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Dit boek toont de resultaten van het afstudeerproject 
aan de technische universiteit Eindhoven in 2014. De 
naam van  de afstudeerstudio is ‘Recollection’. Hierbij 
wordt er gefocused op de relatie tussen collectie en 
het museum. De vraag hoe een ruimte kan bijdragen 
aan de huisvesting van een specifieke collectie staat 
hier centraal. 

Het afstudeertraject bestaat uit twee delen: een 
groepsonderzoek en een individueel onderzoeks- en 
ontwerpproject. Het groepsonderzoek was gericht op 
John Soane, een man die zijn huis 
opbouwde tot museum. Dit onderzoek was ter 
inspiratie en inleiding op het individuele project. Dit 
boek beslaat het tweede deel: het individuele project. 

Dank gaat uit naar de begeleiders Juliette Bekkering, 
Jan Schevers, Noor Mens En Sergio De Sousa Lopes 
Figueiredo voor hun advies. Ook gaat dank uit naar 
familie, vrienden en medestudenten die mij gedurende 
de studietijd altijd hebben gesteund. 

Anne Franssen 
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John Soane

Als inleiding op dit project is er een onderzoek gedaan 
naar John Soane en zijn Soane’s museum in London. 
Het John Soanes museum is eigenlijk de woning van 
John Soane, die hij in stappen heeft uitgebreid en 
uitgewerkt tot zijn eigen museum. In zijn museum liet 
Soane een duidelijke relatie tussen zijn kunst en de 
de ruimtelijke ervaring zien. De architectuur en zijn 
collectie vertelden samen een verhaal, in dit geval 
over het leven van John Soane. Zo stond bijvoorbeeld 
de collonade symbool voor de grand Tour in italie 
die hij maakte.  Hier maakte hij gebruik van grote 
bovenlichten, soms met gekleurd glas, om de kunst 
goed tot zijn recht te laten komen. Door het gebruik 
van zichtlijnen verbond hij verschillende kunstwerken 
uit verschillende ruimtes met elkaar.

 John Soane zag zijn huis als een catalogus voor 
zijn architectonische kunnen, maar ook als een 
plek voor zijn studenten, die een speciale plek in 
zijn huis hadden, om iets te leren. Als men kijkt 
naar het museum van John Soane, vol detail, en 
vervolgens naar bijvoorbeeld het stedelijk museum 
in Amsterdam, neutraal van sfeer, zien we een groot 
verschil in architectuur. De relatie tussen kunst en 
architectuur lijkt dus in de loop der tijd erg veranderd 
te zijn. Dit geeft aanleiding tot een nieuw onderzoek. 

De dynamiek van de kunst historie 
geordend 

Om de relatie tussen de kunst en architectuur te 
kunnen begrijpen zal eerst onderzoek moeten 
worden gedaan naar de beeldende kunst. Echter 
bestaat de beeldende kunst uit een enorme 
hoeveelheid aan stromingen, daarom is er gezocht 
naar een structuur om de transformatie van de 
beeldende kunst helder te maken. Hierin is de meest 
voor de hand liggende ordening de ordening op tijd. 
Dit geeft al een duidelijk overzicht per periode. 

Toch is de onderlinge relatie tussen verschillende 
stromingen nauwelijks zichtbaar, alleen de opvolging 
van stroming naar stroming is duidelijk. Bovendien 
is het aantal stromingen na 1900 zo immens, 
dat hier niet echt een duidelijk beeld ontstaat. 
Daarom is er ook een ordening toegepast op basis 
van het doel van de kunst; wat wil de kunstenaar 
bereiken. Vanuit dit perspectief kan de kunst worden 
opgedeeld in een aantal clusters op de tijdlijn. De 
vroege middeleeuwen, romaanse kunst en de gotiek 
kunnen zo geclusterd worden als religieuze kunst. 
Hierdoor ontstaat er al een overzichtelijkere tijdlijn. 
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Echter zijn nog steeds geen relaties zichtbaar tussen 
vroegere en latere kunststromingen, denk aan de 
Griekse kunst en het neoclassicisme. Om deze reden 
is er nog een extra laag toegevoegd aan de tijdlijn: 
rationaliteit versus gevoel. Binnen de kunsthistorie 
kunnen de visies van de kunstenaars worden 
ingedeeld in twee hoofdcategorieën: de kunstobjecten 
gebaseerd op rationaliteit en de kunstobjecten 
gebaseerd op expressie en gevoel. Een voorbeeld 
van rationele kunst is de renaissance, waarbij men 
bijvoorbeeld het perspectief wetenschappelijk ging 
benaderen en streefde naar een zo hoog mogelijke 
realiteit. De Gotiek kan ondergebracht worden onder 
de expressieve kunst. Hier werden bijvoorbeeld 
ledematen verlengd of verkort om een bepaald beeld 
te scheppen. 

De ontwikkeling van de museumarchitectuur 

Een volgende stap in het onderzoek is de zoektocht 
naar de relatie tussen kunst en architectuur door de 
eeuwen heen. De museumarchitectuur ontstaat pas in 
de renaissance, toch is het exposeren van objecten al 
veel eerder in de geschiedenis begonnen. Het begrip 
museum stamt af van het Griekse ‘μουσεϊον’, wat plek 
voor de muzen betekent. 

In de Griekse periode is er dan ook al een vorm van 

expositie van kunst objecten zichtbaar: de tempels 
voor de goden. In de middeleeuwen had de kunst 
als doel om religieuze verhalen te vertellen. De kerk 
als gebouw was zelf een kunstobject, met al zijn 
muurschilderingen, glas in lood en beeldhouwwerken. 
Architectuur en kunst zijn hier dus nauwelijks los van 
elkaar te zien.

 Ten tijde van de renaissance ontstaan de studiolo’s, 
een werkplaats voor kunstenaars. Later worden deze 
omgevormd tot ruimtes om te verzamelen, een kunst 
kamer. Rond 1600 komen dan de eerste musea op, die 
overigens nog niet toegankelijk voor publiek zijn. 

Rond 1770 ontstond het eerste museum voor publiek. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn de 
kunstmusea erg monumentaal overeenstemmend 
met de historische collectie. Aan het eind van de 
19de eeuw werden de historiserende musea gezien 
als vermoeiend, voor de normale bezoeker was het 
moeilijk om nog te ontdekken wat belangrijk was in de 
overvloed aan werken die boven elkaar en naast elkaar 
hingen. Hierdoor veranderden de collecties en de 
manier van exposeren. De collecties bestonden alleen 
nog uit de belangrijkste werken en de expositieroute 
was niet meer encyclopedieaal georiënteerd, maar de 
esthetiek had de overhand in plaats van de didactiek. 
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De avant-garde onder de museumexperts was juist 
van mening dat het kunst museum een neutrale 
toon moest hebben. Mede door de verandering 
van het museum in een massa medium met een 
educatieve missie stapte men steeds verder af van het 
representatieve type. Na de wederopbouw werd er 
minder aandacht besteed aan de bouw van musea, 
hierdoor waren de musea volgens de bezoekers saai 
en liep het aantal bezoekers dus snel terug. Aan het 
eind van de jaren vijftig veranderde het museum in 
een plek om met elkaar ideeën uit te wissen of nieuwe 
ideeën te genereren. Het werd dus opnieuw een plek 
om te leren. 

Tegenwoordig zoeken bezoekers amusement en 
ervaring; hierdoor dient de museumarchitectuur 
de kenniswaarde, de amusementswaarde en de 
consumentwaarde samen te brengen.

Museumarchitectuur zonder regels?! 

Verschillende onderzoekers stellen dat er  
geen duidelijk richtlijnen meer zijn voor de 
museumarchitectuur. Toch blijkt uit onderzoek dat er 
wel degelijk een structuur kan worden aangebracht 
binnen de nieuwe ideeën van de museumarchitectuur. 
Zo kan er bijvoorbeeld een hoofdverdeling worden 
gemaakt tussen een culturele visie, het museum als 

kunstobject of containerarchitectuur. De culturele 
architectuur kan weer worden ingedeeld op inspiratie 
uit de omgeving of de collectie. Voorbeelden van 
musea die inspiratie halen uit omgeving en collectie 
zijn het Akropolis museum in Athene en Het Romeins 
Kunst Museum in Merida. Hierbij maken beide 
gebouwen een connectie met oude opgravingen. 

Het Akropolis museum toont het karakter van de 
oude architectuur door de manier van plaatsen van 
de kunstobjecten. De architect plaatste bijvoorbeeld 
de reliëfs van de Griekse tempel op de juiste manier 
terug in de muren. Het Romeins museum gebruikte 
juist materiaal en vormentaal om de Romeinse 
bouwkunst terug te laten komen. Binnen de ‘culturele 
architectuur’ is er dus ook weer een onderscheid 
te maken in methodes hoe dit culturele aspect tot 
uitdrukking kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met 
behulp van routing, materiaal, kleur, ruimtelijke 
vormen en manier van exposeren.

Het museum van de kunsthistorie 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een museum 
waarin de kunsthistorie centraal staat. Het museum 
zal een plek zijn voor recreatie en educatie. Waarbij 
men op verschillende manieren in aanraking komt met 
kunst; door collectie, boeken en het zelf maken van 
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kunst. 

Doel van het nieuwe museum is om bezoekers te 
laten zien hoe de kunst in de loop der tijd is veranderd 
en hoe die verschillende kunstwerken aan elkaar 
gerelateerd zijn. In feite kan het gebouw worden gezien 
als een drie dimensionale vertaling van een kunstboek. 
Het gebouw wordt dus een eclectische verzameling van 
de kunst van de afgelopen eeuwen. De architectuur zal 
een ondersteunende rol spelen bij het vertelen van het 
kunsthistorische verhaal. Er wordt dus afgestapt van de 
neutrale ruimtes, waarbij de kunst op zichzelf staat. 

De routing toont het verloop van de tijdlijn. De 
materialisatie toont de strijd tussen de rationele 
en de expressieve kunst. De ruimtelijke compositie 
toont de relatie tussen de kunst en architectuur uit 
de desbetreffende periode. Hierdoor krijgt iedere 
‘ruimte’ een eigen identiteit, passend bij de collectie. 
Deze gelaagdheid komt overeen met de tijdlijn die in 
hoofdstuk een uit het onderzoek is gerold. 
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‘Recollection’ is de naam van het afstudeeratelier. 
Hierbij staat architectuur in relatie tot de collectie 
centraal; museums ontworpen voor een specifieke 
collectie. Als inleiding op dit thema is er een 
onderzoek gedaan naar John Soane en zijn Soanes 
museum in London. Het John Soanes museum was zijn 
eigen woning, die hij in stappen heeft uitgebreid en 
uitgewerkt tot een soort museum. Hier onder volgen 
kort de meest indrukwekkende aspecten van zijn 
museum. 

Verscheidenheid aan soorten kunst

De collectie uit het John Soanes museum bestaat uit 
vele soorten kunst: schilderijen, tekeningen, bustes, 
vazen en pleistermodellen. Buiten de kunst bezat John 
Soane ook nog ruim 6.000 boeken in zijn woning. 

Kunst versus Architectuur

In zijn museum liet Soane een duidelijke relatie 
tussen zijn collectie en de  ruimtelijke ervaring zien. 
De architectuur en zijn collectie vertelde samen een 
verhaal, in dit geval over het leven van John Soane. 
Zo stond bijvoorbeeld de collonade voor de grand 
Tour die hij in Italië maakte. Hier maakte hij gebruik 
van grote bovenlichten, soms met gekleurd glas, om 
de kunst goed tot zijn recht te laten komen. Door 

SIR JOHN SOANE EN ZIJN MUSEUM 

het gebruik van zichtlijnen verbond hij verschillende 
kunstwerken uit verschillende ruimtes met elkaar. 

 Kleine ruimte met een grote collectie

Andere interessante aspecten waren de manier 
waarom hij een grote en gevarieerde collectie in 
een relatief klein huis tentoonstelde. Hierin had de 
pictureroom een speciale rol. Deze ruimte bestaat uit 
verplaatsbare panelen waardoor er drie keer zo veel 
kunst tentoongesteld kon worden in de ruimte dan 
normaal.

Ruimte voor educatie

John Soane zag zijn huis als een catalogus voor zijn 
architectonische kunnen, maar ook als een plek 
voor zijn studenten, die een speciale plek in zijn huis 
hadden, om iets te leren.

Dit alles samen geeft het museum een intens en 
bijzonder karakter. Dit gaf genoeg reden tot nader 
onderzoek.

1.1
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Vooral de variatie van kunst en architectuur 
samengevoegd als een verhaal in een gebouw waren 
een grote bron van inspiratie voor dit project. Dit in 
combinatie tot een gebouw als plek om studenten 
iets te leren, heeft geleid tot het ontwerp van een 
museum wat de kunsthistorie kan uitbeelden. 

Onderzoek

Als men kijkt naar het museum van John Soane, vol 
detail, en vervolgens naar bijvoorbeeld het stedelijk 
museum in Amsterdam, neutraal van sfeer, zien we 
een groot verschil in architectuur. De relatie tussen 
kunst en architectuur lijkt dus in de loop der tijd erg 
veranderd te zijn. Dit geeft aanleiding tot een nieuw 
onderzoek. 

Om de relatie tussen de kunst en architectuur te 
kunnen begrijpen zal eerst onderzoek moeten worden 
gedaan naar de beeldende kunst. Echter bestaat de 
beeldende kunst uit een enorme hoeveelheid aan 
stromingen, daarom is er gezocht naar een structuur 
om de transformatie van de beeldende kunst helder 
te maken. Het aantal stromingen dat onderzocht 
zijn, zijn gebaseerd op het boek ‘van prehistorisch 
tot post modern’ van Jan van Laarhoven. Ook is 
er hoofdzakelijk gefocust op de west Europese 
architectuur. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand 
van een literatuuronderzoek. 

In het tweede deel van het onderzoek zal worden 

Hoe is de beeldende kunst in 
verschillende perioden gerelateerd 
aan elkaar en hoe kan dit verhaal 

worden vertaald naar een gebouw?

Hoe is de beeldende kunst uit 
verschillende periodes gerelateerd aan 

elkaar?

Wat is de rol van architectuur in de 
verschillende kunsthistorische periodes?

Hoe kan architectuur in deze periode 
bijdragen aan het tonen van een 

kunsthistorische verhaal?

 HET MUSEUM ALS VERHALEND OBJECT 

gekeken naar het tentoonstellen van kunst vanaf 
de oudheid tot vandaag de dag en welke relatie 
de architectuur hier dus heeft met de kunst. Ook 
dit beeld wordt gevormd aan de hand van een 
literatuuronderzoek. 

In het derde deel van dit onderzoek wordt er gekeken 
naar de architectuur van musea vandaag de dag. 
Hierbij wordt er eerst een klein literatuuronderzoek 
gedaan en daarna worden een aantal bijzondere 
referentieprojecten geanalyseerd. Als extra paragraaf 
is er een hoofdstuk toegevoegd over het ontwerpen 
van historiserende en eclectische gebouwen. Dit 
heeft te maken met het ontwerponderwerp. Dit 
ontwerponderwerp zal hierna worden uitgelegd. 
Aan de hand van literatuur en referentieprojecten 
wordt er gekeken naar methodes om oude 
architectuurstromingen samen te voegen tot een 
nieuw bouwwerk. 

Ontwerp

Ook voor de ontwerpopgave is John Soane een 
aanleiding. Zijn museum vormde een verhaal, 
bestaande uit verschillende soorten kunst en 
architectuur. Bovendien stond bij hem ook het 
educatieve aspect centraal. Dit gaf aanleiding tot een 
nieuw museum die de hele kunst geschiedenis omvat. 
Doel van het nieuwe museum is om bezoekers te laten 
zien hoe de kunst in de loop der tijd is veranderd en 

hoe die verschillende kunstwerken 
aan elkaar gerelateerd zijn. Er wordt 
dus afgestapt van de neutrale ruimtes, 
waarbij de kunst op zichzelf staat. 
De architectuur moet in dit museum 
een verhaal gaan vertellen. In feite 
kan het gebouw worden gezien als 
een drie dimensionale vertaling van 
een kunstverhaal uit een boek. Het 
gebouw wordt dus een eclectische 
verzameling van de kunst van de 
afgelopen eeuwen. 

1.2
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25INTRODUCTIE

Een bezoek je in één bibliotheek geeft al een 
overvloed aan informatie betreffende de kunst 
geschiedenis. Het is niet gemakkelijk om een 
beknopt overzicht te geven van de complete 
kunstgeschiedenis.  De encyclopedie van de moderne 
kunst (1) laat ruim 200 verschillende stromingen 
zien. Ook zijn de stromingen niet exact te bepalen in 
verband met bijvoorbeeld tijd en locatie. Dit maakt 
het lastiger om een onderzoek te starten. Daarnaast 
bestaat de kunstgeschiedenis uit verschillende 
disciplines: architectuur, beeldende kunst, theater, 
film, dans en muziek. Soms wordt ook literatuur 
meegerekend. In dit hoofdstuk wordt echter alleen 
de beeldende kunst, bestaande uit de schilderkunst 
en beeldhouwkunst, onderzocht.

Toch zijn er schrijvers die zich durven wagen aan 
een beknopte omschrijving van de complete kunst 
geschiedenis. (2) Jan van Laarhoven stelt dat een 
beknopte geschiedenis enerzijds nauwelijks mogelijk 
is, anderzijds stelt hij dat een samenvatting juist een 
richting kan geven aan de belangstelling van lezers; 
het legt de basis voor verdere studie. Dit geeft de 
mogelijkheid om in dit onderzoek een selectie te 
maken van de belangrijkste kunststromingen van de 
kunstgeschiedenis.

In de eerste paragraaf zal eerst een overzicht worden 
gegeven van geselecteerde kunstperiodes met 

een korte omschrijving. Daarna zullen de volgende 
paragrafen de stromingen op verschillende manieren 
worden gecategoriseerd; zodat er een heldere 
structuur binnen de geschiedenis ontstaat. 

2.0
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272.1
Pre historie

De kunst van de prehistorie duidt de periode aan 
tot aan de ontwikkeling van het schrift. Het vroegst 
bekende werk is de venus van Tan-tan gemaakt tussen 
500.000 en 250.000 voor christus. Echter zijn niet 
alle onderzoekers het hier over eens of dit werkelijk 
door de mens is gemaakt of toevallig door de natuur 
is ontstaan. De vroegste voorwerpen die als kunst 
beschouwd worden zijn de grotschilderingen uit het 
laat-paleolithicum, maar ook bijvoorbeeld de Venus 
van Willendorf. In het mesolithicum is vooral de 
mobiele kunst terug te vinden, zoals beschilderde 
kiezenstenen. In de bronstijd werden, door de 
toegenomen rijkdom, luxe producten gemaakt, zoals 
versierde wapens en helmen. 

Archaïsche Griekse kunst   

Tussen 700 en 500 voor Christus vindt er een 
belangrijke ontwikkeling plaats; de beeldhouwers 
slagen er namelijk steeds beter in om de menselijke 
figuur zo waargetrouwen mogelijk uit te beelden. Er is 
dus een groot verschil zichtbaar tussen de archaïsche 
kunst en de klassieke kunst in anonimiteit van de 
afgebeelde mensenfiguren. Deze anonimiteit ziet men 
in de abstracte kunst later ook terug komen. 

Klassieke Griekse kunst 
 
In de periode na 500 voor christus ontstond er 
een nieuw aandachtpunt in de beeldhouwkunst, 
namelijk het thema ‘beweging’. De beeldhouwers 
stapte af van de frontaliteit en zochten meer 
naar een natuurlijke en levendige pose. Na 500 
v.C. vinden er ook veranderingen plaats in de 
vaasschilderkunst. In de archaïsche periode waren er 
zwarte figuren geschilderd op een rode achtergrond, 
in de klassieke periode is dit juist andersom. Ook 
het thema beweging wordt doorgevoerd op de 
vaasschilderingen. 

Hellenistische kunst

De meeste beelden uit de hellenistische tijd sluiten 
aan bij de stijl van de klassieke Griekse kunst. 
Ondanks het herhalen van een bestaande stijlvorm 
is er wel een grote beweeglijkheid zichtbaar. Ook 
is er meer belangstelling voor vrouwelijk naakt. 
De portretsculpturen waren in deze tijdsperiode 
nog vrij beperkt. In de vaasschilderkunst zijn twee 
ontwikkelingen zichtbaar: op de eerste plaats de 
toegenomen aandacht voor beweging en op de 
tweede plaats het weergeven van ruimte en diepte 
waardoor er een derde dimensie ontstaat. Ook 
in de mozaïeken zijn deze aspecten zichtbaar. De 
hellenistische kunst wordt gezien als een voorbode 

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE 
KUNSTSTROMINGEN
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voor de Romeinse kunst, waarmee het uiteindelijk 
samenvalt. Tussen de klassieke en hellenistische kunst 
is een duidelijk verschil zichtbaar. Bij het hellenisme 
is een hang naar pathos en drama zichtbaar. Ook 
wordt er bij de beeldhouwwerken gestreefd naar een 
natuurgetrouwe weergaven, dit is in strijd met de 
idealisering van de klassieke sculpturen Het hellenisme 
kan met zijn bijna karikaturale beeldhouwwerken 
gezien worden als een maniëristische stroming. 

Romeinse kunst 

Binnen de Romeinse kunst wordt er nog meer 
gestreefd naar realisme. Dit is terug te zien in 
de aandacht voor bepaalde details maar ook 
in de belangstelling voor alledaagse taferelen. 
Ook de bewondering voor de klassieke Griekse 
beeldhouwkunst is zichtbaar, de Griekse kunst werd 
namelijk vaak als inspiratiebron gebruikt. In het begin 
van de keizertijd werden veel schilderingen gemaakt 
naar voorbeeld van de Grieken: als onderwerp 
werden eveneens de Griekse mythes en legendes 
gebruikt en ook werd er net als bij de Grieken veel 
aandacht aan proporties en anatomie besteedt. 
De Romeinse kunstenaars waren werkzaam binnen 
verschillende genres zoals de portretschilderkunst, 
landschapschilderingen, maar ook stillevens en 
architectuur schilderingen. 

Vroeg christelijke en byzantijnse kunst

De vroeg christelijke kunst wordt niet gezien als een 
stijl, maar als een verschijnsel binnen de laat Romeinse 
kunst. “ Als onderdeel van de laatantieke kunst staat 
zijn zowel artistiek als inhoudelijk op de grens tussen 
oudheid en middeleeuwen.” (3) Deze periode kan 
worden opgedeeld in twee periodes. De periode voor 
en na dat de christenen toestemming kregen om hun 

religie in het openbaar uit te mogen oefenen. 

De periode voor 313: De christelijke godsdienst 
stond afwijzend tegenover het maken van religieuze 
afbeeldingen. Toch werden er afbeeldingen gemaakt 
in het graf van gestorvenen. De stijl van deze 
beelden sluit aan bij de laat-romeinse schilderkunst. 
De sarcofagen waren voorzien van christelijke 
voorstellingen. 

De periode na 313: De schilderkunst in deze fase 
bestond voornamelijk uit mozaïeken. Christelijke 
kunstenaars namen de strenge compositieschema’s 
van de hofkunst over. De ruimtelijke achtergronden 
maakte plaats voor monotone achtergronden. Ook 
het Romeinse realisme en de portretkunst verdween 
geleidelijk. Kenmerkend waren nu de strakke vormen 
en de schitterende kleuren. 

De Byzantijnse kunst: De beeldende kunstenaars 
bleven in de byzantijnse periode aan de laat-anieke 
periode. 

Tijd van volksverhuizingen

Met de val van het Romeinse rijk vonden er een 
aantal veranderingen plaats. De thema’s anatomie 
en proporties verdwenen. “Het zwaartepunt van 
de artistieke ontwikkelingen verschoof in deze tijd 
naar de decoratieve edelsmeedwerk van de nieuwe 
volkeren.”(4)  Wanneer hierbij mensen of dieren 
werden afgebeeld ging het om de decoratieve vorm 
en minder om de correctie weergave qua anatomie. 
Ook ontstond er behoefte aan manuscripten met 
religieuze teksten en christelijke voorstellingen. 
Als voorbeeld hierbij diende de vroeg-christelijke 
bijbels: de tekeningen werden in grote lijnen 
hiervan overgenomen. Echter de stijl en detaillering 
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toont wel duidelijk overeenkomst met die van de 
edelsmeedkunst. 

Karolingische kunst 

In deze periode probeerde men in de miniaturen de 
oudheid weer te doen herleven: men kreeg weer 
oog voor klassieke vormen en verhoudingen. De 
plastische en anatomische stijl kwam dus terug. De 
beeldhouwkunst uit de Karolingische tijd blijft beperkt 
tot ivoorsnijwerk: hier werden eveneens voorbeelden 
uit de vroeg christelijke tijd nagemaakt. 

11de eeuw en de tijd van de overgang
In de schilderkunst van de 11de eeuw verdwenen 
de ruimtelijke effecten en kregen de figuren meer 
expressie; bijvoorbeeld door het verlengen of juist 
verkorten van ledematen. Ook maakte dieptewerking 
weer plaats voor strakke achtergronden, net als in 
de byzantijnse kunst. Ook werd kleur een steeds 
belangrijker middel om de expressie te vergroten. 
Ook in de miniaturen zijn deze kenmerken terug 
te vinden. Pas op het eind van de 10de eeuw komt 
de ontwikkeling van sculpturen weer op gang. De 
11de eeuw kan worden gezien als een tijd van 
experimenteren. 

Romaanse kunst

“De duidelijkste karakteristiek van de romaanse 
beeldhouwkunst in vrijwel alle landen is de grote 
expressivititeit. De kunst was in deze tijd het 
uitdrukkingsmiddel bij uitstek van de religieuze 
cultuur.”(5) Om deze religieuze cultuur extra 
uitdrukkingskracht te geven werd er een vormgeving 
toegepast die ten koste ging van anatomische 
nauwkeurigheid. Voorbeelden hiervan zijn het 
groter afbeelden van christus dan zijn apostelen 

en sterke licht/donkerwerking van reliëfs. De 
lineaire oppervlakte behandeling, gesloten vorm 
en langgerekte figuren waren typerend voor de 
romaanse periode. Aan het einde van de romaanse 
periode is er weer meer aandacht zichtbaar voor 
natuurgetrouwenheid: de gezichten worden 
vervaardigd met meer anatomische details en ook 
bijvoorbeeld de plooien van kledij worden steeds 
fijner. De romaanse beeldhouwkunst zit grotendeels 
verweven met de architectuur in gebouwen. 
Van de losse beeldhouwkunst is weinig bewaard 
gebleven, omdat deze vaak in brons of hout werden 
gemaakt. Een van de type schilderwerken die in 
de romaanse kerken veel terug kwamen waren 
de muurschilderingen. Kenmerkend hierin de 
beweeglijkheid en expressie in de ledenmaten, maar 
ook het ontbrekend van ruimtelijkheid. Er zijn dus 
duidelijke overeenkomsten met de tekenachtige stijl 
van de byzantijnse kunst zichtbaar, maar dan met een 
grote expressiviteit, passend in de 12de eeuw. Deze 
zelfde karakteristieken zijn eveneens terug te vinden 
in de miniatuurschilderkunst. In de overgang naar 
de gotiek wordt de stijl minder vlak en is er opnieuw 
meer aandacht voor anatomie. De schilderingen uit 
de romaanse periode doen denken aan de opzet 
van gebrandschilderde ramen; “scherp neergezette 
en met stralende helderde, maar vlakke kleuren 
ingekleurde tekening.” Men was in deze periode dus 
minder uit op de natuurgetrouwenheid en daarom 
doen deze schilderingen denken aan de moderne 
schilderkunst. 

Gotiek 

In de gotische periode worden de sculpturen qua 
vorm soepeler en beweeglijker en komende de 
sculpturen meer los van hun achtergrond. Er is hier 
dus een vergelijking zichtbaar met de overgang van 
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de archaïsche periode naar de klassiek Griekse 
periode. Ten opzichte van de romaanse periode 
is er in de gotiek sprake van een hogere mate 
van realiteit en de expressiviteit van de gelaten is 
minder sterk. Rond 1200 nam de belangstelling voor 
vrijstaande beelden toe en vanaf 1300 worden de 
beelden sierlijker en eleganter van stijl. Dit wordt 
ook wel de internationale stijl genoemd. In de gotiek 
speelden muurschilderingen een minder grote rol, 
omdat er in de gotische kathedralen nauwelijks nog 
grote muuroppervlakken aanwezig waren en juist 
meer glas. Hierdoor kwamen de gebrandschilderde 
ramen hier als belangrijke beelddragers in opkomst: 
zij vormde namelijk samen met de sculpturen 
een beeldverhaal van de heilsgeschiedenis. Net 
als in de beeldhouwkunst is er ook bij de fresco’s, 
manuscripten en panelen de belangstelling voor het 
correct weergeven van anatomie terug te zien. Deze 
transformatie van een gedwongen symmetrische 
houding naar een ongedwongen asymmetrische 
houding is ook terug te zien in de laat klassieke 
beeldhouwkunst. In de internationale stijl zijn net 
als bij de beeldhouwkunst de sierlijke S-vormen 
en vloeiende vormen terug te vinden. Ook is er 
een toegenomen aandacht voor alledaagse details 
zichtbaar. 

Late gotiek

In de late gotiek is er meer aandacht voor ruimte, 
zoals landschappen. Ook is er meer aandacht voor 
de uitwerking van details. In deze periode stapte 
de kunstenaars weer af van de sierlijke vormen van 
de internationale stijl en keer men weer terug naar 
de krachtigere figuren met realistische weergave. 
Kenmerkend hierin zijn de zware en hoekige plooien 
van kleding, maar ook de precieze weergave van 
details. 

Vroege renaissance

De middeleeuwen worden dikwijls gezien als een 
donkere periode waarin alle kwaliteiten van de grieken 
en romeinen teloor waren gegaan. Vandaar dat men 
tijdens de renaissance spreekt over de herontdekking 
van de griekse en romeinse kunst. In de 14de eeuw 
werd er door kunstenaars steeds meer aandacht 
besteed aan het realistisch weergeven van de zichtbare 
wereld.  Ook ontstaat er weer meer aandacht voor 
dieptewerking en zelfs op een wetenschappelijke 
manier met het centraal perspectief. In de 15de eeuw 
werden er studies naar de anatomie van mens en dier 
gedaan om nog realistischere werken te maken. “We 
zien een toenemende belangstelling voor de klassieke 
oudheid, zowel voor de architectonische motieven 
als voor onderwerpen die aan de voorstellingswereld 
van de Grieken en Romeinen werden ontleend.” (5) In 
reliëfs komen qua compositie dezelfde kenmerken als 
bij de schilderkunst voor: een strakke opzet en centraal 
perspectief. Kunstenaars versterkte de ruimtelijkheid 
ook door delen die verder weg zijn vlakken te maken. 
Net als bij de schilderkunst wordt er ook bij sculpturen 
veel aandacht besteed aan de correcte anatomische 
weergave. De renaissance wordt gezien als een nieuwe 
tijd of de wedergeboorte van de klassieke oudheid. Er 
is in deze periode een combinatie van het religieuze 
van de middeleeuwen en het idealisme van de 
klassieke oudheid te zien. 

Hoge renaissance

“In het werk van veel schilders vanaf ca. 1500 zien we 
dat de wat strakke opzet en tekenachtige manier van 
schilderen van de vroege renaissance plaats maakten 
voor een meer picturale werkwijze: de contouren 
werden zachter, de kleurvlakken staken minder scherp 
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tegen elkaar af. Verder werden ruimte en anatomie 
nog realistischer weergegeven dan voorheen.” (7) 
Ook de compositie werd steeds belangrijker. Zo ging 
de voorkeur uit naar een symmetrische vlakverdeling 
en probeerde men de figuren te plaatsen binnen een 
driehoek of cirkel. Binnen de portretschilderkunst is 
in de 15de eeuw een getogenheid terug te vinden, 
echter in de 16de eeuw maakt deze plaats voor 
trots en zelfbewustzijn. De mensen worden vaak 
afgebeeld in rijke kleding en worden omringd door 
alledaagse voorwerpen. Ook in de beeldhouwkunst 
zijn de perfecte beheersing van de anatomie, zelfs 
in moeilijke houdingen, terug te zien. Ieder spiertje 
is nauwkeurig vervaardigd. Meer diepte effect bij 
bijvoorbeeld haren en ogen zorgde voor een grotere 
expressiviteit door het vergrotende licht/donker 
effect. 

Maniërisme

Er waren ook schilders die de technieken van de 
renaissance overdreven. “Dat kon resulteren in 
een versterkte dieptewerking, een onnatuurlijke 
tegenstelling tussen licht en donker, ingewikkelde 
lichaamshoudingen, een uitgerekte anatomie 
of onwerkelijke kleuren.” (8) Deze kunstenaars 
worden manieristen genoemd. Herkenbaar aan de 
maniëristische sculpturen zijn de verlenging van 
ledenmaten en de gedraaide compositie waardoor 
alle zijde van het beeld even interessant zijn. 
“De kunstenaar is opzoek naar andere, nieuwe wegen 
en wil zijn eigen maniera ontwikkelen en beproeven. 
Wie in het spoor van zijn voorbeeld blijft en niet 
voordurend naar verandering of vernieuwing zoekt, 
beantwoordt in ieder geval niet aan de principes 
van het juist door de renaissance ontworpen 
kunstenaarstype.” (9) Niet alleen het maniërisme 
heeft deze karakteristieke houding, ook het 

hellenisme, rococo, symbolisme en postmodernisme 
kunnen worden gezien als maniëristische tendensen. 

Barok & rococo 

 “De tijden waren veranderd: de katholieke kerk had 
zich hersteld en zocht nu naar uitdrukkingvormen 
die beter bij de nieuwe spiritualiteit pasten dan het 
soms als decadent ervaren maniërisme.” (10) Zo 
werden toevoegingen die niet noodzakelijk waren 
voor het religieuze verhaal weggelaten. “ Binnen de 
Italiaanse barok geeft jan van laarhoven aan twee 
hoofdrichtingen te zijn: de klassieke richting en de 
dynamische richting met een groot licht/donker effect. 
Buiten portretten en landschapsschilderingen werden 
er ook bijvoorbeeld stillevens, genre-taferelen, zee- en 
stadszichten gemaakt. De belangrijkste beeldhouwer 
in de tijd van de barok is Gianlorenzo Bernini. Als 
voorbeeld nam hij de kunstenaars van de hoge 
renaissance, de absolute schoonheid en beelden uit 
de oudheid. Echter, terwijl de beeldhouwerken van 
Michelangelo in de renaissance rust en harmonie 
uitstraalde, bezaten de beelden van Bernini een grote 
beweeglijkheid. “In tegenstelling tot de manieristen 
gaf Bernini zijn beelden juist hun grootste visuele 
effect vanuit een bepaald standpunt. Dat was in zekere 
zin een terugkeer naar de hoge renaissance, maar 
Bernini voegde ook enkele nieuwigheden toe: een 
grote dynamiek en innerlijke spanning en een sterk 
licht-donker contrast door een zware, plastische stijl.” 
(11) Nieuw is dus dat het beeld zijn omgeving erbij 
betrekt.  Ook ontstond er in de 18de eeuw een nieuw 
type sculpturen. Men zocht voor de verlevendiging 
van het interieur naar kleine beeldjes. Porselein was 
een middel om tegen relatief lage kosten deze kleine 
sculpturen te maken. 
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Rococo

Kenmerkend voor de rococo waren de lichtere 
kleuren en de gevoelige landschapsuitbeeldingen. 
Het woord rococo stamt af van het woord roc (rots) 
en coquilles (schelpen). Het gaat hier om een, 
hoofdzakelijk, decoratieve stijl. Binnen deze stijl is 
er zowel beeldhouwkunst als schilderkunst terug te 
vinden. Thema’s die gebruikt werden waren onder 
andere liefde, natuur en mythologie. 

Neoclassicisme

De neo-classisten maakten gebruik van strak 
gecomponeerde schilderijen met grote vlakken 
parallel aan het beeldvlak, gebruikte koele kleuren 
en legde accent op contouren. Toch waren er ook 
verschillen zichtbaar ten opzichte van de klassieke 
schilderkunst: door archeologische kennis kon 
men bepaalde voorwerpen en kleding veel meer 
natuurgetrouwen afbeelden. Om dat men een parallel 
zag tussen de politiek van die tijd en de Romeinse 
tijd, ging men ook meer taferelen uit die Romeinse 
geschiedenis gebruiken. Ook in de beeldhouwkunst 
werd de antieke kunst als voorbeeld gebruikt. 
Echter kopieerden men deze niet letterlijk, maar 
men verwerkte de archeologische kennis met grote 
nauwkeurigheid. 

Romantiek 

Er wordt gesteld dat zowel het neoclassicisme als 
de rococo spreken van escapisme. “In hun vlucht 
uit de alledaagse werkelijkheid betonen beide zich 
voorlopers van de romantiek en belichamen zij deze 
al enigszins.” (12) Door dat er in de romantiek meer 
ruimte was voor individualiteit en persoonlijkheid is 
er een groot verscheidenheid aan stijlen binnen deze 
periode zichtbaar. De romantiek is niet de aanduiding 
van een gemeenschappelijke stijl maar van de kunst 
uit de periode van de eerste helft van de 19de eeuw. 
Tijdens de romantiek was er veel aandacht voor 
landschap; zowel een lieflijk als een woest landschap. 
Hier is niet alleen het natuurlijke van belang maar ook 
een bijvoorbeeld dromerige of juist zwaarmoedige 
sfeer. Opvallend is dat sommige kunstenaars al neigt 
naar het abstraheren van vormen; er is dus toch al 
een voorbode zichtbaar naar de moderne wereld. 
Voor hem waren details ondergeschikt aan de heldere 
en warmen kleuren; hier komt dus het schetsmatige 
en expressieve karakter terug. In de periode 
van de romantiek zijn er maar weinig bekende 
beeldhouwkunstenaars te vinden. Wel zijn er een 
grote hoeveelheid aan sculpturen, geïnspireerd op de 
middeleeuwen, vervaardigd in de romantiek. 

Realisme 
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“[Realisten] had bezwaren tegen de subjectieve en 
emotioneel gedreven wijze waarop veel schilders 
voor hen werkten, en keerden zich tegen een wijze 
van schilderen die zij beschouwden als het resultaat 
van een vlucht uit de realiteit.” (13) Voor realisten 
stond de alledaagse werkelijkheid centraal; beroepen 
of bijvoorbeeld sociale problemen waren thema’s 
voor hun schilderwerken. Het realisme is een reactie 
op het escapisme van de romantiek. De kunstenaars 
zochten naar  “een niet geïdealiseerde of anderszins 
geïnterpreteerde werkelijkheid: naar de enige echte. 
“ (14) Het realisme was al eerder in de kunst terug 
te zien, bijvoorbeeld in de Romeinse tijd, de late 
gotiek en in de 17de eeuw, maar was in de 19de 
eeuw werd het realisme pas een op zichzelf staande 
kunststroming. In de 20ste eeuw bestonden binnen 
het realisme nog nieuwe stromingen, zoals het 
magisch realisme, nieuwe zakelijkheid en modern 
realisme. 

Impressionisme

Overeenkomstig met het realisme gebruikt 
impressionisten eveneens alle daagse onderwerpen 
als thema. Echter hebben zij extra aandacht voor 
licht en sfeer. “ Die constant veranderende sfeer 
maakte naar hun mening een belangrijk deel uit 
van de werkelijkheid.” (15) Het impressionisme was 

vooral een schilderstroming, toch zijn er een aantal 
beeldhouwers die onder deze stroming vallen zoals 
Auguste Rodin.

Post impressionisme 

Het postimpressionisme is een verzamelnaam voor 
een aantal verschillende stromingen. Het was een 
reactie op het ‘platte’ impressionisme en men wilde 
meer diepgang. Echter deden de verschillende 
kunstenaars dit op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld:
- Paul Cezanne: “Volgens heb was het de taak van 
de schilder om de zichtbare wereld terug te brengen 
tot elementaire vormen als cirkels, bollen, kubussen 
en kegels. En ze op het platte vlak van het schilderij 
te rangschikken tot een evenwichtig opgebouwd 
geheel.” (16)
- Georges Seurat: “Kunst was voor hem het resultaat 
van harmonie, evenwicht, een ritmische afwisseling 
van  met elkaar contrasterende kleuren en vormen, 
en een juiste balans tussen horizontale en verticale 
lijnen.” (17) De techniek die hij hiervoor gebruikte 
wordt het pointillisme genoemd. 
- Paul Gauguin: “Hij nam het gebruik van kleur en 
lijnen zoals dat onder andere in de middeleeuwse 
kunst werd gedaan. De kunst is afhankelijk van het 
platte vlak en ruimtelijkheid is niet aan de orde.” (18)
- Van gogh: Hij probeerde, in plaats van het precies 
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weergeven van de werkelijkheid, beelden sterker uit 
te drukken door de werkelijkheid waar nodig iets te 
veranderen. 
“Het post impressionisme wordt gezien als een 
containerbegrip voor onder andere ‘de grote drie’ 
(Met o.a. van Gogh), de Nabis en het symbolisme. 
De kunstenaar Paul Cezanne kan worden gezien als 
de verbinding tussen het impressionisme en het 
kubisme.”  (19)

Fauvisme  

Het fauvisme is opzoek naar een nieuwe 
uitdrukkingsmogelijkheid. Hierin was Henri 
Matisse de belangrijkste kunstenaar.  “[Henri 
Matisse] zette die werkelijkheid over in een sterk 
vereenvoudigde, tweedimensionale vorm waarbij 
perspectief, schaduw en andere ‘illusionistische’ 
effecten werden verwaarloosd of zelfs genegeerd. 
Hij gebruikte ongemengde, gedurfde kleuren die 
met de oorspronkelijke kleuren van het afgebeelde 
onderwerp soms niets van doen hadden. […] De 
kunstenaar paste het afgebeelde onderwerp aan aan 
zijn eigen ideeën, en hoopte op deze wijze een zo 
groot mogelijke dynamiek en persoonlijke expressie 
te bereiken te bereiken met uiteindelijk doel: het 
scheppen van een nieuwe werkelijkheid op het 
schilderij.” Vanaf 1908 werd de stijl meer ingetogen 
qua kleur en kwam de nadruk meer op de vloeiende 
lijnen te liggen.” (20)

(Duits) expressionisme

Doel van de expressionisten was om sfeer van 
bijvoorbeeld droefenis, verdriet of juist vreugde 
met behulp van een schilderij over te brengen. “Zij 
wisten dit te bereiken door de combinatie van een 

groot aantal middelen die in de kunstgeschiedenis 
allemaal wel vaker waren toegepast, maar zelden of 
nooit in een kunstwerk waren gecombineerd: een 
fel en hard coloriet, sterk contrasterende kleuren, 
harde lijnen, scherpe contouren, hoekige vormen, 
anatomische vertekeningen, een pasteuze en rauwe 
manier van verf opbrengen, weinig of geen aandacht 
oor een perspectivische ruimteweergave. “ (21) De 
kunstenaars dienden hiervoor bovendien een erg 
goed gevoel te hebben voor de ‘stemmingswaarde’ 
van bepaalde kleuren. Ten opzichte van het fauvisme 
is het Duits expressionisme kil, hoekig en scherp. Het 
expressionisme brengt de kommernis in beeld, terwijl 
het fauvisme juist euforie in beeld brengt.

Kubisme

Uitgangspunt voor het kubisme was de opvatting 
van Cezanne: hij bracht voorstellingen terug tot een 
aantal grondvormen zoals de kubus, de bol en de 
kegel. Het onderwerp werd van ondergeschikt belang. 
Verder werden onnodige details weggelaten en alleen 
de hoofdzaken weergegeven. Tussen 1909 en 1911 
ontwikkelde zich het analytisch kubisme: Voorwerpen 
werden hier vanuit meerdere standpunten tegelijk 
weergegeven en in facetten uiteen gelegd. Tussen 
1912 en 1914 ontstond het synthetische kubisme: 
“De vergaande facettering van het object werd toen 
verlaten. De kunstenaars brachten op het schilderij 
niet alleen een groter aantal letters en woorden aan 
dan in de vorige fase, maar plakten ook fragmenten 
van echte voorwerpen op het doek.” (22) Zo ontstond 
dus de collage, waarbij losse fragmenten een nieuw 
geheel vormen met elkaar. Na 1914 was het klassieke 
kubisme voorbij, wel bleef het tot aan de tweede 
wereldoorlog in andere vormen bestaan.
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Futurisme
Belangrijke onderwerpen voor de futuristen waren 
beweging en dynamiek:  De artistieke middelen die 
voor het weergeven van dynamiek werden gebruikt 
komen overeen met die van de kubisten. “Met 
behulp van pointillistische technieken of kubistische 
vorm facettenringen probeerden zij verschillende 
ervaringen, gebeurtenissen en bewegingsprocessen in 
de tijd simultaan op het doek af te beelden” (23)

Constructivisme

“In de theorie van het constructivisme kwam het 
begip ‘constructie’ in de plaats van ‘compositie’. Net 
als Kandinsky maakten de constructivisten een bijna 
wetenschappelijke studie van de abstracte elementen 
die een kunstwerk bepaalden, zoals vlak, opbouw, 
lijn en kleur.” (24) Eerst ging het hier alleen om twee 
dimensionale werken, later ook drie dimensionale 
werken en zelfs gebruiksvoorwerpen en architectuur.

Bauhaus

Het bauhaus werd opgericht door architect Walter 
Gropius. “Opzet was om binnen een schoolverband 
te komen tot een werkwijze waarbij kunst en meer 
praktische aspecten van vormgeving dichter bij 
elkaar kwamen” (25) Uiteindelijk richtte de bauhaus 
zich hoofdzakelijk op architectuur en de industriële 
vormgeving. 

De stijl

“De stijl streefde naar een ‘universele harmonie’, 
naar kunst met een alles omvattende geldigheid, 
waarin geen plaats meer was voor toeval of 
persoonlijke willekeur.” (26) Net als bij het kubisme 
en constructivisme ging men zich op beeldmiddelen 

en materialen zelf concentreren. “Een schilderij moet 
helemaal gereconstrueerd zijn uit zuivere beeldende 
elementen, dat wil zeggen uit vlakke en kleuren. Een 
picturaal element heeft geen andere betekenis dan 
zichzelf en bijgevolg heeft het schilderij geen andere 
betekenis dan zichzelf.” (27) 

Pittura metafisica

Ook binnen de pittura metafisica ging men op 
zoek naar een nieuwe werkelijkheid, hierbij was 
het onderbewustzijn van groot belang. De pittura 
metafisica heeft grote overeenkomsten met het latere 
surrealisme. Er werd vaak een beklemmende sfeer 
bereikt, door de verlatenheid, langgerekte schaduwen 
en overdrijving van perspectieven. 

Dadaïsme

Het dadaïsme was een protestbeweging tegen het 
establishment; ze zette zich af tegen de artistieke 
opvattingen van de bourgeoisie. Ze wilde eigenlijk 
helemaal geen kunst maken, maar in alle opzichten 
provoceren. Ze stelde daarom kant en klare 
gebruiksvoorwerpen in plaats eigen gemaakte kunst 
tentoon. “Essentieel was de rol van het onbewuste, 
dat enkele jaren later in de beeldende kunst zo 
belangrijk zou blijken. In zekere zin mag men het 
dadaïsme dan ook beschouwen als de voorloper van 
het surrealisme.” (28) 

Surrealisme

Het surrealisme staat in verband met de 
ontdekkingen van Freud in de psychoanalyse. 
Andre Breton definieerde het surrealisme als volgt: 
“Surrealisme is de zuiver psychische automatisme, 
waardoor men mondeling, schriftelijk of op enige 
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andere wijze het werkelijke verloop van het denken 
tracht uit te drukken. Een denk-dicaat zonder enige 
controle door het verstand en buiten alle esthetische 
of ethische overwegingen.” (29) De schilderwerken 
zijn in uiteenlopende verschijningsvormen terug te 
vinden. 

Abstract expressionisme

Na de tweede oorlog hechtten kunstenaars weer 
waarde aan het uitdrukken van hun eigen gevoel. De 
nawerking van het expressionisme en de abstracte 
kunst van Kandinsky resulteerden samen in het 
abstract expressionisme. Vanaf het midden van de 
jaren veertig zijn deze kunstenaars in twee groepen 
in te delen: de ‘action painters’ en de ‘colourfield 
painters’.

Neo-expressionisme

Tien jaar na het abstract expressionisme waren er nog 
steeds kunstenaars geboeid door het expressionisme. 
Dit zorgde voor een opnieuw herleven van het 
expressionisme. 

 Post painty abstraction

“In het midden van de jaren vijftig, toen het abstract 
expressionisme in de Verenigde staten de toon 
aangaf, kwam er een reactie van kunstenaars die 
zochten naar evenwicht, rust en eenvoud. In hun werk 
maakte de emotionele factor als bron van inspiratie 
plaats voor een meer intellectuele benadering.” […] 
Ook in europa komen we veel schilders tegen die hun 
schilderijen opbouwen aan de hand van rationele 
regels, soms zelfs via een procedure die tevoren 
is vastgelegd en een bijna wiskundige benadering 
vraagt. In zekere zin zijn zij de erfgenamen van 

stromingen als het constructivisme en de stijl.” (30)

Pop art 

‘Popular art’ maakt gebruik van algemeen bekende 
beelden en motieven, ontleend aan de moderne 
samenleving en de consumptie cultuur. “Volgens 
kunstenaar Richard Hamilton moet ook een 
kunstwerk vluchtig zijn, afgestemd op de smaak 
van het grote publiek, goedkoop en in massa 
reproduceerbaar.” (31) Het gaat dus om het nieuwe, 
snelheid en originaliteit. Ze lieten zien dat alledaagse 
voorwerpen visueel ook boeiend konden zijn; het 
unieke en individualistische werd dus uit de weg 
gegaan. 

Op art 

De opart was een reactie de expressionistische 
schilderkunst. Dit type kunst lijkt te bewegen door 
bepaald gebruik van lijnen, vlakken en kleuren.  Deze 
stroming sluit aan bij de Bauhaus. 

Kinetische kunst

In tegenstelling tot de opart, draait het bij dit type 
kunst om ‘echte’ bewegingen. Voorbeelden van 
kunstobjecten zijn ´sculpturen´ die in beweging 
komen door wind. 

Minimal art

Minimal art is gemaakt vanuit een intellectuele 
benadering op het gebied van ontwerp maar ook 
qua materiaalkeuze. In het eerste geval duidt men 
op het feit dat het de kunstenaar weinig inspanning 
heeft gekost de kunst te vervaardigen en ik het 
tweede geval duid men op kant en klaar materiaal 
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die alleen nog maar geordend moet worden. De idee 
speelt een belangrijke rol binnen deze stroming: het 
kunstwerk komt voort uit een rationeel denkproces. 
Het minimalisme heeft een duidelijke relatie met 
Mondriaan. 

Concept art (1966) 

Net als bij minimal art waren de ideeën belangrijker 
dan hoe het kunstobject er uitzag. De stroming 
wordt vaak beschouwd als een experiment op de 
essentie van de kunst te onderzoeken. Om de kunst, 
als buitenstaander, te begrijpen wordt er een groot 
inlevingsvermogen gevraagd. 

Performance

Bij performance kunst gaat het om voorstellingen van 
kunstenaars, en heeft dus een tijdelijk karakter. Vaak 
worden deze taferelen vastgelegd op foto of film. 
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392.2KUNSTGESCHIEDENIS GEORDEND OP TIJD 

Wanneer de onderzochte kunststromingen op tijd 
worden gestructureerd kunnen een aantal zaken 
worden opgemerkt. Tot aan het jaar 1600 volgen alle 
stromingen elkaar relatief achter elkaar op. Echter 
na de 16de eeuw is hier een verandering in te zien. 
Terwijl namelijk de barok nog in volle bloei is ontstaat 
er een nieuwe stroming, het classicisme. Ook ontstaan 
de romantiek en het neoclassicisme vrijwel gelijktijdig. 
Hierna volgt een periode waarin de verschillende 
kunststromingen zich weer relatief netjes achter 
elkaar volgen. Echter van 1900 ontstaat er een wirwar 
aan verschillende stromingen die gelijktijdig hun 
intrede doen. Er moet worden toegevoegd, dat in 
de tijdlijn maar een kleine selectie van de moderne 
kunstperiodes is weergegeven. In realiteit zijn er in de 
20ste eeuw honderden verschillende kunststromingen 
ontstaan.  
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452.3KUNST GEORDEND OP THEMA 

Om de grote hoeveelheid stromingen te ordenen tot 
kleinere groepen wordt er in deze paragraaf gekeken 
naar de doelen binnen de kunst. Waarom is de kunst 
gemaakt en welke aspecten spelen hierbij een rol. 

Grieken & Romeinen : De verering van 
goden

Doordat Griekenland rond 800 te klein was geworden 
voor de Griekse beschaving, staken vele de zee over 
en vestigden zich in andere landen. Ook kwamen de 
Grieken in aanraking met Mesopotamie. Hierdoor liet 
men zich in de archaïsche periode zich beïnvloeden 
door de oosterse en Egyptische kunst. De klassieke 
periode was de periode dat de Griekse steden in 
conflict raakten met de Perzen. Deze periode wordt 
gezien als de bloeitijd. In de loop van de 4de eeuw 
verzwakte de macht van de Grieken. Later bouwde 
Alexander de grote een wereldrijk waar Griekenland 
onderdeel van was. In dit wereldrijk was de Griekse 
taal en cultuur leidend. Het hellenisme, zoals de 
kunststroming in deze periode wordt genoemd, kon 
gezien worden als een wisselwerking van de Griekse 
en niet griekse cultuur. De griekse cultuur was hier 
echter wel vaak dominant. 

Middeleeuwen: De kerk als machtigste 
orgaan 

De middeleeuwen duidt de periode aan tussen 
de ondergang van de klassieke beschaving en het 
opnieuw doen opleven hiervan. In deze periode 
was Europa weer verdeeld in kleine koninkrijken 
waarin de politieke macht beperkt was. De kerk van 
zeer grote betekenis geworden, ze was drager van 
cultuur en had een overal gezag. In de 11de kreeg de 
middeleeuwen zijn definitieve vorm waarbij de kerk 
de machtigste instelling was. Na veel experimenteren 
in die eeuw ontstond rond 1100 de romaanse periode, 
die streefde naar de Romeinse bouwvormen en 
technieken. Het ontstaan van de gotiek rond 1150 
viel samen met het opkomst van de steden. Hier 
stelde de stedelijke burgers andere eisen dan de 
bewoners van het platteland. “Ze verlangden naar aar 
weelde en luxe en wilde uitdrukking geven aan haar 
zelfstandigheid en pas verkregen macht en rechten.”  

Renaissance: De kritische mens  

Tussen 1350 en 1450, afhankelijk van de locatie, 
loopt de gotiek geleidelijk over in de renaissance. 
Deze periode wordt gezien als de ‘wedergeboorte’ 
van de klassieke oudheid. Oude klassieke schrijvers 
werden opnieuw ontdekt. In deze periode vond 
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er ook een belangrijk keerpunt plaats in de 
geschiedenis; “men ontdekte dat het op god 
gerichte wereldbeeld niet met de waarneembare 
werkelijkheid in overeenstemming was.” (32) Dit 
kwam door de ontdekkingsreizen en de contacten 
met vreemde culturen; men ging nadenken over 
de plek van de mens in de wereld. Er ontstond een 
nieuwe maatschappij waarbij de mens nog steeds 
godsdienstig was, maar kritischer naar religie keek. 
“De ideale mens van de renaissance was zelfbewust, 
onderzoekend, kritisch en gesteld op de geneugten 
der aarde.” (33) 

Post Renaissance: Verschuiving van de 
macht 

In de 16de eeuw vonden verschillende 
machtsverschuivingen plaats die van invloed waren op 
de eeuwen daarna:
- Ontwikkelingen binnen de kerk. In de 
16de eeuw ontstond er door het verschil in visie, 
mistoestanden en kritiek de reformatie. Echter 
halverwege de 16de eeuw ontstond er een 
contrareformatie als reactie op de reformatie. 
- De absolute monarchie, waarbij de vorsten 
behoefte hadden aan een representatieve en 
pronkende stijl. 
- De toenemende macht van de rijke burgerij 

In deze periode werd “de renaissancistische opvatting 
van de mens als maatstaf van alle dingen verlaten.” Er 
werd nu gewezen door onder andere de protestantse 
kerken op “de betrekkelijkheid van het aardse, de 
onontkoombaarheid van de dood en het feit dat de 
uiteindelijke verlossing niet gevonden zou kunnen 
worden in de eigen verdiensten en kwaliteiten, maar 
alleen in God.” (34) Hierdoor had de 17de en 18de 
eeuwse kunst een sterk moralistisch karakter. In 
de 18de eeuw verloor de kerk en haar godsdienst 
de dominante positie in de maatschappij, ook de 
absolute vorst verloor langzaam zijn macht. De manier 
van denken werd rationalistisch en nuchter. In deze 
tijd ontstond er verder een grotere belangstelling voor 
de natuur. 

19de eeuw:  De aanzet tot de moderne kunst 
Een groot verschil tussen de kunst laatste twee 
eeuwen en de eeuwen ervoor is de verscheidenheid 
aan stromingen en stijlen die gelijktijdig naast elkaar 
bestaan. Die verscheidenheid is vooral een gevolg 
van het toegenomen individualisme. Kunstenaars 
en opdrachtgevers onttrekken zich omstreeks 1800 
steeds gemakkelijker aan academische regels, en hun 
eigen visies staan centraal. 
of de heersende smaak en geven ruimte aan eigen 
visies op kunst en vormgeving. Deze veranderingen 
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zijn voor het eerst terug te vinden in de Romantiek. “ 
Vanuit die optiek kunnen de artistieke omwentelingen 
uit het begin van de 19de eeuw beschouwd worden 
als de aanzet tot de moderne kunst.” (35)

1850: de opkomst van de fotografie

 “Omstreeks het midden van de 19de eeuw 
deden zich veel veranderingen voor die ook voor 
de kunst gevolgen hadden: de uitvinden van de 
fotografie bijvoorbeeld. […] Een tweede verandering 
was het geleidelijk weggevallen van twee grote 
opdrachtgevers, Kerk en overheid. […] Toen Kerk en 
overheid na 1800 minder opdrachten plaatsen, viel er 
enerzijds een gat en werd anderzijds de vrije positie 
van de kunstenaars versterkt.[…] Zo kon de kunstenaar 
gaan zoeken naar waarden die in de fotografie 
toentertijd nog niet bereikt konden worden: sfeer, 
kleur en andere, min of meer abstracte waarden. 
Een andere mogelijkheid bestond erin gestalte te 
geven aan de eigen verbeelding of droomwereld.” 
(36) Vooral ontwikkeling van de fotografie heeft veel 
veranderd in de schilderkunst. Het schilderen  van zo 
waargetrouwen mogelijke taferelen kan veel beter 
bereikt worden door foto. Renoir geeft zo aan dat 
het niet meer gaat om hoe dingen zijn, maar hoe wij 
ze zien. In het begin gingen de schilderkunst en de 
fotografie elkaar proberen te imiteren. Uiteindelijk 

sloegen de kunstenaars op de vlucht en gingen ze 
andere wegen bewandelen. Door de komt van de 
fotografie zijn echter wel veranderingen zichtbaar in 
standpunt en ‘snap shot’. 

20ste eeuw: de weg naar abstractie

Door toedoen van onder andere kunstenaars 
als Cezanne ontstond er een nieuwe kijk op de 
werkelijkheid. Dit was voor andere kunstenaars 
een grote inspiratiebron om te breken met de 
academische opvattingen. “Steeds vaker werd een 
kunstwerk beschouwd als een geheel autonoom 
iets, dat geen directe relatie meer hoefde te hebben 
met een voorbeeld of herkenbare en zichtbare 
werkelijkheid.” (37) 

Na 1945: Nieuwe wegen

Door de als maar verder toenemende 
individualisering, bleef de hoeveelheid naast 
elkaar staande stromingen steeds meer toenemen. 
Binnen deze periode zijn er drie hoofdgroepen 
te onderscheiden: de groep die aansluit bij de 
vooroorlogse verschijnselen (expressionisme) , de 
groep die naar geheel nieuwe stromingen streefde 
(minimalisme, popart, opart etc.) en de groep die 
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512.4DE STRIJD TUSSEN RATIO EN GEVOEL 

Om Ook relaties te kunnen leggen tussen stromingen 
uit die verder uit elkaar liggen is er gekocht naar 
een andere manier om de kunst te ordenen. Door 
eerst een relatieschema op te zetten, valt er op dat 
er voordurend spraken is van reacties op elkaar. Een 
dergelijk overzicht lijkt vrij chaotisch, echter kunnen 
deze reacties worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: 
de rationele invloeden en de invloeden gebaseerd op 
gevoel. Aan de hand hiervan is de tijdlijn van de kunst 
opnieuw geordend. Deze ordening is op de volgende 
pagina terug te zien. 



the building as book 
telling the story of art

T
h
e
 s

t
o
r
y
 

o
f
 a

r
t

T
E
L
L
IN

G
..
..
 

Changes in time

Relationship 
between movements

the role of architecture

Archaic greek 

800 b.c. 

Classic greek 

500 b.c. 

Hellenism 

323 b.c.

early stone age

xxx 

late stone age 

xxx 

bronze age

xxx 

prehistory
Classic antiquity
honor

Roman

200 b.c

Early Christian
& Byzantin

200 a,d

Romanesque

1000

Gothic

1150

late gothic

xx

post renaissance
wealth

Early Renaissance

1400

High renaissance

1490

mannerisism

1530

Baroque

1600

Classicism

Rococo

1700

1640

neo classicism

Romanticism

1790

renaissance
humanism

Realism

1848

impressionism

1865

post impressionism

1880

Fauvism

1905

Cubism

1907

Futurism suprematism, constructivism, 
de stijl, bauhaus

abstract 
expressionism

1946

expressionism dadaism
Early Christian
& Byzantin

surrealism abstract 
expressionism

late gothic

Pop Art post modernism neo expressionism

1950

Minimalism, opart, ppa, concept art, landart

post impressionismemotional

rational

the transition...
attendance of photography

to a new time
abstraction

After the two worldwars 
prewar art in a new way

The wrapper
a collage of viewingbox-
es, showing a sneak pre-

view

Early medival mannerisism

ART

the body 
Showing the relation between 

different movements

ARCHITECTURE

the table of contents & 
summary 

Showing an overview of 
the different movements 
and how art has changed 

over time

caves - communicating Church - religionTemples - Honor Emergence of public museumWorkspace & private collecting white cube architecture

medieval
religion

terrace

entrance

medieval

1830 - 1900

1950

1950

Classic
Antiquity

1600

Workspace

shop

reading 
space

The museum 
of art history

CafeMain hall

Material floor exhibition room 

Material exterior facade  

emotional rational

thematical blocks

perforated steel

Befor realism 

smooth basalt (rational) 
rough basalt (expressional)

after realism 

mixed texture and depth

the building as book 
telling the story of art

The story 
of art

TELLING.... 

Changes in time

Relationship 
between movements

the role of architecture

Archaic greek 

800 b.c. 

Classic greek 

500 b.c. 

Hellenism 

323 b.c.

early stone age late stone age 

6000 b.c.

bronze age

2500 b.c. 

prehistory Classic antiquity
honor

Roman

200 b.c

Early Christian
& Byzantin

200 a,d

Romanesque

1000

Gothic

1150

late gothic

xx

post renaissance
wealth

Early Renaissance

1400

High renaissance

1490

mannerisism

1530

Baroque

1600

Classicism

Rococo

1700

1640

neo classicism

Romanticism

1790

renaissance
humanism

Realism

1848

impressionism

1865

post impressionism

1880

Fauvism

1905

Cubism

1907

Futurism suprematism, constructivism, 
de stijl, bauhaus

abstract 
expressionism

1946

expressionism dadaism
Early Christian
& Byzantin

surrealism abstract 
expressionism

late gothic

Pop Art post modernism neo expressionism

1950

Minimalism, opart, ppa, concept art, landart

post impressionism
emotional

rational

the transition...
attendance of photography

to a new time
abstraction

After the two worldwars 
prewar art in a new way

The wrapper
a collage of viewingboxes, 

showing a
sneak preview

Early medival mannerisism

ART

the body 
Showing the relation between 

different movements

ARCHITECTURE

CONNECTED WITH

the table of contents & summary 
Showing an overview of the different 
movements and how art has changed 

over time

caves - communicating Church - religionTemples - Honor Emergence of public museumWorkspace & private collecting white cube architecture

medieval
religion

terrace

entrance

medieval

1830 - 1900

1950

1950

Classic
Antiquity

1600

Workspace

shop

reading 
space

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

E

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

E

s

c

a

p

e

 

(

 

P

i

t

t

u

r

a

m

e

t

a

f

i

s

i

c

a

,

 

D

a

d

i

s

m

,

S

u

r

r

e

a

l

i

s

m

)

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

E

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

E

x

c

a

p

e

 

(

P

o

p

a

r

t

,

P

o

s

t

m

o

d

e

r

n

i

s

m

,

H

a

p

p

e

n

i

n

g

 

&

p

e

r

f

o

r

m

a

n

c

e

)

A

b

s

t

r

a

c

t

e

x

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Floor 3 + 1/2

Floor 4 

Floor 5

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

1

8

4

8

1

9

0

0

P

o

s

t

 

I

m

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

R

e

a

l

i

s

m

I

m

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

F

a

u

v

i

s

m

A

b

s

t

r

a

c

t

i

o

n

(

S

u

p

r

e

m

a

t

i

s

m

,

S

t

i

j

l

,

 

B

a

u

h

a

u

s

)

E

x

t

r

a

 

d

i

m

e

n

t

i

o

n

(

C

u

b

i

s

m

,

 

F

u

t

u

r

i

s

m

,

C

o

n

s

t

r

u

c

t

i

v

i

s

m

)

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

1

9

2

5

1

9

5

0

A

b

s

t

r

a

c

t

i

o

n

(

M

i

n

i

m

a

l

i

s

m

,

P

P

A

,

C

o

n

c

e

p

t

 

a

r

t

)

E

x

t

r

a

 

d

i

m

e

n

t

i

o

n

(

K

i

n

e

t

i

c

 

a

r

t

,

 

O

p

a

r

t

)

A

b

s

t

r

a

c

t

e

x

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

Floor 2 + 1/2

Floor 3

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

S

h

o

p

E

n

t

r

a

n

c

e

K

e

u

k

e

n

C

a

f

e

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

C

l

a

s

s

i

c

 

a

n

t

i

q

u

i

t

y

A

n

c

i

e

n

t

 

G

r

e

e

k

H

e

l

l

e

n

i

s

t

i

c

R

o

m

a

n

C

l

a

s

s

i

c

a

l

 

G

r

e

e

k

6000

2500

1200

6000

6000

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

M

e

d

i

v

a

l

E

a

r

l

y

 

C

h

r

i

s

t

i

a

n

 

&

 

B

y

z

a

n

t

i

n

(

a

f

t

e

r

 

3

1

3

)

E

a

r

l

y

M

e

d

i

v

a

l

E

a

r

l

y

 

C

h

r

i

s

t

i

a

n

 

&

B

y

z

a

n

t

i

n

 

(

b

e

f

o

r

 

3

1

3

)

R

o

m

a

n

e

s

q

u

e

G

o

t

h

i

c

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

1

8

t

h

 

c

e

n

t

u

r

y

1

6

t

h

 

c

e

n

t

u

r

y

N

e

o

 

c

l

a

s

s

i

c

i

s

m

C

l

a

s

s

i

c

i

s

m

Early Renaissance

High Renaissance

Mannerisism

R

o

c

o

c

o

R

o

m

a

n

t

i

c

i

s

m

B

a

r

o

k

L

a

t

e

 

G

o

t

h

i

c

Floor 1

Floor 2

Groundplan

GSEducationalVersion

RevID ChID Wijz. naam Datum

Drawing:

Studentnumber:

Project

Studentname:

Recollection

Graduation studio 2014 - 2015

A.M.H. Franssen

0674441

Museum of art history - Arnhem

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

CV

HR-combiketel (HR 107)

wm

opstelplaats wasmachine

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdroger

wd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine

wm

vloerluik 600x800

M.K.

electra  conform NEN 1010

bouwkundig

aansluiting koelkast

kk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

2400+

aansluiting cv-ketel

cv

aansluiting mechanische ventilatie

mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende leiding tbv vuilwater

: inspectieput

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stuk

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

riolering/vloerleidingen

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

kantplank

latei

versterkte strookvs

0.1

ruimte volgens bouwbesluit terminologie

Renvooi (Voorbeeld)

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

ll div.

: muisdicht ventilatierooster

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk 80/20

- - rood/bruin -

verhouding 80% rood, 20% bruin

gevel metselwerk 40/60

- - roob/bruin -

verhouding 40% rood, 60% bruin

baksteen rood T 14-02 code Ubbens

prefab rollagen

voegen

kozijnen

draaiende delen

voordeur

plaatmat.(kader)

plaatmat.(voorgevel)

beton

mortel

hout

Eternit

steenstrips

doorstrijken

schilderwerk

natura

bruin

roob/bruin

l-grijs

wit

grijs

G 17-38

-

-

RAL 7036

N 191

N 271

N 191

baksteen

-

- code Ubbens

verhouding 80% rood, 20% bruin

hout

hout

schilderwerk

schilderwerk

d-grijs

d-grijs

Eternit natura

overstekken

goot + dakrand

dakbedekking (hellend)

aluminium

keramisch

vlak engobe

grijs

grijs

zwartbruin

RAL 7036

RAL 7036

G-10

platinagrijs

Nelskamp Nibra G-10

witEternit natura

aluminium

platinagrijs

Kegro 9163

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

v

ventilatierooster

RAL 7012

RAL (ntb)

grijs

waterslagen

aluminium

l-grijs

RAL 7036

dakbedekking (plat)

bitumen

grijs

voorzien van ballast

daktrim aluminium

grijs

RAL 7036

Woonfunctie

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Gebruiksoppervlak

(GO)

Verblijfsgebied

(VG)

Overige functies

100-140-100

gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

170-150

HSB-element-kalkzandsteen

stalen montagekozijn met bovenlicht,

 volle bovendorpel + plafondregel

deur dagmaat 900x2300

215

HSB-element

: liggende leiding tbv HWA

  (gescheiden syst.)

plaatmat.

(zij- en achtergevel)

TIP:

Bureaustempels en

renvooien kunnen snel

en makkelijk gewijzigd

worden als deze op

Worksheets staan.

Op elk masterlayout is

dezelfde view geplaatst.

Het renvooi of de

stempel hoeft zo bij

wijzigingen alleen een

keer aangepast te

worden en niet meerdere

keren per Masterlayout.

I

I

3

3

5

5

6

6

2

2

4

4

H

H

B

B

A

A

E

E

C

C

G

G

F

F

7

7

1

1

M

o

v

i

e

T

h

e

a

t

e

r

C

a

f

e

W

o

r

k

s

h

o

p

s

p

a

c

e

S

h

o

p

T

e

r

r

a

n

c

e

E

n

t

r

a

n

c

e

G

a

r

d

e

r

o

b

e

 

 

 

S

t

o

r

a

g

e

I

n

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Floor 0 + 1/2

Floor 1 + 1/2

Nieuwe maken

The museum 
of art history

CafeMain hall

Material floor exhibition room 

Material exterior facade  

emotional rational



the building as book 
telling the story of art

T
h
e
 s

t
o
r
y
 

o
f
 a

r
t

T
E
L
L
IN

G
..
..
 

Changes in time

Relationship 
between movements

the role of architecture

Archaic greek 

800 b.c. 

Classic greek 

500 b.c. 

Hellenism 

323 b.c.

early stone age

xxx 

late stone age 

xxx 

bronze age

xxx 

prehistory
Classic antiquity
honor

Roman

200 b.c

Early Christian
& Byzantin

200 a,d

Romanesque

1000

Gothic

1150

late gothic

xx

post renaissance
wealth

Early Renaissance

1400

High renaissance

1490

mannerisism

1530

Baroque

1600

Classicism

Rococo

1700

1640

neo classicism

Romanticism

1790

renaissance
humanism

Realism

1848

impressionism

1865

post impressionism

1880

Fauvism

1905

Cubism

1907

Futurism suprematism, constructivism, 
de stijl, bauhaus

abstract 
expressionism

1946

expressionism dadaism
Early Christian
& Byzantin

surrealism abstract 
expressionism

late gothic

Pop Art post modernism neo expressionism

1950

Minimalism, opart, ppa, concept art, landart

post impressionismemotional

rational

the transition...
attendance of photography

to a new time
abstraction

After the two worldwars 
prewar art in a new way

The wrapper
a collage of viewingbox-
es, showing a sneak pre-

view

Early medival mannerisism

ART

the body 
Showing the relation between 

different movements

ARCHITECTURE

the table of contents & 
summary 

Showing an overview of 
the different movements 
and how art has changed 

over time

caves - communicating Church - religionTemples - Honor Emergence of public museumWorkspace & private collecting white cube architecture

medieval
religion

terrace

entrance

medieval

1830 - 1900

1950

1950

Classic
Antiquity

1600

Workspace

shop

reading 
space

The museum 
of art history

CafeMain hall

Material floor exhibition room 

Material exterior facade  

emotional rational

thematical blocks

perforated steel

Befor realism 

smooth basalt (rational) 
rough basalt (expressional)

after realism 

mixed texture and depth



the building as book 
telling the story of art

T
h
e
 s

t
o
r
y
 

o
f
 a

r
t

T
E
L
L
IN

G
..
..
 

Changes in time

Relationship 
between movements

the role of architecture

Archaic greek 

800 b.c. 

Classic greek 

500 b.c. 

Hellenism 

323 b.c.

early stone age

xxx 

late stone age 

xxx 

bronze age

xxx 

prehistory
Classic antiquity
honor

Roman

200 b.c

Early Christian
& Byzantin

200 a,d

Romanesque

1000

Gothic

1150

late gothic

xx

post renaissance
wealth

Early Renaissance

1400

High renaissance

1490

mannerisism

1530

Baroque

1600

Classicism

Rococo

1700

1640

neo classicism

Romanticism

1790

renaissance
humanism

Realism

1848

impressionism

1865

post impressionism

1880

Fauvism

1905

Cubism

1907

Futurism suprematism, constructivism, 
de stijl, bauhaus

abstract 
expressionism

1946

expressionism dadaism
Early Christian
& Byzantin

surrealism abstract 
expressionism

late gothic

Pop Art post modernism neo expressionism

1950

Minimalism, opart, ppa, concept art, landart

post impressionismemotional

rational

the transition...
attendance of photography

to a new time
abstraction

After the two worldwars 
prewar art in a new way

The wrapper
a collage of viewingbox-
es, showing a sneak pre-

view

Early medival mannerisism

ART

the body 
Showing the relation between 

different movements

ARCHITECTURE

the table of contents & 
summary 

Showing an overview of 
the different movements 
and how art has changed 

over time

caves - communicating Church - religionTemples - Honor Emergence of public museumWorkspace & private collecting white cube architecture

medieval
religion

terrace

entrance

medieval

1830 - 1900

1950

1950

Classic
Antiquity

1600

Workspace

shop

reading 
space

The museum 
of art history

CafeMain hall

Material floor exhibition room 

Material exterior facade  

emotional rational

thematical blocks

perforated steel

Befor realism 

smooth basalt (rational) 
rough basalt (expressional)

after realism 

mixed texture and depth



the building as book 
telling the story of art

T
h
e
 s

t
o
r
y
 

o
f
 a

r
t

T
E
L
L
IN

G
..
..
 

Changes in time

Relationship 
between movements

the role of architecture

Archaic greek 

800 b.c. 

Classic greek 

500 b.c. 

Hellenism 

323 b.c.

early stone age

xxx 

late stone age 

xxx 

bronze age

xxx 

prehistory
Classic antiquity
honor

Roman

200 b.c

Early Christian
& Byzantin

200 a,d

Romanesque

1000

Gothic

1150

late gothic

xx

post renaissance
wealth

Early Renaissance

1400

High renaissance

1490

mannerisism

1530

Baroque

1600

Classicism

Rococo

1700

1640

neo classicism

Romanticism

1790

renaissance
humanism

Realism

1848

impressionism

1865

post impressionism

1880

Fauvism

1905

Cubism

1907

Futurism suprematism, constructivism, 
de stijl, bauhaus

abstract 
expressionism

1946

expressionism dadaism
Early Christian
& Byzantin

surrealism abstract 
expressionism

late gothic

Pop Art post modernism neo expressionism

1950

Minimalism, opart, ppa, concept art, landart

post impressionismemotional

rational

the transition...
attendance of photography

to a new time
abstraction

After the two worldwars 
prewar art in a new way

The wrapper
a collage of viewingbox-
es, showing a sneak pre-

view

Early medival mannerisism

ART

the body 
Showing the relation between 

different movements

ARCHITECTURE

the table of contents & 
summary 

Showing an overview of 
the different movements 
and how art has changed 

over time

caves - communicating Church - religionTemples - Honor Emergence of public museumWorkspace & private collecting white cube architecture

medieval
religion

terrace

entrance

medieval

1830 - 1900

1950

1950

Classic
Antiquity

1600

Workspace

shop

reading 
space

The museum 
of art history

CafeMain hall

Material floor exhibition room 

Material exterior facade  

emotional rational

thematical blocks

perforated steel

Befor realism 

smooth basalt (rational) 
rough basalt (expressional)

after realism 

mixed texture and depth





Ar
ch

it
ec

tu
ur

 &
 D

e 
ku

ns
t





59HET BEGRIP MUSEUM

Het begrip museum stamt af van het griekse 
‘μουσεϊον’, wat plek voor de muzen betekent. In 
het begin werd het begrip gebruikt om de school 
van literatuur en filosofie van de muzen aan te 
duiden. Later werd de term gerefereerd aan de 
onderzoeksfaciliteiten die aan de collecties verbonden 
waren. Tot de vroege negentiende eeuw refereerde 
het woord museum in de eerste plaats aan een 
academie van geleerden en op de tweede plaats pas 
aan een plaats die een collectie huisvestte. 
In de negentiende eeuw betekende het begrip 
museum: “een gebouw voor de conservering 
en presentatie van actuele collecties en de 
onderzoekfaciliteiten die hieraan gerelateerd zijn.” 
(1) Volgens de ‘Allgemeine Theorie der schönen 
Künste (1771) van Johann George Sulzer’s refereert 
het woord museum uitsluitend naar kunst collecties. 
“. They were supposed to be permanently open 
for study to artists and connoisseurs, because they 
served the purpose of the development of taste’.” (2)  

Herman van Bergeijk stelt dat het museum lijkt te 
zijn onstaan uit de Wunderkammer, het Antiquarium 
en het rariteitenkabinet. Echter nu lijkt het of de 
wereld deze positie heeft overgenomen, omdat de 
wereld een groot museum lijkt waarin alles wel een 
verzamelwaarde heeft. Hij stelt dat het museum is 
ontstaan vanuit verzamelwoede, waardoor er de 

noodzaak kwam om objecten op te bergen. Wat men 
had verzameld was namelijk bepalend voor wie men 
was, zo construeerde men een eigen geschiedenis. 
Dit was bij de eerder onderzochte John Soane ook het 
geval. (3)

3.0
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61DE ONTWIKKELING VAN DE ARCHITECTUUR EN DE KUNST

Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling 
van de architectuur rond om de kunst is er op de 
volgende pagina’s een tijdlijn weergegeven. Hierin 
zijn de kunststromingen als basis genomen. Daarna 
is er gekeken bij welke kunststromingen er ook een 
nieuwe architectuurstijl is ontwikkeld. Alleen de 
architectuurstromingen die  aan de kunstgeschiedenis 
zijn gerelateerd zijn dus opgenomen. 

Leggen we echter een tijdlijn van de beeldende kunst 
naast die van de bouwkunst dan zijn er een aantal 
opvallendheden te vinden. Tot aan de renaissance 
lopen de bouwstijlen en de architectuur stijlen gelijk 
op. Toch is er tot dan geen duidelijke relatie zichtbaar 
qua vormentaal tussen de kunst en architectuur. 

Vanaf de Renaissance ontwikkelen zich er meerdere 
stromingen gelijktijdig. Binnen de renaissance 
ontwikkelde zich namelijk ook de hollandse 
renaissance de tudorstijl en de manuelstijl. Echter 
zijn deze stromingen wel gerelateerd aan de 
hoofdstroming uit die tijd. 

Na de renaissance zien we de bouwkunst net als de 
beeldendekunst opsplitsen in twee lijnen. De richting 
van de barok en de richting van het classicisme. Er 
valt op dat in de barok zowel in de architectuur als in 
de beeldhouwkunst sprake is van veel versieringen en 

krullende bewegingen. 
Tussen 1830 en 1900 is er juist ten opzichte van de 
beeldende kunst in de bouwkunst een grote 
verscheidenheid aan architectuur te vinden. 
Echter zijn de meeste stromingen neo-stromingen, 
die gebaseerd zijn op vroegere architectuur. Er 
in die perioden geen kunststroming die ook als 
architectuurstroming voorkomt. 

Vanaf 1900 zien we zowel in de architectuur als in 
de beeldende kunst een enorme verscheidenheid 
in stromingen. In de tijdlijn is echter te zien dat er 
maar enkele stromingen zowel in de beeldende 
kunst en de architectuur aanwezig zijn.  Echter die 
architectuurstromingen die overlap vormen tonen wel 
een duidelijke overlap met de beeldende kunst. Bij het 
minimalisme bijvoorbeeld zijn er duidelijk dezelfde 
vormentaal en kleuren gebruikt. 

Na de tweede wereldoorlog valt op dat sommige 
nieuw ontwikkelde stromingen in de architectuur 
zich steeds meer ontwikkelen tot moderne kunst op 
zichzelf. Neem bijvoorbeeld het postmodernisme en 
het deconstructivisme, waarbij de gebouwen meer 
dan als doel hebben iets te herbergen. 
Deconstructivisten en Post modernisten willen 
bezoekers verrassen of een boodschap afgeven. 

3.1
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DE ROL VAN ARCHITECTUUR BINNEN HET 
EXPOSEREN VAN KUNST DOOR DE JAREN HEEN 

De Griekse schatkamers en romeinse villa’s

Aan het begin van de museum ontwikkeling vinden 
we de griekse schatkamers. Hierin waren onder 
andere standbeelden van overwinnaars, wapens en 
andere soorten giften die waren toegewijd aan de 
goden te zien. Hier ging het niet om de materiële 
of artistieke waarde, maar om de iconische waarde. 
Ondanks dat de Griekse en Romeinse tijd ongeveer 
in elkaar overlopen waren in de Romeinse tijd de 
beeldhouwwerken en schilderwerken al te zien in 
de villas, hier was die artistieke waarde juist wel het 
belangrijkste.

Het Parthenon in Athene is een van de meest 
kenmerkende bouwwerken uit de Griekse 
bouwkunsten. De griekse tempel kent verschillende 
vormen. Echter heeft elke tempel heeft in ieder geval 
een cella en een colonnade bestaande uit zuilen. 
In de Cella stond het beeld van de god die vereerd 
werd, maar mocht alleen voor priesters worden 
bezocht. De zuilenstructuur bestond uit een Dorische, 
Ionische of Korinthische orde. Hierin was de Dorische 
de minst gedecoreerde en de Korinthische de meest 
gedecoreerde. In de loop van de tijd kregen de gevels 
van de tempels een steeds beeldendere functie. Zo 
beeldde het timpaan vaak een verhaal uit, wat ook bij 
het Parthenon het geval is. Het pantheon is het best 
bewaard gebleven bouwwerk uit de Romeinse tijd in 

Rome. De naam pantheon is Grieks voor ‘een tempel 
gewijd aan de goden’. Net als bij de Griekse tempel 
bestaat dit gebouw uit een voorgevel opgebouwd 
uit zuilen. Eveneens is het ‘plafond’ uit cassette 
opgebouwd. Anders is de vorm van de ruimte en het 
koepeldak. 

De kerken

In de middeleeuwen waren collecties terug te vinden 
eveneens schatkamers, maar ook in kerken.  Binnen 
de architectuur van de kerken in de middeleeuwen 
is er een duidelijk verschil tussen de romaanse en de 
gotische architectuur. De romaanse architectuur ligt 
de nadruk op de zware muren en rondbogen. Er zijn 
wel al enige decoraties te vinden, maar deze vallen in 
het niet ten opzichte van de gothiek. Een belangrijke 
ontwikkeling in deze periode is de techniek van de 
kruisgewelven en later de kruisribgewelven. Mede 
hierdoor verandert de architectuur van de gotiek. St. 
Chapelle in Parijs is het beroemste voorbeeld van de 
gotische architectuur. (4) Kenmerkend zijn de uiterst 
fijne maaswerkvormen die voor een overvloed en licht 
zorgen. Een ander bekend voorbeeld is de Notre-
Dame in Parijs. Dit is een vroeg-gotische kathedraal, 
met een groot roosvenster en een gebeeldhouwde 
koningsgalerij. Deze twee aspecten laten duidelijk de 
verbondenheid tussen architectuur en kunst zien. 

3.1 De Tempel als schatkamer

3.2 De kerk 

2.2
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De Studiolo van 14de eeuw 

In the veertiende eeuw ontstond een nieuw type 
ruimte, de ‘studiolo’. Dit type ruimte had niet alleen 
tot doel het conserveren van de collectie, maar 
werd vooral gebruik als werkplaats. In de vroege 
renaissance verdween de studiolo en hadden de 
ruimtes nu als enig doel het exposeren van kunst. Dit 
leidde naar de kunstkamers. 

De opkomst van het museum: De 
kunstkamers

Rond de vijftiende eeuw ontstond meer en meer 
de interesse in het verleden en de behoefte om de 
wereld te begrijpen; dit zorgde voor de ontwikkeling 
van het museum. De humanisten waren vooral 
geïnteresseerd in de natuur. In de zestiende eeuw 
vormde een combinatie van artificialia en naturalia 
de basis voor de collecties uit die tijd. In deze tijd 
ontstonden ook de encyclopedische collecties die 
een onderwijzende functie hadden in plaats van een 
recreatieve. Een voorbeeld hiervan is het Museum 
Kircherianum in Rome wie een collectie bezit van 
ongeveer alle onderwerpen. 

De binnenplaats in de ‘Belvedere van het vaticaan’, 

gevuld met standbeelden is ontworpen door 
Donato Brabante. Dit wordt gezien als het eerste 
architectonisch werk, wat speciaal is ontworpen voor 
het tentoonstellen van kunst. (5) Deze ‘courtyards’ 
waren al eerder terug te vinden ten tijden van de 
Romeinen in hun villa’s en paleizen. Na de Franse 
Revolutie werd dit elementen een fundamenteel 
onderdeel van het museum.  In de 16de eeuw waren 
ook de galerijen in opkomst. Deze bestonden meestal 
uit een lang gerekte ruimte met aan de lange zijde 
ramen. De ruimtes werden zowel gebruik voor 
sculpturen als voor schilderijen. Echter als meest 
ambitieus wordt het Antiquarium in München gezien. 
“The 66-meter-long room does not have a flat ceiling 
like the other galleries mentioned above, but instead 
is roofed over by a relatively low, broad barrel vault, 
into which seventeen groins are cut into each of the 
two long sides. It is lit by windows paced high up in 
the walls in such a way that the three-dimensional 
qualities of the sculptures exhibited there are shown 
of to advantage in a specific way.” (6) 

In 1581 is er opnieuw een belangrijke ontwikkeling 
binnen de museum architectuur. Bernardo Buontalenti 
ontwierp toen de ‘Tribuna’ van de Uffizi in Florence. 
Dit is een achthoekige ruimte die wordt overkoepeld 
door een koepel. “The central skylight, favourable 
from a museum technology perspective, which made 
the tirbuna of the Uffizi a milestone in the history 

3.4 De studiolo als 
verzamelruimte

3.3 De studiolo als werkplek
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3.5 De kunstkamer

of museum architecture.” (7) Dit is een principe wat 
al eerder terug is te zien bij het pantheon, waar 
eveneens beeldhouwwerken stonden.  Dit principe 
is dan ook kort erna terug te zien in het paleis van 
Peter Paul Rubens en is vanaf de helft van de 18de 
eeuw samen met de galerij een vast principe voor 
elk museum. Andere kenmerkende principes zijn 
vierkante gebouwen met vier binnenplaatsen, 
waardoor er een kruisvorm aan rondgangen bestaat. 

Het museum voor het publiek 

In de achttiende en negentiende eeuw zijn er door 
de blijvende interesse in de klassieke oudheid na 
de renaissance veel antieke collecties terug te 
vinden. Ook vindt er een verandering plaats in het 
tentoonstellen van schilderkunst. Het oude idee 
van de kunstkamers is vervanger door de kunst 
galerijen. “A heightened historical consciousness 
combined with normative thinking began to prevail. 
It was this consciousness that created a new context 
legitimated by the conception of art upon which the 
modern museum is based.” (8) Door onder andere 
de emancipatie van de burgerij en de groeiende 
kennis in kunst ontstond de vraag naar collecties die 
toegankelijk zijn voor publiek. Hierdoor werden musea 
langzaam maar zeker open gesteld voor het ‘gewone’ 
publiek. 

Het museum Fridericianum in Kassel, gebouwd 
tussen 1769 en 1777, wordt gezien als het eerste 
zelfstandige museumgebouw. Kenmerkend is de 
portaal, bestaande uit 6 kolommen en een tympaan, 
die gold als een publieke toegang voor bibliotheek 
en museum. Dit type klassieke portaal is dan ook 
in de 19de eeuw regelmatig terug te vinden. Het 
had een architectonisch symbool van waardigheid, 
wat was gelinked aan de educatieve ideeën van de 
verlichting. De Dulwin Picture Gallery, ontworpen 
door John Soane, wordt gezien als het eerste volledig 
onafhankelijke museum. 

De historiserende musea

In het begin van de negentiende eeuw zette de 
nieuwe kunst van de romantiek en de kracht van 
de nationale identiteit van de bestaande collecties 
in een nieuw daglicht. Door de groeiende kennis in 
verschillende vakgebieden werden er verschillende 
type musea ontwikkeld. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw zijn de kunstmusea erg 
monumentaal net als de historische collectie. Niet 
alleen het museum als plek om kunst te conserveren 
was belangrijk, maar het museum was ook belangrijk 
als medium om kennis over te dragen. “The 
omnipresent significance of history in the culture of 

3.6 De glypthotheek  
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the nineteenth century endowed the art museum 
with the charge not only of preserving the artistic 
inheritance of the past, but also of making it fruitful 
for the present. On one hand, art was to serve for 
pleasure and edification, but on the other hand, 
for developing aesthetic taste and education too.” 
(9) Hierdoor vindt er een verschuiving plaats in de 
doelgroep, eerst was het museum alleen maar voor 
de hogere klasse, nu voor een grote doelgroep. Echter, 
een kwart eeuw later, ging het historiserende concept 
van het museum weer ten onder. 

Het verhalende museum

Het Wallraf-Richartz-Museum is een voorbeeld van 
een van de eerste musea die een poging deed om 
de architectuur van het museum aan te laten sluiten 
op de specifieke kunst die erin werd tentoongesteld. 
Het ging hier om een gotische architectuur in 
combinatie met middeleeuwse schilderwerken. Ook 
het Handbuch der Architektur, gepubliceerd in 1906 
vond het vanzelfsprekend dat kunstobjecten op een 
dergelijke manier warden geëxposeerd: “Rooms be 
created and architecturally developed to correspond 
to their representative distinguishing characters .. [to] 
transport the observer intro a [corresponding] cultural 
and historical milieu make a lasting impression.””(10) 

Een ander voorbeeld hiervan is het Beiers nationaal 

museum ontworpen door Gabriel Seidl. Hierin werkt 
de kunst collectie, inrichting en de architectuur samen 
als een gesamskunstwerk vol Beierse traditie. Deze 
architectuur zorgde vanaf het einde van de 19de 
eeuw voor een nieuw museum type, een type die 
afstapt van de bestaande heldere structuur. Echter 
bleek al snel dat deze relatie tussen kunst object en 
architectuur voor starheid zorgde en niet flexibel 
was: “It often contained prescribed visitor routes, 
it had developed out of a historical-materialist way 
of observing and it aimed at a reconstruction of 
material living conditions as the explanation  of 
cultural phenomena of the past”  (11) Toch heeft deze 
ontwikkeling wel gezorgd voor nieuwe mogelijkheden 
omtrent de identiteit van het museum en de context 
waarin het ligt. 

Het esthetische museum

Aan het eind van de 19de eeuw werden de 
historiserende musea gezien als vermoeiend, voor 
de normale bezoeker was het moeilijk om nog te 
ontdekken wat belangrijk was in de overvloed aan 
werken die boven elkaar en naast elkaar hingen. 
Hierdoor veranderde de collecties en de manier van 
exposeren. De collecties bestonden alleen nog uit de 
belangrijkste werken en de expositieroute was niet 
meer encyclopedieaal georiënteerd maar de esthetiek 

3.7 het neutrale museum 

3.7 het joods museum als 
verhalend  museum 
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had de overhand in plaats van de didactiek. 

De avant-garde van de museum expert waren juist 
van mening dat het kunst museum een neutrale 
toon moesten hebben. Mede door de verandering 
van het museum in een massa medium met een 
educatieve missie stapte men steeds verder af van 
het representatieve type. Hierna is te zien dat men 
steeds verder afstapt van het klassieke beeld; het 
Haags museum bijvoorbeeld is een combinatie van 
verschillende boxen op elkaar en het Kröller-müller 
museum heeft een paviljoen structuur. 

Ook Alfred Lichtwark, directeur van de Hamburger 
Kunsthalle, stelde dat de kunst een neutrale sfeer 
diende te hebben; de schilderijen hangend aan een 
witte muur met zo veel mogelijk ruimte ertussen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw werd dit idee 
van ‘het moderne museum’ langzaam wereldwijd 
overgenomen.

Terug naar het didactische museum

Na de wederopbouw werd er minder aandacht 
besteed aan de bouw van musea, hierdoor waren de 
musea volgens de bezoekers saai en liep het aantal 
bezoekers dus snel terug. Aan het eind van de jaren 
vijftig veranderde het museum in een plek om met 

elkaar ideeën uit te wissen of nieuwe ideeën te 
genereren. Het werd dus opnieuw een plek om te 
leren. Hieruit volgende twee verschillende opvatting 
van begrip museum: het archief voor objecten en een 
plaats voor de muzen. 

Het museum vol amusement 

Tegenwoordig zoeken bezoekers amusement en 
ervaring; hierdoor dient de museumarchitectuur 
de kenniswaarde, de amusementswaarde en de 
consumentwaarde samen te brengen. Door de 
veranderende opzet van het museum is de grens 
tussen de toegewijde en niet toegewijde kunst 
vervaagd, waardoor het zijn status dreigt te verliezen. 
(12)
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Alte Pinakotheek

Neue Pinakotheek

Pinakotheek der Moderne

Afbeelding 2.9 t/m 2.14
Gevelbeeld en 
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drie Pinakotheken
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Het woord pinacotheek stamt van het Griekse woord 
pinax, wat schilderij betekent. Pinacotheek betekent 
dan ook schilderijenverzameling of kunstkabinet. De 
naam werd oorspronkelijk gebruikt als naam voor een 
uitbouw van de propyleeën in Athene. Maar ook in 
de Romeinse tijd had iedere rijkere romein zo’n kunst 
kabinet. 

Momenteel is het woord pinakotheek ook bekend 
van drie musea in München. Deze drie musea 
laten samen op een mooie manier zien hoe de 
museumarchitectuur zich ontwikkeld heeft. Samen 
herbergen ze kunst van de middenleeuwen tot het 
heden. 

Alte Pinakothek & Glyptotheek als 
historiserende musea
 Leon von Klenze 

De alte pinakotheek is gebouwd tussen 1826 en 
1836. De collectie bestaat grotendeels uit schilderijen 
van de renaissance en de barok. De kunstwerken 
dateren van de 13de eeuw tot de 18de eeuw. Leon 
von Klenze had, onder andere door zijn grote galerijen 
met grote daklichten, groot effect op latere Europese 
museumarchitectuur. 

Binnen de kunstareaal van München ligt ook de 

glyptotheek, eveneens ontworpen door Leon Klenze.  
Dit museum, gebouwd in neo-classicistische stijl, 
herbergt voornamelijk beeldhouwwerken uit de 
Griekse en Romeinse tijd. De dertien zalen, variërend 
in vorm, liggen allen geordend rond een binnenplein. 
Ramen zijn alleen aan deze zijde van het gebouw te 
vinden. De entree is geaccentueerd met voorportaal 
met twaalf Ionische zuilen, iets wat in die periode 
veelvuldig terug te vinden is. In de buitengevel zijn 
nissen gemaakt, waar sculpturen in staan.

Neue Pinakothek als het verhalende en 
esthetische museum 
Alexander von Branca

De neue pinacotheek bezit kunstwerken uit de 
achttiende en negentiende eeuw en werd gebouwd 
in 1853. Dit museum was het eerste museum met 
een moderne kunstcollectie ter wereld. Echter werd 
de neue pinakotheek volledig verwoest tijdens de 
tweede oorlog. In 1975 werd hiervoor een nieuwe 
museum ontworpen. Het ontwerp van Branca wordt 
door critici becritiseerd door het opvallend gebruik 
van historische vormen en stijlfragmenten. “However, 
the interior is undisputedly regarded as one of the 
best museum buildings of the post-war period in 
Germany thanks to the richly varied sequence of 
outstandingly well lit rooms oriented to meet the 

Pinakothek der 
moderne

Afbeelding 2.15
Situatie van de 
Museumzone in 
Muchen
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requirements of the works on display.”(13)

Pinakothek der moderne als het didactische 
en amusement museum 
Stephan Braunfels

De pinakothek, geopend in 2002, bestaat uit vier 
musea: sammlung fur moderne kunst, die neue 
sammlung, architectuurmuseum der technischen 
universitat munchen en de staatliche grapghische 
sammlung.

De pinakothek der modern is qua architectuur 
geïnspireerd op het alte museum van Schinkel in 
Berlijn en de Alte pinakotheek van Klenze. Braunfels 
gebruikte de basisstructuur, de ronde binnenplaats, 
van het alte museum als basis voor zijn ontwerp. 
Met behulp van perspectieven en zichtlijnen zijn 
de museum visueel aan elkaar gelinked. Het atrium 
zorgt ervoor dat het mogelijk is om een aantal 
museumroutes te combineren of om afkortingen 
te nemen. Ook het idee van, museum als plek om 
te leren en een plek van ervaringen is hier terug te 
zien. Buiten de collectie worden er ook evenementen 
georganiseerd en zijn er verschillende educatieve 
functies toegevoegd. 
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79ARCHITECTUUR ZONDER REGELS?  

“Arising out of the Renaissance and Baroque 
architecture of secular power, maturing into an 
autnomous building type in the age of Enlightenment, 
verhicle of self-representation in the ninetheenth 
century, the museum increasingly became a mirror 
of architectural possibilities in the second half of the 
twentieth century. “ (1) 

Uit bovenstaand citaat in kan worden gesteld dat er 
momenteel geen toepasselijke regels meer bestaan 
voor architectuur. Paul von Nardedi Rainer stelt zo 
dat er alleen een aantal functionele eisen bestaan. 
Zo dient een museum ten eerste een plaats te zijn 
waar speciale voorwerpen uit het verleden  laten zien 
en deze voorwerpen worden geconserveerd voor de 
toekomst. Een ander aspect wat hij benoemd is dat 
het representatief moet zijn voor het heden in een 
unieke sfeer die in iedere situatie een andere graad 
van vindingrijkheid nodig heeft. 

Ook Herman van Bergeijk stelt dat tegenwoordig alles 
kunst en alles een museum kan zijn. “Tegenwoordig 
zijn er geen specifieke tradities meer van toepassing 
en condities verschuiven; dit resulteert erin dat er 
geen duidelijke typologie meer bestaat voor het 
museum. “(2)

Toch willen we, om een eigen visie te kunnen 

opstellen, weten welke eisen bezoekers in deze tijd 
stellen aan musea. Om hier achter te komen, zal in 
de eerste paragraaf worden gekeken naar de relatie 
die momenteel gewenst is tussen gebouw, kunst 
en de bezoeker. In de tweede paragraaf worden er 
onderzocht welke visies er bestaan met betrekking tot 
de architectuur van musea en worden deze verwerkt 
tot een matrix. In de laatste twee paragrafen worden 
zes referentiemusea uitgelicht, en wordt er gekeken 
welke van de eerder benoemde methodes worden 
gebruikt om met kunst en architectuur een verhaal te 
vertellen. 

4.0



80



81DE NIEUWE ROL VAN DE ARCHITECTUUR IN MUSEA

Kenniswaarde

Amusements-
waarde

Consuments-
waarde

MUSEUM

functies toegevoegd als workshops, restaurants 
en spreekzalen. Tegenwoordig zoeken bezoekers 
amusement en ervaring; hierdoor dient de 
museumarchitectuur de kenniswaarde, de 
amusementswaarde en de consumentwaarde samen 
te brengen. (8)

Het museum: Gebouw, kunst en de 
bezoeker

Wanneer we musea nader bekijken, kunnen we 
drie concepten onderscheiden die samen verweven 
zitten in het museum: Het gebouw, de kunst en de 
bezoekers. 

De relatie Gebouw & kunst

De eerste musea waren vaak gehuisvest in 
bestaande gebouwen, hierdoor was het gebouw 
dus onafhankelijk ontworpen van de collectie. Later 
werd ervoor gekozen om ook nieuwe gebouwen te 
ontwerpen, toegepast op de collectie. Echter wanneer 
de architectuur kan bijdragen aan het karakter in 
plaats van dat het een onafhankelijke stijl is wordt de 
link tussen ‘container’ en ‘inhoud’ intensiever. Dit was 
niet de enige reden voor de nieuwbouw van musea. 
Ook de verwerping van de context speelde een rol 
rond de tijd van het postmodernisme: “Architecture 

‘Cultural action’

Na de tweede wereldoorlog veranderde de visie op 
nieuwe musea, de bezoeker kreeg een actieve rol 
hierin. De franse theoreticus GeorgeHenri Riviere 
was de eerste persoon die sprak over een nieuwe 
educatieve rol voor het museum, ‘the cultural action 
of the museum’. “The museum as an institution 
undergoing continual renewal is above all a place of 
ferment, communication and diffusion; its objective 
should be the ‘enrichment of the visitors’ point of 
view and a commitment to the public and its needs.” 
(6) Hij spreekt over het naar buiten toe treden van 
musea, zodat het musea zich mengt met de mensen. 
De omgang met de omgeving maar ook het gebruik 
van extra functies in het museum speelt hierbij een 
belangrijke rol. “The museum creates urban space 
and attractions for visitors, students en tourists.” (7) 

Het toetreden van de bezoeker aan het ‘script’, komt 
overeen met het beeld wat j. Noordergraaf in haar 
‘Strategy of Display’ aangeeft. De afbeelding links laat 
deze ontwikkeling in het kort zien. 

Centrum van functies

De expositieruimtes zijn bovendien maar een 
klein onderdeel van musea; er worden vaak extra 

4.1
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felt it had to escape the formal imitation of the 
everyday, seeking conceptual identities, rather than 
formal, with content.” (3)

De relatie Bezoeker & Gebouw

In de jaren 90 veranderde, door het verdwijnen 
van ideologieën, nieuwe behoeftes. Men had, in 
tegenstelling tot de individualiteit van het begin van 
de 20ste, juist behoefte aan collectiviteit. Het zorgde 
ervoor dat de ruimtelijke eisen van de samenleving 
veranderde, niet alleen op het gebied van interieur, 
maar vooral ook de relatie met de stad. “The result 
was the emergence of and exspansion of interior 
spaces devoted to social interaction (…) and the 
growing importance of the exterior and semi-exterior 
spaces, which connected museum and city in a desire 
to come closer to citizens.” (5) 

Kunst & Bezoeker

Binnen de kunst in relatie tot de bezoeker is er de 
laatste jaren veel veranderd. Het museum dient zoals 
eerder verteld een soort amusementsplek te worden 
en dit heeft duidelijk effect op de relatie tussen kunst 
en mens. De bezoeker wordt meer betrokken in het 
museum om de kunst duidelijker te maken. “Art 
becomes participative, comes closer to social issues 

and becomes touchable, traversable and interactive, 
establishing itself in a transgressive discourse.” (5) 
De passiviteit van het object in een ruimte, maakt 
dus plek voor een open systeem waarbij het actieve 
object interactie aan gaat met de mens. Dus mens 
en de kunst samen zijn dus belangrijk, en niet beide 
afzonderlijk. Het museum is veranderd in een plek 
waar objecten zijn tentoongesteld en hun mening 
laten zien, naar een middel om juist eigen meningen 
te genereren. 
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Het Guggenheim in Bilbao is een voorbeeld van een 
museum wat de gedaante van de kunst gebruikt ter 
inspiratie voor de museum architectuur. Zijn ontwerp 
is een mix van drie kunststromingen: de organische 
kunst, het surrealisme en de popart. (9) 

De situatie als verhaal 

Het Akropolis museum in Athene en het roman art 
museum in Merida zijn voorbeelden waarbij de 
historische locatie een grote rol spelen. Het Akropolis 
museum is namelijk gebouwd boven op grote 
opgravingen. Het museum is zodanig ontworpen dat 
deze opgraving deel uitmaakt van de route door het 
museum. Bovendien is de bovenste expositieruimte, 
die reliëfs van de tempel op de Akropolis bevat, 
zodanig gelegen dat deze de zelfde plaatsing heeft als 
de tempel zelf. 

De routing als verhaal 

Het Guggenheim museum is een voorbeeld van een 
museum waarbij met behulp van de routing een 
verhaal wordt verteld. De grote spiraalvorm in het 
atrium vormt een tijdlijn waaraan de kunst op een 
chronologische manier is geordend. Ook het Akropolis 
museum in Athene heeft een dergelijk chronologische 

De blance envelop versus een cultureel 
object

Grofweg kunnen we de museums verdelen in twee 
grote groepen. De groep die het museum als een 
soort container ziet waarin de kunst geconserveerd 
wordt in een neutrale ruimte en de groep die het 
museum een stukje cultuur wil meegeven. Echter 
in dit onderzoek is vooral die tweede groep van 
belang. Echter is er geen eenduidige regel voor het 
ontwerpen van dit soort musea. Daarom wordt 
aan de hand van een aantal referentieprojecten 
verschillende visies bekeken. 

Verschillende culturele visies

Als inspiratie en verhaal voor de architectuur zijn 
er verschillende invloeden die gebruikt kunnen 
worden. Deze zullen hieronder worden toegelicht.  
Er zijn verschillende redenen waarom die culturele 
visie wordt gehanteerd: men kan een verhaal willen 
vertellen gerelateerd aan de situatie waarin het ligt, 
over de context waarin de kunst zich bevindt of over 
de karakteristieken van de kunstwerken. Binnen 
deze redenen zijn er verschillende manieren om die 
context om het kunstwerk te ontwerpen: 

De gevel als verhaal

Het 
kunstobject
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ordening van de archaïsche periode naar de klassieke 
periode. 

Het aura als verhaal

Ook de sfeer van een ruimte kan een verhaal 
vertellen. Walter Benjamin , sprak 70 jaar geleden 
over het einde van de ´aura´, echter dat is niet 
het geval. Hij omschreef de aura als “something 
unrepeatable that was present in ancient Works, a 
touch of the original that guaranteed its authenticity, 
unique each time and not totally imitable.” (10) Echter 
na de tweede wereld oorlog, zorgde de kunst voor 
een herontdekking van de aura. De betekenis was 
hierin belangrijker dan het product zelf, zoals bij de 
conceptuele kunst. Het ging niet meer om ‘wat’, maar 
om ‘hoe’. Om een bepaalde sfeer te creëren zijn een 
aantal middelen te onderscheiden: licht, materiaal, 
vorm maar ook hoe het kunstobject is geplaatst 
ten opzichte van de ruimte. Een voorbeeld hiervan 
is terug te vinden in het Akroplismuseum, waarbij 
de reliëfs zodanig in de wand zijn teruggeplaatst 
dan ze een vergelijkbaar beeld weergeven als bij de 
tempel van Athene. Het Romeins museum in Merida 
daarentegen toont een historische context door 
gebruik te maken van materiaal en de vormentaal. 
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Vanuit de ontwerpopgave is het van belang om meer 
te weten te komen over methodes om verschillende 
verhalen samen te brengen in een gebouw. Daarom 
is deze paragraaf als extra onderdeel toegevoegd. Het 
gaat hier dus om een eclectische stijl. Voorbeelden 
van musea die verschillende soorten kunst en 
bijbehorende sferen bevatten zijn onder andere het 
Groninger museum, maar ook het rijksmuseum. 

Eclecticisme + historicisme = 
postmodernisme  

Het eclecticisme is een mix tussen verschillende 
historische stijlen met moderne elementen om 
zo de voordelen van de verschillende stromingen 
te combineren. Het eclecticisme is ook al eerder 
terug te vinden in de geschiedenis, namelijk in de 
Romeinse tijd en tussen 1850 en 1910. Het eerder 
besproken rijksmuseum, in gotische en renaissance 
stijl, is een voorbeeld hiervan. Ook in het post 
modernisme is een vorm van eclecticisme. Het 
postmodernisme, ontstaan rond 1960, is een reactie 
op het modernisme. In de tijd van het modernisme 
was de ‘white cube architecture’ populair, een stijl 
waarbij architectuur van alle versieringen werd 
ontdaan. Het postmodernisme daar tegenover maakt 
gebruikt van vrijere vormen en verwijzigen naar het 
verleden.  Andere kenmerken die vaak voorkomen 

zijn het gebruik van kleur, verschillende materialen 
en de uitvergroting van bouwdelen. (11)  Het 
Postmodernisme heeft in de basis vier type visies:  de 
Ironische, de Activist, de Verhalende en de Ironische. 
(12) FAT architecten valt onder de groep verhalende 
visies. Een voorbeeld van hun werk is hiernaast te 
zien. 

Eclectische ontwerpvisies 

Een theorie die gebruikt kan worden bij het 
ontwerpen van gebouwen met meer dan een stijl is 
de theorie van Michel Fourcault met “the order of 
things”. Hij maakt een onderscheidt tussen homotopia 
en hetrotopia. Bij homotopia worden de verschillen 
tussen de stijlen naast zich neer gelegd, het gaat om 
continuïteit en gemeenschappelijkheid. 

Bij hetrotopia zijn alle elementen afzonderlijk zo 
samengebracht dat het juist onmogelijk is om die 
gemeenschappelijkheid te vinden, hier is het verschil 
juist veel belangrijker. Er ontstaat dus wrijving op 
het samenkomst punt van twee stijlen. Binnen de 
hetrotopia zijn weer twee verschillende categorieën te 
vinden de discriminatio en de convenentia:

“Discriminatio: Discriminatio refers to the activity of 
the mind which no longer consists in drawing things 

4.54.3
HOMOTHOPIA
“It is the ordening sensibility of the 
Modernism (...) Homotopias were 
to favour continuity, familiarity an 
recurrence.”

HETROTHOPIA
“ that perculiar sense of order in which 
fragments or a number of  possible 
coherences glitter separately without 
an unifying common law.”

Discriminatio
“Discriminatio refers to the 
activity of the mind which no 
longer consists in drawing 
things together, but, on the 
contrary, in imposing the 
primary and fundamental 
investigation of difference.”

Convenientia
“Convenientia refers to the 
adjacency of dissimilar things, 
so that they  assume similarity 
by default through their special 
juxtaposition.”

Source: Michel Fourcault - order of things
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together, but, on the contrary, in imposing the primary 
and fundamental investigation of difference.

Convenientia: Convenientia refers to the adjacency of 
dissimilar things, so that they assume
similarity by default through their special 
juxtaposition.” (13) 

Buiten deze visuele ordening, zijn er ook nog 
verschillende ruimtelijke ordeningen te maken. 
Hierin kan een onderscheid worden gemaakt in: 
het verweven van stijlen, het naast elkaar plaatsen 
van stijlen of het loskoppelen van verschillende 
stijlen. Het rijksmuseum is een voorbeeld van een 
museum waarbij de stijlen in elkaar vervlochten zitten 
waardoor eenheid ontstaat, het Groninger museum 
daarin tegen plaatst de verschillende volumen tegen 
elkaar waardoor er juist contrasten ontstaan. 

Historische ontwerpvisies 

Zoals we al zagen in de vorige paragraaf zijn er 
verschillende manieren om een bepaald aura 
te creëren. Het  onderzoek ‘Field guid radical 
post modernisme’ door FAT architects toont een 
onderscheid in stijlfiguren die gebruikt kunnen 
worden. Zij maken een onderscheid in: imitatie, 
fragmentatie, ‘figural section’ en de collage. Imitatie, 

Fragmentatie en Collagewerking zijn bekende 
begrippen. Figural section, daarentegen, vereist wel 
enige uitleg. “It enables slices, extrusions, fragments 
and surfaces of buildings to become the media of the 
non-expressive and deadpan. “ (14) De manier van 
expressie kan worden geassocieerd met de Popart. 

Als we terug gaan naar een onderzoek van Demitri 
Porphyrios in zijn onderzoek naar ‘sources in modern 
eclecticisme’ van architect Alvar Aalto maakt hij een 
onderscheid in drie groepen om te refereren naar 
historische aspecten: het gebruik van materiaal, 
het gebruik van stilistische fragmenten, en het 
refereren naar compositieregels. Passen we dit toe 
op de tijd van de Grieken dan zou er bij het refereren 
compositieregels gedacht kunnen worden aan de 
plattegrondstructuur van een tempel en bij stilistische 
fragmenten naar ornamenten of de zuilen. 
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John Kormeling - happy street  (Het referen naar compositie)

Venturi and bauch – Allen Art museum (refereren naar materialen)

Station Brussel

CONVENIENTIA
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Alessandro mendini – groninger museum 

MVRDV – dutch pavilion, expo 2000 Daniel Libeskind - Royal Ontario Museum

Alessandro mendini – groninger museum Woningen in London 

DISCRIMINATIO

Ashton, raggatt, mc douglass – national museum of Australia 
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896 REFERENTIEPROJECTEN DIE DE KUNST BIJZONDER MAKEN

In de volgende paragraaf zijn een aantal musea nader 
onderzocht. Hierin is gekeken wat voor een kunst 
collectie het museum herbergt, welke strategie er 
gekozen is om het verhaal duidelijk te maken en hoe 
dit is uitgewerkt. De musea die gekozen zijn, zijn 
verschillend qua collectie, strategie en locatie. Eerst 
zal kort worden omschrijven welke strategie hier is 
toegepast, daarna zal een uitgebreidere omschrijving 
volgen van de zes geselecteerde projecten. Hiernaast 
volgt een kort overzicht van de musea die behandeld 
worden en welke strategie ze gebruiken om een 
verhaal over te dragen en hoe eventueel verschillende 
verhalen worden samengevoegd. 

Nieuw Acropolis Museum - Athene
Strategie ‘cultural action’: situatie, routing, aura: exposeren en licht 

Roman Art Museum - Merida
Strategie ‘cultural action’: situatie, aura: materialisatie en vormentaal 

Groninger Museum - Groningen
Strategie ‘cultural action’: aura: materialisatie en vormentaal
Strategie ‘historisch eclecticisme’: contrast 

Guggenheim Museum - New York
Strategie ‘cultural action’ : routing 

Guggenheim Museum - Bilbao
Strategie ‘cultural action’: aura: materialisatie en vormentaal
Strategie ‘historisch eclecticisme’: contrast 

Rijksmuseum - Amsterdam 
Strategie ‘cultural action’: aura: materialisatie en vormentaal 
Strategie ‘historisch eclecticisme’: eenheid 

4.4
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HET NIEUWE ACROPOLIS MUSEUM BERNARD TSCHUMI 

Collectie

“De uitdagingen van het ontwerpen van het 
nieuwe Akropolismuseum begon met de 
verantwoordelijkheid van de huisvesting van de meest 
dramatische beelden uit de Griekse oudheid. Deze 
verzameling van voorwerpen vormde het programma 
nog voor een locatie werd gekozen.“

Uitgangspunten ontwerp

Om de ongekende collectie tentoon te stellen koos 
architect Bernard Tsumi ervoor
opzettelijk voor om een niet-monumentale 
bouwwerken te ontwerpen, waarbij het eenvoudige 
en nauwkeurige ontwerp een beroept op de 
wiskundige en conceptuele helderheid van de oude 
Griekse architectuur. Tschumi’s ontwerp is gebaseerd 
op drie concepten: licht, beweging en tektonische, 
evenals programmatische element. 

Uitwerking 

Het museum ligt boven op de ruïnes van een deel 
van de Romeinse en vroeg-Byzantijnse Athene. Deze 
zijn ook zichtbaar gemaakt in het museum met 
behulp van glazen vloeren en vides. De kariatiden, 
colommen in de vorm van menselijke sculpturen, zijn 

zodanig in de ruimte geplaatst alsof ze de bezoekers 
verwelkomen. In het centrum van de Parthenon hal 
dient de betonnen rechthoekige kern van het gebouw 
als muur waaraan de fries van het Parthanon wordt 
tentoongesteld. 

De collectie van het nieuwe Akropolismuseum bestaat 
hoofdzakelijk uit sculpturen. Deze sculpturen komen 
voornamelijk voort uit de momnumenten op de 
akropolis en zijn dus gemaakt om te zien bij daglicht. 
Veelvuldig gebruik van glas in het ontwerp maakt de 
integratie van natuurlijk licht mogelijk. 

“Het ontwerp werd gekozen vanwege zijn 
eenvoudige, duidelijke en mooie oplossing die 
in overeenstemming is met de schoonheid en 
klassieke eenvoud van unieke tentoonstellingen 
van het museum en dat zorgt voor een museale en 
bouwkundige ervaring die relevant is voor vandaag 
en voor de nabije toekomst” (15), aldus professor 
Dimitrios Pandermalis, voorzitter van de Organisatie 
voor de bouw van het nieuwe Akropolis Museum. 
Om eenvoud in het museum te bewerkstelliggen is er 
gebruik gemaakt van voornamelijk drie materialen: 
glad, beton en marmer. Het beton dient als 
hoofdstructuur en als neutrale achtergrond voor de 
kunstwerken. Twee soorten marmer is gebruikt voor 
de vloeren, een kleur voor de route en de andere 
voor de gallerijen. 
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Het romaanse kunst museum in Merida is ontworpen 
door Rafael Moneo Vallés tussen 1979 en 1980. 
Hij was professor aan de architectuur school van 
Barcelona en lid van de Spaanse academie van 
historie, archeologie en schone kunsten. 

Uitgangspunten ontwerp

Belangrijk bij dit ontwerp waren het beschermen 
van de archelogische vondsten die terplekken in de 
grond zaten en de connectie van het museum met 
het theater en het amfitheater. “In it he creates an 
architectural language that reformulates the past in 
terms of techniques, meanings and contents without 
forgetting the present.” (15)

Uitwerking 

Het museum bestaat uit twee gebouwen, gescheiden 
door een romeinse straat. De twee gebouwen zijn 
verbonden door een loopbrug, hangend boven 
archelogische overblijfselen. Een van de twee 
gebouwen herbergt de expositieruimtes en opslag, 
de andere werkplaats, bibliotheek, auditorium en 
de kantoren. Het museum is opgebouwd uit een 
middenbeuk met een aantal inhammen hieraan, er 
ontstaat dus een soort rooster structuur, die voor 
hiërarchie zorgt. De bogenopeningen in de parallel 

muren zijn qua geometrie geinspireerd op de ‘Arch of 
Trajan’. Hierdoor krijgt de bezoeker een gevoel voor 
dimentie, zoals die werd gebruikt in het romeinse 
merida.
 
De entree is geaccentueerd door de compositie van 
de gevel die bestaat uit slechts een boogelementen. 
De deuren zijn bewerkt met een brons reliëf en 
boven de deur is een marmeren lint aangebracht met 
daarboven een nis met een Romeins sculptuur erin. 

“In summary we could say that the spatial relations 
inside the museum and the significance the 
architectural statuary acquires are fundamental if we 
want to understand the meaning of this architecture. 
In their architecture, the Romans adapted lineal 
Hellenistic forms for the outsides of their buildings, 
whereas on the inside they created pieces that were 
ever richer in spatial relations. While in Hellenistic 
architecture voluminous spaces were left outside 
in relation to different buildings or to their parts, 
in Roman architecture these spaces were brought 
inside. These, I feel, were the guidelines that Moneo 
used for his project and not only Roman construction 
techniques. To enumerate the possible sources or 
analogies used will only help to arrive at limited 
goals.” (16) 

ROMAN ART THEATER IN MERIDA RAFAEL MONEO VALLES 
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Tot slot kan nog worden toegevoegd dat het 
gebouw ook erg belangrijk is vanwege het 
onderzoekscentrum, het grootste Romaanse 
centrum van Spanje. Verder vormt het een plek van 
ontmoeting, communicatie en cultuurverspreiding. 
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Het nieuwe gebouw van het Groninger museum 
is gebouwd tussen 1990 en 1994. Het gebouw, 
gezien als een van de hoogtepunten van het 
postmodernisme, is ontworpen door een 
hoofdarchitect met meerdere gastarchitecten. 

Collectie

De collectie bestaat uit vier uiteenlopende 
collecties: archeologie, geschiedenis van Groningen, 
kunstnijverheid, oude beeldende kunst en 
hedendaagse beeldende kunst. 

Uitgangspunten ontwerp 

Het museum vormt de verbinding tussen het 
stationsgebied en de binnenstad. Het gebouw, 
lijkend op een eiland, bestaat uit drie verschillende 
volumes die met elkaar verbonden zijn door gangen 
en pleinen. Belangrijk was dat het doorzicht voor 
bewoners aan de singel bewaard bleef en dat 
scheepvaart mogelijk zou blijven; daarom moest het 
gebouw uit kleinere bouwgedeelten bestaan.  Volgens 
de architect was het belangrijkste uitgangspunt 
dat het gebouw moest passen bij de sfeer van de 
collectie; een collectie die erg uiteenlopend qua 
sfeer is. Een van de uitgangspunten van Mendini, 
de hoofdarchitect van dit project, dat er geen 

hiërarchie bestaat tussen de kunst disciplines. 
Bovendien streefde hij, door gebruik te maken van 
gastarchitecten, naar een divers samenspel van 
ruimtes. 

Uitwerking 

Het middenpaviljoen is ontworpen door de 
hoofdarchitect, Allessandro Mendini. Dit is het 
paviljoen met de gouden toren, die oorspronkelijk 
gebruikt werd voor de opslag van de collectie. 
Het Luncchi paviljoen, gemaakt van baksteen, 
is geïnspireerd op de verdedigingswerken van 
Groningen. Van oorsprong zou dit paviljoen de 
Groninger geschiedenis herbergen, echter na een 
overstroming werd het paviljoen herontworpen 
voor regionale kunst. Het Starck paviljoen herbergt 
onder andere een keramiek collectie. Philippe Starck 
liet zich dan ook inspireren door de keramiek en 
het maakproces ervan. De ronde vorm verwijst 
bijvoorbeeld naar de pottenbakkersschijf en de grijze 
kleur en het craquele van wanden en vloeren naar 
het materiaal keramiek. Door de witte vitrages in het 
paviljoen bewerkstelligt de architect dat bezoekers 
gedwongen worden door de ruimte te dwalen en 
steeds nieuwe ontdekkingen doen. Het mendini 
paviljoen is aan de buitenzijde bekleed met het 
proust-motief, geïnspireerd op een pointillistisch 

GRONINGER MUSEUM ALESSANDRO MENDINI EN ANDEREN 
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schilderij. De binnenzijde is echter volgens een 
traditioneel museummodel: twee verdiepingen 
met een rondgang en middenzaal. Het paviljoen 
van Coop Himmelb(l)au is ontworpen boven op het 
vorig genoemde paviljoen. Dit paviljoen, gebouwd 
van glas, staal en beton, is en voorbeeld van het 
deconstructivisme. 
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Het Solomon R. Guggenheim Museum in New 
York is het eerste Guggenheim museum van de 
wereld. Het gebouw, ontworpen door Frank Lloyd 
Wright, werd opgeleverd in 1959. In 1992 werd het 
gebouwd gerestaureerd en werd er een nieuwe toren 
toegevoegd, zodat het museum extra expositieruimte 
had. 

Collectie

In het museum zijn vooral kunstwerken van de 
moderne en hedendaagse kunst terug te vinden.

Uitgangspunten ontwerp

Het gebouw vormt een doorbreking van de regelmaat 
van Manhatten en vormt een unieke tempel binnen 
het modernisme. Echter is dit niet het enige wat 
bijzonder en anders is, Wright had ook een nieuwe 
opvatting over hoe een museum ontworpen moest 
zijn. “Hij bedacht de kromme lijn en de onafgebroken 
ruimte als een ‘tempel van de geest’ waar bezoekers 
een nieuwe manier van kijken konden koesteren.” 
Ondanks de kritiek, vooral op de vraag of het gebouw 
wel een goede plek is om de kunst te vertonen, is het 
toch een grote trekpleister. 

Uitwerking 

Het museum is gebouwd dicht bij het Central Park, 
een plek waar men kan ontsnappen van de drukte 
van de stad en bovendien een plek van inspiratie. 
Frank Lloyd Wright trachtte om organische vormen 
in de architectuur vast te leggen. “Dit deed hij door 
de eeuwenoude ziggoerats vorm uit het Midden-
Oosten te gebruiken in zijn ontwerp, maar dan wel 
in omgekeerde vorm.” De spiraalvorm die bepalend 
is voor de binnenruimte is ook terug te zien aan de 
buitenkant. 

Wright ontwierp een spiraalvorm als basis, waar 
bezoekers van de bovenste verdieping langzaam naar 
beneden draaiden. Door de entreehallen juist laag 
en sober te houden, wordt de middenruimte van het 
museum als extra overweldigend ervaren. 

Het gebouw wordt gezien als een kunstwerk op 
zichzelf, waarbij de moderne stijl overeenkomt met 
de kunstwerken die tentoongesteld wordt. Sommige 
bezoekers geven als Kritiek hierop dat de aandacht 
meer op de architectuur zou zijn gericht dan op de 
kunstwerken. 

GUGGENHEIM MUSEUM IN NEW YORK FRANK LLOYD WRIGHT 
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GUGGENHEIM MUSEUM IN NEW YORK FRANK LLOYD WRIGHT 
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Net als het eerder uitgelichtte museum in new york 
is het guggenheim museum van Bibao ook onderdeel 
van een van de Solomon R. Guggenheim Foundation. 

Collectie

De collectie van het guggenheim in bilbao bestaat uit 
kunst van de twintigste eeuw. Er is bijvoorbeeld kunst 
uit de popart te vinden maar ook van de kunstenaar 
picasso en salvador dali. 

Uitgangspunten ontwerp

“Gehry noemt als inspiratiebronnen de film 
Metropolis van Fritz Lang, de beeldhouwwerken 
van Brancusi, het beeld van een steengroeve en 
de ingehouden kracht van de stad Bilbao.” Echter 
bezoekers zien zijn gebouw vaak als een zilverkleurige 
bloem die afsteekt tegen een groen heuvellandschap. 
Voor de stad Bilbao is zijn museum van grote waarde: 
‘’Hailed as the most important structure of its time 
when it opened in 1997, Frank Gehry’s Guggenheim 
Museum Bilbao has changed the way people 
think about museums and continues to challenge 
assumptions about the connections between art, 
architecture, and collecting.” (17) 

Uitwerking 

Door de deconstructivistische architectuur 
is het museum een kunstwerk op zichzelf. 
Deconstructivisten plaatsen vlakken en lijnen als 
een verwarrende collectie willekeurig bij elkaar, 
hierdoor lijkt of de constructie elk moment in elkaar 
kan zakken. De gevel van het gebouw bestaat uit 
schubvormige etitanium platen, waardoor het 
gebouw lange tijd kan schitteren. De glazen wanden 
zijn geconstrueerd zodat de kunstwerken beschermd 
zijn tegen warmte en licht. 

Het atrium is het hart van het museum. Hieromheen 
zijn de verschillende tentoonstellingsruimtes 
gesitueerd, dit zijn er negentien. Tien 
tentoonstellingsruimtes zijn ontworpen in klassieke 
architectuur, herkenbaar aan de stenen afwerking 
aan de buitenzijde. De negen andere ruimtes zijn 
contraterend hieraan. Deze zijn aan de buitenzijde 
afgewerkt met titanium en hebben grillige vormen. 
De vorm en de collectie tonen hierin een verband met 
elkaar, samen met het atrium die centraal ligt zorgt dit 
voor 
duidelijkheid tijdens de rondleiding. 

“Het museum is een groot succes en volgens velen 
het bewijs dat één gebouw in staat is om een hele 

GUGGENHEIM MUSEUM IN BILBAO FRANK GEHRY 
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GUGGENHEIM MUSEUM IN BILBAO FRANK GEHRY 
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Het rijksmuseum Amsterdam is opgericht in 1800. 
In 1885 is het museum verhuisd naar het huidige 
gebouw, ontworpen door architect P.J.H. Cuypers. 
Het gebouw is meerdere malen verbouwd. De laatste 
verbouwing vond plaats tussen 2003 en 2013, volgens 
een ontwerp van Antonio Cruz en Antonio Ortiz. 

Collectie
Met zijn ruim 80 zalen toont het museum 
een overzicht van de Nederlandse kunst en 
geschiedenis. De collectie bestaat uit kunst tussen 
de 12de eeuw en nu, echter ligt de nadruk op 
de 17de eeuwse Hollandse Meesters. Buiten 
beeldhouwkunst en schilderkunst herbergt het 
gebouw ook kunstnijverheid: bijvoorbeeld keramiek, 
edelsmeedkunst, meubels, glas en textiel. De 
collecties zijn internationaal, maar de nadruk ligt op 
de Nederlandse werken.  

Uitgangspunten ontwerp
Ronald de Leeuw, oud directeur van het rijksmuseum, 
had als motto: “Hier moet de kunst gevierd worden!” 
(x) Hij vond dat het museum niet de plek van 
experimenten en experience was, maar een paleis. De 
leeuw vond dat de architectuur en geschiedenis weer 
meer in elkaar moest schuiven. De bezoekers zouden 
langs een chronologisch parcours lopen en zouden 
zo een beeld krijgen van de verschillende smaken en 

stijlen. Wim Pijbes, de huidige directeur, gooide dit 
plan echter deels om, hij liet zich namelijk leiden door 
de ruimtelijke kwaliteit van de ruimtes. Uitgangspunt 
voor het museum van Cuypers was de geschiedenis 
van Nederland te tonen. Dat deed hij met behulp van 
zijn ornamenten in de architectuur en met behulp van 
de collectie. Pijbes stelde dat het museum dan ook na 
de verbouwing nog meer het museum van Nederland 
moest laten zien.

“De opdracht aan de architecten luidde: ontdoe het 
gebouw van latere toevoegingen en zorg ervoor 
dat het weer een geheel wordt, herstel de heldere 
indeling van Cuypers.” (x) 

Uitwerking 
Het museum is ontworpen in de neo-gotische stijl, 
waarbij hij gotische en renaissance-elementen 
gebruikte. Veel decoraties wijzen naar de vaderlandse 
geschiedenis. Door de verbouwingen in de loop der 
jaren is aan de binnenzijde het karakter van Cuypers 
museum in de loop der jaren verloren gegaan. Bij de 
laatst verbouwing zijn veel oorspronkelijke elementen 
weer gerestaureerd of gereconstrueerd. 

De belangrijkste werken, voornamelijk uit de gouden 
eeuw, zijn geplaatst in de ere galerij. Dit is de rijkst 
gedecoreerde ruimte van het museum. Via short-cuts 

HET RIJKSMUSEUM VAN P. CUYPERS TOT CRUZ Y ORTIZ 
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kunnen ook alleen de highlights worden bekeken.
Cruz y Ortiz gebruikten een niet voor de handliggende 
strategie voor de omgang met oud en nieuw. “Deze 
strategie van verdergaan met het bestaande, zonder 
duidelijk de grens aan te geven tussen oud en 
nieuw, gaat in tegen de heersende opvattingen over 
restaureren in onze cultuur. Doorgaans worden bij 
historische gebouwen contrast en juxtapositie als 
ontwerpmiddelen ingezet voor latere aanpassingen. 
Het is een interessante paradox dat juist dit zoeken 
naar continuïteit vernieuwend is te noemen.” (x) 

De parijse ontwerper Wilmotte heeft gezorgd voor 
de inrichting van het museum. Hij ontwierp onder 
andere vitrines, lichtornamenten en bepaalde in 
samenwerking van Cruz y Ortiz de kleuren van het 

interieur, geïnspireerd op het palet van Cuypers. 
Wilmotte stelt aan de hand van experimenten dat 
wanneer men een object voor een witte achtergrond 
zet het dood slaat, echter wanneer men een object 
voor een blauwe achtergrond zet het object meer 
tot leven komt. Vanuit deze optiek heeft hij ervoor 
gekozen om grijs en blauw tinten te gebruiken. 
Verder geeft hij aan dat, wanneer hij voor 2003 in 
het museum was, hij niet echt een goed beeld van de 
collectie kreeg, omdat er zoveel kleuren en details te 
zien waren. 

Opvallend is dat verschillende ruimtes uit 
verschillende periodes een andere kleur hebben. De 
middeleeuwen is zo van een donker karakter en de 
moderne periode is bijna wit, waardoor de ruimtes 
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105INTRODUCTIE 

Als voorstudie op het ontwerp ‘museumarchitectuur’ 
is er onderzoek gedaan naar het museum van 
John Soane. In zijn museum is een overvloed aan 
kunstobjecten en boeken terug te vinden. Hij 
probeerde met behulp van architectuur en kunst 
een verhaal te vertellen over zijn leven. Het gebouw 
was dus als het ware een boek met verschillende 
hoofdstukken over zijn leven die elk een ander 
karakter hadden. Hij gebruikte zijn gebouw als een 
catalogus voor zijn architectonische kunnen. Ook was 
er plek voor zijn studenten om er te werken, met de 
collectie probeerde hij zijn studenten iets te leren. Het 
idee dat de architectuur een groter doel heeft dan het 
alleen maar herbergen van de kunstobjecten is in het 
vorige hoofdstuk dan ook verder onderzocht bij andere 
musea. 

5.0
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1075.1VISIE 

Het museum als kenniscentrum

De opgave voor dit museumontwerp is sterk 
geïnspireerd op de ideeën van John Soane: het 
museum als kenniscentrum. Zoals in het museum 
van John Soane te zien is, is zijn museum meer dan 
een gebouw om zijn collectie te herbergen. Er is een 
gelaagdheid terug te vinden in de manier van kennis 
overdragen: zijn kunstcollectie (primaire bronnen), zijn 
boekencollectie (secundaire bronnen), maar ook de 
toepassing hiervan. (tertiaire bron) Deze gelaagdheid 
van drie kennisbronnen zal ook onderdeel van het 
museum in Arnhem worden. De drie hoofdonderdelen 
van het gebouw zullen de expositieruimtes, de 
bibliotheek en de workshop plekken zijn. 

Het museum als (kunsthistorisch) verhaal

Het basisidee voor de kunst en expositieruimtes is 
dat ‘het verhaal van de kunsthistorie’ uit een twee 
dimensionaal boek zal worden vertaald in een drie 
dimensionaal gebouw. Op deze manier kunnen 
bezoekers buiten de kunst op zichzelf ook de relatie 
tussen de verschillende stromingen ervaren. Echter is 
‘het verhaal van de kunsthistorie’ een vaag begrip, de 
kunst kan namelijk, zoals uit hoofdstuk 1 blijkt, vanuit 
verschillende ooghoeken worden bekeken. 

De meest gebruikte ooghoek om de kunst uit te 
bekijken is de tijd. Dit geeft enige structuur in het 
gebouw, echter door de hoeveelheid aan stromingen 
die vanaf 1900 zijn intrede doen, ontstaat op dit punt 
nog een chaos. Daarom is ervoor gekozen om nog een 
thematische laag van ordening toe te voegen: ratio 
versus expressie. Deze ordening helpt niet alleen de 
moderne periode te ordenen, maar het toont ook 
relaties tussen de stromingen. 

Tot slot is er nog een derde ordening laag 
toegevoegd: de relatie met zijn context. Deze laat 
de relatie tussen de kunst en architectuur en het 
doel van de kunst zien in een bepaalde periode, 
hierdoor zal iedere periode herkenbaar zijn aan 
een unieke vorm van architectuur. Zoals eerder 
aangegeven ontstaat er een chaotisch beeld van 
de kunstgeschiedenis wanneer we kijken naar het 
aantal stromingen en de relaties hier tussen. In idee 
is echter dat het museum juist duidelijkheid binnen 
die chaos gaat scheppen. Het is onmogelijk hierin 
om alle stromingen te behandelen, omdat er veel 
substromingen en verschillen per locatie bestaan. 

Afbeelding 5.1
Het museum als 
informatiebron
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1095.2COLLECTIE

Vanwege de omvang van het aantal stromingen 
is ervoor gekozen om het aantal kunstwerken per 
stromingen beperkt te houden tot een maximum 
van 3 kunstwerken, afhankelijk van de hoeveelheid 
kunst die er per stroming gemaakt is. Een kleine 
hoeveelheid kunst per stroming zorgt ervoor dat 
kunst uit verschillende stromingen makkelijker 
gelinked en naast elkaar geplaatst kunnen worden. 
Het gebouw dient als een houder voor de kunst van 
pre historie tot postmodern waarin het gebouw enige 
neutraliteit bevat, zodat de collectie kan wisselen. In 
de bijlage is er wel een basiscollectie opgezet om een 
beeld te krijgen van het type kunst uit een bepaalde 
periode en de grootte ervan. Dit is namelijk wel van 
belang bij het ontwerp van de specifieke ruimtes. 
Een beeld heeft namelijk een andere plaatsing en 
belichting nodig dan een schilderij.





1115.3LOCATIE 

Arnhem

Doel van het museum is dat het een kenniscentrum 
wordt voor zijn omgeving, daarin is de locatie 
belangrijk. Een centrale ligging binnen Nederland 
zorgt voor een groter draagvlak dan een locatie 
bijvoorbeeld ver in het Noorden of het Zuiden. Een 
tweede belangrijk aspect is de ligging ten opzichte 
van andere musea. Een locatie als Amsterdam, 
met het rijksmuseum, van Gogh museum en 
stedelijk museum, zal minder behoefte hebben aan 
een extra museum. Aangezien het museum een 
kenniscentrum dient te worden zijn ook de ligging 
van de kunst academies, die intensief gebruik 
kunnen maken hiervan, belangrijk. Deze drie factoren 
samenbrengend komt uit op de stad Arnhem. Arnhem 
heeft een relatief centrale ligging, ligt ver genoeg af 
van de Amsterdamse ‘kunstkern’ en bezit zelf een van 
de grootste kunst academisch in samenwerking met 
Zwolle en Enschede. Bovendien heeft Arnhem, met 
haar rijke natuur, een sterke aantrekkingskracht op 
toeristen die onder andere het Openlucht museum of 
de Veluwe bezoeken. 

Kunst is een belangrijk aspect binnen de stad. 
Zekerder door de ligging van de kunst academie. 
Arnhem bezit welk een museum voor moderne 
kunsten, echter bestaat deze collectie vrijwel alleen 

uit surrealistische en magisch realistische werken. 
Het mist dus een museum voor een bredere 
kunstcollectie. Ook in de openbare ruimte is er door 
de hele stad kunst terug te vinden. Het gaat hier om 
maar liefst 300 kunstwerken, die Arnhem mede als 
creatieve stad bestempelen. (1)

Afbeelding 5.2 
Verspreiding van kunst 
academies en musea in 
nederland

Afbeelding 5.3
Recreatieve instellingen 
in en rond Arnhem
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Boterdijk 

Binnen de stad is Arnhem is er gekozen voor een 
locatie aan de boterdijk. Deze locatie is gesitueerd 
schuin tegenover de kunstacademie, zodat studenten 
makkelijk en snel gebruik kunnen maken van 
bijvoorbeeld de bibliotheek. De locatie is ook dicht 
bij het centrum en station, zodat het museum een 
goede bereikbaarheid heeft voor bezoekers buiten de 
stad. De locatie is zowel aan de grote weg als aan het 
water gelegen, hierdoor heeft het museum een goede 
bereikbaarheid, maar is het toch ook een bron van 
inspiratie en rust. 

De locatie aan de boterdijk kan gezien worden als 
een locatie met drie verschillende gezichten: groen, 
stad en water. Ten Noorden van de locatie ligt een van 
de hoofdwegen, de N445 met aan Noord-oostzijde 
het Roermondplein, een groot verkeersviaduct met 
een kunstwerk. Aan de overzijde van deze hoofdweg 
liggen op twee plekken een onderdeel van de kunst 
academie. Aan de zuidzijde van het museum ligt 
de Nederrijn met aan Zuid-oosten de Boterdijk die 
uitmondt in een rondweg. De boterdijk is de plek 
waar boten aanleggen en aan de rijnkade, die iets 
hoger gelegen is, kan met wandelen en genieten 
van het zicht. De boterdijk en de N445 zijn met 
elkaar verbonden met een fiets en wandelpad. Aan 

de Westzijde ligt een groene oever die de buffer 
vormt tussen rust en drukte. Deze groenstrook 
loopt aan de overzijde van de N445 door tot aan 
het beeldenpark van het Museum van de Moderne 
kunsten. Het museum vormt dus een knooppunt 
tussen verschillende ‘werelden’, een plek die nu 
ongedefinieerd is. 

Afbeelding 5.6
Situatie 
In bijlage: tekening 
schaal 1: 2000

Afbeelding 5.7
Zicht vanaf de Noord-
West zijde

Afbeelding 5.8
Zicht vanaf de boterdijk

Afbeelding 5.9
Zicht naar de 
kunstacademie
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Afbeelding 5.4
Toegankelijkheid van de 
locatie

Afbeelding 5.5
Verschillende zones rond 
om de locatie. 





1175.4CONCEPT

Basis voor het museum is het idee dat het 
gebouw de gehele westerse kunsthistorie 
van pre historie tot postmodernisme toont 
zodanig dat er een helder overzicht bestaat. 
Het is een vertaling van een boek naar een 
museum gebouw. Het hoofdconcept voor dit 
project zal dan ook “het gebouw als boek”.  
Wanneer men een boek bekijkt bestaat dit 
uit meer dan alleen het verhaal zelf, om het 
verhaal compleet en duidelijker maken zijn 
er meer ingrediënten die samen het boek 
vormen. Hoofdzakelijk bestaat een boek uit 
de volgende ingrediënten:

De Kaft

De buitenkant van een boek heeft een aantal 
functies. Op de eerste plaats zorgt het voor 
bescherming, maar de kaft vertelt ook iets 
over de inhoud van het boek. Verder heeft 
de kaft als doel de lezer aan te trekken en 
nieuwsgierig te maken. Bij boeken over kun-
stgeschiedenis worden er op de kaft vaak een 
aantal kunstobjecten zichtbaar gemaakt. De 

achterzijde van de kaft is vaak voorzien van 
een omschrijving. 

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave toont welke onderwer-
pen er aan bod komen in het boek. Soms 
wordt de inhoudsopgave gecombineerd 
met een tijdlijn. Het toont dus een helderde 
structuur met betrekking tot de ‘body’ die in 
het boek wordt behandeld.

Inleiding 

Om de lezer niet stuurloos het verhaal in te 
sturen wordt er vaak vooraf een inleiding 
gegeven op het onderwerp. Hierin wordt 
bijvoorbeeld uitgelegd hoe het onderwerp 
is afgebakend of wordt informatie die vooraf 
van belang is getoond.

De body

Dit is het belangrijkste en grootste deel van 

het boek. Dit deel geeft het verhaal 
weer. Om structuur aan te brengen 
in het verhaal wordt het verhaal in 
hoofdstukken en soms ook para-
grafen ingedeeld. 

Samenvatting 

Soms wordt er ook samenvatting of 
conclusie gegeven achteraf. Deze 
geeft in het kort de essentie weer 
van het verhaal. 

Afbeelding 5.10
Bibliotheek in 
Kanas City
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Een bouwblok Losse bouwblokken

Juxtaposition

Lineaire routing

Matrix

Open plattegrond

Ruimtelijke 
interpretatie

Homothopia 
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Discriminatio

Interweaving

Plaatsing van de volumes/ ruimtes ten 
opzichte van elkaar
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Materialen
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fragmenten

Architectonische Strategie om een 
eclectisch gebouw te ontwerpen

Homothopia 

Hetrothopia 
Discriminatio
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fragmenten



1195.5ARCHITECTONISCHE STRATEGIE

In grote lijnen kunnen als basis twee hoofdfuncties 
aan een museumgebouw worden gegeven, enerzijds 
het beschermen van de kunstwerken en anderzijds 
het tonen van de kunstwerken op een ‘juiste’ manier. 
Echter rest de vraag, wat is die ‘juiste’ manier, er zijn 
namelijk, zoals het onderzoek blijkt, verschillende 
manieren om de kunst tentoon te stellen.

Vanuit het concept wordt het gebouw opgebouwd  
volgens het principe van een boek. Om eenheid 
te creëren in een boek en er vergelijking mogelijk 
is wordt er gebruik gemaakt van een lay-out. Dit 
komt overeen met het principe ’convenentia’  van 
Michel Faulcault, waarbij de verschillen tussen de 
verschillende elementen wel worden erkend, maar er 
op zoek wordt gegaan naar een verbindende factor. 
Om toch aan iedere ruimte een eigen identiteit 
te geven, is er gekozen om dit vanuit het principe 
van de compositie te doen. Met materialen zijn de 
overgangen namelijk moeilijker te maken en het 
toepassen van stylistische fragmenten zou te zeer 
afleiden van de kunst. Om de kaft als een totale 
eenheid te laten fungeren is er voor de buitengevel 
gekozen voor homothopia, waarbij alle verschillende 
verhalen een worden. 





1215.6OPBOUW MUSEUM  

Het museum bestaat uit drie hoofdonderdelen:
-De plint; die de ateliers, workshopplekken, winkel en 
café herbergt. 
-De zwarte doos; die de expositieruimtes en 
bibliotheek herbergt. 
-De op topping; die werkplekken voor het 
kenniscentrum herbergt. 

Plint 

De begane grond laag vormt de overgang tussen 
het lager en hoger gelegen deel van de locatie. 
Aan de Zuidzijde wordt de plint van de Rijnkade 
doorgetrokken langs het gebouw. Het café in de plint, 
met prachtig uitzicht vormt de beëindiging van de 
Boterdijk. Aan de Noordzijde, op het zelfde niveau, 
ligt een verzonken plein met de winkel en workshop- 
en atelierruimtes. Het volume vormt dus enerzijds 
de verbinding met de grote weg, maar ervaart niet 
de hinder ervan. Bovendien kan, boven op het 
volume, de groenruimte behouden worden en een 
beeldenpark worden toegevoegd die connectie vormt 
met de overzijde van de N445. 

De zwarte doos (primaire bron & secundair 
bron)

Het hoofdvolume bezit de expositieruimtes. In de kern 

van het volume bevindt zich een atrium die de tijdlijn 
van de kunst toont. Deze tijdlijn vormt de basis voor 
zowel het museum als de bibliotheek. 

De optopping 

De dakrand biedt ruimte voor werknemers van het 
kenniscentrum. Zij hebben het overzicht over de rest 
van het gebouw. 





1235.7DE GEVELS ALS KAFT 

Het museum volume is, zoals eerder besproken, 
opgebouwd volgens het concept van een boek. Zo 
bestaat het museum uit twee hoofdonderdelen: de 
kaft en de inhoud. Dit principe is ook terug te zien in 
de gevel. De Basis van het gebouw kan worden gezien 
als een sculptuur met verschillende ruimtes en ramen, 
die allen een ander verhaal vertellen. Hieromheen 
zit een bedrukte glazen gevel. De glazen gevel laat 
een zwart-wit collage zien van topstukken uit de 
kunstgeschiedenis. Van veraf is nog niet direct te zien 
wat er is afgebeeld, wat nieuwsgierigheid opwekt, 
maar wanneer men dichterbij komt kan men de 
kunstobjecten herkennen. Deze gevel verhult enigszins 
wat er aan de binnenzijde gebeurd. Af en toe is er een 
glaspaneel transparant gelaten zodat er een echt en 
kleurrijk kunstobject te zien is. 

De glazen gevel vormt bovendien als een 
beschermlaag voor de binnenzijde. De extra schil dient 
in de winter als extra jas om de kou en direct zonlicht 
tegen te houden en in de zomer kan er met behulp 
van ventilatie voor koeling worden gezorgd. Dit zelfde 
principe geldt ook voor het atrium. 





1255.8HET ATRIUM ALS INHOUDSOPGAVE

De hal van het museum heeft een aantal functies. 
De hal is de centrale ontvangst en informatiepunt 
voor het museum, de bibliotheek en workshops. 
Daarnaast dient deze ruimte als inhoudsopgave voor 
het museum en is het een bibliotheek. De bibliotheek 
en een tijdlijn van de kunst zijn samengevoegd tot 
een grote boekenkast die door het atrium omhoog 
leidt. Hierdoor laat het atrium in een oogopslag 
een overzicht van de kunstgeschiedenis zien. Ieder 
raam in het atrium laat namelijk één kunststroming 
met een kunstwerk van de bijbehorende periode 
op de tijdlijn zien. Het atrium en de bibliotheek 
staan zo in verbinding met elkaar. De ramen met de 
verschillende stromingen geven zo ook ordening aan 
in de bibliotheek. 

Om meer interactie tussen de twee ruimtes te krijgen 
zijn de ramen wisselend naar buiten en naar binnen 
geplaatst, hierdoor ontstaan er soms zitplekken 
aan het atrium en soms aan de expositieruimte. 
De hoekpunten van het atrium zijn voorzien van 
grote ramen die in verbinding staan met de liften en 
trappenkernen. Deze kernen geven voor zowel de 
routing in het atrium als in de exposities het jaartal 
waar men zich in bevindt weer.



De routing als tijdlijn

De vloeren als 
connectie tussen 
stromingen

De compositie als 
verbinding tussen 
architectuur en kunst



127DE EXPOSITIERUIMTES ALS HOOFDSTUKKEN 

Hieronder volgende de principes die uit hoofdstuk 
drie zijn toegepast om een verhalende architectuur te 
creëren: 

De routing als tijdlijn

Als basis voor de plaatsing van de expositieruimtes 
is tijdlijn genomen. Deze tijdlijn is ook gekoppeld 
aan het atrium. De verschillende stromingen zijn als 
plateaus aaneengeschakeld als een continue ruimte, 
de kunst loopt namelijk geleidelijk over van de ene 
naar de andere stroming. Om toch hoofdstukken te 
kunnen maken in het verhaal zijn er lift- en trapkernen 
in de ruimtes geplaatst. Op deze kernen wordt uitleg 
gegeven over de nieuwe periode die een nieuw thema 
aanduidt, maar geven toch continuïteit aan de ruimte. 
Aan de atriumzijde wordt het jaartal aangegeven 
waarin men zich begeeft. Dit jaartal is ook zichtbaar 
vanuit het atrium, zodat deze tijdlijn ook een structuur 
krijgt.  Vanuit de expositieruimtes kan men, door het 
gebruik van ronde hoeken, een groot deel van de 
tijdlijn zien in het atrium, het geeft bezoekers dus een 
overzicht van wat men eerder zag en wat er nog gaat 
komen. De hellingbanen slingeren als een lang lint 
door het gebouw, en geven de overige jaartallen aan. 

De materialisatie van de vloer als spel 
tussen ratio en expressie

De vloeren tonen het spel van de ratio versus de 
expressie door de jaren heen. De rationele ruimtes 
bezitten, geïnspireerd op de klassieke periodes, 
strakke vierkante grijze vloertegels die de lijn van 
de gevel volgt. De expressionele ruimtes echter is 
voorzien van een tegelstructuur die meer random in 
de ruimte lijkt te liggen met verschillende kleurtinten. 
Door het gebruik van een rechte tegelstructuur kan 
er ook makkelijk een overgang worden gemaakt van 
een grijze strakke structuur naar een iets minder 
strakke gekleurde structuur. 

De compositie en de kernen als thema 

De gevelstructuur in combinatie met de compositie 
van de  binnenruimte geeft iedere periode, die 
afgebakerd is door twee kernen, een uniek thema 
en herkenbaarheid. Als inspiratie hiervoor wordt 
een architectuur gekozen die past bij die periode en 
een relatie heeft met de kunst uit die tijd. Dit zal per 
expositieruimte verder worden verduidelijkt in het 
volgende deel. 

5.9









131DE GROT   

De Kunst

De kunst van de prehistorie duidt de periode aan tot 
aan de ontwikkeling van het schrift. In de steentijd 
omvat deze periode voornamelijk muurschilderingen 
en stenen werken. In de bronstijd, wanneer de 
rijksdom toeneemt, worden er veel versierde wapens 
vervaardigd zoals helpen en speren. 

De architectuur 

In deze periode is er nog niet echt te spreken over 
een vorm van architectuur. De kunstobjecten uit deze 
periode zijn in de vroege periode veel terug te vinden 
in grotten waar van muurschilderingen maakte, maar 
ook figuren in de wanden krasten. Later gaat met 
ook voorwerpen vervaardigen, die gebruikt kunnen 
worden in het dagelijkse leven. 

De prehistorische ruimte

De prehistorische ruimte is de eerste expositieruimte 
in de route tot het heden. De ruimte is een 
combinatie van een filmzaal en een expositieruimte 
die geleidelijk in elkaar overlopen. Op de wand wordt, 
als een muurschildering in de grot, een korte film 
gedraaid ter introductie op de kunstroute. De zaal 
kan, wanneer het museum gesloten is voor bezoekers, 
dus ook gebruikt worden voor lezingen. In de wand 
zijn een aantal openingen gemaakt, waarin de stenen 

voorwerpen van buiten uit als een spleet in de grot 
worden verlicht. 





133DE TEMPEL  

De kunst

De kunst uit het oude Griekenland heeft, samen 
met de architectuur, veel invloed gehad op andere 
landen in de oudheid maar ook nu nog. De kunst 
uit de Griekse periode bestaat hoofdzakelijk uit 
vaasschilderingen en standbeelden van goden. De 
Romeinse kunst is grotendeels afgeleid van Griekse 
modellen. De klassieke oudheid kan worden gezien 
als een rationele periode binnen de kunst. 

De architectuur

De architectuur uit de Griekse periode bestaat 
hoofdzakelijk uit tempels. De kunstobjecten, 
zoals standbeelden en offeranden, waren terug te 
vinden in de schatkamer. De architectuur en kunst 
hadden gemeen dat het een middel voor het eren 
van de goden was. In de Romeinse periode zijn de 
beeldhouwwerken en schilderingen in de villa’s terug 
te vinden. 

De Klassieke ruimte 

Bestaat uit een strakke ruimte die in verbinding staat 
met de later te bespreken classicistische periode. 
Kenmerkende aan de tempels zijn de zuilengalerijen 
die de entree vormen en de cella, waar de offeranden 
plaats vinden. De sculpturen staan centraal in het 
midden geplaatst met in de wanden de offeranden, 

zoals de vaasschilderwerken. 

[De vroeg christelijke periode vormt de overgang 
tussen de klassieke ruimte en de middeleeuwse 
ruimte. De vroeg christelijke kunst wordt niet gezien 
als een stijl, maar als een verschijnsel binnen de laat 
Romeinse kunst. Deze periode kan worden opgedeeld 
in twee periodes. De periode voor de christenen 
toestemming kregen om hun religie in het openbaar 
uit te mogen oefenen en de periode erna.] 





135DE KERK 

De kunst

De middeleeuwse periode wordt vaak gezien als 
een donkere periode, die de overgang tussen 
de klassieke periode en de renaissance vormen. 
In de middeleeuwen was de kerk de machtigste 
instelling, de kunst was daarom ook gewijd hieraan. 
In de vroege middeleeuwen bestaat de kunst uit 
kleinere werken zoals tekeningen in geschriften. De 
romaanse uit grotere werken zoals muurschilderingen 
en sculpturen. In de gotiek worden die 
muurschilderingen vervangen door gebrandschilderde 
ramen, omdat er in de gotische bouwkunst minder 
weinig muren waren. 

De Architectuur

In de middeleeuwen waren collecties terug te 
vinden eveneens schatkamers, maar ook in kerken. 
De vroege middeleeuwen is er nog geen duidelijke 
relatie tussen kunst en architectuur zichtbaar. In de 
romaanse periode en zeker in de gotiek is dit wel te 
zien. De gebrandschilderde ramen vormde namelijk 
samen met de sculpturen een beeldverhaal van 
de heilsgeschiedenis. Ook is in deze periode vaak 
te zien dat de beeldhouwkunst verweven zit in de 
architectuur. De architectuur en beeldende kunst zijn 
dus nauwelijks los van elkaar te zien. 

De middeleeuwse ruimte

De middeleeuwse ruimte is opgebouwd volgens het 
plattegrondprincipe van een kerk. In het midden 
bevindt zich een lange gang met herkenbare 
boogstructuur. Aan beide zijdes hiervan zijn een 
ruimte. Aan de gevelzijde zijn er nissen gemaakt 
die geschikt zijn voor de schilderingen. De gotische 
periode bestaat uit een hogere ruimte waarin 
er een groot raam gemaakt is, hierin kan een 
gebrandschilderd kunstwerk worden gehangen. Deze 
ruimte staat in verbinding met het expressionisme 
van 1900, omdat hier duidelijke gelijkenissen te 
vinden zijn. De atriumzijde is een continue ruimte 
die gelinked is aan het atrium. Deze ruimte geeft de 
stromingen aan en hier kunnen beeldhouwwerken 
worden geplaatst. 
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De kunst

De Renaissance wordt gezien als de wedergeboorte 
van de Griekse en Romeinse kwaliteiten die in de 
middeleeuwen verloren waren gegaan. In deze 
periode komt opnieuw het rationalisme terug. Men 
heeft weer aandacht voor het realisme en benadert 
men het perspectief op een wetenschappelijke 
manier. Het maniërisme kan worden gezien als de 
overdreven vorm van de renaissance. 

De architectuur 

In the veertiende eeuw ontstond een nieuwe type 
ruimte, de ‘studiolo’. Dit type ruimte had niet alleen 
tot doel het conserveren van de collectie, maar 
werd vooral gebruik als werkplaats. Halverwege de 
renaissance verdween de studiolo en waarna ruimtes 
als enig doel het exposeren hadden. 

De renaissance ruimte 

Om het idee van de studiolo weer te geven is 
de ruimte van de renaissance gekoppeld aan de 
werkplaats van het museum. Hierdoor ervaart men 
het idee van de kunst als inspiratie voor andere 
werken. De ruimte bestaat net als in die tijd uit een 
aantal nissen waarin boeken en kunstwerken te 
vinden zijn. 
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De kunst 

Na het maniërisme vindt er een bijzondere 
ontwikkeling plaats binnen de kunsthistorie. Enerzijds 
blijft de rationele tak doorlopen via het classicisme 
en het neoclassicisme, anderzijds is er met de 
barok en de rococo opnieuw interesse in expressie. 
Daarna vallen deze twee stromingen weer samen 
in de Romantiek, een periode die gelijk start met 
het neoclassicisme maar veel langer doorloopt. De 
romantiek wordt gezien als een overkoepelende term 
voor verschillende ideeën. 

De Architectuur

Het oude idee van de kunstkamers zijn worden in 
de 18de en 19de eeuw vervanger door de kunst 
galerijen. Door onder andere de emancipatie van de 
burgerij en de groeiende kennis in kunst ontstond de 
vraag in collecties die toegankelijk zijn voor publiek. 
Hierdoor werden museum langzaam maar zeker open 
gesteld voor het ‘gewone’ publiek. 

De post-renaissance ruimte 

Aangezien er tijdens deze periode zowel sprake is 
van rationele als gevoelsstromingen is de route hier 
opgesplitst in twee wegen. Aan de buitenzijde bestaat 
de ruimte uit een galerij waar de schilderkunst 
wordt tentoongesteld. In het midden zijn de beelden 

geplaatst als een binnenplaats in de galerij. De 
rationele lijn is verbonden met de klassieke oudheid 
een verdieping lager. De beeldhouwwerken zijn door 
de vide van beneden uit te zien. 
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De kunst

In het midden van de 19de eeuw vonden er 
veel veranderingen plaats in de kunst. Dit had te 
maken met het wegvallen van de kerk en overheid 
als opdrachtgevers, maar ook met de opkomst 
van de fotografie. In deze periode werd er veel 
geëxperimenteerd met de kunst. 

De architectuur

Aan het eind van de 19de eeuw werden de 
historiserende musea gezien als vermoeiend, voor 
de normale bezoeker was het moeilijk om nog te 
ontdekken wat belangrijk was in de overvloed aan 
werken die boven elkaar en naast elkaar hingen. 
Hierdoor veranderde de collecties en de manier van 
exposeren. De collecties bestonden alleen nog uit de 
belangrijkste werken en de expositieroute was niet 
meer encyclopedieaal georiënteerd maar de esthetiek 
had de overhand in plaats van de didactiek.

De overgangsruimte 

Deze ruimte symboliseert die weg naar de moderne 
periode waarbij er een overvloed aan stromingen 
ontstaan. Vanuit deze ruimte is de tweelaagse 
expositieruimte van de 1900 al zichtbaar. Deze 
expositieruimte is ook zichtbaar vanuit een later 
punt in de route. De periode tussen 1900 en 1980 

wordt namelijk twee keer doorlopen, een keer via 
de gevoelslijn en een keer via de rationele lijn. Om 
echter tussen die twee lijnen opnieuw het beeld te 
krijgen hoe de aanloop naar die periode heeft plaats 
gevonden is er een vide toegepast. 

DE OVERGANG NAAR EEN MODERNE WERELD
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De kunst

Vanaf de 1900 is er een duidelijke weg naar abstractie 
te zien in de kunst, er is geen directe relatie 
met de zichtbare werkelijkheid. In deze periode 
ontstaan er een groot aantal, dat gelijktijdig en na 
elkaar opkomen. De stromingen zijn van aard zeer 
gevarieerd; er zijn rationele maar ook stromingen die 
van hun gevoel uit gaan te ontdekken. 

De architectuur 

Alfred Lichtwark, directeur van de Hamburger 
Kunsthalle, stelde dat de kunst een neutrale sfeer 
diende te hebben; de schilderijen hangend aan een 
witte muur met zo veel mogelijk ruimte ertussen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw werd dit idee 
van ‘het moderne museum’ langzaam wereldwijd 
overgenomen

De expositieruimte

De expositieruimte bestaat vanaf de 1900 uit twee 
verdiepingen. Dit heeft te maken met de grote 
hoeveelheid aan stromingen die hier ontstaan. Een 
verdieping zal de rationele stromingen herbergen 
en de andere verdieping de stromingen gebaseerd 
op gevoel. De twee ruimtes zijn met behulp van een 
vide aan de atriumzijde verbonden, zodat men nog 
steeds het complete overzicht heeft op het aantal 

stromingen in deze periode.  Nog steeds zijn er 
dan meer dan 5 stromingen per ruimte, daarom is 
er een verdere verdeling gemaakt in twee routes, 
die gebaseerd zijn op de thema’s die in hoofdstuk 
1 zichtbaar zijn geworden. De stijl is met een raam 
gelinked aan het gebouw van Artez hoge school, een 
ontwerp van Rietveld. 
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1930 tot 1950

Anders dan in de meeste kunsthistorische boeken 
is er een extra ruimte gemaakt tussen de periode 
vanaf 1900 en de periode na 1945. Tussen de twee 
wereldoorlogen is er namelijk weinig vernieuwing 
zichtbaar in de kunst. Het expressionisme loopt door 
tot ongeveer na 1930. Er is maar een stroming die 
ontstaat in deze periode, het abstract expressionisme. 
Het kan worden gezien als een combinatie van de 
rationele lijn en de expressieve lijn, daarom is de kunst 
van deze periode met behulp van een vide zichtbaar 
gemaakt op beide verdiepingen. De architectuur, een 
grote ruimte met weinig kunst, toont de leegte in deze 
periode. 

HET MUSEUM VAN DE 20STE EEUW
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De kunst

In de tweede helft van de 20ste eeuw ontstaan er, net 
als in de eerste helft van de 20ste eeuw, weer een grote 
hoeveelheid aan nieuwe stromingen. Zo zijn er een 
aantal stromingen die voortborduren op de stromingen 
van de eerste helft van de 20ste eeuw, zoals het neo 
expressionisme en de post painterly abstraction. 
Toch ontstaan er ook nieuwe stromingen, nog steeds 
geïnspireerd op het oude, zoals de popart, optical art en 
kinetische kunst. Er bestaan ook meer grensverleggende 
verschijnselen, waarbij de beeldende kunst wordt 
gecombineerd met een andere vorm van kunst; zoals 
‘happening and performance’ kunst . 

De Architectuur

Na de wederopbouw werd er minder aandacht besteed 
aan de bouw van musea, hierdoor waren de musea 
volgens de bezoekers saai en liep het aantal bezoekers 
dus snel terug. Aan het eind van de jaren vijftig 
veranderde het museum in een plek om met elkaar 
ideeën uit te wissen of nieuwe ideeën te genereren. Het 
werd dus opnieuw een plek om te leren. Bovendien werd 
het ook een plek waar de architectuur weer belangrijker 
werd. 

De expositieruimte 

De expositieruimte bestaat opnieuw uit twee 

verdiepingen. De ruimte toont het steeds verder 
los komen van de werkelijkheid en realiteit, door 
de wanden te laten zweven. Het post modernisme 
maakt, door een groot raam, een verbinding 
met buiten. Het post modernisme houdt zich 
ook bezig met kunstobjecten die gecombineerd 
zijn met buitenruimte. Het kunstwerk onder het 
Roermondplein en de letterkunst op de Nelson 
Mandela brug. 

HET MUSEUM VAN DE 20STE EEUW
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Om een grotere connectie met de buitenwereld 
te maken zijn de ateliers en workshopruimtes niet 
alleen verbonden met het atrium maar ook met de 
buitenruimte. De workshopruimtes zijn gelegen aan 
de atriumzijde en de ateliers aan de overzijde van de 
passage, hierdoor ontstaat er een connectie tussen 
jong en oud. Bezoekers kunnen hier kunst kopen uit 
de ateliers. De workshopruimte is gelegen op lager 
niveau, om zo minder last te hebben van het verkeer. 

De natuur van het bovendek wordt naar beneden 
getrokken om een grotere eenheid te creëren tussen 
boven en beneden. De grote bomen zorgen bovendien 
voor het weren hinderlijk zonlicht in de ateliers. Het 
einde van de passage staat in verbinding met het 
water en vormt zo dus een inspiratievol uitzicht. Vanaf 
het groene dek kunnen bezoekers de kunstenaars aan 
het werk zien.

 Op het dek is er bovendien ruimte voor een aantal 
kunstwerken, die een aanvulling vormen op de grote 
collectie aan openbare kunstobjecten die de stad 
heeft. 

Ook helemaal boven in het museum zitten er nog 
werkplekken, dit zijn kantoren voor het kunstcentrum 
en zijn dus privé. Vanuit deze open ruimte hebben de 
werknemers zowel zicht op het atrium vol kunst als op 
de omgeving.

5.10
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Om het effect van de kade, de rotsachtige wand aan 
de boterdijk, door te trekken naar het ‘atelierplein’ is 
gebruik gemaakt van een rotsachtige steen structuur 
voor de gevel. Het plein is voorzien van een houten 
vlonderstructuur die is doorgetrokken vanaf het café 
aan de waterzijde. Het dak van de ateliers zijn voorzien 
van een groendak, om zo de groene omgeving door te 
trekken. 

De gevel van het uitkragende deel bestaat uit 
dubbele gevel. De buitenste gevel is voorzien van 
een spiderconstructie met bedrukt glas, wat warmte 
en zonlicht enigszins tegenhoudt. De binnenste 
schil bestaat uit sandwichpanelen voorzien van een 
stucwerk, zodat het sculpturale effect van binnen naar 
buiten toe wordt doorgetrokken. De raamkozijnen zijn 
zodanig gedetailleerd dat deze nauwelijks zichtbaar 
zijn. (Detail 4) Het dak van het museum is voorzien van 
een overstek, dit voorkomt ook dat ook hier hinderlijk 
zonlicht binnentreedt. 
 

De constructie van het gebouw bestaat een 
combinatie van staal en beton. De onderste laag 
evenals de kernen zijn opgebouwd uit gestort 
beton, deze vormen de stabiliteit. Bovenop die 
betonverdieping wordt er een uitkragend stalen frame 
geplaatst. Het gebruik van een stalen frame zorgt 
voort een lichte constructie, waardoor de uitkraging 
makkelijker te realiseren is. De kanaalplaatvloeren 
zijn opgelegd op een IFB ligger. Dit is een HEA profiel 
voorzien van een bredere onderflens. Hierdoor kan 
de vloer zowel op de onderflens als op de bovenflens 
worden opgelegd. Deze toepassing zorgt ervoor dat 
de hellingbanen, die door het vloervlak heen snijden 
makkelijk gerealiseerd kunnen worden zonder dat er 
een extra constructie nodig is om de vloeren op te 
hogen. De ruimte tussen de liggers kan verder gebruikt 
worden voor een ventilatiesysteem die gekoppeld is 
aan de luchtspouw in de gevel. 

De gevel van het atrium bestaat uit twee lagen. De 
expositiezijde is voorzien van een betonconstructie, 
afgewerkt met stucwerk. De atriumzijde bestaat uit 
grote houten boekenkasten, deze zijn bevestigd aan de 
constructieve wand. In de boekenkast zitten een aantal 
ramen, die met behulp van een slanke staalconstructie 
voorzien zijn, zodat de kunst in plaats van het kozijn in 
het oog valt. (Detail 2) 
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3D Detail van de 
buitengevel
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3D Detail van de 
atriumgevel
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165CONCLUSIE & DISCUSSIE 

Er is de loop der jaren veel veranderd binnen de 
kunst geschiedenis, zowel in de schilderkunst, 
beeldhouwkunst en de architectuur.  Vaak had de 
verschuivingen te maken met maatschappelijke 
thema’s. Zo had de opkomst van de kerk bijvoorbeeld 
grote invloed op de middeleeuwse kunst en de 
humanisten op de renaissance. Ook rijkdom speelde 
vaak een rol in het type kunst. 

Momenteel is de museumarchitectuur niet 
meer eenduidig te noemen. Men beweert dat 
er geen duidelijk richtlijnen meer zijn voor de 
museumarchitectuur en dat alles mag en kan. 
Toch blijkt uit onderzoek dat er wel degelijk een 
structuur kan worden aangebracht binnen de nieuwe 
ideeën van de museumarchitectuur. Zo kan er een 
bijvoorbeeld hoofdverdeling worden gemaakt tussen 
een culturele visie of containerarchitectuur. 

Doordat er eerst veel onderzoek is gedaan om de 
geschiedenis van de beeldende kunst te kunnen 
structureren, is er minder onderzoek kunnen doen 
naar de architectuur.  Echter was de historie van 
de beeldende kunst, maar ook van de architectuur, 
wel van belang om de veranderingen te kunnen 
overdragen in het ontwerp. Als vervolg onderzoek zou 
er dieper in de museumarchitectuur van nu kunnen 
worden gedoken, zodat de matrixstructuur kan 

worden uitgebreid. Dit geeft ontwerpers een houvast 
en ideeën over strategieën die toegepast kunnen 
worden.  Hierdoor kan een ontwerper makkelijker een 
eigen visie vormen voor zijn project. 

Hoewel de doelstelling, een museum wat bezoekers 
iets kan leren over de kunsthistorie, zeker is gehaald 
zijn er toch een aantal verbeterpunten. Binnen 
het onderzoek, zoals eerder vermeld, is de matrix 
hoofdzakelijk gericht op de verhalende architectuur, 
omdat dit vanuit het vooronderzoek een belangrijk 
thema was. Deze had verder uitgebreid kunnen 
worden. Verder is het begrijpen van de kunst historie 
en de categorisatie hiervan erg tijdrovend geweest. 
Toch is de categorisatie nog steeds erg beperkt 
gebleven tot een klein aantal onderwerpen. Echter, 
omdat het hier om een architectuuropgave gaat, 
zijn alleen de categorisatie omschreven die van 
belang waren voor het ontwerp. Betreffende het 
ontwerp is het jammer dat de workshopruimtes 
geen compleet zicht hebben op de tijdlijn. Zowel de 
expositieruimtes (primaire bron) als de bibliotheek 
(secundaire bron) zijn gekoppeld aan elkaar. Echter de 
workshopruimtes, als toepassend element, liggen wel 
aan het atrium maar zijn niet direct gekoppeld aan de 
kunstlijn in het gebouw. Oplossing hiervoor zou een 
extra kelderverdieping kunnen zijn of de plaatsing 
van de workshopruimte aan de buitengevel van de 

expositieruimtes. Echter ontstaan hier dan 
weer problemen met natuurlijke verlichting 
en toegankelijkheid van buitenaf. Vanwege 
deze redenen is de huidige compositie niet 
aangepast.
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- Oude steentijd https://venuskunst.wordpress.com/
- Jonge steentijd http://www.etsi-ketsi.net/devi/stone-age.html
- Bronstijd http://www.pinterest.com/explore/viking-helmet/ 
- Archaïsch http://griekse-kunst.blogspot.nl/p/de-griekse-schilderkunst-is-op-de.html
- Klassiek http://griekse-kunst.blogspot.nl/p/de-griekse-schilderkunst-is-op-de.html
- Hellenistisch http://philosophy.cornell.edu/undergraduate/ 
- Romeins http://www.romeinspompeii.net/dieren.html
- Vroeg christelijk http://culturacheappaga.blogspot.nl/2012/10/licona-di-santa-maria-nova-roma.html
- Vroege middeleeuwen http://lewebpedagogique.com/hidabisca/2013/11/17/arts-plastiques/ 
- Romaans http://www.nieuwsbronnen.com/veronakapel/tapijten.html 
- Gotisch http://www.pinterest.com/lunia57/polish-gothic-style-in-art-and-architecture/ 
- Renaissance http://www.timetoast.com/timelines/renaissance-period--24 
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- Late Renaissance http://www.leonardodavinci.net/the-mona-lisa.jsp 
- Manierisme http://intern.strabrecht.nl/sectie/ckv/05/Schilderkunst/CKV-f0013.htm 
- Barok http://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/meisje-met-de-parel-670/ 
- Rococo http://maria-antonia.justgoo.com/t4281p60-musee-national-de-la-ceramiques-de-sevres
- Classicisme http://wiki.cultured.com/people/Jacques_Louis_David/ 
- Neoclassicisme https://ericwedwards.wordpress.com/2013/08/02/jacques-louis-david-artist-revolutionary-and-revolutionary-artist/ 
- Romantiek https://kisstheworld.wordpress.com/tag/greuze/ 
- Realisme http://www.webkwestie.nl/davinci%20code/html/realisme.html 
- Impressionisme http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/Impressionisme/Impressionisme.htm 
- Post impressionisme http://store.metmuseum.org/notecards/impressionism-and-post-impressionism-notecards/invt/80011005 
- FAuvisme http://www.writedesignonline.com/resources/design/rules/color.html 
- Pictura metafisica http://www.artelabonline.com/articoli/view_article.php?id=1855 
- Dada http://emptyeasel.com/2007/10/04/the-dada-art-movement-or-anti-art-movement-if-you-prefer/ 
- Surrealisme http://www.artsalonholland.nl/kunst-stijlen/surrealisme 
- Kubisme http://www.artsalonholland.nl/kunst-stijlen/kubisme-moderne-kunst 
- Futurisme http://www.dialoginternational.com/dialog_international/art/ 
- Constructivisme http://www.dialoginternational.com/dialog_international/art/ 
- Suprematisme http://artmight.com/Artists/Malevich-Kazimir-Russian-1878-1935/malevich-suprematism-72020p.html 
- De stijl http://static.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/rietveld/Gerrit1.htm 
- Bauhaus http://www.deentje.nl/winkel/barcelona-chair-witleer/ 
- Abstract expressionism http://www.theoccidentalobserver.net/2011/09/mark-rothko-abstract-expressionism-and-the-decline-of-western-art-
part-3/ 
- Popart http://www.janwieger.nl/europopart/popart2.html 
- Post modernism https://www.psychologytoday.com/blog/is-your-brain-culture/201006/jeff-koons-rabbit-the-brain-and-postmodern-art 
- Minimalisme https://www.psychologytoday.com/blog/is-your-brain-culture/201006/jeff-koons-rabbit-the-brain-and-postmodern-art 
- Opart http://douceursetcouleurs.blogspot.nl/2013/07/dynamo.html 
- Kinetische kunst http://art-sheep.com/?p=8375 
- PPA http://www.losgazquez.com/blog/?p=118 
- Concept art http://www.losgazquez.com/blog/?p=118 
- Landart http://www.snipview.com/q/Land%20art 
- Abstract expressionism http://intern.strabrecht.nl/sectie/ckv/10/Postmodern/Schilderen/CKV-f0018.htm 

Hoofdstuk 3
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Afbeelding 3.0 http://blogdeunojornal.blogspot.nl/2012/11/giovanni-paolo-panini-or-pannini-1691.html 

Afbeelding 3.1 De tempel van Athene http://galleryhip.com/athena-parthenos-stolen.html 
Afbeelding 3.2 De kerk St Chapelle http://hqworld.net/gallery/details.php?image_
id=24751&sessionid=ce09d41f85376b75c74dd1d9b57dd41f 
Adbeelding 3.3 De studiolo https://www.flickr.com/photos/herbsttag2009/4834730457/ 
Afbeelding 3.4 D studiolo als verzamelruimte http://www.conciatore.org/2014/12/the-studiolo-of-francesco-de-medici.html 
Afbeelding 3.5 De kunstgalerie http://static.digischool.nl/ckv2/bevo/kunstvakken2_2008/teniers/teniers.htm 
Afbeelding 3.6 De glypotheek http://www.touristicpic.com/es/elementos/alemania/l/munich/2358.html  
Afbeelding 3.7 Het neutrale museum http://www.monsieurjerome.com/albano-louisiana-museum-of-modern-art-denmark/ 

Afbeelding 3.9 Alte pinakotheek http://www.kunstkopie.de/a/mnchenaltepinakothek.html 
Afbeelding 3.10 Neue pinakotheek http://www.muenchen.citysam.de/mu-reisefuehrer-foto/neue-pinakothek-1.htm 
Afbeelding 3.11 PInakotheek der Moderne http://www.pressebox.de/pressemitteilung/cofely-deutschland-gmbh/Pinakothek-
der-Moderne-auf-neuen-Energiewegen/boxid/420503 

Afbeelding 3.12 Interieur Alte pinakotheek https://www.flickr.com/photos/yushimoto_02/1408609876/ 
Afbeelding 3.13 Interieur Neue pinakotheek https://schwartzaufweiss.wordpress.com/page/26/ 
Afbeelding 3.14 Interieur PInakotheek der Moderne http://www.die-neue-sammlung.de/press/?page_id=5491 

Hoofdstuk 4

Afbeelding 4.0 http://galleryhip.com/acropolis-museum-floor.html 

Nieuwe Akropolis Museum
Afbeelding 4. 1 De gevel http://www.coolhdwallpapers.net/wallpapers/acropolis-museum-greece-hd-wallpaper 
Afbeelding 4.2 De opgravingen http://www.archilovers.com/projects/15477/the-new-acropolis-museum.html
Afbeelding 4.3 Zicht op de akropolis http://architizer.com/blog/interview-bernard-tschumi-paints-the-town-red/
media/454654/ 
Afbeelding 4.4 De entree http://blog.visitgreece.gr/museums-of-athens/ 
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Afbeelding 4.5 Sculptuur http://www.touristorama.com/en/deals/acropolis-museum 
Afbeelding 4.6Kariatiden http://youroute.ru/countries/greciya/regions/attika/cities/afiny/places/muzej-akropolya 
Afbeelding 4.7 Concept Schets http://www.arcspace.com/features/bernard-tschumi-architects/new-acropolis-museum/ 

Roman Art Museum 
Afbeelding 4.8 http://www.arcspace.com/features/bernard-tschumi-architects/new-acropolis-museum/ 
Afbeelding 4.9 http://www.panoramio.com/photo/48569484 
Afbeelding 4.10 http://www.redditian.com/r/pics/27sus2 
Afbeelding 4.11 http://architecturelab.net/lost-in-translation-rafael-moneo/ 
Afbeelding 4.12 http://www.summa-aldapeta.com/docs%202013-14/june.pdf 
Afbeelding 4.13 http://www.pinterest.com/vemari/architecture/ 
Afbeelding 4.14 http://www.pinterest.com/pin/548102217123220391/ 

Groninger Museum 
Afbeelding 4.15 http://economie.groningen.nl/themas/cultuur/nieuws/natural-beauty-masquerade-en-de-ploeg-in-groninger-museum 
Afbeelding 4.16 http://www.studiovandamme.com/urban/ 
Afbeelding 4.17 http://www.designingroningen.nl/nieuws/2011/11/3/62/25-korting-op-de-entree-van-het-groninger-museum 
Afbeelding 4.18 http://www.pinterest.com/pin/444519425689933370/ 
Afbeelding 4.19https://hobbelink.wordpress.com/2007/07/11/symetrie-in-groningen/ 
Afbeelding 4.20 http://www.tripadvisor.nl/LocationPhotoDirectLink-g188572-d319109-i44155825-Groninger_Museum-Groningen.html 
Afbeelding 4.21http://www.floornature.com/architectural-design-news/news-i-mendini-architetti-tessitori-exhibition-6645/ 
 
Guggenheim New York
Afbeelding 4.22 http://searchpp.com/the-guggenheim-museum-is-on-fire/ 
Afbeelding 4.23 http://triangulum.mx/?p=105 
Afbeelding 4.24 http://triangulum.mx/?p=105
Afbeelding 4.25 http://acreform.com/article/philanthropic_achievement_of_the_week19 
Afbeelding 4.26 http://acreform.com/article/philanthropic_achievement_of_the_week19 
Afbeelding 4.27 http://www.daljin.com/column/11917 
Afbeelding 4.28 http://www.cafa.com.cn/c/?t=221061 

Guggenheim Bilbao
Afbeelding 4.29 http://www.archilovers.com/projects/23/guggenheim-museum-bilbao.html 
Afbeelding 4.30 https://www.studyblue.com/notes/note/n/final-exam/deck/3434967 
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Afbeelding 4.31 http://nl.enc.tfode.com/Guggenheim_Museum_%28Bilbao%29 
Afbeelding 4.32 http://www.etraveltrips.com/blog/guggenheim-museum-bilboa/ 
Afbeelding 4.33 http://www.bellavitae.com/page/10/ 
Afbeelding 4.34 http://taboofart.com/2014/02/06/uber-architecture-as-an-obstacle-between-the-viewer-and-the-work-of-art/ 
Afbeelding 4.35 http://archidialog.com/2011/11/21/learning-from-frank-gehry-chapter-3-the-most-successful-floor-plan-
strategy/ 

Rijksmuseum 
Afbeelding 4.36 http://www.latimes.com/travel/lat-art2014-la0013502350-20131226-photo.html 
Afbeelding 4.37 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/04/het-is-zover-het-rijks-na-tien-jaar-open-wat-is-er-veranderd/ 
Afbeelding 4.38 http://www.nrcreader.nl/artikel/895/putten-van-licht 
Afbeelding 4.39 http://www.archilovers.com/projects/81618/the-new-rijksmuseum.html 
Afbeelding 4.40 http://www.roosaldershoff.nl/zoom.php?img=121 
Afbeelding 4.41 http://www.coolconnections.ru/en/projects/287/titles/3729 
Afbeelding 4.42  xxx
 
Hoofdstuk 5 

Afbeelding 5. 7 t/m 5.9 Www.maps.google.nl
Afbeelding 5.10 http://www.arts-stew.com/fab-photos/the-community-bookshelf-the-coolest-looking-building-in-kansas-city/ 
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CLASSIC ANTIQUITY
ARCHAIC GREEK

- Sculpture: Kouros (h=186 cm)
- Sculpture: Peplos-kore  (h=122 cm)

- Painting: Dipylon krater (h=108 cm) 

- Sculpture: Discobolus
- Sculpture: Head from Delos

- (Vase)painting: redfigure lebes gamikos 

CLASSIC ANTIQUITY
CLASSIC GREEK
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CLASSIC ANTIQUITY
HELLENSTIC GREEK 

- Sculpture: Socrates 
- Sculpture: Nike of Samothrace (h=244/557 cm) 

CLASSIC ANTIQUITY
ROMAN

- Sculpture: August of prima Porta 
- Sculpture: Portrait of Augustus 

- Painting: Portrait of a boy, Faiyum   
- Painting: Floor masaic Pompei 
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CLASSIC ANTIQUITY
EARLY CHRISTIAN AND BYZANTIN

- sculpture: Calf-bearer (h=165 cm)
- sculpture: Harbqville triptic (24x28cm)

- painting: madonna del conforto 

MEDIEVAL
EARLY MIDDLEAGES

- sculpture: reliekschijn sant foy 

- painting: Inscription book of Durrow
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MEDIEVAL
ROMANESQUE

- Sculpture: Presbyter Martinus - Madonna 
- Sculpture: Reliquary 

- Painting: Piece of carpet Bayeux 

MEDIAVAL
GOTHIC

- Sculpture: Pieta, Bonn )h=89 cm) 

- Painting: Duccio - Entry Jeruzalem 
- Painting: Stainless steel
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RENAISSANCE 
EARLY RENAISSANCE 

- Sculpture: Dontaello - David 

- Painting: Botticelli - Birth of venus  (172 x 278)
- Painting: Filippo Lippi - Madonna  (95 x 62)

RENAISSANCE
HIGH RENAISSANCE 

- Sculpture: Michaelangelo - David 

- Painting: Leonardo - Mona Lisa (77 x 53) 
- Painting: Giotgione - The Tempest
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RENAISSANCE 
MANNERISM

- Sculpture: Giambologna - Mercurius (h=180cm)

- Painting: Guiseppe Arcimbolo - Vertumnus(70 x 57 
cm)
- Painting: El Greco - mary assumption  (401 x 229 cm) 

POST RENAISSANCE 
BAROQUE

 - Sculpture:  Bernini - David

- Painting:  Rembrandt - garden of love
- Painting: Johannes Vermeer - Girl with the pearl 
(44x 39cm)
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POST RENAISSANCE
ROCOCO 

- Painting: Venus maakt haar toilet - Boucher 
- Painting: Kind met tolletje - Jean- Baptiste Simeon 
Chardin (67 x 78 cm) 

- Sculpture: Lámour menacant - etienne-Maurice 
Falconet (h=181 cm) 

19TH CENTURY
ROMATICISM

- Sculpture: Bertel Torvaldsen - Ganymedes and zeus 

- Painting:  Jean Baptiste Geuze - Wicked Son (130 x 
183 cm) 
- Painting: Portret van Louis-Francois Bertin - Jean-
Auguste-Dominique Ingres  (116 x 96 cm) 
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19TH CENTURY
NEO CLASSICISM

- Sculpture: Venus Italica - Antonio Canvora 
- Sculpture: 

- Painting: Madame Recamier - Jacques-Louis David 
(173 x 244 cm) 
- Painting:  Le serment du jeu de paume - David (66 
x 111 cm) 

19TH CENTURY
REALISM

- Painting Zelfportret met zwarte hond - Gustave 
Courbet (46 x 56 cm) 
- Painting: De arenlezer - Jean-Froncois Miillet (83 x 
110 cm) 
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19TH CENTURY
IMPRESSIONISM

- Sculpture: rodin - the kiss (h = 197 cm) 

- Painting: Claude Monet - Impression (48 x 63 cm)
- Painting: Edouard Manet - Georges Clemenceau ( 
94 x 74 cm) 

- Painting: Vincent van Gogh - Starnight (73 x 92 cm)
- Painting: Munch - the scream ( 91 x 73 cm) 

19TH CENTURY
POST IMPRESSIONISM
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19TH CENTURY
SYMBOLISM

- Painting: The caress - Fernand Khnopff (50x151 xm)
- Painting:  Zelfportret met vioolspelende dood - 
Arnold Böcklin

EXPRESSION 
FAUVISM

- Sculpture: Henri Matisse - The serpenting (h= 55 cm) 

- Painting: Henri Matisse - Luxe, calme et volupte (98 
x 118 cm)
- Painting:  Henri Matisse - Woman with a hat ( 80 x 
60 cm) 
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EXPRESSION
EXPRESSIONISM

- Painting: Wasseily Kandinsky - Chruch Murnau ( 111 
x 120 cm)
- Painting:  Wassily Kandinsky - View on church 
Murnau ( 101 x 75 cm) 

EXPRESSION
ABSTRACT EXPRESSIONISM

- Painting: Karel Appel - cry of freedom (100 x 80 cm)
- Painting:  Convergence - Jackson Pollock (237 x 394 
cm)
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EXPRESSION
NEO-EXPRESSIONISM

- Painting: Nosebleeding self portrait - Jiri Georg 
Dokoupil (42 x 38 cm)
- Painting:  Palais des Beaux-Aards - Rene Daniels  
(200 x 140 cm)

KUBISM AND MORE
KUBISM

- Sculpture: Alexander Archipenko - Walking woman 
(h = 62 cm) 

- Painting: Picasso - Dora Maar (92 x 65 cm) 
- Painting:  George Bracque - Viaduct l- Estaque (72 
x 59 cm) 
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KUBISM AND MORE
FUTURISM

- Sculpture: Umberto Boccioni - Unique form of 
contunuity in space (h = 111 cm) 

- Painting:  Carlo Carra - Funeral of Gallii (199 x 259 
cm)
- Painting:  David Burliuk - Futuristic woman 

KUBISM AND MORE
CONSTRUCTIVISM

- Sculpture: troso - Naum Gabo 

- Afbeelding van het Monument voor derde 
internationale - Vladimir Tatlin 
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KUBISM AND MORE
NEW TENDENSES: OP ART

- Painting:  Dubbele metamorfose III - Yaacov Agam 
(128 x 186 cm) 
- Painting:  Victor Vasary 

KUBISM AND MORE
NEW TENDENSES: LIGHT ART

- Painting: A to Z - Kumi Yamashita

- Sculpture: The man with no shadow - Makoto Tojiki
- Sculpture:  Coloured glass pieces - Rashad Alakbarov
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KUBISM AND MORE
NEW TENDENSES: KINETIC ART

ABSTRACTION
THE STYLE AND MONDRIAAN

- Painting: Mondriaan - Brosfway boogie woogie 
(h=178 cm) 
-  Piet mondriaan - diffrent trees works (around 80 x 
100 cm) 

- Sculpture: Rietveld - Chair 

- Sculpture: Naum Gabo - standing wave
- Sculpture: Takis - N740  (75 cm) 
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ABSTRACTION
SUPREMATISM

- Painting: Suprematisme: schilderkunstig realisme 
van een voetbalspeler - Kazimir Malevitsj (49 x 70 cm) 
- Painting:  Versla de witten met de rode wig - El 
Lissitzky  (70 x 40 cm) 

 

ABSTRACTION
BAUHAUS

- Painting: Kandinsky - Composition VIII (140 x 200 
cm) 
- Painting:  Paul Klee - Prac Luzern (100 x 70 cm) 

- Sculpture: Mies van der Rohe - Barcalona Chair 
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ABSTRACTION
POST PAINTLY ABSTRACTION

- Painting: Kenneth Noland - Turnsole  (239 x 236 cm)
- Painting: Morris Louis - Delta Kappa (263 x 371 cm)
 

- Sculpture: Ronald Judd - 10 parts  (15 x 69 x 61 cm 
each)
- Sculpture: Robert Morris - Cornerpiece (h = 198 cm) 

 

ABSTRACTION
MINIMAL ART
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ABSTRACTION
CONCEPT ART

- Painting/Sculpture: One and three Chairs - Joseph 
Kosuth

- sculpture: Fountain by R. Mutt - Marcel Ducham

 

DADA AND MORE
SURREALISM

- Sculpture: Salvador dali - Venus de Milo aux tiroirs 

- Painting: Man Ray - Le violon d’Ingres 
- Rene Magritte - Ceci n’est pas une pipe 
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DADA AND MORE
DADA

- Sculpture: Raoul Hausmann -  Mechanical Head (or, 
The Spirit of Our Time)

- Painting: Marcel Duchamp - L.H.O.O.Q. 
- Painting: Hannah Hoch - Cut with the Dada 
Kitchen Knife through the Last Weimar 
Beer-Belly Cultural Epoch in Germany  

DADA AND MORE
NEO DADA: POPART

- Painting: Andy Warhol - Mariilyn 
- Painting: Richard Hamilton - just what is it that 
makes today’s homes so different, so appealing? 

- Sculpture: Piero Manzoni - Merda d’ artista 



215

DADA AND MORE
POST NEO DADA: POST MODERNISM

- Sculpture: Jeffrey Koons - 
- Sculpture: Alexandro Medini 
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