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‘Z i j n o n z e m e n s e l i j k e m a a k s e l s p u u r
f u n c t i o n e e l , d a n z i j n z e g e e s t d o d e n d’
Verslag van het interview met pater Frans Huiting OSB tijdens de Van der
Laan-dag in Boxtel op 11 januari  2013 over het geestelijk leven als grondslag
voor de architectuur van Dom Hans van der Laan
door Hugo Heijker
Als antwoord op de vraag waardoor hij nu, ruim twintig
jaar na de dood van pater Van der Laan, nog het meest
getroffen wordt, citeert pater Huiting uit de tentoonstellingsgids Architectuur, modellen en meubels waarin Dom
Van der Laan zelf aan het woord is.1
“Dit eerste citaat handelt over de ervaring van pater Van
der Laan dat hij als kind bij een buurman in Leiden een
onvoltooid bouwwerk van Richter-bouwstenen zag. Het
visioen van dit bouwsel, dat ik misschien maar enkele
minuten heb gezien, heeft een onuitwisbare indruk in mijn
kinderlijke fantasie achtergelaten. (…) Het was de eerste
kennismaking met het mysterie van binnen en buiten waar
ook deze tentoonstelling mee begint: de modellen van
het binoom binnen-buiten.” Pater Huiting: “Hier toont
pater Hans zich als een visionair: hij ziet architectuur
als het mysterie van binnen en buiten. Dit zijn verwoordingen van ervaringen die het zuiver redelijke, rationele
denken overstijgen; ervaringen van een werkelijkheid die
ons te boven gaat, en die voor ons altijd een geheim, een
mysterie zal blijven. Hoogst opmerkelijk is de toevoeging:
en buiten. Wat is dat, buiten?
In een tweede citaat geeft pater Van der Laan zelf
uitsluitsel over de inhoud van het visioen: U zult mij het
kinderlijk genoegen gunnen, in de maquette van de
abdijkerk van Vaals, vooral als deze uit elkaar genomen
wordt, het bouwsel terug te vinden van de dokter naast
ons in Leiden.”

1

Architectuur, modellen en

meubels. Een tentoonstelling
ontworpen door Dom Hans
van der Laan (red. Architext),
Lemiers 1982, p. 11-17.

“Aan het begin van dezelfde publicatie brengt pater
Van der Laan op spirituele wijze onder woorden hoe hij
het buiten ervaart: Wie heeft niet als kind ooit een duin
beklommen, en stond ineens, daar bovenop, voor een
immens leeg, verlaten strand, met daarachter de onoverzienbare grijze zee. Die aanblik was bijna teveel. Je verloor
jezelf een ogenblik. Onwillekeurig zocht het oog houvast
aan een begrenzing in een enkel schip aan de horizon,
of draaide de blik af naar de duinen. Hier is sprake van
5

Ontwerp voor de insriptie van de fontein van Huis Naalden
(tek. Dom Hans van der Laan)

Pater Frans Huiting en Hugo Heijker tijdens
het interview op de Van der Laan-dag te
Boxtel (foto: Titus Berntsen)
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een Godservaring, verbeeld in de onmetelijke ruimte van
het buiten. Die ervaring is een illustratie van het feit dat
wij mensen de onmetelijke ruimte die zich om ons heen
uitstrekt, willen beperken. Wij concentreren ons op een
beperkt deel van die ruimte, waarvan wij – ieder voor
zich – het middelpunt vormen. (…) Dat we zo’n beperkt
horizontaal deel van de ruimte ervaren, komt ook doordat
we rechtop staan en naar voren kijken. Met de ruimte
boven ons hebben we veel minder contact.
Deze beperking van de ruimte komt uiteindelijk tot
uitdrukking in behuizing rond een hof”, legt pater Huiting
uit. “De theoretische weg daarheen beschrijft pater Van
der Laan als volgt: Deze beperkte ruimte – onze ervaringsruimte – valt onder te verdelen in een kleine ruimte om
ons heen, waarin we de alledaagse bewegingen van onze
handelingen verrichten: de HANDELRUIMTE. Wat groter,
wat uitgestrekter, is de ruimte die we nodig hebben om
ons te verplaatsen, de LOOPRUIMTE. De rest van de ruimte
wordt beheerst door ons uitzicht: het GEZICHTSVELD.”
“Deze drie ruimtes liggen in cirkels om ieder mens heen
en gaan geleidelijk in elkaar over: eerst de kleine cirkel
van de handelruimte, dan de wat grotere cirkel van de
loopruimte, en tenslotte de grootste cirkel (waarbinnen
de andere zich bevinden): het gezichtsveld.
Om deze drie menselijke ruimtes – die zich nu eenmaal
in een beperkt horizontaal vlak uitstrekken – te onderscheiden van de eindeloze natuurlijke ruimte, nota
bene: het buiten!”, zegt pater Huiting, “voegen wij aan

het oppervlak van de aarde verticale wanden toe. Door
die opstaande wanden wordt de menselijke ruimte
afgebakend van de eindeloze natuurlijke ruimte. Dit is
de oorsprong van de architectuur. Pater Hans ziet dit op
voorbeeldige wijze gerealiseerd in Stonehenge.
Als de kleinste ruimte die we nodig hebben – de handelruimte – met wanden wordt ommuurd, krijgen we een
CELLA. Doen we het zelfde met de loopruimte, dan ontstaat er een HOF. Het gezichtsveld wordt op die manier
een DOMEIN.”

2

Brief van Dom Hans van der

Laan aan Jos Naalden d.d. 19
april 1979 (Archief Hans van
der Laan , Vaals).

In het huis van Jos Naalden in Best heeft pater Van der Laan
deze opvattingen concreet gemaakt, zoals pater Huiting
laat zien aan de hand van citaten uit het themanummer
van Thematismos gewijd aan Huis Naalden (nr 6-7, april
2007):
“Behuizing om een ‘hof’ is van alle tijden, zegt Jos Naalden.
Denk aan Chinese woonhuizen, kashba’s, Pompeii, abdijen,
hofjes, enz. Voor Van der Laan maakte het geen verschil:
een klooster of een woonhuis. Het ging hem in beide
gevallen om de compositie van volumes om een hof (pag.
5). In een brief aan hem2 schrijft pater Van der Laan over
het ontwerp: De hele dispositie van het ontworpen huis
Naalden is er op gericht geweest om deze hof tot stand te
brengen; waar het huis eindigt, daar begint de stad (pag.
12). De bewoner, Jos Naalden, zegt over de hof dat deze
zo groot is, dat ik hem nooit als binnenplaats heb ervaren.
Het was een echt buiten, zoiets als een marktplein in een
stad, dat gevormd wordt door de wanden van de blokken
eromheen (pag. 6). Hilde de Haan wijst in dit verband op
een tekst: Een van de mooiste spreuken is te vinden in
het hart van het Huis Naalden. Het is een inscriptie in een
fontein, die in de enige gang is geplaatst. ‘HET BUITEN IN
DE BAN VAN HET BINNEN’, staat er. Van der Laans meest
bondige typering van dit woonhuis. Hij bouwde het als
proeve van een hofhuis: alle volumina met woonvertrekken zijn rond een hof gegroepeerd. (…) De opzet van
het huis … bestaat in hoofdzaak uit drie volumes rond een
hof (…) In elke binnenruimte ben je je het buiten van de
hof bewust (pag. 35-36). In het gastenboek van het Huis
Naalden schreef pater Hans een spirituele tekst, waarover
later meer: ‘Dit huis is ontstaan uit het onbetreden gebied
tussen het waarnemen van de dingen en het denken, waar
gedacht wordt over het dienen van die dingen voor ons
denken’ (p. 33). Met andere woorden: zijn opvattingen
over architectuur zijn gebaseerd op de mystieke ervaring
van het binnen en het buiten, die concreet is uitgewerkt
in de hofwoning.”
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De refter van de abdij in Vaals
(foto: Coen van der Heiden)
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Pieter van der Meer de

Walcheren, Mijn dagboek 2,
p. 144.

8

Het eerste contact: Oosterhout
“Al bij het eerste contact met Dom Van der Laan in de abdij
van Oosterhout was er sprake van een diepgaande spiritualiteit”, vertelt Pater Huiting. “Ik ben geboren in 1923.
Omdat ik een franciscaanse missionaris wilde worden, heb
ik van 1936 tot 1942 de gymnasiale opleiding genoten
in het franciscaanse St.-Willibrordcollege te Katwijk aan
de Rijn. In 1941 – ik was toen 17 jaar – heb ik Het witte
paradijs van Pieter van der Meer de Walcheren gelezen,
over de kartuizers van La Valsainte in Zwitserland. Daarin
wordt – ten onrechte, weet ik nu – de meerwaarde bepleit
van het contemplatieve leven boven het actieve. Daarom
besloot ik te kiezen voor het benedictijner leven in de
geest van Solesmes, zonder parochies of scholen. Mijn
ouders maakten bezwaren. Om hen te overtuigen wilde
ik de bemiddeling van Pieter van der Meer inschakelen,
wiens zoon, Pieterke, tien jaar monnik in de St.-Paulusabdij
te Oosterhout is geweest, en daar een vroegtijdige dood
is gestorven. Daarna heeft zijn vader Pieter zijn plaats
ingenomen, veertien maanden lang, terwijl zijn vrouw
gelijktijdig moniale werd in Ste Cécile in Solesmes. Op 13
september 1941 ben ik op de fiets vanuit Haarlem naar
Bilthoven gefietst, waar Pieter van der Meer woonde
– in het tweede deel van diens dagboek 3 sta ik vermeld
– en ’s avonds weer terug. Bij mijn thuiskomst zijn door
mijn enthousiast verhaal en op het gezag van Pieter van
der Meer mijn ouders overstag gegaan. Bij het afscheid
gaf Pieter van der Meer me de volgende raad mee – en
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Larousse definieert oraison

als volgt: ‘prière mentale sous

daar gaat het nu om: ‘Als je vóór je intrede in de abdij
te gast bent, sluit je dan niet aan bij de andere gasten
onder leiding van pater Widdershoven, maar vraag naar
pater Van der Laan’. Dat was eigenlijk iets heel bijzonders.
In die dagen telde de abdij honderd monniken. Ik kende
niemand anders dan de abt en de novicenmeester, pater
Hessing. Vóór mijn intrede in september 1942 ben ik
driemaal te gast geweest in de abdij, tijdens de Kerst-,
de Paas- en de zomervakantie. En driemaal heb ik met
pater Hans gesproken. Ik heb hem toen leren kennen als
een man van gebed. De novicenmeester leerde ons niet
te mediteren over God, maar ‘oraison’ te doen tot God.
Met oraison wordt een speciaal soort bidden aangeduid,
meditatief getint, waarin het hart een grotere rol speelt
dan de geest.4 De inhoud liet hij open. Voor pater Hans was
het gebed zó intiem dat hij er alleen met geestverwanten
over sprak: het was een persoonlijke liefdesverhouding tot
Jezus Christus. Deze vorm van bidden had hij leren kennen
door Dom Pieter van der Meer de Walcheren, de al eerder
genoemde Pieterke, die hoofd was van de sacristie en als
zodanig vanaf 1930 tot aan zijn dood in 1933 aan pater
Van der Laan leiding had gegeven. Pieterke had op zijn
beurt deze manier van bidden geleerd van zijn moeder en
doorgegeven aan enkele intimi: pater Hans, Dom Boer en
Dom Smeets. Pater Hans zei zelf hierover: in de abdij heb
ik leren bidden, waarmee hij bedoelt: door Pieterke heb ik
leren bidden. Vervolgens heeft pater Hans ook mij daarin
ingewijd.
Toen ik met pater Hans in aanraking kwam, in 1942, was
dat in een tijd die voor de verdere loop van zijn leven
bepalend was. In zijn autobiografie schrijft pater Van
der Laan: In één jaar tijd, 1941-1942, verdwenen allen tot
wie ik in een kinderlijke verhouding had gestaan: mijn
novicenmeester [Dom Pierre de Puniet de Parry], mijn
moeder, Vader Abt [Dom Jean de Puniet de Parry], mijn
eigen vader, en een oudere zuster die, omdat ik een van
de jongeren was uit ons gezin, grote invloed heeft gehad
op mijn opvoeding.5 Voor Dom Van der Laan zijn de jaren
1941-1942 de jaren geworden van zijn volwassenwording.”

forme de meditation, dans
laquelle le coeur a plus de
part que l’esprit’
5

Dom H. van der Laan, ‘Het

liturgisch kader van de abdij
van Vaals’, p. 2-3, ongepubliceerde tekst d.d. 26 maart
1988 (Archief Hans van der
Laan, Vaals).

Na de dood van pater Van der Laan
Pater Huiting heeft zich sinds de dood van pater Hans in
1991 tot nu toe steeds met hem bezig gehouden, hetgeen
tot interessante inzichten heeft geleid.
“In het voorafgaande was sprake van een ontvankelijkheid
van de mens voor het strikt religieuze, dat voor de mens
zijn redenerend verstand te boven gaat: de wereld van
God en de ‘invisibilia Dei’. Maar ook de aardse, materiële
werkelijkheid is méér dan wat zij aan haar buitenkant
9

Gezicht op de hof van Huis
Naalden
(foto: Coen van der Heiden)
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te zien geeft. In ons Nederlands taalgebied is dit méér
vooral bewust gemaakt door twee publicaties van prof.
Arie van den Beukel, hoogleraar natuurkunde aan de TU
Delft. In 1991 verscheen van zijn hand De dingen hebben
hun geheim, later vele malen herdrukt. De stoffelijke
dingen hebben ook hun binnenkant. Als schepsels Gods
zijn zij geschapen door het Woord. Zij zeggen iets uit van
God. Maar – en dat was de titel van zijn tweede boek in
1994 – dan moeten we ze bezien Met andere ogen, met
de ogen van de ‘ziel’ of van het ‘hart’. De dichter Guido
Gezelle zegt hierover: ‘Als de ziele luistert, spreekt het al
een taal dat leeft’. Meditatietechnieken willen ons leren
hoe we toegang moeten krijgen tot onze ziel of ons hart.
Wessel Stoker, emeritus hoogleraar in de aesthetica aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam, maakt school door
zijn overtuiging – in aansluiting op de Duits-Amerikaanse
theoloog Paul Tillich (1886-1965) – dat het de bestemming
van álle kunsten is, ons aan te spreken op onze ontvankelijkheid juist voor wat ons puur rationele denken te boven
gaat. De Grieks-Romeinse cultuur zag hier de tussenkomst
van de muzen aan het werk, met name in de muziek, de
dichtkunst en de danskunst, maar evengoed in de andere
kunsten. In dit verband is ook een tekst van belang die de
architect – en socialist! – Berlage in de hal van het Haags
Gemeentemuseum heeft aangebracht: ‘Eer het god’lijk
licht in d’ openbaringen van de kunst’.

Ook bij Dom Van der Laan is deze spirituele manier van
kennen van essentieel belang. In zijn werken gebruikt hij
graag de term ‘denken’ tegenover ‘waarnemen’, ‘kijken’.
Wat hij daarmee bedoelt, blijkt uit de al eerder geciteerde
tekst van zijn hand in het gastenboek van het Huis Naalden:
‘Dit huis is ontstaan uit het onbetreden gebied tussen het
waarnemen van de dingen en het denken, waar gedacht
wordt over het dienen van die dingen voor ons denken’.
Bij ‘denken’ gaan onze gedachten uit naar ons verstand,
onze rede, nadenken, redeneren: de theorie. Maar het
‘kennen’ ziet er bij kunstenaars heel anders uit dan bij
wetenschappers. Jacques Maritain heeft het mooie woord
‘connaissance poétique’ [poëtische kennis] ingevoerd:
een scheppend, tot daden dringend besef. Deze kennis
was altijd al aanwezig bij pater Hans. Zo heeft hij vanaf
1933, na de dood van Pieterke, de leiding gekregen van de
sacristie. In zes jaar tijd heeft hij het hele arsenaal van de
sacristie naar zijn inzichten vernieuwd: vaatwerk, kleding,
meubilair; lang voordat er sprake was van de ‘theorie’ van
het plastische getal. De bron van die kennis was veeleer
aanvoelen, intuïtie, hart, ziel, dan de rede. Als man van
gebed was zijn hart gezuiverd van onbeheerste hartstochten die de waarneming vertroebelen. En als artiest
werd hij gedreven door zijn scheppingsdrang.
Zo hij er al een principe op nahield, dan was het: de
fúnctie van het gemaakte voorwerp expressief maken in
zijn verschijningsvorm. Het duidelijkste voorbeeld is wel
de liturgische kleding. De voorganger, normaal gekleed,
doet daar overheen, als onderkleed, de albe aan. Vervolgens ‘wordt’ die albe ‘gekleed’ met het kazuifel als
bovenkleed. Zoals pater Hans zelf zegt: de kleding kleedt
als het ware de kleding. Hetzelfde principe geldt voor de
zuil die zijn plaats heeft tussen de vloer en het plafond:
in de zuil zelf wordt de wand expressief in de schacht, het
plafond in het kapiteel en de vloer in het voetstuk. In de
combinatie kop en schotel vertegenwoordigt de schotel de
vloer, en de kop de drinkende mens. De door vier kloostergangen ingesloten hof is geen binnenhof, maar symboliseert het ‘buiten’ in de ban van het ‘binnen’: de lege, open
ruimte, waarin het Onuitsprekelijke verschijnt, of, om met
Wittgenstein te spreken, ‘das Mystische sich zeigt’, ook
prachtig uitgedrukt in titels van boeken als Rondom de
leegte van Cornelis Verhoeven of Cirkelen om een geheim
van H. Faber.”
Niet alleen bij sacrale voorwerpen en gebouwen, maar ook
bij niet-sacrale, zoals bijvoorbeeld bij Huis Naalden, geeft
Dom Van der Laan blijk van deze spirituele houding. Pater
Huiting zegt hierover: Wat door Dom Van der Laan als
11
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Bijvoorbeeld een huis, dat

de relatie is van binnen en
buiten
7

Een toevoeging achteraf

8

Met de Latijnse term tertium

quid bedoelt Van Hooff het
derde element, bestaande uit
een handeling die tegelijk het
doel van de relatie uitdrukt,
in het geval van binnen en
buiten de handeling van het
wonen; zonder dit wonen is
een huis geen huis.
9

Te weten de verzoening van

beide, wat volgens Van der
Laan het doel was dat God
met zijn schepping voor ogen
had; die verzoening moest
de mens in zijn handelen en
maken tot stand brengen, in
navolging van de Incarnatie.
Dit alles wilde hij in zijn monnikenleven en in zijn handelen als architect en vormgever
uitdrukken.
10

koster gerealiseerd is in de sacristie, het geestverheffende
op sacraal gebied, datzelfde geestverheffende wilde hij
ook verwerkelijken in de maatschappij, op het niveau van
voorziening in de allereerste menselijke levensbehoeften:
vaatwerk, kleding, meubelen, woning. Zijn onze menselijke
maaksels puur functioneel, dan zijn ze geestdodend. Maar
wordt de functie expressief gemaakt, dan zijn ze geestverheffend. Dit zag Dom Hans als de uiterste consequentie
van de Incarnatie, de menswording van God: zoals God
[het hoogste] zich verzoent met de mens [het laagste]
in Christus, zo wil Dom Van der Laan door de expressie
van zijn ontwerpen het christelijk, geestelijk leven [het
hoogste] laten wortelen in het doodgewone, alledaagse
leven [het laagste]. Deze verzoening komt tot uitdrukking
in de Latijnse woorden IMA SUMMIS, (de verzoening van)
het laagste met het hoogste. Deze woorden heeft pater
Hans in 1923 als novice gekozen als motto voor zijn kloosterleven. Zij verschenen in 1985, zonder enige uitleg,
boven de inleiding van zijn boek Het vormenspel der
liturgie (Leiden 1985). De tekst is ontleend aan een Mariaal
alleluiavers van het Graduale Romanum: ‘De Maagd
baarde God en mens, in zich verzoenend het laagste
met het hoogste … in se reconcilians ima summis. Deze
verzoening komt tot uitdrukking in de relatie tussen
Mystery and Matter, zoals Michel Remery zijn boek heeft
genoemd, de verzoening tussen mysterie en materie. Deze
verzoening is voor de christelijke spiritualiteit van fundamenteel belang.”

Dat wil zeggen: door de

relatie te analyseren, in onderdelen te beschouwen.
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Met

‘deze

intensiteit’

bedoelt Van Hooff de eenheid, het samengebalde leven,
dat nooit als zodanig, als
eenheid, onder woorden kan

Bovenstaand interview is inhoudelijk voortgekomen uit de
voordracht die Anton Van Hooff een jaar eerder hield op
de Van der Laan-dag in 2011 (gepubliceerd in Thematismos
nr. 14). Met toestemming van pater Huiting is bovenstaande tekst aan Van Hooff voorgelegd, die hieronder
zijn reactie geeft. De verklarende noten zijn van de hand
van Hugo Heijker.

worden gebracht, omdat die
eenheid verstandelijk ongrijpbaar is (het verstand kan een
eenheid slechts analytisch, in
onderdelen, beschouwen, zie
boven). Zij kan alleen extensief worden beschouwd en
uitgedrukt, als relatie van
de gebeurtenissen die het
leven uitmaken,; het doel van
deze relatie is de gezochte
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“Met hetgeen pater Huiting zegt en schrijft, ben ik het
helemaal eens. En toch meen ik dat wij nog een stap verder
moeten gaan. De ‘connaissance spirituelle’ is weliswaar op
de innerlijke eenheid van al het concrete gericht, maar
toch is dit nog zoiets als een abstractie. Want de concrete
realiteiten komen nooit afzonderlijk voor, maar alleen in
relaties.6 De relatie ‘maakt’ niet alleen het concrete uit,
maar de relatie is zelf iets geheel concreets. Zij is geen
aposteriorische toevoeging7 aan de gerelateerden, maar
het zelfbestaande ‘tertium quid’ dat de gerelateerden

eenheid, die tot uitdrukking
komt in de handeling van het
vertellen.
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Bij pater Van der Laan is die

eenheid de verzoening van het
laagste met het hoogste; de
expressie van wat hij maakte,
eigenlijk van zijn totale leven,
drukt die verzoening uit. De
functie van het gemaakte en
van zijn leven bestaat dus uit
die verzoening.
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Zoals het bouwen en het

wonen hun expressie vinden in
het plastische getal, zo komt
de gezochte eenheid van het
leven tot expressie in de handeling van het vertellen.
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eerst in hun relatie laat zijn. 8 Het eigene van de zienswijze
van père Hans is mijns inziens dat hij in de intellectueel
onvatbare eenheid van dit tertium quid leefde en dit met
ogen van zijn geest ook ‘zag’. In het geval van ‘ima summis’
was zijn oogmerk niet de geleding van ‘ima’ enerzijds en
‘summa’ anderzijds, maar de eenheid stichtende handeling
die uit ‘summa’ ‘summis’ maakt.9 Zo ging het hem niet
enkel om de geleding van binnen en buiten maar om hun
relatie, dat wil zeggen om de relatie als hun beider act
en tertium quid. Het huis is daarvan de afbeelding die in
zich echter te weinig is. Ik moet dit huis levend en bewust
bewonen, dan verwijl ik in het samengaan van binnen en
buiten. Wij kunnen dit slechts geleed uitdrukken.10
Tot slot moet ik nog een woord toevoegen over de
biografie van pater Van der Laan. In het interview komt
deze herhaaldelijk ter sprake. Een levensbeschrijving
kunnen wij als de schriftelijke weergave van een vertelling
beschouwen, dus een levensverhaal. Van het leven van
pater Van der Laan hebben wij enigszins weet, omdat hij
erover verteld heeft. De aard van een dergelijke vertelling
moeten wij goed voor ogen houden. Zij kan geen
reportage zijn, omdat degene die alles zelf beleefd heeft,
er alleen naderhand, op een later tijdstip in zijn leven, zo
te zeggen aposteriorisch over spreken kan. Op die manier
wordt het perspectief op alle verleden feiten bepaald
door het aposteriorisch standpunt van de verteller zelf.
En wij vertellen teruggaande in onze levenstijd, omdat
wij altijd op zoek zijn naar de ‘eenheid’ van zovele feiten
tussen geboorte en dood. De Franse filosoof Paul Ricoeur
heeft aan dit fenomeen een groot werk gewijd: Temps et
récit, Tijd en verhaal. De gezochte eenheid van ons leven
beleven wij enkel in de daad van ons vertellen, hoewel
deze intensiteit alleen extensief uitgedrukt kan worden.11
Dit betekent dat de verhaalde feiten nooit één op één
worden voorgesteld maar steeds in het licht van die intellectueel ongrijpbare eenheid. In dit licht van de interpretatieve ‘eenheid’ treedt de betekenis van alle voorvallen
in het licht, openbaart zich als het ware hun ‘expressie’.
Pas op grond van hun expressie nemen wij de ‘functie’ van
die gebeurtenissen in ons leven waar.12 Het eigen levensverhaal is daarom zoiets als een ‘plastisch getal’, met alle
marges van dien, die zich buiten het onderscheid tussen
het historisch ware en onware bevinden.13 Met dit raadselachtige fenomeen hebben wij steeds van doen wanneer
wij memoires en biografieën lezen. Theologen hebben
hier vooral weet van op grond van hun omgang met de
bijbel, filosofen vanwege hun kennisname van de geschiedenis van de wijsbegeerte.”
13

Kapel te Baarle-Nassau (foto: Coen van der Heiden)
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D e o n t d e k k i n g va n h e t ‘p l a s t i s c h e g e ta l’
Een reconstructie
door: Hans W. van der Laan, architect

Uit de archieven was al bekend dat de kleine kapel San Salvator
in Baarle-Nassau het eerste bouwwerk is waar Dom Hans van der
Laan, rond 1928, voor het eerst een nieuw architectonisch verhoudingsgetal in de praktijk heeft toegepast. Enkel in het torentje,
want de onderbouw was al gerealiseerd. Vijfentachtig jaar na
dato analyseerde zijn neef Hans van der Laan het metselwerk
van de kapel en reconstrueerde aan de hand daarvan hoe het
ontwerp tot stand gekomen is. Zo geeft hij meer inzicht in een
bijzonder moment. Hij maakt duidelijk wat de dwingende reden
was voor zijn oom, pater Hans, om bij het ontwerpen van het
klokkentorentje zo rigoureus nieuwe wegen in te slaan. Ook laat
hij zien waarin precies het door zijn oom gekozen verhoudingsgetal – de grondverhouding – zich onderscheidt van het gulden
snede-systeem van Dom Bellot. Zijn analyse eindigt met een
opmerkelijke slotconclusie: toen al, in die kleine kapel, werd in vier
opeenvolgende verhoudingen van het plastische getal volwaardig
uitdrukking gegeven aan de drie-dimensionale implicaties van dit
verhoudingsgetal.
De historische context
De huidige kapel is een éénbeukig gebouw met een zadeldak en een
topgevel die door een klokkentorentje wordt bekroond. De geschiedenis
van deze plek is veel ouder dan de huidige toestand doet vermoeden. Een
eerste, eenvoudige houten kapel dateert uit de achtste eeuw – de tijd
van Sint Willibrord en de kerstening van de lage landen. Na enkele vroegmiddeleeuwse uitbreidingen tot een driebeukige houten kerk, verrijst er
in de veertiende eeuw een grote bakstenen kruiskerk die na een brand
in 1582 wordt herbouwd. In 1648 wordt de kerk door de protestanten
in gebruik genomen. Een periode van langzame verwaarlozing volgt, tot
alleen de zogenaamde Geuzenkapel is overgebleven op de plaats van het
huidige koor. In 1927 verwerft uiteindelijk de katholieke gemeenschap
van Baarle-Nassau het eigendom en besluit zij tot afbraak van de
bouwvallige kapel om op dezelfde plaats een nieuwe te bouwen. Voor
15

Dom H. van der Laan, Voorgevel van de
kapel van Baarle-Nassau uit zijn brief aan
R. Padovan d.d. 29 mei 1984

Dom H. van der Laan, Analyse van de
maatverhoudingen van de Domtoren te
Utrecht, tek. in de brief aan R. Padovan
d.d. 29 mei 1984

het ontwerp daarvan wendt zij zich tot de paters benedictijnen van de
Sint-Paulusabdij te Oosterhout, die zich rond 1900 vanuit Frankrijk daar
hadden gevestigd. De architect Dom Paul Bellot (1876-1944), monnik van
de abdij van Solesmes, die vele jaren in Oosterhout woonde en werkte,
was de ontwerper van hun nieuwe abdij en werd ook voor deze kapel om
advies gevraagd. Hoewel er van de kapel in Baarle-Nassau geen ontwerptekeningen zijn overgeleverd, is het een verantwoorde aanname en zal
ook uit het vervolg van dit verhaal blijken dat het basisontwerp van zijn
hand was. Wanneer Bellot in 1928 naar de abdij Saint-Paul te Wisques
(F) wordt geroepen, wordt de afronding van het ontwerp en de voorbereiding van de bouw toevertrouwd aan de jonge novice Hans van der
Laan, die in het jaar daarvoor na een afgebroken studie bouwkunde in
Delft in de abdij van Oosterhout was ingetreden.
Al in zijn studietijd had Van der Laan zich beziggehouden met het
vraagstuk van maatverhoudingen in de architectuur. Zo was zijn laatste
voordracht, voor de mede door hem opgerichte Bouwkundige Studiekring
(BSK) in Delft, gewijd aan een analyse van de maatverhoudingen van de
Domtoren in Utrecht. Voor de jonge monnik was de bouw van de kapel in
Baarle-Nassau een eerste, welkome gelegenheid om zijn architectuuronderzoek in de praktijk te toetsen.
Pater Hans van der Laan (1904-1991) schrijft daarover zelf, vele jaren later,
in een brief aan Richard Padovan d.d. 29 mei 1984:
16

Reconstructie van het plan
van Dom Bellot volgens de
gulden snede
(tek. Hans W. van der Laan)

‘Dit was dus mijn eerste echte bouwkundige opdracht en het was niet zonder
passie, dat ik er mij op wierp. … Met de toren van Utrecht voor ogen en de
gulden snede van pater Bellot in mijn achterhoofd zocht ik naar het vaste
uitgangspunt voor het ontwerp. Het probleem spitste zich toe op het conflict
tussen het vlakke van het geveltje en het volumineuze van het torentje, waarvan
de derde dimensie, ik weet niet meer hoe, mij op het spoor bracht hoe de gulden
snede te corrigeren. Ik herinner mij alleen het moment bij het gaan naar de refter,
op enkele meters van de deur, dat ik een helder inzicht kreeg in wat later de
grondverhouding zou heten, en daarna onder het eten de berekening van de
17

Indeling van de opbouw
van de toren in koppen- en
lagenmaten volgens het
plastische getal en volgens
de gulden snede
(tek. Hans W. van der Laan)

maten van het stelsel dat eruit voortvloeide. Ze lagen vlak tegen de telkundige
verhoudingen van de Utrechtse toren aan.’
		
Reconstructie van het ontwerp van Dom Bellot
Hoewel hij in zijn werk ook wel aan andere, naar zijn oordeel verwante
proporties zoals de Egyptische driehoek refereert, was Bellot een kenner
en een voorstander van de gulden snede-systematiek. Ook het ontwerp
voor de kapel in Baarle-Nassau blijkt in eerste instantie in zijn hoofdgeledingen en in alle daaruit voortvloeiende details geheel op de gulden
snede gebaseerd te zijn. De opeenvolgende maten van de gulden snede
hebben een vaste onderlinge verhouding (1 - a - a2 - a3 enz.), waarbij elke
maat wordt bepaald door de som van de twee voorafgaande maten (1 +
a = a2). Hieruit volgt dat de vaste verhouding tussen de termen van deze
meetkundige reeks overeenkomt met ongeveer 5 : 8 of meer precies 1 :
1,618.
Als we de maten van de gevel van de kapel uitdrukken in veelvouden
van de in het metselwerk gebruikte koppenmaat van 11 cm, is deze vaste
verhouding eenvoudig te herkennen. We zien dan een reeks van 3 - 4
- 7 - 11 - 18 - 29 - 47 - 76 - 123 koppen enz. Door de symmetrie in het
gevelbeeld komen er ook tussenliggende, gehalveerde maten voor: 2 3,5 - 5,5 - 9 enz. en in de verticale richting ook nog verdubbelde maten:
8 - 14 - 22 - 36 enz.
Als compositietechniek is met behulp van de basisformule 1 + a = a2 zowel
horizontaal als verticaal een hoofdgeleding aangebracht. De toegepaste
maten zijn in horizontale richting afwisselend 18 en 5,5 (= 11/2), en
verticaal 29, 18 en 11 koppen, waardoor een herhaling van afzonderlijke
en elkaar overlappende gulden snede-rechthoeken ontstaat, die het hele
18

ontwerp van de gevel vastleggen. Alle bouwkundige afmetingen en details
zijn nauwkeurig op deze compositie afgestemd, met als resultaat een
harmonische en vanzelfsprekende samenhang in het gevelbeeld.
Ontwerpwijzigingen door Van der Laan
Wanneer we de maatvoering van met name het klokkentorentje nog eens
nauwkeurig bekijken, blijkt daar echter iets bijzonders aan de hand te
zijn. Hoewel de maten in grote lijnen overeen lijken te stemmen met de
gulden snede-analyse, valt een aantal afwijkingen op, die het torentje
in de totale compositie toch een heel eigen karakter verlenen. Zo wordt
het grote galmgat bijvoorbeeld niet bepaald door de gulden snede, maar
door een verhouding van twee maten die dichter bij elkaar liggen. Deze
maten lijken door de jonge Hans van der Laan duidelijk gekozen te zijn
om zijn nieuw ontdekte grondverhouding van ongeveer 3 : 4 te representeren. Bij nadere bestudering blijkt de ontwerpopgave vanaf de consoles
die het klokkentorentje ondersteunen, door Van der Laan opnieuw te zijn
gedefinieerd.
De onderbouw, die circa 4/7 van de totale hoogte (123 lagen) bedraagt,
werd door Van der Laan geheel gerespecteerd zoals hij door Bellot was
ontworpen. Deze was dan ook al grotendeels uitgevoerd (of in ieder
geval in een vergevorderd stadium van uitvoering). Het klokkentorentje
beschouwde hij echter als een nieuwe ontwerpopgave. De hoogte daarvan
bepaalde hij op ¾ van de onderbouw (93 lagen), en voor de verhouding
van het torentje t.o.v. het spitsje koos hij ook weer een verhouding van
3 : 4, d.w.z. 40 : 53 lagen. Vervolgens liet hij alle verhoudingen van het
torentje, inclusief die van het galmgat, geheel beantwoorden aan een
doorgaande reeks op basis van zijn grondverhouding. Daarvoor hoefde
hij slechts een paar kleine ingrepen in het oorspronkelijke ontwerp te
doen.
1.

De dikte van het torentje bepaalde hij op 10 i.p.v. 11 koppen. De
oorspronkelijke gekozen dikte, volgens het gulden snede systeem, is
nog af te zien aan de circa 5 cm uitstekende natuurstenen consoles
die blijkbaar al waren aangebracht, dan wel aangegeven. Hierdoor
werd het grondvlak van het torentje, dat gebaseerd was op een
gulden snede rechthoek van 11 : 18 koppen vervangen door een
grondvlak van 10 : 18 koppen, globaal passend bij de beoogde
nieuwe matenreeks.

2.

De hoogte van de ‘schouders’ van het spitsje bepaalde hij op 7,5
koppen ofwel 13 lagen, kleiner en bruikbaarder dan de maat die in
het gulden snede systeem voorhanden is.1 De topdriehoeken aan de
zijkanten van het torentje kregen daarmee een verhouding van 3 : 4,
liggend.

1

Binnen de gulden sne-

de-reconstructie

is

de

hoogte van 11 koppen
(~ 20 lagen) de meest
plausibele veronderstelling. Het had overigens,

3.

De breedte van de penanten aan weerskanten van het galmgat werd hoewel minder waar5 i.p.v. 5,5 koppen. Zo kregen ook de breedte en hoogte van het schijnlijk, ook 7 koppen
kunnen zijn.
galmgat uiteindelijk de gewenste nieuwe grondverhouding.
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De kapel van Baarle-Nassau (foto: Coen van der Heiden)
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Uitvoeringspraktijk van het metselwerk
In de betrekkelijk kleine afmetingen van het torentje was deze nieuwe
systematiek overigens niet zeer nauwkeurig toepasbaar. De realiteit van
het bouwen met baksteen is weerbarstig. De reeks van maten volgens
de grondverhouding is nl. 7,4 - 9,8 - 13 - 17,2 - 22,8 - 30,2 - 40 en 53; deze
reeks komt in principe goed overeen met de belangrijkste hoogtematen
van het reeds bestaande plan, die worden uitgedrukt in de lagenmaat.
De bovengenoemde maten corresponderen echter slecht met de praktijk
van het metselen. Vooral bij de kleinere koppenmaten was het nodig
om de decimalen achter de komma een nadere, praktische afronding
te geven. Hierop is het volgende gevonden. Door het handhaven van
de reeds in het plan van Bellot bestaande maat van 18 koppen voor de
breedte van het torentje, in plaats van de gewenste 17,2, ontstond een
goed hanteerbare, iets vergrote reeks van 6 - 8 - 10 -13,5 en 18 koppen, die
zich wel voegt naar de gewenste modulaire maten van het metselwerk.
Door de spiegelsymmetrie worden ook de gehalveerde maten van de
penanten naast het galmgat, en zelfs die van het kleine boogfries ter
hoogte van de consoles, herleid tot bruikbare gehele getallen. De breedte
van het galmgat wordt dan uiteindelijk 8 i.p.v. 7,4 koppen. Dit is eigenlijk
iets te groot. Echter, als ook de hoogte daarop wordt aangepast, blijven
de beide afmetingen van dat galmgat weliswaar iets te groot voor het
nieuwe systeem, maar dat is nauwelijks storend te noemen, mede gezien
de korfboog als bovenbeëindiging van die opening. Een groot voordeel
van de in de gangbare metselpraktijk voorkomende maatvoering is, dat
deze zeer nauwkeurig een van de proporties van het plastische getal
benadert (1 : 1,755, ofwel 4 : 7). Dit gold ook bij de bouw van deze kapel
(lagenmaat 62,5 mm en koppenmaat 110 mm). Uiteindelijk leidde dat
ertoe, dat de totale hoogte van de voorgevel 216 lagen (~ 123 koppen)
bedraagt en dat daaraan de bijbehorende matenreeks is af te lezen. Dat
is, in lagen gerekend: 17 - 23 - 30 - 40 - 53 - 70 - 93 - 123 - 163 - 216.
Op deze manier bleek het torentje praktisch uitvoerbaar op basis van
de gewijzigde grondverhouding, en dat in alle onderdelen. Het is dus,
net zoals de onderbouw, geheel afgestemd op de in het metselwerk
gehanteerde koppen- en lagenmaat.
Dwingende noodzaak van een andere maatvoering
De vraag is nu: waarom conformeerde pater Hans zich niet aan het
ontwerp van Bellot? Waarom ging hij zover, dat hij in de geheel samenhangende compositie van zijn voorganger ingrijpende wijzigingen
aanbracht, die uiteindelijk een min of meer hybride resultaat opleverden?
Hijzelf noemde in zijn brief aan Richard Padovan als reden het driedimensionale karakter van het klokkentorentje, dat de mogelijkheden van de
tweedimensionale, grafische eigenschappen van de topgevel oversteeg.
Zijn referentie naar de Utrechtse toren in datzelfde citaat geeft aan waar
hij zich op dat moment in zijn zoektocht naar de wezenskenmerken van
de architectuur mee bezighield. Hij was blijkbaar gestuit op twee eigenschappen in de menselijke perceptie van onze omgeving, die gelijktijdig
om een oplossing vragen. Enerzijds is dat het gegeven dat we verschillende groottes onderling vergelijken, anderzijds dat we mathematisch
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Globale indeling van de
kapel volgens de gulden
snede en het plastische
getal.
(tek. Hans W. van der
Laan)
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Dom Van der Laan was

vertrouwd met de muziektheorie, o.a. door de studies van de Franse benedictijner
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André Mocquereau (18491930), genaamd Le nombre musical grégorien ou
rythmique

grégorienne

(Solesmes, 1908).
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gelijke groottes tot waarneembare, telbare veelvouden samenvoegen.
Een vergelijkbaar samenspel is herkenbaar in muziek. Daar is zowel sprake
van samenklanken als van toonladders van hele en halve tonen die elkaar
opvolgen in onderscheiden intervallen en octaven. 2
Dit onderscheid verheldert ook het verschil tussen het ontwerp van Bellot
en de latere toevoeging door Hans van der Laan. In de oorspronkelijke
compositie van de kapel, van Bellot, is alles onderworpen aan de discipline
van een grondverhouding op basis van de gulden snede. Hierdoor is
er een gedifferentieerde samenhang van alle onderdelen binnen een
geheel ontstaan. Van een telkundige samenhang, die als architectonische
‘tonaliteit’ een gelijkwaardige rol zou kunnen spelen, is bij Bellot echter
in het geheel geen sprake.
De nieuwe analyse van het torentje met behulp van een andere opeenvolging van maten, bood uitkomst voor juist dat probleem. Het grondvlak
van het torentje onderging een kleine, maar ingrijpende wijziging en wel
van een enkelvoudige proportie van 11 : 18 naar een ‘dubbele’ van 10
: 13,5 : 18. Hiermee werd een nieuwe grondverhouding geïntroduceerd,
die een reeks van dichter bij elkaar liggende maten opleverde. De basis
daarvan werd bepaald door de formule 1 + a = a3.		

Deze nieuwe grondverhouding, die ongeveer 4/3 bedraagt, bood Van
der Laan de gezochte uitweg naar een telkundig modulair systeem. De
redenering is als volgt. De eindtermen van bovengenoemde dubbele
verhouding 10 : 13,5 : 18, ofwel 1 : 4/3 : 16/9 (~ 7/4), zijn verder uitbreidbaar
tot een reeks van acht eenvoudige gehele getallen en breuken, 1 - 4/3 7/4 - 7/3 – 3 – 4 - 16/3 en 7. Deze reeks bezit, naast het feit dat hij zeven
verschillende proporties vastlegt, ook de eigenschap dat de telkundige
veelvouden 2, 3, 4, 5 (eigenlijk 5 + 1/3), 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, enz. in
principe goed in de reeks passen, zij het niet geheel exact. Er ontstaan
daarbij n.l. kleine overschotjes, die op hun beurt weer onderdeel zijn van
een direct daarop aansluitend stelsel van kleinere maten. Dit tweeledige
karakter van het ontdekte systeem, namelijk zowel proportioneel als
modulair, biedt de mogelijkheid voor een heldere, ruimtelijke analyse van
de dingen om ons heen, en levert ons daarmee een bruikbaar instrument
om onze ruimtelijke omgeving te beschrijven en vorm te geven. Op die
manier bezien, wordt het beknopte ontwerp van het klokkentorentje
een driedimensionaal spel van vlakken en blokken, waarbij in elk blok
drie lineaire verhoudingen aan elkaar gerelateerd zijn en alle maten een
vanzelfsprekende plaats vinden in de doorgaande reeks van het plastische
getal. Voor pater Hans vormde dit eenvoudige torentje in klein bestek
een volledig architectonisch procedé en de opmaat voor zijn hele latere
architectuurtheorie.
De gebouwde realiteit van de kapel van Baarle-Nassau toont aan,
dat Dom Van der Laan in 1928 al zozeer overtuigd was van zijn zojuist
ontdekte ‘plastische getal’,3 dat hij dat direct heeft toegepast in het
klokkentorentje van die kapel, ondanks, of misschien wel juist dankzij, de
beperkingen die het eerdere ontwerp van Dom Bellot hem oplegde.
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een orde van grootte
van het plastisch getal
een orde van grootte
van de gulden snede

De ordes van grootte van de twee maatsystemen (tek. Hans W. van der Laan)

Twee opeenvolgende elementaire blokken sleutel tot de ontdekking
Wat was er nu zo bijzonder aan die andere maatvoering die op het
eerste gezicht slechts een afgeleide, een complicatie van de gulden snede
leek? Pater Hans heeft zich direct gerealiseerd dat die opeenvolging van
verhoudingen met modulaire potenties – en in een dichtere pakking
dan de gulden snede – perfect beantwoordde aan zijn eigen, eerdere
architectuuronderzoek aan de Domtoren in Utrecht. Daarbij moet hij
ongetwijfeld ook ontdekt hebben, dat de hoofdafmetingen van de kapel
van Bellot, behalve heel precies aan de gulden snede, in grote lijnen tevens
beantwoordden aan een telkundig verband, namelijk aan het vijfvoud
(met 1/3 extra) van een moduul van 22,8 koppen in de hoogte en aan het
drievoud van datzelfde moduul in de breedte, dus 123,2 x 70,2 koppen
voor de hele voorgevel. Dit inzicht verschafte hem in ieder geval het
bevrijdende kader om zijn klokkentorentje te baseren op een telkundige
ordening van de hele gevel, zoals hij die ook in de compositie van de
Domtoren had aangetroffen. De sleutel voor zijn ontdekking van het
plastische getal moet echter de ‘aangroei’ van twee opeenvolgende
zogenaamde elementaire blokken zijn geweest. Als in een tweedimensionaal systeem twee vlakken met drie opeenvolgende maten leidden
tot de gulden snede, dan moesten in de derde dimensie twee blokken
met elk drie maten noodzakelijkerwijs leiden tot een ander vast verband
van tenminste vier opeenvolgende maten. En dat verband bleek dus ook
werkelijk te bestaan. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat hij
als basisgegeven voor het torentje een opeenvolging van twee van zulke
blokken aangreep om zijn betoog kracht bij te zetten.		
Anders dan bij een abstracte kubus met exact gelijke vlakken en ribben,
was het hem te doen om de lineaire grenswaarden die onze concrete
ervaring van de grootte vastleggen, in eerste instantie in de zijden van
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de gulden snede reconstructie van het plan
Bellot in koppenmaten: 7 11 18 29

de ‘plastische’ maten van
het uitgevoerde ontwerp in
koppenmaten: 7,5 10 13,2 17,5

De elementaire blokken
in de klokkentoren volgens
het plastische getal en
volgens de gulden snede
(tek. Hans W. van der
Laan)

vlakken en vervolgens ook in de ribben van de, door drie vlakken bepaalde
blokken. De vlakken van zo’n eerste blok meten dan 1 : a, a : a2 en 1 : a2,
en de vlakken van een tweede, daaropvolgend blok a : a2, a2 : a3 en a :
a3. In het torentje zien we dat het galmgat een vlak is in de grondverhouding 1 : a en dat dit vlak onderdeel is van een staand elementair blok
met de afmetingen 1, a en a2. Dit blok wordt omsloten door een groter,
liggend elementair blok met de afmetingen a, a2 en a3. De voorwaarde
dat alle maten van die twee elementaire blokken elkaar opvolgen met
een vaste, benoembare verhouding, is hier direct zichtbaar, namelijk in
de breedtemaat van het tweede blok t.o.v. de breedte en diepte van het
eerste blok. Als die breedte, zijnde de grootste maat van de twee opeenvolgende blokken, 1 + a ofwel 1 + (2 maal a/2) bedraagt, ontstaat er een
regelmatige, doorgaande reeks van 1 - a - a2 - a3, met als voorwaarde 1
+ a = a3. In de ‘plastische’ maten van het nieuwe ontwerp, die globaal
overeenkomen met de toegepaste koppenmaten als eenheid, betekent
dat getalsmatig de reeks: 7,5 - 10 - 13,2 - 17,5.
Bij de reconstructie van het plan Bellot kan eenzelfde extrapolatie van
de maten van het galmgat, maar nu in de gulden snede-verhouding, ook
tot twee elementaire blokken leiden. Maar de breedte van het tweede
blok wordt dan zichtbaar veel te groot, namelijk 1 + 2a (~ 29 koppen).
Getalsmatig komt dat overeen met de reeks: 7 - 11 - 18 - 29. De concrete
reconstructie beperkt de vierde maat echter om praktische redenen tot
18 koppen. De opeenvolging van lineaire maten stopt in dat geval bij de
derde maat. Hieruit blijkt dat de gulden snede als instrument voor een
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samenhangende driedimensionale ontwikkeling, zelfs al op deze kleine
schaal, direct zijn doel voorbijschiet. Dit leidt tot de slotconclusie dat
een grondige analyse van de maatvoering van de eenvoudige bakstenen
kapel van Baarle-Nassau ver uitstijgt boven haar bescheiden verschijningsvorm. Als we er eenmaal oog voor hebben verschaft de nieuwe
maatsystematiek een compleet inzicht in de waarneming en het begrip
van onze ruimtelijke werkelijkheid. Voor pater Hans was de vondst vooral
een onderwerp voor verdere studie. In 1928 was het voor hem nog veel
te vroeg – en het totaalplan was ook nog veel te hybride – om de kapel
op dat moment al als architectonische vernieuwing te presenteren. Toch
blijft het opmerkelijke feit, dat het plastische getal hier voor het eerst
concreet tot realisatie kwam. Pas na de oorlog zou de Cursus Kerkelijke
Architectuur en de bouwpraktijk van de Bossche School dit nieuwe
ontwerpinzicht verder breed en succesvol uitdragen.
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Levende erfenis

V e r k e n n i n g va n v e r b o r g e n
mog e li j k h e de n
E e n b o t e n h u i s a l i a s h o t e l m e t h e t p l a s t i s c h e g e ta l
door: Hilde de Haan

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 willen ontwerpen, moeten hun eigen wegen vinden.
De rubriek Levende erfenis bespreekt projecten waar dat avontuur is
aangegaan. Dit keer een studieproject van Sjors Onneweer (1986) die voor
het ontwerp van een botenhuis c.q. hotel in de Achterhoek, houvast zocht
in het standaardwerk van Dom Van der Laan: het boek De architectonische
ruimte.
Twaalf weken tijd slechts, stond er voor de studieopdracht die Sjors
Onneweer in zijn derde academiejaar moest maken. Dat is weinig tijd
voor wie besluit om voor het eerst met het gedachtegoed van Dom
Hans van der Laan te werken. Maar Onneweer was vastbesloten en las –
speciaal voor de opdracht – het boek De architectonische ruimte van a tot
z grondig door. Zijn belangstelling voor deze benadering is langzaamaan
gegroeid. De eerste kennismaking was in 2009, toen hij als eerstejaars
academiestudent in een zogeheten ‘Hollandtoer’ de hoogtepunten van de
Vaderlandse bouwkunst langs trok. Een bliksembezoek was het geweest,
waarbij de kloosterkerk niet al te veel indruk maakte. Sjors Onneweer,
vergoelijkend: ‘Je had maar zo’n vijf minuten per gebouw’.
Een paar jaar later echter, bij een internationaal project in Liechtenstein,
viel het kwartje. Een plaatselijke docent sprak zeer bevlogen over Dom
Van der Laan. Wat Onneweer nu daarvan begreep, was dat Dom Van der
Laan houvast kon bieden bij de vragen die hem al langer bezig hielden.
Vooral: hoe ontwerp je gebouwen zo, dat ze een eenheid zijn? Dat
sloot aan bij wat hem toen frustreerde, namelijk dat in de huidige architectuur zo weinig aandacht wordt besteed aan maten en verhoudingen.
Over proportiesystemen leer je zo goed als niets. In de praktijk wordt
veelal gewerkt met standaardmaten die enkel om praktische redenen in
het leven zijn geroepen. Maar maatverhoudingen kunnen ook worden
gekozen uit puur architectonische overwegingen. Dat was bij uitstek zo
bij Dom Hans Van der Laan. Diens matenspel op basis van het plastische
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Het ontwerp geprojecteerd
op de locatie. Het hotel is
op de brug geplaatst, het
terras met brede trappen
voor opstap op de boten
staat haaks daarop.

Oude spoorbrug over de Berkel bij Borculo

getal is vooral een middel om een krachtig architectonisch samenspel te
verkrijgen. Onneweer: ‘Het leek me dat ik hier kon vinden hoe je ruimtes
onderling in relaties brengt’.
Van spoorbrug tot architectuur
Opmerkelijk genoeg had de studieopdracht op zichzelf niets met
maatvoering te maken. Het ging om een ‘strategisch ontwerp’ dat
gesitueerd moest worden in de Achterhoek. Studenten werd gevraagd
een ontwerp te maken dat het toerisme in de Achterhoek kon versterken.
Dit moest aansluiten op een lokale gegevenheid: de spoorverbinding die
daar eind vorige eeuw in onbruik was geraakt.
Sjors Onneweer ging ter plekke kijken en daar viel hem nog iets anders
op, namelijk hoezeer het landschap in de Achterhoek wordt gedomineerd
door beken. Hij begreep dat die ooit heel belangrijk waren geweest, als
watervoorziening en levensader. Nu boden ze de kans voor een toeristentrekker. Vanaf dit water was het Achterhoekse landschap heel mooi te
ervaren - en dat kon dus worden gestimuleerd.
En hier kwam ook het spoor om de hoek. Sjors Onneweer trok door het
land en vond de resten van maar liefst zeven spoorbruggen die over
beken lagen. Een aantal was inmiddels fietsbrug; andere lagen doelloos
in het land, soms al gedeeltelijk afgebroken. Die bruggen konden als
bodem dienen voor de toevoeging van architectuur.
Dat gegeven heeft hij vervolgens uitgewerkt, door op de basis van een
bestaande brug een botenhuis alias hotel te ontwerpen. Dit kon dan
het beginpunt kon zijn om ‘over het water’ de Achterhoek te beleven.
Onneweer: ‘Een tocht over het water, als een rustpunt om te ontsnappen
aan de dagelijkse hectiek’.
Wisselwerking
Het doel van het ontwerp was hiermee helder als glas: Onneweer wilde
een bouwwerk maken dat de overstap vormt van land naar water. Hij
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De constructie - waarbij
de lengte van de brug in
zeven 'kleinste eenheden'
is onderverdeeld - maakt
de maatvoering leesbaar.

pakte daarbij stevig uit en dacht aan een gebouw van deels vijf lagen. Het
omvat een ontvangstruimte, een uitkijkpost, een restaurant en een aantal
hotelkamers. Op waterniveau bedacht hij een botenhuis, en — los van
het hoofdgebouw — een paar drijvende hotelkamers. Die laatste zouden
slechts per boot bereikbaar zijn.
Alle volumes bepaalde hij aan de hand van het plastische getal, waarbij hij
ook de verdere theorie van Dom Hans van der Laan als leidraad trachtte te
nemen. Hier viel het hem wel op dat het boek De architectonische ruimte
‘beslist geen receptenboek’ is. Sjors Onneweer: ‘Het roept veel vragen op.
Van der Laan schrijft bijvoorbeeld uitgebreid hoe je de dikte van de wand
in relatie moet brengen met de ruimte die hij vorm geeft, maar nergens
heeft hij het over de hoogte’.
Gaandeweg merkte dat hij eigenlijk de verkeerde verwachtingen had
gehad. ‘Ik had aanvankelijk het idee dat het boek een soort gids zou zijn
voor architectuur. Met richtlijnen hoe je ontwerpen aan kon pakken’. Al
doende merkte hij op dat dit niet klopte. ‘Je moet beginnen met een eigen
concept – pas daarna kunnen de lessen hulpmiddel zijn’. Uiteindelijk werd
het een wisselwerking, van eigen invallen en inzichten van Dom Van der
Laan. Wat hij het duidelijkst overnam was het werken met het plastische
getal. Onneweer: ‘Het mooie van het stelsel is dat hierin ordes van grootte
worden onderscheiden. Ofwel: het plastische getal bestaat uit reeksen
van steeds acht in grootte oplopende maten, waarvan de kleinste en de
grootste maat het beginpunt zijn van nieuwe reeksen. De kleinste maat is
de grootste van een kleinere reeks; de grootste maat de kleinste van een
grotere reeks. Dat heb ik duidelijk gebruikt, door het ontwerp in twee
ordes van grootte uit te werken.’ Hij tekende drie ordes uit.
Wat hem ook sterk aansprak was het begrip eurythmie. Hiermee duidde
Dom Van der Laan de onderlinge verhoudingen aan van lengte, hoogte
en breedte van eenzelfde volume. Deze dienden zich dan te verhouden
volgens de maatverschillen van het plastische getal. Van der Laan werkte
dit gegeven uit tot twee zogeheten morfotheken; de kleine morfotheek
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met platte vormen en de grote morfotheek met blokken waarvan lengte,
breedte en hoogte wisselen. Onneweer tekende die over en koos voor de
hoofdvolumes van zijn botenhuis bewust voor vormen uit de morfotheek.
Ook bij de verdere uitwerking van het ontwerp vond hij nog aanknopingspunten in het boek van Dom Van der Laan. Wat hij oppikte was bijvoorbeeld dit: ‘Van der Laan kiest als basis van het ontwerp een eenheid
die inherent is aan het gebouw en ook herkenbaar is’. Sjors Onneweer
hierover: ‘Door dat inzicht kan je bereiken dat alle ruimtes ten opzichte
van elkaar in een ‘verstaanbare’ verhouding staan, en dat geldt tevens
voor de wanden die de ruimtes omgeven’.
Het gebouw werd gedacht op een bestaande spoorbrug. ‘Die brug werd
daarmee automatisch de basis van het ontwerp, en vormde de grootste
maat van de door mij gekozen grootste orde. Gekoppeld aan de breedte
van de brug, werd de breedte van het gebouw deels vastgesteld op de
kleinste maat van dezelfde reeks (klein element), en deels op de tweede
maat (groot element).’ Ook in de constructie komen die maten terug.
Voor de afstand van de kolommen en liggers is de kleinste maat van
de grootste reeks gekozen. De wanden gaf hij een dikte van 1/7 van de
breedte van het gebouw.
Deze dikte van de wand maakte hij ‘ervaarbaar’ door openingen in de
gevel. Omdat de wand zo’n belangrijk element is in de theorie van Dom
Van der Laan, deed Onneweer er vaak wat extra’s mee. Op verschillende
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Impressie van hal en
trappenhuis, waarin
te zien is dat de
wanden, als belangrijk
maatgevend element,
soms een bijzondere
functie kregen zoals kast
of bank.

plekken kregen ze ‘meerwaarde’, bijvoorbeeld door er een bank of kast in
onder te brengen, dan wel een lift of een nis voor het stallen van kano’s.
Tot slot werd ook de keuze voor het bouwmateriaal hierdoor ingegeven.
Onneweer: ‘Zowel voor de constructie als voor de gevelbekleding koos
ik voor baksteen. Ten eerste omdat dit een massief bouwmateriaal is dat
toch dynamisch kan worden toegepast. Ten tweede omdat bakstenen
muren zijn opgebouwd uit kleine elementen die in zichzelf een duidelijke
eenheid hebben.’
Al met al was het project een leerzame ervaring die een goede
beoordeling heeft opgeleverd – maar Onneweer heeft nog niet het idee
dat hij de theorie van Van der Laan nu beheerst. Hij verzucht: ‘Ik heb
geen volledige vrijheid ervaren in het ontwerpen, en zeker niet in de
toepassing van het plastische getal. Ik denk dat je, om dat de bereiken,
ten minste de mogelijkheid moet hebben om een aantal keren opnieuw
te beginnen. Dat kan niet als je in twaalf weken tijd zo’n complex boek uit
wilt pluizen en ook nog een heel ontwerp moet maken.’
Wel heeft hij een belangrijke les geleerd: dat je uit alleen het boek van
Dom Van der Laan niet kunt achterhalen hoe je hiermee moet ontwerpen.
Dat brengt hem tot een goede raad voor wie, net als hij, met de lessen van
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De uitgewerkte plattegrond van een 'drijvende
hotelkamer', met vrije
kolom als scheidend
element in de kamer,
eigen botenhuis en bad.

Dom Hans van der Laan aan de slag wil gaan: ‘Je moet eigenlijk eerst de
gebouwen hebben opgezocht die met dit gedachtegoed zijn ontworpen.
En, beter nog, ook de ontwerpen die daaraan ten grondslag liggen, heel
goed hebben geanalyseerd.’
Hijzelf kwam hier pas enigszins aan toe na afloop van dit studieproject
en het viel hem op dat nooit precies de maten van het stelsel waren
aangehouden. Hij ontdekte zo dat blijkbaar heel veel speelruimte en
variatie mogelijk was. In het botenhuis is dat niet gebeurd, maar dat komt
later misschien nog wel bij andere ontwerpen.
Tekeningen en impressie: Sjors Onneweer
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Proefschrift Dick Pouderoyen:

M a at b e p e r k i n g i n h e t a r c h i t e c t o n i s c h
o n tw e r p
V i s u e l e r e l e va n t i e va n m a at s y s t e m e n a l s G u l d e n s n e d e
e n P l a s t i s c h e g e ta l
Maatsystemen, gebaseerd op o.m. Giorgi-getallen, wortel-2,
Gulden snede en Plastische getal, pretenderen een positief
effect te hebben op de visuele kwaliteit van een ontwerp.
Onder visuele kwaliteit wordt dan verstaan een ‘variatie’
ofwel een balans tussen herkenning en verrassing. Deze studie
beperkt zich tot de grootte (kwantiteit) van gebouwen, dus
tot de maten ervan: maatvariatie die spannend maar ook
leesbaar is, zonder in chaos of eentonigheid te vervallen. De
toegespitste vraag is: dragen deze systemen en getallen bij
aan een meetbare vorm van die balans en op welke wijze?
Architectuur kan volgens de auteur niet los gezien kan
worden van een locatie en een reëel programma. Aan de
hand van acht studieobjecten: zes bekende gebouwen (onder
meer de Villa Emo van Palladio, de Unité d’Habitation van
Le Corbusier, de Van Nelle-fabriek van Brinkman en Van der
Vlugt en de Abdijkerk te Vaals van Dom Van der Laan) en
twee stadswijken in Nijmegen wordt daarom onderzocht:
wanneer een overeenkomst van maten met een maatsysteem
kan worden waargenomen, waaruit de eerdergenoemde
positieve effecten kunnen bestaan en wat het verschil in toepassing is van maten met
een praktisch maatsysteem, zoals bijvoorbeeld het metrieke stelsel.
In dit onderzoek komt naar voren dat de voor de stedenbouw ontwikkelde ‘orde van
grootte’, afgeleid van de schaalniveaus van De Jong,1 in de studieobjecten beter aan
te wijzen is dan de orde van grootte van Hans van der Laan, namelijk variërend van
beperkte naar ruime orde, en met een ruimere opvolging. Die ruimere en variabele
orde van grootte maakt de verschillen tussen de maatsystemen zichtbaar, en samen
leiden deze tot een set van waarnemingsgradaties. Die set vormt een basis voor verder
onderzoek naar meetbare criteria voor ruimtelijke visuele kwaliteit en een referentiekader voor ruimtelijke ontwerpers.
Meer in het algemeen laat deze studie de noodzaak zien van een op waarneming
gerichte ordening van maten, voor de effectiviteit van de architectuur in de stad.
Van dit proefschrift wordt een toegankelijke op de ontwerppraktijk gerichte handelseditie voorbereid in de Nederlandse en de Engelse taal.

Promotie aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, 17 oktober 2013
Promotor: Prof. dr. ir. Jo Coenen
1

T.M. de Jong, Diversifying environments through design, (Delft 2010), p. 21

33

Proefschrift Caroline Voet:

B e tw e e n t h e L i n e s a n d i t s m a r g i n s
S pat i a l S y s t e m at i c s i n t h e w o r k o f D o m H a n s va n d e r L a a n
(1904-1991)))
(Tussen de lijnen en hun marges; ruimtelijke systemen in het werk van Dom Hans van
der Laan)
Op 26 augustus 2013 rondde de Antwerpse architecte Caroline
Voet (geb. 1974) haar jarenlange promotieonderzoek af naar
Dom Hans van der Laan. Met haar proefschrift verwierf ze de
titel ‘Doctor in Engineering’. Het doel van Voet was breed:
ze beoogde ‘vanuit een zowel contextuele als historische
benadering’ een diepgaand inzicht te verkrijgen in Van der
Laans architectuurtheorie en in de praktische toepassing
hiervan. Twee onderwerpen stonden in haar onderzoek
centraal. In de eerste plaats wilde ze inzicht krijgen in de
‘genealogie, evolutie en de historiografie’ van de architectuurtheorie. Ofwel: in het ontstaan en de ontwikkeling
hiervan en in de context die daarbij van invloed was. In de
tweede plaats richtte haar onderzoek zich op de praktische
toepassing van de theorie, door leerlingen van Dom Van der Laan maar vooral in het
werk van hemzelf.
Al met al wordt zo een rijk beeld geschetst van Dom Van der Laan, waarbij diens
ontwikkeling, en de vele invloeden daarop, uitgebreid ter sprake komen. Door een
grondige analyse van ongepubliceerd bronmateriaal, zoals tekeningen en Van der
Laans persoonlijke briefwisselingen, toont Voet aan hoezeer ‘een intrinsieke relatie’
bestaat tussen datgene wat hem motiveerde en de vele ‘bronnen’ die hem beïnvloed
hebben. Het benedictijner klooster in Oosterhout bood, wetenschappelijk en
spiritueel, een vruchtbare bedding voor zijn zoektocht en gaf hem vele filosofische
aanknopingspunten. Maar ook zijn ‘architecturale’ achtergrond en zijn omgang met
tijd- en vakgenoten hadden invloed op de ‘hiërarchische dieptestructuur’ waar Van
der Laan naar zocht.
Het tweede hoofdonderwerp van Voet betreft de praktische toepassing van het
plastische getal, met nadruk op Dom Van der Laans eigen ontwerpen. Dat resulteert
is een ‘geannoteerde catalogus’, die overigens nauw samenhangt met de historische
reconstructie van het eerste deel. Voet heeft chronologisch alle ontwerpschetsen,
analytische schema’s en het gerealiseerde werk van Van der Laan geanalyseerd. Ze
laat zien hoe diens archetypische modellen evolueerden tot patronen en formules, die
hij daadwerkelijk als onderlegger heeft gebruikt om tot zijn specifieke, eigen architectuurstijl te komen. Voets benoemt deze stijl als ‘elementaire architectuur’ en gaat
uitvoerig in op de concepten die hierbij een essentiële rol vervullen, zoals de ‘marge’,
het ‘plastische getal’ en de ‘architectonische ruimte’, evenals de ‘onderlinge nabijheid’
en de ‘dynamische superpositie’.
Ook de appendices zijn van belang. Hier worden de gerealiseerde gebouwen van
Dom Van der Laan vanuit bovengenoemde optiek belicht (abdij St-Benedictusberg in
Vaals; abdij Roosenberg en het klooster voor de Mariazusters van St-Franciscus in het
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Een analyse van Dom van der Laan uit 1947, van de toren van de Lambertuskerk in Wouw

Belgische Waasmunster, evenals huis Naalden in Best). Tevens komen zijn niet-gerealiseerde ontwerpen aan de orde. Onder die laatste: de kerk in Martinique (1962), een
atelier in Vijlen (1965), een woonhuis in het Belgische Waregem (1988) en het mannenklooster in Tomelilla, Zweden (1988/89). Het vrouwenklooster in Tomelilla krijgt als
‘case-studie’ speciale aandacht omdat dit voor Dom Van der Laan, naar diens eigen
zeggen, het gebouw was waarbij hij zichzelf het sterkst als ontwerper heeft geëlimineerd. Het moest een ‘directe vertaling’ worden van zijn theoretische modellen. Voor
de beschrijving van dit klooster werd Voet bijgestaan door Rik van der Laan, die in dit
geval nauw met zijn oom Hans samenwerkte en die na diens dood het gebouw heeft
gerealiseerd.
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Proefschrift Tiziana Proietti:

Or di n e e Propor z ion e
D o m H a n s va n D e r L a a n e l’ E s p r e s s i v i tà d e l l o S pa z i o
Arc h itetton ico
(Orde en proportie. Dom Hans van der Laan en de uitdrukking van de architectonische ruimte)

Met haar dissertatie, die zij op 11 juli 2013 voor de Sapienza
Universiteit in Rome verdedigde, wil architecte Tiziana Proietti
(Rome, 1983) aantonen waarom het gebruik van verhoudingen
van belang is voor de verstaanbaarheid van de dingen die wij
maken. Hiertoe introduceert zij het begrip ‘cognitieve waarde’
van proportie, waarmee zij aan wil duiden dat het gebruik van
verhoudingen, of inzicht in de grootte in het algemeen, van
belang is voor de manier waarop wij de werkelijkheid om ons heen
leren kennen. Op kritische wijze snijdt zij in haar proefschrift de
oorzaken aan van de huidige crisis in de proportietheorie in de
kunsten. In Dom Hans van der Laan, met zijn overtuigende theorie
en in zijn innemende werk, herkende zij echter een spilfiguur om
de rol van proportie bij het ontwerpen opnieuw leven in te blazen.
“Van der Laan heeft zijn leven gewijd aan het onderzoeken van
klassieke architectonische principes. Hierbij bedient hij zich niet
van metafysische aannames, maar gaat hij steeds opnieuw uit van de vraag wat er
eigenlijk gebeurt als wij iets maken.” Het interessante aan Van der Laans proportietheorie vond Proietti nu juist dat hij in zijn zoektocht naar de essentie van het ‘maken’
steeds alle twijfelachtige constructies van mathematische formules ten dienste van
onbewezen symbolische, esthetische of ethische waarden heeft vermeden. “Zonder
toe te geven aan de charmes van veronderstelde harmonische geometrische vormen
of mathematische formules, distantieerde hij zich van het moderne debat, terwijl hij
in zijn lessen en in zijn werk een geheel nieuwe interpretatie van de rol van verhoudingen naar voren bracht.” Volgens hem is het gebruik van verhoudingen geen
instrument om perfectie, schoonheid en harmonie te bereiken, maar drukt ‘proportie’
- door de ‘geleding’ in onderscheiden delen - de ‘samenstelling’ uit van de dingen
die wij maken om in ons bestaan te voorzien. Uitgaande van de Van der Laans architectuurtheorie behandelt Proietti dus het belang van de - door proportie verkregen
- verstaanbaarheid van architectuur voor onze verstandelijke ontwikkeling. Hiermee
sluit zij aan bij de huidige belangstelling van de neurowetenschapppen en neuroaesthetica voor de kunsten.
Het proefschrift Ordine e Proporzione kwam tot stand met medewerking van prof. Roberto Secchi
(Sapienza Universita, Dipartimento di Architettura et Progetto DIAP), dr.ir. Jaap Dawson (TU Delft),
dr.ir. Leo Tummers (Van der Laan Stichting) en br. Lambertus Moonen o.s.b. (Archief Hans van der Laan
te Vaals). Voorafgaand aan het schrijven van haar dissertatie heeft Tiziana Proietti de proportietheorieën van Renaissance-architecten bestudeerd, met name het werk van de Florentijnse humanist Leon
Battista Alberti. Als resultaat van dit onderzoek verscheen van haar hand de publicatie: Concinnitas.
Principi estetici nell’opera di Leon Battista Alberti (Rome 2010). Sinds deze studie houdt zij zich bezig
met het onderzoek naar proportietheorieën vanaf de Oudheid.
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D e wa a r d e va n v e r h o u d i n g e n v o o r d e
v e r s ta a n b a a r h e i d va n a r c h i t e c t u u r
Een beschouwing over de manier waarop wij inzicht verwerven in de dingen om ons
heen en over de invloed van architectuur op ons bewegen en handelen aan de hand
van een analyse van Van der Laans ontwerp voor de abdij Sint-Benedictusberg te
Vaals.

Uitgaande van de verschillende aspecten van Van der Laans architectuurtheorie: ruimte, vorm en grootte, die Tiziana Proietti op een eigen, associatieve manier hanteert, wil zij in het onderstaande artikel aantonen waarom
het gebruik van verhoudingen van belang is voor de architectuur en alle
andere dingen die wij maken. Zij merkt op dat onze bewegingen, vaak
zonder dat wij ons daar direct van bewust zijn, door de vorm van een ruimte
worden geregiseerd. Op het niveau van de vorm wijst zij aan dat wij door
het herkennen van overeenkomsten betekenissen verlenen en de hiërarchische structuur van een bouwwerk leren begrijpen. Door aan architectonische elementen verhoudingen toe te kennen en deze ook te herhalen,
geven wij tenslotte niet alleen maat aan de architectuur, maar ook aan onze
handelingen – en daarmee niet alleen aan de ruimte, maar eveneens aan de
tijd. Bij deze opgang van ervaring naar inzicht via de verschillende architectonische aspecten speelt het ‘typeren’ van vormen volgens haar een cruciale
rol; hierdoor kan de stap gemaakt worden van de concrete werkelijkheid
naar ons verstand.
Juist omdat zij het begrippenkader van Van der Laan op een eigen wijze
hanteert, roept het artikel tussen de regels door interessante vragen op als
wat eigenlijk verschil is tussen ervaring en waarneming van een ruimte of
wat nu precies ons inzicht in de grootte der dingen bepaalt.
door Tiziana Proietti
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Kerk van de abdij St.-Benedictusberg te
Vaals (foto: T. Proietti)
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Door de eeuwen heen zijn er veel studies gedaan naar
het ‘maken van architectuur’ als fysieke en als geestelijke
activiteit. Hoewel de meeste hiervan erkennen dat er een
invloed van gebouwen uitgaat op het menselijk lichaam
en op de zintuiglijke waarneming, zijn er maar weinig
die het belang inzien van architectuur voor onze intellectuele ontwikkeling. Algemeen wordt aangenomen
dat het menselijk verstand een actieve rol speelt bij de
productie van allerlei dingen om ons heen, maar dat het
ook betrokken is bij de beleving van architectuur, is weinig
onderzocht en wordt zelden als richtinggevend beschouwd
bij het maken van gebouwen. Niettemin geeft het ervaren
van architectuur, om Geoffrey Scott in The Architecture of
Humanism (1914) aan te halen, ons in het algemeen meer
een intellectuele en spirituele voldoening dan een bewust
fysiek genoegen.1 Deze ‘intellectuele voldoening’ komt
voort uit de structuur van kenbare vormen die maat en
orde vertonen. Aan het eind van de negentiende eeuw
betoogde Robert Vischer dat gebouwen met bepaalde
verhoudingen aangenaam aandoen, niet vanwege hun
wiskundige verhoudingen, maar vooral omdat ze overeenstemmen met de manier waarop ons verstand functioneert. 2 In diezelfde tijd begon Ruskin zijn Seven Lamps of
Architecture met de woorden: ‘Elke architectuur beoogt
een effect op de menselijke geest en is niet alleen maar

dienstbaar aan het menselijk lichaam’.3 Al deze aannames
zijn gedaan op filosofische en theoretische gronden, maar
wat betekent ‘intellectuele voldoening’ nu eigenlijk? Hoe
beïnvloeden kenbare vormen onze ervaring van architectuur? Waarom zijn goed geproportioneerde vormen
beter te begrijpen dan niet-geproportioneerde? En wat
vraagt het intellect ons als we een architectonische ruimte
binnenkomen?
Enkele tientallen jaren na het boek van Scott verwezenlijkte de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan
de humanistische waarden die de Engelse historicus had
beschreven, door architecten een nieuw gezichtspunt
te geven voor het maken van dingen. Hij gaf tastbare
oplossingen voor bovenstaande vragen in de vorm van
gebouwen en geschriften, grotendeels samengevat in een
echt architectonisch tractaat met de titel De architectonische ruimte.4 Teruggetrokken in de abdij te Oosterhout
ontdekte Van der Laan een verhoudingenstelsel dat hij
het ‘plastische getal’ noemde en waarmee hij een nieuwe
betekenis aan het begrip proportie toekende, die we als
‘cognitieve waarde’ of waarde voor de verstaanbaarheid
van vormen zouden kunnen karakteriseren.5 Van der Laans
theorie en werk ademt een rationele humanistische geest,
ontdaan van elke vorm van mystiek, waarmee hij vooruitloopt op recente interdisciplinaire studies op het gebied
van kunst en kennisleer. De theorie van het plastische
getal, die haar wortels vindt in de directe menselijke
ervaring van de natuur en de gebouwde omgeving,
bewandelt de weg van de wetenschappelijke en humanistische methode. In De architectonische ruimte onderscheidt Hans van der Laan drie manieren waarop de mens
de gebouwde omgeving kan ‘bewonen’: door a. ervaring
van de ruimte, b. waarneming van de vorm en c. verstandelijke waardering van de grootte. Samen dragen deze
aspecten bij aan de verstaanbaarheid van architectuur.

3
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Ruskin,

The
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Lamps

of

Architecture, (1889) 1984, p. 8. Cfr: Richard
Padovan, Proportion. Science Philosophy

A. Ervaring van de ruimte door nabijheid
In de Moderne tijd is het gebruik van ons intellect
verbannen naar een gebied waar de functionele productie
overheerst. Hierdoor is de betekenis van de ervaring van
de ons omringende omgeving op de achtergrond geraakt.
Toch is het m.i. in eerste instantie door de ervaring van
ruimte dat vormen voor de menselijke geest verstaanbaar
worden.
Wanneer we een klassieke basiliek binnenkomen,
roept de ritmische opeenvolging van kolommen aan
weerszijden van het schip ons als het ware op om naar
voren te lopen en het altaar te naderen. Onze eerste
ervaring van de ruimte wordt geleid door architectonische
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1977.
5

De gedachten en analyses van verhoudin-

gen in dit artikel zijn het resultaat van mijn
proefschrift: Ordine e Proporzione. Dom
Hans van der Laan e l’espressività dello
Spazio Architettonico, juli 2013, DIAP, afd.
Architectuur, Sapienza Universiteit, Rome.

39

elementen, die omgekeerd vorm geven aan de ruimte.
Hun groottes, afmetingen en verhoudingen begeleiden
onze bewegingen door de ruimte. De afstand tussen de
kolommen, en de verhouding tussen hun breedtes en de
open ruimtes daartussen, spelen – vaak zonder dat we ons
daarvan bewust zijn – een rol bij het bepalen van onze
bewegingen. Als de kolommen te dicht bij elkaar staan,
schatten we de ruimte langer in dan deze in werkelijkheid
is; het altaar lijkt bijna oneindig ver weg en we komen traag
vooruit, omdat we de ons omringende ruimte niet kunnen
beheersen. Als de ruimte tussen de kolommen daarentegen te wijd is, zien we weinig onderscheid tussen het
schip en de zijbeuken, en kunnen we onze bewegingen
niet goed richten. We gaan vooruit maar veranderen
steeds van koers, we lopen door de zijbeuken en het schip
zonder de ruimte te kunnen bevatten en we voelen ons
verloren. Ook het altaar is geen eindpunt meer van de
architectonische ruimte en we raken in verwarring.
Onze bewegingen opgeroepen door de architectuur
Het eerste wat onze geest van een architectonische
ruimte vraagt, is dat zij duidelijk richting geeft aan onze
bewegingen. We willen begrijpen wat onze plaats in een
ruimte is en onze dagelijkse, routinematige bewegingen
door de architectuur laten leiden. Om een ruimte verstaanbaar te maken voor de menselijke geest en richting
te kunnen geven aan onze bewegingen, moeten haar
vormen duidelijk zijn bepaald. Alleen op die manier,
wanneer zij door haar ordening toegankelijk is voor
ons verstand, kunnen wij een ruimte ook beheersen. De
architectonische ruimte is de ‘gehumaniseerde’ vorm van
de natuurlijke ruimte, die onbegrensd is en onkenbaar
voor het menselijk verstand. Zij moet een eigen, specifieke
vorm bezitten, die bepaald wordt door de plaatsing van
de haar omringende massieven en hun onderlinge
nabijheden. Deze vorm moet ten dienste staan aan ons
intellect.
Drie zones: cella, hof en domein
Met dit voor ogen vatte Van der Laan de manier waarop
wij architectonische ruimtes ervaren samen in drie ‘zones’
die direct gerelateerd zijn aan onze bewegingen en
handelingen. De eerste, kleinste zone is de ruimtecel,
waarin men handelingen verricht of kan rusten. De tweede
is de hof waarin men rond kan lopen. De derde zone
tenslotte, het domein genaamd, omvat de ervaring van de
grens tussen de architectonische en de natuurlijke ruimte,
zij representeert de begrenzing van ons gezichtsveld.
Cella, hof en domein dirigeren, dankzij hun vorm die door
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de plaatsing van massieven wordt opgeroepen, onze bewegingen.
De vorm van de ruimte geeft richting aan onze beweging
Deze eenvoudige zienswijze is m.i. uitbreidbaar tot andere ruimtes, zoals galerijen en zalen en daarmee ook tot
de vorm van de ruimte. Wanneer we ons in een langwerpige ruimte bevinden met een verhouding van 1 : 7
of 1 : 5, zijn we geneigd om te lopen. De ruimtelijke
vorm die in dit geval kan worden aangeduid als een
staaf – de ordening van vormen die door van der Laan
wordt gehanteerd kent een onderscheid in drie groepen,
namelijk blokken, staven en platen – vraagt om beweging.
Wanneer we echter een blokvormige ruimte binnengaan,
met een plattegrond van 1 : 1 of 3 : 4, zijn we geneigd om
daar te verblijven. Elk van deze ruimtevormen heeft, dankzij haar verhoudingen, een andere invloed op onze ervaring.
Sommige lezers zouden het niet eens kunnen zijn met deze
beweringen door hun herinnering aan Griekse tempels of
andere monumentale gebouwen, waar deze associatieve
verwijzingen al gauw tegenstrijdig zijn. Een blokvorm die
is uitvergroot tot extreme afmetingen, nodigt niet uit
tot verblijven, maar tot een verkenning door erin rond te
lopen. Maar in dat verband is het van belang te benadrukken dat Van der Laan verwijst naar architectuur die
direct voortkomt uit dat wat mensen nodig hebben
om zich in de natuur te handhaven. De theorie van het
plastische getal staat ver af van elke vorm van religieuze
architectuurinterpretatie. Architectuur beantwoordt volgens Van der Laan rechtstreeks aan ons ‘beperkte’ intellect
en geeft de mens een plaats binnen de onbevattelijke en
onmetelijke natuur.
Thematismos
Aan het eind van zijn leven bracht Van der Laan in
een synthese van zijn werk vormen in verband met de
houdingen die het menselijk lichaam kan aannemen:
zitten, staan en liggen. Deze houdingen van het menselijk
lichaam zijn niet gelieerd aan dagelijkse gebruiksvoorwerpen – stoel, tafel en bed – zoals bij Le Corbusier,
maar komen overeen met de drie soorten vormen die
Van der Laan onderscheidt: blokken, staven en platen.
Hij gebruikt de begrippen zitten, staan en liggen dus als
metaforen voor vormen of ruimtes van bepaalde verhoudingen. Het evenwichtig samenplaatsen van deze vormen
ten behoeve van de ruimtevorming noemde Van der Laan
‘thematismos’.6 Van der Laan heeft niet meer de kans

6

Het Griekse woord ‘thematismos’ (van

τιθημι) houdt verband met de handeling van (in orde) leggen, zetten, stellen,
plaatsten. Het Latijnse woord dat hiermee overeenkomt is ‘statio’ en wordt
door Vitruvius genoemd in De architectura als een van de categorieën van het
begrip ‘decor’ (bk I.2.2). Van der Laan koos
dit niet zo bekende begrip vanwege de
tweede betekenis die Vitruvius eraan toekent en gaf het een nieuwe betekenis door
de semantische waarde van het Griekse
stamwoord opnieuw te interpreteren.
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Afb. 1 Abdij St-Benedictusberg te Vaals.
‘Al vanaf de eerste stappen die wij in het
poortgebouw van de abdij zetten, begeleidt
de architectonische ruimte onze gang’
(tekening T. Proietti)

Poortgebouw van de abdij St-Benedictusberg
te Vaals (foto: T. Proietti)

gehad om dit aspect van zijn theorie volledig uit te diepen,
maar de overeenkomst tussen architectonische vormen en
houdingen van het menselijk lichaam biedt zeker aanknopingspunten tot een aantal interessante observaties, die ik
hieronder heb getracht nader uit te werken.
Zo nodigt een staafvorm, afhankelijk van of hij horizontaal
of verticaal is geplaatst, uit tot lopen dan wel tot stilstaan.
Van der Laan is nooit betrokken geweest bij de bouw
van een toren, die we zouden kunnen beschrijven als een
verticaal geplaatste staaf, maar torens en wolkenkrabbers,
waarin mensen op en neer bewegen in liften en trappenhuizen, leren ons dat staafvormige gebouwen nauw
verbonden zijn met beweging. Staafvormen roepen een
voortgang op. Ze nodigen uit om de hele lengte van de
vorm te doorlopen.
Eerder zagen we al hoe men een blokvorm ervaart. Maar
wat gebeurt er met ons binnen een plaatvorm? Zijn we
geneigd om te liggen en te rusten? In werkelijkheid is dit
niet zo. Als we in een grote ruimte zijn, voelen we ons
niet prettig als we blijven staan; we willen rondlopen,
tenzij een specifieke functie ons vraagt om er te blijven,
zoals in conferentieruimtes. Toch beseffen we dat we ons
bevinden in een ruimte die op de grond is georiënteerd.
We associëren een plaatvorm met een gevoel van rust,
kalmte en stabiliteit. Dat wordt anders als de plaatvorm
verticaal wordt neergezet. In dat geval ervaren we, net als
in een toren, de behoefte aan beweging, maar we hebben
niet hetzelfde gevoel van stabiliteit.
Analyse van de abdij Sint-Benedictusberg
Door een analyse van Van der Laans architectuur voor de
abdij Sint-Benedictusberg te Vaals (1956-1986) zou ik dit
onderwerp nog wat nader willen uitdiepen om uiteindelijk
een poging te doen om de waarde van verhoudingen voor
de verstaanbaarheid van architectuur aan te tonen.
Al vanaf de eerste stappen die wij in het poortgebouw
van de abdij zetten, begeleidt de architectonische ruimte
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Afb. 2 Overeenkomstige verhoudingen
van de plattegronden van het atrium, het
impluvium en de klokkentoren te Vaals
(tekening T. Proietti)

onze gang (afb. 1). Zodra we de ruimte binnenkomen
voelen we ons uitgenodigd om naar links te gaan, aangetrokken door de pijlers over de volle hoogte van het
atrium. De donkere gang met de spreekkamers voor ons
verdwijnt naar de achtergrond en krijgt zijn eigen plaats
in de hiërarchie van de structuur van het gebouw. Als we
in het atrium zijn binnengekomen, nodigt zijn verhouding
van 2 : 3 ons uit om de lange zijde van de ruimte te volgen,
waar zich een monumentale trap bevindt (afb. 2).7 Ook al
bevinden we ons in een blokvorm, toch zijn we door de
afwezigheid van een dak geneigd om langs de lange zijde
van de ruimte ons pad te vervolgen. En de open ruimte
over de volle hoogte – dit is geen blokvorm meer, maar
een staaf uitgestrekt naar de natuurlijke ruimte erboven
– vraagt ons om omhoog te gaan en de eerste verdieping
te bereiken. Nadat we op dat niveau ook de korte zijde
van het atrium hebben doorlopen, vinden we de toegang
tot de kerk recht voor ons. De deur verdeelt onze weg in
een blokvormige ruimte achter ons en een staafvormige
ruimte voor ons, de galerij van de rechter zijbeuk (1 : 10).
Als we de deur gepasseerd zijn, zien we links een reeks
opeenvolgende pijlers met een intercolumnium dat vrijwel
overeenkomt met de Vitruviaanse eustylos. 8 De open
pijlerwand nodigt ons uit om voort te gaan naar het altaar.

Toegang tot de abdijkerk te Vaals via de
oostelijke zijbeuk (foto: T. Proietti)

7

Vervolgens merken we op dat de architectonische
ruimte van het schip, evenals de vorm van de hele kerk,
de verhouding 3 : 8 bezit – een afgeleide figuur die zich
bevindt tussen de reeks van vier ‘velden’ en vier ‘stroken’
die Van der Laan op grond van de verhoudingen van
het plastische getal heeft samengesteld (AR, hst. X,2
en X,11). Het is een verhouding die zich bij uitstek leent
voor ruimtes, waarin bezoekers worden uitgenodigd om

De

specifieke

verhouding

van

deze

ruimte (2 : 3) wordt herhaald in het ‘impluvium’, de open middenruimte van het
atrium, en opnieuw in de plattegrond van
de toren (afb. 2).
8

Bij de ‘eustylos’ staan de kolommen van

een open wand of galerij noch te dicht op
elkaar, noch te wijd uiteen.
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Afb. 3 Overeenkomstige verhoudingen
van de plattegronden van de kerk, het
poortgebouw en de nieuwe galerij te Vaals
(tekening T. Proietti)

De gang van het poortgebouw van de abdij.
‘Het poortgebouw is net als de kerk verdeeld
in langwerpige staafvormen, geleed door de
deuropeningen naar de spreekkamers’
(foto: T. Proietti)

te lopen. In feite hebben zowel de plattegrond van het
poortgebouw als die van de nieuwe galerij (1986), die de
nieuwe kloosterhof van de natuurlijke ruimte scheidt, deze
zelfde verhouding (afb. 3). Het poortgebouw is net als de
kerk verdeeld in langwerpige staafvormen, geleed door
de deuropeningen naar de spreekkamers. En de galerij
maakt door de spiegelwerking van de pijlerwanden aan
weerszijden eveneens een staafvormige indruk (AR, hst.
XII,9). De verhoudingen van deze architectonische ruimtes
zijn duidelijk bedoeld om te voldoen aan het intellect, dat
op zijn beurt onze bewegingen leidt bij de ervaring van
het gebouw.
B. Waarneming van de vorm door gelijkvormigheid
De volgende stap van mijn onderzoek betreft de waarneming van vormen. Bij het ervaren van een architectonische ruimte, bevindt men zich in een ruimte met een
bepaalde vorm en onbewust handelt men daarnaar. Zoals
al eerder opgemerkt ontleent een architectonische ruimte
haar vorm aan de plaatsing, geleding en onderlinge
nabijheid van de haar omringende massieven, die elk hun
eigen specifieke vorm hebben. De vraag nu is echter hoe
tweedimensionale vormen en hun verhoudingen bijdragen
aan de verstaanbaarheid van de architectuur.
Wij kunnen vormen alleen waarnemen wanneer zij zich
aftekenen tegen een ongevormde achtergrond. We
worden omringd door massieven die gespatieerd zijn door
leegtes. Wanneer die massieven en leegtes zich nu op een
bepaalde manier tot elkaar verhouden, wordt de ervaring
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van het lopen door de ruimte ook een daad van het
intellect.9 De verschillende architectonische elementen,
zoals pijlers en wanddelen, zijn driedimensionale vormen.
Hun volumes worden echter begrensd door vlakken die
stuk voor stuk een eigen verhouding hebben. Deze vlakken
onthullen de dikte, breedte en hoogte van die volumes.
Vooral de dikte van de wand speelt een belangrijke rol in
de verstaanbaarheid van architectuur. Deze dikte wordt
gerelateerd aan de ruimte die zij begrenst, en die ruimte
op haar beurt aan de andere ruimtes van het gebouw,
waardoor een hiërarchie in de architectonische structuur
wordt opgeroepen.
Nabijheid en vormovereenkomst in de abdijkerk te Vaals
Als we de abdijkerk van Vaals betreden, komen we binnen in
de rechter zijbeuk, waardoor we vervolgens de ruimte van
het middenschip bereiken. Waarschijnlijk heeft de keuze
van Van der Laan om de toegang van de kerk van de klassieke, centrale positie in het middenschip naar de zijbeuken te verplaatsen, de bedoeling gehad om de onderlinge nabijheid van ruimtes op te roepen. En het is ook
zeker zo, dat als je in een zijbeuk bent, je de dikte van
de wanden ten opzichte van de breedte van de zijbeuken,
en vervolgens die van de zijbeuken ten opzichte van het
schip, duidelijk gewaar wordt. Wanneer je centraal in het
middenschip binnen zou komen, zouden deze onderlinge
relaties niet zo direct waarneembaar zijn.
Maar als met name de dikte van architectonische elementen onze beweging door de ruimte leidt, hoe beïnvloeden
de andere vlakken van massieven dan onze waarneming
van de architectuur? Om deze vraag te beantwoorden
moeten we die verhoudingen onderzoeken, die significant
zijn, dat wil zeggen duidelijk in het oog vallen.

9

In zijn architectuurtheorie legt Van der

Laan uit: “De ruimte om ons heen betrekken wij op onszelf niet alleen door ons

Uit de ontelbare hoeveelheid vormen die de wereld van de
natuur ons biedt, selecteert de mens een beperkt gamma
van vormen, dat hij met zijn geest kan bevatten en dat
hij kan herhalen om een ordening aan te brengen in de
oneindige vormenrijkdom van de natuur. Zijn geest werkt
door tussen vormen overeenkomsten waar te nemen.
‘Het menselijk oog bezit een opmerkelijk vermogen om
relaties op te merken tussen dingen die dezelfde vorm
hebben’, schrijft P.H. Scholfield.10 ‘Het benut dit vermogen
voortdurend, hoever de dingen ook van elkaar verwijderd
zijn en het kan de vertekeningen die veroorzaakt
worden door verschillende gezichtshoeken, gemakkelijk
corrigeren’.

erin te bewegen en te verplaatsen, maar
tevens door ons er een beeld van te vormen. Ons bestaan is niet alleen levend,
zodat wij ons zelf kunnen bewegen en
verplaatsen, maar ook zintuiglijk, waardoor wij indrukken kunnen opdoen en
deze in onze verbeelding bewaren ter
wille van onze verstandelijke activiteit”.
Dom H. van der Laan, De architectonische
ruimte, Leiden 1977, hst. II, 6.
10

P.H. Scholfield, The Theory of Proportion

in Architecture, Cambridge 1958, p. 7.
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Overeenkomstige verhoudingen van de
zijkant van het altaar, de openingen tussen
de pijlers en de vensteropeningen van de
abdijkerk te Vaals (tekening T. Proietti)

Abdijkerk te Vaals. ‘De openingen tussen
de pijlers ... geven in indirecte zin vorm aan
de architectonische ruimte waarin het altaar
staat’ (foto: T. Proietti)

Gelijkvormigheid en betekenisverlening
Gelijkvormigheid is een bron van eenheid en orde. Herhaling van op elkaar lijkende vormen draagt bij aan de totstandkoming van hiërarchie in de architectuur. In feite is
de menselijke geest, wanneer zij eenmaal een bepaalde
vorm associeert met een betekenis, geneigd om aan alle
elementen met een vergelijkbare vorm dezelfde betekenis
en hiërarchie toe te kennen.
Ter illustratie: wanneer men zich in de abdijkerk van Vaals
bevindt, is er een opvallende gelijkenis waarneembaar
tussen het kleinste, staande vlak van het altaar en de intercolumnia van de pijlers op beide niveau’s van het middenschip. Deze vormen hebben een verhouding van 3 : 4,
de proportie die Van der Laan beschouwt als de grondverhouding. Zelfs het kruis op het monument dat buiten
bij de toegang van de abdij staat, heeft een uitwendige
rechthoekige vorm van 3 : 4. Zodra men dus aan het altaar
de kwaliteit van centraal aandachtspunt heeft toegekend,
hecht het verstand dezelfde waarde toe aan alle vormen
met diezelfde verhouding. De openingen tussen de pijlers
van de galerijen maken de doorgang mogelijk van de
zijbeuken naar het middenschip en in indirecte zin geven
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Analyse van Stonehenge
(tekening Dom H. van der
Laan, mei 1970)

zij tevens vorm aan de architectonische ruimte waarin het
altaar staat. Door de herhaling van dezelfde verhouding
op de twee niveaus van het middenschip, wordt de
belangrijke betekenis van het altaar nog eens onderstreept. De hiërarchie tussen ruimtes en massieven is op
deze manier zowel zichtbaar als verstaanbaar.
Stonehenge
Van der Laan besluit De architectonische ruimte met een
voorbeeld om de belangrijkste principes van zijn theorie
nog eens samen te vatten. Hij houdt ons een analyse voor
van de verhoudingen van het megalitische monument
Stonehenge (2700 v. Chr.). Zelfs als men deze analyse met
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een korreltje zout neemt, blijft het interessant om de
proportionele gelijkvormigheden van Stonehenge nader te
belichten. De dertig megalieten die de grote cirkel van de
binnenruimte formeren, zijn wat hun grootte en proportie
betreft duidelijk aan elkaar gelijk. Zij zijn gemaakt dankzij
de aangeboren aanleg van de mens om vormen te onderscheiden en te ordenen. Stonehenge is niet alleen een
voorbeeld van fundamentele architectonische principes,
maar het bouwwerk demonstreert tevens het belang dat
men sinds prehistorische tijden aan de verstaanbaarheid
van vormen heeft gehecht. Mijns inziens is de belangstelling van Van der Laan voor dit monument mede gewekt
door de herhaling van een specifieke overeenkomstige verhouding, die het menselijk intellect aanspreekt. ‘Elke
ordening hangt af van de mogelijkheid om elementen als
gelijk of ongelijk te zien’, merkte Christian Norbert Schulz
op.11 Verhoudingen, belichaamd door architectonische
onderdelen, bevorderen het proces van vormassociatie dat
van nature in het menselijk intellect aanwezig is.
C. Begrip van de grootte door regelmaat
De derde manier om de waarde van het gebruik van
verhoudingen aan te tonen is via de waardering van de
grootte. Volgens de theorie van Van der Laan is met name
de grootte van belang om vormen verstaanbaar te maken.
Het gebruik van proporties ondersteunt niet alleen de
ervaring van de ruimte en de waarneming van vormen,
maar het beoogt tevens een eigen effect. Zoals we hierna
zullen zien, leidt waardering van de grootte zowel tot een
besef van ruimte als van tijd.
Waarnemingsonderzoek is de vaste grondslag waarop de
theorie van het plastische getal is gebaseerd. Door te
experimenteren met kiezels en regelmatige meetkundige
vormen onderzocht Van der Laan ons vermogen om de
grootte van objecten te waarderen. Daarbij realiseerde
hij zich dat ons beperkte menselijke intellect ons niet in
staat stelt om de onmetelijke natuur volledig te bevatten
en doorgronden. Om de wereld begrijpelijk te maken voor
het verstand brengt de mens categorieën aan. Daartoe is
hij begiftigd met een ‘classificatie-orgaan’, het brein, dat
tevens zijn waarneming van de visuele wereld beïnvloedt.
Door de waardering van de grootte kan hij ook in zijn
geest een voorstelling van verhoudingen maken en
dientengevolge van delen in een geheel.
11

Christian Norbert Schulz, Intentions in

Architecture,
1968, p. 153.
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Classificatie
Harry Francis Mallgrave merkt in The Architect’s Brain (2011)
in dit verband op: ‘Het brein neemt de wereld niet alleen

waar, maar het confronteert de ontvangen indrukken met zijn eigen representatiemodellen en beproeft deze
onophoudelijk aan zijn eigen veronderstellingen. Het brein
is ook zeer actief en selectief bij de waarneming. Het
schuift opzij wat het niet zoekt of wat het niet nodig
heeft’.12 Externe informatie, ontleend aan ons omringende
objecten wordt door het intellect onderscheiden, geselecteerd, gegroepeerd en opnieuw bewerkt om deze toegankelijk en bevattelijk te maken voor ons verstand. Alle
informatie die niet strikt noodzakelijk is om de structuur
van een object te begrijpen wordt als obstakel beschouwd
voor de verstaanbaarheid van dat object. Semir Zeki, een
pionier op het gebied van de neuro-esthetiek, is van oordeel dat de werking van het brein berust op het classificeren van vormen: ‘Het brein is slechts geïnteresseerd in
het vergaren van kennis over die permanente, essentiële
of karakteristieke eigenschappen van objecten en oppervlakken, die het mogelijk maken om deze in categorieën
in te delen’.13
Het concept type
Onze geneigdheid om te classificeren brengt mij ertoe
om proportie in verband te brengen met het concept
‘type’. Het is duidelijk dat proporties net als types niet te
herleiden zijn tot een vaste en scherpomlijnde morfologische structuur. Integendeel, zoals Quatremère de Quincy
heeft opgemerkt: ‘alles is min of meer vaag aan het begrip
type’.14 Een wetmatige exactheid is eerder gekoppeld aan
het begrip ‘model’. Ook het begrip proportie kan niet
worden ontleed met een wetenschappelijke methode. Het
gebruik van verhoudingen is dan ook geen geheim recept
om architectonische problemen op te lossen en intussen
wellicht ook nog schoonheid of perfectie te garanderen.
Proportie hangt samen met de structurele vorm van
objecten. Zij heeft betrekking op types van vormen die zijn
ingedeeld naar hun grootte. Of, om Carlos Mart Arìs te
parafraseren, we spreken van types als we tussen objecten
structurele gelijkenissen herkennen, die verder gaan dan
hun verschillen op het oog. Omdat we de structuur van een
object aan de maatverhoudingen aflezen, richt Van der
Laan zijn onderzoek op de grootte van de dingen.
Overeenkomst in grootte
In dit stadium van mijn onderzoek heeft het begrip gelijkvormigheid niet langer betrekking op de vorm van een
object, maar op zijn grootte. Het is ook niet toevallig dat
Van der Laan zijn experimenten om groottes te typeren
begint met het groeperen van kiezels. Door vormen in te
delen naar hun type van grootte legt Van der Laan een

12

Harry Francis Mallgrave, The Architect’s

Brain. Neuroscience, Creativity and Architecture, Oxford 2011, p. 134-135.
13

Semir Zeki, ‘The Disunity of Conscious-

ness’ in: Trends in Cognitive Science, May
2003, vol. 7, nr. 5, p. 214-218.
14
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49

verhoudingenstelsel vast, dat niet gebaseerd is op getallen,
maar op verwantschap in grootte. Het principe van
‘overeenkomst in grootte’ is de sleutel om de cognitieve
waarde van proportie – het belang van verhoudingen voor
de verstaanbaarheid van de vormen – te begrijpen.
In de eerste twee stappen van dit onderzoek, gewijd aan
de ervaring van de ruimte en de waarneming van de vorm,
hebben we enkele concrete manifestaties gezien van de
verstaanbaarheid van geordende architectonische ruimtes.
Maar hoe beïnvloedt nu onze geneigdheid om te typeren
en te waarderen onze belevenis van architectuur?
In de architectuur geven families van grootte m.i. niet
alleen maat aan de architectonische ruimte, maar ook
aan onze bewegingen, aan onze stappen. Als het verschil
in grootte tussen architectonische elementen te klein is,
beschouwt het menselijk oog ze als leden van een zelfde
familie van grootte. Daarom zullen, wanneer een afstand
eenmaal in verband is gebracht met een specifiek element,
ook alle andere elementen die tot dezelfde familie van
grootte behoren, met dezelfde afstand geassocieerd worden. Dat betekent dat onze geest ook de tijd die nodig
is om die afstand af te leggen koppelt aan een familie
van grootte. Onze geest categoriseert de grootte van de
ons omringende objecten om onszelf een plaats te geven
in de continuïteit van ruimte en tijd. In analogie met de
‘zeefmethode’ die Van der Laan in zijn theorie beschrijft,15
zou ik naar voren willen brengen dat ons verstand ook als
een zeef functioneert wanneer we een ruimte betreden.
We selecteren die externe informatie, die overeenstemt
met de reeds toegankelijke informatie in onze geest. Zoals
een zeef de kiezels die groter zijn dan haar mazen uitselecteert, laten wij alle onnodige informatie zijdelings liggen.

15

Dom Hans van der Laan, ‘Toespraak’ in:

Architectuur, modellen en meubels. Een
tentoonstelling ontworpen door Hans van
der Laan (red. Architext), Lemiers 1982,
p. 7-9.
16

Bij ‘positieve’ vormen of elementen

moet men denken aan de vormen die ontstaan wanneer een figuur zich aftekent
tegen een ongevormde achtergrond. Dit
kunnen massieve vormen zijn, maar ook
‘lege’ figuren – zoals vensters in een muur
(red.).
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Regelmaat en ritme
Dit ‘stofwisselingsproces van informatie’ wordt mogelijk
gemaakt door regelmatige vormen. Daarom verdient het
de voorkeur om architectonische ruimtes af te bakenen
met regelmatige, meetkundige vormen. Hoe helderder de
vorm van een object, hoe groter de verstaanbaarheid.
Christopher Alexander heeft opgemerkt dat ruimtelijke
elementen evenals kleinere onderdelen ‘positief’ gemaakt
moeten worden.16 Een compositie wordt sterker door tijdens het ontwerp met deze positieve elementen te
schuiven. En zij wordt echt iets bijzonders als deze
positieve elementen net zo lang vervormd, uitgespreid en
heen en weer geschoven worden tot zij een definitieve,
sterk samenhangende harmonie vertonen. ‘Ze zullen
herhaald moeten worden. […] Vervolgens wordt in deze

elementen, in hun maten, hun verhoudingen, hun relaties
tot elkaar, variatie aangebracht, om ze in overeenstemming te brengen met hun details, zodat de hele zaak
tot leven komt’.17 ‘Positieve elementen’, zoals Alexander
deze bedoelt, brengen wanneer zij bij herhaling worden
toegepast een zeker ritme teweeg, dat ons intellect
door de anders voor ons onbevattelijke uitgestrektheid
van tijd en ruimte gidst. Met andere woorden, door aan
architectonische elementen verhoudingen toe te kennen,
kunnen wij ook onze eigen bewegingen maat geven –
en daarmee niet alleen de ruimte, maar tevens de tijd.
Dagelijkse handelingen worden gedirigeerd door de ons
omringende vormen, die niet alleen de structuur van een
bouwwerk bepalen, maar ook ons bewegen en handelen
organiseren. Zo wordt de mens een essentieel onderdeel
van het ‘vormenspel’, dat door de architectuur in het
bestaan wordt geroepen.
De cognitieve waarde van verhoudingen voor ons inzicht
in ruimte en tijd geeft ons de mogelijkheid om niet alleen
relaties tot stand te brengen met de ons omringende massieven en ruimtes, maar tevens met andere mensen. De
waardering van de grootte, die ons vergezelt bij onze
routinematige handelingen die door de architectuur
worden opgeroepen, leidt niet alleen deze onbewuste
bewegingen, maar ook onze actieve handelingen en
op vergelijkbare wijze krijgen tenslotte ook gebaren –
de tekens om met anderen te communiceren – vorm en
betekenis in overeenstemming met de architectuur. Uit
deze congruentie van architectuur en beweging in ruimte
en tijd, komt dan tenslotte de liturgie met haar rites
voort. Hier manifesteert de waarde van proportie voor de
verstaanbaarheid van vormen haar diepste betekenis.
Conclusie
De mens is onder andere toegerust met instinct en rede.
Het eerste stelt hem in staat om te overleven, terwijl de
laatste hem begeleidt op zijn weg naar inzicht. De theorie
en de gebouwen van Van der Laan helpen ons om de
werking van ons intellect te begrijpen. Verhoudingen zijn
volgens hem geen wetenschappelijk instrument om een
architectonisch ontwerp te toetsen of te ondersteunen.
Nee, het is andersom: proportie is de ordening die mensen
in staat stelt de wereld te bewonen. Zoals ik in de analyse
van de abdij in Vaals geprobeerd heb aan te tonen, maken
verhoudingen – het proportiesysteem van het plastische
getal – het de mens mogelijk om zijn bewegingen in de
ruimte te bepalen, om de hiërarchie te verstaan waardoor
architectonische elementen onderling op elkaar betrokken
zijn, en tenslotte om zijn handelingen in tijd en ruimte te
organiseren.
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Process of Creating Life’ (1980), Berkeley
2002, p. 402.
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18

‘Door middel van het huis maken we

de natuurlijke ruimte niet alleen bewoonbaar, maar ook verstaanbaar’. Hans van

Al deze punten brengen een architectonische ruimte voort,
die niet alleen bewoonbaar, maar tevens verstaanbaar is.18
Het gebruik van verhoudingen is niet alleen van belang
om ruimtes te ervaren en vormen waar te nemen, maar
goed geproportioneerde architectuur stelt ons ook in
staat om ons leven te beschouwen als georganiseerd
door de bewegingen, handelingen en gebaren die door
het begrip van de architectuur worden opgeroepen. Op
deze manier voldoet de architectuur niet alleen aan onze
fysieke benodigdheden, maar beantwoordt zij tevens aan
het menselijke intellect en voorziet zij in onze diepste
behoefte: namelijk om het individuele bestaan met het
collectieve te verbinden.

der Laan, De architectonische ruimte,
(XIV, 15).
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Vertaling: Hans van der Laan en Juliet Oldenburger

De abdij van Vaals gezien vanuit het oosten.
(foto: Coen van der Heiden)
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Mededeling

Monografie over Bossche School-architect Jan de Jong
Begin november verscheen het eerste deel van een kloeke monografie
over de Bossche School-architect Jan de Jong (1917-2001). Dit boek
Jan de Jong de monografie, deel 1 Pionier van het plastische getal is
geschreven door architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma,
auteurs van onder meer Gebouwen van het plastische getal (2010)
en de gids Gebouwen van Jan de Jong (2012). Voor de monografie
werkten zij samen met ir. Wim Ramselaar die bij De Jong heeft gewerkt
in de cruciale jaren zestig toen de Bossche School tot volle bloei kwam.
Het rijk geïllustreerde boek geeft een indringend beeld van de
zoektocht waardoor De Jong zijn leven lang werd gegrepen, en van de
bijzondere verstandhouding die hij had met Dom Hans van der Laan.
Rond 1960 al stond hij bekend als diens briljantste leerling; degene
die als eerste de nog prille theorie van Dom Van der Laan vertaalde in
moderne, sobere vormen en zo de kracht ervan toonde. Daarna was
hij jarenlang de tegenpool van de monnik, die hem meer dan anderen
tegenspel gaf. Hij bleef diens benadering altijd trouw maar wel op een
eigen wijze, waardoor hij de toepasbaarheid ervan in vele opzichten
verrijkte. Dat deed hij speciaal ook op het gebied van stedebouw, waar
De Jong een speciaal talent voor had.
Een belangrijk deel van het boek bestaat uit de ‘herinneringen aan
Jan de Jong’ van ir. Wim Ramselaar bi. Deze geeft uit de eerste hand
een levendig portret van een bijzonder tijdperk. Het boek sluit af met
een reconstructie van de stedenbouwkundige theorie van Jan de Jong,
waarbij de auteurs de vele stapels manuscripten en tekeningen van De
Jong over dit onderwerp hebben verwerkt tot een samenhangende
visie die een intrigerende aanvulling vormt op de architectuurtheorie
van Dom Hans van der Laan.
Hilde de Haan, Ids Haagsma, Wim Ramselaar: Jan de Jong de
monografie, deel 1. Pionier van het plastische getal, Haarlem (Architext)
2013. ISBN 9789051050486. Prijs € 65,Deel 2 (voorjaar 2014) completeert de monografie met een grondige
analyse van De Jongs belangrijkste werken en een volledige werkenlijst.

Alfabet in steen gedigitaliseerd
Dom Hans van der Laan ontwikkelde een lettertype van Romeinse
kapitalen, gebaseerd op de maatverhoudingen van het plastische
getal. Het grafisch en typografisch bureau Autobahn heeft dit lettertype onlangs gedigitaliseerd zodat het lettertype ook bruikbaar
is voor grafische toepassingen en andere digitale ontwerpprocessen.
Het tekenen van de letters en ontwerpen van opschriften kan hierdoor drastisch worden verkort. Speciaal voor de vrienden van de Van
der Laan Stichting is dit gedigitaliseerde alfabet nu beschikbaar voor
¤ 200,00 via www.autobahn.nl.
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