
Jazz is altijd een mengsel van muzieksoorten 
geweest. Toch heeft de term "fusion" een hele 
specifieke betekenis gekregen, namelijk de fusie 
tussen Jazz en rock. Deze combinatie tussen 

Jazz en rock zorgde voor een groter Jazzpubliek 
waardoor er nieuwe clubs geopend konden 
worden en muzikanten die hun heil in Europa 
zochten terugkeerden naar de Verenigde 
Staten De Jazz-rock fusion was een van de 
meest commerc1ele stromingen van zijn tijd 
Zo midden _jaren '80 probeerde een JOnge 
groep muzikanten in New York de funk 
georienteerde Jazz te revitaliseren. Deze vorm 
van Jazz was sterk beinvloed door funk, soul 
en R&B en is herkenbaar aan de sterke beat, 
electrifled sounds en vaak ook aan het gebruik 
van synthesizers 
Aan het einde van de Jaren '80 ontstond in 
Londen de acid Jazz met z~n invloeden van 
onder andere soul. jazz rap, house muziek 
Deze strom1ng w as vanaf het begin af aan 
internationaal en niet alleen Amerikaans. 
De internationalisering van Jazz was al bez1g 
sinds de Jaren '60. Vooral combinaties met 
Brazilian en Lat1n muziek werd gewaardeerd 
De internatlona/isenng van jazz betekende niet 
alleen het gebruik van diverse lokale stijlen, 
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maar ook da t er veel j azztalenten naar de 
Verenigde Staten kwamen. 
De verschillende vormen van Jazz-fusion. niet 
alleen met rock. maar ook met etnische muz1ek 
en klassieke muziek. z~n belangr~k geweest 
voor het verbreden van de Jazzcultuur Maar 
tussen I 980 en 1990 werden de traditionele 
stromingen weer belangrDker Deze JazzstDien 
zun nooit helemaal weg geweest. alleen 
stonden ze niet alt~d in de sch0nwerpers. 
Vooral Wynton Marsa/is was een vooNechter 
van de traditionele Jazzstijlen. Een van de 
plaatsen waar hD speelde w as de Keystone 
Korner Inmiddels is Marsa/is de artistic director 
van het Lincoln Center in New York. 

Op dit moment is jazz bDna overal te vinden. 
elke plaats heeft wel z0n eigen Jazzcafé. In New 
York zDn op dit moment het Lincoln Center. 
de Village Vanguard en de Jazz Standard 
de plekken waar hét gebeurt Een typische 
stroming IS op dit moment niet duideiDk aan te 
geven 
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De geschiedenis van de Jazz in Nederland IDkt 
qua stromlngen veel op die van de Veren1gde 
Staten Toch zDn er verschillen. voorname10k 
door de tvveede wereldoorlog en omdat 
de rassendiscriminatie in Nederland minder 
aanwez1g was. 

Jazz kwam rond 1920 naar Nederland Het 
woord Jazz gaf in eerste Instantie de nieuwste 
dansmode uit Amerika aan Wat het voor de 
muz1ek precies betekende was niet du1deiDk 
Voor de echte doorbraak van jazz was de 
grammofoonplaat erg belangrDk. De Jazzplaten 
gaven meer 1nzicht in de ritmische nuances 
en de persooniUke toonvorming van de 
Jazzmuzikan ten "Symbolisch voor de Jazz 
waren de zwarte beoefenaren en 1nstrumencen 
als slagwerk. banJO en saxofoon; die zie Je dus 
in allerlei afbeeldingen uit de Jaren twintig 
bDvoorbeeld op bladmuziek en 1n de reclame." 

De eerste Nederlandse Jazzband. 'James 
Meyers Jazz Band' speelde vooral van 
gedrukte arrangementen Ze gaven er een 
eigen interpretalie aan en probeerden wat te 
improviseren 
De eerste Amerikaanse band kwam rond 1926 
naar Nederland en gaf concerten in het Kurhaus 
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1n Scheveningen en 1n het concertgebouw in 
Amsterdam 

In 1926 werd het Nederlandse orkest The 
Ramblers opgericht. ZD stonden onder leiding 
van Theo Uden Marsman en werden snel 
belangrUk voor de verspreiding van de Jazz 
1n Nederland. Grote Amerikaanse namen als 
Coleman en Hawins speelden regelmatig mee 
Rond 1933 kwamen de orkesten van Duke 
Ellington en Lou1s Armstrong naar Europa 
en ook naar Nederland Het maandblad 'De 
Jazzw ereld' dat in 1931 w erd opgericht en 
tot 1940 zou bestaan stond in die tDd vol met 
Jazzevenementen 
Net als in de Veren1gde Staten hoorde de 
Jazzmuziek in Nederland tot de populaire 
amusementsmuziek. De muzikanten werden 
steeds professioneler De JOnge amateurs 
hadden hierbD een voordeel ten opz1chte 
van de oudere klass1ek geschoolde musici. 
d1e moeite hadden met het spelen van Jazz. 
Rond de crisis van 1929 leidde dit alles tot 
grote discussies. Buitenlandse artiesten werden 
geweerd en er w erd op toegezien dat amateur 
musici daadw erkeiDk niets betaald kregen. 

Oeverschillende Jazzliefhebbers verenigden zich 
1n clubs met als overkoepelende organ1satie de 

'Nederlandse Hot Club' en later de 'Nederlandse 
Jazzliga·. Eén van die clubs is bDvoorbeeld de 
DJS 1n Dordrecht In Den Haag. Rotterdam 
en Amsterdam onts tonden de zogenaamde 
'Negro-clubs' waar bediend werd door zwartj 
Sunnaams personeel en gespeeld werd door 
zwartejsurinaamse muzikanten. waaronder 
de Kit Kat Club. later Jazzclub Sheherazade. en 
Negro Palace in Amsterdam en de Mephisto in 
Rotterdam 
Deze clubs werden vanwege het gekleurde 
personeel als zeer "ongewenst en 
levensgevaar/Uk" beschouw d voor JOnge 
Nederlandse meisjes De Kit Kat Club werd 
daarom in 1937 gesloten en in de Negro 
Palace werden de Sunnaamse personeelsleden 
ontslagen 

Het begin van de tweede wereldoorlog 1n 
1939 heeft d1rect grote gevolgen voor de Jazz 1n 
Nederland. Artiesten die op tournee zijn 1n het 
buitenland komen terug en door de mobilisatie 
vallen diverse orkesten uiteen 
In het eerste Jaar van de bezetting lukt men 
de dra,ld weer op te kunnen pakken. De 
muzikanten die aanvankelijk 1n het leger zaten 
komen w eer terug en alleen Engelse en Joodse 
muziek w ordt verboden Duitsland is op dat 
moment nog niet in oorlog met Amerika. dus 
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de Amerikaanse muz1ek mag nog gewoon 
gespeeld worden. Dit verandert in december 
194 I na de Japanse aanval op Pearl Harbor. 
Vanaf dat moment doet ook Amerika mee in de 
oorlog In eerste instantie w ordt een dansverbod 
uitgevaardigd. Hierdoor kunnen Jazz en 
amusementsorkesten alleen nog in theaters 
optreden. Begin /94 2 mogen er geen Engelse 
namen meer gebruikt worden en in maart 
komt een verbod op "negroide en negntische 
elementen in dans- en amusementsmuziek " 

Ondertussen w ordt de behoefte aan 
amusementsmuziek. en dus ook aanjazz. steeds 
groter. The Ramblers gaan nog steeds door met 
optreden en het orkest van Ernst van 't Hoff gaat 
in 194 I en 194 2 zelfs op tournee in Duitsland. 
Ook andere Nederlandse muzikanten die zich 
in eerste Instantie nauwelijks verzet hebben 
tegen het verdw~nen van hun Joodse collega's 
en ook neges de Engelse namen hebben 
geschrapt gaan toch door met het spelen 
van Jazzmuziek. Dit komt omdat deze muz1ek 
onder het publiek nog steeds erg populair is. In 
de Haagse Dierentuin vindt in augustus 1942 
het laatste groteJazzfestival plaats. Toch blijft er 
genoeg werk voor de Nederlandse muzikanten. 
Zo gaan de plaatopnamen van de orkesten 
van Ernst van 't Hoffen Dick Willebrandts voor 
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platenmaatschappij Decca gewoon door en 
gaat een aantal muzikanten over op het spelen 
van de "Hawaiian Swing" Theo Uden Masman 
blijft net als Dick Willebrandts aan het werk door 
te spelen voor de Nederlandsche Omroep die 
op dat moment in Duitse handen is. 
In dezetud worden door de echtejaZZliefhebbers 
af en toe feesges gegeven 1n besloten 
clubverband. Hier worden de Jazzplaten van 
voor de oorlog gedraaid of spelen amateur
orkesten. De Hot Record Club in Zaandijk weet 
zelfs haar eerste lustrum te v1eren 1n 1944. 

De bevr~ding zorgt direct voor 
w erkgelegenheid De meeste Jazzmusici 
w orden door de zuiveringscommissie vrij 
gepleit. Echter Theo Uden Masman en Dick 
Willebrandts krijgen onder andere vanw ege 
hun optreden voor de Nederlandsche Omroep 
een lichte sanctie en mogen een half Jaar niet 
spelen. The Ramblers moeten het daardoor een 
half Jaar zonder orkestleider doen. 

De Jaren na de t'vVeede wereld oorlog zun een 
grote bloeiperiode voor de jazz in Nederland. 
vooral in Den Haag. Amsterdam. Haarlem 
en Zaandam. De Dutch Swing College Band 
zorgde voor de bloe1 van de traditionele Jazz. 

Zij traden onder andere op in Bellevue in 
Amsterdam en het Kurhaus in Scheveningen. 
De opnchting van de Ducth Swing College Club 
le1dde tot de oprichting van diverseJazzclubs in 
het westen van Nederland, bijna gelijktijding 
met de Dutch Swing College Club [DSCC) 
waren dat de Sw ing Socièteit in de Zaanstreek 
[SSZ) en de Amsterdamse Jazz Sociëteit [AJS) in 
Amsterdam rond 1946 De AJS was gevestigd in 
het clubgebouw van de Algemene Vereniging 
Groot Amsterdam in het clubgebouw aan 
de Vondelstraat Hier w erden onder andere 
platenavonden en Jamsessies gehouden. De 
SSZ w erd opgericht in de bovenzaal van café 
De Waakzaamheid Al snel w erd de SSZ zo 
populair dat de Hot Record Club. die de hele 
oorlog was doorgegaan, w erd opgeheven. 

In Amsterdam kon men in deze periode in de 
Sheherazade. de Casablanca. de Cockpit en 
de Vl1egende Hollander elke w eek naar Jazz 
luisteren. In Den Haag was er de Caveau Tzigane 
en natuurlijk het Kurhaus w aar regelmatig grote 
optredens waren. In Amsterdam w erden de 
grote concerten gegeven in de Apollo-hal en in 
het Concertgebouw waar de nachtconcerten al 
snel een begrip werden. Men begon om 20 00 
in de Kurzaal 1n Den Haag en om 00 30 ging 
men naar het Concertgebouw in Amsterdam. 
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Piël Beek 1S een van de NederlandseJazzartiesten 
die niet alleen 1n Nederland optrad maar 
ook in de Verenigde Staten en Engeland. 
Ze maakte eerst deel uit van The MIJlers. die 
bekend stonden om hun "soft swing .. In 1949 
begon ze met haar eigen tno waarmee ze 
niet alleen optrad in de Vliegende Hollander 
in Scheveningen. maar ook in B1rdland en de 
Down Beat Club 1n de Verenigde Staten 
Vanaf eind Jaren '40 kwam ook de Bebop 
naar Nederland. Al snel waren er combo's die 
de moderne jazz wilden gaan spelen In het 
begin werden d1t tw~felaclltige imitaties van 
Amenkaanse artiesten. maar ook nu kwamen 
er snel groepen met een eigen geluid. zoals de 
Bopter en vanaf midden Jaren '50 de Diamond 
F1ve Een deel van de artiesten die de Diamond 
F1ve zouden worden was afkomstig uit de Jig 
Rhythm Club te Haarlem. Oick Spieker en Cees 
Smal zorgde door diverse Jam-sess1e 1n de Jig 
Rhytm Club dat de Jazz in Haarlem tot leven 
kwam. Vanaf het moment dat z~ in de Diamond 
Five kwamen. werd de nachtclub Sheherazade 
als Uitgangsbasis gekozen 
Een belangrDk Jazzfestival in deze tDd was het 
Loosdrecht Jazz Concours dat voor het eerst 
gehouden werd in 1958 
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Begin Jaren '60 g1ng het m1nder met de 
Jazz 1n Nederland door de opkomst van de 
popmuziek. Veel clubs sloten de deuren 
en ook veel sociëteiten moesten stoppen 
Ook de Jazzconcerten in het Kurhaus en het 
Concertgebouw namen af 
In deze periode ontstond echter een nieuwe 
generatie musici waaronder Han Benn1nk. 
Piet Noordlik en Misha Mengelberg Samen 
met onder ander Willem Breuker gingen zD 
een nieuwe richting in Tussen 1966 en 1974 
kwamen nieuweJazzvormen op zoals de avant
garde Jazz en de free Jazz Desondanks bl~ven 
de oude Jazzvormen wel bestaan. 
Oe grote Jazzartiesten uit de Verenigde Sta ten 
z~n in deze penode te horen tDdens de festiva ls. 
het Newport Jazz Festival in Europa in de 
Doelen in Rotterdam en het Internationaal 
Jazz Festival eerst in Loosdrecht en later in de 
Singer Concertzaal 1n Laren. In Amsterdam 
verschuift het belangr0kste Jazzpodium van de 
Sheherazade naar Paradiso. 
Begin Jaren '70 wordt Jazz en ge1mproviseerde 
muziek door stichtingen als de Stichting Jazz 1n 
Nederland (SJIN). het Nederlands Jazz Archief 
(NJA) en het Bureau Improvisatie Muziek (BIM) 
ge1nstitut1onaliseerd en kwamen er subsidies 
voor proJecten en musici. 

Tevens komen er de eerste jazzscholen 1n 
Nederland. Tussen 1965 en 1967 was er de 

Jazzschool FAMOS van Theo Loevendie en 
van '67 tot '77 was er de Jazzworkshop in de 
AMVJ van Nedly Elstak In de conservatoria was 
Jazz lange tDd taboe. maar in het schooyaar 
'69-'70 kon men aan de Rotterdamse 
Muziekschool voor het eerst "instrumentaa l 
muziekonderwDs gencht op het spelen van Jazz 
en amusementsmuziek" volgen. 

In 1974 wordt /let BIMhu1s opgericht a,Jn de 
Oude Schans 1n Amsterdam. Het BIMhuis 
groe1de langzaam maar zeker tot een 
internationaaljazzpodium wc:1ar beroemdheden 
uit de hele wereld kwamen spelen Naas t 
Amsterdam waren er ook twee muz1kale centra 
in Tilburg en Groningen Dit kwam niet alleen 
door de aanwezigheid van twee conservatoria 
1n deze plaatsen In Tilburg zorg t o a Niko 
Langenhu0sen bil workshops en Jamsessies 
samen met de aanwezigheid van een podium 
voor het gunstige Jazzklimaar Groningen had 
ook een gunstig Jazzklimaat omdat het net als 
Tilburg behalve een conservatorium ook een 
podium had. Alan Laurillard was hier de actieve 
workshopleider 
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In 1976 w erd in her Scheveningse 
Concertgebouw her eerste Nonh Sea Jazz 
Festival georganiseerd Ondanks dat dit Festival 
nier direer een doorslaand succes was. ging 
men door met het organiseren ervan. zodat her 
uiteinde10k uitgroeide rot het grootste indoor 
jazz festival ter wereld. lnmddels is dit festival 
verplaatst naar Rotterdam omdat de gemeente 
Den Haag gesropt is met her subsidiëren van 
dit festival. 

TervvDI de Rotterdamse muziekschool in 1969 
begon met her doceren van jazz. kwamen de 
belangrDke conservatoria 1n Nederland veel 
later. Na Rotterdam volgde Zwolle in 1971 
en een paar Jaar later werd er gestart met 
een Oriëntatiecursus Lichte Muziek op de 
conservatoria van Rotterdam, Amsterdam en 
Den Haag Men was lang zoekende naar de 
JUiste manier van doceren en de juiste docenten. 
Zo w as John Clayron officieel docent contrabas 
aan het KoninkiDke Conservatorium in Den 
Haag. maar hD vertoonde zich hoogsrens één 
keer per maand. 
Rond 1986 hadden vrDwel alle conservatoria 
een hoofdrichting Lichte Muziek. Onderrussen 
hebben Amsterdam en Rotterdam een 
brede school waar behalve Jazz ook pop en 
wereldmuziek gedoceerd wordt. 

Geschiedenis jazz locaties: Nederland 

Her BIMhuis haalde diverse Amerikaanse 
artiesten naar Nederland. Een aantal van hen 
bleef in Nederland hangen. Zo gaf Chet Baker 
bDvoorbeeld regelmatig workshops in het 
Muziekpakhuis in Amsterdam. Woody Sham en 
Frank Wr~ght woonden een tDd in Rotterdam. 
Benny Baily ging in de BDimer wonen en 
wi lde nog wel eens gastlessen aan diverse 
conservatoria en af een roe een concert geven 

Inmiddels bestaan in Nederland verschillende 
stromingen. Nog steeds z~n er groepen die 
traditionele j azz biDven spelen Ook zDn er 
groepen en artlesren die meer rich ting de 
popmuziek gaan zoals Hans en Candy Dulfer 
en BenJamin Herman Ondertussen z~n er in 
iedere [grote) plaats 1n Nederland weiJazzcafés 
en podia te vinden. of in ieder geval cafés waar 
regelmatig Jazz re beluisteren is. Jazzartiesten 
roeren langs theaters en gaan diverse fesrivals 
af door het hele land. 
Her BIMhu1s 1s nog steeds het toonaangevende 
jazzpodium 1n Nederland. Sinds kort is 
het verhuisd naar een nieuwe zaal 1n het 
Muziekgebouw aan 't U in Amsterdam. Andere 
belangrDke Jazzcafés en pod1a in Amsterdam 
z~n onder andere Café Alto. waar elke dag 
Jazz te horen is en waar 1eder woensdagavond 
Hans Dulfer optreedt. en the Sugar Facrory. 

dat een combinatie is van een podium en een 
club. Her SJU in Utrecht is ook een bekend 
Jazzpodium. Dit podium bevindt zich in een 
kelder aan de Varkensmarkt. Hier treden met 
enige regelmaar de studenten van het Utrechts 
Conservatorium op. Over nier al re lange tDd zal 
het SJU verplaatst worden naar een nieuwe 
zaal in het Muziekpa leis aan her Vredenburg in 
Utrecht. 
[ 14] [IS] 
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De geschiedenis van de Jazz lUkt grofweg 
gezien uit twee delen te bestaan. Tot ongeveer 
1940 was de Jazzmuziek vooral bedoeld als 
entertarnment Vanaf Charlre Parker en de 
Bebop. werd Jazz een vorm van kunst. niet 
langer bedoeld voor de massa maar voor het 
intelligente luisterpubliek Vanaf die tUd /~ken 

de stromingen in de Jazz parallel te lopen 
aan die van de moderne kunst [ 16] met als 
laatste relevanee stroming de Free Jazz. Geen 
akkoorden. geen vast tempo. geen vast ritme 
en geen lengte van schema's meer. Alles mag 
en alles kan. 

"Vanaf de Jaren '70 bestaatJazz vooral uit revivals 
en het postmodernistische samensmelten van 
verschillende stillen .. Een duide/Uke stromrng rs 
nauwelijks te herkennen. Ook allijkt de Jazz zich 
niet meer echt te ontwikkelen. dood is zU zeker 
nieL Er wordt nog steeds jazz gespeeld. en men 
zal ook alt~d biDven spelen "Francis Davis ziet 
tvvee moge/Uke richtingen. conseNatie. het in 
stand houden van de traditie en de tweede 
moge/Ukheid. het continu biDven streven naar 
vernieuwrng." [ I 7] Ort laatste lUkt de afgelopen 
decennia niet tot een b~zondere stroming te 
hebben geleid. maar Ted Grora ziet nog steeds 
mogelUkheden De mix van Jazz met klassieke 
muziek is nog maar nauwe/Uks begonnen en 

Geschiedenis jazz locaties: Resumé 

kan nog verder ontwrkkeld worden. Tevens Zijn 

er altijd nieuwe structuren mogei!Jk net als het 
gebruik van nreuwe instrumenten. of andere 
combinaties van instrumenten. [ 18] 

Er rs ook een ontwikkeling te zien in Jazzlocaties 
Als je alleen naar de geschiedenis van de 
Verenigde Staten kUkt. is te zien dat de eerste Jazz 
gespeeld werd op plaatsten waar het mocht. 
zoals het red light district rn New Orleans Al 
snel ging men in meer calés Jazz spelen of 
gewoon in de woonkamer. In de tUd van de 
Swing was de Jazz zo groot en waren er zoveel 
aanhangers van Jazz dat men vooral optrad in 
de grote danszalen. Vanaf de Bebop ging men 
JUist weer in de kleinere cafés optreden Grote 
concerten werden nog steeds wel gehouden 
rn de grote concertzalen en op festivals. maar 
men speelde vooral op plaatsten waar het uit 
kwam 
De laatste Jaren gaat men. zowelrn de Verenigde 
Staten als rn Nederland. vaker specifieke zalen 
voor jazzmuziek bouwen. EnerzUds is dit een 
goede ontwikkeling. want uit verschillende 
bronnen blllkt dat de concertzalen. waar de 
grote concerten gehouden werden. qua 
akoestiek niet optimaal zun voor Jazzmuzrek. 
Anderz~ds ben ik van mening dat deze nieuwe 

zalen de Jazz van de straat halen en als een soort 
museumstuk bovenin een gebouw plaatsen. 

Ik betwijfel of deze ontwikkeling goed is voor 
de ontwikkeling van de Jazzmuziek Juist door 
de artiesten bloot te stellen aan de invloeden 
van de straat zou de Jazzmuziek zicht verder 
kunnen ontwikkelen. 

Jazz moet terug de straat opl 
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Café Alto, Amsterdam 

Café Alto is volgens de sene "Jëm rn the City" 
hét Amsterdamse Jazz café. In dit café is vr0wel 
elke dag live Jazzmuzrek te horen Diverse 
bekende Nederlandse artresten als Jesse van 
Ruller. Benjamin Hermans en Hans Dulfer 
hebben hier opgetreden of treden hier nog 
steeds regelmatrg op 

Loca.t!.e 
Café Alto lrgt aan de Korte Leidschedwarsstraat 
in Amsterdam. Deze straat bevindt zich in het 
mrdden van het Amsterdamse urtgaansgebred 
Het café valt haas t nret op tussen de met neon 
verlrchte clubs en restauran~es 

Ontwerp 
Café Alto ziet er uit als een gewoon "brurn 
C<:ifé" Via een klein halle~e komt men llet 
café binnen. waarna men drrect naast de bar 
staat. Het café is rn dne delen opgedeeld. het 
bar gedeelte 21an het begin. veNolgens een 
verhoogd zitgedeelte met losse tafel~es en aan 
het einde een klern podium dat net zo breed is 
al het café zelf. 
Of café Alto ooit is ontworpen als eenJazzcafé 
lijkt me sterk. Het ziet er meer ure als een 
traditioneel "bruincafé" waar tegenwoordig 

elke dag van de week live Jazzmuziek gespeeld 
wordt. 

In het café heerst een gemoedelijke, intieme 
en relaxte sfeer Er is alleen sfeeNerlichting 
aangebracht. Oe muren en het plafond z0n 
donker een bezaard met posters van musicr die 
hier ooit hebben opgetreden Tevens hangen 
er muzrekinstrumenten aan de muur en aan 
het plafond 

Op vrijdagavond en in de rest van het weekend 
zijn hier voornamelijk toensten Doordeweeks is 
er volgens het barpersoneel voornamelijk een 
Nederlands publiek. wat de sfeer anders maakt. 
Volgens een paar gasten die hier vaker komen 
rs de muziek doordeweeks beter dan in het 
weekend. Opvallend is dat in dit café de ene 
dag musici van internatronaal niveau spelen en 
de volgende dagjuist beginnende artiesten. 

A koestrek 
Voor drt café rs hoogst waarse/lijnlijk noort echt 
een akoestisch ontwerp gemaakt Toch is er 
wel wat aan de akoestiek van het ca fé gedaan. 
Voor de muur achter het podium en voor 
delen van de muren naast het padrum hangen 
gordijnen met daarachter noppenschuim Ik 

Nederland Jazzlocaties 

vermoed om de podiumakoestrek te verbeteren 
door reflecties van de monrtors te absorberen. 

Verder wordt hier gewerkt met versterkers. de 
gelurdboxen hangen aan berde zijden van het 
podium. 
[19] [20] 
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Jazzpodium DJS, Dordrecht 

Het Jazzpodium DJS 1s in 1947 opgericht 
als Dordtse Jazz Soc1ëteit Hiermee is het 
Jazzpodium de oudste nog bestaandeJazzclub 
in Nederland. Alle stromingen van dixieland, 
swing, bebop tot de hedendaagse Jazz hebben 
op het podium gestaan. 

L!xa1Le 
De eerste locatie van de DJS was in gebouw de 
Sleutel aan de Groenmarkt. Na een grote brand 
is de DJS verhuisd naar het huidige pand aan 
het Grote Kerksplein te Dordrecht. 

Ontwerp 
De ru1mte waar het Jazzpodium in gehuisvest 
IS, is in eerste instantie niet speciaal ontworpen 
vooreen JaZLcaféjpodium.lnmiddels is de ru1mte 
op de begane grond verbouwd. Het ontwerp 
voor het inteneur is voornamel~k bedacht door 
de vrijwilligers van het Jazzpodium. 
De entree van het DJS bev1ndt zich aan de 
linker hoek van het gebouw Via een zware 
buitendeur komt men in een kle1ne hal. Via 
deze hal komt men in de zaa l. Het zaalVe is vrij 
klein en ook het podium [met vleugel) oogt erg 
krap Tevens staat er op het pod1um een kolom 
die het vrije zicht op het podium verhindert. 

De sfeer in het DJS kan erg verschil len. 
Op vrijdagavond wordt er voornamelijk 
bluesmuziek gespeeld waarb~ het publiek staat 
te dansen. Op zaterdagavond zitten de meeste 
mensen aandachtig te luisteren Ondanks dat is 
de sfeer open en vriendelijk 
Het leukste aan het jazzcafé vind ik het feit dat 
Je vanaf de straat al kunt zien wat er binnen 
gebeurt Al vanaf de deur is de muziek te horen 
waardoor men naar binnen getrokken worden. 
De sfeer van de zaal zelf vind ik minder. De 
verlichting van het podium IS slecht en de zaal 
heeft niet echt sfeer van zichzelf. De muren zijn 
kaal en wit en het hel w itte licht in de keuken 
en de toiletten dat vanuit de zaal te zien is, is 
erg storend. 

Akoestiek 
Het lijkt erop dat er in de ruimte geen speciale 
materialen zijn toegepast om de akoestiek aan 
te passen De mensen in de zaal moeten voor 
de absorptie zorgen Wel hangen er brie0cs 
op dat de muziek tegenwoordig minder 
hard staat om de buren wat te ontzien. De 
geluidsisolatie van de muren, in het bilzonder 
de scll eidingswand naar de buren, is kennellik 
n1et voldoende. 
[21 J 
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SJU, Utrecht 

Het SJU rsti chting Jazz en gelmproviseerde 
muz1ek Utrecht) is een Stichting speciaa l 
voor improvisatiemuzJek. Het is een culturele 
organisatie met onder andere als doel bil 
te dragen aan de muzikale ontwikkeling 
van JOngeren Er zijn verschil lende 
studieprogramma's en er worden r gelmatig 
workshops gegeven [22] 

~ 
Het SJU ligt 1n het centrum van Utrecht aan de 
Varkensmarkt nabD het centraal station. 

On twerp 
Oe zaal van het SJU bevindt z1ch in de kelder 
van een pand aan de Varkensmarkt Boven 
in het gebouw bevinden zich ondermeer de 
kantoren van de organisatie 
B~ binnenkomst van het gebouw komt men 
eerst in een felverlichte hal waar tUdens mDn 
bezoek alle rokers staan omdat het buiten 
te koud is. Vanuit de hal gaat men met een 
trap na& beneden naar de kelder. Onderaan 
de trap is een kleJne hal en via een dubbele 
rgeluidsdichteJ deur komt men de zaal binnen 
Het is een L-vormige ruimte. opgedeeld in twee 
delen. Het deel waar men binnen komt is het 

Jazzcafé. Aan de rechterkant IS een grote bar en 
aan de linkerkant staan tafe l ~es en stoelen en 
tegen de muur aan is het pod1um 
Via een stalen pad kan men naar het tweede 
deel lopen. Dit deel bevindt zich achter een 
paar gordijnen en IS de echte luisterruimte Ook 
hier is een podium. maar in dit deel zijn geen 
tafel~es en de stoelen staan in een luisterpositie 
Volgens de barman wordt deze ruimte alleen 
gebruikt als het echt luistermuziek is. 

Oe sfeer van deze zaal wordt voor een groot 
deel bepaald doordat de ruim te 1n de kelder 
lig t. Men moet moeite doen om via de halleges. 
rzware) deuren en de trap naar binnen te 
komen Het is n1et een ruimte waar je zo 
even binnenloopt Hoew el aan de buitenzijde 
du1delljk te z1en is dat zich h1er een Jazzcafé 
bevindt. is de drempel om naar binnen te 
gaan hoog Toch mclakt dat het ook wel weer 
bijzonder 

Akoestiek 
Oe zaa l van het SJU is redelijk laag rhoogte 3 mj 
en heeft een ongunstige vorm als het gaat om 
het verspreiden van het geluid over de ruimte. 
Een akoestisch advies uit 1993 geeft een aantal 
adviezen om de kelder geschikt te maken voor 
Jazzoptredens. [23] 
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Voor de ruimte is men uitgegaan van een 
gemiddelde nagalmtijd van 0.9 s Er is een 
gegolfd plafond aangebracht dat enerzijds 
zorgt voor een betere verdeling van het geluid 
1n de zaal. anderzijds voor absorptie in de 
midden en hoge frequenties. 
Het rapportadviseert tevens de podiumakoestiek 
te verbeteren met behulp van zig-zag 
wandelementen. Deze elementen moeten 
zorgen voor een beter diffusiteit. Een houten 
podium wordt toegepast om én laagfrequent 
te absorberen, én om de geluidoverdracht naar 
het publiek te verbeteren 

Voor een goede muziekoverdracht naar het 
publiek JS zichtcontact erg belangrijk Immers. 
als je iemand kan zien wordt ook het directe 
geluid niet afgeschermd Door de geringe 
hoogte in het SJU. is het n1et mogelljk een hoge 
tribune te maken Men heeft geprobeerd hier 
de zichtlijnen te verbeteren door middel van 
een laag podium. verspringende stoelrDen en 
een paar hoogteverschillen in de vloer 

Als laatste zijn er elektro-akoestische 
hulpmiddelen geplaatst. zodat men ook 
achterin voldoende kan horen. Verder zijn er 
nog extra absorptiepanelen geplaatst rond de 
bar. 
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BIMhuis, Amsterdam 

Loc..ar.le 
Het SIMhuis maakt onderdeel uit van het 
Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Het 
complex bevindt zich op de kop van de Piet 
He1n kade tussen het water en het spoor Al van 
verre IS het zwarte uitstekende volume van het 
SIMhuis zichtbaar. 

Ontwerp 
Het gebouw is een ontwerp van 3x Nielsen 
en geeft onderdak clcln het Muziekgebouw 
voor hedendaagse muziek en het SIMhu1s 
voor Jazz- en Improvisatiemuziek Het ontwerp 
van 3xNielsen IS indert~d gekozen vanwege 
de zichtbaarheld Véln beide organisaties 
Tevens stelt dit beide organisaties in staat om 
onafhankeiDk van elkaar te functioneren. Het 
interieur van het SIMhuis is ontworpen door 
De Vries Bouma Architecten. [24][25] 

Het ontwerp van het SIMr1u1s IS gebaseerd op 
het oude SIMhuis aan de Oude Schans. Vooral 
de positie van het publiek ten opz1cht van het 
podium was belangr~k. In het oude SIMhu1s 
was de zaal gebouwd in een soort kuilvorm 
met het podium op het laagste punt. Hierdoor 
voelde men zich op elke plek in de zaal dicht 

b~ de muziek. Een ander belangrijk punt voor 
de sfeer is de overgang tussen het café en de 
zaaL Het is mogel~k om dicht bij de musici te 
genieten van de muziek. maar ook om van 
afstand toe te kijken en af een toe een dranf0e 
te halen aan de bar Dit is dan ook bDna letterlijk 
overgenomen in het nieuwe SIMhuls.[26] 

S~zonder 1n het SIMhuis IS de combinatie van 
vrije zit- en staanplaatsen Dit houdt in dat 
bijm de helft van het publiek geen zitplaats 
heeft 1n de zaaL Voor de meeste concerten 
zal dit niet direct een probleem opleveren Er 
zun echter ook concerten waarbij mensen niet 
heen en weer lopen naar de bar. maar het 
hele concert in de zaal bl~fen luisteren Omdat 
de meerderheld van de mensen met een 
staanplaats toch een plek om te zitten zoekt, 
le1dt dit tot opstoppingen op de trappen en de 
loopruimtes achter de stoelen 

De sfeer in het SIMhuis 1s open. laagdrempelig 
en relaxt. Het enige wat ik zelf als drempel heb 
eNaren was het feit dat Je via een gezc.1 menlijk 
r1al van het SIMhuis en het Muziekcentrum 
binnenkomt Het l~kt h1erdoor alsof je het 
Muziekcentrum binnengaat in plaats van het 
SIM hUIS. 
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Akoestiek 
'The acoustic is specific for its purpose qu1te 
dry, espec1ally in the low frequencies. but 
nevertheless very clear and live " [27] 

De akoestiek van de ru1mte is geregeld door 
Peutz Waarsch~nlijk IS men er hierb~ vanuit 
gegaan dat de muziekinstrumenten vrijwel 
alt~d versterkt worden. In het midden van de 
zaa l in de laatste rij stoelen bevindt zich de 
mengtafel waar alles geregeld wordt. 

De nagalmt~d van de ru1mte f0,8 s) wordt 
hoofdzakelijk beinvloed door het plafond 
Het plafond bestaat uit een aantal lagen. De 
eerste la~1g is het dubbele grid dat voornamelijk 
gebruikt wordt voor de verlichting De middelste 
laag is gemaakt met Vlerkante panelen die niet 
alleen een akoestische [absorberende) Functie 
hebben. maar ook een visueel verband leggen 
tussen het koelplafond in het café en de zaal 
zonder koelplafond. Omdat de vierkante 
panelen n1et voor voldoende absorptie 
zorgen is er direct tegen het plaFond extra 
absorptiemateriaal aangebracht [28] 

Uit gesprekken met musici en lulsteraars blijkt 
dat de akoestiek, in het SIMhuis als zeer goed 
wordt ervaren. 
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RASA, Utrecht 

Het RASA is een theater voor w ereldmuziek. 
Normaal gesproken wordt hier vooral 
alternatieve muziek gespeeld Vanw ege 
het Jazzfest Utrecht w orden er ook diverse 
Jazzconcerten gegeven Ik ben aanw ez1g 
geweest bij een optreden van het Simloek Trio. 
gevolgd door het Ad Coolen kw arteL 

~ 
Het RASA bevindt zich in een kle1n straa9e in 
het centrum van Utrecht Het gebouw valt 
grotendeels weg in de straatwand en is niet 
zo duidei!Jk aanwez1g Tocll blükt er zich achter 
de voordeur een grote hal en een grote zaal te 
bevinden. 

Ontwerp 
De zaal van het RASA /likt op een theaterzaal. 
Het heeft geen podium maar een doorlopende 
houten vloer De tribune IS redeluk stijl waardoor 
Je w el dicht bij de muzikanten Zit. maar ook wel 
weer erg op ze neerkijkt Bovenaan de tribune 
is een tweede toegangsdeur die gebru1kt wordt 
voor mensen die later zijn of eerder weg willen 
Ondanks de nette zaal mogen dranfjes wel de 
zaal in en mag er gefotografeerd worden. 

De zaal heeft niet duidelijk een Jazzuitstraling 
maar is wel sfeervol Aan de wanden hangen 
verschillende houten panelen d1e de zaal 
een w arme uitstraling geven en tegelukertijd 
als diffuser w erken. Tussen de panelen zitt en 
lampen verwerkt die een warm geel licht 
uitstralen. Boven de tribune hangen meerdere 
kle1ne lampen die voor een soort sfeerverlichting 
zorgen. tudens het concert zijn ze gedoofd. 
Het pod1um w ordt omkleed door lange zwarte 
gordijnen. Achter het gord~n aan de achterzijde 
van het toneel bevinden zich absorptiepanelen 
en ook aan het plafond wordt geabsorbeerd 

De zaal heeft een prettige sfeer. hoewel het 
n1et het ongedw ongene heeft dat wel in een 
Jazzcafé heers t. Het lijkt niet de bedoeling datJe 
even naar de bar gaat om een drankJe te halen 
en tildens het concert heerst er stilte in de L'aal. 

Akoestiek 
De akoestiek van RASA is geadviseerd door 
Peter van der Geer van Team Projects [29) 

De muziek klinkt in deze z,:k 11 goed. Details en 
stiltes in de muziek zijn goed r1oorbaar 
In de zaal zijn diverse maatregelen genomen 
om de akoes tiek aan te passen. Aan de 
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zUmuren zun di ffusoren aanwezig. Achter 
het podium en aan het plafond w ordt vooral 
geluid geabsorbeerd 
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Bibelot, Dordrecht 

Bibelot staat in Dordrecht bekend als de 
alternatleve rocktempel, maar er wordt ook 
regelmatig andere muziek gespeeld Tijdens 
mijn bezoek is er een optreden van Candy 
Dulfer De muz1ek van Candy Dulfer is een 
combinatie van Jazz. funk en popmuziek. Ze 
heeft haar eigen draa1 aan de muziek gegeven 
en speelt niet alleen de 'traditionele' Jazz Als 
de band begint te spelen merk je du1deiUk de 
popmuziek invloeden. 

.LocalLe 
Bibelot staat in het centrum van Dordrecht aan 
de Wijnstraat. 

Ontwerp 
Bibelot was oorspronkeiUk een kerk. D1t is nog 
steeds goed te zien aan het gebouw De 
grote kerkdeuren geven nog steeds toegang 
tot Bibelot. Direct daarachter bev1nden zich 
de uitsmijters en het metaaldetectiepoorge 
H1erna betreedt men de grote zaal. De ruimte 
1s niet opgedeeld 1n verschillende ruimtes. 
maar heeft wel een duideiUke indeling Aan 
de linkerkant is een grote bar geplaatst met 

daarboven een koepelvormige constructie 
met absorptiemateriaaL In het midden van de 
ruimte staat een soort raket met daarnaast een 
tribune die gencht is op het podium Tussen 
het pod1um en de tribune JS een dansvloer. De 
Lnbune zorgt ervoor dat de ruimte voor het 
podium een beege ingesloten wordt en de 
grote ru1mte opgedeeld wordt in een luister 
deel en een bar deel. 
Met behulp van oranJe verliChting wordt de 
dansvloer aangelicht De verlichting is zo sterk 
dat er als het ware een aparte ruimte ontstaat. 
Op het moment dat het optreden beg1nt gaat 
de oranJe verlichting u1t en wordt alleen het 
podium verlicht. De ruimte die ontstond door 
de verlichting maakt nu w eer deel uit van de 
kerk. 

In Bibelot hangt geen typisclre Jazz sfeer Door 
de muziek ontstaat echter wel een swingende 
open sfeer die meer aandoet als d1e van een 
bultenconcert op een zwoele zomeravond. D1t 
gevoel wordt versterkt door de temperatuur en 
de ventilatle die iets te hard aan staat. H1erdoor 
lUkt het alsof er een zacht briesJe staat. 
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Akoestiek 
De akoestiek van de zaal is sleclr t en het 
gelu1dn1veau op de dansvloer is veel te hard. 
Op zich is een slechte akoestiek in deze taal 
niet verwonderlUk aangez1en dit oorspronkeiUk 
een kerk was. Het gebouw bestaat grotendeels 
u1t harde. steenachtige materialen en men 
heeft het gekromde dak laten zitten waardoor 
het een hele hoge ru1mte IS met een enorm 
volume. Er IS veel gedaan om de nagalmtDd 
terug te brengen door middel van onder 
andere noppenschuim en gordijnen Men IS 

hier slechts ten dele 1n geslaagd. 
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LantarenjVenster, Rotterdam 

.Locar.!.e 
LantarenjVenters is een F1/m-en Theatercomplex 
in het centrum van Rotterdam. Het gebouw 
was in eerste instantie bedoeld als gebouw 
voor volksontwikkeling Op dit moment is het 
een Film- en theatercomplex met vier Filmzalen 
en twee theaterzalen. 

Ontwerp 
Film- en theatercomplex LantarenjVenster 
werd geopend in 1909. In 1949 en 1952 
onderging het gebouw onder leiding van JB. 
Bakema een verbouw1ng van respec tieve/lik 
de Filmzaal. Venster I. en theaterzaal. Lantaren 
I Oe laa tste zestig Jaar hebben er regelmatig 
verbouw1ngen plaatsgevonden. waarbil onder 
andere w erd uitgebreid met 3 Filmzalen [30) 

Het Jazzoptreden vond plaats 1n de 
theaterzaal. In deze zaal worden vaker Jazz
en muziekuitvoeringen gehouden De zaal IS 
een vrD kale. zwarte. rechthoekige ruimte met 
een Inschuifbare tribune Tydens de meeste 
Jazzoptredens is de tribune uitgeschoven en 
staan er tvvee r~en stoelen voor de tribune. 
Oe achterste ryen van de tribune worden 
bedekt door een groot doek. zodat het publiek 

vooraan komt te zitten Dit systeem werkt best 
goed Ondanks dat de zaal niet vol zit. kryg Je 
wel het idee dat het druk is 

De sfeer van de zaal1s een typ1sche theatersfeer 
met bilbehorende etiquette Waar het bil een 
Jazzoptreden redelllk gebruike/lik is om drinken 
mee de zaal in te nemen. foto's te maken en vry 
in en uit te lopen. was dat h1er niet toegestaan 
Het Bart Wirtz kwartet dat hier optrad heb ik 
ook 1n het OJS in Dordrecht gezien. maar de 
open en toegankeiDke sfeer d1e daar ontstond. 
ontstaat niet in de za211 van Lantaren/Venster 

Akoestiek 
De akoestiek in de zaal is rede/lik Details en stiltes 
in de muziek zyn rede/lik hoorbaar. Klanken 
hebben een beege de neiging om samen te 
smelten Alle instrumenten worden vers terkt. 
Oe boxen van de geluidsinstallatie staan en 
hangen links en rechts van het podium. 

Nederland Jazzlocaties 
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'The Blue Note" zaat Amsterdam 

LQQtie 
"The 81ue Note" zaal is de Jazz- en popzaal 
van het conseNatorium 1n Amsterdam. Het 
conseNatonum staat vlak naast het spoor 1n de 
buurt van het Centraal Station van Amsterdam. 

Ontwerp 
Arch1tect Fnts van Dongen van de Architekten 
Cie U1t Amsterdam baseerde het ontwerp van 
het conseNatorium op het Engawamodel uit 
Japan. In dit model. dat vooral voor woonhuizen 
wordt gebruikt. bevinden de gangen zich 
langs de gevel van het gebouw en liggen de 
gebruikersruimtes aan de binnenz~de van het 
gebouw Deze indeling heeft als voordeel dat 
de gangen een geluidsbuFfer vormen tussen 
de zalen en leslokalen en het lawaa1 van buiten. 
De plint van het gebouw bevat het "spelende 
hart" van het gebouw. waaronder de v~f 

concertzalen. de entree en de foyerj kantine 
"The 81ue Nare" zaal is de eerste zaal die 
ZIChtbaar is vanaf de entree. De zaal bevindt 
ZICh 1n het blok dat boven de foyerjkantine 
hangt. [3 1 ][32][33] 

Het publiek in de zaal is aan drie zijden van 
het podium gesitueerd Tevens is er een soort 

balkon voor het publiek. De zaal kan op deze 
beide verdiepingen betreden w orden 
De sfeer 1n de zaal wordt voornamelijk bepaald 
door het koele blauwe licht dat verwerkt is in 
de wanden tegenover het warme licht en het 
w arme hout op het pod1um Verder zorgt de 
positie van het publiek ten opzicllte van het 
podium en de mogelijkheld om tijdens het 
concert het de zaal in en uit te kunnen gaan 
voor een ontspannen sfeer. 
De studenten van het conseNatorium zijn 
volgens het artikel van Peutz zeer tevreden 
over de u1tstral1ng van de zaal die dicht in 
de buurt van een Jazzclub komt. Ik ben het 
ermee eens dat de zaal onder andere door de 
verlichting erg sfeeNol is. Jammer is dat er aan 
de bultenzijde van de zaal niets van deze sfeer 
terug komt. 

Akoestiek 
Voor de v~ f zalen in het conseNatonum 1s een 
doos-In-doosconstructie toegepast. Voor elke 
zaal is door adviseur Peutz een eigen pakket 
aan akoestische men opgesteld. afgestemd 
op het volume en het gebruiksdoel "The 81ue 
Note" zaal is geinspireerd op het 81Mhuis 
Deze zaal wordt n1et alleen gebru1kr voor 
jazz-. maar ook voor popmuz1ek De muz1ek 
die in deze zaal gespeeld wordt. zal dan ook 

Nederland Jazzlocaties 

doorgaans elektronisch verstekt zijn De hoogte 
t9m) en de klankkaatser zorgen er voor dat de 
zaal eventueel ook gebruikt kan worden voor 
ronversterkt) modern klassiek. 
"The 81ue Note" zaal heeft een inhoud van 
ongeveer 2 100 m·, en biedt ruimte aan zo'n 
200 zitplaatsen De nagalmt~d van de zaal is 
ongeveer 0.8 s Tegen de muren zijn metalen 
roosters met daarachter kussens geplaatst om 
voldoende absorptie te creèren. [34] 
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Muziekpaleis, Utrecht 

Loca..t!.e 
Het Muziekpalm komt te staan op de plaats 
van het oude Vredenburg in het centrum van 
Utrecht nabij het station 

Ontwerp 
Het Muziekpaleis wordt het n1euwe 
muziekgebouw van Utrecht waarin diverse 
soorten muziek een plek krijgen Oe structuur 
van het muziekpaleis is van ArchitectuurstudiO 
HH. B1nnen deze structuur is een aantal 
zogenaamde biotopen ingepast d1e 
ontworpen zijn door onder ander Jo Coenen 
& Co. Architectuurcentrale Thijs Asselbergs en 
NL Arch1tects. 
In het ontwerp wordt uitgegaan van diverse 
zalen (biotopen) onder één dak waarbij elke 
zaaljbiotoop zijn eigen karakter heeft. Deze 
biotopen zullen ook aan de buitenkant van het 
gebouw ZIChtbaar zijn Oe vormgev1ng van de 
biotopen moet zodan1g zijn dat de biotopen 
duidel~k naar voren komen en recht doen 
a.:m de verschillende muzieksoorten die in het 
Muziekpaleis bij elkaar komen. 

Oe Jazzbiotoop is ontworpen door Thijs 
Asselbergs. In deze biotoop zal het IIUidige 
SJU plaats nemen Oe Jazzbiotoop bev1ndt zich 
boven 1n het gebouw Dit betekent niet dat de 
zaal volledig afhankelijk is van de openingstijden 
van het hele gebouw In het ontwerp hebben 
alle biotopen een eigen ingang gekregen zociat 
ze ook in de nachtelijke uren bereikbaar zbn 
Oe Jazzblotoop heeft dne hoofdonderdelen de 
jazzzaal, de Jazzclub en de workshopruimte 

Oe sfeer in de Jazzzaal zal anders worden dan 
de sfeer die nu hangt in r1et SJU Vanuit een 
kelder gaat het SJU naar het hoogste punt van 
het Muziekpaleis met vanuit hetjazzcafé uitzicht 
over Utrecht Oe zaal wordt uitgerust met state 
of the art op het gebied van licht en geluid Wat 
dat precies voor 1nvloed heeft op de sfeer 1s pas 
duidelijk als de zaal1n gebruik is [35][36] 

Akoestiek 
In het Muziekpaleis zal elke muz1eksoort een 
zaal krijgen waarb~ de akoestiek volledig IS 
afgestemd op die muzieksoort zo ook de 
Jazzzaal Er zijn een aantal streefwaarden voor 
diverse akoestische parameters vastgelegd om 
de zaal geschikt te maken voor Jazzmuziek. 
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Voor de nagalmtijd wordt gestreefd naar een 
waarde van I ,35 s in een lege zaal Oe tabel 
met streefwaarden voor de nagalmt~d in 
de verschillende (bezette) zalen IS hieronder 
afgebeeld 

Het is de bedoeling dat de Jazzzaal gebruikt 
kan worden voor geluldopnamen Dit betekent 
dat het achtergrondgeluldniveau niet te hoog 
mag zijn. Ges treefd wordt naar een maximaal 
toelaatbaar achtergrondgeluidniveau van 25 
dB( A) en een NR van 20. In de Jazzclub worden 
geen geluidopnamen gemaakt, hier mag het 
achtergrondgeluidniveau dan ook hoger zijn, 
namelijk 35 dB(A) en een NR van 30 [37] 

i abel I S!reet\\ ·aarder · 9 lam ~cl :n s :n let Muziekpnk>:s 

f3/J 
125 250 500 1000 2000 4000 
1,3 1,3 1,1 1 0,9 08 
1,2 11 1 1 09 08 
1,1 1 0,9 0,9 0.8 0,8 
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Conclusie Analyse zalen 

De zalen die ik voor mDn onderzoek heb 
bezocht Zijn zeer w isselend van aard. ze 
varieren in grootte. soort locatie en sfeer Ze 
hebben alleen gemeen dat er jazz gespeeld 
wordt. De zalen waar mDns inziens de sfeer 
van Jazz het beste tot uitdrukking komt zDn café 
Alto en het SJU. Ook in het DJS kwam de open 
en laagdrempelige sfeer goed tot uitdrukking 
Het Bimhuis heeft van binnen net als het DJS 
een vriendelijke open sfeer De locatie in het 
muziekcentrum aan 't IJ IS. in tegenstelling tot 
de vonge locatie aan de Oude Schans. geen 
plek meer waar je toevall1g langsloopt en even 
b1nnen gaat kijken De sfeer b1nnen IS dan wel 
hetzelfde als in het voormal1ge Bimhu1s. maar 
de drempel om binnen te komen is zowel 
letterlijk als Figuurlijk hoger geworden. 
In de zaal in Lantaren Venster te Rotterdam 
was de ongedwongen Jazzsfeer ver te zoeken. 
De zaal doet meer denken aan een theaterzaal 
met de daarbD behorende etiquette Waar het 
bij de eerste drie zalen geaccepteerd is om af 
en toe wat te halen aan de bar. heen en w eer 
te lopen en (zacht) te praten. wordt men in 
Lanteren Venster geacht 'in stilte de voorstelling 
te bekijken' 

De sfeer in het RASA in Utrecht houdt het 
m1dden tussen een theaterzaal zoals Lanteren 
Venster en het Bimbuis. De zaal is weliswaar 
iets meer aangekleed. geen posters en 
instrumenten zoals in café Alto. maar ook n1et 
kaal als Lantaren Venster. Er ligt een houten 
vloer d1e de ruimte en warme sfeer geeft 
Aan de wand hangen houten diffusoren 
met daartussen sfeerverlichting Het 1s in 
deze zaal geen probleem om. weliswaar v1a 
de achteringang. een bier~e te gaan halen 
ondanks dat de setting meer op die van een 
theater leek. 

Bibelot is weer een ander Uiterste Deze kerk 
is omgebouwd tot rock/poppodium en dat is 
overal in terug te zien. Door de beveiliging aan 
de deur is het niet een plek waar Je even binnen 
gaat kijken. Het heeft ook n1et het Intieme van 
een echtJazzcafé. maar voor de Jazz; popmuziek 
combinatie van Candy Dulfer is de zaal op zich 
wel geschikt Helaas is de akoestiek in deze zaal 
erbarmelijk 

Op het DJS na zijn 1n alle zalen voorz1en1ngen 
aanwezig die de akoestiek van de zaal 
moesten veranderen. D1e vaneerden van 
alleen absorptiemateriaal achter het podium 
(Café Alto) tot een vooraf vol ledig ontworpen 
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akoestisch plan (B1mhuis en 'The Blue Note') 
Diverse j azzartiesten die ik bil de optredens heb 
ontmoeL gaven aan dat de akoestiek van een 
zaal redeiDk belangrijk is. Rutger Molenkamp 
stipte dit nog eens aan "In principe kun je Jazz 
overal spelen. maar de muziek komt toch het 
beste uit in een zaal met een goede akoestiek. 
niet zo droog dat Je noot wegvalt. maar het 
moet ook n1et heel erg galmen Liever te 
droog met een goede geluidsman. die kan 
dan altijd nog galm toevoegen " Net als Rutger 
Molenkamp geven vrijwel alle jazzartiesten aan 
dat de akoestiek van het Bimhu1s het beste 1s. 
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Terugkykend naar de geschiedenis IDkt ons 
beeld van Jazz grotendeels bepaald te zDn door 
de plaatsen waar Jazzmuziek in het verleden 
gespeeld werd. We kennen de afbeeldingen en 
foto's van diverseJazzgelegenheden uit kranten 
en van de voorkanten van platen. Vooral de 
foto's van de kleine cafés waar de music1 bDna 
tussen het publiek staan. lyken in ons geheugen 
gegrift te staan. Het intieme van de kle1ne cafés 
ziet men nu nog steeds graag terug in nieuwe 
Jazzpodia. D1e intimiteit wordt hoofdzakeiDk 
bepaald door de korte afstand tussen publiek 
en podium De respons van de zaal is heel 
belangrUk voor een jazzartiest en het publiek 
wil graag zo dicht mogeiDk bD de muzikanten 
zitten. Op veel foto's is te zien hoe muzikanten 
b~na tussen het publiek staan en hoe het 
publiek over de ptano heen hangt Zelfs op de 
foto's van de optredens in het concertgebouw 
in Amsterdam is te zien dat het publiek dicht b~ 
de muzikanten op het podium zit 
De korre IDn tussen publiek en artiesten is niet 
alleen belangr~k voor de intimiteit. maar ook 
voor de 1nteract1e tussen het publiek en de 
muztkanten. In de Jazzmuziek wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van call-and-respons 
vormen Jazz is dan ook een van de wein1ge 
muzieksoorten waarb~ het geaccepteerd is dat 
her publiek applaudisseert na een solo tervv~l 

het orkest doorspeelt. of waar men mee kan 
spelen in de vele jamsessies die georganiseerd 
worden. 

Uit de analyse van de zalen en gesprekken met 
bezoekers en muzikanten biDkt dat het voor de 
Jazzsfeer belangr~k is dat een zaal toegankel~k. 
open en vnendeiDk aandoet. EigenlUk moet 
alles mogelDk z~n. zonder dat er speciale regels 
gelden waarbil een vrDe in- en u1tloop van 
mensen toegestaan is. De manier waarop 
het SIMhuis hier mee omgaat. wordt door de 
meerderheid als zeer positief ervaren 
Het SIMhuis wordt vaker aangehaald en men 
is erg positief over de sfeer die er hangt. Niet 
alleen vanwege de positie van publiek en 
podium. maar ook vanwege het fantastische 
uitzicht. het lich t en de geweldige akoestiek 
Voor mDn ontwerp is het belangr~k om de 
ongedwongen. toegankeiDke en intieme sfeer 
terug te laten komen in het gebouw. met een 
akoestiek d1e te vergelDken is met die van het 
Simhuts in Amsterdam 

Conclusie Jazzsfeer 
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Vrijwel elke soort muziek stelt zijn eigen eisen aan 
de akoestiek van een zaal. Voor concerczalen 
is veel bekend, over de zaalakoestiek waarin 
Jazzmuziek het beste tot z'n recht komt IS veel 
minder bekend. 
In de geschiedenis is te zien dat Jazz op zeer 
uiteenlopende plaatsen gespeeld werd, 
van kle1ne kroeg tot concertzaal. Jazz is een 
muzieksoort die n1et zo gevoelig lijkt voor 
de akoestiek waarin het gespeeld wordt. 
Tegenwoordig lijken de mensen kri tischer te 
zijn geworden met betrekking tot de akoestiek 
Men wil dat muziek klinkt zoals ze gewend zijn. 

Binnen de Jazz bestaan verse h i/lende stromingen, 
toch geldt over het algemeen dat de muziek 
bestaëlt u1t snelle loo~es, verschillendentmes en 
verschillende toonsoorten. Het ene moment 1S 
de muz1ek vrolijk en luid, het volgende moment 
dramarisch en zacht. Een muzieksoort waarbij 
al deze elementen voorkomen komt niet tot z'n 
recht in een ruimte met een lange nagalmtijd 
omdat dan de verschillende klanken in elkaar 
overvloeien, toonsoorten gaan mengen en de 
muziek smoezelig gaat worden. 
De meeste Jazzlocaties van vroeger en nu 
hebben gemeen dat ze vrij klein zijn en dat er 
veel mensen aanwezig waren. D1t betekent 
dat het kleine volume en de grote hoeveelheid 

absorptie (het publiek) voor een lage nagalmtijd 
zorgde en waarschijnlijk een hoge clarity. 

Sinds de uitvinding van de microfoon, wordt bij 
Jazz vaak gebruikt gemaakt van een combinatie 
tussen akoestisch versterkte en onversterkte 
instrumenten. Vaak wordt met behulp van een 
geluidsysteem balans aangebracht tussen de 
verschillende Instrumenten. Voor de akoestiek 
van een jazzpodium geldt dus dat deze geschikt 
moet z~n voor zowel versterkte als onversterkte 
muziek. [38] 

Tijdens de analyse ben Jk een aantal zalen 
tegengekomen die speCiaal voor Jazz 
ontworpen zijn en als referentie kunnen dienen, 
het nieuwe SIMhuis in Amsterdam, de Jazzzaal 
in het Muziekpaleis Jn Utrecht en de zalen 
van Jazz at the Lincoln Center (JALC) . Over 
de akoestiek van het BIMhu1s zijn de meeste 
Jazzliefhebbers zeer tevreden. Het muziekpaleis 
IS helaas nog niet gebouwd, dus hoe de 
akoestiek van de Jazzblotoop gewaardeerd 
wordt is nog niet bekend. Van deze zaal heb ik 
de meeste informatie kunnen achterllalen over 
de uitgangspunten waarmee ontworpen gaat 
worden. 

Jazz en Akoestiek 
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Akoestische aspecten 

De akoestiek van een zaal wordt doorgaans 
beschreven aan de hand van een aantal 
grootheden. Om een ru1mte te beoordelen 
moeten de grootheden die gebru1kt worden 
1n ieder geval iets zeggen over de galm. de 
luidheid. verstaanbaarheid en ruimteilikheid 
In dit ontwerp is aandacht besteed 
aan de volgende grootheden; 
achtergrondgeluidniveau. nag,'JimtDd. Early 
Decay T1me. helderheid, luidheid, Lateral 
Energy Fraction. early support en late support. 
Per grootheld IS Uitgezocht wat de waarden 
van de referentieproJecten zDn en is een soort 
streefwaarde bepaald voor dit project 

Aclltergroodgeltlldnjveat J 

Het achtergrondgeluidniveau is het 
geluldniveau 1n een ruimte afkomstig 
van technische installaties. gelu1d van 
buiten en geluid van andere ruimtes. Het 
achtergrondgeluidniveau za l voldoende laag 
moeten zun zodat stille passages In de muziek 
ook echt als stil worden ervaren. Daarb~ moet 
de s1gnaal-ru1s-verhoud1ng [SNR] voldoende 
zun Hoe hoog het achtergrondgeluidniveau 
van een zaal mag zDn hangt af van de soort 

muz1ek die er gespeeld wordt en of de ru1mte 
ook geschikt d1ent te zDn voor geluidsopnamen 
Over het algemeen moet voor onversterkte 
spraak en muziek het achtergrondgeluidniveau 
lager z~n dan voor versterkte spraak en muziek 

Het maximaal toelaaLbëJre 
achtergrondgeluidniveau word t aangegeven 
1n dB(A) en in een NR-waarde. De NR-waarde 
is doorgaans bepalend voor stoorsignalen die 
zich voordoen in een bepaald frequentiegebied 
De dB(A)-waarde is bepalend voor de 
breedbandige stoorsignalen 

Het nieuwe SIMhuis en de j azzzaal van 
het Muziekpaleis zDn beide geschikt voor 
geluidsopnamen waardoor de eisen voor 
deze zalen strenger zljn dan de eisen voor dit 
ontwerp. Deze waarden zullen dan ook niet als 
streefwaarde gebruikt worden. 

Voor dit ontwerp is het belangrUk dat de 
muz1ek makkel~k boven het achtergrondlawaai 
te horen is Dit betekent dat de SNR minstens 
I 0 dB moet z~n. Dit houdt in dat de muz1ek 
eventueel versterkt moet worden mocht de 
SNR n1et voldoende zun 

Jazz en Akoestiek 

Vanwege de toegankelllkheid is het een zeer 
open gebouw. waardoor het omgevingslawaai 
zeer bepalend is voor het achtergrondlawaai 
Het n1veau van het omgevingslawaai van 
de locatie is vastgelegd in zogenaamde 
geluidskaarten. afbeelding I - 4. Hierbil moet 
opgemerkt worden dat de weg die momenteel 
achter het station langs loopt ondergronds 
komt en dat er een nieuw busstation op deze 
plek wordt aangelegd. De geluidskaarren 
zDn dus niet direct bruikbaar voor de nieuwe 
situatie. Het geluldniveau in de nieuwe si tuatle 
zal waarschDniDk gelUk or minder zun 
Opvallend is dat de locatie voor het podium aan 
't IJ nauwelUk last heeft van de sporen en het 
station zelf als stiltegebied wordt aangemerkt. 

Op basis van de huidige kaart kan gesteld worden 
dat overdag het achtergrondgeluidniveau 
grotendeels bepaald wordt door de weg en 
tussen de 50 en 55 dB ligt. ·s Nachts is op deze 
locatie het geluidniveau van de industrie het 
hoogst. ongeveer 45- 50 dB (39] 
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N agalmtild 
De Nagalmtild is de parameter die aangeeft 
hoe sne( het geluidniveau 1n een zaal afneemt. 
Hiermee geeft het de levendigheid van een 
zaal aan Hoe langer de nagalmtUd. des te 
levendiger de zaal is. Een korte nagalmtild 
wordt JUist als droog ervaren De nagalmtild is 
afhankeiDk van het volume van de zaal en het 
totaal aan absorberend oppervlak aanwezig in 
d1e zaal. 

T = 0,161 V 
A 

T = Nagalmtild [s] 
V = Volume van de ruimte [m3] 

A = totaal van het absorberend oppervlak in de 
ruimte[ .. ] 

Op het moment dat de nagalmtDd gemeten 
wordt. wordt de nagalmtijd iT), volgens ISO 
3382 2006 IE). gedefinieerd als de tijd in 
seconden die nodig 1s om. na het uitschakelen 
van de geluidsbron. het geluiddrukniveau in 
de ru1mte te laten afnemen van 5 dB lager dan 
het oorspronkelijke signaal to t 35 dB onder het 
oorspronkelilke niveau De nagalmtijd is in dit 
geval gedefinieerd aiS de T

30 
[40) 

Voor de nagalmtlid ging men oorspronkelijk u1t 
van de afname van 60 dB. echter, in de praktilkis 
een niveaudaling van 60 dB moeilijk te behalen. 
Dcklrom w ordt er doorgaans u itgegaan van de 
T 111 en de Tm. Om de Tm te mogen gebruiken 
moet het signaal minstens 45 dB boven het 
achtergrondniveau liggen, ofwel een INR van 
45 dB voor alle octaafbanden 

De T
10 

wordt bepaald met de volgende Formule 

T30 = 2-T(-5,-35) [s] 

In het BIMhuis zijn metingen verncht waë1ru1t 
blijkt dat de nagalmtijd ongeveer 0,84 s is. Bij 
het muziekpaleis wordt gestreefd nclar een 
nagalmtijd van ongeveer I s. Voor dit ontwerp 
wordt gestreefd naar een nagdimtijd die 1n de 
buurt ligt van deze waarden, tussen de 0,8 en 
I. I s 



Early Oecay Time [EDTI 
De EDT is de t~d die het geluld nodig heeft 
om I 0 dB af te nemen na het uitschakelen 
van de bron. De EDT geeft aan hoe men de 
gelu1dsafname eNaart. de naga lm t~d geeftjuist 
meer informatie over de eigenschappen van 
de ru1mte. Een korte EDT wordt eN aren als een 
korte nagalmt~d 

De EDT kan bepaald worden voor zowel de 
zaal als het podium Op een podium is het 
voor de musici van belang dat de EDT laag is 
zodat afzonderl~ke noten in de muz1ek goed 
te onderscheiden z~n De EDT in de zaal is b~ 
voorkeur wat langer. [40) 

B~ de metingen in het BIMhuis bleek de EDT in 
de zaal 0.85 s te z~n en op het pod1um 0.63 s. 
Deze waarden w orden ook aangehouden als 
streefwaarden voor het ontwerp 

Helderheld fCJ-
De helderheid of Clanty [CH0]is de grootheid 
d1e aangeeft hoe helder het geluld klinkt. 
of losse tonen ook als losse tonen gehoord 
worden, of JUISt samensmelten. Deze grootheid 
is voornamel~k interessant voor onversterkte 
muziek. zoals symfoniemuziek, kamermuziek. 
maar ook voor Jazz Voor grote concertzalen 
moet de Clarity tussen de -3 dB en+ 2 dB liggen 
en voor kleinere zalen een hogere clarity 

De Clanty is gedefinieerd als de logaritmische 
verhoud1ng van de energ1e d1e voor 80 ms de 
ontvanger bereikt en de energie die na 80 ms 
b~ de ontvanger aan komt. [ 40) 

fp 2 (t)dt 

C80 = 10 lg ~ [dB) 

f p 2 (t)dt 
80 

De Cu!) in het BIMhuis 5. 4 dB. Voor de Jazzzaal 
in het Muziekpaleis gaat men uit van een CF~ 

hoger dan 2 dB. 
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Sound Strength [GI 
De G is het gelulddrukniveau op een bepaald 
punt in de zaal min het geluiddrukniveau 
gemeten op tien meter afstand van dezelfde 
bron in het vr~e veld. 

G = lOlog 

~ 

I p 2 (t)dt 
0 
~ 

I Pt~(t)dt 
0 

Pit) het geluiddrukniveau van de 
impulsresponsie op de gemeten pOSitie 
P,,,(t)= het geluiddrukniveau van de 
impulsresponste op I 0 meter afstand 1n het vrDe 
veld [40][4 I] 

In het BIMhu1s is een G van gemiddeld I 3.2 
dB gemeten Voor grote concertzalen wordt 
meestal een G hoger dan 0 aanbevolen Een 
G van gemiddeld I 3.2 dB 1s in die zin erg hoog 

Voor dit ontwerp wordt gestreefd naar een zo 
hoog mogeiDke G. het liefst ook rond de I 3 dB 

Ruimteliikheid 
De ru1mteiDkheid kan worden beschreven met 
behulp van de Laterale Energy Fractie (LEF) 
De LEF geeft aan in hoeverre iemand omhuld 
w ordt door het geluid 1n de zaal 
De LEF is de verhouding tussen de hoeveelheid 
energie die n1et direct van de bron afkomstig 
is, en de energie uit alle richtingen, inclus1ef de 
richting van de bron. Ofwel de verhouding van 
de energ1e die tussen 5 en 80 ms de ontvanger 
bereikt, en de energie d1e tussen 0 en 80 ms 
de ontvanger bereikt. De totale energie tussen 
0 en 80 ms wordt gemeten met een omni
directionele microfoon en de laterale energie 
tussen de 5 en 80 ms wordt gemeten met 
behulp van een richtingsgevoeltge microfoon 
die naar de zijkanten gericht IS, vaak een 
microfoon met een dipoolkarakteristiek 18-
vorm). 

LEF = -=5"-----so I p 2 (t)dt 
0 

In het BIMhu1s is de LEF helaas n1et gemeten. 
Maar normaal gesproken ligt de LEF tussen de 
0, I en 0,35 [41] 



Support (ST! 
Voor musici is het belangruk om elkaar goed 
te horen en om voldoende respons uit de zaal 
te kr~gen De Early en de Late Support z~n 
twee parameters die hieNoor gebruikt kunnen 
worden. B~ deze parameters gaat men echter 
uit van onversterkte muziek waarbij geen 
gebruik gemaakt wordt van mon1toren. 

Early Support [STF,,.,J 
De ST

1 
""' geeft aan hoe gemakkel~k men de 

anderen u1t het ensemble kan horen. Het is de 
verhouding tussen de gereneeteerde energ1e 
binnen de eerst 0. I s ten opzichte van het 
d1recte geluld op een afstand van I ,0 m van 
een omni-directe geluidsbron Uitgedrukt 1n dB. 

O,IOOs 

fp2(t)dt 

STEarly = lOlog 
0,020s [dB] 

p(tj het geluiddrukniveau van de 
impulsresponsie [40) 

De gemiddelde STc'''~J in het BIMhuis 1s -8.0 dB. 
Voor grote orkesten streeft men naar een ST, .. J,~; 
van -12 dB. Voor dit ontwerp wordt gestreefd 
naar een ST,.~11 rond de -8.0 dB 

Late Support [ST1nJ 
De St,,1~ geeft aan hoe de galm uit de zaal door 
de musici eNaren wordt. Het is de verhouding 
tussen de gereneeteerde energie na de eerste 
0. I s en het directe geluid op een afstand 
van I .0 m van een omni-directe geluidsbron 
uitgedrukt in dB. 

O.IOOs ST Late = lOlog -0-,0-IO_s __ _ [dB] 

J p 2 (t)dt 
0 

p(t) het geluiddrukniveau van de 
1mpulsresponsie[ 40] 

In het BIMhuis is een ST .,w gemeten van 
ongeveer - 13,5 dB 
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Een plek voor Jazz 

Wat is de beste locatie voor een Jazzpodium? 

Al eerder in dit verslag ben ik tot de conclusie 
gekomen dat Jazz terug moet naar de 
straat. Het moer weer roegankeiDk worden 
voor 1edereen. Geen museumstukje boven 
in een muziekverzamelgebouw en geen 
é1Cilterafzaal0e dat niemand kan vinden. maar 
terug bij de mensen. En het liefst op een plek 
met veel mensen. 

Amsterdam heeft een belangrijke plek in de 
geschiedenis van de Jazz in Nederland. In het 
beg1n door de kleinere Jazzcafés en vooral 
door alle concerten die in her Concertgebouw 
werden gegeven. 
Met de komst van het BIMhuis kreeg Amsterdam 
een internatiOnaal toonaangevend Jazzpodium 
waar bekende namen uit de hele wereld 
optreden Behalve het BIMhuis z~n er diverse 
cafés en clubs w aar Jazz te horen is, maar in 
de meeste van deze clubs wordt n1et elke dag 
gespeeld Naast alle clubs heeft Amsterdam 
een conseNatorium met een grote Jazzrichting 

Om de Jazz een nieuwe impuls te geven en 
op weg te helpen in deze nieuwe eeuw is 

Amsterdam Vëln alle Nederlandse steden het 
meest gescr1ikt. Het heeft een groot aantal 
muzikanten en conseNatoriumstudenten. een 
bruisend uitgaansleven. veel kleine jazzcafés 
en een Internationaal podium Wat m1st is een 
plek waar elke dag jazz te beluisteren is, waar 
muzikanten elkaar kunnen ontmoeten en 
nieuwe dingen kunnen uitproberen en waar 
tegelijkertDd een groot publiek bereikt kan 
worden. Een n1euw Jazzpodium kan de nog 
onbekende artiesten op weg helpen. 

Ik w 11 een gebouw maken waar een interact:er 
podium voor Jazz kan ontstaan. op een 
drukbezochte plek, centraal gelegen en goed 
bereikbaar. Het gebouw moet de mensen. 
die niet zo bekend zijn met de Jazzwereld en 
daarom niet zo snel een Jazzcafé of een BIMhuis 
in zullen lopen. met jazz in aanraking laten 
komen. Het moet een laagdrempelig gebouw 
zijn voor zowel muzikanten als publiek. geen 
alternatieve club waar het grote publiek niet 
binnen durft re komen. 
De ideale locatle voor een Jazzgebouw is naast 
of zelfs in Station Amsterdam Centraa l Op dit 
station komen dageluks 265.000 re1z1gers. die 
kortere of langere tijd op het station verblijven. 
al is het maar om de komst van hun trein af re 
wachten. Het 1s een plek waar al regelmatig 

Locatie 

muzikanten staan te spelen. maar ook een plek 
waar muzikanten die onderweg zijn naar het 
conseNatorium of het BIMhu1s op weg zijn 
langs komen. 

Op deze plek wil 1k een podium omwerpen 
waar niet alleen aankomende bandJes de 
kans krijgen om voor een groot publiek te 
spelen en ontdekt kunnen worden. maar 
dat ook inspirerend is voor Jazzartiesten die al 
naam hebben gemaakt. Het is een plek waar 
verschillende mensen en culturen samenkomen 
en elkaar kunnen inspireren. 
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Station Amsterdam Centraal 

Het Centraal Station van Amsterdam wordt op 
dit moment grondig verbouwd. Men IS bezig 
met de aanleg van het metrostation voor de 
Noord-Zuid IDn en aan de achterzDde van het 
station wordt een vierde stationskap gebouwd 
waar over niet al te lange tDd het busstation zal 
komen. De bussen die nu nog aan de zuidzDde 
van het station vertrekken zullen in de toekomst 
aan de noordzDde van het station vertrekken. 
Naast deze veranderingen zal het hele station 
een opknapbeurt krugen De stationsgangen 
worden opgeknapt en er zun plannen om de 
westgang te verbreden. Verder IS het plan 
dat er ook in de middentunnel en westtunnel 
winkels en kiosken komen. De drie tunnels 
worden hierdoor gelijkwaardiger 

Door de verplaatsing van het busstation naar 
de noordzude, komen er meer reiz1gers aan 
deze zDde van het stat1on. Tevens wordt de 
doorgaande weg die op dit moment nog aém 
de noordzDde van het station ligt ondergronds 
gelegd Om toch reizigers bD het station al te 
kunnen zetten komen er aan twee zDden een 
Kiss & Ride onder het busstation. Langs 'tIJ komt 
verder een fiets- en wandelboulevard te liggen 

Voor de verbouw1ng was de noordzUde van 
het stat1on een echte achterkant In het nieuwe 
plan wordt de noordzDde meer gelUkwaardig 
aan de zu1dzude [ 4 2] 

Locatie jazzpodium 

Er is voor gekozen om het Jazzpodium aan 
de noordzDde van het station te plaatsen en 
niet aan de drukke toeristische zuidzUde. Aan 
de noordzDde krDgt hel pod1um meer ruimte. 
Het podium kan de plek een n1euwe 1dent1teit 
geven. 
Daarnaast is men momenteel bezig om aan 
de andere zUde van 't IJ veel nieuwe culturele 
voorz1ngen te bouwen zoals een filmhuls 
en broedplaatsen voor kunstenaars. Het 
Jazzpodium kan een spil en rustpunt vormen 
tussen het noorden en zuiden van Amsterdam 

Het podium komt naast het vereekpunt van de 
veerponten naar Amsterdam-Noord te staan. 
Op dit moment ligt er een kleine pier met daclrop 
restauran t Pier I 0 Door deze pier te verbreden 
en P1er I 0 meer naar het oosten te schuiven, 
ontstaat een klein plein met ruimte voor het 
Jazzpodium Dit plein moet een rustpunt 

Locatie 

worden in het haast1ge stationsgebied Hier 
kunnen reizigers rustig wachten op hun bus, 
trein of boot. Men kan even een hapje gaan 
eten 1n het restaurant, of even aan het water 
zitten. 
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Concept 

Ju st Jazz; Laat je verleiden door de muziek! 

Mensen in aanraking brengen met Jazzmuziek 
en muzikanten een plek geven om hun muziek 
te laten horen is het doel van mDn ontwerp. 

Wat ik Jammer vind bij bijvoorbeeld het 
BIMhuis, maar ook bij veel ander podia, is dat 
men buiten n1ets kan horen of zien van wat er 
zich binnen afspeelt. Voorbijgangers worden 
niet getriggerd om even binnen te gaan kijken 
Door eNoor te zorgen dat men bulten het 
gebouw een glimp kan opvangen van wat 
er binnen plaatsvindt kan men meer mensen 
nieuwsgierig maken en in aanraking brengen 
met Jazzmuziek 

Ontwerp 

Het ontwerp bestaat uit een aantal kleine 
podia/oefenruimtes in de stationsgangen en 
een groter podium aan de achteqde van het 
station naast de veerboten. De ruimtes 1n het 
station kunnen gebruikt w orden als een soort 
try-out ru1mtes door net beginnende bandjes 

Mus1ci kunnen ook een ru1mte huren om met 
elkaar af te spreken en muziek te maken. 
Het grote podium kan veNolgens gebruikt 
worden voor een echt optreden. 

De muziek die in de ruimtes in het stat1on wordt 
gemaakt is te horen in de gangen van het 
station zodat de reiz1gers verleid worden om 
even te gaan zitten en te biDven luisteren. 

Bij het grote podium w ordt de muziek richting 
de uitgang van het station en de w achtende 
mensen bij de veerponten gekaatst wederom 
om hen te verleiden binnen te komen, 

Ontwerp 
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Jazzpodium 

De locatie voor het Jazzpodium 1s aan de 
Noordzijdevan het station. aan 'tIJ De p1erwaar 
nu res taurant P1er I 0 op staar wordt verbreed 
zodat er ruimte ontstaat tussen het restaurant 
en de veerponten. Door deze verbreding 
ontstaat tevens ruimte voor een plein en een 
terras waar men langer kan verbl~ven 

Om mensen daadwerkelijk 1n aanraking te 
laten komen met jazzmuziek. is het belangrijk 
dat ze verleid worden om te gaan luisteren 
De reizigers die het station Uitkomen. staan 
te wachten bij de veerponten of over de 
boulevard lopen/fietsen moeten daarom de 
muziek kunnen horen. De muziek moet ook 
te horen zijn voor de boten op 't IJ. zodat bij 
buvoorbeeld grote concerten boages kunnen 
aanmeren om naar de muziek te luisteren. 

De ligg1ng van het podium zorgt voor een paar 
extra uitdag1ngen en aanknopingspunten 
Het Centraal Station Amsterdam is zo groot 
en dominant dat de gebouwen ernaas t al 
snel in het niet vallen. Het gebouw IS door 
de kapconstructie zeer l1nea1r. Daarnaast 
zorgen de bogen van de constructie die de 
vierde kap (over het busstation) ondersteunen 

voor beperkt zicht op 't IJ Het Jazzpodium za l 
hierdoor minde1· zichtbaar zijn. waardoor het 
des te belangrijker is dat de muz1ek hoorbaar is. 

Er is hiervoor een akoestisch concept gemaakt 
om te bepalen w aar de muziek precies te 
horen moet zijn H1erbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de plaatsen waar mensen naar 
de muz1ek zitten te lu1steren en de plaatsen 
waar mensen door de muziek gelokt moeten 
worden. In het luisterdeel wordt de akoestiek zo 
ontworpen dat deze Ideaal is voor Jazzmuziek. 

Op de plaatsen waar de voorbijgangers gelokt 
worden mogen ook alleen flarden van de 
muz1ek te horen zijn. of een beperkt deel van de 
instrumenten. Hoe dichter men bij het gebouw 
komt. hoe beter het wordt. 

Om d1t te rea liseren zijn de vormgeving van 
het gebouw en het akoestische concept 
grotendeels gebaseerd op reflecties. De 
binnenvorm van de ruimte is zo ontworpen dat 
het geluid naar de JUiste plaarsen gereflecteerd 
wordt. Er is hierb~ een patroon van driehoeken 
ontstaan die doorgezet rs aan de buitenzude 
van het gebouw 

Ontwerp 

Zo ontstC:iélt een eigen vormentaal d1e afvvukt 
van de vormentaal van het Centraal Station. 
Ook de Jazzruimtes in de stationsgangen krijgen 
deze vormentaal zodat deze niet alleen door 
het geluidconcept. maar ook door het beeld 
met elkaar verbonden zijn 

Uit de clnalyse van Jazzlocaties kwam naar voren 
dat toegankelukheld en intimiteit c·rg belangruk 
z~n voor de Jazzsfeer 
De toegankelijkheid van het gebouw komt het 
duidelijkst naar voren in de benadenng van 
het gebouw Het gebouw is van alle zijden te 
betreden zonder dat men daarvoor deuren 
door hoeft De trappen (voor mindervaliden is 
er een hellingbaan aan de IJ-zijde) die men af 
moet om de zaal te betreden zorgen er meer 
voor dat men gemakkelijk op afstand kan k~ken. 
dan dat ze een opstakei vormen om b1nnen te 
komen. 
De intimiteit ontstaat vooral doordat het podium 
en de tribune onder het maa1veld liggen en het 
publiek dicht op het pod1um zit 
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Indeling 

I. Podium 
2 Tribune 
3: Bar 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10 

Toiletten 
Installatieruimte 
Kleedkamer 
Opslagruimte 
Informatiebalie 1 Kassa 
lnsturumenten opslag 
Restaurant Pier I 0 
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In overleg met een constructeur is globaal 
uitgedacht hoe de constructie van het 

Jazzpodium eruit moet komen te zien 
Het is de bedoeling dat de dne delen als losse 
delen worden eNaren, een grote constructieve 
balk die het ene element met het andere 
verbindt. moet vermeden worden. Er IS daarom 
gekozen voor een een systeem waarb~ de drre 
delen geheel op zichzelF komen te staan In elk 
deel komen een aantal constructieve elementen 
te staan die bestaan Uit twee kolommen met 
een uitkragende ligger, zie aFbeelding 5 
Het uiteinde van de ligger ondersteunt de 
uiterste randen van de overstek. De kolommen 
ondersteunen de punten waar meerder 
vlakken bD elkaar komen. 
Op en aan de l1gger worden kleinere liggers 
bevestigd die de randen van de dnehoeken 
vormen. De drrehoeken die zo ontstaan 
ondersteunen de betonnen platen en zorgen 
door hun vorm voor stabiliteit in alle richtingen 
Uiteindel~k wordt aan de binnenzUde een 
hulpconstructie aangebracht waar veNolgens 
de Fibre C panelen aan bevestigd worden. 
Aan de buitenz~de worden omgekeerde lnFra 
+ vloeren aangebracht op zo'n manier dat de 
liggers van de lnFra + vloer aan de l1ggers van 
de driehoeken gelast kunnen worden. 

Ontwerp Constructie Principe 
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Interieur 

Het idee achter de materialistatie van het 
interieur van het podium is dat aan de 
materialen te z1en is wat de functie van een 
bepaald vlak is Er zUn vier verschillende soorten 
vlakken en voor elk van deze vlakken is een 
materiaal bepaald 

-akoestisch reAecterend, visueel open 
-akoestisch reAecterend, visueel dicht 
-akoestisch absorberend, visueel open 
-akoestisch absorberend, visueel dicht 

Akoestische reneererend visueel open 
Deze vlakken worden gemaakt van glasplaten 
Glas absorbeert muwe/Uk geluld en is 
doorzichtig dus IS ideaal voor dit doel. 
Omdat de kans bestaat dat misschien 1emand 
over het gebouw gaat lopen is gekozen voor 
gelaagd veiligheidsglas (STADIP) van Saint 
Gobain 

Akoestisch reflecterend viSLJeel d1cht 
Oe vlakken d1e moeten reAeeteren en v1sueel 
dicht z~n worden gemaakt van wit beton 
Oe wanden worden gemaakt van fibre C 
panelen, de vloer en de tribune worden 1n het 

werk gestort en krUgen een afvverklaag met 
vloerverwarming. 
Oe vlakken op de tnbune die vooral bedoeld zUn 
om op te Zitten krUgen een gladde afvverking 
De vlakken die meer bedoeld zUn als looproute 
krugen een ruwer oppervlak 

Akoestisch absorberend vistJeel open 
Voor deze variant zUn twee mogelUkheden Oe 
eerste is helemaal geen materiaal toepassen. 
Deze variant heeft in dit proJect de voorkeur 
omdat het gebouw dan open blUft en daardoor 
zeer toegankeluk is. 
Omdat het open houden van het gebouw 
betekent dat het binnen zou kunnen tochten; 
waa1en 1s er een tweede mogelukheid bedacht 
waarbU het gebouw zowel v1sueel als akoestisch 
open blUft maar toch luchtdicht is. Op het 
moment dat het hard Wclaic of clls het gebouw 
niet gebruikt wordt, kunnen de openingen met 
hekken afgesloten worden die uit de grond 
omhoog komen Deze /lekken bestaan u1t twee 
lagen geperforeerd staal met daartussen een 
laag ETFE folie In de hekwerken komen deuren 
zodat men het podium nog wel kan betreden 

Akoestisch absorberend visueel dicht 
Deze vlakken worden gemaakt van Baswaphon 
panelen Baswaphon panelen zUn panelen die 

Materialen 

bestaan uit een laag glaswol met daaroverheen 
een akoestisch poreuze afvverklaag die lUkt op 
een gipspleister Met een onzichtbare coating 
wordt de toplaag waterafstotend gemaakt 
zodat de panelen ook op vocht1ge plaatsen 
kunnen worden toegepast, zoals zwembaden 
of overdekte buitenruimtes. De kleur van het 
pleisterwerk wordt aangepast aan de kleur van 
het beton. 

Exterieur 

Aan de buitenzUde van het podium hebben de 
driehoekige vlakken geen akoestische functie 
Deze vlakken worden gemaakt van antraciet 
beton waardoor de blnnenzUde nog lichter 
lUkt en het gebouw afsteekt tegen de grUze 
omgeving 
Oe vlakken worden naast de bouwplaats 
~lestort en vervolgens op het gebouw getakeld 
Door de vlakken 1n één geheel te storten, ZIJn er 
m1nder naden en IS het gebouw gemakke/Uker 
waterdicht te maken. 
De betonnen platen krUgen een speciale 
coating tegen graffiti waardoor de kleur 
intenser wordt en het beton iets gaat glimmen 
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Afb . I Bron- en ontvang stoa smes voor ODEON oereken1ngen 

i <'bel I Absarmier oett1ciente•1 mareriaJen JéiZZpo cJium 11 4111 SJ - ~ 

125 250 500 1000 2000 

Smooth unpainted concrete 0.0 1 0.01 0.02 0.02 0.02 
Baswaphon panels 0.46 0,83 0.78 0,7 0.59 
G1ass, large pa nes of heavy plate glass 0.18 0.06 0,04 0.03 0.02 
Audiance on wooden chair I p. sq m 0.16 0.24 056 0,69 0.81 
hek (90% transparant) 0 0 0 0 0 

T; •hel 2 Absor riecoeffiaenren m.:trerd en omgev1ny (1 41 

125 250 500 1000 2000 

Rough concrete 0.02 003 0,03 0.03 0.04 
water surface (swimming pool) 0.0 1 0, 01 0.0 1 0.01 0.02 
Glass, large pa nes of heavy plate glass 0,18 0.06 0.04 0.03 0,02 

Double glazing 2-3 mm glass I 0 mm gap 0.01 0,07 0.05 0,03 0.02 
staalconstructie 0 0 0 0 0 A fb. 2 en 3 Plaats aösomnepanelen 
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In dit proJeCt w ordt het programma ODEON 
gebruikt om de akoestische eigenschappen van 
hetJazzpodrum te voorspellen Het programma 
berekent deze met behulp van ray-tracing Ray
tracrng is een techniek om de impulsresponsie 
van een ruimte te berekenen Oe bron 
wordt gekaraktenseerd door een rurmtelijke 
verdelrng van urtgezonden gelurdstralen 
Deze geluidstralen zijn ongecorreleerde 
geluidbundels met een oneindig hoge 
richtwerking en een vlakke-golf karakter. Oe 
energie van de geluidstralen neemt nret af 
door afstandsverdubbeling. maar alleen door 
luchtdemprng tUdens de voortplanting door de 
vrije ruimte 
Elke straal wordt door de ruimte heen gevolgd 
Als een straal een vlak raakt. wordt een deel 
van de straal [fractie Ci) geabsorbeerd. een 
deel (fractre ó [ I-Ci)) w ordt min of meer diffuus 
vers trOOid en de rest van de straal (fractie r I
r))( 1-Ci)) wordt gereflecteerd volgens de 
spregelw etten [ 4 3] 

Bij een praktijkmeting is de basis van de 
metrng de geluiddruk [p) . Oe basis van het 
programma ODEON rs echter de energre fp ·'J 
ODEON bekijkt het pad van elke uitgezonden 
straal Hieruit berekent het programma de 
impulsresponsie (p als functie van t) . 

Simulaties in ODEON 

Tijdens het ontwerpproces is ODEON gebrurkt 
om trends te onderzoeken en het ontvverp te 
toesten aan de vooraf gestelde sereerwaarden 
Er is een aantal verschrilende situaties vergeleken 
om uiterndeiUk tot een voor Jazzmuziek geschikt 
ontvverp te komen. 

Situatie I · Alleen I 00% reflecterende 
(betonnen) wanden in combinatie met I 00% 
absorberende vlakken. open delen. zonder 
publiek 

Situatie 2 Alleen I 00% reflecterende 
(betonnen) wanden in combinatie met I 00% 
absorberende vlakken. open delen. met publiek 

Srtuatie 3 Betonnen wanden in combrnalle met 
open vlakken (I 00% absorptie) Oe open delen 
in het dak zijn gedicht met glas. zonder publiek. 

Situatie 4: Betonnen wanden rn combinatie met 
open vlakken [I 00% absorptie). glazen panelen 
in het dak en Baswaphon absorptiepanelen 
versprerd over de ruimte Zonder publiek 

Srtuatie 5 betonnen wanden in combrnatre met 
open vlakken ( I 00% absorptre). glazen panelen 

Akoestiek; ODEON Simulaties 

rn het dak en Baswaphon absorptiepanelen 
verspreid over de rurmte. Met publiek 

Srtuane 6 betonnen wanden in combrnatie met 
open vlakken ( I 00% absorptie). glazen panelen 
in het dak en Baswaphon absorptiepanelen 
verspreid over de ruimte Zonder pub/rek en 
met gesloten hek. 

Situatie 7 betonnen wanden in combinatie met 
open vlakken [I 00% absorptie). gleiZen panelen 
rn het dak en Baswaphon absorptiepanelen 
verspreid over de ruimte. Met publiek en met 
gesloten hek 

Resultaten ODEON 

Voor alle srtuaties is de nagalmtijd (TwJ· de 
Early Oecay Time (EOT) . de Strength (G). de 
Clarity (C>l0 ). de Lateral Energy Fraction (LF). de 
Early Support ( ST~_"~ ) en de Late Support (ST .. ,(.J 
berekend Oe resultaten hiervan zijn terug te 

vinden in de bijlage 
In dit deel van het verslag w ordt alleen een 
aantal grc.1fleken gegeven om de verschillende 
situaties te kunnen vergelijken. Oe w aarden rn 
de gr~ze vlakken zijn van ontvangstposities op 
het podium en nret ontvangstposities urt de 
zaal. 
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Conclusies ODEON resultaten 

In het eerste ontwerp (situatie I en 2) z~n 
alle vlakken van beton en z~n de open delen 
1n de wanden en het plafond helemaal open 
( 1 00% absorptie) Dit leverde een akoestiek op 
met getalswaarden die overeenkomen met de 
akoestiek van het BIMhuis. z1e ook de bDiage 
Dit betekent niet dat de akoestiek ook hetzelfde 
ervaren wordt. De harde vlakken rond het 
podium zorgen ervoor dat het voor muzikanten 
waarschDniDk niet prettig is om te spelen 

Meer absorptie toevoegen rond het podium 
betekent dat de nagalmt~d in de zaal ook lager 
wordt Om te zorgen dat de nagalmtijd niet te 
laag wordt, moet oF het volume van de ruimte 
groter worden enjoF de oppervlaktes moeten 
minder absorberen. 
Omdat er bD situatie I alleen gebruik is gemaakt 
van b~na I 00% reneeterende vlakken. is het 
n1et mogelUk om deze nog minder te laten 
absorberen Wel kunnen delen van het dak 
gediCht worden door middel van glasplaten 
De open delen die eerst I 00% absorbeerden 
worden hierdoor reflecterend De glasplaten 
zorgen er niet alleen voor dat de nagalmtUdvan 
de ruimte langer wordt. maar zorgen er ook 
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voor dat het publiek en de muzikanten droog 
komen te zitten bij eventuele regenbuien. De 
nagalmtijd in deLe situatie wordt wel te lang. 
I .9 s Hierdoor kan er wel absorptie rond het 
podium en in de ruimte aangebracht worden 
zonder dat de ruimte te droog wordt. 

Uiteindelijk is er een vanant bedacht waarbij 
het plafond van glas is en er Baswaphon 
absorptiepanelen rond het podium en in de zaal 
zijn aangebracht De gemiddelde nagalmtDd in 
de lege zaal wordt hiermee 0.93 s en voldoet 
aan de streefvvaarden die eerder in het verslag 
gesteld z~n 
Op het moment dat de zaal helemaal vol zit met 
publiek zakt de nagalmtijd naar 0.5 s. Hoewel 
dit veel lager 1s dan de streefvvaarde van 0.8-
1,0 s, is dit voor jazz niet zo'n probleem. Op 
het moment dat de nagalmt~d veel langer zou 
z~n dan I s zou het veel erger zijn Jazz komt 
namel~k het best tot zijn recht in ruimtes met 
een wat lagere nagalmtijd 

Verder is te zien dat de clarity in zowel de 
situatie met de lege zaal als de situatie met de 
volle zaal redelijk hoog is respectievelijk 3,9 en 
I 0,8 dB leengetalswaarde) . De streefvvaarde 
voor de clarity in de lege zaal IS ongeveer 5,4 
dB [BIMhuis) . In het BIMhuis is de nagalmtijd 

echter iets lager dan in d1t omwerp, dat zorgt 
ervoor dat de clarity gemiddeld iets hoger zal 
liggen dan in dit ontwerp. Het lijkt er daarom 
op dat bU een nagalmtijd van 0.93 s een clanty 
van gemiddeld 3. 9 goed is 

Bij de strength is te zien dat de waarden in de 
lege zaal net als bU het BIMhu1s tussen de I 0 en 
de I 5 dB liggen Het BIMhuis komt gemiddeld 
op een eengetalswaarde van 13 dB bij een lege 
zaal en bij dit ontwerp is de eengetalswaarde 
12.8 dB 

Voor de Lateral Energy Fraction houdt men 
normaal gesproken een waarde tussen de 0, I 
en 0.35 aan. Voor alle posities in de zaal geldt 
dat de waarden van de LEF hiertussen liggen. 

HetJazzpodium IS zo ontworpen dat het gebouw 
in principe open is. Om ervoor te zorgen dat 
de ruimte toch aFgesloren kan w orden in de 
avonduren, zijn er voor alle drie de open1ngen 
hekken ontworpen die desgewenst u1t de vloer 
omhoog kunnen komen Op het moment dar 
het te hard waa1t oF het erg koud is. kunnen de 
hekken gesloten w orden voor iets meer comfort 
binnen Dit betekent dat de akoestiek van de 
ruimte daardoor kan veranderen. Om d1t tot 
een m1nimum te beperken is er gekozen voor 



een hek dat bestaat uit twee geperforeerde 
staalplaten met daartussen een laag ETFE-folie 
ETFE-folie laat het geluid grotendeels door en 
ook de geperforeerde staalplaten zullen veel 
van het geluid doorlaten. Om precies te weten 
wat de combinatie van de geperforeerde 
staalplaten en ETFE folie reAeeteert en doorlaat 
zouden er aparte metingen gedaan moeten 
worden. Voor nu is aangenomen dat het 
hekwerk voor 90% geluid doorlaat en voor de 
rest reFlecterend is. 
Oe berekeningen in ODEON met hek laten 
nauw elijks verschillen z1en met de situatie 
zonder hek. 

Over het algemeen komen de resultaten van 
de ODEON berek1ngen van situatie 4 redelijk 
overeen met de waarden gemeten 1n het 
BIMhuis. Dit zou betekenen dat de akoestiek 1n 
het gebouw geschikt is voor Jazz 
Op het moment dat er veel publiek in de zaal 
1s. gaat de nagalmtud naar beneden. maar dat 
IS voor deze muziek niet vervelend. Persoonlijk 
v1nd ik het j uist wel goed dat de akoestiek mee 
verandert met de hoeveelheid mensen in de 
zaal Zo krijg Je als luisteraar en muzikant meer 
gevoel van de 1nvloed van de mens op de 
akoestiek van een zaal en Jazz is een muzieksoort 
die daar geen last van heeft. 
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Al eerder in het verslag is naar voren gekomen 
dat reAeetles zeer belangrUk zUn voor het 
concept van het Jazzpodium Reflecterende 
wanden moeten het geluid kaatsen in de 
richting van de uitgang van het station en 
naar de plaats waar reiz1gers op de veerponten 
staan te wachten. 

Om te zien of het geluid ook daadwerke!Uk 
deze rict1t1ngen op weerkaatst wordt is 
een spiegelmaquette gebouwd en z~n er 
gridberekeningen uitgevoerd in ODEON. 
BU een gndberekening wordt door ODEON 
berekend wat de waarden van diverse 
akoeStiSChe parameters zun binnen de vlakken 
van een bepaald gnd, op een bepaalde hoogte 
boven het oppervlak. Vervolgens wordt er een 
afbeelding gemaakt waarbU de kleuren staan 
voor een bepaalde waarde. 
Om te controleren of men daadwerkeiUk de 
muziek kan horen op de plaatsen die van 
tevoren bepaald waren, zUn vooral de Strength 
[G) en het geluidniveau [SPL) belangrUk. Oe 
G geeft de verhouding in niveau's tussen 
de verschillende plaatsen weer Oe SPL kan 
gebruikt worden om te bepalen of de muziek 
boven het achtergrondgeluidniveau uitkomt. 

Spiegelmaquette 

Oe spiegelmaquette IS gemaakt van spiegelend 
polystyreen Op het podium is een 'orkest' 
geplaatst van 7 LED-lampJeS. Vervolgens z~n er 
foto's gemaakt van de ingangen en de open 
zUde aan 't IJ om te z1en of daar de reflecties van 
de LED-lampjes te zien zUn 
Als er lampJes te zien zUn. is het zeer waarschUnlUk 
dat het geluid deze richting op gereAecteerd 
wordt. 
Op de afbeeldingen op de volgende bladzUden 
is te zien dat dit daadwerke!Uk het geval is. 8~ 
de oostingang IS het aantal zichtbare lampjeS 
duideiUk minder dan b~ de westingang. 

Akoestiek; Reflecties 
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AfD. 4 Conr epr j .. zzoocJiu Afb. 5. Sound Pressure Levelul en rond t1et podium als er een trompet speelt 
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Gridberekening in ODEON 

Aan de hand van de spiegelmaquette zDn 
enkele kle1ne veranderingen doorgevoerd De 
wanden bD de oost1ngang zDn onder een 1ets 
andere hoek gezet zodat de geluidsgolven 
beter naar buiten worden gekaastOok nu 
IS ODEON gebruikt om te controleren wat 
h1ervan het effect is. 
Dit is geroest met behup van een gridberekning 
Het gnd lag hierbD op I ,2 m boven het 
oppervlak. ongeveer op oorhoogte. Omdat 
de berekeningen zeer t~drovend zDn. is er 
een gridberekening met een f~n grid, I x I 
m, Uitgevoerd in en rond het gebouw en IS 

er een gndberekening met een grover grid, 2 
x 2 m, uitgevoerd voor de kade en een deel 
van het water Deze zDn gecombineerd in de 
afbeelding lliernaast 
Als bron is een bron gekozen met de richtings
en vermogenskarakteristieken van een trompet. 
H1erbD is rekening gehouden met het vermogen 
van een trompet, gemiddeld ongeveer I 00 dB 
In afbeelding 5 is het geluiddrukniveau bD I 000 
Hz octaafband in en om het Jazzpodium af te 
lezen. 

Het achtergrondgeluidniveau op deze plek 
1s volgens de geluidskaarren van Amsterdam 

overdag ongeveer 50-55 dB en 's nachts 45-
50 dB [44] In tabel I is Uitgerekend wat het 
achtergrondgeluldniveau van 55 dB(A) per 
octaafband voor geluiddrukniveau heeft. 
BD I 00 Hz is het achtergrondgeluldniveau 
50 dB Voor afbeelding 5 betekent dit dat op 
de plekken waar het gelu1ddrukn1veau van 
de trompet meer dan 50 dB is. de trompet 
waarschDnl~k goed te horen 1s. 

In afbeelding 7 wordt het 
achtergrondgeluidniveau vergeleken met 
het geluiddrukniveau van de trompet bD de 
uitgang van het station en bD de wachtplek 
van de veerponten Op deze afbeelding is 
te zien dat het geluiddrukniveau van het 
achtergrondgeluid en het geluiddrukniveau 
van de trompet op beide plekken ongeveer 
geiDk is. Hieruit kan men opmaken dat de 
trompet waarschbnlyk op beide plaatsen te 
horen is Pas als het gelulddrukniveau ver onder 
het achtergrondgeluidniveau ligt, meer dan I 0 
dB. overheerst het achtergrondlawaai. [45] 

Akoestiek; Reflecties 
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Ik ben 21an mijn afstudeerproJect begonnen 
met een aantal vragen. Naast de hoofdvraag: 
wat z~n de sfeerbepalende elementen in de 
Jazzmuziek en op welke manier zijn deze te 
vertalen naar archi tectonische elementen en 
bouwfysische condities, kwamen er al snel 
andere vragen 1n me op Kunnen akoestische 
princpes leiden rot een architectonisch 
ontwerp en kunnen architectuur en akoesnek 
gel~kwaardig zijn in een ontwerp? 
Is dit een ont'vverp Wëlarbij de arch1tectuur 
gebaseerd is op de akoestiek? 

Als ik kijk naar de eerste vraag zou ik her 
antwoord willen geven dat het biJ Jazz 
vooral gaat om 1ntimite1t, toegankelijkheid en 
openh 1d. Intimitelt zou Je kunnen vertalen 
naar een wat kleinere ruimte waarbij de afstand 
russen het publiek en de muzikanten klein IS. 

Hierbij hoort ook een laag pod1um. Het publiek 
kijkt n1et tegen de muzikanten op, maar is b~na 
gelijkwaardig. 
Het toegankelijke en de openheid zullen voor 
een deel uit de organisaties moeten komen, 
maar ook hier kan de architectuur een bijdrage 
leveren door bijvoorbeeld de toegang letterlijk 
laagdrempelig re houden. 

Voor de bouwfysica heb ik me vooral bezig 
gehouden met de akoestiek en de vraag 
bestaar er een typ1sche jazzakoestiek 7 
Ik denk n1et dat er een typische Jazzakoestiek 
bestaar Er zijn zo veel verschil lende zalen met 
zoveel verschillende e1genschappen waar 
men met veel plez1er naar Jazz luistert dar er 
nauwelijk sprake is van een bepaalde akoestiek. 
Kennelijk zijn andere zaken, zoals de intimiteit, 
toegankelijkheid enz veel belangrijker. Pas als je 
er direct naar vraagt komt naar voren dat men 
de akoestiek van het BIMhu1s zeer waardeert. 
De clkoestiek van het SIMhuis is daarom 
aangehouden als richtlijn, maar deze wordt 
niet exact nagebootst. 

Veel belangrijker is dat de akoestiek bijdraagt 
aan de toegankel~khe1d en openheid van 
Jazzpodia Door buiten al iets te laten horen 
van wat zich binnen afspeelt, worden 
voorb~gangers sneller nieuwsgieng en durven 
ze eerder naar binnen te gaan 

Dan de vragen kunnen akoestische principes 
leiden tot een architectonisch ontwerp en 
kunnen architectuur en akoestiek gelijkwaardig 
zijn in een ontwerp? 

Conclusie 

Het 1s altUd lastig om objectlef naar Je eigen 
ontwerp te kijken. Desondanks laat mijn 
ontwerp zien dat akoestiek en architectuur 
goed te comb1neren zijn 1n een ontwerp. 
Be1de z~n even belangrUk om het concept te 
laten slagen. De architectuur is voor een groot 
deel gebaseerd op akoestische prinCipes en de 
akoestiek IS JUist weer gebaseerd op de beleving 
van de ruimte. De een kan nier zonder de 
ander. 

123 



124 



125 



126 



lnleding 

[I] Zumthor, P [ 1998) Thrnking Architecture; 
Lars Müller Publishers, Baden p 57 

Beleving van Geluid 

[2] Rasmussen, S E, [ 1962), Expenencrng 
Architecture; The MIT Press; Camebridge p.224 

[3] Pallasmaa, J, [2005) The eyes of the skin, 
architecture of tril'' senses; John Wiley & Sons 
l_td; West Sussex 

[4] Blesser. B. Salter, L, [2009), Auditreve 
architectu ur de onzichtbare ervaring van de 
ruimte; OASE 78#, p. 50- 63 

[SJ Corbin, A, [ I 998) VriJage bells sound and 
meaning 1n het nineteenth-century French 
countryside; vertaald door r'v1. Thom; Colombia 
Unrversity Press; New York 

[6) Byrne, D, [20 I 0) How architecture helped 
music evolve; TED Talks http//wwwarchdrJrly 
com/64 34 7 /how-architecture-helped-music
evolve-david-byrne/ #more-64 34 7 

Ontwerpen met geluid en akoestiek 

[7] Service. l, Schönberg-Nono, N, (2009); 
Prometeo ontwerp voor een muzikale ruimte 
1n Venetië en Milaém, OASE 78#, p 65 
[8] Rossing, l D, Moore F R, Wheeler, PA, 
[2006) The science of sound; Addison Wesley, 
San Francrsco 

Sfeer 

[9] Botton, Ade; [2006) De architectuurvan het 
geluk; Olympus, Amstel Uitgevers BV; p I 05 
en 106 

Geschiedenrs Jazzlocatiesl Verenigde Staten 
[I 0] Gioia, l, ( 1997), The History of Jazz; Oxford 
University Press, lnc. Oxford 

[I Ij Gras. P, Open neer, H , Vuij'i)e. B , Eyle, W 
van, Stevens, K, Valk, J de; [ 2003) Nederlandse 
Jazzgeschledenis, geraadpleegd I 7-02-20 I 0 
http:(/vvww,razzarchiefnl/geschiedenrs/ 

[I 2] Berg, E van den; ( I 996) De gangsters 
houden van Count Basre Robert A ltman verfilmt 
zun herinneringen aan Kansa City; de Volkskrant; 
geraadpleegd 28-1 I -20 I 0; rîltp//www. 

Referenties Tekst 

volkskrantnl/archief gratrs/article68633 I .ece/ 
De gangsters houden van Count Basie 
Robert Altman verfilmt z~n herinneringen 
aan Kansas City 

[ 13] De Brgband [z.d ) geraadpleegd op I 0-06-
20 I 0 httpj jnlwikipedra orgjwikijBigband 

Jazzgeschiedenis van Nederland 

[I 4 J Gras, P, Open neer, H, Vuij'i}e. B, Eyle, W 
van, Stevens, K, Valk, J de; [2003) Nederlandse 
Jazzgeschiedenrs; geraadpleegd 17-02-20 I 0 
http(/wwwJazzarchief.nl/geschiedenrs/ 

[I 5] Mulder. J;(2008) Scriptie Jazz in het 
Concertgebouw, Historiografie van de 
Jazzprogrammering 1n het Amsterdamse 
Concertgebouw 

Resumé 

[I 6] Graat, K, (2006) Het einde van de kunst: 
Jazzenzo Jazz magazine 

[I 7] Graa t, K, (2006) Het einde van de kunst; 
Jazzenzo Jazz magazrne 

127 



[ 18] Gioia. T.; ( 1997 ). The History of Jazz. Oxford 
University Press. lnc. Oxford 

Analyse Café Alto. Amsterdam 

[ 19] Man tal. H ; ( 2008) Jazz 1n the City; 4~del ige 
muzieksene; NTR 

(20] Jazz Café Alto [z.d.) Geraadpleegd 02~ 

20 I 0 httpi/WWWJazz~cafe~alto.nl/ 

Analyse Jazzpodium DJS, Dordrecht 

[21] Jazzpodium OJS (z.d.J geraadpleegd 02~ 
20 I 0 http(/wwvvJazzpodiumdlsnl/wiezijnwij. 
html 

Analyse SJU, Utrecht 

( 2 2] hctpJ/WWW.SJUiazznl/index/p<'lgina/titel/ 
over de ~u 

[23] Hak. CCJM; [ 1993); Akoestisch 
advies mb t verbouw1ng kelderruimte rot 
Jazzoefenruimte; TNü-Bouvv 

128 

Analyse BIMhuis, Amsterdam 

[24] Bouwma. C. (z.d.) Interieur BIMhuis. 
reader multiproject. Technische Universiteit 
Eindhoven; vvww.bwk.tuenl/multJprQJeCV 
muziekgebou~/reader/04 interieur pdf 

[25] Crone. J. (2005) Muziekgebouw 
met regelbar' akoestiek. BIM~hu 1s en 
Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam; 
Bouwwereld http//vvww peutz.nl/info/ 
peut.: jn het nietlw.s,ldeflnitief/Peutz Artikel 
Bouwwereld 09~05~2005 pdf 

[26] Schouten. K. (2004. bljgewerkt 2006); 
BIMhuis IS geen gebouw. maar een 1dee. 
Volkskrant http//vvww volkskrant nl/kunSV 
ar11cle 189569 ece/Bimhuis IS geen gebouw 
maar een idee 

[27] Theatres and Concert Halls. Acoustics by 
Peutz. 

[28] Bouwma. C. (z.d.) lnteneur BIMhuis. 
reader multiprgect. Technische Universiteit 

Eindhoven; wwwbwk.tuenl/multiQCOjeq/ 
muziekgebouw/reader/04 interieur pdf 

Analyse RASA, Utrecht 

[29] Kors. M. (2009); Een tempel voor de 
muzen. vormgeven aan poppodia; Versseput 
Architecten; Utrecht 

Analyse Lantaren/Venster. Rotterdam 

[30] Lantaren Venster (z d) geraadpleegd 
02~20 I 0 http(/vvww.lantaren~vensternl/22~ 

Organisatie 

Analyse "The Blue Note" zaal. Amsterdam 

[31] Dongen, F. van. (2008) Concervatonum 
van Amsterdam; http(/www archinednl/oem/ 
reportages/conservatorium/ conservatorium. 
html 

[32] Auteur onbekend (2008). Conservatorium 
Amsterdam. Ontkoppelde samenhang. 
genadeloze akoestiek; Mebest hctp//www 
peutz.nl/info/oeurz 1n het nieuvvs/definit1ef/ 



Artikei%20Peutz Conservatorium %20 
amsterdam Mebest 5 2008.odf 

[33] Peuts referenties: geraadpleegd 
02-20 I 0 http//V\1\NW peutz ni/index. 
php?page1d= /24&proJect=6 

[34] Auteur onbekend [2008), Conservatorium 
Amsterdam. Ontkoppelde samenhang. 
genadeloze akoestiek; Mebest http(/V\1\NW 
peutz nl/ 1nfo/ peutz 1n het nieuws/ definitief/ 
Artikei%20Peu tz Conserva tor ium%20 
amsterdam Me best 5 2008 pdf 

Analyse Muziekpaleis, Utrecht 

[35] Auteur onbekend [2009) Muziekpaleis 
Utrecht: architectuurstudio HH arch1tects and 
urban des1gners 

[36] SJU (z d) geraadpleegd 02-20 I 0 
http //www SJUJazz.nl/ index/pagina/titel/ 
muziekpaleis 

[37] Programma van E1sen van het Muziekpaleis 

Jazz en Akoestiek 

[38] Auteur onbekend (z.d.): Building the 
Sound of Jazz. Realizing Jazz at Lincoln Center's 
Acoustic Vision for Fredenck P Rose Hall. Jazz at 
the Lincoln center 

[39] TNO [2006) Stadsplattegrond Atlas 
Amsterdam. milieu geluid; htto//V\1\NW.atlas. 
amsterdam.nl/ 

[40] ISO 3382-1 2006 (E): Acoustic 
measurements of room acoustic parameters 

[41] Martin. HJ. Hak CCJM; DICtaat 
zaalakoestiek; 1999; Technische Universiteit 
Eindhoven 

Locatie 

[42] Grafe. C; (2005); Stationsei/and. Masterplan 
Stationseiland Amsterdam 

Referenties Tekst 

Akoestiek; ODEON Simulaties 

[43] Martin. HJ. Hak CCJIVl. Dictaat 
zaalakoestiek; 1999; Technische Universiteit 
Eindhoven 

Akoestiek; Reflecties 

[44] TNO (2006) Stadsplattegrond Atlas 
Amsterdam. milieu gelu1d; http!/\1\MIIN.atlas 
amsterdamall 

[45] Martin. HJ. dB-exercities: 2007. Technische 
Universiteit Eindhoven 

129 



130 



Inleiding 

[IJ Kidder Smirr-1. G.E. (Z.d. ) lnterior of Braad 
Streel Station; Corbis http//corbis co 10/ 

Ontwerpen met geluid en akoestiek 

[2] Egao. MD. Architectural Acoustics; 2007; 
Ross; Loodon 

Sfeer 

[3] Fotograaf N1ck White http(/images. 
worldgallery co uk/ i/ prints/rw/lg / 5/3 / Nick
White- Jazz-53974Jpg 

Geschiedenis Verenigde Staten 

I Kaart Google maps 

2 http//www old-oew-orleaos.com/NO 
Storyv!lle html 

3 http(/indiespeaker.com(lazz/oew-orleaos-
Jazz-fu oer a 11 

4 http//wwwaogelpig com,lstoryville/history 
html 

5 http (/I,;VWW old-new-orleaos com/NO 
Storyvil ie html 

6 \;VWW.commuoityvvalk.com/maw 
liSV52587order=O 

7 Fotograaf Haosel Mieth/ Time & Life Pictures; 
Getty Images ( 1938) Jazz archestra in Harlem 
club http//V\!VVW.Iife com/image/50608 188 

8 http//wvvw igran1ck com/ archives/afncao 
theatre/unit5 html 

9 llttp(/I,;VWWnycago org/Organs/NY(/html/ 
Conniesion html 

I 0 http//nybrit com/CH/TheHa/1 html 

I I http//I,;VWW I OOmegspopup com/ark/ 
PalomarBirm.html 

12 Nightclub patroos hug the bandstand ro 
listen to a Jam by clarioetisr Pee Wee Russe/I & 
guirarist Eddie Condon while two Waves (L) 
dance rogerher ar Nick's 
http(/I,;VWW llfe com/imag~/50372671 

Referenties Afbeeldingen 

13 Fotograaf Marcel Fle1s ( 1952) Erroll Garner 
aod Art Tatum at Birdland. 
http(/V\!VVW Jazz.com/musJc/arch lves/2008/1 

14 ( 194 7) AltiSt 01arlie Parker en trompettist Red 
Rodoey kijken in de NY JaZLclub Three Deuces 
naar Dizzy GiJlespie (10 de sp1egel ZIChtbaar) 
h ct p 11 w w w .Jazz pre s s . o r g I 1 ode x. 
php7Newsltemld= 127 

15 Fotograaf Herman Leonard. ( 1948) Tenor 
saxophooist Dexter Gordon enveloped in h1s 
cigarette smoke at the Royal Roost 10 New York. 
hrtp /,/blogs tampabaycom/photo/2009 /06/ 
hermao-leonard html 

16 Het L:ghthouse café Uaren vijft1g) 
http ·t/keepswjog jog blogspot com/2009/08/ 
een-mJStlge-ayood-ln-de-hermosa-beach h tm I 

17 Fo agraaf: Fred W McDarrahj Getty lmc~ges 

( 196L) Amencan jazz mustciao and composer 
Charles Ming s ( 1922 - 1979) (in w 111te Siltr~J 

aod his band perfarm c t the F1ve Spot Cê!FC 
(2 St Marks Place). New York http(/I,;VWW. 
gettyi ma ges. com/ detai 1/83 98 4 4 53/Prem 1 um
Archlve 

131 



18 http/ jwarersideplaza comjrollerjblogj 
en try j the_besr_in_new _york 

19 fca. 1960) Sonny Rol/ins on Williamsburg 
Bridge 
h ttp//www . mie ha e l )k r a mer. net/ 
cr/7m=200808 

20 The Five Spot Café on 3rd Avenue and St 
Marks Place 1n Manhattan's Easr Village 

hrcp//7oregons2tomatesblogspot 
com/2009/ 12/flve-spot-ca fe html 

2 1 http(/keepsw1nging.blogspot 
com/2 009 /08/een-m is t1 g e-avond-1 n-de
hermosa-beach.html 

22 Fotograaf W Eugene Smith 
http//wwwselecrism.com/ 

n ewsU 009 I I 2/0 4/the-jau-lofr-pro l ecc
photographs-and-tapes-of-w-eugene-smith
from-821-SIXth-avenuf'-1957-1965/ 

23 Fotograaf W Eugene Smirh 
htto.·//www.se lect ism.c om / 
news/2009/ 12/04/ttle-lazz-loft-project-

132 

photographs-and-rapes-of-w-eugene-smith
from-821 -sixth-avenue-1 957- 196~/ 

24 MCM Jazz fthe Chicago-based Association 
for the Advancemenr of Creat1ve Mus1cians, 
from the CHE] 
http://wwwnd.edu/-druc cio/Misc08 html 

25 http:(/nlghtaFterniÇJht.blogs.com/nigh t 
after nighV2006/04/flerce JOys html 

26 http:(/wwwjalc org/venues/allen/index09. 
html 

27 hrrp(/www.aaecconsultants.com/05 
news/press releases;news 2004 0 I (jazz at 
lincolo center.html 

28 http(/www.fllckr com/photos/ 
professorbop/ 4029628 28/ 

29 http/lwwwyelp com/biz photos/T-CHIYXr 
eDKbeT2kZaiFeg7se/ect=V8htKwZwG4i 14wqL 
aPJ60g 

Geschiedenis Nederland 

30 Concertgebouw; fotograaf Wouter van 
Gooi, eenmalig ter beschikking gesteld door 
het Nederlands Jazz Archief 

3 I De cockpit; fotograaf Wouter van Gooi; 
eenmalig ter beschikking gesteld door het 
Nederlands Jazz Archief 

32 Casablanca; fotograaf Jan Peeters; Band van 
Kid Dynamite; eenmalig ter beschikking gesteld 
door her Nederlands Jazz Archief 

33 Sherazade; fotograaf Wouter van Gooi; 
Orkest Wally Bishop; eenmalig ter beschikking 
gesteld door het Nederlands Jazz Archief 

34 Caveau tzigane; fotograaf Wouter van Gooi; 
eenma/1g ter beschikking gesteld door her 
Nederlands Jazz Archief 

35 Loosdrecht Jazz Concours; fo tograaf Pieter 
Boersma, eenmalig ter beschikking gesteld 
door Pieter Boersma 

36 Jubileum Haarlemse Jazzclub; f 1954) 
fotograaf Wouter van Gooi; eenmalig ter 



besch1kk1ng gesteld door het Nederlands Jazz 
Archief. 

3 7 Parad1so: fotograaf Pi eter Boersma: eenmalig 
ter beschikking gesteld door Pieter Boersma 

38 FAMOS: fotograaf Pieter Boersma: eenmalig 
ter beschikking gesteld door Pieter Boersma 

39 BIMhuis: fotograaf Pieter Boersma: eenmalig 
ter beschikking gesteld door Pieter Boersma 

40 Concertgebouw Amsterdam: fotograaf 
Pieter Boersma: eenmalig ter beschikking 
gesteld door Pieter Boersma 

4 I SIMhuis aan de Oude Schans: fotograaf 
Pieter Boersma: eenmalig ter beschikking 
gesteld door Pieter Boersma 

42 BIMhu1s 1n het Muziekgebouw aan 't 
IJ: fotograaf P1eter Boersma: eenmalig ter 
beschikking gesteld door Pieter Boersma 

Nederlandse Jazzlocaties 

[4] Lantaren Venster (z d) geraadpleegd 02-
20 I 0 llttp(/www lantaren-venster.ni/22-
0rganlsatie 

[5] Auteur onbekend (2009) Muz1ekpale1s 
Utrecht: architectuurstudio HH architects and 
urban designers 
Visualisa tie UBIKmh 

[6] Auteur onbekend [2009) Muziekpaleis 
Utrecht: architectuurstudio HH architects and 
urban designers 

Jazz en Akoestiek 

[7] TNO (2006) Stadsplattegrond Atlas 
Amsterdam, mil1eu gelu1d: http(/wwwatlas 
amsterdam nl/ 

Locatie 

[8] Grafe, C (2005), Stat1onseiland. Masterplan 
Stationseiland Amsterdam 
Materialen 

[9] Fibre C (z.d.), http//wvvvvneder.cc/a(/en/ 

b.Dm..eL 

[I 0] Baswa acoustic. geraadpleegd 23-
1 1-20 I 0 http(/www.baswa.com/default 
aspx?Site=CiaSSICS 

Referenties Afbeeldingen 

[I I_] Baswa acoust1c: geraadpleegd 23-
1 1-20 I 0 http(/www baswa.com/default 
aspx?Site=Construction 

[12] 

[ 13] Auditoria de Avila: geraadpleegd 2 1-07-
20 I 0 http(/www.1magensublimina/.com/ 
conten(/obra/auditorio-de-avila 

Akoestiek; ODEON Simulaties 

[I 4] ODEON matenal libary 

[I 5] Baswa acoustics. http/ jwww baswa.com; 
defaultaspx?Site=Oocu 

Akoestiek; Reflecties 

[ 16] Meüer, J, [ 1995): Talk Concert ICA: 
Olafshallen Trondhe1m 

[ 17] Martin, HJ, dB-exercities: 2007: Technische 
Universiteit Eindhoven 

133 


