
 Eindhoven University of Technology

MASTER

The fuga composes architecture

Snijders, W.

Award date:
2015

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/en/studentTheses/74c23bfa-fc29-4e9a-b89e-c1d9c4023650


The fuga Composes Architecture
Afstudeerverslag: Willemke Snijders



De fuga als maatsysteem voor architectuur





Colofon

Master: Architecture, Building and Planning 

Studente: W. (Willemke) Snijders 

Studentnummer: 771731

 

Afstudeeratelier: ReCollection 2014

 

Afstudeerbegeleiders: 

prof.ir. J.D. (Juliette) Bekkering, 

ir. J.P.A. (Jan) Schevers, 

dr. S.M. (Sergio) De Sousa Lopes Figueiredo

drs. E.H.M. (Noor) Mens

Technische Universiteit Eindhoven 

Den Dolech 2,  

5612 AZ Eindhoven

© 2014 - Willemke Snijders



Dankwoord

ReCollection, de naam van het atelier waar we in februari 2014 met twaalf studenten zijn 

gestart aan een ‘fast track’ afstuderen. Het ontwerpen voor een collectie staat centraal in 

dit afstudeeratelier. Gezamenlijk hebben wij een onderzoek gedaan naar Sir John Soane. 

We zijn met de groep en onze docenten naar Londen gereisd om informatie te verkrijgen 

over de projecten van deze architect, maar ook om te achterhalen wie deze architect was 

als persoon zijnde. 

Na een intensief en leerzaam gemeenschappelijk onderzoek heb ik de kans gekregen 

een onderzoek te doen naar mijn collectie; de Fuga, een klassieke muziek vorm.  

Muziek, mijn eerste grote liefde, heb ik gebruikt als basis voor de architectuur. 

Graag wil ik mijn docenten Jan Schevers, Sergio De Sousa Lopes Figueiredo, Noor 

Mens en Juliette Bekkering  bedanken voor hun vertrouwen, sturing en kritische 

feedback. Dit is van grote waarde geweest voor mijn onderzoek- en ontwerpproces.

Daarnaast wil ik mijn afstudeergenoten bedanken. Voor alle productieve, maar ook 

onproductieve tijd die we afgelopen jaar samen hebben doorgebracht.

Mijn vrienden, vriendinnen en familieleden ben ik ook veel dank verschuldigd. 

Zij hebben mij het hele proces gesteund door het geven van hun liefde en vertrouwen. 

Ik geloof niet dat ik het afstuderen tot een goed resultaat had kunnen brengen zonder 

hen.



Samenvatting

In het afstudeeratelier ReCollection is een gezamenlijk onderzoek gedaan naar architect 

en verzamelaar  Sir John Soane. Het doel van het onderzoek was het begrijpen van 

Soane zijn leven en werkwijze om hierdoor inspiratie op te doen voor de individuele 

afstudeeropgave. In deze individuele opgave staat het ontwerpen voor een collectie 

centraal. Het huis waar Soane leefde is vandaag de dag namelijk nog steeds een 

museum waar de door hem verzamelde collectie verzameling beelden, schilderijen, 

houtsnijwerk en curiosa worden tentoongesteld. 

Op basis van het vooronderzoek is een onderwerp gekozen als collectie voor een 

individueel onderzoek, welke is geformuleerd in de volgende onderzoeksvraag:

Wat is het verschil tussen, betreffende het kopiëren samenstellen van elementen, de 

Fuga en de werkwijze van Sir John Soane?

De wijze waarop Soane gebouwen ontwierp was opmerkelijk voor zijn tijd. Hij gebruikte 

architectonische elementen en voegde deze samen tot zijn eigen architectonische 

compositie. In het verslag wordt de Bank of England gebruikt om Soane zijn werkwijze, 

met betrekking tot het kopiëren en samenstellen van elementen, aan te tonen.

Een andere kunstvorm waar veel gekopieerd wordt is de muziek, in het bijzonder de 

Fuga. Een Fuga is een vorm in de klassieke muziek waarin meerstemmigheid en 

herhaling de hoofdrol speelt. De Fuga heeft één melodie (hoofdthema) welke meerdere 

malen gevarieerd wordt herhaald. Bij variatie kan onder andere gedacht worden aan 

uitvoering in een andere toonhoogte, door andere muziekgroepen of andere stemmen, of 

door de toevoeging van zogenaamde tegen melodieën, die tegelijk met het hoofdthema 

uitgevoerd worden.

Zowel bij Sir John Soane als in de Fuga is het kopiëren en samenstellen van elementen 

een belangrijke factor om tot een compositie te komen. Tijdens het onderzoek is er 

gezocht naar zowel de overeenkomsten als verschillen. Vooral de verschillen tussen 

Soane zijn werkwijze en de Fuga krijgen nadruk in het ontwerp. De conclusie van de 

onderzoeksvraag wordt dan ook getoetst middels een ontwerpvraag:

Hoe kan de strategie van de Fuga gebruikt worden in de architectuur?



In tegenstelling tot Sir John Soane zijn werkwijze, hanteert de Fuga strenge 

componeerregels ten opzichte van het kopiëren van elementen. Ook zit er een verschil 

tussen de basis van de elementen die gekopieerd worden. Waar Soane de elementen 

die gekopieerd worden letterlijk uit de oudheid neemt, is het te kopiëren element in de 

Fuga een door de componist gecomponeerde melodie. Deze regels van de Fuga zijn 

gebruikt voor de architectuur voor het bouwwerk. Belangrijke regels welke gebruikt zijn 

voor het ontwerp zijn het zelf ‘componeren’ van het basiselement en deze kopiëren 

middels het rigide systeem van de Fuga. Hierbij is rekening gehouden en ingespeeld op 

de context; het Friese stadje Stavoren.

Het ontwerp toont aan hoe de regels van een kunstvorm, de muziek,  gebruikt kunnen 

worden voor een andere kunstvorm, architectuur. De collectie welke tentoongesteld 

wordt  is zodoende de Fuga. Het bouwwerk zal deze klassieke muziekvorm 

tentoonstellen.
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Begrippenkader

Melodische functie in de muziek 

1 melodie 

2 melodiën

Slotstuk van een muzikale compositie

Vorm in de klassieke muziek waarin meerstemmigheid en 

herhaling de hoofdrol speelt. 

Muzikaal tussenstuk

Indeling van de tijd in delen van gelijke tijdsduur.

In notenbeeld worden groepjes noten door zogenaamde 

maatstrepen gegroepeerd. Aan het begin van 

een compositie schrijft men de maatsoort in een 

mathematische breuk. De teller geeft de tijdseenheden van 

iedere maar aan, de noemer stelt de notenwaarde voor.

Hiermee geeft me onderlinge verhoudingen in tijdswaarden 

der noten weer. Zoals hele, kwart, achtsten, zestienden 

noten.

Instrumentaal voorspel

Beweging in de muziek. Combinatie van noten met 

(verschillende) tijdswaarden.

Virtuoze instrumentale compositie zonder vaste vorm. 

Een rij tonen die trapsgewijs op- of afloopt. Er bestaan in 

de muziektheorie verschillende soorten toonladders, onder 

andere majeur en mineur, met verschillende afstanden 

tussen de tonen. 

Stem:

Éénstemmig 

Tweestemmig

Finale:

Fuga: 

Intermezzo: 

Maat: 

Maatsoort:

Notenvormen:

Prelude:

Ritme:

Toccata: 

Toonladder: 
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D-E-Fis-G-A-B-Cis-D toonladder 

1-1-0,5-1-1-1-0,5 toonafstand 

D-E-F-G-A-Bes-C-D toonladder 

1-0,5-1-1-0,5-1-1 toonafstand 

Een compositie wordt vervaardigd met als basis de 

gekozen theoretisch geconstrueerde toonladder.

 

Muziek wordt omgezet naar een andere toonsoort

 

De dux is het hoofdthema van de fuga. 

De comes is een transpositie van de dux een kwart lager of 

een kwint hoger.

Verbindingen tussen alle verschillende thema’s al dan niet 

op basis van thematisch materiaal.

Herhaling thema in meerdere stemmen in andere 

toonsoorten.

Het contrasubject in een contrapunt tijdens de comes. 

Dat wil zeggen dat de comes in een laag register wordt 

uitgevoerd. 

D-majeur:

 

D-mineur:

Toonsoort: 

Transponeren:

Dux:

Comes:

Episode: 

Repercussio:

Contrasubject:
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Inleiding

Tijdens het Masterproject 3 is er een gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar de 

architect Sir John Soane (1753-1837). Het doel van het onderzoek was het begrijpen 

van Soane zijn leven en werkwijze en om onder andere hierdoor inspiratie op te doen 

voor de individuele afstudeeropgave. In de individuele opgave staat het ontwerpen 

voor een specifieke collectie centraal. Het gehele bouwwerk dient in het teken van de 

collectie ontworpen te worden. Het huis waar Soane leefde is vandaag de dag namelijk 

nog steeds een museum waar de door hem verzamelde collectie verzameling beelden, 

schilderijen, houtsnijwerk en curiosa worden tentoongesteld.

De focus van het gezamenlijk onderzoek lag op het analyseren van Soane zijn 

architectuur, huis en collectie. Wanneer men het Sir John Soane museum in Londen 

betreedt, ervaart men een unieke ruimtelijkheid. Getracht is deze ervaring ruimtelijk 

inzichtelijk te maken middels analyses en modellen. Soane was door zijn werkwijze 

een bijzonder architect voor zijn tijd. Hij nam een Eclectische stijl aan waarmee hij 

voorloper was op zijn tijdsgenoten. Deze Eclectische stijl is onder andere terug te 

zien zijn ontwerp voor de, momenteel nog steeds bestaande, Bank of England. Soane 

kopieerde architectonische elementen uit de oudheid en assembleerde deze, hieruit 

volgde Soane zijn eigen ontwerp. Een andere kunstvorm waar veel gekopieerd wordt 

is de muziek, in het bijzonder de Fuga. Een Fuga is een vorm in de klassieke muziek 

waarin meerstemmigheid en herhaling de hoofdrol speelt. De Fuga heeft één melodie 

(hoofdthema) welke meerdere malen gevarieerd wordt herhaald. Bij variatie kan 

onder andere gedacht worden aan uitvoering in een andere toonhoogte, door andere 

muziekgroepen of andere stemmen, of door de toevoeging van zogenaamde tegen 

melodieën, die tegelijk met het hoofdthema uitgevoerd worden.

Zowel bij Sir John Soane als in de Fuga is het kopiëren en samenstellen van elementen 

een belangrijke factor om tot een compositie te komen. Tijdens het onderzoek is er 

gezocht naar zowel de overeenkomsten als verschillen

In het onderzoekende deel, wordt er een Fuga geanalyseerd en wordt er gezocht naar 

de essentiële verschillen, met betrekking tot het kopiëren van elementen, tussen de 

systematiek van de Fuga en de Eclectische werkwijze van Sir John Soane. Hieruit is de 

volgende hoofdvraag tot stand gekomen:  

Hoofdvraag:

Wat is het verschil tussen, betreffende het kopiëren samenstellen van elementen, de 

Fuga en de werkwijze van Sir John Soane?
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Deze hoofdvraag wordt beantwoord middels twee deelvragen. De eerste deelvraag 

betreft de werkwijze van Sir John Soane.

Er wordt gekeken naar de Eclectische werkwijze van Soane betreffende de Bank of 

England. Tijdens het gemeenschappelijke onderzoek is er informatie vergaard over 

de Bank of England. De Bank of England geeft een goed voorbeeld van de wijze hoe 

Soane omgaat met zijn referenties. Er wordt hier een beknopt overzicht gegeven van een 

aantal ingrepen waaruit blijkt hoe Soane omgegaan is met een aantal architectonische 

elementen. De volgende deelvraag wordt beantwoord:

Deelvraag: 

Hoe gaat Sir John Soane om met het kopiëren van architectonische elementen, en het 

samenstellen hiervan, in zijn ontwerp voor de Bank of England?  

Daarna wordt er een Fuga van Johann Sebastian Bach geanalyseerd, Toccata Con Fuga 

geschreven in D kleine terts. Er wordt middels muziektheorie gezocht naar de wijze van 

de herhalingen binnen deze Fuga. Naast dit onderzoek wordt er een driedimensionaal 

model gemaakt van (het belangrijkste) deel van de Fuga analyse. Aan de hand van het 

model wordt de muziektheorie uitgelegd. Het model helpt om de analyse leesbaar te 

maken voor niet musici en om de vertaalslag naar architectuur te vereenvoudigen. 

Deelvraag:

Hoe werkt de gevarieerde herhaling binnen de compositie Toccata Con Fuga?

Na het onderzoek worden de onderzoeksresultaten getest middels een ontwerp. In het 

ontwerp zal de focus liggen op hoe de strategie van de Fuga gebruikt kan worden in een 

andere kunstvorm, de architectuur. Met name zal nadruk worden gelegd op de punten 

waar de Fuga verschilt van de werkwijze van Sir John Soane. In tegenstelling tot Sir 

John Soane zijn werkwijze, hanteert de Fuga strenge componeerregels ten opzichte van 

het kopiëren van elementen. Ook zit er een verschil tussen de basis van de elementen 

die gekopieerd worden. Waar Soane de elementen die gekopieerd worden letterlijk 

uit de oudheid neemt, is het te kopiëren element in de Fuga een door de componist 

gecomponeerde melodie. Belangrijke regels welke gebruikt worden voor het ontwerp 

zijn het zelf ‘componeren’ van het basiselement en deze kopiëren middels het rigide 

systeem van de Fuga. 

Hierbij wordt rekening gehouden en ingespeeld op de context; het Friese stadje 

Stavoren.

Ontwerpvraag:

Hoe kan de strategie van de Fuga gebruikt worden in de architectuur?

Het verslag bestaat uit drie delen: de prelude, intermezzo en de finale. De prelude 

(instrumentaal voorspel) is het onderzoekende deel. Aan de hand van de Bank of 

England wordt de werkwijze van Sir John Soane besproken. Daarna wordt er een fuga, 

gecomponeerd door Johann Sebastian Bach, geanalyseerd om het systeem van de 

fuga te doorgronden. Hierop volgt de conclusie welke de belangrijke verschillen tussen 

Soane en de fuga aantoont.

Vervolgens komt het intermezzo (een muzikaal tussenspel). Hier wordt de fase 

besproken tussen onderzoek en ontwerp. Onder andere wordt er besproken voor welke 

instelling er ontworpen gaat worden. Ook worden de regels van de fuga, welke gebruikt 

gaan worden voor het bouwwerk, toegelicht. Als referentie studie zijn er twee projecten 

geanalyseerd om inzicht te krijgen hoe muziek naar architectuur kan worden vertaald 

en hoe er binnen architectuur omgegaan kan worden met een rigide (mathematisch) 

systeem. Daarnaast wordt de locatie in kaart gebracht en daarmee ook de Friese 

Stelp boerderij, welke als inspiratie dient voor het te ontwerpen basiselement. Als 

laatste volgt de finale (het slot van een muzikale compositie). In de finale worden alle 

ontwerpstappen toegelicht en bijgestaan door tekenwerk. Daarnaast wordt het project 

gevisualiseerd doormiddel van maquettefoto’s en renders.

Een interessante factor van dit onderzoek is hoe een strategie uit een andere kunstvorm, 

in dit onderzoek de muziek, als strategie gebruikt kan worden voor de architectuur. In 

principe kan de gehanteerde werkwijze voor allerlei kunstvormen gebruikt worden. Er 

wordt een kunstvorm geanalyseerd, vervolgens zullen de regels van die kunstvorm 

ingezet worden in een andere kunstvorm. De gedachtegang zal het zelfde zijn, echter 

variëren door de input van elementen.



Prelude



John Soane - kopiëren uit de oudheid 

Het systeem van de fuga 

Conclusie

I.

II.

III.
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Afb. 001. Corner of Tivoli, Soane Afb. 002. Tempel of Vesta

Afb. 003. Lothbury court, Soane Afb. 004. Iseppo Porto, Vicenza Palladio

Afb. 005. Vestibule, Soane Afb. 006. Vicenza Palladio

Tijdens de Middeleeuwen Europese  huurden Europese banken normaal gesproken 

ruimtes in paleizen en gemeentehuizen. Echter, voldeden deze gebouwen vaak niet aan 

de eisen die een bank stelde. De Bank of England was het eerste gebouw van zijn soort. 

Het dient de functie van een bankinstelling. In 1724 kocht de bank een stuk land vlak bij 

hun kantoor in Grocer’s Hall. 

In 1937 werd de eerste fase van de Bank of England voltooid door architect George 

Sampson [Afb. 007] Sampson werd in 1764 vervangen door Robert Taylor [Afb. 008], wie 

oorspronkelijk werd opgeleid in de beeldhoudkunst. Na sampson kreeg John Soane de 

kans om de Bank of England verder te ontwerpen. [Afb. 009] Uit het gemeenschappelijk 

onderzoek (m3) is gebleken dat Sir John Soane met zijn architectonische ingrepen terug 

verwijst naar architectonische elementen uit het verleden. De Bank of England geeft een 

goed voorbeeld van de wijze hoe Soane omgaat met zijn referenties.  Er wordt hier een 

beknopt overzicht gegeven van een aantal ingrepen waaruit blijkt hoe Soane omgegaan 

is met een aantal architectonische elementen. Voor de volledige informatie wordt u 

aangeraden het gemeenschappelijk onderzoek te lezen. 

De eerste referentie verwijst naar de Tempel of Vesta van Tivoli. [Afb. 002] De gegroefde 

Korinthische zuilen en het kapitaal met grote bloemen in het telraam zijn een expliciet 

motief van de architectuur van de Bank of England. Echter, Soane heeft de kolommen 

anders gepositioneerd, zodat ze ondereel konden worden van de hoekgevel van de Bank. 

Deze hoekgevel van het gebouw oogt ontzettend licht aangezien het massieve deel van 

het bouwwerk wordt verscholen.1  [Afb. 001]

In de Lothbury court refereert Soane waarschijnlijk naar Iseppo Porto, Vicenza Palladio.  

[Afb. 004] De beperkte ruimte in Lothbury court, in combinatie met de hoogte van de 

gevels laat de enorme hoeveelheid motieven in de gevel overweldigend lijken. Met 

een voorzichtigheid kan worden gezegd dat Soane een Palladio binnenplaats heeft 

gecreëerd. [Afb. 003] Echter, de verhoudingen van de binnenplaats zijn niet klassiek.

De collonades nemen twee gevels in, welke referen naar de triomfboog van Constantijn.2

Het Latijnse kruis is gebasseerd op het idee van de Sala di crociera in Palladio’s villas. 

Het motief van de vier kolommen in Soane zijn ontwerp voor de vestibule is een variatie 

op de Sala di quatro colonne. [Afb. 005] 

I.  John Soane - kopiëren uit de oudheid
Hoe gaat Sir John Soane om met het kopiëren van architectonische elementen, en het 

samenstellen hiervan, in zijn ontwerp voor de Bank of England?  

Afb. 007. 1732-1734 George Sampson

Afb. 008. 1734- 1768 Robert Taylor

Afb. 009. 1797 - 1833 John Soane

1. ReCollection M3, Sir John Soane. p. 79.

2. ReCollection M3, Sir John Soane. p. 80.
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Deze gebruikte Palladio veel voor de entrees van zijn villas. 

Soane heeft twee architectonische elementen uit de oudheid gekopiëerd en samen 

gevoegd. Daarnaast heeft hij de vestibule afgewerkt met klassieke stappen. Zoals de 

Ionische deuren, de halfronde bovenlichten en het Dorische gestel met kollomen van 

verschillende hoogte.1

De Wallbrook, een kleine waterstroom, liep onder het land van de Bank of England 

door. Dit water bezorgde Soane aanzienelijke problemen tijdens het produceren van zijn 

plannen. Het kruisde het binnenhof. Het ontwerp van Soane refereert dan ook terug aan 

Palladio zijn ontwerp voor de Rialto Brug in Venetië.2  [Afb. 010] [Afb. 011]

De Banking Halls bestaat uit vijf kamers. De Bank stock office is het eerste gebouw 

waarin Soane zijn architectonische stijl compleet manifesteerd. Bijna al zijn latere 

werken zijn gerelateerd aan de werkwijze die hij hier aanhoudt. In de Banking Halls is 

een duidelijke verwijzing te zien naar de Basilica of Maxentius.  [Afb. 012]Voor de ramen 

boven de niches in the Halls heeft Soane zich laten inspireren door de tempel van 

Minerva Media.3 [Afb. 013]

Conclusie

Zoals zichtbaar bij de Bank of England hanteert Soane een eclectische werkwijze. 

Echter, doet Soane dit niet alleen met architectonische stijlen, maar met letterlijke 

architectonische elementen. Hij kopieert, soms meerdere,  architectonische elementen 

en past deze volgens zijn visie toe. Hiermee creëert hij zijn eigen architectonische stijl. 

Echter, modificeert hij deze elementen wel waar dat wenselijk is. Wenselijk vanuit de 

context, of vanuit zijn eigen architectonische visie. Wat interessant is is dat de basis 

waarmee Soane werkt al bestaat, Soane zijn invloed komt pas tot uiting tijdens het 

assembleren van de elementen.

Afb. 010. Binnenhof, Soane Afb. 011. Rialto Brug, Palladio

Afb. 012. Basilica of Maxentius

Afb. 013. Banking Halls, Soane

1. ReCollection M3, Sir John Soane. p. 81.

2. ReCollection M3, Sir John Soane. p. 82.

2. ReCollection M3, Sir John Soane. p. 77.





30

Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 geboren in het Duitse Eisenach. Hij was 

componist van barokmuziek, organist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent. 

Momenteel wordt Bach door de meeste muziekwetenschappers gezien als een van de 

grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek. 

Bijna alle musici nemen Bach zijn muziek en werkwijze als uitgangspunt of namen hier 

een voorbeeld aan. Dit voornamelijk door de creativiteit waarmee hij melodie, harmonie 

en ritme, maar ook diverse muziekstijlen en dansvormen uit zijn tijd combineerde. 

Daarnaast wordt Bach beschouwd als de meester van de Fuga, een klassieke 

muziekvorm. Bach heeft talloze Fuga’s gecomponeerd en zowel voor als na Bach zijn 

tijd zijn er nog amper Fuga’s geschreven. Vandaar dat er is gekozen om een van de 

meest bekende Fuga’s van Johann Sebastian Bach te analyseren, namelijk Toccata Con 

Fuga geschreven in D mineur (BWV 565).1.

Een Fuga is een vorm in de klassieke muziek waarin meerstemmigheid en herhaling 

de hoofdrol speelt. De Fuga heeft één melodie (hoofdthema) welke meerdere malen 

gevarieerd wordt herhaald. Bij variatie kan onder andere gedacht worden aan uitvoering 

in een andere toonhoogte, door andere muziekgroepen of andere stemmen, of door 

de toevoeging van zogenaamde tegenmelodieën, die tegelijk met het hoofdthema 

uitgevoerd worden. Aangezien de focus van het onderzoek ligt op het herhalen, kopiëren 

en varieren van elementen, ligt de focus van de analyse op de omgang met herhalingen 

binnen de compositie. Er wordt gezocht naar het systeem en de methodiek van de 

herhalingen binnen de compositie van de Fuga.2.

Toccata Con Fuga D-mineur , bestaat zoals de titel doet vermoeden uit een Toccata en 

een Fuga en is geschreven in de toonsoort D-mineur. Het is niet duidelijk wanneer de 

compositie ‘Toccata Con Fuga’ (naam in het oudste kopiehandschrift) exact is ontstaan. 

Het oudst gevonden kopiehandschrift stamt uit de 18e eeuw.

Een Toccata is een virtuoze instrumentale compositie zonder vaste vorm. Het eerste deel 

van het werk (de eerste 29 en de laatste 17 maten) bestaan uit de muziekvorm Toccata.3. 

Het middendeel van de compositie is de Fuga, alleen de Fuga van Toccata Con Fuga in 

D-mineur wordt geanalyseerd. De Fuga is vierstemmig, dit houdt in dat er op sommige 

plekken in de compositie vier melodieën tegelijk klinken. Het werk van Bach is 

geanalyseerd met behulp van de muziektheorie. Daarnaast is er een deel van de analyse 

omgezet naar een driedimensionaal model. Het model helpt om de analyse leesbaar te 

maken voor niet musici en om de vertaalslag naar architectuur te vereenvoudigen.

II.  Het systeem van de Fuga
Hoe werkt de gevarieerde herhaling binnen de compositie Toccata Con Fuga?

1. Bach, Leben (online)

2. Artez Hogeschool voor de kunsten. Fuga. 

(online)

3. Mutopia. ToccataFufue (PDF)
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1. Toonhoogte 

2. Lengte melodie fragment 

3. Ritme 

4. Melodie

1.

2.

3.

4.

Driedimensionaal model

Om de muziektheorie achter de Fuga inzichtelijker te maken is een deel van de 

compositie omgezet naar een model van gips. Er is voor gips gekozen vanwege de 

broosheid en imperfectie die het materiaal met zich meebrengt. Ondanks dat voor veel 

elementen dezelfde mal is gebruikt, is geen enkel blokje exact gelijk. Dat doet denken 

aan de muziek. Het notenbeeld zal altijd gelijk blijven, echter geen enkele melodie 

zal ooit exact hetzelfde uitgevoerd worden. Het model maakt ook de stap van muziek 

naar architectuur inzichtelijker. Het eerste deel van van de compositie is uitgewerkt 

in het model. Er is voor het eerste deel gekozen omdat hier de meest karakteristieke 

elementen van de Fuga naar voren komen. In het model wordt de toonhoogte, 

ritmiek, melodie, tegenmelodie en lengte doormiddel van de in gips gegoten blokken 

weergegeven. [Afb. 015] 

•	 (Toon)hoogte

De hoogte van ieder blokje geeft de toonhoogte weer waar de muzieklijn mee begint. 

Elke hele millimeter in het model verschil geeft in de muziek een hele toon verschil aan. 

•	 Fragmenten

De lengte van het blok geeft de lengte van het fragment weer en een heel blok staat 

voor twee maten. Dit omdat de melodielijnen, waaronder het thema, een lengte van 

twee maten hebben. De lengte van deze blokken zijn 24 millimeter. (deelbaar door vier 

waardoor er ‘halve‘ maten gegipst kunnen worden) 

•	 Ritme

Het reliëf op de bovenzijdes van de blokken geven geabstraheerd het notenbeeld aan. 

Zestiende noten zijn de blokjes met een reliëf van twee millimeter, achtste noten drie 

millimeter en kwart noten vier millimeter. (de lengte van 24 millimeter is zowel deelbaar 

door twee, drie als vier)

•	 Hoofdmelodie

Er wordt met twee kleuren gewerkt. De witte blokken staan voor het thema van de Fuga, 

de kopieën hiervan en de tegenmelodien die tegelijk worden uitgevoerd. De blauwe 

blokken staan voor de episodes; de elementen die de thema’s van de fuga verbinden. 

De blokken zijn als een uitvoerende lijn opgesteld, net zoals de muziek vooruitgaat. 

Waar twee blokken naast elkaar staan, zijn ook twee melodiën te horen. 

•	 Melodielijnen

Daar waar de breedte van de blokken verschilt, begint er een andere melodielijn. Afb. 015. Driedimensionaal model blok

Afb. 014. foto maquete fuga
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Afb. 016. foto maquete fuga
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Analyse Fuga D-mineur BWV 565 | Johann Sebastian Bach

In de analyse worden een aantal belangrijke muziektheoretische termen voor de Fuga 

gebruikt. Namelijk de dux, comes, episode, repercussio en contrasubject. Aan de hand 

van deze termen en het model wordt de Fuga uitgelegd.  [Afb. 017]

•	 Dux

In de Fuga wordt de dux altijd eerst solo (éénstemmig) uitgevoerd. De dux vormt het 

hoofdthema van de Fuga en deze melodie, of een variatie hierop, wordt herhaald in de 

compositie. In de Fuga D mineur BWV 565 heeft deze dux heeft een lengte van twee 

maten. Het is een aflopende melodie bestaand uit 16e noten. 

•	 Comes

Direct na de dux wordt de comes ten gehore gebracht. De comes is de eerste variatie 

op de dux en is in de fuga een transpositie van de dux een kwint hoger of een kwart 

lager. In Toccata Con Fuga is de comes een letterlijke transpositie van de dux, een kwint 

hoger. Een letterlijke transpositie houdt in dat de comes een lettelijke kopie is van de 

dux, echter vijf tonen hoger uitgevoerd. De dux begint op een A-klinkend en de comes 

begint, vijf tonen hoger, op een D-klinkend.  

Het begin van de Fuga is het enige moment in de compositie waar het hoofdthema twee 

keer achter elkaar te horen is. Tevens wordt de eerste keer dat de comes ten gehoren 
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Afb. 017. Analyse Fuga 

wordt gebracht de composities tweestemmig, naast de comes wordt namelijk een 

tegenmelodie uitgevoerd. Er zijn twee melodielijnen te horen. 

•	 Episode

Na deze comes wordt de eerste episode (1a) uitgevoerd. Episodes zijn de verbindingen 

tussen de thema’s welke herhaald worden. De episodes zijn melodielijnen welke 

thematisch verdergaan op de melodie van de dux . Echter zijn in de episodes ook 

omkeringen te horen van de akkoorden. De eerste episode is een tweestemmige 

melodie die in elke hele tel in toonhoogte afloopt.

•	 Dux

De dux wordt wederom uitgevoerd na de eerste episode. Echter een octaaf hoger dan de 

eerste keer. Ook is er een derde stem toegevoegd. De melodie is nu driestemmig.

•	 Episode

De tweede episode (2a) wordt na de tweede dux uitgevoerd. Wederom een episode 

die in toonhoogte afloop, echter is het nu een driestemmige melodie. Na episode (2a) 

wordt direct de tweestemmige episode (2b) ten gehore gebracht. Deze episode is een 

variatie op het thema van de fuga. 

Het begin van het thema wordt gebruikt voor deze episode. Echter na vier maten gaat het 

over naar een driestemmig geheel.

•	 Repercussio

Het repercussio is ook een letterlijke translatie van een terts van van de dux. Wat 

betekent dat het een letterlijke kopie is van de dux, echter beginnend drie tonen hoger 

dan de dux en comes.

•	 Episode

Na de repercussio volgt er weer een episode (3a) als verbinding met het volgende 

thema. Deze maal driestemmig, voor het eerst dat er in twee stemmen zestiende noten 

ten gehore worden gebracht.

•	 Contrasubject

Een anders kenmerkend element voor de fuga is het contrasubject. Het contrasubject 

in een contrapunt tijdens de comes. Dat wil zeggen dat de comes in een laag register 

wordt uitgevoerd. In het geval van Toccata Con Fuga is het contrasubject een motivische 

voorzetting van de dux. Wat betekent dat het een letterlijke kopie is van de dux, echter 

in een lage tonen uitgevoerd. De melodie hier is tweestemmig, het contrasubject en 

één tegenmelodien. (In sommige andere Fuga composities vormt het contrasubject een 

ritmisch contrast met de dux)1. 2.

1. Artez Hogeschool voor de kunsten. Fuga. 

(online)

2. Luersen, M, J,. 1944. Grondslagen van de 

muziektheorie
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Foto Model

Foto Model

Conclusie 

Hoe werkt de gevarieerde herhaling binnen de compositie Toccata Con Fuga?

Zoals in de analyse opgemerkt kan worden, worden voor de hoofdmelodie vier 

verschillende termen gebruikt; dux, comes, contrasubject en repercussio. In 

melodielijn zijn deze exact hetzelfde, alleen in een andere toonhoogte uitgevoerd. 

De dux begint altijd op een A-klinkend, de comes op een D-klinkend, alleen de 

repercussio variëert hierop. Het constrasubject is een comes, echter in hele lage tonen 

uitgevoerd. Wat kenmerkend aan een Fuga is, is dat de dux en de comes elkaar altijd 

afwissen: dux-comes-dux-comes-dux-comes. Echter wordt dit ritme onderbroken 

door het contrasubject en de repercussio. Hierdoor ontstaat in de voor het onderzoek 

geanalyseerde Fuga: dux, comes, dux, repercussio, contrasubject. Deze hoofdthema’s 

worden door elkaar verbonden door de episodes. Hierdoor ontstaat de volgorde: dux, 

comes, episode, dux, episode, repercussio, episode, contrasubject.

Wat opmerkelijk is, is dat de hoofdthema’s ook muzikaal gezien worden uitgelicht. Als 

de hoofdthemas in een hoog register worden uitgevoerd, worden de tegenmelodiën in 

een laag register uitgevoerd. Andersom geldt dat ook. Dit fenomeen is goed zichtbaar in 

het model.

De niet in het model uitgewerkte delen van de geanayseerde Fuga blijven zich op 

dezelfde wijze herhalenen. In totaal wordt het hoofdthema elf keer herhaald. 

Het slot van de Fuga krijgt in de meeste gevallen bijzondere aandacht van de 

componist. In het geval van Toccata Con Fuga geschreven in D mineur (BWV 565) gaat 

het slot van de Fuga weer over in de Toccata.

De compotitie van de Fuga ziet er in zijn geheel als volgt uit:

D1- C1- E1a- D2- E2abc-CS -E3a- R1- E4abc- D3- E5abcde- R2- E6a-C3- E7abc- D4- E8a- D5- E9abc - C4- E9d

D=Dux 

C=Comes 

E=Episode 

CS=Contrasubject

R=Repercussio

Afb. 018. foto maquete fuga Afb. 019. foto maquete fugaAfb. 020. foto maquete fuga
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IV.    Conclusie

Er is een groot verschil tussen de werkwijze van Sir John Soane en de Fuga gezien de 

wijze waarop gekopieerd en samengesteld wordt. Dit verschil zit hem met name op 

de positie waar de architect en de componist zich de ontwerpvrijheid in het proces 

(kunnen) veroorloven.

Basiselement

De elementen die worden gekopieerd, en als basis dienen voor het ontwerp, zijn in het 

ontwerp van Sir John Soane bestaande architectonische elementen uit de oudheid. 

Soane heeft deze elementen letterlijk gekopieerd. Terwijl in de Fuga het element dat 

gekopieerd wordt, en als basis dient voor de compositie, een door de componist zelf 

gecomponeerde melodie is. Sir John Soane oefent als ontwerper op het te kopiëren 

element nog geen invloed uit, terwijl Johann Sebastian Bach dat als componist wel 

doet.

Samenstellen elementen

In het ontwerp van Sir John Soane worden de gekopieerde architectonische 

basiselement en door Soane samengesteld. Hierdoor neemt Soane de vrijheid om de 

elementen volgens zijn eigen ontwerpmethode samen te voegen. In de compositie 

wordt het basiselement door het rigide systeem van een Fuga gekopieerd. De componist 

heeft in de wijze van het samenstellen van de gekopieerde elementen vele malen minder 

invloed dan de architect. De componist moet zich houden aan het rigide systeem van 

de Fuga, terwijl Soane zich alle vrijheid kan permitteren in het samenstellen van de door 

hem gekopieerde elementen.

Wat is het verschil tussen, betreffende het kopiëren samenstellen van elementen, de 

Fuga en de werkwijze van Sir John Soane?
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I.  Muziekcentrum voor de Nederlandse 

Er is gekozen om een kleinschalig muziekgebouw voor de Nederlandse Bach Academie 

(NBA) te ontwerpen. Waar de Nederlandse Bach Academie een ode brengt met de 

muziek, breng het muziekgebouw een ode aan Fuga van Bach met de architectuur. 

De missie van de in september 2013 opgerichte NBA is om in structurele samenwerking 

met het Nederlands Kamerkoor en Concerto ‘d Amsterdam de muziek culturele 

infrastructuur in Friesland (en daarbuiten) blijvend te versterken. Dit wil de NBA doen 

door met gezichtsbepalende activiteiten en projecten de loper uit te leggen naar 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018, als footprint voor de periode na 2018. 

Een veelbelovend initiatief dat een eigen muziekgebouw verdient, een gebouw waar 

zij kunnen repeteren, maar ook uitvoeringen kunnen geven. Een gebouw ontworpen 

voor hen, een gebouw ontworpen voor Bach zijn Fuga. Tot nog toe wijkt het NBA 

namelijk voor alle activiteiten, zowel administratief, repetities als uitvoeringen, uit naar 

verschillende locaties.

De NBA is een praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen 

meesters en gezellen. Tussen professionele musici en specialisten enerzijds en zeer 

getalenteerde amateurs en muziek vak studenten anderzijds. De organisatie heeft 

de werken van Johann Sebastian Bach als leidraad genomen aangezien bijna alle 

muzikanten na Bach hem als leermeester hebben ervaren.  Deze, door componist en 

dirigent Hoite Pruiksma opgerichte, academie wil tevens de culturele infrastructuur 

binnen Friesland versterken. Friesland heeft sinds 1989 geen conservatorium meer, 

echter is deze academie ook niet met een conservatorium te vergelijken. De NBA is een 

ambachtelijke praktijkgerichte opleiding als toevoeging op een conservatoriumstudie. 

De NBA wil de uitvoeringspraktijk van muziek op een hoger plan brengen, ‘meesters’ 

(professionals), ‘gezellen’ (amateurs en conservatoria studenten) en ‘leerlingen’ (basis 

en voortgezet onderwijs) laten ervaren dat zij veel van elkaar kunnen leren en om 

‘leerlingen’ te laten ervaren dat muziek maken leuk is en bijdraagt aan de algemene 

vorming. Ze willen dit doen door een hoog gekwalificeerde ambachtelijke Academie die 

door het organiseren en geven van onder andere concerten, voorstellingen, cursussen, 

masterclasses en educatieve projecten op scholen een belangrijke bijdrage levert aan 

de muziekcultuur. 1.

Bach Academie

1. De Nederlandse Bach Academie. NBA. (online)
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Muziekcentrum- Het bouwwerk zal kunst en cultuur tentoonstellen op 

verschillende niveaus en aan verschillende gebruikers. Er zullen zowel binnen- 

als buitenvoorstellingen gegeven worden. Voorstellingen in de Muziekzaal voor 

bezoekers die bewust een voorstelling willen bijwonen, buitenvoorstellingen om alle 

voorbijkomende bezoekers te activeren om de werken van Bach te komen aanschouwen. 

Het muziekcentrum wordt een plek waar de toevallige voorbijganger geconfronteerd 

wordt met repeterende musici, of een buitenvoorstelling die dan plaats vindt. Het 

centrum biedt ook de mogelijkheid om alleen een kop koffie te drinken, of op een 

bankje te zitten genietend van de omgeving. Het muziekcentrum zal seizoensgebonden 

werken. Zomers, wanneer er vele toeristen in Friesland zijn zal het buitengebruik 

optimaal zijn. In de winter zullen de binnenruimtes meer gebruikt worden, echter zijn 

er dan minder toeristen. Het muziekcentrum concentreert zich op het doel van de 

Nederlandse Bach Academie; de muziek culturele infrastructuur in Friesland versterken.

Muziekzaal- Er zal een plek worden gerealiseerd waar binnen voorstellingen kunnen 

worden gegeven. Deze Muziekzaal zal plaats bieden aan ongeveer 100 á 150 bezoekers. 

Er is gekozen voor een relatief kleine zaal aangezien de locatie van het muziekcentrum 

niet naar een grote Muziekzaal verlangt. In de zomer, wanneer er veel toeristen zijn, 

zullen in het muziekcentrum vooral buitenvoorstellingen plaatsvinden. De Muziekzaal zal 

buiten het zomerseizoen gebruikt worden voor bezoekers en muzikanten uit de regio.

Repetitieruimte- Naast de Muziekzaal zal ook een repetitiegebouw zijn. Hier kunnen de 

muzikanten van de NBA repeteren en vergaderen. Er zal plaatst zijn voor zowel grote als 

kleine gezelschappen.

Restaurant- Er zal een klein restaurant gevestigd worden zodat men voor, tijdens en 

na de voorstellingen een versnapering kan nuttigen. Het terras van het restaurant komt 

naast een buitenpodium te liggen. Hierdoor wordt de interactie tussen de eventuele 

voorbijgangers en kunstzinnige activiteiten versterkt.

 

Informatiepunt- Er wordt een plek ingericht waar bezoekers informatie over activiteiten 

kunnen krijgen en tickets kunnen kopen voor voorstellingen. Ook worden hier de nodige 

administratieve handelingen uitgevoerd.
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Fuga

Systeem van de fuga bestaat uit thema’s  (dux/comes/

repercussie) die zich herhalen en verbonden worden door een 

element (episode)

Dux = Hoofdthema / basis Fuga 

Dux = gecomponeerd element 

Dux = 1e keer solo krijgt (de meeste) aandacht in de 

compositie

1. Basiselement (BE) zelf ontwerpen

2. Comes = (BE) + 5 

3. Comes / repercussie + tegenmelodie  

4. Reprecussie= (BE) + x 

5. Episode het verbindend element (variatie op BE)

Architectuur

Gebouw bestaat uit volumes die zich herhalen en worden 

verbonden door een element (ontworpen buitenruimte)

Hoofdthema = Muziekzaal

Basis zelf ontwerpen

Basis krijgt (de meeste) aandacht in de compositie

1. Basisvolume ontwerpen aan de hand van de omgeving

2. Basisvolume + 5 

3. Basisvolume+ x 

4. Basisvolume + x + tegenvorm 

5. (overdekte) buitenruimte als verbindend element (Variatie 

op basisvolume)

Systeem fuga -> grote lijnen -> volumes / compositie 

 
Melodielijnen -> details

Dux / comes / repercussie = hoofdthemas -> 

Hoofdfuncties: Muziekzaal / repetitie lokalen / restaurant / 

informatiepunten

Episode = verbindend elementen -> Nevenfuncties: Terras

II.  De regels van de Fuga

Aan de hand van de geanalyseerde Fuga uit de compositie Toccata Con Fuga van 

Johann Sebastian Bach zijn regels opgesteld voor de architectuur. Een van de grote 

verschillen tussen de werkwijze van Sir John Soane en de Fuga is het rigide systeem 

dat het basiselement kopieert en transformeert. Daarom wordt het rigide systeem van 

de Fuga doorgevoerd in de grote belangrijke lijnen van de architectonische compositie. 

Hierbij kan gedacht worden aan de massa’s en volumes. Het driedimensionaal model 

van de Fuga wordt gebruikt als basis voor de architectuur. De melodielijnen van de Fuga 

worden verwerkt in de details van de architectuur.

Het basiselement 

Het basiselement in de Fuga (de dux) is een door de componist gecomponeerde 

melodie. Het architectonische basiselement welke gekopieerd gaat worden is ook een 

zelf ontworpen basis. De inspiratie voor deze basis zal gehaald worden uit de omgeving. 

Hierdoor zal een architectonische compositie ontstaan die met respect reageert naar de 

omgeving.

Het basiselement is, zoals in de Fuga (dux-comes-dux-repercussio-comes), het 

element dat letterlijk wordt gekopieerd. Deze elementen zullen volgens hetzelfde rigide 

systeem als de fuga gekopieerd worden en gaan de daadwerkelijke gebouwen worden 

binnen de compositie. [Afb. 021] Hierdoor krijgen deze elementen, zoals in de fuga gedaan 

wordt door een solistische, hoge of lage uitvoering, een extra accent.   

De eerste twee volumes, welke direct achter elkaar worden uitgevoerd, gaan 

de Muziekzaal vormen. De andere drie gekopieerde elementen huisvesten het 

repetitiegebouw, restaurant en het informatiepunt.

De episodes zijn de tussenstukken, gebaseerd op het basiselement, die de gekopieerde 

elementen met elkaar verbinden. Dit zal in het bouwwerk ook zo werken. Deze 

tussenstukken zullen een variatie op het ontworpen basiselement zijn en letterlijk de 

verbindende factor die alle elementen in de architectonische compositie samen brengt. 

De tussenstukken zullen gezocht worden in buitenruimtes en overkappingen welke 

tevens terrassen en open podia vormen.

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt

Afb. 021. Functies in gebouw
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III.  Referentieprojecten

Voor de vertaalslag van de Fuga naar een architectonische compositie zijn studies naar 

twee referentieprojecten gedaan. Zowel het rigide systeem van de Fuga wordt gebruikt 

voor het bouwwerk, als de muzikale lijnen. Als casestudie is er daarom gekeken naar de 

werkwijze van twee architecten. 

Onder andere naar het Stretto House van architect Steven Holl. Holl heeft een Stretto 

vertaald naar een bouwwerk en heeft hier letterlijk muzikale elementen gebruikt in zijn 

ontwerp, maar ook dieper liggerende aspecten uit de muziek zijn doorgevoerd in het 

gebouw. 

Om van een rigide systeem naar een ontwerp te gaan is er gekeken naar architect Dom 

Hans van der Laan. Van der Laan heeft op basis van de Gulde Snede het Plastisch Getal 

ontwikkeld, vanuit dit Plastisch Getal heeft hij een morfotheek ontwikkeld. Een rigide 

systeem welke hij gebruikt heeft als basis voor zijn ontwerp van het klooster in Vaals.
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Afb. 022. Isometrie Stretto House

Referentieproject I. - Van een muzikale compositie naar architectuur*

Een woning parallel aan een compositie van Béla Bartók. Dat is wat het Stretto House 

van Steven Holl wil zijn. Holl raakte geïnspireerd door de geluiden van de omgeving 

toen hij het Stretto House ontdekte. De plek bestond uit drie betonnen dammen 

waarover wateren stroomden. Het constante geluid van de overlappende wateren 

was het basis principe waaruit het concept voor het Stretto House gevormd is. In de 

eerste schetsen gebruikte Steven Holl het overlappende karakter om schaduwen te 

creëren welke wenselijk waren wegens de felle zon in Texas. Na een discussie met 

een voormalig student, een pianist, besloot Holl de woning toe te wijden aan het 

muzikale concept ‘stretto’. De stretto is een muziekvorm waar de melodieën elkaar gaan 

overlappen en het tempo gaat versnellen. Stretti worden voornamelijk ingezet als slot 

van Fuga’s. (In Toccata Con Fuga komt geen stretto voor) Music for Strings, Percussion, 

and Celeste van de Hongaarse componist Bela Bartok (1881-1945) is het gekozen werk 

voor de principes van het Stretto House.1.

Gelijk aan de partituur van Music for Strings, Percussion, and Celeste bestaat het Stretto 

House uit vier delen. Daar waar het muziekwerk bestaat uit de composities Andante 

tranquillo, Allegro, Adagio, Allegromolto bestaat het Stretto House uit vier doorsneden 

welke worden gemarkeerd door een uit metselwerk opgetrokken orthogonale ruimte.

De compositie van Bartók vormt met de bewegingen van de zware geluiden van 

percussie en de Iichte klanken van de strijkers het basisprincipe voor de doorsneden en 

plattegronden van het Stretto House.2.  [Afb. 022]

Het begrip overlappen is een van de belangrijkste motieven van de stretto. De 

overlappende lijnen van de Andante tranquillo zijn vertaald naar de daken van het 

bouwwerk en verwijzen naar de toonhoogtes in de compositie. De Iicht gebogen daken 

verschillen in grootte en hoogte en overlappen elkaar. Hiermee refereren de daken aan 

het overlappende karakter van de stretto. Naast het overlappende karakter van de daken 

refereren de daken ook aan de Iichte en vloeiende klanken van de strijkers (strings). 

Daarin tegen vormen de massieve gemetselde blokken een parallel aan de wrede harde 

klanken van het slagwerk.3.

1. 2. 3. Holl, S (1969) Stretto house. p. 7-8

*Bouwkunstisgestoldemuziek. Essay. (PDF)
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Afb. 023. Plattegrond Stretto House

Een “aqueous space” is vervaardigd door een aantal principes; rechthoekige vloerplaten 

Iaten het niveau van de ene ruimte doorlopen naar andere ruimtes, dakplaten creëren 

ruimte over en tussen de wanden en afgekapte wanden Iaten Iicht toe door dakramen. 

Hierdoor is de plattegrond geheel orthogonaal geworden terwijl de doorsnede 

curvilineaire is. 

Het gasthuis is een interversie op deze plattegrond en doorsnede. De plattegrond is 

curvilineaire en de doorsnede is orthogonaal.  [Afb. 023] De interversie is een parallel aan 

de interversie in het eerste deel van Music for Strings, Percussion, and Celeste, Andante 

tranquillo. Een interversie in de muziek houdt in dat het akkoord wordt omgekeerd. Als 

voorbeeld;het C-akkoord (c-e-g) kan worden omgekeerd naar e-g-c en g-e-e. 1. 2.

Naast de direct zichtbare architectonische ingrepen zijn er ook minder direct 

waarneembare overeenkomsten tussen het werk van Bartók en Holl. Er is een verhouding 

systeem waar zowel Music for Strings, Percussions, and Celeste als het Stretto 

House aan gerelateerd is, namelijk de gulde snede. Met de gulde snede wordt een 

(mathematisch) proportie systeem aangeduid waar elk volgend element van een reeks, 

volume of lijnstuk de som van de vorige twee elementen vormt. Wanneer de elementen 

a en b worden genoemd geldt; a:b = (a+b)/a. De compositie van Andante tranquillo 

is gebaseerd op de Fibonacci-Reeks (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89) welke door 

zijn eigenschappen nauwe verbanden bezit met de gulde snede. Echter, Bela Bartok 

gebruikte wanorde ook als een instrument voor het componeren van zijn werken. 3. 4. 

Celeste bestaat bijvoorbeeld uit 89 maten en de strijkers verwijderen hun dempers in 

maat 34. Bartok creëert wanorde jegens de Fibonacci-Reeks wanneer er een climax 

wordt bereikt in maat 56 en de celesta begint te spelen in maat 77. Deze wanorde 

tegenover de gulde snede is ook terug te vinden in het Stretto House. Daar waar 

bijna alle oppervlakken gerelateerd zijn aan de gulde snede vormen de rechthoekige 

ruimten een contrast met de ruimten die de curvilineaire daken creëren. [Afb. 024] Door 

de ruimtelijke relatie tussen het rechthoekige en het curvilineaire wordt de wanorde 

geschept jegens de gulde snede. 5. 6. 

Afb. 024. Melodische lijn Andante tranquillo

1. 3. 5.  Holl, S (1969) Stretto house. p. 7-8

2. 4. 6.  Martin, E (1994) Architecture as a 

translation of music. p. 58-59
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Referentieproject II. - Van een rigide systeem naar architectuur

Al sinds zijn kindertijd had Dom Hans van der Laan een fascinatie voor proportie, dit 

bleek instinctief, aangezien hij het niet meegekregen had van de architectonische wereld 

waar zijn broer en vader zich in begaven. Ronduit de meeste bouwwerken worden 

gebouwd vanaf tekeningen, zonder maatvoering zouden we niet weten hoe groot alles 

moet worden. Echter, heeft maatvoering alleen met praktische zaken te maken? De 

ervaring en menselijk perceptie heeft veelal geen rol bij de maatvoering. Dit gegeven is 

wat van der Laan interesseerde en hem heeft doen leidden tot de ontwikkeling van het 

Plastisch getal.1.

Proportie had naar van der Laan zijn idee niet alleen te maken met maten, maar ook met 

de ervaring van de gebruikers. Hoe relateren ons lichaam en ogen zich tot de afmetingen 

binnen het metrieke stelsel? Dit was een van de grote hamvragen van van der Laan. Het 

metrieke stelsel speelt een grote rol in het bouwproces, echter ervaart de mens een 

bouwwerk in ruimtes en volumes. Om deze twee gegevens te kunnen combineren en 

de architectuur daar op aan te laten sluiten, moet men weten welke verhoudingen en 

maatverschillen men op het oog kan onderscheiden en als belangrijk ervaart.

Van der Laan heeft vele proeven met mensen gedaan om achter een verhouding te 

komen die waarneembaar is voor het menselijk ook. Wanneer de mens op het oog 

iets doormidden deelt, is dat nooit precies gelijk. Echter, waar ligt de marge dat we 

het wel als gelijk ervaren, of dat het groter of kleiner is. Experimenterend heeft van der 

Laan geconcludeerd dat deze marge ligt op driekwart (3/4) of omgekeerd een derde 

(4/3). Tevens heeft hij ook een wiskundig pad gevolgd om achter deze verhoudingen 

te komen. Naast architect was Dom Hans van der Laan ook Benedictijner Monnik, in 

het klooster ontmoette hij architect Dom Paul Bellot of Solesmes. Door Bellot kwam 

van der Laan in aanraking met de Gulden Snede. De Gulde Snede werd ook door Le 

Corbusier gebruikt als maatsysteem en door hem in verband gebracht met de Modulor. 

De wiskundige benadering van de menselijke maat, waarmee de afmetingen van 

bouwwerken afgestemd worden op de maten van een mens. Hetgeen dat voor van der 

Laan ook belangrijk was, de proporties van het menselijk lichaam relateren aan de 

architectuur. Echter, gaat de Gulde Snede uit van twee dimensies. Hierdoor was van 

der Laan afwijzend ten opzichte van de Gulde Snede en de Modulor. Hij wilde een 

proportiesysteem dat uitgaat van drie dimensies. Op basis van de Gulde Snede en 

proportie 4/3 heeft van der Laan het Plastisch Getal ontwikkeld.2. 

Afb. 025. Architect en Benedictijner Monnik 

Dom Hans van der Laan 1982

1. Vanderlaanstichting. The Plastic Number. 

(online)

2. Padovan, R,.1994. Dom Hans van der Laan 

p. 239
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Gulde Snede A+B=C

Plastisch Getal A+B=D

Het verhoudingsgetal is subtieler dan dat van de Gulde Snelde, namelijk 1,324718 in 

plaats van de 1,61803 van de Gulde Snede. Met het Plastisch Getal zou een eindeloze 

reeks gevorm kunnen worden. Echter spreekt van der laan over types van grootte. De 

samenhang binnen een reeks gaat verloren als  het verschil tussen de grootste en de op 

één na grootste groter is dan de kleinste maat in de reeks. Ook gaat van der Laan met 

het Plastisch Getal in op muziek. Een reeks zou uit zeven opvolgende elementen mogen 

bestaan, net als in de muziek een octaaf uit zeven verschillende tonen bestaat. Daarna 

begint een nieuw octaaf, een nieuwe orde van grootte.1.

Het Plastisch Getal is een afgeleide van de Gulde Snede, echter kent het Plastisch 

Getal drie dimensies in plaats van twee, hierdoor heeft het Plastisch Getal een andere 

verhoudingsfactor dan de Gulde Snede. [Afb. 026]   

Bij het Plastisch Getal wordt de lengte (l), breedte (b) en hoogte (h) gekozen zodat  

l : b = h : l = (b + l) : h. Hieruit volgt het verhoudingsgetal 1,324718. Om praktische 

en telkundige redenen wordt deze verhouding ook wel afgestemd op 4/3. Daar waar de 

Gulde Snede het systeem van de Fibonacci serie kent A+B=C, werkt het Plastisch 

Getal, door een andere verhoudingsfactor, met A+B=D. Van der Laan heeft deze 

veroudingen van het Plastisch Getal ook terug kunnen vinden in het menselijk lichaam.  

Het Plastisch Getal kan terug gevonden worden in de gewrichten van het menselijk 

lichaam. [Afb. 027] Echter, dit is niet geheel toevallig, aangezien de menselijke perceptie 

een belangrijk uitgangspunt was van van der Laan.2.

Op basis van het Plastisch Getal heeft Dom Hans van der Laan een morfotheek 

ontwikkeld. Een rigide systeem die de basis is van vele van zijn bouwwerken. Om te 

begrijpen hoe van der Laan de vertaalslag maakt van maatsysteem naar architectuur 

wordt de opbouw van deze morfotheek uitgelegd middels afbeeldingen. Vervolgens 

wordt gekeken hoe hij deze morfotheek gebruikt als basis voor zijn ontwerp voor de Kerk 

van de Abdij St. Benedictusberg, Mamelis in regio Vaals. 
1. 2. Padovan, R,.1994. Dom Hans van der Laan 

p. 239

Afb. 026. Gulde Snede & Plastisch Getal 

Afb. 027. Plastisch Getal in de menselijke maat
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Afb. 029. Ontwikkeling Morfotheek

I.

Morfotheek  [Afb. 029] 

I. Twee reeksen die in grootte oplopen volgens het Plastisch Getal. Eerst in  

breedte, dan in hoogte. Dit levert twee gespiegelde groepen van rechthoeken op. 

II. Het bovenste gedeelte wordt verwijderd.

III. De overgebleven groep krijgt een derde dimensie; de lengte van deze  

dimensie is even groot als de hoogte en breedte in het kleinste blokje rechtsonder. 

Van der Laan onderscheidt in het figuur drie verschilende groepen vormen. De staven 

(bruin), de blokken (blauw) en de platen (geel). De grijze vormen die overblijven 

zijn minder bestemd van vorm. Ook binnen deze groepen kunnen weer vormen 

onderscheiden worden in de catogorien staven, blokken en platen. 

In de groep van vormen die zo ontstaat kunnen we staafvormige vormen onderscheiden 

(rood), vlakke vormen die meer het karakter van een plaat hebben (groen) en blokken 

(blauw). De grijze groep die in het midden overblijft is onbestemder van vorm. Binnen 

elke groep kun je ook weer vormen onderscheiden die meer weg hebben van een staaf, 

plaat of blok. 

IV. - V. De laatste twee stappen maken de morfotheek compleet met het kleinste 

blokje rechtsonder tot zeven typen ordes van grootte links boven.

In de afbeeldingen links is te zien hoe het klooster in Vaals is opgebouwd uit het rigide 

systeem van de morfotheek.1.  [Afb. 028] 

II.

III.

IV. V.

1. Vanderlaanstichting. The Plastic Number. 

(online)

Afb. 028. Morfotheek naar Klooster Vaals
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IV.  Locatie

Stavoren is de gekozen plek voor het te ontwerpen muziekcentrum voor de Nederlandse 

Bach Academie. Belangrijke punten voor de locatiekeuze waren onder andere 

bereikbaarheid, typisch ‘Fries‘ en een plek welke nog geen muziekcentrum of een 

dergelijke Muziekzaal had.

Het is van belang dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer vanuit 

Leeuwarden. De Bach Academie is immers deels opgericht ten behoeve van Leeuwarden 

als culturele Hoofdstad 2018. Echter, het draait niet alleen om Leeuwarden als stad. 

Heel Friesland wordt betrokken bij dit event om zowel de saamhorigheid als het culturele 

bij de Friezen te bevorderen. Vanuit Leeuwarden gaat er een trein naar Stavoren, deze 

treinreis duurt vijftig minuten en toont tijdens deze reis unieke plekken van het Friese 

platteland. De plek die gekozen is is tien minuten lopen vanaf het station van Stavoren.

Belangrijke elementen welke Friesland kenmerken zijn de elf steden welke verbonden 

worden door de vele waterwegen die Friesland rijk is. De wateren en het letterlijk platte 

landschap waar men kilometers ver over kan kijken zijn landschappelijke aspecten die 

de provincie kenmerken. 

Stavoren ligt in het Zuidwesten van Friesland en is daarnaast de oudste stad van 

Nederland (Stavoren heeft in 1033 stadsrechten gekregen). De gekozen plek is een 

locatie aan het water, waar zomers vele toeristen langs varen, met uitzicht over de Friese 

landerijen en het stadje. Ondanks het vele toerisme dat Stavoren zomers trekt, heeft de 

stad (nog) geen plek voorstellingen te houden.Afb. 030. Kaart Stavoren 1:10000



Van Leeuwarden
Afb. 031. Foto Friesland



naar Stavoren
Afb. 032. Foto Friesland
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Stelpboerderij 

Zoals in de regels van de Fuga voor de architectuur is vermeld, wordt het basiselement 

(dat volgens de regels van de Fuga gekopieerd gaat worden) gebaseerd op (een van) 

de bestaande bouwwerken in de omgeving. Middels een typologische analyse zijn de 

gebouwvormen uit Stavoren en omgeving gegroepeerd op vormgeving.  [Afb. 033]

Er is gekozen om de stelpboerderij als uitgangspunt te nemen voor het architectonische 

basiselement. Dit is gedaan omdat de Stelpboerderij zijn oorsprong heeft in Friesland 

en dit type boerderijvorm veel voorkomt in Stavoren en omgeving. Door elementen van 

deze boerderij te gebruiken versterkt het ontwerp het doel om de Friese cultuur zichtbaar 

te maken. Tevens heeft de stelpboerderij door zijn eenvoud een heldere en herkenbare 

vorm.

In stelpboerderij zijn zowel de woon- als bedrijfsfuncties ondergebracht onder één dak. 

Zoals de naam doet vermoeden is de Friese boerderij gebaseerd op de Noord-Hollandse 

stolpboerderij. Het grote verschil tussen deze twee boerderijen is de vorm van het 

dak. Daar waar de stelpboerderij een langgerekt dak heeft, heeft de stolpboerderij een 

meer piramidevormig dak. [Afb. 034] Dit kwam voornamelijk doordat de Friezen grotere 

boerderijen nodig hadden voor het produceren van hun te verkopen producten. De 

stelpboerderij werd gebouw in de minder rijke delen van Friesland, in plaatst van de 

oudere duurdere kop-hals-rompboerderijen. De stelpboerderij werd in de 17e en 18e 

eeuw al gebouwd, maar kwam na 1900 pas echt op. De stelp werd door de Friezen 

ervaren als een vooruitgang in de boerderijbouw. Daardoor is de stelpboerderij een van 

de meest voorkomende boerderijtypen in Friesland werd.1

1. Olst, E.L. (1991) Uilkema, een historisch 

boerderij-onderzoek. p 203-207.

stelpboerderij stolpboerderij kop-hals-rompboerderij

Eengezinswoningen

Rijtjeswoningen

2onder1kapwoningen

Stelpboerderij

Kop-hals-rompboerderij

Arbeiders/visserswoningen

Schuren

Loodsen

Kerken

Appartementen

Ambt gebouw

Afb. 033. Gebouw typologiën

Afb. 034. boerderijtypes
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1. gebintestijl

2. ankerbalk

3. schoor of karbeel

4. onderspoor of oplanger

5. spoor

6. hanenbalk of sporenhout 

7. zijbeukspantbalk of hildebalk

1

2 3

5

4

6

7

De kop-hals-romp- en stelpboerderij zijn de meest voorkomende traditionele 

boerderijvormen in Friesland. Een belangrijk kenmerk aan beide boerderijen is de 

grote ‘Friese‘ schuur waar de stal en een deel van de oogstberging in gecombineerd 

worden. Echter, zijn bij de stelp alle functies, ook de woonruimte, onder dezelfde kap 

ondergebracht. [Afb. 035] Hierdoor verkrijgt deze vorm een massief karakter. Bij de kop-

hals-romp vormt de romp de schuur en de kop-hals de externe woonruimte. [Afb. 036] De 

massieve houten constructie voor deze schuren is voor beide typen vrijwel gelijk. Het 

grote schuurdak wordt gedragen door hoge houten dekbalkgebinten. De krachten die op 

deze houten constructie rusten worden door poeren naar de fundering overgedragen. 

Deze poeren zijn vaak opgemetseld uit bakstenen. [Afb. 039]

De houten dekbalkgebinten verdelen de binnenruimte in een middenbeuk en een 

zijbeuk. De zijbeuken aan weerszijden voornamelijk gebruikt als stallen. Het grootste 

gedeelte van de middenbeuk dient als tasruimte voor de oogst. [Afb. 040] De oogst wordt 

vanaf de grond in de middenbeuk opgestapeld. Bij zowel de stelp als de kop-hals-

romp bevinden zicht grote inrijdeuren in de achtergevel. Ook hebben veel boederijen 

deeldeuren in de voorgevel, hierdoor kunnen de wagens langs de tasvlakken door de 

schuur heen rijden. Langs de achtergevel bevindt zich  de dorsvloer met paardestallen 

of een jonkveestal, dit is afhankelijk van het type bedrijfsvoering (landbouwbedrijf of 

veehouderij). In het geval van veehouderij is er ook een melkkelder in de voorzijde van 

de schuur, of bij de kop-hals-rompboerderij onder het huis. Voor de boerderijen werden 

voornamelijk materialen uit de omgeving gebruikt. Baksteen, hout en riet. Echter, was 

baksteen een relatief duur bouwmateriaal en werd alleen gebruikt door de rijkeren. 

Rieten daken waren in de tijd dat deze boerderijen gebouwd werden het meest goedkope 

dakbedekkings materiaal. Friesland is namelijk een waterrijk gebied, waardoor riet 

gemakkelijk te verkrijgen was. 

Naast de typische Friese dekbalkconstructie en het gebruik van de middenbeuk 

als grondtasruimte is ook de indeling van de koestal een kenmerk van de Friese 

boerderijvorm. Het vee staat twee aan twee tussen houten schotten met de kop naar de 

zijgevel toegekeerd. [Afb. 041] De langs de grup gelegen stalgang dient zowel voor het 

voeren van het vee als voor het weghalen van de mest. Deze indeling van de stallen is 

anders dan in het midden en zuiden van het land.1

1. Olst, E.L. (1991) Uilkema, een historisch 

boerderij-onderzoek. p 203-207.

Afb. 040. Grondtasruimte

Afb. 041. Grupstal

Afb. 035. Stelpboerderij te Wirdum Afb. 036. Kop-hals-rompboerderij te Marssum

Afb. 037. Stelpboerderij plattegrond te 

Haskerdijken

Afb. 038. Kop-hals-rompboerderij plattegrond  te Deersum

Afb. 039. Constructie Friese boerderijschuren



Afb. 042. Bouwtekening stelpboerderij



Finale
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Het architectonisch basiselement

Het systeem van de Fuga in architectuur
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I.  Situatie

Het plot van het model welke de geanalyseerde Fuga weergeeft, wordt letterlijk gebruikt 

voor het te ontwerpen bouwwerk. Het plot is verschaald zodat het op de gekozen locatie 

past. De lengte van het gehele complex wordt hierdoor 180 meter. De afmetingen van 

het basiselement welke gekopieerd gaat worden en de bouwwerken gaan huisvesten, 

worden hierdoor 10,5 x 9,5 meter. [Afb. 043]

Belangrijke elementen welke Friesland kenmerken zijn de elf steden welke verbonden 

worden door de vele waterwegen die Friesland rijk is. De wateren en het letterlijk platte 

landschap waar men kilometers ver over kan kijken zijn landschappelijke aspecten 

die de provincie kenmerken. De richting van het plot speelt hier dan ook op in. De 

‘kop‘ van het plot, waar de Muziekzaal in gerealiseerd gaat worden richt zich op het 

water Friesland in. Tevens richt het gebouw zich door deze situatie hierdoor ook op de 

landerijen en geniet het plot van een kilometers ver uitzicht over het Friese platteland. 

De compositie staat op sommige plekken deels in het water. Hierdoor gaat het letterlijk 

de interactie aan met de Friese waterwegen.

De locatie is zowel met de auto als met het openbaar vervoer als via de waterwegen 

bereikbaar. Bezoekers kunnen met de trein of bus naar het station van Stavoren komen 

en vanaf daar is het tien minuten lopen naar het gebouw. Met de auto kan vrijwel naast 

het muziekcentrum geparkeerd worden. In de bestaande omgeving zijn veel parkeer 

mogelijkheden en een extra parkeervoorziening komen voor de nieuwe functie. Het 

bouwwerk ligt langs het water, aan deze kust is er de mogelijkheid om boten aan te 

leggen, hier wordt ‘s zomers dan ook veel gebruik van gemaakt. Stavoren staat bekend 

om de watersporten en ‘s zomers is het dan ook erg druk op de waterwegen in en 

rondom de stad.Afb. 043. Situatie 1:10.000
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Afb. 044. Situatie 1:500
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62 ° 62 ° 47 ° 47 °

Afb. 045. Hellingshoeken dak stelpboerderij

I. II. III. IV.

II.  Het architectonisch basiselement

Een belangrijke regel van de Fuga, en waarmee de Fuga een groot contrast vormt met 

de werkwijze van Sir John Soane, is dat de dux, de basismelodie van de compositie, 

door de componist wordt gecomponeerd. In de Fuga wordt de gecomponeerde basis 

melodie herhaald en vormt hiermee de basis van de compositie. In de architectonische 

compositie wordt het basiselement ook ontworpen. Omdat het bouwwerk wil meewerken 

aan het tentoonstellen van cultuur en Friesland is het basiselement gebasseerd op de 

typisch Friese stelpboerij. Een boerderijvorm die ook veel voorkomt in de omgeving van 

Stavoren. 

Volume

Als eerste wordt de massa van de stelpboerderij gebruikt voor het architectonisch 

basiselement. De massa wordt verschaald zodat deze op het plot past van 10,5 * 9,5 

meter. Daarnaast zijn de gevels een fractie opgerekt zodat er een volwaardige verdieping 

ontstaat. [Afb. 046]

Door het gebruik van de massa van de stelpboerderij krijgt het basiselement een groot 

dakoppervlak. Meer daglichttoetreding is hierdoor wenselijk. Er is een hoek uit het dak 

gesneden om de lichttoetreding te bevorderen. Tevens maakt deze ingreep het volume 

iets wat minder ‘lomp‘ en krijgt het volume een eigen vorm. Dit is wenselijk aangezien 

het basiselement herhaald gaat worden en deze elementen als een geheel zullen gaan 

samen werken. Door een niet allerdaagse dakvorm die afwijkt van de de bestaande 

omgeving is het goed zichtbaar dat de gekopieerde elementen bij elkaar horen. Tevens 

wordt er een overstek gecreëerd. Hierdoor krijgt het dak meer accent en krijgt de massa 

een minder zwaar uiterlijk. 

Afb. 046. Transformatie massa stelpboerderij naar massa basiselement



9897

Afb. 047. Constructie principe basiselement

Constructie

De constructie voor het basiselement wordt overgenomen van het constructieprincipe 

van de stelpboerderijen.  [Afb. 047] De hoge gebintestijlen, ankerbalken en karbelen 

vormen de basis voor de constructie. De ondersporen steunen op de gevels en op de 

ankerbalken. Doordat het volume dusdanig verkleind is om op het plot te passen, zijn 

extra hanenbalken niet noodzakelijk. Eventuele hildebalken worden toegepast wanneer er 

een extra verdieping in het dak vervaardig wordt. De houten elementen sluiten op elkaar 

aan middels inkepingen en wordt verbonden door deuvels. Het principe dat ook de 

constructie van de boerderijen gebruikt wordt. In de schuren werden poeren toegepast 

zodat de kolommen niet direct op de grond aangesloten zijn. Dit werd gedaan om 

contact met vocht zoveel mogelijk te vermijden. Echter, dit is in de binnenruimtes niet 

nodig. Daarom lopen de kolommen door tot aan de grond. 

Materialisering

Voor de materialen van het basiselement wordt ook teruggegrepen naar de Friese 

stelpboerderij. In de boerderijen wordt voornamelijk riet, hout en baksteen gebruikt. 

Voor de daken wordt riet als dakafwerking gebruikt. Riet was vroeger een veel gebruikt 

materiaal in de bouw in Friesland. De provincie is een waterrijk gebied en daardoor 

was riet gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar. Als gevelmateriaal is er voor het 

basiselement een zwarte houten single gebruikt. Hierdoor krijg het element een elegant 

uiterlijk en door de egale kleur gevel wordt het element makkelijker leesbaar.

Voor de kozijnen wordt net als in de schuren hardhout gebruikt. Voor de gevels is een 

houtskeletbouw draagprincipe toegepast. Hiermee sluiten de gevels aan op het gebruik 

van de natuurlijke materialen binnen de basis. 

De indeling van de stelpboerderij wordt niet gebruikt. De eisen ten behoeve van 

de functies van het muziekcentrum verschillen te veel van de plattegronden van de 

schuren. Echter, de kolommen van de gebruikte constructie zullen uiteraard zichtbaar 

zijn en gebruikt worden in de plattegronden.



Afb. 048. 1:50 Doorsnede basiselement

p=0

+7930

+2500

Afb. 049. Aanzicht basiselement

beton

afwerkvloer

isolatiemateriaal

rieten dakbedekking
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Afb. 050. Analyse Fuga  naar architectonische compositie

III.  Het systeem van de Fuga in architectuur

Het systeem

Het ontworpen basiselement, de dux van de Fuga, wordt volgens het rigide systeem 

van de Fuga gekopieerd. [Afb. 050] Uit de analyse is gebleken dat de comes, repercussio 

en het contrasubject letterlijke transposities zijn van de dux. Dat houdt in dat de 

melodie letterlijk gekopieerd is, echter uitgevoerd op een andere toonhoogte. In het 

ontwerp wordt dit op dezelfde wijze gedaan als in de Fuga. Het basiselement wordt ook 

letterlijk gekopieerd en de daken zullen de hoogte van deze melodielijnen aangeven.  

De onderkant van de daken zal bij alle kopieën op dezelfde hoogte zijn, zodat vanaf 

de bovenzijde te lezen is welke melodielijn hoger of lager uitgevoerd is. Het plot van 

het driedimensionaal model is verschaald zodat het in de situatie past. Hierdoor is het 

model eigenlijk een schaalmodel geworden van de architectuur op schaal 1:350. De 

hoogte van het schaalmodel geeft de hoogte van de melodieën van de compositie weer, 

elke millimeter staat voor een hele toon verschil in toonhoogte. Dit is doorgevoerd in de 

architectuur. De eerste keer dat de comes uitgevoerd wordt is deze vijf tonen hoger dan 

de dux. Het dak van de tweede kopie is dus 5*350=1.750 millimeter hogere dan het 

origineel. De bouwkundige kopieën worden op dezelfde plek geplaatst in het plot als in 

het driedimensionaal model.

Naast het verschil in toonhoogte worden er in de muziek ook tegenmelodieën 

toegevoegd aan de gekopieerde elementen. In de architectuur wordt om een variatie te 

creëren gespeeld met de plaatst van de gevel en hiermee de grootte van het overstek. 

Met deze ingreep wordt een spel gecreëerd tussen binnen en buiten. De bouwwerken 

tonen wanneer deze gepasseerd worden steeds minder van de houten constructie, deze 

wordt letterlijk naar binnen gezogen. Hiermee wordt de overgang van buiten naar binnen 

kleiner gemaakt. Met als doel ook de barrière voor passanten de stap naar (klassieke) 

muziek en cultuur kleiner te maken. 

Afb. 051. Functies in gebouw

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt
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Dux

Basiselement

Comes (dux + 5 tonen)

Basiselement + 5*350mm

Dux (dux + octaaf)

Basiselement + 8*350mm

Repercussio (dux + 3 tonen)

Basiselement + 3*350mm

Contrasubject (dux - 3 tonen)

Basiselement - 3*350mm

Afb. 052. Kopiëen basiselement

+7930

+5985

+9660

+10250

+9630
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Tussen de gekopieerde gebouwen zitten in de muziek de episodes. Episodes zijn 

melodieën gebaseerd op het hoofdthema en verbinden de gekopieerde elementen. In de 

architectuur zijn de episodes ook gebaseerd op het ontworpen basiselement. [Afb. 053] De 

daken en constructie zijn overgenomen van het basiselement, echter in verhouding een 

kwartslag gedraaid. De daken van de patio’s geven ook de toonhoogte van de melodiën 

in de muziek aan. Omdat de constructie van de patio’s in contact met de buitengrond 

komt, zijn hier aan de onderzijde van de kolommen wel poeren toegepast. Echter, is er 

voor gekozen voor slankere poer. Het gaat immers om een muziekcentrum en een slanke 

elegantere poer is daarom beter op zijn plek. Er is, net als in het model, voor een andere 

kleurtint riet gekozen om zichtbaar te maken dat het andere elementen zijn. De episodes 

zijn in de architectuur patio’s. Hierdoor krijgen de bouwkundige volumes, welke het 

meest belangrijk zijn in de muzikale compositie, meer nadruk. Echter, om het spel 

tussen binnen en buiten te spelen is niet het hele plot bedekt met de patio’s. De patio’s 

zijn zo geplaatst dat de bezoeker overdekt van de informatiekiosk bij de Muziekzaal kan 

komen. Ook voor delen van het open podium en het terras zijn patio’s gebruikt. In de 

plots waar geen patio’s geplaats zijn, is de episode weergegeven door het motief in de 

bestrating. Dit motief neemt de vorm van de daken aan van de daken die daar hadden 

kunnen zitten. [Afb. 054] 

De muziek

In het driedimensionaal model waar aan vast gehouden wordt is de compositie 

opgedeeld in melodielijnen. Echter, muziek is een doorgaande lijn. Deze doorgaande 

muzikale lijn wordt getrokken door de dakgoten die alle daken met elkaar verbindt. In 

de richting van de muziek in het plot worden de muzikale lijnen weergegeven door een 

extra schil van kolommen die het ritme van de muziek weergeven. Deze kolommen zijn 

gebaseerd op de meerpalen die veel voorkomen in havens van Stavoren. Daar waar 

geen daken zijn fungeren de kolommen als hekwerken. Binnen de bouwwerken wordt 

het ritme op een subtiele wijze in de wand doorgevoerd. De extra schil geeft richting, 

zowel muzikaal als de richting waarin de bezoekers moeten lopen. Deze kolommen zijn 

verbonden aan de dakgoten. Hierdoor wordt het rigide systeem van de fuga gekoppeld 

aan de muzikale lijnen en vormt de architectonische compositie één geheel. [Afb. 062]

Afb. 054. Gebouw / patio

Patio

Buiten

Gebouw

Afb. 053. Analyse Fuga  naar architectonische compositie
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Afb. 055. Lijntekening patio’s met kolommenschil en dakgoot
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I.  Informatiekiosk

Het eerste gebouw dat de bezoeker passeert wanneer hij de architectonische compositie 

betreedt is de informatiekiosk. Hier kan de bezoeker informatie krijgen over de geplande 

activiteiten en kaarten kopen voor de voorstellingen. 

De compositie is een spel tussen binnen en buiten. Het eerste gebouw is deels patio 

deels gebouw. Door de traptreden weet de bezoeker dat hij zich naar een andere 

ruimte verplaatst. De ruimte waar de bezoeker zich dan in bevindt is de patio van het 

eerste bouwwerk. De bezoeker kan de binnenruimte niet betreden, deze is alleen voor 

personeel bestemd. De kiosk is binnen de vier kolommen van de houten constructie 

gerealiseerd en heeft de kleinste binnenruimte van de bouwwerken. Hierdoor is de 

houten constructie en de binnenzijde van het dak vanaf buiten al zichtbaar voor de 

bezoeker. De kiosk is in de hoek van het plot geplaatst zodat er meer ruimte van de patio 

gebruikt kan worden voor posters en het aanprijzen van toekomstige activiteiten. 

Het ritme welke gebruikt wordt voor de kolommen is op subtiele wijze aan de 

binnenzijde van de binnenruimte doorgetrokken. Door uitsparingen in de wanden wordt 

het ritme zicht- en voelbaar.

Voor de onderzijde van de kolommen worden in de informatiekiosk wel poeren 

toegepast. De constructie is nu immers buiten en contact met vocht is niet wenselijk. 

Dezelfde poeren als voor de patio’s worden er gebruikt voor het eerste bouwwerk. 

Afb. 056. Functies in gebouw

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt
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Afb. 057. 1:50 Doorsnede AA’ informatiekiosk

p=0

+5985

+2500

-400

Afb. 058. 1:50 Aanzicht informatiekiosk
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Afb. 059. 1:50 Plattegrond informatiekiosk

A A’
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II.  Restaurant

Afb. 060. Functies in gebouw

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt

Het tweede gebouw dat de bezoeker passeert is het restaurant. Aangezien vastgehouden 

wordt aan de afmetingen van het plot, welke niet groot is voor een restaurant neemt 

de keuken en de bar het grootste gedeelte van de begane grond in. Vanaf hier kan het 

personeel de gasten bedienen die buiten op het terras zitten of binnen op de eerste 

verdieping. De eerste verdieping is relatief klein. Echter, wordt er vanuit gegaan dat de 

grote hoeveelheden bezoekers zomers van de buitenruimtes gebruik zullen maken. In 

de winter, wanneer de binnenruimte veelal gebruikt zal worden, is het aantal bezoekers 

vele male kleiner. Er is een minibar en keukenlift op de eerste verdieping gerealiseerd. 

Hierdoor hoeft het personeel niet met eten en drinken de trappen op en af. Het 

personeel kan bij de gasten blijven. 

Het bouwwerk is net als de informatiekiosk van het restaurant deels patio. Dat de 

bezoeker een ‘ander’ plot betreedt wordt wederom aangegeven door de omlaag gaande 

traptreden. De patio van het restaurant wordt gebruikt als overdekt, en in de winter 

verwarmd, terras. De plotten naast en aan de overzijde van het restaurant worden 

gebruikt als terras.

De wanden lopen tegen de houtenconstructie aan. Hierdoor wordt de grens tussen 

binnen en buiten een stap groter gemaakt. De constructie wordt tijdens het passeren van 

de gebouwen langzaam naar binnen gezogen.
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Afb. 061. 1:50 Doorsnede AA’ restaurant

p=0

+9660

+2500

-400

Afb. 062. 1:50 Aanzicht  restaurant
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Afb. 063.  1:50 Plattegrond begane grond restaurant

A A’

Afb. 064. | 1:50 Plattegrond 1e verdieping restaurant

A A’
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III.  Repetitieruimte

Afb. 065. Functies in gebouw

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt

Na het restaurant volgt het bouwwerk met repetitieruimtes. Er zijn twee kleine en er is 

een grote repetitie zaal. Hier kunnen muzikanten zowel individueel als met een klein 

gezelschap hun repertoire instuderen. Voorbijgangers zullen de muzikanten zien en 

horen repeteren. Hierdoor worden zij wederom in contact gebracht met de muziek. 

Het repetitiegebouw ligt tussen het open podium en de concertzaal in, daardoor zijn 

deze twee gemakkelijk te bereiken. Het repetitiegebouw is het eerste gebouw waar de 

constructie geheel binnen is. De schil van kolommen die onder de patio’s doorlopen 

wordt subtiel doorgetrokken in de gevels. Doormiddel van kleine verdikkingen die het 

ritme en de toonhoogte van de melodie aangeven 
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Afb. 066. 1:50 Doorsnede AA’ repetitieruimte

p=0

+10250

+2500

-3080

Afb. 067. 1:50 Aanzicht  repetitieruimte
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Afb. 068. 1:50 Plattegrond begane grond repetitieruimte

A’

Afb. 069. 1:50 Plattegrond 1e verdieping  repetitieruimte

A A’A



131

Afb. 070. 1:50 Plattegrond begane grond restaurant

A’A
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IV.  Muziekzaal

Afb. 071. Functies in gebouw

Muziekzaal

Repetitie ruimte

Restaurant

Informatiepunt

De muziekzaal is het vierde en laatste bouwwerk dat de bezoeker passeert. Voor de 

muziekzaal zijn twee bouwkundige basiselementen samen getrokken. Namelijk de eerste 

dux uit de muziek, en de eerste comes. (welke direct na elkaar worden uitgevoerd) Dit 

was wenselijk om de nodige aantal vierkant meters te krijgen voor de functie van het 

gebouw. De hoogte van beide daken zijn volgens de muziek aangehouden. Echter, is het 

midden van deze twee daken omhoog getrokken ten behoeve van de functie. Het ritme 

dat zichtbaar is in de schillen van het complex wordt op subtiele wijze doorgetrokken in 

de concerthal. De verdikkingen in de wanden geven het ritme en de hoogte van de tonen 

aan die in de muziek te horen zijn. 

Deze muziekzaal zal plaats bieden aan ongeveer 120 bezoekers. Er is gekozen voor 

een relatief kleine zaal, de locatie (een stad met ongeveer duizend inwoners) van het 

muziekcentrum verlangt niet naar een grote Muziekzaal. In de zomer, wanneer er veel 

toeristen in de stad zijn, zullen in het muziekcentrum vooral buitenvoorstellingen 

plaatsvinden. De muziekzaal zal buiten het zomerseizoen gebruikt worden voor 

bezoekers en muzikanten uit de regio.

Wanneer de bezoeker binnenkomt in de entree, kan hij direct de muziekzaal 

binnenlopen. Vanaf hier heeft hij een wijds uitzicht over het Friese water en landschap. 

Kijkt hij naar beneden, dan kijkt hij op het podium. Aan de zijkanten zijn balkons 

voor eventuele  mindervalide bezoekers. Ook is er een balkon op de eerst verdieping 

voor extra zitplaatsen. Op de begane grond is ook een mindervalide toilet. Willen de 

bezoekers naar de garderobe of het toilet, zullen zij de trap omlaag moeten nemen. De 

kleedruimtes voor het optredens gezelschap is onder het podium gesitueerd. Vanaf deze 

diepste kelderruimte kunnen zij een trap nemen, naast de kleedkamers, waardoor ze 

direct op het podium uitkomen.
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Afb. 072. 1:50 Doorsnede AA’ muziekzaal

p=0

+7930

+2500

-4610

+9630

-2710
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Afb. 073. 1:50 Aanzicht muziekzaal
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Afb. 074.  1:50 Plattegrond kelder muziekzaal

A A’
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Afb. 075. 1:50 Plattegrond begane grond / kelder muziekzaal

A A’
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Afb. 076. 1:50 Plattegrond begane grond muziekzaal

A A’
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Afb. 077. 1:50 Plattegrond eerste verdieping muziekzaal

A A’
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Akoestiek muziekzaal

De akoestiek is uiteraard een belangrijk onderdeel van de muziekzaal. Echter, om de 

akoestiek optimaal te krijgen is een echt specialistenwerk. Een akoestisch adviseur 

zal computermodel gebruiken en een eventueel schaalmodel bouwen om metingen in 

te verrichten. Desalniettemin zijn er richtlijnen welke de architect kan gebruiken voor 

het ontwerpen van een muziekzaal. Een aantal belangrijke punten met betrekking tot 

de akoestiek van een muziekzaal zijn nagegaan om deze te kunnen toepassen op het 

ontwerp. Met een muziekzaal wordt een ruimte waarin klassieke muziek wordt gemaakt 

beschouwd, een ruimte die niet elektronisch wordt versterkt.

Er is gekozen om een kleine Muziekzaal te ontwerpen. Dit komt de muziek van Bach ten 

goede. Door de opeenvolging van de korte noten uit zijn muziek is een lange nagalm 

niet wenselijk. Wanneer kleinere zalen en kleinere gezelschappen worden gebruikt, in 

plaatst van grotere, wordt de nagalm automatisch al kleiner. De te ontwerpen muziekzaal 

is bedoeld voor uitvoeringen van kleinere ensembles en voor 120 bezoekers. 1.

In de volgende tabel worden een aantal berekeningen uitgevoerd ten behoeve van 

de gewenste nagalm en geluidsabsorptie. Dit wordt gedaan door de nagalmtijd te 

berekenen en deze te vergelijken met de wenselijke nagalmtijd volgens Beraneks boek. 

In 1962 verscheen het boek “Music, Acoustics and Architecture”, geschreven door 

Leo L. Beranek. Het was een poging om de akoestiek van concertzalen te objectiveren. 

Van 55 concert- en operazalen werden meetbare parameters vergeleken met uitspraken 

van toehoorders, musici, dirigenten en Beranek zelf.2. Hier is na 1962 door akoestisch 

adviseurs dankbaar gebruikt van gemaakt. Vervolgens wordt met de formule van Sabine 

het wenselijk absorberend oppervlak bepaald. 

1. TU Delft. (2014) D.70-A Muziekzaal, 

begrippen. [PDF] p. 2

2. TU Delfst (2014) B.31 Muziekzaal, theorie 

[PDF] p. 2
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De zaal is geschikt voor 120 bezoekers, er worden 

20 bezoekers bij opgeteld omdat ook de musici 

meegerekend moeten worden. 

Npubliek 140

Vloeroppervlak Svloer 9,0 * 13,3 = 119,7 m2 

Volume V 660 m3 

Volgens Beraneks boek zou de wenselijke 

nagalmtijd (RT) voor een kleine  muziekzaal van 660 

m3 tussen de 1 en de 1,2 seconde moeten liggen.1. 

RT = 2.0 * 

((V/18500)^0,18)

1,1 s

Geometrisch oppervlak Stotaal 453,5 m2 

Uit de voorgaande resultaten kan middels de Sabine 

formule het gewenste totaal absorberend oppervlak 

worden uitgerekend.

Atotaal = 0,161* 

(V/RT) 

96,6 m2 

Hieruit kan de gemiddelde absorptie coëfficiënt 

bepaald worden.

αgem = Atotaal/Stotaal 0,21

Een zitplaats beslaat 0,50 m2 als die volledig 

absorberend wordt verondersteld. Daaruit volgt het 

absorberend oppervlak van het publieksvlak.

Apubliek = Npubliek*0,50 70 m2

De absorptie wordt verdeeld over het publieksvlak 

en de andere restvlakken.

Arest = 96,6 – 70 26,6

Daaraan kan de absorptie coëfficiënt worden 

gekoppeld, gemiddeld over de niet-publieksvlakken

αrest = 26,6 / (453-

70)

0,06 

Een gemiddelde absorptie coëfficiënt van 0,06 (6%) voor de restvlakken is een prima 

waarde. Deze is goed te bereiken door de materialen welke zich in de Muziekzaal 

bevinden. Echter, het is mogelijk dat het publieksvlak net wat minder absorbeert, maar 

dit kan beter over- dan onderschat worden. Het is immers gemakkelijker eventuele 

absorberende materialen toe te voegen dan weg te halen. Hierbij kan gedacht worden 

aan het ophangen van gordijnen of het neerleggen van karpetten. De stijging van 

het publiekvlak is ongeveer twee meter, deze kan ten opzichte van de akoestiek. 

probleemloos worden toegepast. 2.

1. TU Delft. (2014) D.70-B Muziekzaal, ontwerp.

[PDF] p. 8

2. TU Delft. (2014) D.70-B Muziekzaal, ontwerp.

[PDF] p. 8
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Tekenwerk
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Afb. 089. 1:100 Doorsnede 
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v.l.n.r. 

gevelbekleding houten shingles - Red Cedar 15 mm 

regelwerk    20 mm

tengels    30 mm

waterkerende dampopen folie  

houtvezelplaat   8 mm

stijl- en regelwerk   100 mm

isolatie - mineralewol   100 mm

dampdichte folie

gipsvezelplaat   8 mm

wandafwerkering - stucwerk  10 mm

v.l.n.r. 

afdichting

stelanker

afdichting

v.l.n.r. 

waterkerende laag   

isolatieplaten   100 mm

prefab beton   250 mm

gevelafwerking   10 mm

stelregel 30x30 mm

kozijn hout 114x67 mm

hoekstaal gelijkbenig 25x25 mm

+300

o.k. kozijn 

p = 0

Afb. 090. 1:5 detail
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v.l.n.r. 

gevelbekleding houten shingles - Red Cedar 15 mm 

regelwerk    20 mm

tengels    30 mm

waterkerende dampopen folie  

houtvezelplaat   8 mm

stijl- en regelwerk   100 mm

isolatie - mineralewol   100 mm

dampdichte folie

gipsvezelplaat   8 mm

wandafwerkering - stucwerk  10 mm

stelregel 30x30 mm

kozijn hout 114x67 mm

hoekstaal gelijkbenig 25x25 mm

v.l.n.r.

Dakbedekking   300 mm

gaarde   

regelwerk    30 mm

waterkerende dampopen folie  30mm

houtvezelplaat   8 mm

sporen 130x80 mm

isolatie - mineralewol   60 mm

dampdichte folie

gipsvezelplaat   8 mm

+2800

o.k. dak  

+2500

b.k. kozijn  
Afb. 091. 1:5 detail
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v.l.n.r.

Dakbedekking   300 mm

gaarde   

regelwerk    30 mm

waterkerende dampopen folie  30mm

houtvezelplaat   8 mm

sporen 130x80 mm

isolatie - mineralewol   60 mm

dampdichte folie

gipsvezelplaat   8 mm

Afb. 092. 1:5 detail



168167

v.l.n.r.

Dakbedekking   300 mm

gaarde   

regelwerk    30 mm

waterkerende dampopen folie  30mm

houtvezelplaat   8 mm

sporen 130x80 mm

isolatie - mineralewol   60 mm

dampdichte folie

gipsvezelplaat   8 mm

v.l.n.r.

rietvorst aluminium

riet

+7930

b.k. dak  

Afb. 093. 1:5 detail
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Visualisatie



















188

Conclusie

Tijdens het afstuderen is er een onderzoek gedaan naar hoe de fuga als basis kan dienen 

voor de architectuur. Als eerste is er gekeken waar de werkwijze van Soane en het 

systeem van de fuga verschillen. Vooral deze verschillen zijn gebruikt voor het ontwerp. 

Uit onderzoek is gebleken dat de fuga strenge regels hanteert ten opzichte van het 

kopiëren van de elementen. In het geval van de fuga zijn deze elementen melodieën. 

Deze regels zijn letterlijk overgenomen en zijn de basis gaan vormen voor het ontwerp. 

Met de basis worden de massa’s van het ontwerp bedoeld. Het rigide systeem van de 

fuga is duidelijk zichtbaar in de repeterende bouwwerken, daken en constructies. In de 

muziek worden deze melodieën uiteraard ingevuld door ritmes en toonhoogtes. Deze 

muzikale lijnen zijn op een subtielere wijze in het ontwerp verwerkt. Namelijk in een 

extra schil, die tevens een dakvorm vormt, onder de patio’s door.  Hierdoor worden het 

rigide systeem en de muzikale lijnen tot een geheel gebracht tot een architectonische 

compositie. The fuga composes architecture.
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Verantwoording afbeeldingen

De afbeeldingen welke hier niet zijn vermeld, zijn van eigen werk.
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