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inleiding
Zoals meestal het geval is bij ontwerpprocessen, had ik bij het opstellen van mijn afstudeervoorstel geen
idee wat uiteindelijk het resultaat zou worden. Niet dat ik daar nu zo’n behoefte aan vooropgestelde plannen
en een te verwachten eindresultaat, maar enige behoefte aan een soort van ontwerpmethodiek was er wel.
Even voor het opstellen van het plan had ik me nog bezig gehouden met mijn scriptie - Transfiguratie.
Kernwoorden: ontwerpmethodieken, architectuur, muziek, kunst, gesamtkunstwerk. En het belangrijkste
woord: transfiguratie - het vinden van regels uit een willekeurige inspiratiebron om daarmee nieuwe
betekenissen/kwaliteiten aan het ontwerp toe te voegen.

Philips Paviljoen, Brussel
Iannis Xenakis

Cage Huis, Arnhem
CvdK

Marsyas, Londen
Anish Kapoor

En dat is precies wat ik in mijn afstudeerproject wilde gaan doen: het vinden van die regels. Ik had dit al eens
geprobeerd in het Cage Huis, een gebouw dat ontworpen is aan de hand van de compositie ‘Credo in Us’
van John Cage. Ik wilde dit nog een keer doen, maar dan nog een stap verder: niet op basis van een bestaand
muziekstuk, maar een gebouw ‘componeren’. Een citaat uit mijn afstudeervoorstel:
‘Muziek bestaat globaal gezien uit ritme, dynamiek, timbre en melodie; waarvan voor elk element een
analogie is te bepalen in de architectuur. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen te benoemen,
zoals de factor tijd die in de architectuur slechts een zeer bescheiden rol speelt, en doorgaans geen
ontwerpuitgangspunt vormt. Daarnaast dient in een compositie de verhouding ritme, dynamiek, timbre en
melodie dusdanig te zijn dat deze uiteindelijk verklanken wat de componist voor ogen heeft: er bestaat dus
een absolute samenhang tussen deze elementen. De bepaalde analogieën behoeven echter deze samenhang
niet te hebben. In mijn afstuderen wil ik echter een gebouw componeren: de gewenste samenhang uit een
muzikale compositie dient in de uitwerking van dit gebouw wél aanwezig te zijn. De doelstelling is daarbij
niet het componeren van een muziekstuk om deze vervolgens te vertalen in een gebouw, maar het gebruiken
van de hulpmiddelen uit compositiemethoden om het ontwerp van een gebouw te bewerkstelligen.
Het project behelst het zoeken naar de gereedschappen van de architect, door gebruik te maken van de
gereedschappen van de componist.’
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Hiervoor heb ik mijn scriptie al even genoemd, een aardige basis om dit afstudeerproject mee te beginnen.
Ik die scriptie zijn bijvoorbeeld Lamentate van Arvo Pärt/Marsyas van Anish Kapoor en het Philips Paviljoen
(Expo ‘58, Brussel) beschreven. De compositie Lamentate is gebaseerd op het kunstwerk Marsyas, en in
opdracht van het Tate Modern in Londen geschreven. Poème Electronique is een multimediaspektakel
geworden waar Le Corbusier en Iannis Xenakis hebben gezorgd voor het gebouw (het Philips Paviljoen),
kleuren en beelden en Edgar Varèse voor de muziek. Beide projecten (de andere in mijn scriptie besproken
projecten overigens ook) gaan over muziek en een ander discipline: in dit geval kunst en architectuur.
Deze wisselwerking tussen disciplines houdt me vaak bezig, evenals muziek op zich. Met dit laatste ben ik
overigens alleen actief als consument. Iets dergelijks wilde ik dus ook, en dan als volgt: een gebouw maken
aan de hand van compositietechnieken uit de muziek.
Dat het eindresultaat een gebouw moest zijn, stond voor mij vast; het toetsen van een ontwerpmethode
wordt anders erg lastig. Het programma en de locatie heb ik uit toekomstplannen in Arnhem gehaald: het
cultuurgebouw in het Havenkwartier. De functies die in het te realiseren gebouw zouden moeten komen
zijn nog steeds onderwerp van discussie, dus ik heb voor mijn afstudeerproject de keuze gemaakt voor het
programma zoals dat er in 2005 lag: een concertgebouw/schouwburg met vier zalen.
Waar de oorsprong van mijn afstudeerproject ligt hebt u hierboven al kunnen lezen, maar hoe is het project
verlopen en wat is het eindresultaat? In dit boekje heb ik het antwoord op deze vragen opgenomen, door
achtereenvolgens de zoektocht (wat is muziek, het principe van de uitwerking (van ruimte naar geluid) en de
uitwerking (van geluid naar ruimte) te geven. De conclusie tenslotte omvat de relatie tussen bovenstaande
tekst uit het afstudeervoorstel en het uiteindelijk ontwerp(proces).
Corné van de Kraats
Arnhem, mei 2009
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de zoektocht
Een zoektocht naar de relatie tussen muziek en architectuur is natuurlijk niet compleet zonder te zoeken
naar wat architecten op dit vlak hebben gedaan. Enkele voorbeelden: Iannis Xenakis ontwierp vooral op basis
van wiskundige principes en verhoudingsgetallen composities en gebouwen. De gevel van het klooster ‘La
Tourette’ is bijvoorbeeld ontworpen op basis van de getallen uit de rij van Fibonacci en de verhoudingen van
de Gulden Snede.

Convent ‘La Tourette’, Éveux
Le Corbusier / Iannis Xenakis

Abdij Sint Benedictusberg, Vaals
Hans Dom van der Laan

Dom Hans van der Laan heeft voor zijn abdij in Vaals gebruik gemaakt van het ‘plastisch getal’: een
driedimensionaal verhoudingenstelsel, waarbij vanuit de dikte van de wand de grootte van de ruimte tot aan
de stedebouwkundige setting alles in de maat gezet kan worden. Het gebouw heeft een sterk verwantschap
met een muzikale compositie: veel gebruik van ritmes in het gebouw en en stelsel aan verhoudingen die ook
in de Westerse harmonieleer terugkomt.
Om onder meer bovenstaande principes te kunnen plaatsen, moest ik me meer gaan verdiepen in wat
muziek nu eigenlijk is. Als actief luisteraar wist ik wel wat ik mooi, leuk en interessant vind aan de enorme
variëteit aan muziek die beschikbaar is. Daardoor had ik ook wel enig bewustzijn van muziek, maar meer
geschiedkundig dan inhoudelijk muzikaal of wat compositietechnieken betreft. De volgende stap werd
dus het duiken in die materie: wat is nou eigenlijk muziek, waar liggen relaties met ‘iets anders’, welke
compositietechnieken zijn er? Zou er een mogelijkheid zijn om zonder dit alles te weten al uit muziek
ruimte te maken?
Om met dit laatste te beginnen: een flinke collectie kleimodellen is het resultaat op deze vraag. De modellen
zijn intuïtief gemaakt, waarbij niet de aspecten ritme, dynamiek, timbre en melodie als uitgangspunt zijn
genomen, maar ‘het gevoel dat je bij muziek of klank hebt’. Veel van deze modellen hebben een ‘grot’-achtige
opbouw, als in grot versus doos - vloeiend tegenover rechtlijnig en hoekig. Uit deze serie blijkt dat één van
de meest essentiële onderdelen van muziek, de tijd, makkelijker weer te geven is in verloop in de ruimte.
Dit zou inhouden dat het beleven van de muziek in een ruimte vooral mogelijk is als je als bezoeker door de
ruimte beweegt, en niet als je in bewuste ruimte stilstaat. Dit is wel afhankelijk van de grootte van de ruimte:
als je deze in één oogopslag kan ervaren, is het wel mogelijk het verloop in de ruimte te zien en het aspect tijd
te ervaren.

muzikale modellen
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Tijd
Als een punt beweegt, ontstaat een lijn;
als een lijn beweegt, ontstaat een vlak;
als een vlak beweegt, ontstaat een ruimtelijke vorm.
(Yvonne Kracht naar een citaat van El Lissitzky, 1977)
Tot zover voor nu de rode modellen: in het proces tijdens de zoektocht hebben ze vervolgens ook geen rol
meer gespeeld. De zoektocht ging verder in een veel theoretischer verhaal, waarbij allereerst de vraag ‘wat is
muziek’ beantwoordt moest worden.
Muziek is op verschillende manieren te beschouwen: als puur fysisch fenomeen, als cultureel fenomeen en
zo zijn er wellicht nog een aantal te benoemen. Simpelweg citerend uit hetgeen ik tijdens mijn eerste schouw
heb gepresenteerd hieronder een aantal zaken die met muziek te maken hebben.
Muziek
Muziek behoort evenals de schilder- en beeldhouwkunst tot het domein van de autonome kunsten. De
grote tegenstelling hierin is het medium waarmee gewerkt wordt: het hoorbare versus het zichtbare.
Daarmee komt direct het belangrijkste onderscheid naar voren: muziek bestaat bij de gratie van de tijd, de
meeste andere autonome kunsten niet. De toegepaste kunsten (productontwerp, grafische vormgeving,
architectuur) zijn doorgaans te vergelijken met de zichtbare kunsten: tijd is ondergeschikt of niet aanwezig.
Geluid
Zonder geluid geen muziek. Met daarnaast de mogelijke discussie wat onder de noemer ‘muziek’ kan
vallen. In de loop van de 20e eeuw is de breedte van het instrumentarium van een componist sterk vergroot.
Voorheen kon men alleen muziek maken met muziekinstrumenten en stemmen, tegenwoordig is elk geluid
als muziek te bestempelen. Enerzijds een vrijere interpretatie van de term muziek, anderzijds veel nieuwe
mogelijkheden door nieuwe technieken.
Gehoor - synesthesie
Synesthesie is het samenwerken van verschillende zintuigen. Mensen met synesthesie ervaren dit allemaal
verschillend. Bij de één zijn geur en vorm gekoppeld, bij de ander kleur en toonhoogte. En zelfs als hebben
twee mensen een koppeling tussen kleur en toonhoogte, dan zullen ze dit nog steeds verschillend ervaren
(de kleurencirkel van Josef Matthias Hauer lijkt een synthese-combinatie: 12 kleuren zijn aan 12 akkoorden
gekoppeld).

timbres

gehoordrempel

frequenties in een spectrogram

de zoektocht
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Gehoor - perceptie
Veel gegevens met betrekking tot de perceptie van muziek worden verkregen door middel van empirisch
onderzoek. Algemeen geldende waardering van de muziek (vrolijk, droevig, etc.) lijkt hierdoor te staven,
maar uiteindelijk is de waarneming subjectief.
Componisten kunnen het verwachtingspatroon van de luisteraar gebruiken om deze de beïnvloeden; men
luistert ‘vergelijkend’ (zowel binnen een compositie als ten opzichte van het reeds bekende). Hierbij hebben
een aantal aspecten in de beleving een belangrijke rol, zoals het waarnemen van de geluidssterkte bij
verschillende frequenties.
Fysica - timbre
Het timbre of de klankkleur is het aspect in de muziek waardoor het onderscheid tussen verschillende
instrumenten is te horen. Een toon heeft een basisfrequentie (grondtoon), uitgedrukt in Hz. Daarnaast
zijn er - afhankelijk van het instrument - boventonen, die een veelvoud van de frequentie van de grondtoon
hebben. Tezamen vormen deze de klank van een instrument. In een spectrogram kunnen deze frequenties
afgelezen worden. Er zijn artiesten die af en toe andersom werken: door een foto of gewenst lijnenspel in dit
spectrogram worden de klanken bepaald (elektronische muziek).
Fysica - melodie
In een muzikale compositie zijn globaal gezien dynamiek (hard-zacht), ritme (patroon in de tijd), timbre
(klankkleur) en melodie (opeenvolging van toonhoogtes) te onderscheiden. In veel composities is hieraan
het aspect harmonie toe te voegen. Dit betreft het samenklinken van verschillende tonen en het opeenvolgen
van deze samenklanken binnen een compositie. Op de harmonieleer is het grootste gedeelte van de westerse
muziek gebaseerd. De toonladder van één octaaf bestaat uit de grondtoon en vervolgens de relatie tussen
de overige tonen en deze grondtoon. Hieruit zijn accoorden samen te stellen. Traditioneel zijn muzikale
composities (met name in de klassieke muziek) gebaseerd op de functionele harmoniek. In de jazz wordt
veel gebruik gemaakt van modale harmoniek. Sinds begin 20e eeuw zijn er nieuwe harmonie-technieken
ontwikkeld, zoals de atonaliteit van Arnold Schönberg. In modern klassieke werken geldt steeds vaker dat de
functionele harmoniek geen rol meer speelt.
Over componeren schreef ik toen: ‘Het onderzoek naar compositietechnieken is oneindig ver uit te breiden.
Ik heb me beperkt tot een drietal componisten; allen eigenzinnig, allen van grote invloed op de verdere
ontwikkelingen in de muziek.’ Betreffende componisten zijn Edgar Varèse, Iannis Xenakis en Frank Zappa.
Gek genoeg weet ik alleen van de eerste twee nog maar iets te zeggen over methodieken, en ook nog eens op
verschillend vlak: Xenakis - wiskundige, architect en componist - werkte vooral op basis van de wiskunde:
maattheorie, verzamelingenleer, stochastiek. De schetsen van zijn partituren wijken niet veel af van de
schetsen die hij voor zijn architectuur maakte. Zo lijkt de vorm van het Philips Paviljoen sterk op de
weergave van de compositie ‘Metastasis’.

grafische score ‘Metastasis’
Iannis Xenakis

de zoektocht

model Philips Paviljoen
Iannis Xenakis

schets Poème Electronique
Edgar Varèse
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Varèse was vooral zoekende naar het juiste geluid voor het juiste moment. Met zogenaamde ‘head
arrangements’, iets wat in de jazz veel wordt gebruikt, kwamen zijn composities tot stand. Voorop lopend
in de zoektocht naar het juiste geluidsmateriaal, heeft Varèse als een van de eerste componisten meermalen
gebruik gemaakt van elektronisch verkregen geluid.
Zappa dan: wat componeren betreft kom ik niet veel verder dan dat hij schreef wat hij voor ogen had. Wel
weet ik dat een aantal van zijn composities dusdanig ingewikkeld zijn, dat maar enkele mensen het spelen
kunnen.
Uit de poging na te gaan hoe bovengenoemde componisten werkten heb ik dus niet echt veel kunnen halen,
en ‘compositietechnieken in de 20e eeuw’ leverde ook niet veel aanvullende aangrijpingspunten. Er is in de
laatste eeuw veel gepasseerd: van 12-toonstechnieken tot minimalisme en toevalstechnieken, en zo is deze
rij nog ver uit te breiden. Conclusie voor wat betreft het componeren van muziek: net als het ontwerpen van
gebouwen door architecten, werken ook componisten allen op hun eigen wijze. Op basis van een libretto,
een eigen gemaakt stelsel van wetten en regels, op basis van vooropgezette vormwensen of verzin het maar.

muzikale kleurencirkel
Matthias Hauer

Le Violon d’Ingres
Man Ray

Broadway Boogie Woogie
Piet Mondriaan

Hoe dan verder? Het was op dat moment goed een gesprek te hebben met componist Rozalie Hirs, ook al
wist ik niet direct hoe ermee verder te moeten: muziek omvat tijd, evenals het vertellen van verhalen. Dat
verhalende sprak me aan, vooral wegens de dubbele mogelijkheid van het verhalende: het kan als basis
gebruikt worden voor het ontwerpen van iets (compositie, gebouw, kunstwerk), maar het gecreëerde
kan vervolgens de beschouwer ook weer een verhaal vertellen. Hierbij zijn ‘Le Violon d’Ingres’ van Man
Ray en ‘Broadway Boogie Woogie’ van Piet Mondriaan sprekende voorbeelden van kunstwerken die een
relatie hebben met muziek, maar de beschouwer kan deze relatie helemaal zelf invullen. Het verhalende in
‘gecomponeerde architectuur’ wordt in het volgende hoofstuk uit de doeken gedaan.

de zoektocht
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van ruimte naar geluid
Al eerder heb ik gesteld dat ik een gebouw als uitkomst van mijn ontwerponderzoek wilde, maar toen wist ik
nog niet dat dit uiteindelijk zo’n grote rol zou gaan spelen.
De eerste wat concretere stap in het ontwerpen is door het Programma van Eisen uit elkaar te rafelen. Zo
ontstonden er een drietal verschillende routes door het gebouw, met de zalen als einddoel van elke route:
voor de bezoekers (entree, foyer, zaal), voor de artiesten (entree/foyer, kleedkamers, zaal) en voor de decors/
techniek (laad/losruimte, zijtoneel, zaal). In de loop van het proces is de laatste als afzonderlijke route
enigszins verdwenen: sommige ruimtes zijn samengevoegd, en de route als zodanig valt voor een groot deel
samen met die van de artiesten.
Uiteindelijk bestaat het gebouw uit de volgende ruimtes:
> entree en foyer voor bezoekers;
> entree/foyer en kleedkamers voor de artiesten;
> een laad/losruimte voor de decors;
> twee theaterzalen en twee concertzalen;
> aanvullende ruimtes: garderobe en toiletten.
artiesten: entree/foyer

bezoekers: foyer

bezoekers: entree

decors: laad/losruimte

wand of vloer, ergens: connectie met
andere ruimte (foyer) levert interactie
(spiegel, lichtkleur, bewegende mensen).

garderobe: zichtbare constructie
(onregelmatig, noise/pulse) , maar slechts
licht aangezet

deuren en (dak)constructie: onregelmatige
pulsen in lage frequentie (basedrum/
slaande deuren). hoekig/hard/zwaar.

niveauverschillen in vloer: hoge/
lage frequenties in geluid (laadklep/
vrachtwagenmotor).

element in ruimte: frivoliteit als van
menselijke stem.

keuken: in
materialisering wand
geluiden van pannen,
bestek, borden, etc.

wand: ter plaatse
van deur volledige
hoogte, verloop
naar vloer aan
andere zijde.

kassa: materialisering
desk als pulsen in hoge
frequentie.

bar: ronde vorm (kopjes,
glazen, mobieltjes)

deuren naar zijtoneel en lift: gaan op
in wand (nauwelijks hoorbaar geluid)
en functioneren bij laden/lossen
vrachtwagen.

kaartjes scheuren: materialisering wand/
vloer visueel als noise.
rekening houden met akoestiek gehele
ruimte.

ruimte: vloeiend door roze ruis/
geroezemoes, lichtelijk galmend

bezoekersentree
2D-schema’s

wand aan zitgedeelte: materialisering als
menselijke stem, functionele variatie in
vormen langs wand.

toegang zalen: materialisering wanden als
meer herkenbare stemmen.

ruimte: constructie zichtbaar, niet zwaar
aanwezig (tikkende hakken). vloeiende
vormen door geroezemoes.
beperkt galmende ruimte.

bezoekersfoyer

ruimte: herkenbaarheid van stem levert
combinatie van de uitersten cirkel en lijn.
akoestisch normale ruimte, spreken als
belangrijkste gebeurtenis.

artiestenentree/foyer

ruimte: ‘groots’, helder en overzichtelijk
wegens relatie ruimte en plaatshebbende
geleuiden. constructie als basedrum
(lopen), let op verhouding ruimte - geluid.

laad/losruimte

Met deze verschillende routes en ruimtes ben ik verder gegaan, door de geluiden die normaalgesproken
in zo’n ruimte aanwezig zijn te gebruiken om de ruimte vorm te geven. Als voorbeeld de entree voor de
bezoekers. Deze ruimte heeft een aantal kenmerkende gebeurtenissen in zich, die altijd ongeveer hetzelfde
klinken: het geroezemoes van wachtende bezoekers, het gescheur van kaartjes bij de controle, het gepingel
van de kassa, enzovoort. In eerste instantie heb ik voor álle ruimtes deze acties en geluiden omschreven,
maar in een heroverweging van het ontwerp zijn alle zalen volgens één principe vormgegeven, maar
daarover in het volgende hoofdstuk meer.
Een ‘vertalingsmatrix’ heeft vervolgens vanuit de geluiden naar tweedimensionale schema’s van de
verschillende ruimtes geleidt. Deze matrix bevat verschillende soorten geluid, met daaraan vormtechnische
aspecten gekoppeld. De belangrijkste daarin is het verschil tussen ‘grot’ en ‘doos’: vloeiende vormen of
rechthoekige vormen. Zoals te zien is de matrix maar gedeeltelijk gevuld, en heeft enkel als eerste stap in het
ontwerpproces een functie gehad.
De 2D-schema’s zijn eigenlijk op te vatten als een plattegrond van de verschillende ruimtes, maar dan alleen
vormtechnisch en zonder juiste verhoudingen. In deze schema’s zijn het ‘hoofdgeluid’ per ruimte benoemd,
evenals de belangrijkste bijzaken die vormtechnisch een rol spelen in de uiteindelijke ruimte. Een groot
gemis in deze schema’s is de mogelijkheid het aspect ‘grot’ of ‘doos’ tot uitdrukking te laten komen, dus een
3D-vertaling ervan werd noodzakelijk. Dit is echter al de stap ‘van geluid naar ruimte’, die in het volgende
hoofdstuk aan bod komt.

gecomponeerde architectuur
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ruimtes en geluid: routes
route
bezoekers

artiesten

decors

menselijke hoedanigheid
lichte spanning, wachten,

beweging, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk lijn, met enkele
punten: deur naar kassa, kassa
naar kaartcontrole, kaartcontrole
naar foyer.

ruimte
entree

menselijke acties
binnenkomen, betalen, controle

auditieve gebeurtenis
geroezemoes, kassagepingel,
slaande deuren, scheurende
kaartjes

muzikale gebeurtenis
pink noise, regelmatigepulsen
(hoge frequentie), onregelmatige
pulsen (lage frequentie),
onregelmatige pulsen (noise)

foyer

communiceren, 'wachten', drankje blijde verwachting, indrukken,
drinken
gespannen voor wat komen gaat

geroezemoes, hakkengetik,
krakende stoffen (jassen),
rinkelende mobieltjes,
rammelende kopjes en glazen
stoelgeklapper, stilte, hoesten,
niesen, lachen, huilen, fluisteren

pink noise, slagwerk (snaredrum), ljn en punt: via garderobe naar de
bar, daarna plek in ruimte
onregelmatige noise/pulse,
(zitten/staan) en tenslotte naar de
melodietjes, gepingel
zaal.
hoofdzakelijke punt: zitten in
onregelmatige pulsen (lage
stoel.
frequentie), pauses, menselijke
stem, hoesten, etc.
menselijke stem, onregelmatige lijn: doorgang van entreedeur via
pulsen (lage frequentie)
artiestenfoyer naar kleedkamer.

zaal

aanschouwen

ervaren, genieten, ondergaan,

entree en foyer

binnenkomen, oriënteren,
ontspannen, eten

neutraal, lichte spanning

kleedkamers

voorbereiden, opmaken, oefenen, oplopende spanning,
concentreren
concentratie, uitrusten

melodiën, pink noise, gepingel,
pauzes, menselijke stemmen

punt: zitten, evt. korte stukjes
lopen.

podium

spelen, optimale concentratie

oefening op instrument,
rammelen met make-up,
flesjes/glazen/etc., stilte
concentratie, emoties uit het spel alle geluiden uit het spel,
ademhaling, hartslag

het stuk zelf, regelmatige pulsen

laad/losruimte

-

-

vrachtwagens, karren,
laadkleppen, stemmen, deuren,
lopen

drones met hoge en lage
frequentie, gepiep, menselijke
stem, zacht slagwerk (basedrum)

lijn: volledig podiumbezit of punt:
spelen op een stoel (monoloog of
orkest).
lijn: van vrachtwagen naar de lift.

zijtoneel/toneeltoren

-

-

trekkenzolder, lopen, stemmen,
verplaatsen van decors

toneel

-

-

trekkenzolder, geluiden van
decor

white noise, zacht slagwerk
lijn: van zijtoneel naar toneel.
(basedrum), menselijke stem,
geluiden van decor (n.t.b.)
heel zachte white noise (af en toe), punt en/of lijn: afhankelijjk van
geluiden van decor (n.t.b.)
decorstuk.

spreken, slaande deuren,
keukengeluiden

ruimtes,
activiteiten
en geluid
gecomponeerde
architectuur
muzikale hoedanigheden: timbre

sub

karakter
stem

woordloos
woorden

abstract
instrument

strijker
tokkel
blaas
toets
slag
ruis
*1
synthesizer/melodisch
musique concrète (als) *2
wit
roze

elektronisch

ruis

vorm
frivool
veel verschillende
hoekig
vloeiend/recht
ritmisch
vloeiend/rond
afh. van type
ritmisch
doorgaand
rond
scherper dan roze
zachter dan witte

omgevingsgeluid

kleur
warm
veel verschillende
helder/wit
warm

materiaal
zacht
neutraal
hard

fysieke relaties

akoestische eigenschvisuele relaties

veel

neutraal

grot/doos
grot
doos
doos
grot
doos
grot
doos

zie 'ruis'
warm
wit
lichtgrijs
grijs

ruw
hard
neutraal
ongedefinieerd

weinig
gemiddeld
weinig

leeg
leeg - iets voller
leeg

grot
doos
grot
grot
-

veel
veel
veel

*1 > als Kraftwerk, Apparat Organ Quartet, etc.
*2 > als Pan Sonic, Squarepusher, Venetian Snares, etc.

geluiden en vormen
restaurant

directie-ingang

toiletten

garderobe

kantoren

entree

toiletten
bar

kassa

laad/losruimte
foyer

garderobe

regie/geluid

keuken

containerruimte

balkon
installatieruimte

toiletten

grote zaal

orkestbak

artiesteningang
artiestenfoyer
keuken/bar

toiletten

zijtoneel

toneel

kleedkamers
toiletten
douches

Programma van Eisen
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van geluid naar ruimte
De driedimensionale schema’s voor alle afzonderlijke ruimtes zijn grof in twee groepen te verdelen:
afhankelijk van de definieerbaarheid van de geluiden in de ruimtes. Bijvoorbeeld in de entree/foyer van de
artiesten is het niet heel erg druk, en is de eigen kwaliteit van iemands stem goed te horen. Ditzelfde geldt
voor de kleedkamers en de zalen. Overigens kan hierin ‘stem’ vervangen worden door een instrument of
dergelijke, het gaat om de specifieke herkenbaarheid.

artiestenentree/foyer
3D-schema’s

kleedkamer

grote concertzaal

De tweede categorie heeft geluiden in zich die in elkaar vervloeien, of een heel ander soort karakter hebben.
In de foyer van de bezoekers zal het doorgaans zo druk zijn dat de individuele stemmen van de bezoekers
verworden tot geroezemoes. Dit is als muzikale hoedanigheid gelijk te schakelen aan ‘ruis’. In de laad/
losruimte is wel sprake van een specifiek soort geluid (motorgeronk van vrachtwagens), dat geluid is echter
van een gelijksoortige kwaliteit als het geroezemoes in de foyer.

laad/losruimte
3D-schema’s

bezoekersfoyer

van cirkel naar vierkant
principeuitwerking

En hoe ziet dat er dan in de ruimte uit? Bij de eerste categorie kon ik niet uitgaan van één soort vorm dat
behoort aan één soort geluid, omdat deze door het gebruik steeds anders is. Ieder mens heeft een specifiek
eigen stemgeluid en elk instrument heeft ook zijn eigen klankkleur. Daarom heb ik voor die categorie de
twee uitersten in vorm gebruikt om de ruimtes vorm te geven: de rechte lijn en de cirkel.
Op verschillende manieren komen deze beide uitersten in de zalen, de kleedkamers en de entree/foyer voor
de artiesten terug. De basis van bijvoorbeeld deze laatste ruimte ligt in een cirkel, die door rechte lijnen
doorsneden wordt. In de beide theaterzalen wordt de ruimte gevormd door een overgang van cirkel naar
vierkant, de kleine concertzaal is een combinatie van een halve bol en een kubus en de grote zaal is een
geëxtrudeerde combinatie van een halve cirkel en een rechthoek.

11

artiestenentree/foyer

De kleedkamers vormen de laatste ruimtes in deze categorie, en zijn vergelijkbaar met de plattegrond van de
grote concertzaal; het verschil is dat de kleedkamers aan de cirkelzijde breder zijn dan bij het rechte vlak, en
de grote concertaal andersom in breedte verloopt. Daarnaast is de ontwikkeling in de hoogte anders:
de concertzaal heeft als het ware vlakke schijven als vloer en plafond, terwijl bij de kleedkamers de wanden
in het plafond overgaan. Geen van de ruimtes in deze categorie zijn specifiek ‘grot’ of ‘doos’, maar juist
alletwee. Afhankelijk van de kijkrichting zal men meer de rechte lijnen van de doos ervaren of juist de
vloeiende geborgenheid van de grot.
De ruimtes die zijn vormgegeven vanuit de ruis zijn wel specifieker als ‘grot’ te bestempelen. Ruis is een
geluid zonder begin en einde, en is een optelling van geluid uit allerlei verschillende frequentiegebieden.
Dit ‘generaliserende’ kartakter (eigenlijk dus de fysische eigenschappen van het geluid) hebben in de tweede
categorie geleidt tot een ruimtevormgeving met een sterk vloeiend karakter: sterk doorgaande lijnen, met
vaak begin- of eindpunt uit het zicht. Wand, vloer en plafond vormen één geheel. De entree en foyer voor de
bezoekers vormen volgens dit principe samen één geheel. Aan elkaar geschakelde segmenten van voordeur
tot het einde van de foyer - allen volgens ditzelfde vormprincipe - geven het vloeiende karakter een sterke
ritmiek. De laad/losruimte heeft tenslotte een vorm gekregen die past bij de geluiden van een vrachtwagen:
lichtelijk ondefinieerbaar als de ruis (wand en plafond zijn één geheel), qua maatvoering dusdanig dat de
‘grootsheid’ van het motorgeluid ervaren kan worden.
Bij het samenvoegen van de verschillende driedimensionale schema’s tot één compositie begonnen
deze zich te veranderen naar afzonderlijke ruimtes. Enerzijds doordat er een functie in geplaatst moest
kunnen worden, maar ook door bijvoorbeeld de materialisering van het geheel. In de loop van dit proces is
gebleken dat een veelheid aan ruimtes vormgeven volgens eenzelfde principe (van rechte lijn naar cirkel)
een probleem met zich mee kan brengen: te geforceerd het vormgevingsprincipe willen toepassen, en
tegelijkertijd de functie van de ruimte een te grote rol in het ontwerpproces laten spelen. Door tijdelijk de
functie van de ruimte ‘uit te schakelen’ en zuiverder de vormgeving vanuit het voorgestelde principe te
hanteren, zijn vooral bij de verschillende zalen nogal wat varianten gepasseerd. Het tijdelijk uitschakelen
van de functie heeft geen nadelige gevolgen: het inpassen van een functie in de ruimte lukt altijd wel, als de
vormgeving van de ruimte maar klopt.

van geluid naar ruimte

12

grote theaterzaal

kleine theaterzaal

kleine concertzaal

van geluid naar ruimte
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

zaal 1
theater

bezoekers
entree

artiesten
kleedkamers
orkestbak

artiesten
foyer
decors
laad/losruimte

niveau 0
van geluid naar ruimte
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grote concertzaal

bezoekersentree

bezoekersfoyer

van geluid naar ruimte

laad/losruimte
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bezoekers
foyer
zaal 2
theater
garderobe
zijtoneel

bezoekers
foyer

toiletten

technische
ruimte

niveau 1
van geluid naar ruimte
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Het samenvoegen van de verschillende ruimtes in één compositie heb ik gedaan door de geluiden vanuit de
omgeving als aanleiding te nemen om de positie van de verschillende ruimtes te bepalen. De Weerdjesstraat
heeft een pulserende verkeersstroom (Zuid), de haven een ritmische vloeiendheid van het kabelende water
(NoordWest) en de voetgangersstraat (Oost) tenslotte het ritmische spel van het winkelend/wandelend
publiek. Aan de Zuidzijde werden dat grote, doorgaande vlakken (vergelijkbaar met de opbouw van de
laad/losruimte), de NoordWestzijde een sterke ritmiek in vloeiende vormen, en aan de Oostzijde een sterke
ritmiek, maar op verschillende manieren.

zuidzijde

noordwestzijde

Aangezien het binnengebied het meest aan de Oostzijde naar buiten komt, zijn toegevoegde ruimtes
(toiletten, garderobe, liften) gebruikt om hier de ritmiek tot uiting te brengen. De verbindende wandelpaden
in het binnengebied - die hier direct aan grenzen - zijn ook via een ritmisch patroon opgebouwd. Dit is
echter een stuk ingewikkelder om te lezen, omdat het ritme is opgebouwd uit het juist níet recht boven
elkaar liggen van de paden. Zo is de ervaring van dit binnengebied op elke laag totaal verschillend. Hiermee
hangt samen dat de routes voor artiesten en bezoekers verschillend zijn (zie hoofdstuk ‘van ruimte
naar geluid’). In het binnengebied is de onderste laag van het gebouw bedoeld voor de artiesten, waar
wandelpaden door een watervlakte snijden.

openluchttheater
oostzijde

van geluid naar ruimte

winkelstraat
oostzijde
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bezoekers
foyer

bezoekers
foyer

zaal 4
concert

zaal 3
concert

niveau 2
van geluid naar ruimte
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niveau 0
artiesten

niveau 1
bezoekers

De Jansbeek loopt namelijk vanaf het Kerkplein via de winkelstraat het gebouw in, en vormt op de onderste
laag een ‘spiegel’ in het gebouw. Onder de grote theaterzaal is een waterval, waar het water van de Jansbeek
in de haven terecht komt. Bezoekers komen op dit onderste niveau alleen in de entree en in de kleine
theaterzaal, die direct aan de entree grenst.
De beide bovenste lagen, bereikbaar vanaf de foyer, zijn in het binnengebied het domein van de bezoekers.
De artiesten hebben op deze niveau’s vanuit de liften een directe verbinding naar de diverse zalen.
De akoestiek van de verschillende ruimtes, samen met constructieve aspecten, hebben uiteindelijk de
materialisering van het gebouw bepaald. In de ruimtes is de invloed van de aanwezigheid van publiek
op de akoestische kwaliteit heel erg hoog, maar moest de basis van de ruimte wel voorzien worden van
akoestische maatregelen. Vanuit de maakbaarheid van de constructie gezien zijn de meeste ruimtes het best
op te bouwen in een combinatie van betonnen vloeren en een staalskelet in de wanden, afgewerkt met een
plaatmateriaal. Het visuele aspect van de vloeiende vormen in de ruimtes is dermate belangrijk, dat op het
plaatmateriaal (akoestisch) pleisterwerk wordt aangebracht, en de ruimtes vervolgens op kleur gebracht
worden. Dit alles levert een hoofddraagconstructie in ruw beton (reflectie van de stedelijke omgeving), een
grondtoon van blauw (de ruimtes) en een boventoon in blauwwit (de loopzijde van de verbindende paden),
met een cluster geel in het zuidoosten en enkele versieringen in rood door het hele gebouw.

niveau 1 (vanaf niveau 2)
bezoekers

van geluid naar ruimte

niveau 2
bezoekers

61,10

kubus
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frequentie
materiaal 1 (vloer - groen)
materiaal 2 (bol - blauw)
materiaal 3 (kubus - rood)
publiek per m² (factor)
1 (vloer)
2 (bol)
3 (kubus)
nagalmtijd met publiek
nagalmtijd zonder publiek

berekening
500Hz als zaalakoestiek
referentie
kleine concertzaal

0,70

absorbptiecoëfficient
125
0,01
0,01
0,28

materiaal

250
0,01
0,01
0,14

500
0,02
0,02
0,09

1000
0,02
0,02
0,06

2000
0,03
0,02
0,05

0,52
70,86

0,68
92,66

0,85
115,83

0,97
132,18

0,93
126,73

0,85
115,83

1,95
3,68
17,11

1,95
3,68
8,55

3,89
7,35
5,50

3,89
7,35
3,67

5,84
7,35
3,06

7,79
14,71
6,11

1,86

1,63

1,32

1,19

1,22

1,21

7,68

12,31

10,42

11,70

10,74

6,10

1,4
1,84

1,15
1,51

1
1,32

0,9
1,18

0,9
1,18

0,9
1,18

4000
0,04 glad beton
0,04 pleisterwerk
0,1 gipskarton

no (tabellenboek)
1
5
22

Door
de ruimtelijke
opzetzang
van het gebouw
vgl: frequentie
stem
spreken is er overdag vrijwel nergens aanvullende verlichting nodig.
60-600
ca. 120 door lantaarnpalen (gelijk aan die in de stedelijke omgeving). De
‘sman
Avonds wordt het binnengebied
verlicht
vrouw
120-1500
ca. 240
daglichttoetreding in de verschillende ruimtes is hoofdzakelijk via het dak.
Deze openingen worden ook gebruikt om de ruimtes in het donker van licht te voorzien; ‘een bouwlamp op
de opening gericht’. Lichtpunten zijn dus altijd aan de buitenzijde van de ruimtes geplaatst.
Dit cultuurgebouw is geplaatst in een situatie die geheel nieuw ontwikkeld wordt, aan de nieuwe haven
van Arnhem. Het gebouw vormt (vooral aan de oostzijde) een schakel in de looproute vanaf het Kerkplein
naar de Rijn. De inrichting van de straat volgt een gelijksoortig ritme als het gebouw aan deze zijde. De
tegenoverliggende bebouwing treedt ter plaatse van de bezoekersentree terug, zodat hier een pleintje de
geleding van de straat bepaald. In het pleintje is een openluchttheater opgenomen. Alle andere oriëntaties
hebben geen tegenoverliggende bebouwing die vanuit de invloedsfeer van dit gebouw een aanpassing
behoeven.
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conclusie
Ter herinnering de tekst uit mijn afstudeervoorstel:
‘Muziek bestaat globaal gezien uit ritme, dynamiek, timbre en melodie; waarvan voor elk element een
analogie is te bepalen in de architectuur. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen te benoemen,
zoals de factor tijd die in de architectuur slechts een zeer bescheiden rol speelt, en doorgaans geen
ontwerpuitgangspunt vormt. Daarnaast dient in een compositie de verhouding ritme, dynamiek, timbre en
melodie dusdanig te zijn dat deze uiteindelijk verklanken wat de componist voor ogen heeft: er bestaat dus
een absolute samenhang tussen deze elementen. De bepaalde analogieën behoeven echter deze samenhang
niet te hebben. In mijn afstuderen wil ik echter een gebouw componeren: de gewenste samenhang uit
een muzikale compositie dient in de uitwerking van dit gebouw wél aanwezig te zijn. De doelstelling
is daarbij niet het componeren van een muziekstuk om deze vervolgens te vertalen in een gebouw,
maar het gebruiken van de hulpmiddelen uit compositiemethoden om het ontwerp van een gebouw te
bewerkstelligen. Het project behelst het zoeken naar de gereedschappen van de architect, door gebruik te
maken van de gereedschappen van de componist.’
MUZIEK
De vier elementen, zoals bovengenoemd, zijn niet allen evenzeer als ontwerpmiddel gebruikt:
> ritme: gevel Oost en Zuid, ontworpen vanuit geluiden voetgangers en Weerdjesstraat.
Ingewikkelder opvatting van ritme gebruikt voor binnengebied
> dynamiek: niet als ontwerpmiddel zodanig gebruikt. Wel terug te vinden door de meer of minder
uitgesproken aanwezigheid van een ruimte in het gecomponeerde gebouw.
> timbre: alle afzonderlijke ruimtes zijn ontworpen vanuit de timbres van de geluiden in de ruimtes.
> melodie: geen melodie, maar meer akkoorden: grondtoon blauw, boventoon blauwwit, derde/vierde toon
in geel en rood.
De tijd, als factor die het grote verschil maakt tussen muziek en architectuur, is in het gebouw deels
ervaarbaar. De individuele ruimtes zijn min of meer tijdloos. Het verschillende karakter van de ruimtes
maakt het besef van ‘reizen door het gebouw’ wel ervaarbaar.
Een poging het gebouw in de muziek een plaats te geven levert het volgende: het gebouw klinkt als een
elektronisch/ambient werk, zoals bijvoorbeeld ‘Haiti’ van Pan Sonic (CD: Katodivaihe). Het plaatst zich in
de lijn van de Musique Concrète (Pierre Schaeffer, rond 1950) via de Industrial (bijvoorbeeld Einstürzende
Neubauten) in de elektronische muziek. Musique Concrète is het maken van composities door alledaagse
geluiden op te nemen en vervolgens te ‘verknippen’ - het gebruik maken van de geluiden ín de ruimte om
de ruimte vorm te geven. De (vroege) Industrial van Einstürzende Neubauten bestaat uit composities waar
‘normale’ instrumenten worden gebruikt naast drilboren, zaagmachines, olievaten tot betonnen bruggen.
Deze tussenfase is in het gebouw niet aanwezig, maar in de muziekgeschiedenis is de invloed van de
Industrial op artiesten in het elektronische genre heel groot. Waarom is ‘gecomponeerde architectuur’ als
elektronische muziek?
De elektronische muziek en de daarin gebruikte apparatuur is dermate ver ontwikkeld, dat dit een
volwaardig ‘nieuw’ muzikale stroming met bijbehorend instrumentarium is. De gegenereerde klanken
zijn puur elektronisch, maar gebruikte timbres zijn dusdanig complex dat het ‘elektronische gevoel’ bij
het beluisteren naar de achtergrond verdwijnt. Hierdoor kan de aandacht van de luisteraar weer gevestigd
worden op de muzikale structuren, die in een ambient werk de luisteraar omringen. Evenals het ‘bouwen’
van een muzikaal werk met slechts één bron (het elektronisch verkregen geluid) is ‘gecomponeerde
architectuur’ op één bron gebaseerd: de geluiden in de ruimte. Het doel was vervolgens niet deze ruimtes
akoestisch dusdanig aan te passen dat de aanwezige geluiden versterkt worden of dergelijke (als Musique
Concrète), maar een nieuwe, eigen omgeving te maken voor de bezoekers. Het totaalbeeld van het gebouw is
een variatie aan geluiden, maar vormen samen dat ene ambient muziekstuk.
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PROCES
Van te voren had ik niet verwacht dat de ‘toets’ (het ontwerpen van een gebouw/het gebruiken van een
Programma van Eisen) nodig zou zijn om het gebouw sowieso te kunnen ontwerpen. Ten aanzien van de
functionaliteit zijn er elementen te benoemen die wellicht iets minder geslaagd zijn, maar is vooral een
zaak van verdere uitwerking. De strekking van de verschillende ruimtes is helder, dus verdere invulling
kan prima op basis van de ingeslagen weg.
Als je inzet op het ontwerpen van een gebouw vanuit de gereedschappen van een componist, moet dat
ook zo zuiver mogelijk gebeuren. In het proces ben ik een paar keer in de val gelopen de esthetiek of
functionaliteit van de ruimtes voorrang te geven. Dit blijft een valkuil, maar ik durf wel de conclusie
te trekken dat het met de functionaliteit en esthetiek ook goed komt als uiteindelijk de voorgestelde
ontwerpmethode puur wordt ingezet.
De gebruikte ontwerpmethode, op basis van één gegeven (van cirkel naar vierkant) verschillende ruimtes
maken kan een studie op zich zijn. Deze techniek is goed op meerdere manieren uit te buiten, en ook voor
toekomstige projecten in te zetten. Daarnaast is het bouwen van een ‘vertalingsmatrix’ een bruikbare
manier om de eerste stappen te zetten in een ontwerpproces. Hierbij hoeft de input niet persé muziek te
zijn.
Ik had geen verwachting van hoe het gebouw eruit zou komen te zien, en zelfs niet van een te volgen
weg om het gebouw te kunnen ontwerpen. Op een aantal punten in het proces zijn keuzes gemaakt
om van dit afstudeerproject geen levenswerk te maken, zoals bijvoorbeeld het niet verder invullen van
de ‘vertalingsmatrix’. Zou je die goed willen afronden, dan zou er aanvullend gedegen psychologisch
onderzoek moeten worden gedaan, en/of via empirisch onderzoek iets dergelijks aanpakken. Kortom: dit
project laat mij weer zien dat het ontwerpen van een gebouw simpelweg een voortvloeisel is van je eigen
wetten en regels, ook als zoek je de bron buiten je eigen vakgebied.
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