t h e m at i s m o s
U i t g av e Va n d e r L a a n S t i c h t i n g

n umme r X Iv
voor jaar MMX i i I
€ 10,00

Colofon
Thematismos verschijnt eenmaal per jaar en is een uitgave van de Van der Laan
Stichting. De Stichting stelt zich ten doel het inzicht in de grondslagen van de
architectuur te bevorderen en te ontwikkelen, uitgaande van het gedachtegoed
van de monnik-architect Hans van der Laan, zoals dat tot uitdrukking komt in zijn
werk en zijn publicaties.
www.vanderlaanstichting.nl
ISSN 2210-822X

Redactie
Jaap Dawson, Hilde de Haan, Coen van der Heiden, Hugo Heijker en
Juliet Oldenburger
E-mail: j.oldenburger@historischetuinen.nl

Vormgeving
Atelier Willem Noyons: Gonnie Hengelmolen

Druk
DPP, Houten

Auteursrecht
Foto's, tenzij anders vermeld: Coen van der Heiden. De verantwoordelijkheid van
gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur. Overname of verveelvoudiging
van teksten en illustraties of delen daarvan is slechts toegestaan met
bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Advertenties
U kunt een advertentie plaatsen voor E 60,- excl. BTW per keer. De grootte van de
advertentie is 66 x 38 mm. Voor het opmaken wordt een meerprijs berekend van
E 49,50. Contact: atelier@noyons.com

Contributie
Vanaf E 25,00 per jaar steunt u het doel van de Van der Laan Stichting, ontvangt
u Thematismos en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten rond het
gedachtegoed van monnik-architect Hans van der Laan. Studenten tot 25 jaar
betalen E 15,00, bureaus en bedrijven minimaal E 100,00. U wordt vriend van de
Van der Laan Stichting door uw bijdrage te storten op bankrekening 1356.75.618
t.n.v. Vrienden van de Van der Laan Stichting te Amersfoort. Opzegging van het
abonnement dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk drie weken voor het einde
van het kalenderjaar.

Over wonen en meten
Anton van Hooff

5

Rubriek: Levende erfenis
Eerherstel voor Bossche-Schoolklassieker
Hilde de Haan

20

Brieven aan de schilderes
Rosemarijn van der Does de Willebois
Juliet Oldenburger

33

3

Msgr. dr. Anton van Hooff (foto: Coen van der Heiden)

4

OVE R WON E N E N METE N
O n tw e r p e n a l s m e n s e l i j k e h a n d e l i n g
door Anton van Hooff*
Opgedragen aan de paters Pieter Roose en Frans Huiting
bij wijze van eerbetoon vanwege hun luisterend meedenken gedurende zo vele jaren
* Msgr. dr. Anton van Hooff leefde van 1963 tot eind 1991 in de communiteit te Vaals, vervolgens tot
begin 1996 in de Zweedse monnikengemeenschap in de buurt van Tomelilla. Tot 2010 vervulde hij
functies in het bisdom Mainz. Zijn proefschrift en tal van publicaties handelen over de filosofie van
Maurice Blondel. Sinds hij gepensioneerd is, wijdt hij zich verder aan de ontsluiting van deze filosofie.

I. Elementen van een intellectuele biografie1
Over het leven van pater Johannes van der Laan te vertellen draagt voor mij, voor de
verteller, enigermate een autobiografisch karakter. Meer dan twintig jaar deelde ik
met hem het leven van alledag in de monnikengemeenschap te Vaals. Nog voorheen,
ongeveer sinds 1965, zocht ik de gedachtewisseling met hem. Op gezette tijden kwam
hij toen uit de abdij van Oosterhout aangereisd. De bouw van de crypte was juist
gereed, die van de bovenkerk werd voorbereid. Père Hans, zoals hij nadien ook voor
mij heette, ging op mijn verzoek om een gesprek zonder enige weerwil in, haast
alsof dit zijn enige dagtaak was. In mijn jeugdige voortvarendheid, zeker ook in mijn
zelfoverschatting (geest-driftig filosofiestudent!) had ik geen enkel besef van al het
werk dat hij verrichtte. Pas jaren later merkte ik hoeveel ik van hem heb geleerd, niet
zozeer in inhoudelijk opzicht als veeleer van zijn manier van ‘kijken’ of ‘waarnemen’.
Dat wij in relaties moeten denken2 , staat mij sinds de gesprekken met père Hans
duidelijk voor de geest.
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De gedachtewereld van père Hans kunnen wij in haar wordingsgeschiedenis niet
traceren wanneer wij naar auteurs zoeken wier inzichten hij overgenomen en systematisch verwerkt zou hebben. Er bestaat geen afhankelijkheidsrelatie in de vorm van
duidelijk aanwijsbare, onmiddellijke intellectuele bronnen.3 Hij laat zich niet identificeren met het etiket van een school, noch uit filosofie of theologie, noch uit de wereld
van de architectuur. Dit kenmerk van zijn intellectuele persoonlijkheid lijkt mij van
het grootste belang voor alle onderzoekers die dissertaties voorbereiden, omdat het
aanvankelijk niet strookt met de gebruikelijke opzet van een proefschrift. Père Hans
was eerder het intellectuele type van de bij. Zijn korf was een ongemene innerlijke
reflectie op het leven dat hij dagelijks leidde, dat hij bij zichzelf en de mensen rondom
hem waarnam. Zijn gedachtewereld leefde van hetgeen hij deed.4 De theoretisch
aandoende overwegingen volgden zijn levenspraktijk op de voet. Steeds benadrukte
hij dat wij ons dagelijks (hand)werk zo zouden moeten organiseren en met waakzame
geest verrichten, dat onze arbeid ons leert hoe wij in het leven staan en dienen
te staan.5 Vroeg iemand naar de bronnen van zijn gedachten, dan antwoordde hij
steevast dat alles wat hij wist en anderen te zeggen had, uit de lade van de sacristie
was gehaald. Als architect beoefende père Hans niet alleen een ars, de bouwkunst6 ,
maar hij was architect als levenshouding en levenskunst: zich in de grote wereld
(ook religieus gezien) in te richten, zijn plaats binnen dit geheel te disponeren, alle
elementen van zijn leven op elkaar betrokken te ordenen.7 Vanwege zulke instelling
hield hij zich bezig met dingen die zijn dagelijks levens uitmaakten: kleding, gebruiksvoorwerpen, letters, liturgie, woonoord. In de lijn van zijn levensopzet en zijn denken
beperkte hij zich niet tot het liturgisch gebruik van al deze grote en kleine dingen.
Juist als spiritueel mens was hij wars van ieder supranaturalisme en spiritualisme. Het
zogeheten louter sacrale of puur religieuze kon hem nooit bekoren, omdat hij de
schijn ervan doorzag. 8
Als een bij nam père Hans uit alle intellectuele ruikers wat hij voor zich belangrijk
achtte en verwerkte dit in de korf van zijn eigen gonzende gedachtewereld. Hij
was immers geen groot, wel een goed lezer, helemaal geen boekenverslinder. Zijn
van het geluid onzer stem,
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uitgangspunt lag minder in gedrukte uitvoerige gedachtegangen als veeleer in de
eigen fenomenologische observatie van zijn leven.9 In de contacten met zijn gesprekspartners werd hij zich van zijn overwegingen bewust. Hij vond er uitdrukkingswijzen
om eigen gedachten gestalte te geven, op die manier te uiten. De partners vervulden
daarbij vooral een maieutische functie, d.w.z. voor de genese van zijn gedachten
namen zij de rol van vroedvrouw op zich.
Toen père Hans in Oosterhout intrad was Dom Jean de Puniet abt en diens broer Pierre
novicenmeester. Het stempel dat hun persoonlijkheden en hun beider vorming bij
père Hans naliet, koesterde hij dankbaar. Dom Jean de Puniet bracht de jonge monnik
in contact met de voormalige abt van de abdij Solesmes Dom Paul Delatte, een
immense persoonlijkheid, begiftigd met een buitengewone intelligentie en wijsheid.
Père Hans leerde niet alleen diens geschriften kennen (commentaren bij de brieven
van St. Paulus en de Regel van St. Benedictus), maar ontmoette hem ook enige keren
in een intieme tweespraak. Een voor ons bestek interessante bijkomstigheid is dat
Dom Delatte, tijdens een verblijf te Rome in 1894, een lange boekbespreking wijdde
aan het eerste werk van de toen jonge Franse filosoof
Maurice Blondel (1861-1949).
Binnen de zeer grote vooroorlogse St.-Paulusabdij
onderscheidden zich twee spirituele en intellectuele stromingen. Zij werden binnenshuis aangeduid
met de benamingen ‘bibliotheek’ en ‘sacristie’. De
‘bibliotheek’ ontplooide zich in de stichting van de
abdij van Egmond, de ‘sacristie’ in die van Vaals. Van
de ‘sacristie’ maakten deel uit: père Hans, p. Nicolaas
Boer, p. George Smeets en na de oorlog p. Pieter
Roose. Tot hun deelgenootschap behoorden verder p.
Pieter Talma en p. Robert Allard. De laatstgenoemde
werkte te Vaals als edelsmid; hem boeide vooral
cultuur- en sociaalfilosofische vraagstukken die hij
in uitwisseling met prof. Granpré Molière verdiepte.
Twee dingen hebben mij bij al deze mensen getroffen.
Hun onderlinge omgangswijze was doordrongen van
een toegenegen hoogachting; de eigenheden van

Pater Pieter Roose o.s.b.
(foto: Arnoud Geux)
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deze ieder voor zich markante persoonlijkheden bejegenden zij over en weer met
verdraagzame humor. Bovendien viel op dat zij niet door generatie- en emancipatieconflicten werden gekweld. De ene generatie nam de navolgende jonge garde op en
leidde deze op de duur naar de voorafgaande nog oudere generatie. Zo ervoer dit p.
Pieter Roose (*1926), zo ervoer ik (*1944) dit weer twintig jaar later. De uitgebreide
ontmoetingen met pater Talma (*1886), bemiddeld door père Hans en pater Roose,
zijn uit mijn feitelijke levensloop niet meer weg te denken. Twee langdurige gesprekspartners van père Hans moeten tot slot nog uitdrukkelijk genoemd worden: pater
Frans Huiting in de abdij van Oosterhout, pater Pieter Roose in de abdij van Vaals. Père
Hans koesterde hoogachtende genegenheid en vertrouwen jegens hen beiden. Hun
geduldig luisteren en scherpzinnig meedenken vormden een ongesigneerde bijdrage
aan wording en vorming van zijn ideeën.
De persoonlijke vorming waaraan père Hans zich zijn leven lang overgaf en het
voornaamste object van zijn reflecties vallen samen: het geordende en gevormde
kader van het monastieke leven dat op zijn beurt de mensen die er samen in
verblijven, ordent en vormt. Zonder de werking van dit omvattende kader valt zijn
intellectuele biografie niet te beschrijven. Enige aanduidingen mogen hier volstaan
(zie voor een uitvoeriger betoog: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio
14/1989, p. 440-449: ‘De vormgeving van tijd en ruimte volgens de leefregel van St.
Benedictus’.)10 In de ogen van buitenstaanders laadt de monnikenregel de schijn op
zich het menselijk leven om ascetische redenen te verzwaren. Deze zienswijze strookt
niet met de doelstelling van de regel. Zijn oogmerk is eerder de levenspraktische
verwerkelijking van het evangelie te verlichten. Hij ordent en disponeert daartoe de
dagelijkse levenspraktijk van de kloosterlijke samenleving. De kwalitatieve maatstaf is
voor Sint Benedictus de ‘verruiming van het hart’, de ‘dilatatio cordis’. Het moderne
levensgevoel zou hier wellicht eerder spreken in termen van ‘innerlijke vrijheid’. Het
evangelie en de regel beogen geen enghartigheid, maar de openbaarmaking van de
natuurlijke waardigheid van mensen en dingen.11 Humane grandeur is een geschenk
van het leven dankzij de regel, niet ondanks de regel. Allen die père Hans ontmoet
hebben, zouden dit kunnen beamen. De motoriek van de regel beweegt zich als
wisselwerking tussen het uitwendig kader en de innerlijke (niet slechts religieuze)
gesteltenis die het dagelijks handelen motiveert.12 Een centraal begrip in de regel
is ‘disponeren’ en ‘dispositie’; het komt elf keer voor. St. Benedictus duidt ermee
12
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zowel de doelstelling van de regel aan alsook de taak van de abt. In zijn Glossarium
bij Latijnse auteurs (1678) omschrijft Du Cange dispositie met ‘structurae elegantia’,
elegantie van de structuur. Bedoeld is de elegantie die de structuur van zich uit eigen
is en tegelijk ook materieel en immaterieel bij alles en iedereen aan het licht brengt.
De begrippen ‘maat’ en ‘meten’ komen veertien maal voor. Père Hans citeerde vaak
dat de abt op de juiste maat van de kleding dient te letten (Regula Benedicti 56) en
de kellenaar met inachtneming van de maat te werk moet gaan (RB 31). Om deze
doelstelling te verwezenlijken geeft de regel concrete en gedetailleerde aanwijzingen
voor de sociale structuren van de gemeenschap, voor de ordening van het getijdengebed (de ‘dispositie’ van de 150 psalmen over de zeven weekdagen), de dagorde en
de talloze bezigheden, de architectonische geleding van de gehele abdij.

II. Filosofische implicaties van het plastische getal

Maurice Blondel (1861-1949)
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In hetgeen nu volgt, beweer ik geenszins dat père Hans
al deze filosofische inzichten uitdrukkelijk gedacht, deze
als leidraad op zijn zoektocht naar het plastische getal
benut heeft. Enkel en alleen stel ik een mogelijkheid ter
interpretatie voor die een licht kan werpen op de humane
stringentie13 ervan. Père Hans geeft zelf aanleiding
deze specifieke mogelijkheid te benutten. In een brief
aan pater Xavier Botte, gedateerd te Oosterhout op 25
januari 1966, schrijft hij in het Frans: ‘Ik lees momenteel
een artikel van Maurice Blondel14 dat verschenen is
in het tijdschrift La nouvelle journée van augustus
1921 en de titel draagt ‘Le procès de l’intelligence’.
Voor het eerst lees ik zoiets dergelijks. Heel ons werk
aan de architectuur krijgt slechts waarde tegen zulke
back-ground.’15 In deze bijdrage (te vertalen met ‘Kennis
als proces’) handelt Blondel over het onderscheid
tussen enerzijds begrippelijke (‘notionnelle’) kennis die
alleen het abstract gedachte kan vatten en anderzijds
reële (‘réelle’) kennis die qua aard overeenkomt met de
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concrete realiteit. Blondel wijst de aanspraken af dat alleen de begrippelijke kennis de
naam van kennis zou verdienen. Hij betoogt dat in de dagelijkse levenspraktijk een
concreet geaarde kennis de feitelijke omgang met mensen en dingen (het handelen)
sturend begeleidt.16 ‘Zowel in de geest als in de dingen ligt iets onuitputtelijk oneindigs
(infini inépuisable) verborgen, waarvan onze conceptuele begrippelijke kennis slechts
een kunstmatig beperkte nabootsing verschaft’.
Wie père Hans op deze bijdrage van Blondel heeft gewezen is mij niet bekend. In ieder
geval wist hij sedert vele jaren van Blondel via pater Talma. Naast Plato en Thomas
van Aquino (maar zonder de neoscholastieke toonzetting) was Blondel de filosoof
wiens oeuvre pater Talma sinds enige decennia bijna dagelijks las. Hij had een cahier
aangelegd waarin hij citaten uit Blondels hoofdwerk (L’Action) verzamelde die hem
boeiden. Ditzelfde werk had overigens Dom Delatte in 1894 instemmend besproken.
Père Hans was bekend met dit cahier; pater Talma leende het weleens uit. Op aanraden
van père Hans had ik persoonlijk het een goed jaar onder mijn hoede. Daarnaast
las père Hans enkele jaren lang Blondels dagboeken (Carnets intimes) op een haast
meditatieve wijze. In de bibliotheek te Vaals was slechts een exemplaar aanwezig. Père
Hans en ik wisselden elkaar af, brachten en haalden het boek bij de ander al naar
gelang het nodig was.
Bij Blondel vond père Hans een filosofische bevestiging van zijn eigen inzichten en
misschien ook een spiegelbeeld van zijn eigen ‘denkweg’. In de dagboeken trof hij
de neerslag aan van Blondels zoektocht die uiteindelijk leidde tot L’Action. De reden
daartoe lijkt mij te zijn – hier begint Van Hooffs interpretatie – dat het kernstuk zowel
van Blondels omvattende filosofie als van père Hans’ omvattende visie op wonen
en bouwen een gelijkende zienswijze is op de geaardheid van het menselijk kennen
(‘kentheorie’). Hoe valt onze concrete werkelijkheid te kennen – de enige werkelijkheid die werkelijk is – wanneer de begrippen, evenals de getallen als aanduiding
van de discrete kwantiteit, de kennis beperken tot het abstracte, maar het concrete
als zodanig uiteraard niet bereiken? Voorzichtig uitgedrukt, neem ik tussen Blondel en
père Hans een parallellie waar die ik in vier punten weergeef. Omdat een argumentatief betoog het kader van deze bijdrage overschrijdt, beperk ik mij tot een aantal
samenhangende thesen. De spreektrant, die eigen is aan een voordracht, wil ik daarbij
handhaven.
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Blondel beschrijft hier als

totale aardse en kosmische bestel streeft naar een laatste doel of bestem1 Het
mingspunt. Deze opvatting is niet enkel een kwestie van christelijk geloof, maar
een filosofisch inzicht dat sedert Plato en Aristoteles in de mensheid voortleeft. De
Regel van St. Benedictus brengt in het dagelijks leven eenzelfde dynamische beweging
aan het licht.17 Voor de uitwerking van dit bestemmingspunt gebruikt Blondel het
beeld van de sluitsteen: enerzijds garandeert deze steen de samenhang of eenheid
van het bouwwerk als geheel, anderzijds wordt hij door ditzelfde opwaarts strevende
bouwwerk op zijn plaats gehouden; de sluitsteen als zinnebeeld van de eenheid.18 Dit
inzicht stimuleert ertoe ons feitelijk dagelijks bestaan in al zijn geledingen doodernstig
te nemen en nooit te doen alsof.19 Père Hans spreekt veel over de architectonische
ruimte als geplaatst in de onmetelijke kosmische ruimte, over de geordende dagelijkse
levenstijd binnen de onmetelijke tijd van miljoenen lichtjaren. 20 De oriëntatie op een
bestemmingspunt vereist bepaald niet dat wij bij alles iets vrooms of ‘transcendentaals’ zouden moeten denken of voelen. 21 Eerder dienen wij bij de ordening van tijd
en ruimte, bij de ethische verantwoordelijkheid voor onze daden op transparantie
bedacht te zijn. 22 Deze drukt zich uit in de vormgeving die de fundamentele relaties
van ons bestaan openbaart: op de eerste plaats die van binnen en buiten. Zie: De
architectonische ruimte (Leiden 1977), III.1.
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waarneming en de intellectuele beschouwing
van wat wij ‘werke2 De
lijkheid’ noemen, begint niet in de abstracte relatie van subject naar object toe.
In het geheel van het kenproces komt de mens op twee posities voor. Hij is tegelijk
geheel verwikkeld in de werkelijkheid die hij beschouwt. Wat werkelijkheid heet, is
tot stand gebracht door zijn handelen, zijn daden, draagt zijn stempel, tekent zijn
gestalte af. 23 De zogenaamde objectieve werkelijkheid is in feite ‘daadwerkelijkheid’.
In dit opzicht vertoont onze kennis een tweevoudig antropomorf karakter: niet alleen
zijn de kennis en de verwoording ervan antropomorf, maar de aanschouwde werkelijkheid is eveneens ten diepste mensvormig. Een archimedisch punt waar wij werkelijkheid zonder antropomorfie zouden zien oplichten, bestaat niet. Ook de abstractie
die dit zou voorspiegelen, is en blijft een daad van de menselijke geest.24 Zelfs de
abstractie is daarom als antropomorf te beschouwen. 25 Zie: De architectonische ruimte,
V.13.
de bestaanswijze van daadwerkelijkheid enerzijds en de geaardheid van
3 Tussen
de kennis anderzijds heerst incommensurabiliteit. Er is met andere woorden geen
maat die beide onder dezelfde noemer zou kunnen verenigen. De aard van daadwerkelijkheid is synthese of eenheid, die van de kennis daarentegen analyse of uiteenlegging in delen. Deze fundamentele incongruentie uit zich in het mysterieuze feit dat
wij eenheid als zodanig niet kunnen denken. Eenheid denken wij slechts als som van
delen. Daarbij zijn wij ons niet steeds ervan bewust dat de synthese ‘oneindig’ groter is
dan de som van de delen. 26 Ook de beroemde definitie van eenheid omvat twee delen
die ieder op zich nogmaals twee elementen construeren om nog denkbaar te zijn:
‘indivisus in se et divisus ab omni alio’ – ongescheiden (als ontkenning van scheiding)
in zichzelf en gescheiden van elk ander. De eenheid of de synthese benaderen wij
(letterlijk te verstaan) door in relaties te denken. Heel het werk De architectonische
ruimte is er tot tureluurswordens toe van doordrongen. Het voegwoord ‘en’ dient dan
niet te worden verstaan als een toevoeging in de opsomming; dan blijven wij binnen
de orde van de analyse. Eerder geldt het voegwoord als de aanduiding van een relatie.
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vormen

natuurlijke

En deze relatie is een ‘tertium quid’ ten aanzien van de termen van de relatie, d.w.z.
een heuse daadwerkelijkheid waarvan wij weliswaar weet hebben maar die wij –
analytisch – alleen kunnen aanwijzen door de relatie te noemen, die wij op haar beurt
weer aanwijzen door termen met het voegwoord ‘en’ op elkaar te betrekken. 27
Hiermee hangt vervolgens samen dat er een tweevoudige manier bestaat om de onderscheiden delen te bezien. Wij kunnen vanuit de synthese (bijvoorbeeld de omvattende
daadwerkelijkheid van het wonen), hoewel wij denkend dit standpunt nooit kunnen
innemen, naar de vele elementen gaan die de analyse als relaties en zelfs als relaties
van relaties aan het licht brengt. Dit is de beweging van de deconstructie28 , n.l. vanuit
de tegelijk ongrijpbare synthese. Het in maat brengen binnen deze beweging is
op-meten. De andere beweging werkt vanuit en met de geanalyseerde delen naar
de synthese toe, die echter als daadwerkelijk aan de overzijde van deze beweging
ligt. Dit is de beweging van de reconstructie van de som der delen, als enig mogelijke
afbeelding van de synthese. Het in maat brengen is hier uit-meten. Dit onderscheid
voor ogen te houden is belangrijk voor de lectuur van De architectonische ruimte.
Père Hans schrijft om te bouwen en te wonen. Hij bevindt zich daarmee in de reconstructie, in de orde van analyse naar synthese, zoals iedere architect die ontwerpt.
Het vindingsproces van het plastische getal verloopt echter omgekeerd als deconstructie, dus van synthese naar analyse. Bovendien is de analyserende beschrijving van
de deconstructie ingebed in de anders analyserende beschrijving van de reconstructie.
Van centraal belang is het ‘punt’ waar deconstructie en op-meten aankomen, reconstructie en uit-meten vertrekken.
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tussen de begrippelijke kennis enerzijds en de daarin gekende werke4 Ook
lijkheid heerst incommensurabiliteit. Het begrip als zodanig vertoont een
29

algemeen en bijgevolg abstract karakter. Zonder deze eigenschap, die tegelijk een
beperking inhoudt, zou het ongeschikt zijn voor communicatie.30 De daadwerkelijkheid daarentegen is geheel concreet en singulier.31 Het wonder van de taal als
spreken over iets concreets daadwerkelijks – en erin besloten het wonder van de kennis
– schuilt daarin dat één enkele daad of handeling verenigt wat op zich genomen, dus
abstract beschouwd, elkaar uitsluit: het abstracte en het concrete, het algemene en
het singuliere.32 In de ene kendaad vatten wij met behulp van algemene en abstracte
begrippen waarachtig iets daadwerkelijks dat alleen maar concreet en singulier is,
één in zichzelf, uniek in vele betekenissen. De begrippelijke kennis slaagt in haar
opzet, omdat in de feitelijke kennis een element actief werkt dat met het begrippelijk
karakter ervan niet identiek is. Absoluut genomen verschilt het zo volledig dat wij dit
element begrippelijk niet te pakken krijgen. Wij kunnen het niet analyserend isoleren;
buiten de feitelijke kendaad bestaat het niet. Wij kennen slechts de werking ervan
en tevens, om zo te zeggen, de ‘locatie’, zoals de architectonische ruimte tussen de
opgericht staande wanden. Omdat het begrippelijke van de kennis en het concrete van
het daadwerkelijk singuliere vanwege de eigen aard nooit identiek kunnen zijn, is de
afstand tussen beide als oneindig te beschouwen. Elke poging deze afstand kenmatig
te overbruggen, brengt opnieuw deze oneindigheid in het spel, want ook deze kennis
draagt weer zulke oneindigheid in zich.
Dit niet-begrippelijke element dat de begrippelijke kennis uiteindelijk doet welslagen,
noemt Blondel ‘croyance’ wat wij hier niet met ‘geloof’ of iets dergelijks mogen
vertalen.33 Hij omschrijft de ‘croyance’ als ‘consentement effectif et pratique’, als
effectieve en praktische overeen-stemming (vgl. het Duitse woord ‘deckungsgleich’)
die de rationele ‘assentiment’ of toe-stemming completeert.34 De toestemming verwijst
naar de afstandelijke relatie van subject naar object, van het concreet singuliere naar
het abstract algemene; de overeenstemming daarentegen naar de verenigende relatie
van subject en object; beide zijn concreet en singulier. Het gekende daadwerkelijke
lijk de fysieke constructie

29
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Abdij St. Benedictusberg, zicht op de binnenhof (foto: Coen van der Heiden)

is ‘oneindig’ meer dan de intellectuele kennis ervan. De daadwerkelijke kendaad is
‘oneindig’ meer dan haar begripsmatige vertolking.35
Het probleem dat het feitelijk welslagen van de kennis ons stelt, is geenszins nieuw in
de geschiedenis van het filosofisch denken. Père Hans verwees in dit verband steeds
naar de zogenaamde cogitativa’, een kenactiviteit waaraan Thomas van Aquino
(1225-1274) de kwaliteit van afzonderlijk kenvermogen toeschreef. Via pater Talma,
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toentertijd in Oosterhout docent voor filosofische ethiek of moraalfilosofie, was
deze vruchtbare gedachte zijn overwegingen binnengetreden. Met ‘cogitativa’ duidt
Thomas de ‘ratio particularis’ aan die op het individuele gericht is, ter onderscheiding
van ‘ratio intellectiva’ die betrokken is op het algemene. Een praktisch ethisch oordeel
(de klassieke kentheorie verstaat geldige kennis als oordeel: dit is …) over een concrete
en singuliere omstandigheid komt tot stand dankzij de ‘cogitativa’. Het gaat om een
helder niet-begrippelijk vatten van concrete werkelijkheid dat alleen samen met en
verweven in een begrippelijk uitgedrukt oordeel geschiedt en ons concrete handelen
leidt.
In De architectonische ruimte (VI.15) wijst père Hans op de fundamentele incommensurabiliteit die de omgang van het abstraherend intellect met concrete en singuliere
daadwerkelijkheid kenmerkt. ‘Wij noemen dit het Plastische Getal, om het samentreffen aan te duiden van de continue kwantiteit van de concrete grootte en de
discrete kwantiteit van het abstracte getal’. Gezien vanuit de synthese of eenheid
van het wonen, met zijn drievoudige menselijke ervaring van het concrete gebouw 36 ,
heeft deze analyse van doen met de concrete kwantiteit (deconstructie); de activiteit
die zich met de maat bezighoudt, heet dan op-meten. De analyse die de grondbeweging vormt van het ontwerpen om eens te wonen, heeft van doen met de discrete
kwantiteit (reconstructie); het aanbrengen van de maat is uit-meten. Het punt waar
beide bewegingen elkaar naderen zonder ooit in elkaar over of op te gaan, waar de
analyse van het concrete benoembaar is in de gedaante van het discreet abstracte, is
vervat in het plastische getal.37 De concrete relationele kwantiteit wordt aangeduid
met behulp van het incongruente ‘begrip’ van de discrete kwantiteit. ‘Het abstracte
getal fungeert zo slechts als een etiket, aan de concrete maat gebonden om deze te
kunnen herkennen en er mee te kunnen werken’. Daarom spreekt père Hans van ‘een
soort getal’.
Waarom is het plastische getal nodig? De ‘gulden snede’ blijft tot de orde van de
abstracte en discrete kwantiteit behoren.38 Het plastische getal betekent geen geringschatting of zelfs ontkenning van de waarheid en schoonheid die de wereld van het
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abstracte getal eigen zijn. Maar de gulden snede op zich genomen vermag even weinig
de concrete daadwerkelijkheid congruent te beelden als de ‘boom van Porphyrius’39
daarin slaagt, hoewel aan zijn logische stringentie niet te twijfelen valt.
De filosofische draagwijdte van de overwegingen te reflecteren die tot het plastische
getal hebben geleid, liet père Hans graag aan anderen over. Wanneer ik probeerde
hem er toch toe te verleiden, was dit zijn steevaste antwoord. Hij hechtte geen belang
aan een filosofische verheldering of rechtvaardiging achteraf. Op die manier zou père
Hans ook de bovenstaande uitweidingen charmant glimlachend gerelativeerd hebben
– ondanks de geconstateerde geestverwantschap met de filosoof Maurice Blondel.
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Levende erfenis

e e r h e r ste l voor bos sc h e sc hoolk las s i e k e r
door Hilde de Haan
Twee projecten van Hilberink Bosch Architecten, Berlicum

Ooit was de ‘Bossche School’ een krachtige stroming waarin gerenommeerde architectenbureaus tevens praktijkschool waren voor een volgende
generatie. Die tijd is lang voorbij. Architecten die nu met het gedachtegoed
van Van der Laan ontwerpen willen, moeten hun eigen wegen vinden.
‘Levende erfenis’ bespreekt projecten waar dat avontuur is aangegaan. Dit
keer: twee werken van het Bossche bureau Hilberink Bosch Architecten:
een woningbouwproject in ’s-Hertogenbosch, plus de verbouwing van een
Bossche-Schoolklasieker: het vroegere woonhuis en bureau van Nico van der
Laan.
Dom van der Laan was voor Geert Bosch (1965) en Annemariken Hilberink
(1965) geen onbekende. Al toen zij beiden nog aan de TU Eindhoven
studeerden, maakten ze kennis met diens gedachtegoed. Vooral docent
en kunstenaar John Körmeling sprak daar begeesterd over, wat aanleiding
was om Van der Laans belangrijkste leerboek De architectonische ruimte
te lezen. Beiden namen zich voor om ooit in de praktijk met die inzichten
te werken, mocht zich daartoe een kans voordoen.
Dat gebeurde in 2005. Hun gezamenlijke bureau Hilberink Bosch
Architecten in Berlicum verwierf toen een grote opdracht voor
woningbouw in ’s-Hertogenbosch-Zuid. Bosch, hoofdarchitect van dit
ontwerp, legt uit: ‘In dat stadsdeel was de Bossche School al prominent
aanwezig, neem alleen al wat het bureau van Nico van der Laan hier
bouwde: woningen aan de Pettelaarseweg (1953), het Janslyceum
(1959/61) en de Lucaskerk (1961, herbouwd in 1972). Dat was al een reden
om bij die Bossche-Schoolarchitectuur aan te willen sluiten en daar kwam
nog iets bij. Het project omvatte, behalve een appartementsgebouw en
patiowoningen, ook een zorgvoorziening met woningen voor mensen
met een schizofreen ziektebeeld. Vooral dat laatste vroeg om een
bouwvorm die beschutting biedt en juist daarvoor leek de deze architectuuropvatting ons geschikt.’
Het project in de Beethovenlaan kwam in 2010 gereed en oogstte veel
lof. Het werd zelfs gepubliceerd in het Jaarboek Architectuur 2010 van
het Nederlands Architectuurinstituut. Het complex is duidelijk eigentijds
maar niettemin geënt op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan,
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Appartementsgebouw,
patiowoningen en
zorgvoorziening
met woonhof voor
mensen met een
schizofreen ziektebeeld,
Beethovenlaan e.o.,
’s-Hertogenbosch.
Foto: René de Wit, Breda

Om het plastische getal in zijn ontwerp te kunnen
hanteren, maakte Geert Bosch een schema, gebaseerd
op de reeks van het plastische getal, van de maatverhoudingen die hij zou kunnen gebruiken.

en wel op verschillende manieren. Zo kregen alle onderdelen een soort
hofbebouwing – indachtig dom Van der Laans pleidooi voor perifere
dispositie; het appartementsgebouw heeft een atrium, de zorgvoorziening is een heuse hof. Ook is gekozen voor materialen die verwant
zijn met de Bossche School: extra grote (gele) baksteen, brede voegen en
betonlateien.
Bovendien besloot Geert Bosch om met het plastische getal te werken.
21

Voorgevel appartementengebouw Beethovenlaan (zie ook foto pagina 23).
In de opzet van het appartementsgebouw is vooral in de schikking van de volumes en in de geveltekeningen
duidelijk herkenbaar hoe Bosch getracht heeft met het plastische getal te werken.

Hij bedacht hiervoor een eigen manier: hij stelde matenreeksen op
volgens het plastische getal en heeft bij zowel de hoofdopzet als alle
gevels hiermee gewerkt (zie tekeningen op pagina 19).
Een nog mooiere kans om met het gedachtegoed van dom Van der Laan te
ontwerpen, kwam direct voort uit dit project. Nauwelijks was het in 2010
gereed, of Bosch en Hilberink werden benaderd door een echtpaar dat
een klassieker van de Bossche School bewoonde: het vroegere woonhuis
annex bureau (1954/57) van Nico van der Laan in Rosmalen. Deze mensen
hadden het gebouw in 2005 gekocht, als fervente Bossche-School
liefhebbers. Ze hielden ook van dit robuuste pand, maar het bewonen
ervan viel nog niet mee. Het was door eerdere eigenaars vaak verbouwd
en de indeling bleek erg onpraktisch. Zelf hadden ze verschillende
architecten gevraagd om een nieuw verbouwingsplan te maken maar
geen ervan was hen bevallen. Nu was hun hoop gevestigd op Hilberink
en Bosch. Die hadden namelijk in de Beethovenlaan hun affiniteit met de
Bossche School bewezen. Zij wisten inderdaad een plan te maken dat wel
voldeed.
Hier past het eerst het oorspronkelijke pand van Nico van der Laan te
beschrijven. Want robuust, kloek en streng in de maat was het zeker,
maar de Bossche School zoals die nu als ‘stijl’ gekend wordt, bestond
in 1954 nog nauwelijks. En dat was het jaar waarin Nico van der Laan
(1908-1986) besloot dit eigen woonhuis met kantoor in Rosmalen te
bouwen. Om een idee te geven: dom Hans van der Laan zou pas in 1956
beginnen met het ontwerp voor zijn crypte (gereed 1961) en kloosterkerk
(1967) in Vaals, en zelfs zijn eerste boek (Le nombre plastique, 1960) was
nog niet verschenen. De cursus Kerkelijke architectuur ging weliswaar zijn
achtste jaargang in, maar de lessen van père Hans waren hierin nog lang
niet dominant.
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Appartementengebouw Beethovenlaan (foto: René de Wit)

Tegelijk was dom Hans van der Laan (1904-1991) met de ontwikkeling
van zijn gedachtegoed wel al een aardig eind op streek. Het verhoudingenstelsel van het plastische getal was al grotendeels rond en zeker
op het bureau van Nico – dat toen Architectenbureau Van der Laan en
Hansen heette – werd getracht dit daadwerkelijk in de ontwerppraktijk
te integreren. Behalve de eerder genoemde woningbouw in ’s-Hertogenbosch-Zuid was o.m. ook de Martinuskerk (1953/54) gerealiseerd in
Gennep.
Het ontwerpen van een eigen woonhuis met bureau is voor elke architect
bijzonder. Ook Nico van der Laan moet hebben ingezien dat hij juist hier
de mogelijkheden van het plastische getal kon onderzoeken. Het ging
nog voornamelijk om de ordonnantie, de maatvoering van de onderdelen.
Met de dispositie, de ruimtelijke samenhang, was dom Van der Laan nog
minder bezig. In de gevels is het spel met het plastische getal inderdaad
duidelijk herkenbaar (zie tekening), maar in de plattegrond nog niet;
kolommen zijn niet toegepast.
De hoofdopzet was uiterst helder. Het pand kreeg twee vleugels die
ongeveer haaks op elkaar staan. De woonvleugel was het grootst, met
zijn lange (tuin-)zijde op het westen. Beneden waren woonkamer en
keuken, alle slaapkamers lagen boven. Ook de bureauvleugel had twee
lagen: beneden kantoorruimten en een grote tekenkamer boven. De
gezamenlijke ingang bevond zich in de woonvleugel, vlak naast het punt
waar de vleugels samenkomen.
Voor Hilberink (hoofdontwerper bij deze verbouwing) en Bosch was de
verbouwingsopdracht een grote uitdaging. Ze konden hierdoor als het
ware in de geboortekamer van de Bossche School rondneuzen. Dit was
immers een van de vroegste gebouwen die wel al echt met het plastische
getal ontworpen waren. Daar kwam bij dat de oorspronkelijke tekeningen
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Een interessant facet is de hoofdopbouw
van het voormalige pand van Nico van der
Laan: twee vleugels die net niet haaks op
elkaar staan. In de eerste ontwerptekeningen
was dit nog een rechte hoek, pas in latere
ontwerpen is die stand gewijzigd.

nog behouden waren en de zoon van Nico – en voortzetter van diens
bureau – Hans van der Laan hen met het lezen van die tekeningen bijstond.
Hij maakte hen wegwijs in de gehanteerde matenschema’s, en samen met
hem onderzochten ze hoe Nico toentertijd daarmee had gewerkt.
Dat leidde tot een opmerkelijk plan. Gestimuleerd door het enthousiasme
van hun opdrachtgevers voor de Bossche School, besloten Hilberink en
Bosch om rücksichtslos de oorspronkelijke architectuur als uitgangspunt te
nemen. Die moest in ere worden hersteld, én bruikbaar worden gemaakt
voor zijn huidige bewoners.
Het pand van Nico van der Laan is uiterlijk, inderdaad, geheel in oude
glorie teruggebracht. Alle latere aanbouwen werden afgebroken, het
oude metselwerk opgeknapt, het dak en alle raamindelingen teruggebracht naar (bijna) de oorspronkelijke staat. Zorgvuldig werden, net als
toen, de dagkanten van de benedenramen afgestreken en ook weer
verschillende soorten kozijnen toegepast: stalen beneden, houten boven.
Verder merkten Hilberink en Bosch op dat ornamenten geheel ontbraken
en ooit bewust voor het weglaten van een dakgoot was gekozen, althans
op een klein stukje rond de voordeur na. Al deze elementen zijn nu weer
als vanouds aanwezig en het oude ritme van de ramen is weer dominant.
Tegelijk werd de indeling grondig aangepast aan zijn huidige bewoners.
Die hadden, naar uit gesprekken bleek, één belangrijk probleem: het
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Hans W. van der Laan (zoon van Nico) heeft
getracht aan de hand van de oorspronkelijke
ontwerptekeningen
van
gevel
en plattegrond de maatvoering van zijn
vroegere ouderlijk huis te achterhalen. Deze
was volgens hem ‘nog vrij rudimentair’, met
herkenbaar gebruik van authentieke maten
en veel zevendelingen. In de tekening is te
zien hoe de hoogte (ondergevel, fries, dak)
is ingedeeld met de maten 2/4 : 1/5 : 1/3
(één afgeleide en twee authentieke maten)
die samen circa 1 geheel vormen.
De rij bovenramen is opgevat als een fries
(1/5), wat betekent dat de muurstukken
tussen de ramen zijn opgevat als
‘kolommenrij’, met de ramen als openingen
tussen deze kolommen.

herkenbaar is. De diepte van het paviljoen
is niet op de maat van 420 gebaseerd :
die werd afgestemd op de wortels van
een monumentale grote boom die aan de
tuinkant staat. In de begane grond komt de
maat van 420 hierdoor niet ‘mooi’ terug in
de plattegrond, maar op de verdieping is hij
wel weer gebruikt om de dieptemaat van de
werkplek te bepalen: 2 x 420 cm. De houten
spanten verdelen deze ruimte in zeven gelijke
delen.
Voor het kleinste paviljoen is een nog
kleinere maat als uitgangspunt genomen,
namelijk 320 in plaats van 420. Verder is
hier ook een kleine ruimte tussen dak en
betonband aangebracht, circa 1/7 van de
hoofdmaat.

De benedenramen en de deur zijn anders
opgevat: dit zijn gevormde elementen die
met behulp van het plastische getal hun
maat en plaats in de gevel kregen. Verder
is bijvoorbeeld de 3:7-indeling van de
straatgevel met voordeur herkenbaar.
De nieuwe paviljoens zijn in hoofdvorm
en maatvoering afgestemd op het huis. Zo
is in de hoogte de opbouw van het huis
overgenomen: 2/4 : 1/5 : 1/3 maar dan met
een kleinere hoofdmaat (huis: 860, grotepaviljoen: 650)
De breedte van het grootste paviljoen
(garage/werkplek) is gelijk aan de breedte
van het huis (683 cm welke voortkomt uit
anderhalf keer de stramienmaat van 420, een
maat die ook bij de gevelindeling van het huis
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lukte hen maar niet om het voormalige bureaugedeelte bij het wonen
te betrekken. Dat kwam vooral doordat de keuken zich in de uiterste
noordpunt in de woonvleugel bevond – ofwel: op maximale afstand van
het vroegere bureaugedeelte.
De keuken werd verplaatst naar de zuidkant van de woonvleugel, vlakbij
de vroegere kantoorvleugel. De grote lichte keuken is nu het hart van de
begane grond. Aan weerszijden ervan liggen de voornaamste woonvertrekken. In de vroegere kantoorvleugel werden muren uitgebroken en hier
bevindt zich nu een grote zitkamer met luie banken, die veel beslotener
van karakter is dan de andere woonkamer, in de woonvleugel. Die laatste
kamer was altijd al gericht op de tuin en dat is door de verbouwing nog
versterkt. Direct voor deze tuingevel is door Hilberink en Bosch een terras
toegevoegd dat in de zomer dient als ‘buitenkamer’. De hele begane
grond is nu een aaneenschakeling van verblijfsruimten die elk een eigen
karakter hebben.
Tot zover is het ontwerp van Hilberink en Bosch al een aardig staaltje
vakmanschap. Het meest gewaagde onderdeel van hun ontwerp bleef
echter nog onbesproken. Dat is de toevoeging van twee nieuwe gebouwen
en de herinrichting van het terrein rondom. Ook dit kwam direct voort
uit wensen van de opdrachtgevers. Zij wilden een aantal functies onder
dak brengen waarvoor in het huis geen plaats was, zoals een garage, een
ruimte voor zwembadbenodigdheden en een werkplek voor de heer des
huizes.
Om het pand van Nico van de Laan te ‘sparen’ lag vrijstaande nieuwbouw
voor de hand. Maar ook hiermee wilden Hilberink en Bosch het pand
van Nico van der Laan eer bewijzen en zorgen dat dit hierdoor des te
beter uit zou komen. Annemariken Hilberink legt uit: ‘Het oorspronkelijke pand stond als het ware op zichzelf, zonder ruimtelijke relatie met de
omringende buitenruimten. Aan de straatkant was een parkeerplaats en
aan de achterkant een tuin, maar van een mooie samenhang tussen binnenen buitenruimten – iets wat in veel latere Bossche-Schoolarchitectuur
kenmerkend is – was niets te zien. Daarin is nu verbetering aangebracht:
de overgangen zijn veel ‘zachter’. Door nieuwbouw toe te voegen, en het
gebied er omheen opnieuw in te richten, is van het hele terrein – en zijn
bebouwing - één samenhangend geheel gemaakt.’
De parkeerplaats aan de voorkant van het huis is nu ommuurd en vormt
een voorhof. Aan de achterzijde gebeurt nog meer. Hier is een soort
stedenbouw ontstaan waarin drie gebouwen (het oude huis plus twee
nieuwe paviljoens) de tuin als het ware samen omaren. De inrichting van
de tuin werd door Pieter Buys gedaan, dezelfde die in 1957 de tuin van
Nico van der Laan had ontworpen. Buijs ook ontwierp de grote, bakstenen
fontein, die in de tuin het anker vormt.
Het grootste paviljoen is aan de noordzijde van de woonvleugel
toegevoegd, deels ter vervanging van een eerdere garage. Dit paviljoen is
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overigens alleen visueel net losgehouden van de woonvleugel, dankzij een
smal tussenstuk met glazen gevels waar je van buitenaf dwars doorheen
kunt kijken. Binnen werkt dit tussenstuk niet als scheiding maar als een
onderdeel van de gang ernaartoe. Beneden in het grote paviljoen zijn een
garage en een bijkeuken, boven bevindt een groot werkvertrek, met aan
zowel straat- als tuinkant een balkon.
Het kleinste paviljoen staat schuin achter het woonhuis en maakt de
zuidoosthoek van de tuin, waar al sinds lang een zwembad was, tot een
besloten ruimte. In dit paviljoen zijn zwembadbenodigdheden ondergebracht, plus een overdekt terras.
Voor Bosch en Hilberink was het ontwerp van beide paviljoens een grote
uitdaging. Om het geheel samenhang te geven, moesten de nieuwe
paviljoens verwant zijn aan het oude huis maar méér nog aan elkaar –
hoe verschillend hun functie onderling ook is.
De verwantschap met het oude huis is helder. Vele eigenschappen van dat
pand werden overgenomen maar dan net anders uitgevoerd. Zo kregen
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beide paviljoens een zadeldak met dezelfde hellingshoek (verwant dus
met het schilddak van het huis, maar net anders). Beide ook hebben
dezelfde baksteen in de kleuren van die van het huis, maar dan geen
ruwe maar gladde. Ook hebben de voegen de breedte van het oude
pand, alleen zijn ze niet onafgewerkt maar afgestreken.
En uiteraard is met het plastische getal gespeeld. Dankzij de begeleiding
door Hans van der Laan (zoon van Nico) hadden Hilberink en Bosch nu wel
meer inzicht in hoe vroeger met het plastische getal werd ontworpen.
Extra steun kwam van een kennis van de eigenaars, Joep Gubbens, die in
de jaren zeventig als tekenaar bij Nico van der Laan had gewerkt. Gubbens
leerde hen de geheimen van het zogeheten ‘spoorboekje’ dat in de echte
Bossche-Schoolbureaus ooit door haast iedereen werd gehanteerd. Met
behulp van dit spoorboekje werden de maten van de paviljoens bepaald
– zij het dat de architecten hier een eigen draai aan gaven. Zo werden de
matenschema’s afgeleid van het oude huis maar werd er wel een maatje
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Foto: Archiphoto©Architext, Haarlem

kleiner gehanteerd. Annemariken Hilberink relativeert: ‘Dit zijn althans
zo’n beetje de uitgangspunten geweest. Maar ik moet wel zeggen dat ik
me er nog maar echt een beginneling in voel.’
Soms werd bewust gekozen voor eigen interpretaties – wat zich bijvoorbeeld toont in de brede betonlateien van de paviljoens. De keuze hiervoor
heeft alles met het oude huis te maken. Het was Bosch en Hilberink
opgevallen dat Nico van der Laan geen betonlateien boven de ramen had
toegepast – iets wat in de latere Bossche School gebruikelijk zou worden.
Maar één betonlatei toonde de gevel wel: een gevellange, direct onder
het dak. In het oude huis valt die niet op, onder de brede dakrand is de
latei nauwelijks zichtbaar.
In de nieuwe paviljoens zijn nu, als een knipoog daarnaar, van betonlateien juist blikvangers gemaakt. Bosch: ‘We kozen expres diktes die
eigenlijk niet kunnen’.
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Baksteen 1958

Foto: René de Wit

Foto: Archiphoto©Architext, Haarlem
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Baksteen 2012

Het ‘spoorboekje’ bestaat
uit getallenreeksen waarin
alle maten van vier opeenvolgende orden van grootte
zijn opgenomen. Het is een
uiterst handig hulpmiddel bij
het ontwerpen, omdat hierin
zowel de authentieke als de
afgeleide maten, inclusief de
toegestane speelruimte per
maat (1/49), zijn genoteerd.
Daarbij is de centrale maat
(1/7) gesteld op 100, wat alle
maten makkelijk omzetbaar
maakt in centimeters.
De authentieke maten zijn
omcirkeld; daar tussen in
staan de afgeleide maten
(die telkens een tweevoud
zijn – ofwel een dubbelmaat
– van de authentieke maat
die drie stapjes eronder
staat).
Bij elke ‘maat’ staan drie
cijfers. De middelste is de
exacte maat, de cijfers
erboven en eronder geven
maten aan die daar 1/49
van verschillen (de maximaal
toegestane marge), en die
respectievelijk de vermeerderde en verminderde maten
worden genoemd.

Dat tekent Hilberink en Bosch: ze willen beslist geen klonen maken. Ofwel:
ze willen het gedachtegoed van Van der Laan wel in zich opnemen maar
dan tot uitdrukking brengen in hun eigen taal. Bosch: ‘Architectuur heeft
tegenwoordig meer spanning nodig dan vroeger; we zoeken daarom
steeds uiterste grenzen op. Met die betonlateien tarten we wat mogelijk
is, en dat maakt die gebouwtjes boeiend.’
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H u i s Naalde n g e koc ht door
m o n u m e n t e n o r g a n i s at i e
Hendrick de Keyser

Het woonhuis in Best, dat Dom Van der Laan tussen 1978 en 1982 ontwierp voor
Jos Naalden, is door bemiddeling van de Van der Laan Stichting verworven door de
Vereniging Hendrick de Keyser, een landelijke organisatie die zich inzet voor het
behoud van waardevolle architectuur door de aankoop en het zorgvuldig beheer en
herstel van monumentale bouwwerken.
Zie voor meer informatie, ook over de verhuur van het huis: www.hendrickdekeyser.nl

Foto's: Coen van der Heiden
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‘D o o r m i d d e l va n d e k l e u r m o e t u d e
v o r m z i c h t b a a r m a k e n’
B r i e v e n a a n d e s c h i l d e r e s R o s e m a r i j n Va n d e r D o e s d e W i l l e b o i s
door Juliet Oldenburger

Rosemarijn van der Does de Willebois in haar atelier (foto: Coen van der Heiden)

Eind 2011 heeft freule Rosemarijn van der Does de Willebois (geb. 1927) de
brieven die pater Van der Laan haar schreef geschonken aan het Van der
Laan-archief. Het gaat om ruim vijftig brieven uit de periode tussen 1960
en 1991. De meeste hiervan zijn gedateerd tussen 1965 en 1970, de tijd dat
de abdijkerk in Vaals werd gebouwd en zij haar iconen hiervoor schilderde.
Afgezien van circa twintig brieven die geheel of gedeeltelijk over liturgie
handelen1 – een onderwerp dat hier buiten beschouwing wordt gelaten –
gaat het overgrote deel over schilderkunst. De brieven zijn van belang omdat
zij de ontwikkeling laten zien van pater Van der Laans visie op de (schilder)
kunst en in enkele opzichten een aanvulling geven op zijn ideeën zoals die
naar voren komen in gepubliceerde teksten als De architectonische ruimte en
Het vormenspel der liturgie.2
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Twee bladen uit een ongedateerde brief
[juli 1967?] van pater Van der Laan aan
Rosemarijn van der Does de Willebois
waarin de analyse van een ‘paljas’ wordt
uitgelegd - kopie in het handschrift van
Nico van der Laan uit het archief van Jan
de Jong.

1

liturgie

voor Latijnse Liturgie, die

Leiden 1977) Vaals 2012 en

handelen o.m. over Dionysius

in 1966 in het atelier van

Het vormenspel der Liturgie,

de Areopagiet en Gregorius

mevrouw

(Leiden 1985) Vaals 2012.

van Nyssa en geven een

werd opgericht.

De

brieven

over

Van

der

Does
3

beeld van de rol van pater
Van der Laan bij de totstandkoming van de Vereniging
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2

Brief van p. Van der Laan aan

Dom Hans van der Laan,

Rosemarijn van der Does de

De architectonische ruimte,

Willebois d.d. 1 jan. 1965

De brieven van Rosemarijn van der Does de Willebois aan pater Van der Laan zijn
helaas niet bewaard gebleven, behalve een laatste ansichtkaart met een bemoediging
wanneer pater Van der Laan twee weken voor zijn dood in het ziekenhuis is
opgenomen.
Wanneer ik mevrouw Van der Does opzoek in haar ouderlijk huis in Utrecht waar zij het
grootste deel van haar leven heeft gewoond, vertelt zij dat zij met drie jongere broers
is opgegroeid in een katholiek gezin. ‘Katholiek van de grote slag, niet benepen. Heel
even heb ik op een katholieke school gezeten, maar toen bleek dat ik daar leerde
dat een ziel in het vagevuur elke keer dat ik een steek van m’n breiwerk liet vallen
een dag later in de hemel zou komen, heeft mijn vader me onmiddellijk van school
gehaald. Later kregen wij les van een priester buiten school om, en Frans leerden we
van Moeder, die met ons onder meer L’Année liturgique las van Dom Guéranger’ (de
eerste abt van de abdij van Solesmes).
Rosemarijn Van der Does vertelt dat zij direct na de Tweede Wereldoorlog een jaar
kunstgeschiedenis heeft gestudeerd in Utrecht, onder anderen bij professor Grondijs,
die veel wist over iconen. Toen kort daarna de Jan van Eyck Academie werd opgericht,
is zij naar Maastricht gegaan en vervolgens heeft zij nog enige jaren lessen gevolgd
aan de Vrije academie in Den Haag. Na haar studie werkte zij o.m. mee aan het
ontwerpen van kostuums en decors voor het studententoneel in Utrecht en voor het
beroepstoneel in Amsterdam en Den Haag. Eind jaren vijftig heeft de schilderes via
de heer J. Tielens pater Talma leren kennen, een filosoof en wiskundige, die lid was
geweest van de Bergense School en rond zijn veertigste was ingetreden bij de benedictijnen in Oosterhout. Met hem heeft zij eindeloos over schilderkunst gepraat. Hij
beschouwde kunst niet als individuele zelfexpressie, maar als noodzaak, als essentieel
voor ons bestaan. Die objectiviteit sprak haar aan. Pater Talma had een groepje
rond zich verzameld, waarmee hij teksten van Thomas van Aquino las. Pater Van der
Laan kwam daar bij zitten en zo heeft Rosemarijn van der Does ook met hem kennis
gemaakt. Dom Van der Laan heeft haar toen enthousiast gemaakt om zijn lessen voor
de cursus Kerkelijke architectuur in Den Bosch te volgen.
Voor zij iconen schilderde heeft Rosemarijn van der Does de Willebois onder meer
landschappen en portretten gemaakt. Zij wijst op een portret van haar moeder, dat zij
in de jaren vijftig heeft geschilderd. ‘Ik hield erg van Paul Cézanne, maar bijvoorbeeld
ook van Georges Rouault’.
Het allereerste briefje dat pater Van der Laan op 9 juli 1960 schrijft aan Rosemarijn
van der Does de Willebois - of aan de ‘freule’, zoals hij haar noemde - is kort. Hij zegt
haar dat het hem voldoening geeft om haar bij haar werk van nut te zijn, maar ook
dat hij hoopt zijn gedachten ergens gerealiseerd en bevestigd te zien. Bij dit briefje
heeft hij een citaat uit De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet gevoegd
over de eigenschappen van het vuur, waarbij hij aantekent dat ‘die alle een stoffelijke
afbeelding zijn van de werkingen Gods’, maar verder geeft hij geen enkele uitleg
waarom hij haar dat stuurt. Als hij datzelfde citaat begin 1965 ook aan architect Bart
Linssen wil zenden en Rosemarijn van der Does om diens adres vraagt, merkt Van der
Laan echter op dat hij ‘geen mooiere beschrijving kent van het onbeschrijflijke geheim
dat wij in ons dragen’.3 Duidt hij hiermee niet tevens aan wat zij zich bij haar werk
voor ogen zou moeten houden?
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In de eerste vijf jaar worden er nauwelijks brieven gewisseld, tussen beide bovengenoemde brieven is althans slechts een andere brief bewaard gebleven. Rosemarijn
van der Does volgt de lessen van de Bossche cursus over de architectonische dispositie
die in 1960 zijn gestart en maakt haar eerste iconen. Intussen is in Utrecht een apart
studieclubje ontstaan, waar behalve Rosemarijn van der Does en Bart Linssen ook
de architecten Joop Brugman, Charles van Geel en de edelsmid Jan Noyons deel
van uitmaken. In kleine kring worden hier de lessen nabesproken en enkele eerder
uitgegeven cahiers van de Bossche cursus bestudeerd, o.m. Het domein van de kunst,
de eerste publicatie die als verslag van de lessen in het Kruithuis over kunst in 1952/’53
officieel werd uitgegeven.4 In dit eerste cahiertje wordt de rol van de kunst besproken
in het kader van de liturgie, de maatschappij en het persoonlijk leven – het eerste
kader voor de gedachte die tenslotte uit zal monden in Het vormenspel der liturgie.
Van der Laan legt uit dat wij, om ons in de natuur te handhaven, genoodzaakt zijn
de nodige middelen aan ons bestaan toe te voegen: intermediaire vormen tussen ons
en onze omgeving, tussen mens en natuur. De materialen hiervoor moeten wij aan
de natuur ontlenen, maar door ons intellect kunnen wij de vorm van die objecten
zelf bepalen. Omdat ons verstand zich tegelijkertijd echter ook ontwikkelt aan de
hand van de dingen die wij maken, dient volgens Van der Laan in die voorwerpen
een betrekking tot stand te worden gebracht, waaraan ons verstand de functie ervan
kan aflezen. ‘Het is de taak van de kunstenaar om in de dingen de uitwendige vorm
dusdanig te cultiveren dat op de meest in het oog lopende wijze tussen de delen van
het geheel relaties blijkbaar worden die onmisbaar en uit zichzelf identiek gesteld
moeten worden aan de relatie die het ding met ons en de omgeving onderhoudt’.5
In de vorm moet dus een betrekking tot stand gebracht worden die – door een
onderling gelijke verhouding – de concrete relatie tussen mens en natuur aan het licht
brengt. Door in kleding bijvoorbeeld een onder- en een bovenkleed te onderscheiden
drukt het bovenkleed de functie van het onderkleed uit, namelijk het kleden van het
lichaam. ‘Het werk van de kunstenaars als kunstenaar kan niet verder gaan dan de
eerste algemene expressie, die, waardoor de uitwendige dingen in hun vorm getuigen
voor de geest wat zij voor het lichaam zijn’.6
De tekst over kunst uit 1952/53 handelt echter voornamelijk over de toegepaste
kunsten en gaat nauwelijks in op de specifieke rol van de beeldende kunsten. ‘Een
beeld wordt tot kunst niet door de gelijkenis, maar door de duidelijkheid waarmee
de plasticiteit tot uitdrukking komt’, schrijft hij alleen. Beschouwt Van der Laan de
gelijkenis als de functie van de beeldende kunst? En hoe wordt deze dan uitgedrukt?
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leiding van de voordrachten die pater Van der Laan
gehouden

36

heeft

van

juli

1952,

Archief

Zie Archief Abdij St-Benedictusberg Vaals, bijlage bij
inv.nr I B 132a
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‘De kunst in het kerkelijk
leven’, voordracht gehouden

Abdij

Dom Hans van der Laan,
studietekening van de maatverhoudingen van het menselijk
lichaam (Vaals, 28 augustus
1962), Archief Hans van der
Laan, Abdij St-Benedictusberg
Vaals.
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Dom H. van der Laan,
‘De

geleding

van

het

menselijk lichaam onder
het gezichtspunt van de
verhoudingen

van

het

plastische getal’, S. Paulusabdij O’hout, 5 febr. 1964,
Archief Abdij St-Benedictusberg Vaals, inv.nr I B
132b.
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Dom H. van der Laan,

Het plastische getal in de schilderkunst
In de eerste helft van de jaren ’60 verdiept pater Van
der Laan zich o.m. in de verhoudingen van het menselijk
lichaam. Aan de hand van een serie Muybridge-achtige
fotootjes van een man heeft hij een aantal eenvoudige
schetsen gemaakt om de maatverhoudingen van de
verschillende ledenmaten ten opzichte van elkaar te
analyseren. De oudste tekening over dat onderwerp die
van een datum is voorzien dateert uit 1962 en uit een
bewaard gebleven aanmaning blijkt dat pater Van der Laan
uit de bibliotheek van de cursus Kerkelijke architectuur
o.m. Anatomie für Künstler van A. Froriep en Leonardo
da Vinci’s Trattato delle Pittura had geleend.7 Zijn studie
resulteert in een serie gemaatvoerde tekeningen van een
negerin uit maart 1963, in een tamelijk cryptisch cahiertje
over de geleding van het menselijk lichaam 8 en in de meer
bekende voordracht voor de Bossche School ‘Over het
meisje te paard’.9

‘Kruithuis Den Bosch, 27
Februari

1965.

Tweede

serie lessen over de architectonische dispositie,
inleiding’,

Archief

St-Benedictusberg
inv.nr I A 95.

Abdij
Vaals,

Vanaf december 1965 wordt de correspondentie tussen
pater Van der Laan en Rosemarijn van der Does frequenter.
Hij spoort haar aan om zich meer in de verhoudingen van
het plastische getal te verdiepen, maar wijst haar er tegelijkertijd op dat zij daar in haar werk maar nauwelijks gebruik
van kan maken omdat die verhoudingen in een schilderij
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vaak vertekend zullen worden door het perspectief.10 Het
gaat echter om de verhoudingen zoals die zich aftekenen
in een denkbeeldig raam tussen haar en haar model. ‘Als u
met uw penseel meet, terwijl u de arm strekt, … meet u al
direct ’t een ten opzichte van het ander’ – een methode die
elke enigszins geschoolde tekenaar kent. Maar daarmee is
zij er nog niet: ‘als u die gevonden verhouding direct op
Uw paneel zou overbrengen, dan is er van ‘getal’ geen
sprake. U zou aanstonds bij het meten een verhouding
moeten ontdekken uit het gamma van ons Plastisch getal
& die ‘zelf’ op het doek brengen. Op dezelfde manier ziet
u kleuren, maar in plaats ervan dat u die kleur getrouw
overbrengt, herkent u in die kleur een van de kleuren van
het palet dat u gebruikt’.11 In de bovengenoemde les ‘Over
het meisje te paard’ gaat Van der Laan hier uitvoerig op
in en beschrijft hij hoe het plastische getal in een tweedimensionaal kunstwerk zijn inziens toegepast zou kunnen
worden.
Het is dus niet de bedoeling om de (opgelegde) plastische
verhoudingen van het menselijk lichaam inclusief de
verkortingen die ontstaan door het perspectief juist
weer te geven – een schier onmogelijke opgave – , maar
‘eenvoudig’ om de plastische maatverhoudingen in de
hoogte- en breedtematen van de vormen in een schilderij
toe te passen. Om zich die kunst eigen te maken, moet
men in zijn hoofd echter een beeld hebben van de verschillende verhoudingen van het plastische getal. En omdat
dat toch ook weer niet zo heel eenvoudig is, stelt Van der
Laan voor om ‘met weinig kleur & weinig verhoudingen
te werken, net genoeg om het “rijmpje” van het geheel
te sluiten’. Om haar op weg te helpen heeft hij gezocht
naar de eenvoudige maatverhoudingen van een ‘paljas’,
een houten trekpoppetje, waarvan de armen en benen
omhoog gaan als men aan een touwtje trekt. Dit poppetje
heeft hij opgemeten en uitgetekend ‘om er naast een
gecorrigeerde tekening van te maken’.12 ‘Gecorrigeerd’
betekent in dit geval aangepast aan het plastische getal.
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10

Brief d.d. 3 december 1965

11

Brief d.d. 11 februari 1966

12

Brief d.d. 2 januari 1966

Begin 1966 maakt pater Van der Laan een ontwerp voor
de inrichting van het atelier van Rosemarijn van der Does.
Door de transformatie van het naastgelegen kamertje
aan het einde van de gang tot toegangsruimte heeft
hij het atelier tot een echt ‘binnen’ willen maken. Deze
geleding wordt nog eens in zichzelf herhaald door de
plaatsing van de meubels – met name een grote kast. Om
de kleuren van de meubels, vloer en wanden op elkaar
af te stemmen adviseert hij haar om ook Wim van Hooff
te raadplegen. In datzelfde jaar krijgt Rosemarijn van der
Does de Willebois haar eerste opdracht voor het maken

Het door Dom Van der Laan ingerichte atelier van Rosemarijn van der Does de Willebois, Emmalaan Utrecht
(foto: Coen van der Heiden)

13

Brief d.d. 2 januari 1966

14

Brief d.d. september 1966

van een icoon voor de abdij in Vaals, die de Transfiguratie
op de berg Thabor moet gaan voorstellen. Behalve de
afmetingen van de plank geeft pater Van der Laan haar
uitvoerige instructies voor de compositie, waarbij hij
onder meer wijst op de overeenkomst met de dispositie
van de meubels in de refter, waar de icoon moet komen te
hangen. ‘De bedoeling is dus geen Russische ikoon, maar
een geschilderde plank waar juist genoeg op voorkomt om
het mysterie van de Transfiguratie eer aan te doen & waar
wij bij het in- en uitgaan van de refter met overtuiging
naar kunnen buigen’.13
Nu ze haar atelier heeft ingericht, verwacht hij dat zij ook
met meer vertrouwen aan het werk kan gaan: ‘Nu moet
U met de zekerheid en de vanzelfsprekendheid van een
kind dat zijn vader dichtbij weet gewoon uw werk doen.
… & dan zien wij wel wat het wordt’.14 ‘Op een ogenblik
moet natuurlijk zo’n Thabor zonder moeite op de plank
rollen… Als wij een stuk uit het officie echt helemaal
kennen en toch uit een boek zingen dan is dat alleen om
te constateren dat het ook werkelijk genoteerd is zoals
wij het zingen… Zo denk ik ook dat U bij het schilderen
van zo’n stuk dat u werkelijk kent, de verhoudingen &
kleurcombinaties niet meer maakt, maar ze met een
soort bevestigende glimlach herkent. Het ding komt dan
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spontaan in zijn eigen verhoudingen. Ik kan mij wel eens
bezorgd maken over uw zwoegen, maar dat is normaal
in dit stadium en als ik dan denk aan de Madonna van
Dongen (in de St-Pauluskerk van Nico van der Laan uit
1966?), vooral de Maria zelf, dan zie ik dat het zwoegen
niet ijdel zal zijn’.15
Pater Van der Laan drukt haar op het hart dat zij moet
geloven dat het moeizaam openleggen van de schilderkunst een grote weldaad is, niet zozeer voor de mensen
die zij direct ontmoet, maar voor de vele onbekenden die
een keer door haar iconen zullen worden aangekeken en
getroffen, ‘niet door een eigengemaakt effect, maar door
een heel algemeen picturaal effect. Zij denken misschien
dat het van een bepaalde uitdrukking komt, maar dat is
omdat zij niet beter weten & dat geeft ook niet. De kracht
van die algemene werking is er niet minder om’.16

Dom Hans van der Laan, Eerste blad van
een serie van twaalf tekeningen van de
ordonnantie van het menselijk lichaam
(Oosterhout, 22 mei 1963), Archief Hans van
der Laan, Abdij St-Benedictusberg Vaals.
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Brief d.d. 16 juli 1967

16

Brief d.d. 26 september
1968

17

‘Het uitbeelden is voor U
aanleiding voor dit werk
zoals dat voor ons het
geval is met het verschaffen van onderdak’, brief
d.d. 9 september 1971

18

Brief d.d. 26 september
1968

19

40

Idem

Functie en expressie
Rosemarijn van der Does heeft moeite om het plastische
getal onder de knie te krijgen en vraagt aan Van der
Laan of de beeldhouwer Niel Steenbergen haar niet zou
kunnen helpen. ‘Nee, Niel kan u daarbij niet helpen’,
antwoordt hij. ‘Eigenlijk weet niemand hoe u dit aan moet
pakken. U zult het werkelijk op Uw eigen houtje moeten
organiseren. Ik kan U alleen vertellen hoe ik het zelf zou
aanpakken.’
Pater Van der Laan stimuleert haar om het menselijk
lichaam te leren kennen alsof zij het zelf gemaakt
had. In de eerste plaats als voorbeeld voor wat zij wil
uitbeelden. De afbeelding – of uitbeelding17 – van de
natuur beschouwt hij als de functionele grondslag van
de beeldende kunsten en deze wordt tot stand gebracht
door de gelijkenis – reden waarom Van der Laan ook niet
gelooft in de abstracte kunst. Wat afgebeeld wordt moet
een juiste relatie hebben met het voorbeeld en ‘deze
gelijkenis geldt voor de figuur, de vorm, de kleur, maar
ook voor de verhoudingen, de eurythmie & de symmetrie,
en de hele opbouw van het gegeven’.18
In de tweede plaats zou de schilderes het lichaam moeten
leren kennen om zijn inwendige structuur of algemene
opbouw, waar zij vervolgens de structuur van het hele
schilderij aan kan laten beantwoorden. Hier is sprake
van een soort spiegelwerking van twee ongelijksoortige
structuren: ‘Gelijkenissen tussen hand en hoofd, tussen
hoofd en lichaam worden afbeeldingen van het uitschilderen zelf, van de gelijkenis tussen de geschilderde plank
& levende voorbeeld. Net zo goed als van onderlinge
gelijkenissen van deelen of kleuren in het schilderij zelf’.19
Het uitbeelden wordt dus uitgedrukt door gelijkenissen

binnen het schilderij, door vorm- en kleurrijm. ‘U behoeft
maar te denken dat wij naar Gods beeld zijn geschapen &
dat Jezus het ongeschapen beeld van God is om de adel
van Uw vak in te zien & dat het eigenlijk gaat om het
uitbeelden van het uitbeelden.’
Om dit onder de knie te krijgen suggereert hij haar om
aan de hand van een model studietekeningen te maken en
daartoe geeft hij een uitgebreide instructie; hij stelt haar
onder meer voor om een chiton te maken, een klassiek
Grieks gewaad, waarmee zij het model kan kleden. 20

20

Idem
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Dit vermoeden wordt niet
veel later bevestigd door
Van der Laans studie ‘Over
een Schotse tartan’ d.d. 23
november 1968 (inv. nr. 1A
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22

Brief d.d. 22 september
1966

23

Brief d.d. 26 mei 1971

Licht en kleur
Maar er is nog een andere reden waarom Rosemarijn
van der Does twijfelt over het primaire belang van
het plastische getal in de schilderkunst. Van der Laan
beschouwt kleur als een extra element dat is toegevoegd
aan de ordonnantie, maar zij vraagt zich af of de kleur
het effect van de grootte niet beïnvloedt, of een rode
vorm niet veel pregnanter aanwezig is dan een blauwe
bijvoorbeeld en of een lichte kleur niet groter lijkt dan
een donkere. 21 Omdat daar ook wat in zit, gaat Van der
Laan op zoek naar wat nu precies de overeenkomsten zijn
tussen architectuur en schilderkunst.
‘De vormen in de architectuur zijn ongeveer wat de
kleuren zijn op het schilderij’22 denkt hij nog in 1966.
Maar in het voorjaar van 1971 schrijft hij Rosemarijn van
der Does dat hij vermoedt dat in de schilderkunst niet
de uitgebreidheid [de grootte], maar de kleur optreedt
als element van ordonnantie: ‘Dat hele spel van lijn vlak
volume als uitgebreidheden wordt bij U door de kleur
overgenomen’. 23 Een paar maanden later vergelijkt hij de
kleuren echter weer met de wanden in de architectuur:
‘Nu ik alle elementen van onze architectuur eindelijk
netjes in het gelid heb, zit ik dikwijls aan Uw planken te
denken om te weten wat daar gebeurt. De drie niveaus:
het afscheiden van ruimtes met massieven ter wille van
onze ervaring, het vormen van die massieven ter wille van
ons voorstellingsvermogen & de uitgebreidheden waarvan
die vormen zelf & onderling afhankelijk zijn om door het
verstand gewaardeerd te worden, deze drie moeten bij
het schilderen hun weerklank vinden.
Ik behoef maar aan de plank te denken waarmee U begint:
het zijn drie dingen die U bezighouden: de grootte, de
vorm en de kleur waarmee U hem prepareert & waardoor
hij zich van zijn omgeving losmaakt. Drie maagdelijke
gegevens om mee te werken. Iedere streek is een reactie
op de kleur, op de vorm van het paneel & op de grootte
ervan, om ze tot een eigen leven op te wekken. ...
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Rosemarijn van der Does de Willebois,
Sainte Face, Abdij St-Benedictusberg Vaals.
Deze ikoon hing oorspronkelijk in de refter.

Rosemarijn van der Does de
Willebois, Verschijning van
Christus aan Maria Magdalena,
Abdijkerk St-Benedictusberg
Vaals.

24
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Brief d.d. 9 september 1971

Door middel van de kleur moet u de vorm zichtbaar maken
& door de vormen de grootte bepalen & telbaar maken &
eenmaal dit bereikt dan maakt U zelf van bovenaf vanuit
de kwantiteit via de vorm & de kleur het beeld van de
realiteit & zo is het antwoord van ons verstand op de
schepping van die realiteit gegeven. Dus: kleur ter onderscheiding, zoals ik wanden stel om ruimtes te scheiden,
en dan aanstonds vlekken & strepen d.w.z. figuren door
middel van die kleur & met die figuren uitgebreidheden
& dit alles in voortdurende betrekking met de grondkleur,
de grondvorm & de grootte van de plank. Zou het zoiets
zijn? Hier nooit aan denken onder het schilderen ...’ 24
In een ongedateerde brief, waarschijnlijk uit 1973, vult
hij hierbij nog aan: ‘Als wij de ruimte betrekken op de
wanden & door de vorm van die wanden een onzichtbare
ruimte vormgeven, dan betekent dat voor U dat U een
3de dimensie die onzichtbaar blijft, figuur geeft door de
figuur van het oppervlak. De analogie is nu vrij duidelijk,
en het Plastische getal hangt voor U niet meer zo in de
lucht ...’.
In een schilderij wordt de ruimte inderdaad in eerste
aanzet verbeeld door de achtergrond waartegen een
figuur zich aftekent, maar toch stelt zich de vraag of in
de schilderkunst niet twee verschillende aspecten van de

vorm, grootte én kleur, tegelijkertijd naast elkaar een rol
spelen, zoals ritme en melodie in de muziek.
Een andere vraag die hierbij opkomt is of in de schilderkunst het licht niet de rol zou kunnen vervullen die
de ruimte speelt in Van der Laans architectuurtheorie.
Wanneer ik deze questie aan mevrouw Van der Does
voorleg, antwoordt zij dat iconen een hele andere
expressie hebben dan de meeste figuratieve schilderijen, waarin de objecten vorm en diepte krijgen door de
lichtval; waar de derde dimensie behalve door overlapping
en perspectief met name ook door het spel van licht en
schaduw wordt gesuggereerd. ‘In iconen is eerder sprake
van een tijdloos licht’, zegt zij.
Als we naar haar werk in de abdij in Vaals kijken, zien
we inderdaad dat het licht meestal niet duidelijk uit een
bepaalde richting komt. Sommige figuren – niet alleen
Christus op de berg Thabor, maar ook de ‘donkere’ Maria
Magdalena – lijken, door het transparante kleurgebruik
en de witte contouren, eerder licht uit te stralen, terwijl
andere – zoals haar Madonna – juist een soort innerlijk
licht in zich verborgen schijnen te houden. ‘Zou je dat zo
mogen zeggen, dat door het kleurgebruik als het ware
het innerlijke licht wordt ingevangen?’, vraag ik. ‘Dat is
eigenlijk hetzelfde, al vind ik “tijdloos licht” beter’.
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Speech te Meteren d.d.
1 september 1973, Archief
Abdij St.-Benedictusberg,
inv.nr I B 164

Gebruiksvoorwerp of teken
Tenslotte is er nog een laatste questie die Van der Laan
bezig blijft houden: wat de plaats is van de beeldende
kunsten ten opzichte van de toegepaste kunsten én van
de taal. Of, om in de terminologie van Van der Laan te
spreken, zijn beelden nu ‘expressieve’ of ‘monumentale’
vormen – gebruiksvoorwerpen of tekens?
Ter gelegenheid van de opening van de expositie van
Rosemarijn van der Does de Willebois in Meteren houdt
pater Van der Laan een speech waarin hij zich deze
vraag stelt. 25 In deze voordracht brengt hij de gedachte
naar voren dat de kleine kringloop van de mens met zijn
‘maaksels’ de grote kringloop van Schepper en schepping
weerspiegelt, waarbij het beeld fungeert als intermediair
tussen stof en geest, zoals de mens – als beeld van God –
intermediair is tussen Schepper en schepping. Onze geest,
die zich aan de hand van het lichaam met zijn zintuigen
moet ontwikkelen en omgekeerd ons lichaam in leven
moet houden, heeft zichtbare beelden nodig, die namens
de stof de geest informeren en die namens de geest de
stoffelijke wereld moeten bezielen door zich in de stof
uit te drukken, legt Van der Laan uit. Een verschil met het
eerste cahiertje uit 1952 is dat de beeldende kunsten nu
een eigen plaats hebben gekregen ten opzichte van de
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Rosemarijn van der Does de
Willebois, Transfiguratie op
de berg Thabor, Abdijkerk
St-Benedictusberg Vaals.
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Speech te Meteren
d.d. 1 september 1973
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Brief d.d. 5 januari 1978

voorwerpen die nodig zijn om ons lichamelijk bestaan in
de natuur in te passen. Ze dienen volgens hem in de eerste
plaats om onze geest te informeren over de stoffelijke
wereld en niet – zoals tekens in de taal – om gedachten
aan anderen over te brengen. Maar zoals de psalmen,
‘hoewel juwelen van poëzie, niettegenstaande in de
liturgie worden gebruikt bij het ordenen van de dag’, zo
wordt bij de versiering van huizen en andere voorwerpen
door de schilderkunst een nadere orde aangebracht
in een ruimtelijke ordening. ‘Als hier sprake is van een
meegedeelde gedachte, dan is deze ingebed in de tegenbeweging, die [aan] de materiële condities van ons leven
het licht van de geest wil doen terugkaatsen’.26 Ook in
zijn brief van 5 januari 1978 schaart pater Van der Laan
de kunsten onder de expressieve vormen; hierin zet hij
de schilderkunst op één lijn met de gehele kunstmatige
productie vanaf de architectuur tot aan de gewone kleine
dingen. Hij denkt dat door het scheiden van beeldende
vormen en vormen van meer praktische aard beide tot
steriliteit gedoemd zijn. 27
De toegepaste kunsten worden volgens Van der Laan dus
in eerste instantie in het leven geroepen om ons lichaam

Rosemarijn van der Does de
Willebois, Madonna met kind,
Abdijkerk St-Benedictusberg
Vaals.

te ondersteunen, de beeldende kunsten daarentegen
om ons de wereld van de stof – en daarmee de gehele
schepping – bevattelijk voor de geest te stellen. Een beeld
wordt echter pas een kunstwerk wanneer die geest ook
wordt aangesproken door de ‘kunstmatige’ ordening van
vormen en kleuren. Of zoals Van der Laan in de speech in
Meteren aangeeft: de voorstellingen lijken op de natuur,
maar ‘geven het huis een gezicht waarin de geest zich
weerspiegelt’.
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Dom van der Laan in Waasmunster
Het boek Dom Van der Laan in Waasmunster toont uitgebreid de
hoofdwerken in Waasmunster: abdij Roosenberg (1978) en het
klooster van de Mariazusters van Franciscus (1985). Verder: een school
(ontwerp Rik van der Laan), twee woningen (dom Van der Laan) en
een kindertehuis aan de Sombekedries (door Van der Laans leerling
Eric Verplancke). Voor inzicht in de gedachtewereld van Van der Laan
is een selectie gemaakt uit zijn Negen brieven uit 1975 over de bouw
van abdij Roosenberg. Een historisch overzicht laat zien hoezeer alle
beschreven bouwkunst samenhangt. Tot slot drie opstellen van Van
der Laan-kenners Caroline Voet, Dick Pouderoyen en Van der Laans
opdrachtgever Henri Raemdonck; de essays verschenen eerder in
Thematismos 6 (2007).
Ids Haagsma (red): Dom Van der Laan in Waasmunster.
Architext, Haarlem 96 pagina’s, in kleur.
isbn 978 90 5105 0479, € 12,95

Het Grote Jan de Jong-project
In juni 2012 verscheen de gids Gebouwen van Jan de Jong - pionier
van het plastische getal, een compacte gids waarin, voor het eerst,
het oeuvre van de ‘briljantste leerling’ van Van der Laan in kaart is
gebracht en verklaard. Dit boek is het eerste resultaat van het Grote
Jan de Jong-project dat in 2010 werd opgezet om het werk van De
Jong bekendheid te geven.
De bekroning van dit project verschijnt in september 2013: de
monografie: Jan de Jong, het plastische getal in praktijk. Dit wordt
volgens de jongste opzet een kloek boek (circa 500 pagina’s) dat
diepgaand inzicht geeft in de wijze waarop De Jong het gedachtegoed van Dom Van der Laan tot zich nam en beïnvloedde; hoe
hij dit in zijn eigen werk integreerde, en hoe hij hierop voortging
met een eigen theorie over stedenbouw. Verder: een analyse van
de belangrijkste werken, de herinneringen van zijn ex-medewerker
ir. Wim Ramselaar en een complete geïllustreerde werkenlijst.
U kunt het Grote Jan de Jong-project nog steunen als sponsor. Voor
€ 99,- verzekert u zich van een gesigneerd exemplaar van de gids, en
een luxe gebonden sponsoreditie van de monografie.
Nota bene: Er zijn nog slechts enkele sponsorplaatsen beschikbaar.
De boekhandelseditie van de monografie zal minstens € 115,- kosten.
Zie: www.architext.nl
Hilde de Haan en Ids Haagsma
Gebouwen van Jan de Jong,
pionier van het plastische getal,
Architext, Haarlem,
168 pagina’s, in kleur,
isbn 978 90 5105 046 2,
€ 19,90
Ids Haagsma, Hilde de Haan, Wim Ramselaar: Jan de Jong
(1917-2001), Het plastische getal in praktijk, Architext,
verwacht: september 2013, circa € 115
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