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

n umme r XvI I
wi nte r MMXVI
€ 10,00

Woonwijk in de Brusselse voorstad Asse
Foto
omslag
ontwerp van Thom
Thys
Architecten
(foto: Coen van Kerk
der Heiden)
van het H. Hart

van Jezus,
Groesbeek De Horst,
ontwerp Nico van der Laan 1951
Foto: Coen van der Heiden, 2011

3

Woningbouw [2006/11], Asse, België
Tom Thijs Architecten
in de rubriek: Levende Erfenis
door Hilde de Haan

3

We voelen het in onze botten
door Jaap Dawson

11

Huijs Ruijs, Ulvenhout 1984
in de rubriek: Gouden Ouden
door Hilde de Haan

14

In Memoriam pater Frans Huiting OSB
door Hugo Heijker

18

De taal van de dingen
Een kleine grammatica van het plastische getal
naar Dom Van der Laan, De architectonische
ruimte, hst. VII t/m X
door Hans van der Laan

20

Van der Laan en Mocquereau
Ritme door getal
door Juliet Oldenburger

30

1

Sociale woningbouw in Asse. Boven: het appartementenblok en de rijtjeshuizen die ook op de foto beneden
zijn afgebeeld, daar van grotere afstand en vanuit de naastgelegen villawijk.
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levende erfenis

Won i ng bouw [

2006/11 ] , A s s e , B e l g i e

Tom Th ys arc h itecte n
door: Hilde de Haan

De Bossche School was ooit een krachtige stroming waarin gerenommeerde
architectenbureaus tevens praktijkschool waren voor een volgende generatie.
Dat is sinds lang voorbij. Architecten die nu met het gedachtegoed van dom
Van der Laan ontwerpen willen, moeten hun eigen wegen vinden. I‘Levende
erfenis‘ bespreekt projecten waar dat avontuur is aangegaan. Dit keer:
sociale woningbouw in Asse, België, van de Brusselse architect Tom Thys.
De eerste keer dat architect Tom Thys (1971) getroffen werd door de ideeënwereld
van Dom Van der Laan was in 2007, bij een architectuursymposium in Gent. Sven
Sterken, hoofddocent architectuur, legde daar uit hoe in het vak twee denkwijzen
overheersend kunnen zijn. De eerste is rationeel, logisch, mannelijk: een deugdelijke
manier om gestage ontwikkelingen tot stand te brengen. Daartegenover staat het
associatieve, analoge, vrouwelijke denken: minder logisch maar je maakt er grotere
stappen mee.
Dom Van der Laan werd door Sterken naar voren geschoven als een sprekend voorbeeld
voor het analoge denken: door architectuur van steeds onverwachte gezichtspunten
te benaderen, kwam hij tot zijn baanbrekende ideeën én zijn voorbeeldige gebouwen.
Zo legde de monnik op eenzelfde manier verbanden tussen filosofische begrippen en
liturgie, als tussen wiskunde en ruimte.
Thys besefte hierdoor plotsklaps hoezeer ook voor hemzelf, in zijn eigen werk, het
associatieve denken belangrijk is. Sindsdien is Dom Van der Laan voor hem een bron
van inspiratie en houvast. Meermalen bezocht hij de abdijen in Vaals en in het Belgische
Waasmunster. Hij verdiepte zich De architectonische ruimte en, nog ingrijpender, hij
besloot om voortaan zelf te ontwerpen met het plastische getal. Zijn inzicht groeit
aldus al doende, en dat noodt dan weer uit tot verdieping in de theorie.
Thys (KU Leuven, 1995) bestiert vanaf 2003 een eigen architectenbureau in Brussel
dat sinds 2014 Studio Thys Vermeulen heet – mede naar partner Jan Vermeulen. In het
statige negentiende-eeuwse kantoorpand legt hij uit wat hem bij Dom Van der Laan
inspireert.
Thys: ‘Allereerst diens begrip ‘nabijheid‘: dat je door het bijeenplaatsen van volumes
een spanning kunt creëren die nabijheid doet ervaren. En, samenhangend daarmee,
de constatering dat de vorm van de ruimten even belangrijk is als de vorm van de
massieven.‘
Peinzend vervolgt hij: ‘Dom Van der Laan benadrukt natuurlijk ook hoe in het totaalontwerp het detail resoneert, zoals andersom het detail het geheel weerspiegelt,
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Basisschool Sint Ursula in Laken, met zijn krachtige silhouet een baken voor de woonwijk erachter

maar die notie is niet alleen van hem afkomstig.‘ Dat laatste geldt ook voor vele
andere kwaliteiten die architectuur interessant en waardevol kunnen maken, en Thys
brengt een aardig aantal in, zoals: een geraffineerde aanhechting aan de omgeving,
gelaagdheid van een ontwerp, interfererende ritmes in de gevels, of een zodanige
samenplaatsing van elementen dat deze op verschillende niveaus een relatie aangaan.
‘De lessen van dom Van der Laan zijn niet per se nodig om dergelijke kwaliteiten
tot stand te brengen‘, formuleert hij aandachtig; ‘inspirerende voorbeelden zijn ook
elders te vinden, maar wel scherpt Van der Laan het bewustzijn over dit soort zaken
aan. En bovendien draagt zijn plastische getal er sterk toe bij om gelaagdheid, ritmes
en terugkerende thema‘s tot stand te kunnen brengen. Dat vergroot de grip op een
ontwerp.‘
Thys‘ ontwerpen maken zijn zoektocht afleesbaar. Opvallend trefzeker is steeds de
situering. Thys maakt graag gebouwen die het stadsweefsel helen, en die daaraan
een aaneenschakeling van prettig geproportioneerde buitenruimten toevoegen. Dat
tonen de grote projecten die het bureau nu onderhanden heeft, onder meer: een
zorgproject in Kortrijk en een omvangrijk woonproject in Expo-Deurne, maar is ook te
zien in de al gerealiseerde kleinere projecten, zoals de Sint Ursula basisschool (2009)
in Laken. Dankzij zijn krachtige silhouet vormt dit schoolgebouw een baken voor
de achterliggende woonwijk; zijn opmerkelijke hoogte slaat meteen een brug naar
de industriële gebouwen aan de overzijde. Mooi is ook dat dit schoolgebouw geen
introvert blok is, maar een schil die zich plooit rond een besloten plein. Verhoudingen
van het plastische getal zijn steevast herkenbaar, zowel in de hoofdvorm van het
gebouw als in de maten van de ramen. En het materiaalgebruik is ingetogen, wat de
maatvoering des te beter ervaarbaar maakt.
4

De wijk gezien vanuit het nieuwe parkje, met de wandelstraten die zich richting dit park verbreden

In november 2015 bezochten we een woonwijk die Thys in 2011 realiseerde in de
Brusselse voorstad Asse. Het is een proefproject voor sociale woningbouw, gemaakt
in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant. De locatie was een afgedankt militair
terrein, een glooiend grasvlak met mooie bomen erin. Het voormalige, rechthoekige
vlaggenplein is inmiddels een parkje voor de bewoners. De nieuwe woonwijk ligt aan
dit park, omrand door een bestaande villawijk.
Thys entte de hoofdopzet op het terrein: 58 huurwoningen zijn verdeeld over zes
rijtjes, die twee aan twee ruggelings rond een besloten gebied met achtertuintjes
staan, en met hun voorzijde aan openbaar gebied, veelal autovrije straten. 28 koopappartementen zijn ondergebracht in twee kloeke blokken, van drie of vier bouwlagen
hoog. Bij de rijtjeshuizen vallen meteen de geknikte lijnen op: de wandelstraten tussen
de rijtjeshuizen verwijden zich richting park. Deze verbreding bepaalt meteen ook de
rooilijn van de huizenrijen; die maken bij zo‘n verbreding een knik.
Noties van Dom Van der Laan zijn direct herkenbaar. Zo ervaar je overal ‘nabijheid‘,
waar tegenover elkaar liggen huizenrijen een buitenruimte begrenzen. Aan de
straatkant hebben de rijtjeshuizen ver uitkragende luifels, voor extra beschutting. Aan
de tuinkant kregen de buitenruimten op andere wijze beslotenheid. Hier is steeds aan
het eind van een bouwblok één blokje – een grote woning – dwars neergezet. De
dwarsstraat die op de korte zijde langs de bouwblokken loopt, heeft hierdoor meteen
een eigen straatwand.
De twee appartementenblokken zijn identiek van vorm en creëren zo nabijheid op een
eigen wijze. Zij houden door hun samenspel het hele wijkje in hun greep. Het ene blok
markeert tevens het belangrijkste pad dwars door de wijk, en ankert dit zo aan zijn
wijdere omgeving. Het andere blok staat aan de rand van het park en sluit dit af van
de villawijk ernaast.
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De maquette verduidelijkt de opzet: een
spel met volumes die op verschillende wijze
een verwantschap aangaan. Twee kloeke
appartementenblokken houten het geheel
in hun greep, en staan tussen zes rijtjes
woningen die twee aan twee een besloten
gebied met achtertuintjes omranden. Waar
de rijtjeshuizen met hun voordeuren naar
elkaar staan, flankeren ze winkelstraten die
breder worden richting het nieuwe park,
waarvan één van de appartementenblokken
de grens markeert.

Terugkerende thema‘s zie je ook al snel. Zo staat de vorm van de appartementenblokken niet op zichzelf, maar komt terug in kleiner formaat, bij de dwars geplaatste
woningen op de hoek van de rijtjeshuizen. Tom Thys licht toe welk matenspel hij hier
hanteerde: ‘De breedte van de grote blokken heeft precies dezelfde maat als de lange
kant van die kleine blokken, en de verhouding van lengte tot breedte is bij beide
formaten gelijk, namelijk 1 : 3/7, waarin het plastische getal herkenbaar is. Ook de
hoogtematen staan in een plastische verhouding. Bij de grote blokken wisselt de
hoogte, vanwege het glooiende terrein. Breedte en hoogte verhouden zich hier vanaf
1 : ¾ (hoogste punt) tot 1 : 2/3 (laagste punt). Bij de kleine blokken zijn alternerend
twee hoogten toegepast, met als lengte- tot hoogte-verhouding, afwisselend, 1 : 2/4
en 1: 1/3.‘
De wijze waarop Tom Thys hier het plastische getal hanteerde, verdient enige
toelichting. Toen hij en zijn toenmalige bureaupartner Adinda Van Geystelen rond
2007 met het ontwerp voor Asse begonnen, beschouwden zij het plastische getal als
een reeks exacte breuken, met als kernreeks: 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 3/7, 4/7, 3/4, 1.
Bij de opzet van het project koos hij als uitgangsmaat (1) de breedte van de appartementenblokken, in centimeters: 1680. Hij maakte een excell-bestand waarin 1680 de
1 was, en alle overige te gebruiken maten waren berekend door dit getal (1680) met
respectievelijk 1/7, 1/5, ¼ etc te vermenigvuldigen. Deze kernreeks werd aangevuld met
alle tussenliggende afgeleide ofwel dubbelmaten en uitgebreid met de aansluitende
reeksen erboven en eronder. Zo ontstond een tabel waarin alle ‘toegestane‘ maten
exact in centimeters waren aangegeven, en deze is inderdaad in het hele ontwerp
gebruikt, behalve de enkele keer dat praktische gegevenheden een kleine afwijking
hiervan noodzakelijk maakten.
Pas later ontdekte Thys dat in zijn matenreeks een specifieke eigenschap van het
plastische getal niet tot uitdrukking komt, namelijk de spelingen die hierbij ontstaan.
Het plastische getal is immers een reeks van maten die steeds met éénzelfde vergrotingsfactor toe- of afnemen. Deze vergrotingsfactor is 1,325 of, weergegeven als
verkleiningsfactor, 0,755. Dat levert een reeks maten op die weliswaar ook door Van
der Laan is beschreven als de ‘breukenlijst‘ die Thijs gebruikte, maar daarbij was dan
steeds een speling ingecalculeerd. Het verschil is goed te zien bij vergelijking van
Thys‘ matenlijst met het ‘spoorboekje‘ dat hij recent heeft gemaakt en waarin deze
spelingen wel tot uitdrukking komen. Beide lijsten betreffen hetzelfde project, dus
met dezelfde uitgangsmaat (1): 1680. In Thys‘ eerste lijstje staat als ¾ maat vermeld:
1280. Dat klopt, als je uitrekent: 1680 x ¾ = 1280. In het ‘plastische‘ lijstje staat als
¾-maat vermeld: 1268. En dat is correct wanneer de verkleiningsfactor van het
plastische getal is gehanteerd: 1680 x 0,755 = 1268. Het verschil is hier relatief gering
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en past nog keurig binnen de ‘toegestane speling‘, aangegeven in het spoorboekje,
dat 1243 als ondergrens geeft en als bovengrens 1293. Bij de 1/5-maat is het anders.
Daar komt Thijs op 1/5 x 1680 = 320, dat buiten de toegestane grenzen (305-317) valt.
Voor de resultaten die Tom Thys wilde bereiken, maakte het overigens niet veel uit.
Dat heeft te maken met zijn werkwijze. Tom Thys vertelt hierover: ‘Zo‘n opzet ontstaat
bij mij in grote lijnen intuïtief, na bestudering van alle plaatselijke gegevenheden en
alle praktische eisen. Pas daarna komt het moment van het in de maat zetten‘. Nadat
hij met zorg de uitgangsmaten had vastgesteld, leidde hij alle andere maten hiervan
af, in een excell-bestand.
Ook dit eigen excell-bestand gaf een stevig houvast om in het hele plan, tot en met
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Er zijn drie typen bouwvolumes: A, B en C, zowel
een variatie op woonvormen als een oefening in
maatverhoudingen en tektoniek. Bouwvolume A
bestaat uit appartementen die uitkijken op het
groen. Bouwvolume B en C zijn rijtjeswoningen met
eigen tuin en gelegen aan een woonerf.
Bouwvolume A is het stevigste volume, half
ingegraven in het hellende terrein, en heeft 2 sterke
kopgevels van onderscheiden verhouding: 2/3 en
3/4. Bouwvolume C is het slankste en volgt soepel
het hellende terrein. De knikkende gevel opent het
perspectief naar het omliggende groen. De kopse
gevels zijn kleiner dan die van A, maar met dezelfde
sterke maatverhouding 3/4.
Bouwvolume B is een tussenvorm, en wordt
beëindigd met aan de locatie
aangepaste koppen. Dit volume wordt hierdoor
meer een lichaam. Aan de parkzijde heeft B een
zijvleugel die de breedte van volume A herhaalt.
Aan de andere zijde is een kop die zich in hoogte
meet met A. De kopgevels hebben hierdoor
complexere maatverhoudingen dan bij A en C,
namelijk 2/5 en 6/7.

C
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2/4

3/4
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Bij het stedenbouwkundige plan is gezocht naar
integratie op verschillende niveau‘s. De volumes
zijn ingepast tussen bestaande bomen die alle zijn
gespaard. De nieuwbouw overbrugt het schaalverschil tussen bestaande kazerneblokken en
villa‘s. Bouwvolumes B en C zijn gegroepeerd tot 3
blokken, met aan de binnenzijde informele tuinen,
en aan de buitenrand straten en woonerven.
Op twee markante plekken staat een bouwvolume
A; één diep tussen de overige volumes, waardoor
het plaats maakt voor een buurtplein, één in het
park geschoven, waar het de site begrenst.
De afstand van de blokken onderling is bepaald met
het plastische getal, gemeten van gevel tot gevel.
Uitgangsmaat (1) is 1680. Als de afstand tussen
blokken kleiner werd dan 1, koos Thys voor 2/3 of
6/7; als deze groter werd, koos hij voor 1,5
(3/2).

_Gevelanalyse_1_Vanderlaan
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De grootte van de ramen varieert volgens een verglijdende schaal. De hoogte
van het grootste raam geldt als uitgangsmaat (1): 240. De hoogte en breedte
van kleinere ramen nemen af volgens maatsprongen die ook in de opzet van het
totaalplan herkenbaar zijn: 6/7, ¾, 2/3, 2/4. Slechts twee maten passen niet in de
reeks, om praktische redenen: 5/4 en 0,62:
De in de tekening gehanteerde maataanduiding verhult overigens, onbedoeld, dat
er duidelijker verhoudingen aanwezig zijn. Neem het raam waarbij hier als lengte :
breed is aangegeven 2/3: 6/7. Dat zijn twee direct opeenvolgende afgeleide maten.
Hun onderlinge verhouding is dus, net als bij twee opeenvolgende authentieke
maten, 3:4. Op vergelijkbare wijze geldt 2/4 : 3/4 = 1 : 2/3. Beide nieuwe maten
(3/4 en 2/3) zijn makkelijker herkenbaar, en pas in deze notering is te zien dat ze
tevens zijn toegepast in hoofdopzet als detaillering.

A

B

De gevels zijn gelaagd opgebouwd. Dat |betekent
dat verschillende materialen achter elkaar zijn
PIVO_TEK_Gevelanalyse_2_Vanderlaan
151208_PIVO_Asse_Vanderlaan.vwx
gearticuleerd; stalen balustrade, metselwerk wand, houten loggia, aluminium schrijnwerk (zie
foto pagina 12). De schematekening toont de verschillende ordonnanties van geveltypes A en
B. In woongebouw A zijn de ramen rondom rond op een ontspannen manier geordend. Het
volume wordt verder geleed door de voorhangende balustrades, de dieperliggende loggia‘s
en de collectieve inkom. Bij woongebouw B begeleidt een lange uitkragende luifel het hellende
woonerf. Het raamritme danst mee langs deze lange geknikte lijn.
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Foto: Coen van der Heiden
De gelaagdheid van de gevel toont zich bij uitstek bij de loggia waar, achter elkaar, verschillende materialen
zin toegepast: een stalen balustrade, een muur van metselwerk, een houten loggiawand en -vloer,
aluminium schrijnwerk.

de details, een samenhangend matenspel te hanteren. In grote lijnen heeft hij slechts
twee orden van grootte toegepast. Voor de opzet van het plan gold de breedte van
de appartementsblokken als 1 (1680), en voor de ramen werd 1/7 hiervan (240) de
uitgangsmaat (1). Alle verdere maten zijn gekozen uit de bijbehorende reeksen, of het
nu ging om de verglijdende maten van de ramen, om de manier waarop de verschillende gevels hun gelaagdheid kregen, of om terugkerende thema‘s en vormverwantschappen. Het hele plan dankt hieraan zijn heldere ordening, met tegelijk een rijkdom
aan subtiele varianten. De tekeningen geven dit matenspel weer.
De krachtige ordening is afleesbaar in planopzet, en natelbaar in de maatschetsen.
Maar bovenal ervaar je de werking ervan wanneer je door het wijkje loopt. Alle
gebouwen, alle elementen daarvan, zijn op een aangename wijze op elkaar betrokken.
Er zijn terugkerende thema‘s, muzikale ritmes, het grote gebaar weerspiegelt het
kleine, en andersom.
En let wel, een paukenslag tot slot: dit gebeurde bij sociale woningbouw. Alle ramen,
hoe divers van grootte ook, zijn hier werkelijk op maat gemaakt en aangeleverd,
precies zoals de architect dit had voorgeschreven.
Knikken in de gevels en verspringende goothoogtes zijn zonder morren geaccepteerd.
In de Nederlandse sociale woningbouw zou zoiets ondenkbaar zijn maar ook in België
is zoiets niet eenvoudig. Grip op een plan geeft overtuigingskracht.
Foto‘s: Olmo Peeters en tenzij anders vermeld
www.studiothysvermeulen.be
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We voe le n h et i n on z e botte n
door: Jaap Dawson

In den beginne was onze ervaring van een ruimte: niet de theorie
of de doctrine of het systeem. Waar voelden we ons thuis? Naar
welke ruimten wilden we steeds terug? In welke ruimten kwamen
we tot rust, bleven wij glimlachen, voelden wij ons dankbaar?
In het huis van Jan de Jong in Schaijk had ik voor het eerst een ervaring
van een ruimte die mij anders raakte dan alle andere ruimten die ik tot
dan toe kende. Ik was student bouwkunde. Ik was de gevechten tussen
aanhangers van twee ware geloven beu – de modernisten en de traditionalisten. Ik wilde een architectuur leren maken die ons echt raakte, die
tijdloos was. Een ontwerpdocent die naar mijn schetsen keek, wees mij op
het werk van Jan de Jong. Ik belde de architect op, leende een auto en
bezocht hem en zijn vrouw in hun huis.
In het huis van Jan de Jong voelde ik me meer thuis dan in welke andere
ruimte die ik ooit eerder ervaren had. In den beginne was mijn ervaring.
Daarna pas wilde ik ontdekken wat de oorzaak van die ervaring was.
Toen ik weer thuis was, herinnerde ik me dat ik in een van de hoofdstukken in Wie is er bang voor nieuwbouw een interview had gelezen met
Dom Hans van der Laan. Ik ging het weer lezen. Eén ding in het bijzonder
sprong er uit. Volgens de pater wisten mensen niet hoe gelukkig ze
zouden zijn met muren met ‘dikte‘.
Waren het muren met ‘dikte‘ die in staat waren om de ruimten in het huis
van Jan de Jong te scheppen?
Ik kocht De architectonische ruimte. De ideeën raakten me maar het
proza niet. De woorden leefden voor mij niet. De ruimten in het huis van
Jan de Jong leefden wel.
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Vervolgens ging ik naar de abdijkerk van Sint-Benedictusberg. Daar had
ik een ervaring als in het Jan de Jonghuis. Hier wil ik blijven, zei ik tegen
mezelf. Ik wil nooit meer weg. Nu weet ik waarom we bouwen. Nu weet
ik hoe ik als beginnend architect wil leren bouwen.
Door de jaren heen is het mij wel gelukt om de boeken van Dom Hans te
lezen. Daarnaast bleef ik ook boeken over de architectuurgeschiedenis
lezen. Gaandeweg zag ik een verwantschap tussen de dikke muren van
de pater en de (dikke) kolommen van zoveel gebouwen uit vrijwel alle
tijdperken en culturen.
Waarom moet een muur of een kolom een waarneembare dikte hebben?
We weten het antwoord van de pater: De breedte van de elementaire
ruimtelijke cel moet in verband staan met de dikte van het massief; als de
breedte van de ruimte tussen massieven meer dan zeven keer het massief
bedraagt, verliezen we de relatie tussen massief en ruimte.
Hoe precies verliezen we de relatie tussen massief en ruimte? Ervaren we
de relatie voornamelijk cognitief?
Dat was mijn ervaring niet. Ik ervoer met heel mijn lichaam de relatie
tussen kolommen en ruimte in het huis van Jan de Jong en in de abdijkerk
van Dom Hans. Mijn waarneming was lichamelijk, want aanvankelijk was
ik helemaal niet bevooroordeeld door enige kennis van het plastische
getal. Er moet iets meer aan de hand zijn dan een spelletje van verzamelde
maten, dacht ik.
Het lichaam bleek de sleutel te zijn van mijn ervaring. En kolommen zijn
gebouwde lichamen!
Hoe kan een kolom een gebouwd lichaam zijn? In The Lost Meaning of
Classical Architecture laat George Hersey ons zien dat het menselijke
lichaam de oorsprong is van de kolommen die we bouwen. In The
Architecture of Humanism leidt Geoffrey Scott ons door de architectuurgeschiedenis en komt hij tot een eenduidige conclusie: Bewust of onbewust
herkennen wij onszelf in de kolommen die onze ruimten omringen. In de
kolommen ontmoeten we menselijke lichamen. En in The Dancing Column
wijdt Joseph Rykwert een heel boek aan de analoge overeenkomst tussen
een kolom en een mensenlichaam.
Als we een mensenlichaam ontwaren in een kolom – in een massief – dan
doen we dat niet cognitief. We denken er niet over na. In plaats daarvan
ontmoeten we in een ding – de kolom – een identiteit die meer is dan het
ding zelf. Deze ervaring brengt een dood stuk materie tot leven!
Een dood stuk materie tot leven brengen: Is dat niet een haast heilige
opdracht voor een architect? Is dat niet de kerntaak van een architect?
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Dom Hans zegt het niet direct. Maar hij schrijft en praat over de behoefte
om een binnen te onderscheiden en te beschermen van een buiten. Dat
binnen is natuurlijk niet alleen de fysieke binnenruimte die we bouwen:
dat binnen is ook onze eigen binnenruimte. De analogie tussen de ruimte
die we letterlijk bouwen en de ruimte die we beleven is voor Dom Hans
de kern van zijn experimenten met maten. Ima summis! Wat we beneden
beleven is een weerspiegeling van wat wat wij boven ontmoeten; en
boven is natuurlijk de wereld binnen in ons.
Het is duidelijk dat we meer ontmoeten in wat we bouwen dan dode
materie alleen. Dat was altijd zo in onze ervaring van kolommen als
levende lichamen. Het is nog steeds zo in onze ervaring van gebouwde
lichamen die een elementaire binnenruimte omringen en scheppen. En
we voelen het in onze botten.
En we voelen het in onze botten! Is dat niet de wens van Dom Hans voor
de wereld die we bouwen? Is dat niet de bron van een mogelijk recept
om massieven in relatie te brengen met ruimten? Het is alsof levende
lichamen een ruimte schiepen voor ons – voor ons eigen lichaam en voor
onze eigen binnenruimte.
Het is alsof ... en dat ‘alsof‘ schept een wereld die we als waar kunnen
ervaren.

- Hilde de Haan en Ids Haagsma, Wie is er bang voor nieuwbouw ... , Amsterdam
(Intermediair Bibliotheek) 1981, p.178.
- George Hersey, The Lost Meaning of Classical Architecture, Cambridge,
Massachusetts (The MIT Press) 1988.
- Dom H. van der Laan, De architectonische ruimte, Leiden (E.J. Brill) 1983.
- Joseph Rykwert, The Dancing Column, Cambridge, Massachusetts (The MIT Press)
1996.
- Geoffrey Scott, The Architecture of Humanism, London (Constable and Company
Ltd.) 1947.
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Gouden ouden

H u i s R u i j s , U lv e n h o u t

1984

door: Hilde de Haan

Ontwerpen met het plastische getal leer je het beste uit de praktijk – die
echter bijna is uitgestorven. Gelukkig rest er nog een optie: bestuderen hoe
de kenners van weleer dit hebben gedaan. Deze rubriek belicht daarom
ontwerpen uit de tijd dat het plastische getal nog voor een aantal architecten
dagelijkse kost was. Ontdekkingen en resultaten werden vaak onderling
besproken, en veelal ook voorgelegd aan dom Hans van der Laan.
Deze eerste aflevering van de nieuwe rubriek is gewijd aan Huis Ruijs, het woonhuis
dat architect Frans Ruys in 1984 ontwierp voor zijn gezin en dat hij tot circa 2007
bewoonde. De analyse van het woonhuis is gebaseerd op een eigen presentatie van
Ruijs, recent gemaakt.
Frans Ruijs (1934) kwam op het spoor van Dom Van der Laan en diens plastische getal
toen hij eind jaren vijftig in Delft studeerde en Jan de Jong daar een gastcollege
gaf. Ruijs raakte zo geïnteresseerd dat hij vanaf 1961 tot het slotjaar 1973 intensief
deelnam aan de cursus Kerkelijke Architectuur in ‘s-Hertogenbosch. De daar gepropageerde ontwerpmethodiek bracht hij vanaf die tijd tot uitdrukking in al zijn werk als
architect in Breda, waar hij tot 1999 partner was in het bureau dat achtereenvolgens
‘Van Dael en Ruys‘, ‘Ruijs en Bolder‘, en ‘buro Ruijs‘ heeft geheten. De lessen van dom
Van der Laan waren hier zowel in de architectuur richtinggevend, als op het gebied
van stedenbouw.
Bij de presentatie die Ruijs recent van dit woonhuis heeft gemaakt, ligt de nadruk
niet op volledigheid maar op de methodische aanpak volgens de Bossche School. De
bedoeling ervan is dat in een aantal logische stappen van groot naar klein het ontwerp
inzichtelijk en verstaanbaar wordt gemaakt: ‘in de ban van het plastische getal‘.
Ruijs legt uit: ‘Als ontwerpformule is gekozen voor een authentiek blok (1 : 1 : 4/7) uit
de zogeheten morfotheek van Dom Van der Laan; een formule die terugkomt in de
zogeheten cella – de eenheidsruimte voor het huis. Deze cella meet 302 x 302 cm (l x
b), een maat afgestemd op de bijbehorende muurdikte van 42 cm (42 is, volgens het
plastische getal, 1/7 van 302).
Bij de situering van het huis is gekozen voor een perifere ligging op het terrein,
opdat zoveel mogelijk tuin overblijft. Deze tuin is door middel van hoge hagen en
een schutting afgescheiden van de aangrenzende percelen en de openbare ruimte.
Binnen de begrenzing van het huis is sprake van een L-vormig gebouw onder één dak,
waardoor het monolithische karakter van het geheel wordt versterkt.‘
Schema 1 en schema 2 laten zien hoe, gebaseerd op het matenstelsel van het plastische
getal in twee orden van grootte, de verschillende ruimten zijn gedisponeerd en
geproportioneerd.
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Schema 4
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Schema 3 toont hoe, net als bij de ruimtelijke geledingen, ook bij het vormen van
kolommen, wandelementen en openingen steeds is gekozen voor allitererende maten
en verhoudingen, die door middel van superpositie en juxtapositie ritmisch zijn
verbonden.
Superpositie – ‘bovenplaatsing‘, ofwel het afzetten van een karakteristieke maat op
het grote geheel – is bijvoorbeeld toegepast bij de bepaling van de kolombreedte
(72 is gemeten als 2/7 van 344) en bij de breedtebepaling van de raampenanten (84 is
gemeten als 2/7 van 302).
Juxtapositie – nevenplaatsing van gelijkwaardige maten – is bijvoorbeeld te zien in
de plaatsbepaling van de muren (beter te zien op schema 2) en de plaatsbepaling van
de ramen. Er zijn twee vormen van juxtapositie, namelijk nevenplaatsing van gelijke
maten, 3 x 1/3 (400) of 4 x ¼ (302), en nevenplaatsing van ongelijke maten. Voor een
voorbeeld van het laatste, zie schema 2 bij ¼ (228) + 2/5 (344) + ¼ (228) + 1/9 (98) +
speling.
Schema 4 (zie pagina 15) maakt duidelijk hoe, in relatie tussen plattegronden,
doorsneden en gevels, de samenhangende verhoudingen tot één geheel zijn samengevoegd, waarbij de wisselende goothoogten alterneren op de verhoudingen 3/7 en
4/7 van de totale hoogte.
De expressieve dakkapel op de zuidgevel accentueert ten slotte de grondverhouding
van het huis.
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I n memor iam

pat e r F r a n s H u i t i n g O S B
door: Hugo Heijker

In oktober 2014 overleed op 91-jarige leeftijd pater Frans Huiting OSB,
medebroeder van Dom Hans van der Laan in de Sint-Paulusabdij te
Oosterhout. Ik maakte met hem kennis in het Missiehuis te Teteringen,
waar hij als prior de leiding had over de Benedictijner communiteit die
daarheen vanuit Oosterhout was verhuisd. Hij bleek een allervriendelijkste, zeer fijnzinnige man te zijn, die van harte bereid was om een
interview te geven tijdens de Van der Laan-dag in 2013. Hij koesterde
warme herinneringen aan Dom Hans van der Laan, met wie hij op
vertrouwelijke voet verkeerde en die hij als een spirituele geestverwant
zag. Omdat Van der Laan zijn ontwerpen wist te bezielen, beschouwde
Pater Huiting hem als een geniaal vormgever. Zijn eigen specialiteit
was de filosofie, waarin hij jarenlang in de Sint-Paulusabdij als lector
onderricht gaf. Bij latere bezoeken kwam ook pater Huitings visie op de
moederkerk ter sprake, waarover hij ideeën had die van een grote betrokkenheid blijk gaven. Het huidige streven naar uniformiteit wees hij af: hij
pleitte voor een terugkeer naar een pluriforme kerk zoals die had bestaan
vóór het Concilie van Trente. Pater Huiting had veel contacten buiten het
klooster, onder andere met mensen die hij als gastenpater van de abdij
had leren kennen; hij werd gewaardeerd om zijn pastorale kwaliteiten en
de spirituele inspiratie die hij velen gaf. Bij dit alles was hij benedictijn in
hart en nieren, met aandacht voor alles en iedereen. Om met Anton van
Hooff te spreken: pater Huiting was een nobel mens.
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Naast zijn andere bezigheden heeft pater Huiting zich zijn leven lang bezig
gehouden met het werk van Dom Van der Laan, zowel in vele lezingen
als in publicaties, waarbij hij een spiritueel en filosofisch standpunt koos.
Van belang is allereerst zijn voorwoord in Le nombre plastique, het
eerste boek van Dom Van der Laan, dat verscheen in 1960.1 Bijna 50 jaar
later publiceerde hij een artikel, getiteld ‘De alchemie der verzoening.
Architectuur en spiritualiteit bij Dom Hans van der Laan‘, waarin hij het
gehele gedachtengoed van Van der Laan samenvat en verklaart. 2 Wat
pater Van der Laan en zijn theorie voor hem persoonlijk betekende, heeft
hij beschreven in Thematismos.3
Een gedicht van Guido Gezelle, getiteld Als de ziele luistert, en vooral
de openingsregel, ‘Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat
spreekt‘, beschouwde pater Huiting als de verwoording bij uitstek van
zijn opvattingen: zoals God de schepping heeft bezield, zo moet de
mens zijn maaksels bezielen. Die bezieling kan de mens slechts met zijn
ziel verstaan. De bezieling van maaksels is daarom volgens pater Huiting
‘voor de spiritualiteit van kapitaal belang‘. Volgens pater Huiting zag Van
der Laan deze bezieling als ‘een beweging van verzoening die zich van
beneden naar boven voltrekt. Voor hem was hiermee de enige zin en
betekenis van het menselijk leven uitgedrukt‘. In zijn artikelen verwijst
pater Huiting telkens weer naar het gedicht van Gezelle, en ook in de
gesprekken die ik met hem had, bracht hij het met nadruk ter sprake.
In een volgend artikel hoop ik dieper in te gaan op wat pater Huiting in
dit verband te zeggen had. In elk geval is zijn werk voor het begrijpen van
de wijsgerige achtergronden van de theorie van Dom Van der Laan van
groot belang.
Hij ruste in vrede.

1

Dom H. van der Laan, Le nombre plastique,

5-15; Hugo Heijker, ‘Zijn onze menselijke maaksels

Leiden (Brill) 1960, later uitgegeven in het

puur functioneel, dan zijn ze geestdodend.

Nederlands onder de titel Het plastische getal,

Verslag van het in Boxtel op 11 januari 2013

Leiden (Brill) 1967, p. VII-X.

gehouden interview met pater Frans Huiting

2

Kovel 2 (juni 2009, nr. 8) 20-31.

OSB over het geestelijk leven als grondslag voor

Frans Huiting OSB, ‘Herinneringen aan Dom

de architectuur van Dom Hans van der Laan‘ in:

3

Hans van der Laan‘ in: Thematismos 8 (2007), p.

Thematismos 15 (2014), p. 5-15.
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D e ta a l va n d e d i n g e n .
E e n k l e i n e g r a m m at i c a va n h e t
p l a s t i s c h e g e ta l
naar Dom Hans van der Laan, De architectonische ruimte, hoofdstuk VII t/m X
door: Hans van der Laan jr.

Voor veel mensen leidt de kennismaking met het plastische
getal tot een zekere terughoudendheid, omdat al snel blijkt
dat de erop gebaseerde maten vragen om een complete,
geregisseerde ordening. Voor de generatie cursisten van
de Cursus Kerkelijke Architectuur (1946-1973) en voor de
grote groep vakmensen en betrokkenen, die er zich serieus
in hebben verdiept, is de waarde van het plastische getal
onbetwist. Voor hen is de samenhang van de maten direct
verbonden met de gehele beschouwingswijze zoals die in
De architectonische ruimte is beschreven en betekent de
theorie een betrouwbare gids in hun ruimtelijke omgeving.
In mijn eigen ontwerpwerk heb ik gaandeweg steeds meer
waardering gekregen voor het magnum opus dat pater Hans
tot stand heeft gebracht en ben ik gesterkt in de overtuiging
dat het hier gaat om een architectuurbeschouwing van
historische betekenis. In dit compendium wil ik mijn persoonlijke verhaal daarover doen, waarbij ik het betoog van pater
Hans zo dicht mogelijk tracht te benaderen, vooral in de
aspecten die voor de concrete ontwerppraktijk van belang
zijn. Mijn bedoeling daarbij is om jonge mensen die voor
het eerst met deze materie kennismaken op een beknopte,
logische manier deelgenoot te maken van de ontstaansgeschiedenis en de vele gebruiksmogelijkheden ervan.
De eerste aanloop daartoe knoopt een aantal primaire
empirische constateringen aan elkaar en bouwt daarmee
het noodzakelijke begrippenapparaat op voor het vervolg.
Daarmee kan ik de afleiding van het matenstelsel visualiseren en beargumenteren direct vanuit ons menselijk
waarnemings- en kenvermogen. Na die inleiding houd ik een
pleidooi voor een actief en intensief gebruik van de tweede
versie van de abacus, omdat pas met dat instrumentarium de
proportionele en additieve eigenschappen van het plastische
getal volledig kunnen worden geïllustreerd en benut.
De kunstmatige kwantitatieve orde die wij hebben
ontwikkeld overbrugt de kloof die van nature bestaat tussen
de discrete en de continue kwantiteit, het hoeveel en het
hoe groot.1
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All known systems of proportion are solutions to the
problem of how to punctuate the interval between 1 and 2
in such a way that the resulting series of measures is both
additive and multiplicative and consequently productive of
both order and complexity.2
Onze omgeving
In onze wereld zijn wij omringd door allerlei dingen met een
eigen vorm en grootte, die
zich aan ons vertonen tegen de achtergrond van een lege
ruimte. Ons waarnemingsvermogen stelt ons in staat om ons
een beeld hiervan te vormen in een bijzonder, driedimensionaal referentiekader, de ‘gekantrechte vorm‘, dat aangepast
is aan ons kensysteem. Dit kader bestaat uit loodrecht op
elkaar staande vlakken van beperkte afmetingen, die de
eigenlijke vorm omsluiten. In de ontmoetingslijnen van die
vlakken, die we lengte, breedte en hoogte noemen, nemen
wij kennis van een ruimtelijke vorm.
Lineaire groottes
Als nu verschillende vormen door zo‘n kader ‘gekantrecht‘
zijn en tevens met hun begrenzende lijnen in dezelfde
richting liggen kunnen we een eerste indruk krijgen van hun
onderlinge groottes door ons een eenheid van lengte voor
te stellen en de grootte van de afzonderlijke lijnstukken te
beoordelen als telkundige veelvouden van die eenheid. Deze
wordt daarbij beschouwd als een abstract gegeven, dus als
enkelvoudig en ondeelbaar.
De eerste vermeerdering van een lineaire grootte is dan
de dubbele lengte. Een kleinere vermeerdering is immers
uitgesloten, omdat de eenheid ondeelbaar is. Dit tweevoud
is de eerste belangrijke overeenstemming tussen het hoe
groot (de vergroting van x ten opzichte van de eenheid = 2)
en het hoe veel (de eenheid met zich zelf vermeerderd = 2)
van de dingen.
Deze telkundige vermeerdering betekent een onmisbaar
hulpmiddel voor onze ruimtelijke perceptie.
Ze speelt zich slechts af bij waarnemingen in één richting,
waarbij er sprake is van ritmische opeenvolgingen en
herhalingen van gelijke onderdelen in beperkte veelvouden
tot een groter geheel.
Zeker in onze overwegend door mensenhand gemaakte
omgeving komen deze herhalingen van gelijke eenheden
veel voor en bieden ons een eerste houvast om onze plaats
en oriëntatie te bepalen te midden van de dingen.
Echter, zowel binnen die repeterende groottes alsook
daarbuiten waar ze gezamenlijk opgenomen zijn in een
groter verband, zien we niet alleen dat aspect van die

1

Dom Hans van der Laan,

Het plastische getal, Leiden 1977,
X, 15.
2

Richard Padovan, Proportion.

Science, Philosophy, Architecture,
London/New York 1999, p. 55.
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optellingen, maar ook – en vooral – van allerlei relatieve
vergrotingen met een factor die kleiner is dan het tweevoud.
Immers, onze ruimtelijke ervaringen zijn niet alleen gericht
op ritme en regelmaat maar hebben evenzeer behoefte aan
onderlinge afwisseling en variatie.
Onze waarneming
Als we het hierna over groottes hebben, moeten we eerst
een belangrijke constatering vooraf maken. In werkelijkheid kunnen we namelijk geen exacte gelijkheid van
twee groottes waarnemen – we maken altijd slechts inschattingen van groottes. Ons kenvermogen is daarom gericht op
beperkte series van onmerkbaar uiteenlopende groottes,
de zogenaamde ‘types van grootte‘, die hun exacte begrenzingen pas krijgen in hun overgangs- of ‘drempelmaten‘. Deze
maten kunnen we zien als zeven met bepaalde maaswijdtes
die dienen om grind te sorteren. De verschillende zeven
leggen de types van grootte vast in een doorgaande reeks
van klein naar groot, steeds met eenzelfde vergelijkende
vergrotingsfactor, de ‘grondverhouding‘. In tegenstelling
tot de afzonderlijke, niet kenbare groottes binnen een type
is die grondverhouding tussen de verschillende opeenvolgende drempelmaten wel nauwkeurig te bepalen. Het basisgegeven van een grondverhouding begeleidt voortdurend
onze waarnemingen en is voor iedereen in principe gelijk.
Overigens zijn we ons van dat verfijnde mechanisme meestal
nauwelijks bewust.
Tweedimensionale groottes
Tweedimensionale vormen worden in principe omsloten
door een orthogonale figuur, een rechthoek die hun
groottes afbakent. Slechts de zijden van dat vlak, de lineaire
componenten zijn voor ons kenbaar, zoals hiervoor al
beschreven. We beschouwen een vlak dus als een type van
grootte met de twee zijden als drempelmaten. Het eerste
onderscheid tussen die twee zijden is vooralsnog de grondverhouding van de lineaire grootte, 1 : 2. Dat levert een vlak
op met zijden die de eenheid en het tweevoud bedragen.
Een tweede vlak dat als eerste daarvan afwijkt en dezelfde
regelmatige lineaire aangroei vertoont heeft als drempelmaten 2 en 4. Immers, de beschikbare grondverhouding is
het tweevoud. De uiterste proportionele aangroei van de
twee vlakken vertoont zich in de derde drempelmaat en wel
als 4. Het tweevoud blijkt echter niet de kleinst mogelijke
aangroei te zijn. Twee vlakken zijn in onze ruimtelijke
perceptie eerder van elkaar te onderscheiden. We noemen
de gezochte nieuwe grondverhouding die kleiner is dan
het tweevoud ‘y‘. Net als bij de twee drempelmaten van de
lineaire grootte is ook bij deze twee vlakken een telkundige
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vermeerdering met de eenheid mogelijk. Daartoe stemmen
we de proportionele vergroting van de drempelmaten af op
de lineaire toevoeging met de eenheid. Met andere woorden
de uiterste maat van het tweede vlak is zowel y maal y als y
plus 1. Het resultaat van de vergroting komt dus overeen met
het resultaat van de vermeerdering.
Dit betekent dat 1 + y = y2 , met als uitkomst y = het
irrationele getal 1,618…, zijnde de grondverhouding van
de gulden snede. Deze verhouding levert, net als bij het
eerder genoemde telkundige systeem dat begint met het
tweevoud, opnieuw een hele serie groottes op, met de vaste
vergrotingsfactor 1,618…, in de twee loodrecht op elkaar
staande richtingen van het platte vlak. De compositiemogelijkheden die daarbij ontstaan zijn in principe veelvuldig,
maar wel gekoppeld aan een speelveld met twee dimensies.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld gevelindelingen, landschappelijke verkavelingen en allerlei grafische composities van
vlakke vormen. Een belangrijke tekortkoming is dat de
reeksen van de gulden snede volstrekt niet overeenkomen
met telbare veelvouden. Herhalingen, ritmeringen van gelijke
delen, als informatiebron voor onze ruimtelijke perceptie zijn
er niet mee samen te stellen.
Driedimensionale groottes
Gezien die tekortkomingen en zeker ook gezien het feit dat
ons waarnemingsvermogen per definitie ruimtelijk van aard
is, stellen we ons niet tevreden met het ordeningsprincipe
van de gulden snede.
We richten onze aandacht verder op driedimensionale
vormen die omkaderd worden door drie paar evenwijdige,
loodrecht op elkaar staande vlakken. Waar die vlakken elkaar
raken worden lijnstukken zichtbaar als beperkte, kenbare
lineaire groottes in drie richtingen, de breedte, de lengte
of diepte en de hoogte. De vlakken doen zich aan ons voor
als types van grootte met hun drempelmaten. Elk volume
wordt vastgelegd door twee ‘opeenvolgende‘ vlakken en
het onderscheid tussen twee opeenvolgende volumes wordt
bepaald door een vaste grondverhouding tussen de drempelmaten van de vlakken. Anders dan bij de voorgaande analyse
van de vlakke grootte met zijn twee vlakken en drie drempelmaten is hier dus sprake van drie types van grootte met
vier drempelmaten. De grondverhouding die de ruimtelijke
aangroei bepaalt zal niet noodzakelijkerwijs dezelfde zijn
als die van de vlakke grootte. Ons waarnemingsvermogen
blijkt een scherper en nauwkeuriger onderscheid te kunnen
maken tussen groottes in de ruimte dan in het platte vlak. De
nog onbekende, ruimtelijke grondverhouding noemen we
voorlopig ‘z‘.
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Eerst laten we twee opeenvolgende volumes aangroeien met
de grondverhouding van de gulden snede, waarbij duidelijk
blijkt dat de vierde drempelmaat groter wordt dan nodig
voor een eerste onderscheid.
Vervolgens laten we met de grondverhouding ‘z‘ de laatste
vergrote maat overeenstemmen met de kleinst drempelmaat
van het tweede volume vermeerderd met de eenheid, zodat
de uiterste proportionele vergroting van het tweede volume
overeenkomt met de eerst mogelijke lineaire vermeerdering,
namelijk de kleinste maat van dat volume vermeerderd met
de eenheid. In getalswaarden uitgedrukt betekent dit: 1 + z
= z3 , met als uitkomst het irrationele getal 1,325..., de vergrotingsfactor ten opzichte van de eenheid, die de grondverhouding van het plastische getal vertegenwoordigt
Een orde van grootte
Zowel bij de karakteristieke opeenvolgende drempelmaten
die de aangroei van vlakken met de gulden snede kenmerkt
als bij de opeenvolging van volumes met het plastische getal
is de in principe eindeloze continuïteit van lineaire maten
voor ons kenvermogen slechts te bevatten in beperkte series
die nog net een samenhang met elkaar vertonen.
In het platte vlak, bij de reeks van de gulden snede, blijkt
dat op een bepaald punt het verschil tussen een maat en zijn
direct daaraan voorafgaande maat, gelijk is aan de eenheid
(als kleinst mogelijke vermeerdering). Dit doet zich al direct
voor in het tweede vlak. We noemen de drie maten die
zo‘n beperkte, samenhangende serie vormen een orde van
grootte. In dit geval betreft dat een orde van grootte in het
platte vlak met de gulden snede.
Bij de aangroei met het plastische getal zien we dat het
verschil tussen de grootste en de op een na grootste maat
gelijk is aan de eenheid bij de twee grootste maten van het
vierde volume.
Als we een speciale eigenschap van ons gezichtsvermogen
erbij betrekken, is er echter nog een uitbreiding van die
beperkte reeksen mogelijk. Onze waarneming van lineaire
groottes is namelijk, vooral in de breedte, heel ontvankelijk
voor afmetingen die zich voordoen als twee gespiegelde
helften. En deze dubbele maten betrekken we ook heel
vanzelfsprekend bij de onderlinge samenhang van de orde
van grootte. In het platte vlak met de verhoudingen van de
gulden snede betekent dit dat de orde van grootte uitgebreid
wordt van drie tot vier maten, waarbij de grootste maat een
verdubbelde tweede maat is vermeerderd met de eenheid.
En in de ruimtelijke orde van grootte van het plastische getal
heeft dit als resultaat dat de zes maten uitgebreid worden
tot acht, waarmee er twee volumes aan de opeenvolging
24

worden toegevoegd. De complete orde telt dan zes volumes,
dertien verschillende vlakken en acht maten. We zullen die
zes volumes als ‘kernblokken‘ terugzien in de morfotheek,
de verzameling van ruimtelijke vormen die met het plastische
getal zijn samen te stellen.
De opeenvolgende maten in de grondverhouding leveren
dus een eerste reeks op van acht maten die loopt van 1 tot
7. Dit matenstelsel kan qua concrete grootte vastgelegd
worden op elke willekeurige positie in de continuïteit van
de natuur. De omvang ervan wordt bepaald door ons onderscheidingsvermogen, dat blijkbaar slechts in staat is om deze
beperkte serie maten en dit maximale bereik van 1 tot 7 in
een keer te bevatten. Meerdere stelsels die vervolgens op
elkaar aansluiten in de scandering van dat zevenvoud geven
ons verder voldoende mogelijkheden om al onze ruimtelijke
ervaringen een eigen plaats en betekenis te geven. Het
systeem is vergelijkbaar met het tienvoud in ons telkundig
systeem of met het octaaf, het tweevoud in ons akoestisch,
muzikaal systeem. De eenheid blijft een gekozen kwantiteit,
maar, eenmaal aangebracht, volgen niet alleen de afzonderlijke groottes elkaar steeds in de grondverhouding op, maar
sluiten ook de bijbehorende matenstelsels op elkaar aan, en
wel in de verhouding van 1 : 7.
Een tweede orde van grootte
We hebben het systeem van opeenvolgende maten
opgebouwd om uiteindelijk volumes verhoudingsgewijs
met elkaar in verband te kunnen brengen, zoals we de
verzameling kiezels in groepen van opeenvolgende groottes
hebben geclassificeerd om ze daarmee van verstandelijk
kenbare drempelmaten te voorzien. Hetzelfde waarnemingssysteem dat we bij de kiezels intuïtief en driedimensionaal
gebruikten en dat leidde tot een lineair onderscheid van
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ongeveer 3 : 4, blijkt echter bij het beoordelen van lineaire
groottes in dezelfde richting aanzienlijk nauwkeuriger te
werken.
Als we bij voorbeeld een strook papier op het oog in twee
gelijke helften proberen te verdelen, is het voor praktisch
iedereen mogelijk om dat met een foutmarge van maximaal
4% te realiseren.
Hieruit blijkt dat bij het beoordelen van de dingen om ons
heen, waarbij we vaak te maken hebben met maten in
dezelfde richting, de symmetrische lineaire verhoudingen
zich ook afspelen buiten de grens van één orde van grootte.
Voor de verdeling van een lijnstuk hebben we blijkbaar een
tweede orde ter beschikking die maten bevat die kleiner dan
de eenheid zijn. Deze tweede orde sluit direct aan op de
acht maten van de eerste orde en heeft als kleinste maat het
‘kleine kwantum‘, de eenheid van de eenheid, die ongeveer
1/50 bedraagt. De twee ordes van grootte hebben als matenstelsels direct en veelvuldig met elkaar te maken, vooral bij
het inpassen van meerdere gelijke maten in een geheel, om
te beginnen bij het lineaire tweevoud. Aan de hand van de
abacus zal dit aspect van de twee matenstelsels hieronder
nog ter sprake komen.
Vergelijken en tellen
Wat we al met al ontdekt hebben is de mogelijkheid om
driedimensionale volumes met elkaar te vergelijken, door
hun lineaire groottes meetbaar te maken, in eerste instantie
niet als optellingen van afzonderlijke lineaire eenheden,
als het 2-, 3-, 4-, 5-voud, enz., maar als herhaalde vermenigvuldigingen 1,325… 1,755… 2,325… 3,08… 4,08…
5,405… 7,16… enz., die verwijzen naar hun driedimensionale
oorsprong. Dat is blijkbaar het referentiekader, waarin we de
ruimtelijke objecten om ons heen qua grootte beoordelen.
Daarnaast blijft ook het tellen van afzonderlijke eenheden
steeds een belangrijke rol spelen in onze ruimtelijke ervaring,
maar de twee waarnemingsmechanismen lijken vooralsnog
niet goed met elkaar overeen te komen.
Gelukkig biedt een eenvoudige serie getallen en breuken,
n.l.: 1, 4/3, 7/4, 7/3, 3, 4, 16/3, 7 enz., die heel dicht aanleunt
tegen de proportionele reeks van het plastische getal: 1,
1,325… 1,755… 2,325… enz, ons de mogelijkheid om in de
beide behoeften van ons kensysteem te voorzien.
De serie breuken, met in principe 4/3 i.p.v. 1,325 als vergrotingsfactor, is weliswaar eenvoudig, maar niet regelmatig. Zij
kent enkele opvallende tussentijdse correcties, om daarmee
haar eenvoud en overzichtelijkheid te kunnen handhaven.
Op wonderlijke wijze blijkt zij door diezelfde correcties
tevens vrijwel geheel overeen te stemmen met de exacte
reeks irrationele getallen van het plastische getal.
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In de onderlinge confrontatie tussen die twee dicht bijeen
liggende getallenreeksen kan daardoor de verzoening tot
stand komen tussen de twee manieren, waarop wij de ons
omringende realiteit ervaren en interpreteren. Enerzijds
is er dus de proportionele manier waarop we de lineaire
afmetingen van de dingen in verband brengen met hun
ruimtelijke aanwezigheid en anderzijds blijft ook het
ordenende modulaire principe een rol spelen waarmee we
de grote hoeveelheid van dingen om ons heen classificeren
en onderbrengen in telbare groeperingen. Het uitgebreide
samenspel van die twee maatvoeringen zal verder in dit
verhaal aan de hand van de abacus van het plastische getal
worden uiteengezet.

Het matenstelsel
Maar eerst moet nog de telbaarheid van het systeem aan de
orde komen. We hanteren daarvoor, terwille van de overzichtelijkheid de eenvoudige getallen 1, 4/3, 7/4 enz. In de serie
maten 1, 4/3, 7/4, 7/3, 3, 4, 16/3 en 7 komt in principe de
vergrotingsfactor 4/3 in de buurt van de zuiver wiskundige
factor van het plastische getal 1,325… Deze 4/3 moet
vervolgens bijgesteld worden om de getallen als veelvouden
en breuken eenvoudig te kunnen houden, en wel drie keer.
Die correcties treden op van 4/3 naar 7/4, met de factor
21/16 (immers 4/3 . 21/16 = 84/48 = 7/4), van 7/3 naar 3, met
de factor 9/7 (7/3 . 9/7 = 63/21 = 3) en van 16/3 naar 7 weer
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met de factor 21/16 (16/3 . 21/16 = 21/3 = 7). In decimalen
uitgedrukt zijn de kleine verschillen tussen de twee reeksen
duidelijk zichtbaar: de eenvoudige gehele getallen en
breuken: 1, 1,333…, 1,75, 2,333…, 3, 4, 5,333… en 7, en de
irrationele getallen volgens de grondverhouding: 1, 1,325…,
1,755…, 2,325…, 3,08…, 4,08…, 5,405… en 7,16…Deze
laatste reeks met het exacte matenstelsel blijft steeds leidend

uitgangspunt voor het hele toepassingsgebied. Ze kan verder
naar beneden worden vervolgd: 1, 0,755…, 0,57…, 0,43…,
0,325…, 0,245…, 0,185… en 0,14… en zo ook naar boven:
7,16…, 9,485…, 12,565…, enz.
De abacus
De eenvoudige serie maten 1, 4/3, enz. blijkt telkundig goed
bruikbaar te zijn, zij het dat 16/3 de nodige complicaties
oplevert, omdat de speling met het telkundige vijfvoud
tamelijk groot is, zelfs op het eerste gezicht. Meestal geeft
dat aanleiding tot beperkte, specifieke toepassingen. Maar
de veelvouden, als het tweevoud, drievoud, viervoud,
zesvoud (2 x 3), zevenvoud, achtvoud (2 x 4), negenvoud
(3 x 3), twaalfvoud, veertienvoud enz., leiden tot maten
die ruimschoots voorzien in onze behoefte aan beperkte
veelvouden en blijven tevens, globaal gesproken, goed
aansluiten bij de nabijgelegen irrationele maten van het
plastische getal, die de ruimtelijke verhoudingen beheersen.
Dit is goed zichtbaar en hanteerbaar gemaakt in de ‘abacus‘,
een telraam van staafjes, waarin zowel de twee opeenvol28

gende reeksen van acht maten als de veelvouden drie, vier,
vijf en zeven vertegenwoordigd zijn.
De verschillende veelvouden zijn steeds een fractie kleiner
dan de eigenlijke maten van het plastische getal. Bij praktische
ontwerpopgaven komt voortdurend aan de orde, dat die
veelvouden in de bijbehorende reeksen van het plastische
getal ingepast moeten worden, waarbij blijkt dat ook de
overschotjes, die daarbij ontstaan, met elkaar samenhangen
in een kleiner stelsel. Die overschotjes of ‘spelingen‘ kunnen
min of meer verscholen blijven, dan wel expliciet zichtbaar
worden gemaakt in een detaillering van kleinere maten, die
zich presenteert in een soort beeldrijm met de grote maten
van de ruimtelijke compositie. Om de maten van de abacus
overzichtelijk én voldoende accuraat te houden, maken we
bij voorkeur gebruik van twee matenstelsels, namelijk van
100 tot 14 en van 14 tot 2, als een rekenwijze in procenten.
Direct daaraan gekoppeld benoemen we de verschillende
verhoudingen ook vaak als de eerder genoemde breuken,
zoals 1, 3/4, 4/7, 3/7, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 1/12, 1/16 enz.
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‘Puer natus est‘, Intredegezang van de dagmis van kerstmis, uit de Codex Sangallensis 376 (Stiftsbibliotheek St Gallen).
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VA N D E R L A A N E N M O C Q U E R E A U

r i tm e d o o r g e ta l
door: Juliet Oldenburger
‘Il n‘existe qu‘une seule rythme générale dont les lois fondamentales, établies sur la nature
humaine, se retrouvent nécessairement dans toutes les créations artistiques, musicales
ou littéraires, de tous les peuples, dans tous les temps. Les manières variées d‘appliquer
ces lois, ou mème de s‘y soustraire pour un temps, expliquent la multiplicité des systèmes
rythmiques‘.1 ‘Er bestaat slechts een enkel algemeen ritme, waarvan de fundamentele
wetten, gegrondvest in de menselijke natuur, noodzakelijkerwijs terug te vinden zijn in alle
artistieke creaties, muzikaal en literair, van alle volkeren, van alle tijden. De verschillende
manieren waarop deze wetten zijn toegepast of zich daar zelfs voor enige tijd aan onttrekken,
verklaren de veelvoud aan ritmische systemen.‘ Deze passage heeft Van der Laan overgeschreven uit Mocquereau‘s Le nombre musical grégorien en zijn leven lang bewaard. Het
woord ‘rythmique‘ in de oorspronkelijke tekst verving hij – mogelijk door een verschrijving,
maar vermoedelijk toch bewust – door ‘rythme‘. Wat is het verschil? ‘Ritme is een regelmatig
afwisselende beweging; door klemtoon, intonatie en tempo bepaalde golving, veelal naast
of tegenover het metrum: in dit metrisch correcte kwatrijn is het ritme niet tot leven
gekomen‘, geeft Koenens woordenboek, terwijl ritmiek ‘ritmische beweging‘ is, of ‘leer
van het ritme‘. Wilde Mocquereau met het woord ‘rythmique‘ aangeven dat alle ritmische
beweging haar oorsprong vindt in één ritmeleer, die wordt afgeleid uit onze eigen natuur?
Mogelijk. Wat Van der Laan beoogde is echter het principe van ‘ritme‘ in nog bredere zin:
ritme door afwisseling in de regelmatige beweging, of door de spelingen die ontstaan bij de
ontmoeting van het abstracte getal met de continue grootte.
Al in een van zijn vroegste voordrachten, wanneer Van der Laan in 1943 ten huize
van zijn broer Jan terugkijkt op een vijftal eerder gehouden presentaties over het
plastische getal c.q. zijn ideeën over architectuur voor oud-studiegenoten van de –
door Sam van Embden en hem opgerichte – Bouwkundige studiekring (BSK), en hij hen
vertelt dat hij eigenlijk had gedacht dat een enkele bijeenkomst wel genoeg zou zijn
om zijn visie over het voetlicht te brengen, verwijst Van der Laan naar Mocquereau:
‘Maar bij dat alles vergat ik dat er voor mijzelf veel aan voorafgegaan was alvorens
die ontdekking [van het plastische getal?] te doen en dat de kennismaking met een
volledig uitgewerkte theorie op het analoge gebied der muziek door Dom Mocquereau
er veel toe bijgedragen had om mij een dergelijk inzicht te geven in het domein van
de architectuur‘. 2
In deze les in 1943 gaat Van der Laan niet in op de vraag wat nu precies het inzicht
was dat hij aan Mocquereau ontleende, maar uit de serie voordrachten voor oud-BSKleden (1939-1947) blijkt dat zijn gehele architectuurtheorie reeds voor de Tweede
Wereldoorlog in feite al in de steigers stond en in de onderwerpen die hij in zijn eerste
lessen behandelt, herkennen we een aantal belangrijke principes van de muziektheorie
van Mocquereau.
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De meeste publicaties over muziek en architectuur, ook het kleine cahier van Van der
Laan over dit onderwerp uit 1951, handelen over de vergelijking tussen eenvoudige
getalsverhoudingen en de indeling van het muzikale octaaf.3 Dat er aan de muzikale
intervallen eenvoudige getalsverhoudingen ten grondslag liggen is vanaf de oudheid
bekend en dit verband heeft tot het einde van de achttiende eeuw – volgens Van der
Laan tot aan de invoering van de meter door Napoleon – aan de basis gelegen van
de meeste matenstelsels die in de architectuur zijn toegepast. Het matenstelsel dat
Van der Laan ontwikkelde is echter gebaseerd op een meetkundige reeks irrationele
getallen. Hoewel de concrete maten van zijn stelsel de eenvoudige getalsverhoudingen soms dicht benaderen, bestaan er ook belangrijke verschillen. Richard Padovan
heeft hier in Proportion een overzicht van gegeven.4
De voorliggende studie gaat echter niet over de vergelijking van Van der Laans matenstelsel met de indeling van het octaaf, maar over de vergelijking van zijn architectuurtheorie met de muziektheorie van Dom Mocquereau, en dan met name over
diens visie op het ritme. Algemeen is wel bekend dat Dom Van der Laan de titel van
zijn eerste boek, Le nombre plastique5 , heeft ontleend aan de muziektheorie van
Mocquereau, Le nombre musical. Met de titel van zijn boek heeft hij de verwantschap
tussen de muzikale en de plastische kunsten willen aanduiden, maar de benaming is
tevens een hommage aan Dom André Mocquereau o.s.b. (1849-1930), een monnik van
de abdij van Solesmes, die hem bij zijn zoektocht op een aantal essentiële punten de
weg heeft gewezen.
Le nombre musical grégorien is de vrucht van Mocquereau‘s studie naar de oorspronkelijke vorm van het gregoriaans, zoals die is overgeleverd in Karolingische manuscripten uit de negende en tiende eeuw – de oudst bewaard gebleven muzieknotaties
die wij kennen. Solesmes was een van de eerste abdijen waar op instigatie van de
abt, Dom Prosper Guéranger (1805-1875), halverwege de negentiende eeuw de
‘restauratie‘ van het gregoriaans ter hand werd genomen, de eenstemmige liturgische
muziek, die oorspronkelijk dateert uit de vroege middeleeuwen. Dom Guéranger
streefde ernaar de Rooms-katholieke eredienst te herstellen, niet in de decadente
vorm van vóór de revolutie, die terugging op het Concilie van Trente (1545-1563), maar
in de eenvoud zoals zij in de vroegste eeuwen van het christendom moest hebben
bestaan. Dit betekende onder meer dat er onderzoek moest worden gedaan naar de
oudste vormen van de mis en het getijdengebed, en met name ook naar de gezangen.
De liturgische vernieuwing, die in feite meer een herbronning was, heeft onder
meer geleid tot een nieuwe indeling van het kerkelijk jaar en een nieuwe indeling
van de mis, met nieuwe uitgaven van het missaal en speciaal voor de kerkmuziek:
nieuwe graduales en antifonales ten behoeve van de mis en het getijdengebed, die
de eeuwenlang gebruikte Medicaea-uitgaven uit 1614-1615 vervingen. De ‘Liturgische
beweging‘, die omstreeks 1850 in Solesmes was begonnen, mondde uiteindelijk uit in
het Tweede Vaticaans Concilie (1965-1970).
Abt Guéranger had aan twee van zijn monniken, Dom Paul A.M. Jausions (1834-1870)
en Dom Joseph Pothier (1835-1923), opgedragen het herstel van de liturgische zang
op zich te nemen. Zij beseften dat zij zich hiervoor op zo oud mogelijke manuscripten moesten baseren. In verschillende Franse bibliotheken vond Dom Jausions
handschriften, die hij ten behoeve van de studie (met de hand) kopieerde, maar niet
kon lezen; de ‘neumen‘ of muzikale tekens boven de tekst leken namelijk geenszins
op de quadraatnoten waarin het gregoriaans vanaf de late middeleeuwen werd
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Folio 25v uit het Tonaire van Saint-Bénigne van Dijon (mss. H 159 uit de Bibliothèque municipale de
Montpellier) met de introitus ‘Repleatur os meum‘.

genoteerd. In 1864 vond hij in de Nationale bibliotheek te Parijs echter een facsimile,
in 1851 getranscribeerd door Paul Nisard, van het elfde-eeuwse Tonaire van SaintBénigne van Dijon. Dit bleek een soort ‘steen van Rozetta‘ te zijn, waarin behalve
de neumen ook de toonhoogten stonden aangegeven. Met behulp van het Tonaire
konden de oorspronkelijke melodieën worden gereconstrueerd 6 , wat onder meer
leidde tot Dom Pothiers Mélodie Grégorienne d‘après la tradition (1880) en de uitgave
van een eerste Liber usualis (1883), het Graduale Romanum (ed. Vaticana) uit 1908 en
het Antiphonale Romanum uit 1912, boeken waarin de gevonden gezangen weer in
quadraatnotatie staan genoteerd, zodat ze in de hele Kerk konden worden gebruikt.
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I MOCQU E R EAU

Aan de hand van het Tonaire van Dijon had Pothier de melodieën kunnen achterhalen,
maar dat gold niet voor het ritme. Aangezien de neumennotatie geen maatindeling
bevatte, bleef het ritme van de gezangen onduidelijk. Omdat in het gregoriaans veel
gezangen syllabisch zijn, dat wil zeggen dat er boven elke lettergreep slechts één noot
of neum geschreven staat, ging Pothier ervan uit dat alle opeenvolgende klanken
in principe even lang duurden, net als bij gereciteerde teksten. Zo ontstond het
zogenaamde ‘vrije ritme‘, dat wij kennen van de wijze waarop de gewone gezangen
van de mis als het Kyrie en het Gloria nog altijd worden gezongen. Vanwege de
gelijkheid van de noten wordt deze interpretatie wel (semi-)aequalistisch genoemd –
tegenover de zogenaamde mensuralistische opvatting, die uitgaat van een indeling in
gelijke maten.
Vanaf 1879 kreeg Pothier assistentie van de circa vijftien jaar jongere Mocquereau, die
in 1875 in Solesmes was ingetreden. Zoals Pothier in eerste instantie had gezocht naar
het herstel van de oorspronkelijke melodieën, is Mocquereau vooral op zoek gegaan
naar een historisch verantwoorde en op algemene wetmatigheden gebaseerde reconstructie van de ritmes. Hoewel uit oude geluidsopnamen eigenlijk geen verschil van
opvatting valt op te maken, ging Pothier bij de interpretatie van het ritme meer
gevoelsmatig te werk, terwijl Mocquereau zich baseerde op historische en theoretische uitgangspunten. Zij deden verslag van hun bevindingen in de reeks Paléographie
musicale (Solesmes, 1889-heden), dat behalve uitleg van de interpretatie en ontwikkeling van het neumenschrift fotografische facsimile‘s van de historische handschriften
bevatte. De artikelen in dit tijdschrift vormden de grondslag voor Mocquereau‘s drie
duimen dikke tractaat Le nombre musical (NM).
Als bronnen voor zijn interpretatie noemt Mocquereau in de inleiding (NM, t. 1, p. 12):
• natuurlijke wetmatigheden van het ritme
• de woordaccenten in het verloop van een zin
• de neumennotatie, zoals gevonden in Karolingische manuscripten als ‘St. Gallen‘
(m.n. codex 339 en 359), Einsiedeln (codex 121) en ‘Laon‘ (codex 239)
• de melodische vorm en modaliteit van de gezangen
• de in de romaanse tijd latere toevoegingen (letters en tekens), zoals die uit het
handschrift van St. Gallen.
Daarnaast citeert hij o.m. uit klassieke rhetorische geschriften als Aristoteles, De arte
rhetorica; Cicero, De oratore, Dionysius van Halicarnassus, De la disposition des mots
( Περι συνθεσεως ονοματων) en Sur le style oratoire de Démosthène; en Quintilianus,
Institutio oratoria en uit Martin Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra
potissimum I (1784), waarin o.m. een aantal werken zijn overgeleverd, die Gerbert
toeschreef aan de musicus Hucbald (840-930), monnik van de abdij van St Amand
(bij Doornik): De harmonica institutione, Musica enchiriadis, Scholia enchiriadis en
Commemoratio brevis de tonis et psalmis modulandis. Daarnaast wijst Mocquereau
op de contemporaine uitleg van deze bronnen door o.a. Rudolph G.H. Westphal en
François A. Gevaert.7 In al deze werken wordt beschreven dat de rhetorica net als de
klassieke poëzie onderworpen is aan ritmische regels en wetmatigheden (NM, t. 2,
‘Introduction‘, p. 1-40). Zie tenslotte ook de uitgebreide literatuurlijst en ‘Liste de
ouvrages cités‘ in tome 2 van Le nombre musical.
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Links: Dom André Mocquereau
o.s.b. (1849-1930)
Rechts: Titelpagina van Le
nombre musical, 1ste druk
1908.

I I TI J D E N R U IMTE

In een late brief aan zijn jongste zusje schrijft Van der Laan dat hij in 1927, het jaar van
zijn intrede, in Solesmes Mocquereau heeft gezien. 8 In datzelfde jaar was het laatste
deel van diens Nombre musical verschenen, waarbij de eerdere, in 1908 gepubliceerde,
twee delen werden hernomen, en het kan bijna niet anders dan dat Van der Laan de
boeken niet al te lang daarna open heeft geslagen en er door geboeid is geraakt.
Le nombre musical van Mocquereau bestaat uit drie delen: deel I handelt over het
ritme, deel II over de melodie, en in deel III wordt de invloed van de liturgische tekst
en de melodie op het ritme besproken, ‘waarvan de invloed op het ritme van bepalend
(‘decisief‘) belang is om het nombre musical werkelijk goed te begrijpen‘.
De opzet van zijn boek volgt de gebruikelijke indeling van de middeleeuwse zangmethodes. Deze beginnen altijd door de ritmische ‘materie‘ – de letters, de lettergrepen
en woorden – te onderscheiden van de ritmische vorm. Vervolgens komen de ‘modi‘ en
de melodie aan de orde, en tot slot de tekst. Op vergelijkbare wijze heeft Mocquereau
dit alles tot in het kleinste detail uitgewerkt en toegepast in talloze oefeningen.
In navolging van klassieke auteurs als Plato en Aristoteles maakt Mocquereau in zijn
boek allereerst onderscheid tussen de muzikale en de plastische kunsten, waarbij hij
opmerkt dat de eerste – poëzie, muziek en dans – gekenmerkt worden door beweging
en zich afspelen in de tijd, terwijl de schilder- en beeldhouwkunst en de architectuur
uit tastbare objecten bestaan, die een zekere plaats innemen in de ruimte (NM, t.
I, 1-4). Hij was ervan overtuigd dat aan de verschillende kunsten van tijd en ruimte
wetmatigheden ten grondslag liggen en dat ‘de hogere wetten van de aesthetica in
alle kunsten dezelfde zijn‘ ofwel dat ‘de wetten van de muzikale expressie analoog
zijn aan die van de plastische expressie‘.9
Mocquereau merkt op dat wij tijd alleen kunnen ervaren wanneer deze wordt
ingedeeld door een opeenvolging van dingen die voorbijgaan, door zintuiglijk
waarneembare ‘bewegingen‘ in de tijd:
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‘Par lui-meme, le temps ne peut se servir de mesure, ni produire sur nous aucune
sensation. C‘est seulement par les choses qui passent, qui se meuvent en lui que
nous sommes mis à mème de l‘évaluer: d‘ailleurs il n‘existe pas en dehors d‘elles. Le
mouvement est la condition qui, en divisant le temps, rend appréciable à nos sens son
invisible & silencieux écoulement‘ (NM, t. I, 7-8).
‘Door zichzelf kan de tijd zich niet van maat bedienen, noch een zintuiglijke ervaring
bij ons beweegbrengen. Het is enkel door de dingen die voorbijgaan, die daarin
bewegen, dat wij in staat zijn deze te waarderen: daarbuiten bestaat de tijd niet.
De beweging is de conditie die, doordat zij de tijd indeelt, zijn ondeelbare en stille
verloop waarneembaar maakt voor onze zintuigen.‘
Fenomenen van geluid
Vervolgens onderscheidt de musicus vier fenomenen van geluid (NM, t. I, 13):
a. duur of quantiteit (kort / lang)
b. toonhoogte of melodie (hoog / laag)
c. intensiteit of dynamiek (hard / zacht)
d. timbre of fonetische qualiteit (klankkleur)

Van der Laan vergelijkt de ordonnantie in de architectuur met de ritmische ordening
in de muziek, de duur van de klanken. In zijn lezing over muziek uit 1951 beschouwt
hij de muzikale intervallen of de indeling van het octaaf, zoals uiteengezet door
Pythagoras en Plato, als het statische element in de muziek.10 Later, in 1971, zal Van
der Laan dit aspect van toonhoogte vergelijken met de architectonische dispositie.11
Dom Van der Laan: Eerste lessen in Leiden
In de allereerste les die van hem bewaard is gebleven, geeft Van der Laan een hiërarchische indeling van de architectuur in drie ‘graden‘ of categorieën: ‘vol & hol‘,
‘opvolging of inwendige deling van het vol‘ en grootte.12 Met het ‘vol en hol‘ uit de
laagste graad bedoelt Van der Laan hier massa en ruimte, de ‘materiële‘ elementen of
substantie waaruit architectuur is opgebouwd.13 De tweede categorie, ‘opvolging of
inwendige deling van het vol‘, heeft betrekking op de vorm van een bouwwerk; met
de ‘opvolging of inwendige deling‘ wil Van der Laan aangeven dat een (architectonisch) kunstwerk – in de klassieke betekenis van het woord (‘ars‘) – altijd samengesteld
of geleed moet zijn. De grootte, die de hoogste categorie vormt van zijn ordening,
spreekt voor zichzelf, met die aantekening dat het hierbij steeds om verhoudingen
gaat: om groottes ten opzichte van elkaar.
Net als Mocquereau, en in navolging van de antieken, was Van der Laan ervan
overtuigd dat aan de verschillende kunsten van tijd en ruimte wetmatigheden ten
grondslag liggen. Zijn zoektocht is in eerste instantie een zoeken geweest naar deze
algemene uitgangspunten voor de bouwkunst.
Zoals we hierboven hebben gezien onderscheidt Mocquereau vier fenomenen van
geluid: toonduur, toonhoogte, toonsterkte en klankkleur. Alvorens in te gaan op de
toonhoogte, zullen wij in eerste instantie zijn ideeën over tijd en toonduur vergelijken
met Van der Laans visie op ruimte en grootte. Binnen de categorie van de toonduur
onderscheidt Mocquereau ritmische materie en ritmische vorm (NM, t. 1, 19-21). Merk
op dat hij de grootte niet apart noemt.
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Mocquereau

Van der Laan, 1939

Van der Laan, 1977

RITME
[relatie van arsis en thesis]

grootte
(‘relatie der afmetingen‘)

GROOTTE
(lijn, vlak en volume)

[juxtapositie en geleding]

‘opvolging of inwendige VORM
deling van het vol‘
(vol en hol)

MATERIE
(‘geluid & beweging‘)

‘vol (massa)

[materie]

TIJD

& hol‘ (ruimte)

RUIMTE
(binnen en buiten)

Tijd en ruimte alleen ervaarbaar door 'bepaling'
Mocquereau geeft aan dat wij tijd alleen kunnen ervaren als er een geluid of
beweging is, een zintuiglijk waarneembare vorm, die de tijd als het ware in tweeën
deelt. Wat Van der Laan over de ruimte schrijft is hieraan analoog: wij kunnen deze
alleen ervaren in contrast met massieve vormen. Anders dan Mocquereau voegt Van
der Laan hier nog aan toe dat hetzelfde geldt voor de materie: ook deze kunnen wij
alleen waarnemen door het contrast met de ruimte waar deze zich tegen aftekent.
De bovengenoemde eerste les van Van der Laan bevat een intrigerende, maar ook
tamelijk duistere passage over het maken en bezielen van de ruimte:
‘Wat gebeurt er als wij bouwen: wij plaatsen iets tastbaars in de ruimte en de factoren
die dit tastbare realiseren, zijn in staat de ruimte in haar amorfe toestand als het ware
te bezielen. Dus niet dat we iets reëels uit de ruimte meer of minder zichtbaar maken,
niet dat de factoren van het tastbare zelf iets realiseren, maar boven die factoren uit
verschijnt er iets bij het maken, waartoe de ruimte in staat is en waarvan ons werk
getuigt. En willen wij dit iets zo na mogelijk benaderen, dan moeten wij zeggen dat
alle tastbaars in de ruimte geplaatst, bepaald en uitgemeten, laat een overige ruimte
onbepaald en ongemeten; er heeft als het ware een scheiding plaats.‘
Wat voor bepaling bedoelt hij? En wat voor scheiding? Tussen het object en de
omringende ruimte? Of tussen links en een rechts, voor en achter of onder en boven?
‘Wij kunnen dit wel iets analyseren door de eerste consequenties te overwegen. In
zich echter geldt het hier een te vitaal principe en een te uniek principe dan dat het
voor analyse in aanmerking komt. In het meest abstracte geval van een ruimte zonder
aardbodem en zonder mijn eigen aanwezigheid, is een aanraking van die ruimte in een
enkel punt een volkomen steriel geval. Willen we namelijk met een enkele aanraking
iets bepalen en iets onbepaald laten, dan moet er een aardbodem zijn of onze eigen
tegenwoordigheid in de ruimte, ten opzichte waarvan wij een afstand bepalen. Dat
wil zeggen: voordat wij de ruimte kunstmatig aanraken, is dat reeds gebeurd door
onze eigen aanwezigheid en door de aardbodem.‘
Bij bepaling gaat het dus niet om aanraking van een punt in de vrije ruimte, maar om
de relatie daarvan ten opzichte van onszelf en de aardbodem.
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‘Dit is echter geen architectuur, want deze bepalingen zijn voor ons volkomen
ontastbaar en onbepaald en ongemeten, als het licht voor een schilder. Daar waar wij
iets gaan bepalen, is er sprake van architectuur. Evenwel, als wij goed bepalen, zullen
als het ware deze ontastbare bepalingen opgeroepen worden en dit is misschien wat
wij noemen het ‘bezielen van de ruimte‘.‘
Wanneer wij bij het bouwen een punt bepalen ten opzichte van een ander vast punt,
wordt die eerste bepaling ten opzichte van onszelf opgeroepen: het gaat dus om de
relatie van tenminste twee objecten ten opzichte van elkaar.
‘Dus, onafhankelijk van de grootte, de vorm of de richting van ons product, nog
voordat er van dit alles sprake kan zijn, gebeurt er iets door het maken zelf, iets als
een scheiding. En toch moeten wij zeggen: zonder grootte, vorm enz. zou er niets
gebeuren. Met andere woorden: materieel genomen verandert er weinig indien wij
abstractie maken van die scheiding, maar esthetisch wreekt zich een dergelijke oneerbiedigheid door een volkomen gemis aan oriëntatie. Alle factoren der vormgeving
zullen steeds tegenstrijdigheden blijven, indien zij niet beheerst worden door de
consequenties van dit primordiale feit, deze scheiding. In de scheiding worden in
principe de rechten bepaald van alle factoren, in hoeverre zij die kunnen laten gelden
en andersom: alle factoren der vormgeving beogen in laatste instantie slechts een
ding: het getuigen van die eerste scheiding, als zijnde het contact met de ontastbare
ruimte‘.14
Met name deze zinnen heb ik altijd cryptisch gevonden, intrigerend maar cryptisch. De
architect wil hier duidelijk iets belangrijks zeggen, maar het is lastig om te achterhalen
wat hij precies bedoelt. Pas bij het lezen van Le nombre musical vielen de woorden
langzaam op hun plaats. Mocquereau schrijft dat elk geluid, elk gebaar, elke tik of slag
het vermogen heeft om de tijd in tweeën te delen; zij veroorzaken een verdeling of
scheiding in de tijd (NM, t. I, 28). Ook hij spreekt over een scheiding, maar omdat de
tijd slechts één dimensie heeft, is gemakkelijker te begrijpen wat hij bedoelt. Kunnen
we aan de hand van wat Mocquereau schrijft ook verhelderen wat Van der Laans met
de passage voor ogen had?
Nabijheid
‘... als wij goed bepalen, zullen als het ware deze ontastbare bepalingen [ten opzichte
van onszelf en de aardbodem] opgeroepen worden en dit is misschien wat wij noemen
het ‘bezielen van de ruimte‘‘, schrijft Van der Laan.
Door één geluid of beweging kan een scheiding in de tijd ontstaan: een tijd vooren een tijd nadien. Om het verloop van de tijd waar te kunnen nemen, dient het
geluid of de beweging – Mocquereau spreekt over ‘ictus‘: slag of stoot – echter steeds
vernieuwd te worden. Een ictus is een aanraking of aanzet, die een luchtkolom in
beweging zet. Deze ictussen moeten noch te ver uiteen liggen, want dan kan men ze
niet meer op elkaar betrekken, noch te dicht opeen, want dan kan men ze niet onderscheiden, schrijft hij (NM, t. I, 29).15
Om ruimte te kunnen ervaren, moet deze volgens Van der Laan beperkt of bepaald
zijn. Aangezien de ruimte driedimensionaal is, kan men daarin, anders dan in de tijd,
door één enkel punt of een enkele vorm geen scheiding aanbrengen. Door twee
vormen kan men echter wel een scheiding aanbrengen. Maar om deze vormen op
elkaar te kunnen betrekken moeten zij ‘in elkaars nabijheid staan‘: noch te ver uiteen,
noch te dicht opeen.
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Met ‘goed bepalen‘ bedoelt Van der Laan in eerste instantie: de juiste afstand bepalen
tussen het object en onszelf. Dat is echter geen architectuur, want als wij weggaan,
wordt de nabijheid opgeheven. Om architectuur te laten ontstaan moet deze
betrekking geobjectiveerd worden: overgedragen op twee objecten die in elkaars
nabijheid staan. Wanneer Van der Laan hierboven over scheiding spreekt, gaat het dus
niet om een lijn of een vlak waarmee men in de ruimte een indeling aanbrengt tussen
links en rechts of voor en achter, maar om de scheiding die bepaalt hoe ver objecten
uiteen kunnen staan; hierbij gaat het om de vraag wanneer de beperkte ruimte
tussen beide nog wordt ingevangen of ‘bezield‘ en wanneer die ‘bezieling‘ ophoudt,
omdat beide niet meer aan elkaar gerelateerd zijn. In latere teksten zal Van der Laan
onderscheid maken tussen afstand en nabijheid, waarbij de laatste afhankelijk is van
de omvang van de objecten, en daarmee van een verhouding tussen twee maten: de
breedte en de afstand tussen wanden bijvoorbeeld. Over de verhouding tussen de
duur van een afzonderlijke klank en de maximale afstand tot de daarop volgende
klank spreekt Mocquereau echter niet.
De gedachte dat de ruimte in de architectuur centraal staat en dat de voornaamste
functie van de bouwkunst is om deze ruimte te ervaren, komt overeen met H.P.
Berlages definitie van ruimte in diens boek Schoonheid in samenleving: ‘Bouwen is
ruimte-scheppen met het doel den mensch tot behuizing te dienen‘.16 Dit boek had
Van der Laan al tijdens zijn studie gelezen en besproken tijdens een van de bijeenkomsten van de Bouwkundige studiekring (BSK) ten huize van prof. Granpré Molière
in Delft.
Het idee dat ruimte bepaald moet zijn om deze te kunnen ervaren, heeft Van der
Laan echter niet van Berlage, maar eerder van Mocquereau. De scheiding die hij
aanbrengt door iets tastbaars in de ruimte te plaatsen, en de ruimte die hij vervolgens
invangt tussen objecten die in elkaars nabijheid staan, is analoog aan de scheiding
die Mocquereau ‘met één slag of stoot‘ in de tijd aanbrengt en diens constatering
dat klanken niet te ver uit elkaar moeten staan om het verloop van de tijd te kunnen
ervaren.
Later zou Van der Laan een woord als ‘bezielen‘ niet zo snel meer gebruiken. Wat dat
aangaat is hij in zijn woordgebruik minder romantisch dan Mocquereau. Maar een
vroege tekst als deze geeft wel aan wat hij met zijn werk beoogde: dat er in de natuur
en in ons eigen leven principes zijn die ons te boven gaan en dat het er bij alle dingen
die wij doen en maken om gaat die te vinden en te laten spreken.

I I I G ROOTTE

De eenheid: relatief en ondeelbaar
Volgens Mocquereau ligt aan elke ritmische compositie een ‘juxtapositie‘ of nevenschikking van individuele ictussen ten grondslag (NM, t. 1, 28-30). De tijd die hiertussen
verloopt, die zich uitrolt van de ene ictus tot de volgende, noemt Mocquereau een
enkelvoudige tijdseenheid (‘temps simple‘). De ‘temps simple‘ is de eenheid, die aan
alle ritmische composities ten grondslag ligt, en die het uitgangspunt vormt van alle
andere ritmes van een compositie. De duur van deze eenheid is relatief. Zij heeft geen
absolute grootte, maar kan langer of korter duren, afhankelijk van het tempo van
de zin waarin zij voorkomt. De eenheid is tevens ondeelbaar en geeft iedere ictus of
aanzet zijn ‘in-dividualiteit‘ (NM, t. I, 31-32).
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Bij Van der Laan is de maateenheid evenmin absoluut, maar afhankelijk van de schaal
van een bouwwerk: in grote huizen zijn de muren dikker en de kamers groter dan in
kleine huizen. In zijn theorie wordt de dikte van een wand als vaste en ondeelbare
maateenheid aangenomen, opdat de overige maten hiermee in betrekking kunnen
worden gebracht.
Het idee dat de maateenheid relatief en ondeelbaar is heeft Van der Laan bij
Mocquereau aangetroffen, maar gaat terug op de veel oudere gedachte van
Aristoteles, verwoord in het tiende boek van diens Metaphysica, waar Van der Laan in
De architectonische ruimte (AR) naar verwijst (AR, VIII, 14).
‘Maar wij kunnen die absolute eenheid [van het abstracte getal] op betrekkelijke
wijze imiteren door een bepaalde concrete grootte als een ondeelbaar geheel te
beschouwen, waaraan wij dan de rol van eenheid toekennen. Het is door de betrekking
tot zo‘n grootte dat wij ons een zekere kennis der continue grootheid verwerven‘,
schrijft de architect.
Aequitas
Mocquereau‘s interpretatie van het gregoriaans wordt wel (semi-)aequalistisch
genoemd, wat wil zeggen dat de tijdsduur van alle tonen in principe gelijk is, ook
wanneer er boven één lettergreep samengestelde neumen of meerdere noten
geschreven staan. Ter illustratie van de aequalistische ritmeopvatting kan de
historische geluidsopname uit 1904 dienen van het ‘Haec dies‘, het graduale uit de
mis van Pasen, dat door Dom Mocquereau wordt gedirigeerd (www.youtube.com/
watch?v=A3Tbya9DE7E).
‘Wel moet men begrijpen dat deze gelijkheid geen metronomische gelijkheid is, maar
een relatieve gelijkheid – waarvan de gemiddelde duur het resultaat is van alle lettergrepen in het geheel genomen, en uitgesproken overeenkomstig zijn gewicht: voor
het oor brengt dit een onderscheiden vorm van gelijkheid teweeg‘, schrijft
Mocquereau.17 De genoemde gelijkheid is dus betrekkelijk; afhankelijk van de normale
duur van de lettergreep binnen het woord of de zin waarin deze voorkomt, kan een
toon korter of langer duren.
Door de loop van de melodie of het woordverband waarin zij zijn opgenomen kunnen
tonen weliswaar iets verkort of verbreed zijn, maar desondanks beschouwen wij deze
als gelijk, schrijft Mocquereau. Een enkelvoudige tijdseenheid (‘temps simple‘) kan
verkleind of vergroot zijn, maar nooit zo dat deze wordt verdeeld of het tweevoud
meer benadert dan de eenheid (NM, t. I, 34-35). De duur van de tijdseenheid kent dus
een zekere marge. Dit roept de vraag op welke verdeling bepaalt dat een maat meer
naar het tweevoud dan naar de eenheid neigt. Waar ligt in Mocquereau‘s visie het
omslagpunt tussen het een- en het tweevoud, in het meetkundig of in het harmonisch
midden?18 De musicus laat zich hier echter niet over uit.
Ook het maatsysteem van het plastische getal kent zogenaamde verkleinde en vergrote
maten (AR, VIII, 7-15), maar afgezien van de terminologie komen deze niet overeen
met wat Mocquereau bedoelt wanneer hij bijvoorbeeld aangeeft dat een vergrote
tijdseenheid het tweevoud niet meer mag benaderen dan de eenheid. Mocquereau‘s
tijdseenheid is geen vaste, maar een variabele maat, die van noot tot noot kan
verschillen. Daardoor is deze eerder vergelijkbaar met wat Van der Laan een ‘type
van grootte‘ heeft genoemd: een grootte waar wij ons in gedachten een voorstelling
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van kunnen maken, maar waar in concreto kleinere en grotere groottes aan kunnen
beantwoorden.
Gelijk noemen
Wat de precieze marge van de tijdseenheid ook moge zijn, in de theorie van het
plastische getal speelt het idee van benaderende gelijkheid een sleutelrol. Van der
Laan wijst erop dat alle beschavingen behalve de onze zich hebben gebogen over de
vraag hoe men inzicht kan krijgen in de grootte der dingen, die in principe continu
is en zich onafgebroken uitstrekt van oneindig klein tot oneindig groot. Hij lost dit
probleem op door dingen, ondanks het feit dat ze niet precies even groot zijn, binnen
bepaalde marges ‘gelijk‘ te noemen of onder een gelijke noemer onder te brengen;
hij noemt ze van eenzelfde ‘type van grootte‘. Ook deze types volgen elkaar continue
op, maar de continuïteit wordt nu gescandeerd door de drempelmaten, die de types
van grootte begrenzen. De verschillende groottes van de afzonderlijke bladeren van
een boom bijvoorbeeld kunnen wij ons niet voor de geest halen, maar van bladeren
die ongeveer even groot zijn kunnen wij ons wel een voorstelling maken en dit
beeld kunnen wij ook in onze herinnering bewaren; we noemen de bladeren klein,
gemiddeld of groot en eventueel nog heel klein of heel groot. Omdat het verschil
om even groot genoemd te worden kleiner is bij kleinere dingen en groter bij grotere
dingen, volgen de drempelmaten die de types van grootte begrenzen elkaar op
volgens een meetkundige rij.
Wat het verschil is waarbinnen wij groottes even groot noemen, geeft Mocquereau
niet aan, en het idee dat er een vaste verhouding bestaat tussen dit verschil en de
drempelmaten die een type van grootte begrenzen komt evenmin bij hem voor, maar
de musicus onderkent wel het fenomeen van de verkortingen of verlengingen, die
ontstaan door confrontatie van de concrete teksten met het beeld van de tijdseenheid,
dat wij in onze herinnering bewaren.
Zijn idee van benaderende gelijkheid of in zijn eigen woorden ‘om maten binnen
bepaalde marges evengroot te noemen‘ zou Van der Laan mijns inziens direct aan
Mocquereau‘s ‘aequitas‘ kunnen hebben ontleend. Zijn ‘type van grootte‘ komt in die
zin overeen met Mocquereau‘s tijdseenheid of ‘temps simple‘.
Van der Laans vondst van de grondverhouding (~ 3 : 4), en het matenstelsel dat hij
hieruit ontwikkelde, vond plaats in 1928 of in ieder geval vóór de bouw van de kapel
van Baarle-Nassau in 1930/1931, maar het idee van de ‘types van grootte‘ c.q. van het
‘gelijk noemen‘ van groottes staat hier in principe los van en zou Van der Laan na het
lezen van Mocquereau‘s tractaat in zijn theorie kunnen hebben opgenomen.
Waarom is dit ‘gelijk‘ noemen in de theorie van Van der Laan van belang? Omdat
hij het verschil tussen de opeenvolgende maten van zijn stelsel op die manier kon
verbinden met onze perceptie: dingen hoeven niet exact even groot te zijn om ze als
zodanig te ervaren of te waarderen. Bij het gelijk noemen van verschillende groottes
gaat het niet om kleine verschillen, die wij op het oog tussen twee vormen kunnen
opmerken (de ‘knipproef‘ uit AR, V, 6), maar om het aanzienlijk grotere ‘memorabel
verschil‘, zoals Dick Pouderoyen dat in zijn proefschrift zo treffend heeft genoemd.
De grondverhouding die bepaalt ‘binnen welke marges wij de dingen even groot
noemen‘ dan wel welke groottes wij juist van elkaar weten te onderscheiden, heeft
Van der Laan niet aan Mocquereau ontleend, maar mogelijk wel het idee dat de maten
van zijn stelsel een opeenvolging van ‘types van grootte‘ representeren.
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Ritme is een synthese
Het eerste deel van Le nombre musical bestaat uit een zorgvuldige analyse van alle in
het gregoriaans voorkomende ritmische structuren. Voor het grootste gedeelte zullen
wij hieraan voorbijgaan, maar niet zonder ons eerst een zeker begrip te vormen van
wat Mocquereau onder ritme verstaat.
Binnen de categorie van de toonduur maakt Mocquereau onderscheid tussen ritmische
materie en ritmische vorm (NM, t. 1, 19-21). De ritmische materie wordt gevormd
door met het oor waarneembare geluiden, klanken en woorden of met het oog
waarneembare bewegingen en gebaren. De ritmische vorm definieert Mocquereau
in navolging van Plato als ‘de ordening van beweging‘ (Plato, Leges, 665 A: τη δη
κινησεως ταξει ρυθμος ονομα ειη).
Daarnaast maakt Mocquereau onderscheid tussen maat en ritme. Volgens de zijn interpretatie kent het gregoriaans geen vaste maatindeling, zoals onze moderne muziek.19
Een maat is een afmeting, een ritme een verhouding van twee groottes, gelijk of
ongelijk van lengte. In meer uitgebreide zin, zoals in de moderne muziek, is een maat
een repeterende maateenheid, een juxtapositie van maateenheden, waarbij elke maat
weliswaar verdeeld kan worden, maar in lengte steeds gelijk blijft.
Ritme daarentegen is volgens Mocquereau een synthese van een opgaande en een
neergaande beweging, van ‘arsis‘ en ‘thesis‘ – twee begrippen ontleend aan de wereld
van de Griekse dans, die het opheffen en neerzetten van de voet aanduidden. De
opheffing is actief en wekt spanning op, terwijl de beweging bij de neerzetting weer
tot rust komt. Dergelijke bewegingen doen zich overal in de natuur voor en vertonen
zich op allerlei schaal, schrijft de musicus, denk aan onze ademhaling, aan waken en
slapen, geboorte en sterven, of aan de beweging van de zon, die de seizoenen teweeg
brengt. Ook in de muziek, die op het natuurlijke ritme is gebaseerd, komt ritme
op verschillende niveau voor. Mocquereau geeft aan dat er zowel gebonden ritme
bestaat, de gemensureerde vorm waarin de maten steeds gelijk zijn, als zogenaamd
vrij ritme, de niet-gemensureerde vorm waarin niet de maten, maar de afzonderlijke tonen gelijk zijn, maar in het algemeen kent het gregoriaans een vrij-ritmische
structuur, dat wil zeggen dat een compositie is opgebouwd uit ritme-eenheden van
verschillende grootte.
Bij zijn definitie van de benaderende ‘gelijkheid‘ beroept Mocquereau zich op een
uitspraak van de monnik en musicus Hucbald (ca. 840 - 930), die aangaf dat de ‘aequitas‘
van het zingen in het Grieks ritme wordt genoemd, en in het Latijn ‘numerus‘ (NM,
t. I, Introduction, p. 19). De ‘gelijkheid‘ heeft dus niet alleen betrekking op de tijdseenheid, maar ook op grotere geledingen van het ritme.

‘Met hen, geven wij toe dat de ontelbare en capricieuze metrische combinaties, hetzij poëtisch hetzij
muzikaal, in laatste analyse berusten op tweevoudige f drievoudige ‘samengestelde tijdseenheden‘.‘ Citaat
uit Le nombre musical, t. II, Avant-propos, p. VII.
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Twee- en drievoud
Door de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen wordt een
tekst als het ware vanzelf geritmeerd. Omdat er in het Latijn nooit meer dan twee
onbeklemtoonde lettergrepen achter elkaar voorkomen, worden de woorden per twee
of drie lettergrepen in groepjes gerangschikt, die Mocquereau samengestelde tijdseenheden of elementaire ritmes noemt (NM, t. I, 26 en 45c). Het kleinste elementaire
ritme bestaat uit twee klanken, die samen een op- en neergaande beweging vormen.
Voor een eenvoudig begrip hiervan stellen we ons voor dat elementaire ritmes overeenkomen met twee- of drielettergrepige woorden. Ter illustratie hiervan verwijzen wij
naar de antifoon ‘Cantáte dóminum cánticum nóvum‘ (zingt voor de heer een nieuw
gezang) op pagina 46, die als omlijsting van een psalm wordt gezongen. Deze kleine
compositie bestaat uit vier ritmische tijdseenheden, die door het woordaccent in
groepjes van twee of drie lettergrepen worden gerangschikt. Eventuele kortere, eenlettergrepige woorden worden tot groepjes van twee of drie samengesmeed, woorden
van vier of meer lettergrepen worden verdeeld door hoofd- en nevenaccenten.
Aan deze groepering in tweeën en drieën houdt Mocquereau ook vast – en dat is
m.i. het belangrijkste verschil met de hedendaagse interpretatie van het gregoriaans
– wanneer in een syllabisch gezang een samengestelde neum of twee of drie noten
boven een lettergreep geschreven staan (NM, t. I, 40). Tegenwoordig worden deze
vaak sneller gezongen (twee- of driemaal zo snel), maar bij Mocquereau blijft de tijdseenheid ondeelbaar, en is deze voor alle opeenvolgende tonen ‘gelijk‘.
Geleding
Net als Mocquereau gaat Van der Laan uit van de concrete dingen die wij maken. Niet
van de ongrijpbare ordening van de natuur, maar van de eigen wetmatigheden van de
taal dan wel van die van de architectuur. In het artikel over Baarle-Nassau in de vorige
aflevering van Thematismos hebben we gezien hoe Van der Laan de grondverhouding
van het plastische getal afleidde uit de ‘meetkundige verdeling‘ van een lijnstuk in
drie ongelijke, opeenvolgende maten, die steeds tot elkaar in gelijke verhouding
staan. 20 Deze drie opeenvolgende maten verbond hij met drie dimensies van de architectuur, maar door Mocquereau‘s begrip van ‘aequitas‘ kon Van der Laan de ondelinge
verhouding tussen deze maten tevens met onze waarneming en ons voorstellingsvermogen in verband brengen: door de grondverhouding die hij vond werd bepaald of
wij de uiterste maten van een type van grootte ‘nog net van dezelfde grootte noemen‘
c.q. wanneer zij zich naar ons oordeel ‘juist van elkaar beginnen te onderscheiden‘
(AR, V, 5-10).
In de oneindige continuiteit van groottes die in de natuur voorkomt dienen wij volgens
Van der Laan een ordening aan te brengen die uitgaat van de conctrete dingen die wij
maken en beantwoordt aan ons verstandelijk inzicht in die continuiteit van de grootte.
In enge zin is het ‘plastische getal‘ de grondverhouding, die het onderscheid bepaalt
tussen twee maten die wij nog net even groot noemen, in meer uitgebreide zin wordt
door het verschil van deze twee maten een serie van opeenvolgende maten bepaald,
die steeds tot elkaar in gelijke verhouding staan, waardoor de continue grootte der
dingen, zoals die in de natuur voorkomt, als het ware wordt gescandeerd. Het verschil
tussen twee maten, die nog net ‘gelijk‘ worden genoemd, vormt bovendien een
eenheid, die samen met de som van beide maten een stelsel omvat. 21
Zou men omgekeerd, in analogie met Van der Laan, ook mogen zeggen dat met
Mocquereau‘s ‘muzikale getal‘ niet alleen de overeenkomst, maar ook het onderscheid
wordt aangegeven tussen twee types van grootte, in dit geval twee ritmische tijdseen43

Fig. 117 uit het hoofdstuk ‘Expression plastique du mouvement rythmique‘ (NM, t. I,
189-190)

heden, die feitelijk van elkaar verschillen, maar tegelijkertijd zo op elkaar betrokken
zijn en met elkaar in evenwicht, dat zij de doorstroming van het ritme niet verstoren?
Figuur 117 uit het hoofdstuk IX – met de veelzeggende titel ‘plastische uitdrukking van
de ritmische beweging‘ – gebruikt Mocquereau om uit te beelden dat de beëindiging
van een ritmische deelbeweging samenvalt met het begin van de opvolgende
beweging en dat het einde van een deelbeweging, door de opgebouwde ritmische
en melodische spanning, tevens de aanzet tot een nieuwe beweging vormt. Maar over
de tekening zegt hij ook nog iets anders, namelijk dat ‘de bal van élan naar élan,
van val naar val totaan de laatste, de eerste impuls van de slag van de stick en die
van de opeenvolgende ‘ictus‘ putten zich in toenemende mate uit, uiteindelijk zijn
definitieve rust bereikt‘ (NM, t. I, 189-190).22 Met andere woorden: de duur van de
opeenvolgende groottes van een ritmische beweging, hier verbeeld door de beweging
van de stuiterende bal, neemt gelijkmatig af (of toe) volgens het patroon van een
meetkundige rij. Op de specifieke verhouding tussen de duur van die opeenvolgende groottes gaat Mocquereau echter niet in, maar kunnen wij de reden van de rij
achterhalen?
Zoals we hierboven hebben gezien, zouden we elke enkelvoudige tijdseenheid of
lettergreep kunnen beschouwen als een type van grootte. Zouden we het verlengde
daarvan een elementair ritme, dat op zijn beurt een verhouding is van twee groottes,
dan niet als een ‘dubbeltype van grootte‘ kunnen beschouwen? Dat is dan als het
ware een blok dat bepaald wordt door twee oppervlakken (1 : x) en (x : x 2). Het eerste
dubbeltype dat we van het kleinste elementaire ritme kunnen onderscheiden, is in Van
der Laans redenering dan noodzakelijkerwijs een type van grootte groter, en beweegt
zich tussen (x : x2) en (x 2 : x 3), waarbij x 3 gelijk is aan x + 1 (AR, V, 12; VII, 5).
Stel dat de verhoudingen van de meetkundige rij worden benaderd door Mocquereau‘s
gehele getallen: een elementair ritme kan ‘gelijk‘ zijn of ongelijk, het kleinste ritme
bestaat uit twee korte noten (1 : 1) of een korte noot en een verbrede noot (1 : 2),
samen twee tot drie tijdseenheden. Het eerste ritme dat zich hier van onderscheidt,
bestaat uit drie korte noten (1 : 1 : 1) of twee korte noten en een verbrede noot (1 : 1 :
2), waarbij het laatste ritme een korte noot breder is dan de combinatie van een korte
en een verbrede noot (1 : 2), samen drie tot vier tijdseenheden. Bij vier tijdseenheden
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dreigt er door het woordaccent echter een subverdeling in tweemaal twee eenheden
te ontstaan, met een hoofd- en een nevenaccent. Een drievoudig samengestelde tijdseenheid mag daarom niet uit vier onafhankelijke noten bestaan (NM, t. I, 37-43).
Mocquereau vergelijkt de ritmische beweging met de gelijkmatig afnemende
beweging van een stuiterende bal en geeft aan dat de delen van een ritme steeds
met elkaar in evenwicht moeten zijn. Hij constateert dat de eenheid verminderd of
vermeerderd kan zijn, ‘maar nooit zo dat deze de eenheid meer benadert dan het
tweevoud‘. Tevens merkt hij op dat een samengestelde tijdseenheid, net als een enkelvoudige, verkleind of vergroot kan zijn, maar nooit zo dat hij de waarde krijgt van een
‘temps simple‘ (NM, t. 1, 40). Alleen vier noten kunnen, bij uitzondering, in de loop
van een zin, samengetrokken worden tot drie tijdseenheden (NM t. I, 44).
Heeft Van der Laan in het vrije ritme van het gregoriaans het plastische getal gezien?
Ja, ik vermoed dat hij het erin herkende, maar alleen omdat hij het plastische getal al
kende, hij heeft het mijns inziens niet uit Mocquereau‘s tractaat kunnen destilleren.
Afgezien van deze terloopse opmerking over de samentrekking van vier noten tot drie
tijdseenheden, zijn de verhoudingen die Mocquereau noemt, relatief en niet bepaald.
En zijn uiteenzetting over het ritme bevat ook geen beredenering om tot een grondverhouding of matenstelsel te komen.
Wat hem in Le nombre musical moet hebben aangesproken is dat Mocquereau alleen
gebruik maakte van gehele getallen; dat hij de afzonderlijke klanken van een ritme,
ondanks hun eventuele verminderingen of vermeerderingen, telde omdat hij de
verhoudingen van de opeenvolgende tijdseenheden slechts met behulp van het getal
kon benaderen; ‘de dingen hebben alleen grootte, maar wij kunnen deze alleen maar
tellen, uitgaande van eenheid‘, zegt Van der Laan. 23 En het is precies in deze zin dat
‘het plastische getal‘ op ‘het muzikale getal‘ lijkt.
Wat Van der Laan echter met name aan Mocquereau kan hebben ontleend, is dat hij
zijn matenstelsel in verband brengt met onze ervaring, waarneming en waardering. Op
zijn terrein heeft hij gezocht naar een ordening, die verband houdt met de specifieke
aard en de concrete eigenschappen van de architectuur en niet naar een ‘willekeurig‘
opgelegde, abstracte maateenheid, zoals hij de meter beschouwde. Zoals het ritme
van het gregoriaans direct gerelateerd is aan het natuurlijke ritme van onze taal –
gebaseerd op de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen,
– zo vindt het matenstelsel van Van der Laan zijn grondslag in de drie dimensies van
het huis en vallen de eenheden samen met de concrete afmetingen van muren, kamers
en pleinen.
Verdere geleding van het ritme
Het ritme van Mocquereau kent geen duidelijke ordes van grootte of een uiterste
maat die nog op de eenheid betrokken kan worden, vergelijkbaar met Van der Laans
matenstelsel of met het octaaf in de muziek. Maar wat wel opvalt is dat ook de
grotere ritmische geledingen vrijwel altijd ongelijk van grootte zijn. De indeling die
Mocquereau geeft van een gregoriaanse compositie in zinnen, deelzinnen, incisies,
ritmische tijdseenheden en enkelvoudige tijdseenheden doet denken aan Van der
Laans geleding van een geheel in delen, stukken en elementen (zie pagina 46):
a. series van fundamentele tijdseenheden - ‘temps simples‘, tonen, lettergrepen;
b. groepering van deze eenheden in ritmische tijdseenheden - eerste stap in de
formatie van het ritme;
c. groepering van deze ritmische tijdseenheden in ritme-incisies - tweede stap;
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- Antifoon ‘Cantate dominum‘ uit het Antifonarium officii, codex Sangallensis 390, p. 25, circa 1000 n.
Chr., toegeschreven aan de musicus Hartker (Stiftsbibliotheek Sankt Gallen).
- De melodische interpretatie van deze antifoon is aangeduid door de quadraatnotatie, de ritmische inter
pretatie door de chironomie (slingerbeweging) boven het notenschrift (NM, t. II, 947, fig. 537).
- Analyse (met iets afwijkende ritmische indeling) van het vers volgens Mocquereau in ‘ledematen‘, ‘incisies‘
of snijdingen, ‘ritmische tijdseenheden‘ en ‘enkelvoudige tijdseenheden‘ (NM, t. I, 146, fig. 95).

d. groepering van ritme-incisies in ritme-deelzinnen/ledematen - derde stap;
e. groepering van deze ritme-geledingen in ritme-zinnen/‘phrases‘ - vierde stap;
f. groepering van deze ritme-zinnen in muzikale composities.
‘Ritme bestaat noch uit de verdeling van een bepaalde maat, noch uit de koude juxtapositie van geïsoleerde klankelementen maar is een synthese, de kunst van goed
geordende bewegingen: ‘ars bene movendi‘ [Muziek is de kunst van goed bewegen]
(Augustinus). Het is een re-constitutie, dat wil zeggen een her-samen-stelling van
momenten, waardoor wij het verloop van de tijd kunnen indelen en appreciëren.
Alle ordonnantie van bewegingen veronderstelt een coordinatie, een onderlinge
afhankelijkheid van delen, die tussen hen nauwe betrekkingen van overeenkomst en
proportie vertoont‘. 24
Dat een kunstwerk een synthese is, is een algemene klassieke kunstopvatting. Het
Latijnse ‘ars‘ komt van αραρισκειν: samenstellen, het idee van eenheid komt van Plato.
Elke ordening veronderstelt een onderlinge afhankelijkheid ‘van overeenkomst en
verhouding‘, dat wil zeggen: van vergelijking en onderscheid. De vraag wanneer wij
twee maten nog gelijk noemen dan wel wanneer deze zich van elkaar beginnen te
onderscheiden speelt in de theorie van Van der Laan een cruciale rol. Waar ligt de
scheidslijn? En hoe delen wij tijd en ruimte zo in, of de dingen die wij doen en maken,
dat deze van deze ‘scheiding‘ getuigen?
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Maar misschien mogen wij in dit citaat ook nog iets anders lezen: ‘ritme is meer dan
juxtapositie [nevenschikking] en verdeling‘, zegt Mocquereau. Meer dan een verdeling
van een geheel in gelijke dan wel in ongelijke delen – gelijk, zoals bij maatindeling in
de muziek, of ongelijk, zoals bij de gulden snede en het plastische getal. Het plastische
getal komt als maatverhouding bij Mocquereau niet voor. Toch is zijn begrip van ritme
als samenstelling van twee aan elkaar beantwoordende delen van belang, met name
door de specifieke wijze waarop hij dit definieert: noch door opeenvolging, noch door
geleding.
Ook Van der Laan begreep dat in de architectuur noch de eindeloze herhaling van
een zelfde vorm, noch de herhaalde meetkundige geleding van een maat tot aansprekende architectuur leidt, waar wij de ongrijpbare en eindeloos gevarieerde ordening
van de natuur in weerspiegeld zien. Dat gold ook voor de matenreeks die hij zelf had
gevonden; het matenstelsel is slechts een systeem, een mooi systeem, dat in zichzelf
een zekere schoonheid bevat, maar het blijft een instrument. Nee, alleen door de
combinatie van beide, van ‘tellen en meten‘, ontstaat de afwisseling in de regelmaat
van het ritme.
Het Griekse woord ‘rythmos‘ werd in het Latijn vertaald door ‘numerus‘, vandaar het
Franse ‘nombre‘, dat Van der Laan vertaalde als ‘getal‘. Deze benamingen zijn voor
ons enigszins verwarrend. Bij het woord ritme kunnen wij ons iets voorstellen, maar
bij getal denken wij aan heel iets anders. Mocquereau gebruikt ritme vooral om het
onderscheid met ‘metrum‘ aan te geven. Een maat is een enkele afmeting, metrum
een vaste, herhaalde (regel)maat, maar een ritme is een verhouding van twee aan
elkaar gerelateerde maten. ‘Metrum is doods‘, zegt Mocquereau, ‘ritme levend‘. Maar
is een ‘getal‘ ook een verhouding? Een verhouding van een aantal en een eenheid of
stelsel, zou je misschien mogen zeggen.
Toch wordt met deze verschillende begrippen steeds hetzelfde aangeduid en in die
zin mogen de woorden ook verstaan. Van der Laan gebruikt de term ‘getal‘ in eerste
instantie voor het ‘tellen‘ van groottes die in zichzelf geen eenheid kennen, en deze
te ordenen en open te leggen voor ons verstand: om de ‘niet-ratio-nale‘ maatverhoudingen van het stelsel dat hij vond in eenvoudige getalsverhoudingen uit te drukken. De
gehele getallen die Mocquereau en Van der Laan gebruiken om hun grondverhouding
uit te drukken, zijn in die zin slechts benaderingen van de werkelijke proporties die
ontstaan door ‘meetkundige geleding‘. In een gezang of gebouw komen geleding van
grotere maten en juxtapositie van de eenheid naast elkaar voor; het ritme ontstaat
juist door deze kleine afwijkingen van de regelmaat, door het tellen of ‘gelijk noemen‘
van in zich ongelijke groottes.

iv EXPRESSIE

‘Al die elementen van klank hebben een objectieve realiteit, maar deze zouden
nergens toe dienen, indien wij in onszelf geen lichamelijke, intellectuele en esthetische
(zintuiglijke) vermogens hadden, die ons het ritme lieten waarnemen, beoordelen,
appreciëren en smaken. In feite bezitten wij in onszelf een levend ritme. Het leven in
ons, dat voorbijgaat in de tijd, manifesteert zich door een serie bewegingen, die met
met een bewonderenswaardige regelmaat geordend zijn. Onze polsslag, het kloppen
van ons hart, de ademhaling, ons lopen, het zijn allemaal fysiologische feiten, die in
ons bestaan een spontaan en levend ritme onthullen‘ (NM, t. I, 54) [...]
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‘Dat innerlijke ritme, tegelijk lichamelijk als spiritueel‘, vervolgt Mocquereau, ‘is zo
machtig, dat het zelfs alles wat onze zintuigen frappeert aan zich kan onderwerpen.
Wij ritmeren in onszelf de klanken en geluiden die zich aan ons oor voordoen, maar
van ieder ritme verstoken zijn, het geluid van een pendule bijvoorbeeld of de slagen
van een metronoom.‘
‘In al die gevallen nemen wij de klanken één voor één waar, gescheiden, zonder enige
vorm van samenhang; wij zijn ons ervan bewust dat het een oneindige opeenvolging
van eenheden is. Maar dankzij onze ritmische aanleg hebben wij het vermogen om
die klanken te groeperen zoals wij willen, in twee of in drie eenheden; dat wat hen
objectief ontbreekt leggen wij er zelf aan op: de duur, de kracht, de ophef en de rust,
al wat de ritmische beweging bewerkstelligt‘ (NM, t. I, 55).
Het ritme is volgens Mocquereau dus niet alleen gebaseerd op een natuurlijk gegeven,
maar ook op de ‘natuur‘ in ons, op onze hartslag en onze ademhaling, en dit gegeven
is zo sterk, dat wij zelfs een groepering aanbrengen in opeenvolgende eenheden, die
objectief gezien geen verband met elkaar houden. Hij geeft aan dat alle objectieve
verhoudingen ten spijt, deze ons niets zouden zeggen als zij niet ook met het
subjectieve leven in onszelf zouden corresponderen.
‘Die bekwaamheid, ontwikkeld door de opvoeding, is de basis van al onze ritmische
impressies. De exterieure en objectieve ritmes, die zich meester maken van onze geest,
van heel ons bestaan, substitueren slechts ons innerlijk ritme, tenminste als zij al niet
de simpele continuatie ervan zijn. Het is aan die vereniging (‘associatie‘) van objectieve
ritmes en onze innerlijke vermogens dat de creatie van het sonore ritme toekomt‘
(NM, t. I, 55).
De gedachte dat de kunst de natuur uitbeeldt –‘ars imitatur naturam‘– , is klassiek.
Zij gaat terug op Aristoteles25 en op de passage van Thomas van Aquino, die Van der
Laan citeert wanneer hij over Vitruvius spreekt: dat de kunst naar de natuur gemeten
is, en niet andersom. Deze kunstopvatting maakt deel uit van de antiek-christelijke
traditie, die in Solesmes en Oosterhout gemeengoed was. Het idee dat de architectonische ordonnantie in de specifieke eigenschappen van de bouwkunst zelf en in onze
natuur gevonden moest worden, heeft Van der Laan bij Mocquereau herkend: de
grondverhouding van het plastische getal vindt haar oorsprong in de drie dimensies
(l x b x h) van de architectonische vorm en onze perceptie van de ruimte waarin wij
deze dimensies onderscheiden, zoals het muzikale getal, haar oorsprong heeft in de
eigenschappen van onze taal, waarin beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen
elkaar regelmatig afwisselen, en in de tweeledigheid (arsis en thesis) van de ritmische
vorm die wij daaraan opleggen.
Schikking: juxtapositie en superpositie
Zoals we hierboven hebben gezien spelen nabijheid en juxtapositie in Van der Laans
architectuurtheorie een cruciale rol. Alleen door de nabijheid van twee massieven kan
de ruimte daartussen worden ingevangen en vorm krijgen, schrijft de architect, ‘dan
gaat het niet meer om de vorm van een massief, maar om de vorm van de ruimte‘. Het
principe van nabijheid gebruikt hij om tussen wanden kleine ruimtes te laten ontstaan
en dat van nevenschikking vervolgens voor raam- en pijlerstellingen of om bijvoorbeeld langs een galerij meerdere kleine ruimtes aan elkaar te voegen.
Met behulp van deze twee principes kunnen echter geen grote ruimtes worden
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overspannen; wanneer men dit uitgangspunt in lengte- en breedterichting zou
toepassen, verandert een grote ruimte in een woud van kolommen – zoals in de
Mezquita in Cordoba. Om dit probleem op te lossen vangt Van der Laan ruimte niet
alleen in tussen wanden en kolommen, maar tussen kleinere ruimtes; door een zaal te
geleden of een plein met galerijen te omzomen, kan men grotere ruimtes verkrijgen,
zonder dat deze hun vorm verliezen.
Dit principe van ruimteverdeling noemt Van der Laan ‘superpositie‘: kleinere ruimtes
worden als het ware ‘bovenop‘ de grote geplaatst, zodat zij elkaar overlappen, en
dan liefst perifeer, dat wil zeggen zo dat de kleinere ruimtes aan de zijkant liggen.
Juxtapositie en superpositie vormen op het terrein van de architectonische vorm wat
tellen en meetkundige geleding zijn op het gebied van de architectonische grootte.
Het begrip superpositie komt bij Mocquereau niet voor, maar behalve van de nevenschikking van bijvoorbeeld de psalmverzen tijdens het getijdengebed, zou men kunnen
zeggen dat in het gregoriaans ook gebruik wordt gemaakt van superpositie, wanneer
deze psalmverzen door antifonen worden omzoomd.
In de voordracht voor het Kruithuis van 9 januari 1971 trekt Van der Laan het idee van
ritmering van de tijd nog verder door naar de geleding van dag en nacht door het
getijdengebed, weken in dagen – omzoomd door de door de zondagen – , seizoenen
in weken, en door de indeling van het jaar in seizoenen, gemarkeerd door kerkelijke
feesten als kerstmis en pasen, zodat ook op het vlak van de tijd een ordening
herkenbaar wordt gebaseerd op natuurlijke principes. 26

V VORM E N ME LODI E

In zijn voordracht voor de Gaudeamusstichting op de buitenplaats Queekhoven te
Breukelen in 1976 bevestigt Van der Laan nog eens dat hij in het begin van zijn architectuurstudie veel te danken heeft aan de uitgangspunten van Dom Mocquereau, die
voor het ritme, ‘het muzikale getal waarmee de tijdsduur gemeten wordt‘, opnieuw
de objectieve grondslagen heeft gelegd:
‘In de eerste tijd van mijn studie der architectuur zocht ik mijn steun in de overlevering
en in de monumenten der geschiedenis. Samen met andere architecten vonden wij
enkele flarden van een Griekse theorie bij Vitruvius en wij hielden ons bezig met het
opmeten en analyseren van klassieke gebouwen. Dit laatste omdat van de architectuur
vooral de concrete gebouwen zijn overgeleverd en niet de abstracte theorie.
Om aan dit gemis aan theoretisch inzicht tegemoet te komen meenden wij goed te
doen door kennis te nemen van de leer der muziek omdat daar eerder de theorie
dan de concrete uitvoering van de oudheid bekend is gebleven. Door bepaalde
analogieën tussen de beide kunsten [muziek en architectuur] zouden wij, zo dacht ons,
met behulp van de theorie der muziek de concrete gegevens van de gebouwen beter
kunnen doorschouwen. Maar wij zijn in die verwachting teleurgesteld, omdat ook de
theorie der muziek zeer verminkt tot ons is gekomen.
[...]
Wij hebben namelijk in het begin van onze studie veel geprofiteerd van de uitgangspunten van Dom Mocquereau voor de vernieuwing der kerkelijke muziek. Zijn Nombre
musical is door een liturgische praktijk ontstaan. De vergelijking van de muziek met de
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architectuur die hier ter sprake wordt gebracht beschouw ik daarom als een hommage
van dankbaarheid aan deze uitzonderlijke meester, die zijns gelijke in de wereld van
de muziek nog niet gevonden heeft, alle latere paleografische vondsten ten spijt‘.27
De laatste opmerking heeft betrekking op het werk van Dom Eugène Cardine (19051988), ook een monnik van Solesmes, die de grondlegger is van de semiologie. Deze
wetenschap houdt zich bezig met de bestudering van gregoriaanse handschriften.
Voor de vertolking van de muziek gaat zij in eerste instantie uit van de tekst en de
neumen, en minder van algemene muzikale principes, zoals Mocquereau die heeft
gezocht. Deze opvatting is momenteel het meest gangbaar.
In het verslag van zijn reis naar Rome (1955) vertelt Van der Laan dat hij aldaar Dom
Cardine heeft ontmoet: een monnik van zijn eigen leeftijd, die van 1952 tot 1984 als
docent paleografie en semiologie verbonden was aan het Pontificio Istituto di Musica
Sacra te Rome en verantwoordelijk is voor het in 1979 verschenen Graduale triplex,
een speciale editie van het Graduale Romanum (1974), waarin de gezangen voor de
mis zijn gebundeld. Het Graduale triplex geeft behalve de quadraatnotatie waarin
het gregoriaans gebruikelijk wordt genoteerd ook de neumen uit de handschriften
van Sankt Gallen en Laon: de oorspronkelijke ritmische c.q. melodische tekens die
als geheugensteuntjes boven de liturgische teksten waren geschreven en die in de
tegenwoordige uitvoeringspraktijk vooral worden gebruikt om de kwadraatnotatie te
precisieren.
Voorafgaand aan de ontmoeting had Van der Laan aan Cardine een Franse vertaling
gestuurd van zijn cahier over Muziek en architectuur 28 en in Rome heeft hij met hem
zijn daarin geponeerde visie besproken, maar Cardine liet zich volgens Van der Laan
niet verleiden hier een oordeel over uit te spreken:
‘ ‘s Middags zou ik om twee uur Dom Cardine ontmoeten. De anderen zijn toen nog
bij Monseigneur [Smit] gebleven terwijl ik samen met hem op de slaapkamer van het
hotel als in een kloostercel geconverseerd heb. Hij had mijn lezing over Architectuur en
Muziek goed gelezen en het punt waarover ik zijn bevestiging vroeg goed begrepen.
De thesis die ik in de lezing ontwikkeld had lachte hem wel toe, maar omdat hij zelf in
zijn werkwijze geheel uitgaat van de positieve gegevens der handschriften is hij uiterst
bang zich door een theoretisch vooropgezet standpunt te laten misleiden. Het is
echter alleen op het niveau van de principes dat Architectuur en Muziek elkaar kunnen
benaderen. Ik denk dus dat het voldoende is dat hij dit theoretisch aanrakingspunt
tussen de beide domeinen in zijn gedachten houdt om op de duur de houdbaarheid
ervan te kunnen bevestigen‘. 29
Maar waarom was Van der Laan zoals hij in bovengenoemde voordracht aangaf ook
enigszins teleurgesteld in de muziektheorie?
De kerkmusicus en gregorianist Jan Boogaarts (geb. 1934), die in de jaren zeventig van
de vorige eeuw met Van der Laan over muziek heeft gecorrespondeerd30 , geeft in een
gesprek in de zomer van 2015 aan dat Van der Laan op zoek was naar een equivalent
voor de het plastische getal in de verdeling van het octaaf. Uit de voordracht over
muziek en liturgie blijkt dat de architect dacht dat deze gelijkenis op het terrein van
‘de wetten der modaliteit‘, gevonden moest worden:
‘De objectieve normen voor de geledingen der tijdsduur en voor de verhoudingen
der toonhoogten zijn dus voor de liturgische muziek van het eerste belang. Voor het
ritme, het muzikale getal waarmee de tijdsduur gemeten wordt zijn de objectieve
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grondslagen door Dom Mocquereau opnieuw gelegd. Onafhankelijk van bestaande
ontoereikende theorieën is hij door een dagelijkse liturgische praktijk en een diep
inzicht tot die beginselen doorgedrongen.
Voor de melodie kan echter niet hetzelfde worden gezegd. Het inzicht in de wetten der
modaliteit is nog vaag. Wij kennen de bestaande theorieën, maar van een vernieuwd
inzicht is nog geen sprake. Ik durf dit te zeggen omdat wij voor de architectuur,
onafhankelijk van bestaande theorieën, niet alleen voor de maat maar ook voor de
vorm een vernieuwd inzicht hebben verworven. In het ritme van het Nombre Musical
vonden wij de weerklank van onze ordonnantie, de onderlinge maatverhoudingen
van het plastische getal. Van de dispositie echter, de gevoeglijke samenplaatsing der
gevormde dingen, hebben wij het equivalent in de muziek nog niet aan getroffen. Dit
terrein der modaliteiten ligt voor U open. U zult er de grote vijand aantreffen in de
vorm van de gelijkzwevende temperatuur van onze westerse muziekinstrumenten, op
dezelfde wijze als de maatvoering van de westerse muziek de grote vijand is van het
ritme. Deze beide als zodanig te onderkennen draagt reeds de halve overwinning in
zich‘.31
De these die Van der Laan hier poneert – en waarvoor hij waarschijnlijk bij Dom
Cardine bevestiging had gezocht – heeft betrekking op de gelijkenis die hij vermoedde
tussen de ‘dispositie‘ van de architectonische vorm en de ‘wetten der modaliteit‘ der
muziek c.q. de wijze waarop de hele en halve toonsafstanden binnen een gezang zijn
geordend ten opzichte van de zuivere intervallen. Bij de dispositie of schikking van een
ontwerp verlenen de spelingen tussen het telkundig en meetkundig systeem, tussen
juxtapositie en superpositie, een bouwwerk hun specifieke karakter.
Zoals Van der Laan zelf al aanduidde is er uit de oudheid geen volledige muziektheorie
overgeleverd. Zo lijken er verschillende methoden te bestaan waarop het octaaf wordt
ingedeeld: harmonisch, volgens Aristoxenos van Tarente, en meer rekenkundig, volgens
Pythagoras. Plato geeft aan dat vormen op verschillende manieren in ‘tweeën‘ kunnen
worden gedeeld (Timaeus, 35c-36). Wanneer wij dit toepassen op het octaaf, geeft
het zogenaamde rekenkundig gemiddelde de kwint onder en de kwart boven, bij het
harmonisch gemiddelde precies omgekeerd. Uit het verschil tussen beide middens
van het octaaf, d.w.z. tussen de kwint en de kwart, ontstaat de hele toonsafstand
of secunde, die als eenheid van het muzikale gamma wordt beschouwd. Wanneer de
kwint opnieuw op harmonische wijze in tweeën wordt gedeeld, ontstaan – volgens
Aristoxenos – de grote en de kleine terts. Op deze manier verkrijgt men de natuurlijke
geleding van het octaaf met de zogenaamde natuurtonen of reine intervallen.
Wanneer men nu, in navolging van Pythagoras, de hele toonsafstand op de verschillende zuivere intervallen wil afpassen – en in de praktijk gebeurt dat voortdurend,
aangezien de melodie zich vooral van deze opeenvolging bedient – ontstaan er, net
als bij het afpassen van de eenheid op de maten van het plastische getal, steeds kleine
spelingen, kleine onzuiverheden met de reine intervallen: twee hele toonsafstanden
zijn iets groter dan een terts, drie toonsafstanden kleiner dan een kwart en zes toonsafstanden kleiner dan een octaaf.
Wereldwijd komen beide uitgangspunten voor, maar om een – vooral voor de
polyfonie – bruikbare verdeling van het octaaf te verkrijgen wordt het ene systeem
vaak enigszins geweld aangedaan ten behoeve van het andere en andersom. Volgens
Van der Laan echter – en dat is zijn these – zou men deze spelingen juist kunnen
uitbuiten ten behoeve van de expressiviteit van het gregoriaans; hij vermoedt zelfs dat
deze spelingen aan de verschillende modi ieder hun eigen karakter zullen verlenen.
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Deze visie ontwikkelde hij naar aanleiding van zijn eigen vondsten op het gebied van
de architectuur, maar noch in de fragmenten die waren overgeleverd van antieke
muziektheorieen, noch bij Mocquereau had hij hier aanwijzingen voor gevonden.
Waarschijnlijk betreurde hij het ook dat Dom Cardine hier niet nader op was ingegaan,
maar tijdens zijn lezing roept hij de aanwezige musici op om zich over de haalbaarheid
van zijn stelling te buigen en deze nader uit te werken.
Waarschijnlijk vermoedt Van der Laan dat van modus tot modus verschilt waar de
spelingen optreden, afhankelijk van de plaats van de grondtoon en de dominant.
Mogelijk bedoelt hij dat per modus meer duidelijk wordt wanneer de voorkeur moet
worden gegeven aan de reinheid van een interval, danwel aan de opeenvolging van
hele en halve toonsafstanden, zodat de modi meer elk hun eigen karakter krijgen.

CONCLUSIE

Van der Laans theorie is een onderzoek naar de algemene uitgangspunten van de
architectuur, met name naar de maatverhoudingen en de schikking van de architectonische vorm, zoals Mocquereau‘s studie een onderzoek is naar algemene principes
van het gregoriaans, in het bijzonder naar het ritme. Van der Laan is voor de architectuur op zoek gegaan naar wat Mocquereau op het terrein van de muziek reeds had
gevonden: een praktisch toepasbare theorie gebaseerd op intrinsieke eigenschappen
van de concrete kunstvorm en de algemene wetmatigheden die daaraan te grondslag
liggen. Mede dankzij Mocquereau stond het hele ‘huis‘ van Van der Laans architectuurtheorie reeds voor de oorlog in de steigers. Van der Laan beschouwde de architectuur als middel om de ruimte te ordenen zoals Mocquereau de muziek beschouwde
om de tijd te ordenen. Van der Laan vergelijkt de grootte in de architectuur met de
toonduur in de muziek en de architectonische vorm met de toonhoogte.
Vergelijking muziek en architectuur volgens Dom Van der Laan:
TIJD				~
RUIMTE
toonduur - ritme
~
grootte - tellen en meten
toonhoogte		
~
vorm / dispositie (juxtapositie en superpositie)

a. Zoals Mocquereau het ritme van het gregoriaans baseerde op het natuurlijke ritme
van de taal, dat door het woordaccent wordt geordend, zo baseerde Van der Laan
zijn grondverhouding op onze perceptie van de architectonische ruimte in drie
dimensies.
b. Zoals Mocquereau aangeeft dat tijd bepaald moet zijn om het verloop ervan gewaar
te kunnen worden, wijst Van der Laan erop dat ruimte beperkt moet zijn om deze
te kunnen ervaren. Het begrip nabijheid, in de zin van noch te dicht opeen noch
te ver uiteen staan, speelt hierbij een cruciale rol. Van der Laans ‘orde‘ van grootte
wordt bepaald door de verhouding tussen de omvang van een vorm en de zo groot
mogelijke afstand tot het volgende object, zonder dat de nabijheid wordt verbroken.
c. Net als Mocquereau noemt Van der Laan maten binnen bepaalde grenzen ‘gelijk‘
of even groot, terwijl zij in feite van elkaar verschillen. Dit gelijk noemen van in
zich onderscheiden groottes en de bepaling wanneer een grootte van de opeenvol52

gende grootte begint te verschillen, vormt de basis voor Van der Laans begrippen
‘type‘ van grootte. De ‘marge‘, het verschil tussen twee maten die wij nog net gelijk
noemen, en de ‘orde‘ van grootte, de som van de maten die wij nog net gelijk
noemen, vloeien uit het type voort.
d. In Mocquereau‘s interpretatie van het ritme herkende Van der Laan een combinatie
van de telkundige en meetkundige verdeling van een lijnstuk; in de confrontatie
van het abstracte getal met de concrete groottes van de lettergrepen, woorden en
zinnen, en de methode die Mocquereau op grond hiervan ontwikkelde voor het
gregoriaanse ritme, zag Van der Laan het stelsel dat hij zelf had ontwikkeld voor
de architectonische grootte. In die zin komt ‘le nombre plastique‘ overeen met
‘le nombre musical‘; ‘nombre‘ betekent zowel getal als ritme. Het tellen helpt ons
verstandelijk grip te krijgen op concrete afmetingen, terwijl door de ‘meetkundige
verdeling‘ van een geheel in ongelijke delen, die elkaar volgens een vaste
verhouding opvolgen, recht wordt gedaan aan onze perceptie van de grootte. Maar
juist de ontmoeting van beide immensurabele systemen, en de spelingen die daarbij
onstaan, brengt de levendigheid in de kunstvormen teweeg, de afwisseling in de
regelmatigmaat, waardoor de gelijkenis met de natuur tot stand wordt gebracht.
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Vormgeving
Atelier Willem Noyons: Gonnie Hengelmolen

Druk
DPP, Houten

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

Contributie
Vanaf E 25,00 per jaar steunt u het doel van de Van der Laan Stichting, ontvangt
u Thematismos en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de
Stichting zoals excursies, lezingen en de jaarlijkse Van der Laan-dag. Studenten
tot 25 jaar betalen E 15,00, bureaus en bedrijven minimaal E 100,00. U wordt
vriend van de Van der Laan Stichting door uw bijdrage te storten op bankrekening
NL10 RABO 01356.75.618 t.n.v. Vrienden Van der Laan Stichting te Amersfoort.
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk drie
weken voor het einde van het kalenderjaar.

A T E L I E R
W I L L E M
N O Y O N S
T +31 (0)30 271 52 23

a t e l i e r @ n o y o n s .c o m
w w w .n o y o n s .c o m
w w w .f i r s t p o l y g o n .n l

