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De Van der Laan Stichting is een voortzetting van de ‘Stichting Het
Menselijk Verblijf’ en de ‘Mgr van Heukelomstichting’ die van 1946 tot
1973 de cursus Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis in Den Bosch
verzorgde.

Doelstellingen van de stichting

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikkelen van inzicht
in de algemene grondslagen van de architectuur met als uitgangspunt het
gedachtegoed van Dom Hans van der Laan door:
• het organiseren van lessen, lezingen, cursussen, bijeenkomsten en leergangen;
• het vestigen van een centrum ter archivering en bestudering van het
gedachtegoed van Hans van der Laan;
• het coördineren van activiteiten van derden;
• samenwerking met instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel
nastreven;
• voorlichting met betrekking tot de activiteiten van de stichting.
Heeft u belangstelling voor het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan,
maak dit dan kenbaar aan ons, samen met uw naam- en adresgegevens.
Ons postadres is: Postbus 156, 6500 AD Nijmegen.
Of stuur een e-mail naar: info@pouderoyen.nl.

Vriendenkring

Wilt u de stichting steunen, wordt dan Vriend van de Van der Laan Stichting.
U wordt dan van alle activiteiten op de hoogte gehouden en krijgt het blad
Thematismos tweemaal per jaar toegestuurd. In de colofon op de achterkant
van dit blad staat hoe u vriend kunt worden.
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Het geschreven archief
van dom Van der Laan
ontsloten
Dom Hans van der Laan heeft naast het werk dat hij
publiceerde een aanzienelijke hoeveelheid teksten
nagelaten. Het archief bestaat onder meer uit drieduizend
pagina’s handschrift, nauwkeurig door hemzelf gerangschikt
in veertien ordners. De handschriften bestaan uit colleges,
lezingen en brieven. De vorm van de geschreven documenten
zijn veelal informeel. Tot nu toe zijn de meeste teksten
ongepubliceerd gebleven en worden deze bewaard in de Abdij
St. Benedictusberg te Vaals.
Dit ‘slapende archief’ is nu opnieuw wakker gekust. De
vriendenkring heeft het initiatief genomen dit archief te
publiceren en de eerste uitgave kwam vorig jaar december
tot stand. Deze bestond uit drie lezingen over kunst uit 1952
gehouden in het Begijnhof te Breda.
Nu ligt de tweede uitgave klaar. Het is een dagboekverslag
van een reis naar Rome in 1955. Dom Van der Laan maakte
deze reis samen met zijn oudste broer Jan, diens vrouw Els
en Jeanne Daisy, de secretaresse van Jan.
De tekst is prachtig en is heel gedetailleerd weergegeven,
alsof je meewandelt door Rome.
Deze uitgave is weer net zo mooi als de eerste. De vorm is
hetzelfde, maar heeft door het kleurgebruik toch een eigen
karakter. De deeltjes worden met de hand gemaakt en zijn
genummerd, dus uniek.
Ook deze uitgave kan besteld worden door e 16,- (e 12,- + e 4,- portokosten) over
te maken op girorekening 2979677 op naam van Studio 1, Laplacestraat 46 hs in
Amsterdam. Vermeldt of het gaat om uitgave 1 of 2. U krijgt het exemplaar zo
spoedig mogelijk toegestuurd.
Besteld u beide exemplaren tegelijk dan bedragen de portokosten e 6,- in plaats van
tweemaal e 4,-.
Heeft u vragen? Bel dan 020 468 16 97 of stuur een e-mail naar studio1@euronet.nl.
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Conclusie (afb. 10)

Afb. 10

Door de maten volgens het plastische getal steeds te vergelijken met de
overeenkomstige maten volgens het lineaire stelsel, blijken de plastische maten
samengesteld te zijn uit:
De eenheid, het kleine verschil en de speling: 1, 1/4 en 1/12* eenheid.
Deze bouwstenen hebben een vaste waarde ten opzichte van de eenheid van één
stelsel, maar ten opzichte van andere maten zijn die waarden relatief, en dus steeds
anders.(1)
Bij de structuur van het lineaire stelsel en het plastische stelsel speelt het viervoud
een centrale rol. De kleine speling van 1/12* eenheid heeft een vaste plaats in het
midden van het viervoud van het plastische stelsel. Die speling ontstaat, doordat het
tweevoud niet het telkundige midden houdt tussen het kleine en het grote tweevoud,
maar het harmonische midden ofwel, op 4/3.
De verhoudingen van het plastische getal leiden tot een stelsel van telkundige
uitdrukkingen, dat één eenduidig plastisch telraam als achtergrond heeft. Van
onderen naar boven te lezen als volgt:
2 eenheden, 1/12* eenheid, 3 eenheden, 1/12* eenheid, 3 eenheden, samen
7 + 1 eenheden en twee 1/12* eenheden.
Noten
(1) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, hoofdstuk 8.
(2) Dit brengt de definitie van Aristoteles weer in herinnering. Aan de grootste waarde moet immers nog

de eenheid kunnen worden toegevoegd (of afgenomen) zonder dat je het merkt en dat is 7.
(3) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 79.
(4) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 80.
(5) Bron voor de wiskundige afleiding: Godfried Kruijtzer, Ruimte en getal, architectura & natura,

Amsterdam 1998.
(6) Vgl. Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 77.

* Er is sprake van een benadering; de waarde is 1/12 + 1/12 van 1/12, + 1/12 van 1/12 van 1/12, enz.
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De eenheid, de verschillen en de speling (afb. 7)

Origines

Naar analogie van het tweetallig stelsel noemen we vier kleine maten:
de eenheid, grote eenheid, klein tweevoud, groot tweevoud, en vervolgens de volgende
vier maten: het drievoud, viervoud, vijfvoud en zevenvoud.
Verder zijn te onderscheiden een groot en een klein verschil, en een speling. Deze
zijn om te beginnen te vinden bij het type met de eenheid als grootste maat en het
type met de eenheid als kleinste maat, namelijk:
De grote eenheid – de eenheid = groot verschil = 1/3 eenheid,
De eenheid – de ‘kleine’ eenheid = klein verschil = 1/4 eenheid,
Het verschil of speling tussen beide verschillen is 1/12* eenheid.
Het grote verschil kan dus ook worden beschouwd als een klein verschil + de speling!

Honderd jaar geleden, op 29 december 1904 werd Hans van der Laan in Leiden geboren.
Op de omslag prijkt het verlovingsportret van zijn ouders Leonard en Anna van der LaanStadhouder. Leo van der Laan was in de eerste helft van de 20ste eeuw een bekende
Leidse architect. Het echtpaar kreeg elf kinderen waarvan er drie kloosterling werden en
drie bouwkunde gingen studeren: Jan, de oudste, Nico, de jongste en Hans het negende
kind. Zijn grootvader van vaderszijde was hovenier aan het koninklijk hof in ’s-Gravenhage,
zijn grootvader van moederszijde was kleermaker in Leiden. Dom Van der Laan is op al
deze vakgebieden werkzaam geweest.
In dit nummer wordt onder meer veel aandacht besteed aan een vroeg werk van Hans van
der Laan, zijn ontwerp voor een kerk in Rhenen, aan het komende symposium op 11 juni
over de architectenfamilie Van der Laan en aan de tentoonstelling in Leiden.

De eenheid van het plastische stelsel is de drempelmaat tussen een kleiner en een
groter type.(6)

“Na de tijd van het spelen met blokkendozen en het maken van hutjes en schuilplaatsen op de Burcht achter ons huis in Leiden begon al op de lagere school het
onvermoeide wandelen zowel in als rondom ons huis in Leiden.” (H. v.d. Laan, Het
liturgisch kader van de abdij van Vaals, archief St. Benedictusberg.)
Uit zijn herinneringen aan Leiden blijkt dat de wortels voor zijn latere architectuurtheorie al gelegen zijn in waarnemingen uit zijn jeugd. Een bekend verhaal is dat Hans van
der Laan als jongetje met zijn vader mee mocht naar de steenfabriek en aan de kade zag
hoe kiezels met behulp van zeven of rasters op maat geselecteerd
werden en hoe klei in rechthoekige mallen tot bakstenen werd
gevormd. Bij zijn zwerftochten door de stad raakte hij onder de indruk
van de besloten ruimte van de talloze Leidse hofjes.

De kleinste lineaire orde en plastisch dubbel-dubbeltype (afb. 7)
De eenheid = 1
De eenheid + 1/3 eenheid = de grote eenheid 4/3
2 eenheden – 1/4 eenheid = het kleine tweevoud 7/4
2 eenheden + 1/3 eenheid = het grote tweevoud 7/3

Afb. 9

Afb. 8
Afb. 7

Opvallend aan zijn vroege ontwerpen is dat Van der Laan wel
de maten van het plastisch getal toepaste, maar nog niet de
ons inmiddels zo vertrouwde vormentaal had ontwikkeld. Van der Laan zocht geen
vernieuwing, maar het oorspronkelijke. Hiertoe bestudeerde hij aanvankelijk voorbeelden
uit de klassieke oudheid, het vroege christendom – zoals Syrische kerkjes – en, later, het
monument Stonehenge in Engeland.
Dat hij vervolgens het gamma aan vormen terugbracht tot een beperkt aantal
‘blokken, staven en platen’, kwam voort uit zijn wens door te dringen tot de grondvormen en -beginselen van de architectuur. Het latijnse woord ‘origines’ betekent
niet alleen voorouders, maar ook wortels of bronnen. ‘Originaliteit’ in die zin heeft
meer te maken met het zoeken naar oorspronkelijkheid dan met gekunstelde
vernieuwing.

De beide tweevouden vormen een plastisch type om het lineaire tweevoud heen, met
1/3 en 1/4 eenheid als verschillen.

De middelste lineaire orde en plastisch dubbel-dubbeltype (afb. 8)
Het kleine tweevoud = 7/4
De grote tweevoud = 7/3
Het drievoud = de som van de grote eenheid en het kleine tweevoud ofwel:
3 eenheden + 1/3 – 1/4 eenheid = 3 1/12*.
Het viervoud = de som van het kleine en het grote tweevoud ofwel:
4 eenheden + 1/3 eenheid – 1/4 eenheid = 4 1/12*.
Het drie- en viervoud vormen een plastisch type met het viervoud als grootste maat.

De grootste lineaire orde en dubbel-dubbeltype (afb. 9)

Redactie

het drievoud wordt vermeerderd met 1/12*
het viervoud wordt vermeerderd met 1/12*
De som van het drie- en het viervoud = het zevenvoud vermeerderd met 2 x 1/12* =
1/6* eenheid vanwege de optelling.
Het vijfvoud is het drievoud + het grote tweevoud = 3 + 1/12* + 7/3.
Volgens het plastische getal is het achtvoud een eenheid meer dan het zevenvoud
plus 2 x de speling, ofwel 7 eenheden + 1/6* eenheid + 1 eenheid.

Links: Kerkje opgebouwd uit ‘stenen’ blokken van de Anker bouwdozen, die dr Richter
omstreeks 1900 ontwikkelde. Hans van der Laan
bewonderde deze blokkendozen als kind bij een
buurfamilie aan de Hooglandse Kerkgracht.
Foto’s: Juliet Oldenburger.
Rechts: Eenvoudig Syrisch kloostertje naar het
boek Early Churches in Syria van H.C. Butler
(Princeton 1929), dat Nico en Hans voor de oorlog
bestudeerden. Tekeningen: Rik van der Laan.

Het vijf- en zevenvoud vormen een plastisch type dat reikt tot 7, een eenheid minder
dan 8. Driemaal verdubbelen volgens het lineaire stelsel reikt tot 8.
20
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Dom Van der Laan
en zijn niet gebouwde
basilica in Rhenen
Dr H.P. Deijs
Tijdens de Duitse inval in mei 1940 werd de kern van het laat-middeleeuwse stadje
Rhenen door brandgranaten vrijwel volledig verwoest. De wederopbouw werd echter
terstond ter hand genomen. Reeds op 1 juni 1940 richtte men het ‘Bureau voor
Herstel en Wederopbouw’ op onder leiding van de Amersfoortse architect J.B. van de
Haar. Op voorspraak van prof. ir M.J. Granpré Molière werd ir C. Pouderoyen hier
als stedenbouwkundige aan toegevoegd.
Kees Pouderoyen (1912-1993) had vanaf 1931 onder Molière in Delft gestudeerd en
zich, net als zijn hoogleraar, bekeerd tot het katholieke geloof. Molière was een groot
voorvechter van de nieuwe bouwstijl, die later de Delftse School zou gaan heten. De
latere Benedictijner monnik dom Van der Laan (1904-1991) studeerde eveneens
bouwkunde bij Molière. De these van dom Van der Laan was vakinhoudelijk een
hele andere dan de leer van Molière, zoals hij deze in Delft doceerde. Pouderoyen
vormde met zijn tijdgenoten een overgangsgeneratie die geleidelijk de nieuwe
gezichtspunten van Van der Laan probeerde te integreren.
In Rhenen was de middeleeuwse Cunerakerk gelukkig gespaard gebleven, maar op
grote delen van de kaalgeslagen binnenstad moesten nieuwe gebouwen worden
geprojecteerd. De percelen werden weer opgevuld met nieuwbouw ‘in oude stijl’.
Pouderoyen ontwierp niet zelf, hij koos een twintigtal architecten, de meesten
aanhangers van de Delftse School, waaruit de burgers een keuze konden maken om
hun verwoeste panden weer op te laten bouwen. Onder deze architecten treffen wij
twee broers van dom Van der Laan aan: ir J.A. van der Laan en ir N. van der Laan.
Zij hebben in de binnenstad enkele woon-winkelpanden getekend.
Rhenen bezat bij de aanvang van de Wederopbouw geen katholieke kerk en van deze
situatie heeft het men kennelijk gebruik gemaakt, want op 24 oktober 1940 kwam
in de vergadering van het kerkbestuur van de parochie St. Jan de Doper Geboorte te
Wageningen een tekening ter tafel van de hand van J.A.M. Starmans, architect van
het aartsbisdom Utrecht, betreffende een kapel te Rhenen op “een terrein waar
vermoedelijk vroeger een kapel gestaan heeft waarvan nog een deel van het priesterkoor aanwezig is”. De plannen behelsden een ontwerp voor een gedachteniskapel,

ofwel 2/1. Dat leidt tot een reeks volgens het tweetallig stelsel:

1

2
2

4
4

8

Een volgende maat is telkens het tweevoud van een vorige maat, en iedere twee
maten vormen een ‘orde van grootte’ zoals Van der Laan het definiëert, omdat het
verschil van 1 en 2 enz. de eenheid zelf is(3),
drie ordes van grootte dus met als eenheden
1, 2 en 4, hierna te noemen het lineaire
stelsel.
Op basis hiervan zijn de 8 maten van het
lineaire stelsel te groeperen in:
4 tweetallen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ofwel, 1-2,
2+(1-2), 4+(1-2), 6+(1-2), maar ook in
2 viertallen:
Afb. 3
Afb. 4
1-2-3-4, 5-6-7-8, ofwel 1+ (1-2-3-4), 4+ (1-2-3-4).

Indeling volgens het plastische getal (afb. 5 en 6)
Hier volgen alle maten elkaar op met de verhouding 4/3 van beneden naar boven en
3/4 van boven naar beneden, steeds dezelfde verhouding tussen de maten en tussen
hun verschillen: 1, 4/3, 7/4, 7/3, 3, 4, 5 1/3, 7.
In dit opzicht lijken de beide reeksen niet op elkaar. Toch laat de reeks maten
volgens het plastische getal zich op een overeenkomstige wijze verdelen, namelijk
eveneens in 4 tweetallen (vgl. de namen van vd Laan): twee elementen, twee stukken,
twee delen en twee gehelen.
Maar ook in 2 viertallen. Het kleinste viertal begint met de eenheid als kleinste maat
en het grote viertal begint met de eenheid als verschil, namelijk bij 3 en 4 (vgl. de
indeling van de morfotheek).
De maten van het plastische getal zijn één uitgebreide orde van grootte, maar deze 8
maten kunnen ook worden verdeeld in 3 kleine elkaar deels overlappende ‘ordes van
grootte’, namelijk 3 maal een dubbel dubbeltype, dat de basis vormt voor de afleiding
van de grondverhouding.(4)

1 - 4/3

7/4 - 7/3
7/4 - 7/3

3-4
3-4

5 1/3 - 7

Aldus wordt de overeenkomst tussen beide
stelsels zichtbaar en deze brengt ons op
eenvoudige wijze bij de gezochte regelmaat.(5)
Het gaat immers om de uitdrukking van het
éne getal in het ándere getal. De maten van
het plastische getal tekenen zich zo af tegen
de achtergrond van het lineair getal ofwel:

Afb. 5

Afb. 6

We vergelijken de drie lineaire ordes van grootte met de drie dubbele dubbeltypen.
6
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Over matenstelsels II
Een visuele vertaling van Van der Laans uiteenzetting van de
matenstelsels volgens het ‘plastische getal’ in zijn boek
De architectonische ruimte.
Dick Pouderoyen
Voorwoord
Bijgaande beschrijving plaatst het plastische getal tegen de achtergrond van het
lineaire getal. De tekst kan gezien worden als paralleltekst voor hoofdstuk 8 over de
matenstelsels(1) en veronderstelt de voorgaande hoofdstukken als bekend. Van der
Laan was zelf niet helemaal content met dit hoofdstuk, en zei me eens, dat genoemde
getallen met elkaar vergeleken moeten worden. Deze opmerking beschouw ik thans
als een opdracht.
Dat brengt mij op het artikel van André Dam in het vorige nummer. Zijn wiskundige
afleiding voegt niet zoveel toe aan het boek. De formules betekenen hetzelfde als de
getekende maten. Wel wordt in het genoemde hoofdstuk 8 niet duidelijk, dat het in
feite gaat om één minimale speling, die bij het uitdrukken van maten van één stelsel
ontstaat, en wáár die speling ontstaat.
De opmerking van Dam over ‘het experiment’ is echter niet juist. Van der Laan
beschrijft in hoofdstuk 5 onze waarneming van de grootte aan de hand van een
welbewust gekozen reeks. Het gaat daar om de waarneming, die Van der Laan vooraf
laat gaan aan de afleiding van de grondverhouding. Het gaat daar dus niet om het
‘bewijs’. Het bewijs wordt geleverd door het analoge verband waarin de verschillende
fenomenen door Van der Laan in de op elkaar volgende hoofdstukken van het boek
worden geplaatst.

Het lineaire - en plastische stelsel (afb. 1 en 2)
Er zit regelmaat in het stelsel volgens het plastische getal
en de daarbij optredende spelingen. Om die regelmaat te
achterhalen, vergelijken we dat plastische stelsel met het
‘lineaire’ stelsel: het meten met het getal en een lengtemaat.
De 8 opvolgende lineaire maten gaan van 1 eenheid naar
8 eenheden.
De 8 opvolgende maten van het plastische stelsel gaan
van 1 eenheid naar 7 eenheden, juist één eenheid minder
dan de 8ste maat van het lineaire stelsel.(2)
De maten 1, 3, 4, 7 van beide reeksen komen met elkaar
overeen, alleen hun plaats in de reeksen is anders:
3 en 4 schuiven twee plaatsen naar rechts en 7 schuift één
plaats naar rechts.

Afb.1

getekend door b.b.a.u. (mogelijk een medewerker van de teken-kamer). In een
aangebouwde ruimte tegen de westzijde van de restanten van de Gasthuiskapel
konden 176 zitplaatsen worden verkregen, het priesterkoor werd in de
gerestaureerde Gasthuiskapel zelf ondergebracht en de sacristie zou als een
rechthoekige uitbouw tegen de noordzijde aangebouwd worden. Het Gasthuiskerkje
was reeds in de Middeleeuwen in gebruik, maar later is het gebouw grotendeels
verdwenen. Sinds de 17de eeuw werd het koor ervan nog voor allerlei doeleinden
gebruikt, in de tijd van de Rhenense wederopbouw was de ruïne echter rijp voor de
sloop.
De suggestie gebruik te maken van de ruïne van de Gasthuiskapel was voor het
Rhenense Bureau voor Herstel en Wederopbouw aanleiding om te adviseren op die
plaats een gebouw voor de R.K. eredienst te doen verrijzen. Pouderoyen wilde de
kapel graag weer in oude luister herstellen. Hij heeft zelfs een aantal ontwerptekeningen voor een nieuwe kerk gemaakt, maar geen van deze plannen kon worden
uitgevoerd. Uit verschillende berekeningen kwam naar voren dat er een totaalbedrag
nodig was van f 20.000, namelijk f 15.000 aan bouwkosten, f 3000 aan grond, en
f 2000 voor de inventaris enz.
Als bouwinspecteur van het bisdom Utrecht had de heer Starmans echter grote
belangstelling voor de plannen. Er moeten voor dit kerkgebouw vele ontwerpen
gemaakt zijn, waarbij steeds meer werd afgeweken van het originele plan, dat van de
resten van de abside uitging. Tenslotte bleek deze abside zelfs geheel opgeofferd te
moeten worden. Uiteindelijk gaven de hoge kosten èn het feit dat er slechts ruimte
beschikbaar was voor ca. 200 zitplaatsen de doodsteek aan deze plannen. De
aartsbisschop, kardinaal dr Johannes de Jong, achtte in die tijd zo’n bedrag voor
een kapel, die niet voor uitbreiding geschikt was, niet gewenst.
Na overleg met de wederopbouwdienst en de Rhenense gemeente-architect
N. Souwerbren bleek dat de bouwkosten konden worden gedrukt wanneer de
gemeente de aanwezige oude stenen gratis beschikbaar zou stellen en het terrein
voor niets of voor een klein bedrag zou willen afstaan. Helaas wordt er in de notulen
van het Wageningse kerkbestuur geen melding gemaakt van het verdere verloop van
het project.
Deze mislukking zal Pouderoyen wel aan het denken gezet hebben. Hij hoopte hier
een basiliek te situeren en het is denkbaar dat de geprojecteerde basilica op
Pouderoyens eigen initiatief op de kaart werd gezet. In ieder geval zal hij degene zijn
geweest die dom Van der Laan als ontwerper heeft gevraagd, maar in hoeverre hij
ook officieel de opdrachtgever was, is niet bekend. Feit is dat nergens in de bovengenoemde notulen iets over deze latere plannen wordt gezegd.
In het archief Hans van der Laan van de Abdij St. Benedictusberg bevindt zich een
aantal tekeningen, die de titel ‘Kerk voor Rhenen’ dragen. Op één van de originelen
staat “Gevelwanden. Ingekomen plannen. 15 jan 1942. Pater Van der Laan”. Er is
ook enige correspondentie tussen Van der Laan en Pouderoyen betreffende dit
ontwerp bewaard gebleven.

Afb. 2

Indeling volgens het lineaire getal (afb. 3 en 4)
De opvolgende maten van het lineaire getal verschillen steeds 1 eenheid van elkaar:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De getallen zijn afkomstig van het tientallige stelsel 1-10,
10-100, enz. De grondverhouding van het lineaire stelsel is evenwel het tweevoud
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De gesloten ruimte

Basiliek

Beter dan welke beschrijving ook, zullen de bijgaande illustraties van enkele van de
zes bewaard gebleven tekeningen, formaat 35 x 55 cm, een indruk geven van het
kerkje dat Van der Laan voor ogen stond. Aan de oostzijde was een absis
geprojecteerd, aan de westkant een voorportaal (narthex) met een lessenaarsdak.
De totale lengte van de basiliek zou 22,25 meter
bedragen.
Het kerkje heeft de typisch basilicale opzet van een
middenschip geflankeerd door twee lagere zijbeuken.
Het middenschip wordt gedekt door een houten
zoldering. De nok van het middenschip is 10 meter
hoog, de daken zijn bedekt met pannen. Het middenschip is bekroond met een lichtbeuk en wordt van
de zijbeuken gescheiden door een zuilengalerij
met scheibogen. De bogen worden
gedragen door zes zuilen. Deze zuilen
worden aan de bovenzijde afgedekt met
een op een Ionisch kapiteel gelijkend
kopstuk. Omdat de eerste en de laatste
boog op gemetselde pilasters rusten,
ontstaan in totaal zeven scheibogen per galerij.
In de beide buitenmuren van de zijbeuken zijn vier rechthoekige vensters getekend,
alle voorzien van een kleine latei. De lichtbeuk bestaat eveneens uit zeven
rondboogvensters aan weerszijden, aangevuld met drie vensters boven de ingang
aan de westkant. De toegang tot de kerk wordt gevormd door een hoge dubbele
deur, die via de narthex bereikbaar is.
In het enige treden verhoogde sanctuarium en de hierop aansluitende absis aan de
oostzijde waren natuurstenen tegels gedacht, in het overige gedeelte van de basiliek
een klinkerbestrating. De biechtstoel zou een houten meubel in de zijgang worden,
de plaats van het altaar had Van der Laan “om de gemoederen niet te veel te
verontrusten” nog in het midden gelaten. De verdere detaillering en uitwerking zou
worden opgedragen aan de Apeldoornse architect Jan van Dongen jr, die in de
tweede helft van 1941 in het kader van de Wederopbouw een vijftal woonhuizen en
winkels in Rhenen zou verzorgen. Van der Laan schreef Pouderoyen onder meer:
“En hiermee laat ik alles aan Uw goede zorgen over. Ik heb de indruk dat U met nog
meer ijver als ik zelf er naar zal streven om het plan zoo volkomen mogelijk te
realiseeren”. Afgaand op de tekeningen kan geconcludeerd worden dat Van der Laan
er in geslaagd was een uiterst consequente afwerking te bereiken.
Hoewel het een betrekkelijk klein kerkje zou worden, was Van der Laan wat de
grootte betreft geheel gerust. Hij had ontdekt, schreef hij, dat de oudste basiliekjes
heel veel tot op de maat van zijn plannen teruggingen. Over de plaatsing van de
sacristie kwam hij met twee alternatieven. Zijn aanvankelijke idee was dat deze, net
als in het hierboven genoemde ontwerp van Starmans, tegen de noordoostelijke
hoek van de kerk zou moeten komen. Hij had een vierkant gebouwtje van ca.
2 x 2,28 m in het vierkant in gedachte. Het zou muraalbogen krijgen, waarbij in
iedere zijde twee kleine raampjes moesten komen. De deur zou er klandestien in

Overpeinzing n.a.v. de excursie van 17 januari j.l.

Lengtedoorsnede

details op dit blad hebben een grotere schaal.

Het regenachtige weer tijdens de excursie
versterkte het gevoel dat de bezochte gebouwen
opriepen: de beide kloosters en het Marianum
zijn in hun programma en uitdrukking besloten
vestes. De architectuur in het idioom van dom
Hans van der Laan bevestigt mijns inziens deze
introversie.
Op het einde van de dag, terugrijdend naar de
profane wereld, rijst de vraag: wat kan het
erfgoed van de Bossche School nog betekenen in
een maatschappij waarin ‘afgeslotenheid’ in de
architectuur en stedebouw stoelt op heimwee en
beveiliging?
Als de doelstelling van de Van der Laan Stichting
– naast de zorg voor het behoud van de fysieke
erfenis – ook bestaat uit het uitdragen van de
betekenis van de theorie anno 2004, dan moet de
link met de huidige omstandigheden toch een
keer gelegd worden.
Ter verduidelijking is een analogie met het werk
van Aldo Rossi wellicht op zijn plaats: gebaseerd
op de archetypen van de Europese stad leek hij
met zijn ontwerpen voor een supermarkt of een
transferium op Houdini die zich aan zijn eigen
kettingen wil ontworstelen. Het inzetten van de,
op kerkelijke architectuur gebaseerde, Bossche
School in hedendaagse opgaven is, in dit licht
gezien, uitdagend.
Terwijl de leer van dom Van der Laan langzaam
ontstond in kloosterstilte, tijdens de twisten
tussen Delftsche School en modernisten, werd in
de Bossche cursus een vertaling gezocht naar de
veel voorkomende praktijkopdrachten. Inmiddels
is de wereld veranderd. De paradoxale situatie
doet zich voor dat behoefte aan verstilling en
regionalisering toeneemt als contrapunt tegen de
versnellende tijd en globalisering, maar dat
volstrekt nieuwe functies geaccommodeerd
moeten worden.
Dat roept de vraag op hoe de Bossche School zich
verhoudt tot andere ‘zwijgende architecturen’ in
deze tijd: kloosters en Mariana zijn er nl. niet veel

1 Vijf tekeningen hebben een schaal van 1:50, tekening nr. 6 is op schaal 1:10 getekend, enkele
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meer te bouwen. Moeten we het gedachtegoed
van dom Van der Laan wel beperken tot
‘zwijgende architectuur’, is dit niet veel te veel op
de zogenaamde Bossche School-stijl gericht?
Het werk van de Brusselse architect/
constructeur Philippe Samyn bijvoorbeeld heeft
in uiterlijke zin niets van doen met de Bossche
School: hij baseert zich bij het opzetten van
stramienen zeer sterk op matenreeksen om te
komen tot een objectivering en daarbij op
volstrekte minimalisering van materiaalgebruik.
Hierbij blijkt de theorie van Van der Laan
wonderwel toepasbaar. Dat daarna, bij de
intuïtieve bepaling van de ruimtelijke maten,
de theorie ook blijkt te werken is dan geen
verrassing meer.
Het mengen van Bossche School-kenmerken en
een persoonlijk handschrift is wellicht de
verkeerde methode. Het Marianum laat mijns
inziens zien hoe het kan: zelfs met de
nadrukkelijke opdracht om een Bossche School
gebouw te ontwerpen is het de architecten gelukt
om een authentiek gebouw te maken waarbij op
een achteloze manier Bossche Schoolverhoudingen en -materialen naar voren komen.
Het restaurant Molenwijk laat zien dat ook een
zeer vrije omgang met de leer tot prima resultaten
kan lijden. De nep kwaaitaalelementen laten het
decorkarakter overduidelijk zien: over een x
aantal jaar zal het restaurant weer een andere
sfeer krijgen.
Van der Laan zocht naar universele waarheden.
Het wordt tijd de theorie in de hedendaagse
praktijk te brengen. Nu lijkt er nog een grote
afstand tussen de alledaagse werkelijkheid en de
min of meer verheven vertaling waarin de
beginselen van dom Van der Laan gebouwd
werden. Is zijn leer geen ‘oekaze’, zoals tijdens de
excursie meerdere malen werd betoogd, dan
wordt het tijd voor exploratie. Gooi open die
gesloten ruimte!

Foto op de achtergrond: Waals centrum voor de behandeling van zaden, Philippe Samyn 1992-1995
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architectenbureau van Margry en Snickers te
Rotterdam. E.J. Margry (1841-1891) was een van
de belangrijkste leerlingen van P.J.H. Cuypers en
heeft in opdracht van het bisdom Haarlem een
aantal neogotische kerken in Zuid-Holland
gebouwd. De kennismaking met Margry is van
groot belang geweest voor het werk van Leo van
der Laan. Na zijn scholing begon hij een
schrijnmakersatelier voor neogotische kerkmeubelen in Rotterdam.
In 1891 vestigde Leo van der Laan zich als zelfstandig architect in Leiden en in 1893 huwde hij
met Anna Stadhouder. Na enige jaren op de
Hoogewoerd gewoond te hebben, verhuisden zij
naar de Hooglandse Kerkgracht waar tevens het
bureau gevestigd werd.
Het vroegste werk van Leonard van der Laan in
Leiden bestaat vooral uit ontwerpen voor winkelpuien in de Breestraat en de Haarlemmerstraat,
destijds de belangrijkste verkeersaders van de
stad. Door de opkomst van de industriële
productie deed de winkel zijn intrede in het
straatbeeld en verdween de markt langzamerhand naar de achtergrond. Woonstraten
veranderden in winkelstraten, waarbij de begane
grond van de woonhuizen werden aangepast.
Het werk van Leo en Jan omvat de periode van
ca. 1895 tot 1966. Naar de mode van de tijd
volgen allerlei bouwstijlen elkaar op. Leo begint
aanvankelijk te ontwerpen in verschillende
neostijlen, later wordt hij beïnvloed door H.P.
Berlage. Als Jan afstudeert neemt hij uit Delft de
invloeden mee van K.P.C. de Bazel en F. Lloyd
Wright. Hij was een begenadigd tekenaar. Nooit
is zijn werk echter zo uitgesproken als dat van
Hans en Nico.
Het is gemakkelijk om de gebouwen van Leo en
Jan af te doen als ‘Delftse School’. Je zou ook
kunnen zeggen dat ze tussen de flamboyante
expressieve stijlen en de zakelijke stromingen
door laveren. Hun werk blijft altijd
enigszins sober en rationeel, nooit is het rijk
geornamenteerd, nooit louter functioneel.
Als wij aan de architectuur van dom Hans van
der Laan denken doemt direct het beeld van de
16

abdij in Vaals op, maar over de ontwerpen die
daaraan vooraf gingen is veel minder bekend.
Ook uit dit oogpunt is het boekje interessant.
Het geeft een beeld van de nabije architectuurhistorische context van het werk van Hans van
der Laan.
Hoewel dit niet expliciet gezegd wordt, valt uit de
teksten op te maken dat de broers elkaar ook
beïnvloedden. Zo zien we dat het gastenverblijf
van de abdij in Oosterhout uit 1938 sterke overeenkomsten vertoont met het werk van zijn vader
en oudste broer. Tevens valt op dat na de
realisatie in van de crypte in Vaals, ook het
bureau van Jan, mede onder invloed van de
nieuwe medewerker J.H.M. Kirch, een aantal
kerken de trant van de Bossche School en met
behulp van de theorie van het plastisch getal zal
bouwen, zoals de St. Joseph in Wassenaar en de
kerk het H. Huisgezin van Nazareth in
Oosterhout.
Het boekje (1/2 A4-formaat, 352 pagina’s) is een
“niet meer dan een eerste verkenning”. Dat klopt
wel. Na drie inleidingen die de eerste 100
pagina’s beslaan over de perioden voor en na de
Tweede Wereldoorlog en over het stadhuis van
Eindhoven, volgt een overzicht van ontwerpen en
gebouwen. Naast enige onvolkomenheden in de
spelling van namen en jaartallen is dit oeuvreoverzicht niet compleet en is van veel panden
onbekend of zij zijn uitgevoerd en nog bestaan.
Enigszins onhandig is ook dat het boekje geen
adressenregister bevat. Toch geeft het een goed
beeld van het werk van Leo en Jan en van de
historische achtergrond waartegen het werk van
dom Van der Laan zich afspeelt.

Juliet Oldenburger

David Geneste, Albert Gielen en Rick Wassenaar,
L. van der Laan (1864-1942) en J.A. van der Laan
(1896-1966), Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten
van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen
(BONAS) en het Nederlands Architectuur Instituut (NAI),
Rotterdam 2002.

gemaakt moeten worden op de plaats, waar het aan de kerk grensde.
Aan de westzijde van het kerkje moest een voorpleintje komen, iets wat erg in de
smaak was gevallen bij ‘de Prof’ (Granpré Molière), die in de St. Paulus Abdij te
Oosterhout bij Van der Laan op bezoek was geweest. Ook ‘vader Abt’ was erg
tevreden over het plan en hij stelde zich voor om er te komen kijken als het er zou
staan, “mocht het eventueel tot bouwen komen”. De abt stierf echter enkele weken
later.
Van der Laan drong er bij Pouderoyen op aan de pastoor van Wageningen met de
abdij in aanraking te brengen, èn voor hemzelf èn voor “het slagen van ons plan”. In
een latere brief aan Pouderoyen, van 13 oktober 1941, schreef Van der Laan dat hij
overwoog het hele plan om te draaien. De sacristie zou dan in de hoek komen van
het voorpleintje. De gedachte van incorporatie van de resten van de Gasthuiskapel
zou dan kennelijk verlaten worden; het kerkje kreeg in plaats van een oriëntatie een
occidentatie en het pleintje dat Pouderoyen in gedachten had, in de Koningstraat,
zou dan meer tot zijn recht komen.
Op 14 december vroeg Van der Laan zich af, hoe het toch met het kerkje zou gaan,
maar hij moest meteen bekennen dat het wel goed zou zitten “want Kees heeft het in
handen”. Op grond van enkele argumenten suggereerde hij dat Pouderoyen en Van
Dongen maar alleen, zonder hem, naar de aartsbisschop (van Utrecht) moesten
gaan. Hoe Van der Laan zich overigens betrokken voelde bij deze aangelegenheid
blijkt uit de volgende woorden. “Wat de uitvoering betreft in oude steen, dat kan
natuurlijk allemaal heel goed, ofschoon dat een beetje afhangt van de manier
waarop. Jan van Dongen zal toch wel begrijpen dat het kerkje met steenen en
balken ‘gemaakt’ moet worden en dat het overlaten daarvan aan hem bij mij
dezelfde gevoelens zou kunnen opwekken als bij hem het werken naar een plan dat
hij niet zelf geteekend heeft. Als hij maar bouwt volgens de echte principes dan heb
ik niets meer in te brengen, dan wordt het zooals ’t zijn moet. En als het plan
geteekend is naar de echte principes dan kan hij ook niets meer verlangen. Noch het
‘bouwen’ noch het ‘teekenen’ kan het ideaal vervullen, ’t blijft altijd een beetje
geteekend op zijn v.d. Laan’s en het zal uitgevoerd worden op zijn Van Dongens,
maar dat persoonlijke moet tot een minimum beperkt worden, vooral omdat het
gaat om een kerkje. Waarschijnlijk is deze wederzijdsche onthechting nog erg
bevorderlijk voor een goed resultaat.” Over de oriëntatie van het kerkje filosofeerde
Van der Laan nog als volgt: “... [ik] zou die heele oriëntatie kwestie graag in je
belangstelling aanbevelen. ’t Is een, directe uiting van de cultus der 3de dimensie.
Onlangs vond ik een leuke omschrijving van dit 3de element: We hebben het
namelijk niet noodig bij het zien van de dingen, maar zonder zouden wij niets
kunnen zien. ’t Is iets als een chineesch raadsel.”
In februari 1942 deelt Van der Laan nog mee dat Jan van Dongen
door de sneeuw nog niet in Oosterhout heeft kunnen komen. Hij
vroeg nog naar de begroting die Pouderoyen vergeten was door te
geven, maar hij kon zich goed voorstellen dat het nog al hoog zou
uitkomen, “zo’n 15 à 20 mille voor de oorlog, denk ik”. Centrale
verwarming zou hij er nooit in aanbrengen, een flinke kachel die
alleen de ergste kou zou bestrijden en ’s zomers weggehaald zou
worden. “Een pijpje uit het dak, een schoorsteen in de dikte van
de muur, me dunkt dat is in dit geval zoo’n beetje aangewezen.”
Als meubilair zouden alleen oude Brabantse of oud-Hollandse
Voorgevel
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stoelen dienst moeten doen. En iedere
parochiaan zou zijn eigen stoeltje moeten
betalen, die zaken mochten geen invloed op de
beslissing tot de bouw uitoefenen. Van der Laan
heeft nog met ‘de Prof’ gesproken over de dakhelling, die een “groot nationaal bezwaar” van
Van Dongen zou zijn, en de prof vond het ook
het beste, hierin niet toe te geven. Kennelijk
duidt dit op mogelijke onenigheid betreffende dit
thema.
Het plan van de basiliek, ‘het kerkje’ zoals Van
der Laan het bescheiden noemde, heeft het niet
tot een goed einde weten te brengen. Hoewel het
niet geheel duidelijk is, wat de reden hiervan is
– alles wees immers op een positief resultaat –
zullen het de hoge kosten geweest moeten zijn,
maar ook de naderende bouwstop. Per 1 juni
1942 gold er voor Nederland een verbod voor
elke bouwbedrijvigheid en een gebod tot stilleggen van bouwwerken. Weldra werden ook alle
bouwmaterialen door de Duitse Wehrmacht
in beslag genomen.

Nawoord

Plattegrond

Van der Laans ontwerp voor het kerkje verwijst
naar de stijl van het gastenkwartier te
Oosterhout, gebouwd in 1939. Vóór 1945 heeft
pater Van der Laan enkele opdrachten voor de
St. Paulusabdij te Oosterhout uitgevoerd. Het
plan voor Rhenen is het eerste ontwerp buiten de abdij. Na de oorlog werd wegens de
herbouw van kerken een beroep op hem gedaan. In die tijd trad dom Van der Laan
ook naar buiten, maar vooral als adviseur van zijn broer Nico en als leider van het
Kerkelijk Atelier te Oosterhout. Zijn inzichten over architectuur en vormgeving
doceerde hij o.m. aan de Begijnhofkring te Breda en de Bossche School-cursus in
het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch. In het begin van de 50-er jaren stond zijn
kerkplan te Oosterhout centraal, dat geen doorgang vond, maar op de avond van de
kerkconsecratie in 1956 ontving hij de opdracht om een kerk te bouwen voor de
Abdij St. Benedictusberg te Vaals, die inmiddels door de St. Paulusabdij bevolkt was.
Deze werd niet meer ontworpen in de oud-christelijke stijl, zoals het basiliekje van
Rhenen, omdat zijn inzichten in de grondbeginselen van de architectuur inmiddels
zover gevorderd waren dat hij de historische vormen kon loslaten en tot een eigen
stijl kwam, gegrondvest op zijn eigen grondbeginselen van de architectuur.

it de bekende verhalen wist ik wel dat Hans van
der Laan uit Leiden afkomstig was, maar ik heb
daar jarenlang rondgewandeld, zonder te weten
dat zijn vader en oudste broer de halve stad
hadden volgebouwd. Nu is dat natuurlijk
enigszins overdreven, maar het architectenbureau van Leo en Jan van der Laan behoorde
samen met dat van Buurman tot de belangrijkste
bureaus van de stad en zij hebben vooral voor de
Tweede Wereldoorlog veel in Leiden gebouwd. Zo
waren zij niet alleen verantwoordelijk voor talloze
winkels en woonhuizen, maar tevens voor
markante gebouwen als de V&D, vele katholieke
kerken en meer dan 30 schoolgebouwen in
Leiden en omgeving. Na de oorlog en het
overlijden van zijn vader associeerde Jan van

der Laan zich met Th.M. van der Eerden en J.B.
Hermans en verwierf het bureau, mede door het
ontwerp voor het stadhuis van Eindhoven,
nationale bekendheid. Jan werd in het kader van
de wederopbouw betrokken bij de stedebouwkundige plannen voor o.m. Arnhem en Tilburg,
ontwierp de Medische Faculteit in Nijmegen en
was huisarchitect van de winkelketen C&A. In
1957 werd eveneens J.H.M. Kirch, die de
Bossche School-cursus had doorlopen, tot lid van
de directie benoemd.
Net als Kropholler heeft Leonard van der Laan
zich het vak van meubelmaker/architect door
zelfstudie eigengemaakt. Halverwege de jaren ’80
van de 19de eeuw kwam hij in contact met het

In Rhenen werden na het afhaken van de katholieke autoriteiten pogingen gedaan
om op de plaats van de oude gasthuiskapel een protestantse kerk te bouwen.
Hiermee betreden wij echter een ander hoofdstuk, dat elders aan de orde zal komen.
Met dank aan fr. L. Moonen (St. Benedictusberg, Vaals) en Ir B.J.J.M. Pouderoyen (Nijmegen)
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U staat geregistreerd als deelnemer wanneer u het deelnamebedrag heeft overgemaakt op ING 65.94.36.744 t.n.v. stichting Rijnlands Architectuurplatform te
Leiden, o.v.v. symposium.
Na betaling ontvangt u ter bevestiging en als bewijs van toegang een brief met de
routebeschrijving naar het RAP a/d Nieuwstraat en het St. Elisabethgasthuis a/d
Hooigracht.

Fotoverslag van de excursie van zaterdag 17 januari 2004

Kijk voor meer informatie op: www.rapsite.nl

Tentoonstelling 2 juni t/m 10 juli 2004
De tentoonstelling in Leiden wordt georganiseerd door het RAP Architectuurcentrum
en is vooral gewijd aan het Leidse werk van Leo en Jan van der Laan, maar biedt
tevens – in vogelvlucht – een blik op het werk van Hans en Nico.
Aan de expositie is o.m. een rondwandeling langs hun voornaamste Leidse gebouwen
gekoppeld. Op zaterdag 3 juli zijn een aantal van deze gebouwen in het kader van de
Dag van de Architectuur 2004 tevens opengesteld voor publiek en zijn er rondleidingen. Kijk t.z.t. voor het programma op www.rapsite.nl
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 29 mei om 16.00 uur.
RAP Architectuurcentrum vindt u aan de Nieuwstraat 33 te Leiden, tel: 071-5137525
Openingstijden: Woensdag, donderdag, vrijdag: 13.00 - 17.00 uur, zaterdag: 11.00 17.00 uur.

Het gastenverblijf van de benedictijner St. Paulusabdij,

Boven: Kapel St. Elisabeth-ziekenhuis, Leiden en R.K. jongens- en meisjesschool, Leiden
Onder: Pakhuis meelfabriek De Sleutels, Leiden en Vroom & Dreesman, Leiden

het gastenverblijf van de Onze Lieve Vrouwe abdij in

Oosterhout en Het Marianum in Vlijmen. Harrie van Helmond
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Symposium in Leiden
op 11 juni a.s. over
de architectenfamilie
Van der Laan
In het kader van de tentoonstelling over Leo en Jan van der Laan en het feit dat Hans
van der Laan 100 jaar geleden in Leiden werd geboren organiseert de Van der Laan
Stichting in samenwerking met het RAP Architectuurcentrum en de vereniging Oud
Leiden een symposium over de architectenfamilie Van der Laan. De lezingen worden
gegeven in de kapel van het voormalige St. Elisabethgasthuis, gebouwd door Leo en
Jan van der Laan.
De Leidse architect Leo van der Laan had drie zoons die in Delft bouwkunde gingen
studeren: Jan, Hans en Nico. Toen Jan in 1921 afstudeerde en compagnon van zijn
vader werd, moesten Hans en Nico nog aan hun studie beginnen. Alle drie
studeerden zij bij Granpré Molière, de vader van de Delftse School, met wie zijn hun
hele leven contact bleven onderhouden. Jan studeerde, toen Granpré Molière nog
geen hoogleraar was, cum laude bij hem af en raakte met hem bevriend, Hans
beschouwde ‘de Prof’ als zijn leermeester en Nico werkte na zijn studie enige tijd op
zijn bureau en werd later op zijn advies directeur van de ‘Bossche School-cursus’.
Voor zover bekend waren zij alle drie, maar dan afzonderlijk van elkaar, betrokken bij
de wederopbouw van Rhenen.
Na de oorlog waren de vier ‘Van der Laanen’ min of meer in paren aan elkaar
gekoppeld: Leo en Jan hadden een goedlopend bureau in Leiden, Hans en Nico
bestierden de Bossche School-cursus en verwierven bekendheid vanwege hun
architectuurtheorie en de ‘Bossche School-architectuur’ die op deze theorie werd
gebaseerd. Het feit dat hun vader en oudste broer ook architect waren, is
onmiskenbaar van invloed geweest op de jongere broers. Andersom zien we hoe ook
zij op hun beurt hun vader en Jan beïnvloedden ten aanzien van de opzet van vroegchristelijke en later van ‘sterk vereenvoudigde’ kerken.
De Bossche School-cursus bood Hans van der Laan de mogelijkheid om zijn ideeën
over architectuur verder uit te bouwen en hierover met anderen van gedachten te
wisselen. Hoewel de basis voor zijn architectuurtheorie gelegen is in waarnemingen
uit zijn jeugd en zijn studententijd, vond hij in bepaalde ideeën van klassieke en
middeleeuwse denkers verwantschap en bevestiging van zijn gedachten. In de
structuur van de muziekleer van dom Mocquereau zijn paralellen aan te wijzen met
Van der Laans architectuurtheorie. Onder invloed van het Nieuwe Bouwen
ontwikkelde het aanvankelijk oud-christelijke idioom van zijn vroege ontwerpen zich
tot een vormentaal waarin de tegenstellingen tussen de expressionistische en
functionalistische bouwstijlen werden overbrugd.
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Foto op de achtergrond: De jongste zeven kinderen van Leo en Anna van der Laan

Programma
In het ochtendprogramma zal aandacht worden besteed aan het werk van Leo en
Jan van der Laan en aan de Delftse School-traditie waarin zij stonden. De middagsprekers zullen ingaan op enkele bronnen van de architectuurtheorie van dom Hans
van der Laan.

09.30

Ontvangst met koffie en aanmelding

10.10

Opening door ir Babs Rentjes, dagvoorzitter en secretaris van de Van der
Laan Stichting

10.15

Drs Albert Gielen, Leo van der Laan en Jan van der Laan, De Leidse Periode
(1891-1938).

11.00

Dr ir Leo Tummers, Granpré Molière en zijn invloed op drie architecten
Van der Laan.

11.45

Ir Stijn van den Boogaard, verbonden aan het architectenbureau Braaksma
en Roos, De herbestemmingsplannen voor het St. Elisabeth Ziekenhuis te
Leiden.

12.15

Gelegenheid voor het stellen van vragen.

12.30

Lunch + korte rondwandeling langs geboortehuis, burcht, H. Geesthofje etc.

14.30

Fr. Kees Pouderoyen, Van der Laan en Mocquereau. Invloed van dom
Mocquereau op Van der Laans denken over muziek en architectuur.

15.15

Juliet Oldenburger, Citaten van Thomas van Aquino in het werk van dom
Van der Laan.

16.00

Theepauze

16.15

Ir Dick Pouderoyen, St. Benedictus, Hans van der Laan en het Nieuwe
Bouwen.

17.00

Discussie

17.30

Borrel

18.30

Einde programma

Voor dit symposium is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Kaarten voor dit symposium bedragen e 50,- en e 20,- voor studenten t/m 27 jaar
(collegekaart overleggen bij inschrijving op 11 juni), inclusief koffie/thee, lunch,
rondleiding, borrel en informatiemap.

Opgave voor het symposium
Opgave kan door een e-mail te sturen naar: vanderlaan@rapsite.nl.
Vermeld hierin per deelnemer: uw naam, adres en telefoonnummer, en het feit
of u wel of geen student bent. Let op: de naam- en adresgegevens moeten
corresponderen met de gegevens van de rekeninghouder.
Indien u geen e-mail adres heeft kunt u een briefje sturen met de gevraagde
gegevens naar: RAP Architectuurcentrum, Nieuwstraat 33, 2311 KA Leiden.
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Symposium in Leiden
op 11 juni a.s. over
de architectenfamilie
Van der Laan
In het kader van de tentoonstelling over Leo en Jan van der Laan en het feit dat Hans
van der Laan 100 jaar geleden in Leiden werd geboren organiseert de Van der Laan
Stichting in samenwerking met het RAP Architectuurcentrum en de vereniging Oud
Leiden een symposium over de architectenfamilie Van der Laan. De lezingen worden
gegeven in de kapel van het voormalige St. Elisabethgasthuis, gebouwd door Leo en
Jan van der Laan.
De Leidse architect Leo van der Laan had drie zoons die in Delft bouwkunde gingen
studeren: Jan, Hans en Nico. Toen Jan in 1921 afstudeerde en compagnon van zijn
vader werd, moesten Hans en Nico nog aan hun studie beginnen. Alle drie
studeerden zij bij Granpré Molière, de vader van de Delftse School, met wie zijn hun
hele leven contact bleven onderhouden. Jan studeerde, toen Granpré Molière nog
geen hoogleraar was, cum laude bij hem af en raakte met hem bevriend, Hans
beschouwde ‘de Prof’ als zijn leermeester en Nico werkte na zijn studie enige tijd op
zijn bureau en werd later op zijn advies directeur van de ‘Bossche School-cursus’.
Voor zover bekend waren zij alle drie, maar dan afzonderlijk van elkaar, betrokken bij
de wederopbouw van Rhenen.
Na de oorlog waren de vier ‘Van der Laanen’ min of meer in paren aan elkaar
gekoppeld: Leo en Jan hadden een goedlopend bureau in Leiden, Hans en Nico
bestierden de Bossche School-cursus en verwierven bekendheid vanwege hun
architectuurtheorie en de ‘Bossche School-architectuur’ die op deze theorie werd
gebaseerd. Het feit dat hun vader en oudste broer ook architect waren, is
onmiskenbaar van invloed geweest op de jongere broers. Andersom zien we hoe ook
zij op hun beurt hun vader en Jan beïnvloedden ten aanzien van de opzet van vroegchristelijke en later van ‘sterk vereenvoudigde’ kerken.
De Bossche School-cursus bood Hans van der Laan de mogelijkheid om zijn ideeën
over architectuur verder uit te bouwen en hierover met anderen van gedachten te
wisselen. Hoewel de basis voor zijn architectuurtheorie gelegen is in waarnemingen
uit zijn jeugd en zijn studententijd, vond hij in bepaalde ideeën van klassieke en
middeleeuwse denkers verwantschap en bevestiging van zijn gedachten. In de
structuur van de muziekleer van dom Mocquereau zijn paralellen aan te wijzen met
Van der Laans architectuurtheorie. Onder invloed van het Nieuwe Bouwen
ontwikkelde het aanvankelijk oud-christelijke idioom van zijn vroege ontwerpen zich
tot een vormentaal waarin de tegenstellingen tussen de expressionistische en
functionalistische bouwstijlen werden overbrugd.
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Foto op de achtergrond: De jongste zeven kinderen van Leo en Anna van der Laan

Programma
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Laan Stichting

10.15

Drs Albert Gielen, Leo van der Laan en Jan van der Laan, De Leidse Periode
(1891-1938).

11.00

Dr ir Leo Tummers, Granpré Molière en zijn invloed op drie architecten
Van der Laan.

11.45

Ir Stijn van den Boogaard, verbonden aan het architectenbureau Braaksma
en Roos, De herbestemmingsplannen voor het St. Elisabeth Ziekenhuis te
Leiden.

12.15

Gelegenheid voor het stellen van vragen.

12.30

Lunch + korte rondwandeling langs geboortehuis, burcht, H. Geesthofje etc.

14.30

Fr. Kees Pouderoyen, Van der Laan en Mocquereau. Invloed van dom
Mocquereau op Van der Laans denken over muziek en architectuur.

15.15

Juliet Oldenburger, Citaten van Thomas van Aquino in het werk van dom
Van der Laan.

16.00

Theepauze

16.15

Ir Dick Pouderoyen, St. Benedictus, Hans van der Laan en het Nieuwe
Bouwen.

17.00

Discussie

17.30

Borrel

18.30

Einde programma

Voor dit symposium is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Kaarten voor dit symposium bedragen e 50,- en e 20,- voor studenten t/m 27 jaar
(collegekaart overleggen bij inschrijving op 11 juni), inclusief koffie/thee, lunch,
rondleiding, borrel en informatiemap.

Opgave voor het symposium
Opgave kan door een e-mail te sturen naar: vanderlaan@rapsite.nl.
Vermeld hierin per deelnemer: uw naam, adres en telefoonnummer, en het feit
of u wel of geen student bent. Let op: de naam- en adresgegevens moeten
corresponderen met de gegevens van de rekeninghouder.
Indien u geen e-mail adres heeft kunt u een briefje sturen met de gevraagde
gegevens naar: RAP Architectuurcentrum, Nieuwstraat 33, 2311 KA Leiden.
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U staat geregistreerd als deelnemer wanneer u het deelnamebedrag heeft overgemaakt op ING 65.94.36.744 t.n.v. stichting Rijnlands Architectuurplatform te
Leiden, o.v.v. symposium.
Na betaling ontvangt u ter bevestiging en als bewijs van toegang een brief met de
routebeschrijving naar het RAP a/d Nieuwstraat en het St. Elisabethgasthuis a/d
Hooigracht.

Fotoverslag van de excursie van zaterdag 17 januari 2004

Kijk voor meer informatie op: www.rapsite.nl

Tentoonstelling 2 juni t/m 10 juli 2004
De tentoonstelling in Leiden wordt georganiseerd door het RAP Architectuurcentrum
en is vooral gewijd aan het Leidse werk van Leo en Jan van der Laan, maar biedt
tevens – in vogelvlucht – een blik op het werk van Hans en Nico.
Aan de expositie is o.m. een rondwandeling langs hun voornaamste Leidse gebouwen
gekoppeld. Op zaterdag 3 juli zijn een aantal van deze gebouwen in het kader van de
Dag van de Architectuur 2004 tevens opengesteld voor publiek en zijn er rondleidingen. Kijk t.z.t. voor het programma op www.rapsite.nl
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 29 mei om 16.00 uur.
RAP Architectuurcentrum vindt u aan de Nieuwstraat 33 te Leiden, tel: 071-5137525
Openingstijden: Woensdag, donderdag, vrijdag: 13.00 - 17.00 uur, zaterdag: 11.00 17.00 uur.

Het gastenverblijf van de benedictijner St. Paulusabdij,

Boven: Kapel St. Elisabeth-ziekenhuis, Leiden en R.K. jongens- en meisjesschool, Leiden
Onder: Pakhuis meelfabriek De Sleutels, Leiden en Vroom & Dreesman, Leiden

het gastenverblijf van de Onze Lieve Vrouwe abdij in

Oosterhout en Het Marianum in Vlijmen. Harrie van Helmond
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stoelen dienst moeten doen. En iedere
parochiaan zou zijn eigen stoeltje moeten
betalen, die zaken mochten geen invloed op de
beslissing tot de bouw uitoefenen. Van der Laan
heeft nog met ‘de Prof’ gesproken over de dakhelling, die een “groot nationaal bezwaar” van
Van Dongen zou zijn, en de prof vond het ook
het beste, hierin niet toe te geven. Kennelijk
duidt dit op mogelijke onenigheid betreffende dit
thema.
Het plan van de basiliek, ‘het kerkje’ zoals Van
der Laan het bescheiden noemde, heeft het niet
tot een goed einde weten te brengen. Hoewel het
niet geheel duidelijk is, wat de reden hiervan is
– alles wees immers op een positief resultaat –
zullen het de hoge kosten geweest moeten zijn,
maar ook de naderende bouwstop. Per 1 juni
1942 gold er voor Nederland een verbod voor
elke bouwbedrijvigheid en een gebod tot stilleggen van bouwwerken. Weldra werden ook alle
bouwmaterialen door de Duitse Wehrmacht
in beslag genomen.

Nawoord

Plattegrond

Van der Laans ontwerp voor het kerkje verwijst
naar de stijl van het gastenkwartier te
Oosterhout, gebouwd in 1939. Vóór 1945 heeft
pater Van der Laan enkele opdrachten voor de
St. Paulusabdij te Oosterhout uitgevoerd. Het
plan voor Rhenen is het eerste ontwerp buiten de abdij. Na de oorlog werd wegens de
herbouw van kerken een beroep op hem gedaan. In die tijd trad dom Van der Laan
ook naar buiten, maar vooral als adviseur van zijn broer Nico en als leider van het
Kerkelijk Atelier te Oosterhout. Zijn inzichten over architectuur en vormgeving
doceerde hij o.m. aan de Begijnhofkring te Breda en de Bossche School-cursus in
het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch. In het begin van de 50-er jaren stond zijn
kerkplan te Oosterhout centraal, dat geen doorgang vond, maar op de avond van de
kerkconsecratie in 1956 ontving hij de opdracht om een kerk te bouwen voor de
Abdij St. Benedictusberg te Vaals, die inmiddels door de St. Paulusabdij bevolkt was.
Deze werd niet meer ontworpen in de oud-christelijke stijl, zoals het basiliekje van
Rhenen, omdat zijn inzichten in de grondbeginselen van de architectuur inmiddels
zover gevorderd waren dat hij de historische vormen kon loslaten en tot een eigen
stijl kwam, gegrondvest op zijn eigen grondbeginselen van de architectuur.

it de bekende verhalen wist ik wel dat Hans van
der Laan uit Leiden afkomstig was, maar ik heb
daar jarenlang rondgewandeld, zonder te weten
dat zijn vader en oudste broer de halve stad
hadden volgebouwd. Nu is dat natuurlijk
enigszins overdreven, maar het architectenbureau van Leo en Jan van der Laan behoorde
samen met dat van Buurman tot de belangrijkste
bureaus van de stad en zij hebben vooral voor de
Tweede Wereldoorlog veel in Leiden gebouwd. Zo
waren zij niet alleen verantwoordelijk voor talloze
winkels en woonhuizen, maar tevens voor
markante gebouwen als de V&D, vele katholieke
kerken en meer dan 30 schoolgebouwen in
Leiden en omgeving. Na de oorlog en het
overlijden van zijn vader associeerde Jan van

der Laan zich met Th.M. van der Eerden en J.B.
Hermans en verwierf het bureau, mede door het
ontwerp voor het stadhuis van Eindhoven,
nationale bekendheid. Jan werd in het kader van
de wederopbouw betrokken bij de stedebouwkundige plannen voor o.m. Arnhem en Tilburg,
ontwierp de Medische Faculteit in Nijmegen en
was huisarchitect van de winkelketen C&A. In
1957 werd eveneens J.H.M. Kirch, die de
Bossche School-cursus had doorlopen, tot lid van
de directie benoemd.
Net als Kropholler heeft Leonard van der Laan
zich het vak van meubelmaker/architect door
zelfstudie eigengemaakt. Halverwege de jaren ’80
van de 19de eeuw kwam hij in contact met het

In Rhenen werden na het afhaken van de katholieke autoriteiten pogingen gedaan
om op de plaats van de oude gasthuiskapel een protestantse kerk te bouwen.
Hiermee betreden wij echter een ander hoofdstuk, dat elders aan de orde zal komen.
Met dank aan fr. L. Moonen (St. Benedictusberg, Vaals) en Ir B.J.J.M. Pouderoyen (Nijmegen)
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architectenbureau van Margry en Snickers te
Rotterdam. E.J. Margry (1841-1891) was een van
de belangrijkste leerlingen van P.J.H. Cuypers en
heeft in opdracht van het bisdom Haarlem een
aantal neogotische kerken in Zuid-Holland
gebouwd. De kennismaking met Margry is van
groot belang geweest voor het werk van Leo van
der Laan. Na zijn scholing begon hij een
schrijnmakersatelier voor neogotische kerkmeubelen in Rotterdam.
In 1891 vestigde Leo van der Laan zich als zelfstandig architect in Leiden en in 1893 huwde hij
met Anna Stadhouder. Na enige jaren op de
Hoogewoerd gewoond te hebben, verhuisden zij
naar de Hooglandse Kerkgracht waar tevens het
bureau gevestigd werd.
Het vroegste werk van Leonard van der Laan in
Leiden bestaat vooral uit ontwerpen voor winkelpuien in de Breestraat en de Haarlemmerstraat,
destijds de belangrijkste verkeersaders van de
stad. Door de opkomst van de industriële
productie deed de winkel zijn intrede in het
straatbeeld en verdween de markt langzamerhand naar de achtergrond. Woonstraten
veranderden in winkelstraten, waarbij de begane
grond van de woonhuizen werden aangepast.
Het werk van Leo en Jan omvat de periode van
ca. 1895 tot 1966. Naar de mode van de tijd
volgen allerlei bouwstijlen elkaar op. Leo begint
aanvankelijk te ontwerpen in verschillende
neostijlen, later wordt hij beïnvloed door H.P.
Berlage. Als Jan afstudeert neemt hij uit Delft de
invloeden mee van K.P.C. de Bazel en F. Lloyd
Wright. Hij was een begenadigd tekenaar. Nooit
is zijn werk echter zo uitgesproken als dat van
Hans en Nico.
Het is gemakkelijk om de gebouwen van Leo en
Jan af te doen als ‘Delftse School’. Je zou ook
kunnen zeggen dat ze tussen de flamboyante
expressieve stijlen en de zakelijke stromingen
door laveren. Hun werk blijft altijd
enigszins sober en rationeel, nooit is het rijk
geornamenteerd, nooit louter functioneel.
Als wij aan de architectuur van dom Hans van
der Laan denken doemt direct het beeld van de
16

abdij in Vaals op, maar over de ontwerpen die
daaraan vooraf gingen is veel minder bekend.
Ook uit dit oogpunt is het boekje interessant.
Het geeft een beeld van de nabije architectuurhistorische context van het werk van Hans van
der Laan.
Hoewel dit niet expliciet gezegd wordt, valt uit de
teksten op te maken dat de broers elkaar ook
beïnvloedden. Zo zien we dat het gastenverblijf
van de abdij in Oosterhout uit 1938 sterke overeenkomsten vertoont met het werk van zijn vader
en oudste broer. Tevens valt op dat na de
realisatie in van de crypte in Vaals, ook het
bureau van Jan, mede onder invloed van de
nieuwe medewerker J.H.M. Kirch, een aantal
kerken de trant van de Bossche School en met
behulp van de theorie van het plastisch getal zal
bouwen, zoals de St. Joseph in Wassenaar en de
kerk het H. Huisgezin van Nazareth in
Oosterhout.
Het boekje (1/2 A4-formaat, 352 pagina’s) is een
“niet meer dan een eerste verkenning”. Dat klopt
wel. Na drie inleidingen die de eerste 100
pagina’s beslaan over de perioden voor en na de
Tweede Wereldoorlog en over het stadhuis van
Eindhoven, volgt een overzicht van ontwerpen en
gebouwen. Naast enige onvolkomenheden in de
spelling van namen en jaartallen is dit oeuvreoverzicht niet compleet en is van veel panden
onbekend of zij zijn uitgevoerd en nog bestaan.
Enigszins onhandig is ook dat het boekje geen
adressenregister bevat. Toch geeft het een goed
beeld van het werk van Leo en Jan en van de
historische achtergrond waartegen het werk van
dom Van der Laan zich afspeelt.

Juliet Oldenburger

David Geneste, Albert Gielen en Rick Wassenaar,
L. van der Laan (1864-1942) en J.A. van der Laan
(1896-1966), Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten
van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen
(BONAS) en het Nederlands Architectuur Instituut (NAI),
Rotterdam 2002.

gemaakt moeten worden op de plaats, waar het aan de kerk grensde.
Aan de westzijde van het kerkje moest een voorpleintje komen, iets wat erg in de
smaak was gevallen bij ‘de Prof’ (Granpré Molière), die in de St. Paulus Abdij te
Oosterhout bij Van der Laan op bezoek was geweest. Ook ‘vader Abt’ was erg
tevreden over het plan en hij stelde zich voor om er te komen kijken als het er zou
staan, “mocht het eventueel tot bouwen komen”. De abt stierf echter enkele weken
later.
Van der Laan drong er bij Pouderoyen op aan de pastoor van Wageningen met de
abdij in aanraking te brengen, èn voor hemzelf èn voor “het slagen van ons plan”. In
een latere brief aan Pouderoyen, van 13 oktober 1941, schreef Van der Laan dat hij
overwoog het hele plan om te draaien. De sacristie zou dan in de hoek komen van
het voorpleintje. De gedachte van incorporatie van de resten van de Gasthuiskapel
zou dan kennelijk verlaten worden; het kerkje kreeg in plaats van een oriëntatie een
occidentatie en het pleintje dat Pouderoyen in gedachten had, in de Koningstraat,
zou dan meer tot zijn recht komen.
Op 14 december vroeg Van der Laan zich af, hoe het toch met het kerkje zou gaan,
maar hij moest meteen bekennen dat het wel goed zou zitten “want Kees heeft het in
handen”. Op grond van enkele argumenten suggereerde hij dat Pouderoyen en Van
Dongen maar alleen, zonder hem, naar de aartsbisschop (van Utrecht) moesten
gaan. Hoe Van der Laan zich overigens betrokken voelde bij deze aangelegenheid
blijkt uit de volgende woorden. “Wat de uitvoering betreft in oude steen, dat kan
natuurlijk allemaal heel goed, ofschoon dat een beetje afhangt van de manier
waarop. Jan van Dongen zal toch wel begrijpen dat het kerkje met steenen en
balken ‘gemaakt’ moet worden en dat het overlaten daarvan aan hem bij mij
dezelfde gevoelens zou kunnen opwekken als bij hem het werken naar een plan dat
hij niet zelf geteekend heeft. Als hij maar bouwt volgens de echte principes dan heb
ik niets meer in te brengen, dan wordt het zooals ’t zijn moet. En als het plan
geteekend is naar de echte principes dan kan hij ook niets meer verlangen. Noch het
‘bouwen’ noch het ‘teekenen’ kan het ideaal vervullen, ’t blijft altijd een beetje
geteekend op zijn v.d. Laan’s en het zal uitgevoerd worden op zijn Van Dongens,
maar dat persoonlijke moet tot een minimum beperkt worden, vooral omdat het
gaat om een kerkje. Waarschijnlijk is deze wederzijdsche onthechting nog erg
bevorderlijk voor een goed resultaat.” Over de oriëntatie van het kerkje filosofeerde
Van der Laan nog als volgt: “... [ik] zou die heele oriëntatie kwestie graag in je
belangstelling aanbevelen. ’t Is een, directe uiting van de cultus der 3de dimensie.
Onlangs vond ik een leuke omschrijving van dit 3de element: We hebben het
namelijk niet noodig bij het zien van de dingen, maar zonder zouden wij niets
kunnen zien. ’t Is iets als een chineesch raadsel.”
In februari 1942 deelt Van der Laan nog mee dat Jan van Dongen
door de sneeuw nog niet in Oosterhout heeft kunnen komen. Hij
vroeg nog naar de begroting die Pouderoyen vergeten was door te
geven, maar hij kon zich goed voorstellen dat het nog al hoog zou
uitkomen, “zo’n 15 à 20 mille voor de oorlog, denk ik”. Centrale
verwarming zou hij er nooit in aanbrengen, een flinke kachel die
alleen de ergste kou zou bestrijden en ’s zomers weggehaald zou
worden. “Een pijpje uit het dak, een schoorsteen in de dikte van
de muur, me dunkt dat is in dit geval zoo’n beetje aangewezen.”
Als meubilair zouden alleen oude Brabantse of oud-Hollandse
Voorgevel
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De gesloten ruimte

Basiliek

Beter dan welke beschrijving ook, zullen de bijgaande illustraties van enkele van de
zes bewaard gebleven tekeningen, formaat 35 x 55 cm, een indruk geven van het
kerkje dat Van der Laan voor ogen stond. Aan de oostzijde was een absis
geprojecteerd, aan de westkant een voorportaal (narthex) met een lessenaarsdak.
De totale lengte van de basiliek zou 22,25 meter
bedragen.
Het kerkje heeft de typisch basilicale opzet van een
middenschip geflankeerd door twee lagere zijbeuken.
Het middenschip wordt gedekt door een houten
zoldering. De nok van het middenschip is 10 meter
hoog, de daken zijn bedekt met pannen. Het middenschip is bekroond met een lichtbeuk en wordt van
de zijbeuken gescheiden door een zuilengalerij
met scheibogen. De bogen worden
gedragen door zes zuilen. Deze zuilen
worden aan de bovenzijde afgedekt met
een op een Ionisch kapiteel gelijkend
kopstuk. Omdat de eerste en de laatste
boog op gemetselde pilasters rusten,
ontstaan in totaal zeven scheibogen per galerij.
In de beide buitenmuren van de zijbeuken zijn vier rechthoekige vensters getekend,
alle voorzien van een kleine latei. De lichtbeuk bestaat eveneens uit zeven
rondboogvensters aan weerszijden, aangevuld met drie vensters boven de ingang
aan de westkant. De toegang tot de kerk wordt gevormd door een hoge dubbele
deur, die via de narthex bereikbaar is.
In het enige treden verhoogde sanctuarium en de hierop aansluitende absis aan de
oostzijde waren natuurstenen tegels gedacht, in het overige gedeelte van de basiliek
een klinkerbestrating. De biechtstoel zou een houten meubel in de zijgang worden,
de plaats van het altaar had Van der Laan “om de gemoederen niet te veel te
verontrusten” nog in het midden gelaten. De verdere detaillering en uitwerking zou
worden opgedragen aan de Apeldoornse architect Jan van Dongen jr, die in de
tweede helft van 1941 in het kader van de Wederopbouw een vijftal woonhuizen en
winkels in Rhenen zou verzorgen. Van der Laan schreef Pouderoyen onder meer:
“En hiermee laat ik alles aan Uw goede zorgen over. Ik heb de indruk dat U met nog
meer ijver als ik zelf er naar zal streven om het plan zoo volkomen mogelijk te
realiseeren”. Afgaand op de tekeningen kan geconcludeerd worden dat Van der Laan
er in geslaagd was een uiterst consequente afwerking te bereiken.
Hoewel het een betrekkelijk klein kerkje zou worden, was Van der Laan wat de
grootte betreft geheel gerust. Hij had ontdekt, schreef hij, dat de oudste basiliekjes
heel veel tot op de maat van zijn plannen teruggingen. Over de plaatsing van de
sacristie kwam hij met twee alternatieven. Zijn aanvankelijke idee was dat deze, net
als in het hierboven genoemde ontwerp van Starmans, tegen de noordoostelijke
hoek van de kerk zou moeten komen. Hij had een vierkant gebouwtje van ca.
2 x 2,28 m in het vierkant in gedachte. Het zou muraalbogen krijgen, waarbij in
iedere zijde twee kleine raampjes moesten komen. De deur zou er klandestien in

Overpeinzing n.a.v. de excursie van 17 januari j.l.

Lengtedoorsnede

details op dit blad hebben een grotere schaal.

Het regenachtige weer tijdens de excursie
versterkte het gevoel dat de bezochte gebouwen
opriepen: de beide kloosters en het Marianum
zijn in hun programma en uitdrukking besloten
vestes. De architectuur in het idioom van dom
Hans van der Laan bevestigt mijns inziens deze
introversie.
Op het einde van de dag, terugrijdend naar de
profane wereld, rijst de vraag: wat kan het
erfgoed van de Bossche School nog betekenen in
een maatschappij waarin ‘afgeslotenheid’ in de
architectuur en stedebouw stoelt op heimwee en
beveiliging?
Als de doelstelling van de Van der Laan Stichting
– naast de zorg voor het behoud van de fysieke
erfenis – ook bestaat uit het uitdragen van de
betekenis van de theorie anno 2004, dan moet de
link met de huidige omstandigheden toch een
keer gelegd worden.
Ter verduidelijking is een analogie met het werk
van Aldo Rossi wellicht op zijn plaats: gebaseerd
op de archetypen van de Europese stad leek hij
met zijn ontwerpen voor een supermarkt of een
transferium op Houdini die zich aan zijn eigen
kettingen wil ontworstelen. Het inzetten van de,
op kerkelijke architectuur gebaseerde, Bossche
School in hedendaagse opgaven is, in dit licht
gezien, uitdagend.
Terwijl de leer van dom Van der Laan langzaam
ontstond in kloosterstilte, tijdens de twisten
tussen Delftsche School en modernisten, werd in
de Bossche cursus een vertaling gezocht naar de
veel voorkomende praktijkopdrachten. Inmiddels
is de wereld veranderd. De paradoxale situatie
doet zich voor dat behoefte aan verstilling en
regionalisering toeneemt als contrapunt tegen de
versnellende tijd en globalisering, maar dat
volstrekt nieuwe functies geaccommodeerd
moeten worden.
Dat roept de vraag op hoe de Bossche School zich
verhoudt tot andere ‘zwijgende architecturen’ in
deze tijd: kloosters en Mariana zijn er nl. niet veel

1 Vijf tekeningen hebben een schaal van 1:50, tekening nr. 6 is op schaal 1:10 getekend, enkele
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meer te bouwen. Moeten we het gedachtegoed
van dom Van der Laan wel beperken tot
‘zwijgende architectuur’, is dit niet veel te veel op
de zogenaamde Bossche School-stijl gericht?
Het werk van de Brusselse architect/
constructeur Philippe Samyn bijvoorbeeld heeft
in uiterlijke zin niets van doen met de Bossche
School: hij baseert zich bij het opzetten van
stramienen zeer sterk op matenreeksen om te
komen tot een objectivering en daarbij op
volstrekte minimalisering van materiaalgebruik.
Hierbij blijkt de theorie van Van der Laan
wonderwel toepasbaar. Dat daarna, bij de
intuïtieve bepaling van de ruimtelijke maten,
de theorie ook blijkt te werken is dan geen
verrassing meer.
Het mengen van Bossche School-kenmerken en
een persoonlijk handschrift is wellicht de
verkeerde methode. Het Marianum laat mijns
inziens zien hoe het kan: zelfs met de
nadrukkelijke opdracht om een Bossche School
gebouw te ontwerpen is het de architecten gelukt
om een authentiek gebouw te maken waarbij op
een achteloze manier Bossche Schoolverhoudingen en -materialen naar voren komen.
Het restaurant Molenwijk laat zien dat ook een
zeer vrije omgang met de leer tot prima resultaten
kan lijden. De nep kwaaitaalelementen laten het
decorkarakter overduidelijk zien: over een x
aantal jaar zal het restaurant weer een andere
sfeer krijgen.
Van der Laan zocht naar universele waarheden.
Het wordt tijd de theorie in de hedendaagse
praktijk te brengen. Nu lijkt er nog een grote
afstand tussen de alledaagse werkelijkheid en de
min of meer verheven vertaling waarin de
beginselen van dom Van der Laan gebouwd
werden. Is zijn leer geen ‘oekaze’, zoals tijdens de
excursie meerdere malen werd betoogd, dan
wordt het tijd voor exploratie. Gooi open die
gesloten ruimte!

Foto op de achtergrond: Waals centrum voor de behandeling van zaden, Philippe Samyn 1992-1995
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Over matenstelsels II
Een visuele vertaling van Van der Laans uiteenzetting van de
matenstelsels volgens het ‘plastische getal’ in zijn boek
De architectonische ruimte.
Dick Pouderoyen
Voorwoord
Bijgaande beschrijving plaatst het plastische getal tegen de achtergrond van het
lineaire getal. De tekst kan gezien worden als paralleltekst voor hoofdstuk 8 over de
matenstelsels(1) en veronderstelt de voorgaande hoofdstukken als bekend. Van der
Laan was zelf niet helemaal content met dit hoofdstuk, en zei me eens, dat genoemde
getallen met elkaar vergeleken moeten worden. Deze opmerking beschouw ik thans
als een opdracht.
Dat brengt mij op het artikel van André Dam in het vorige nummer. Zijn wiskundige
afleiding voegt niet zoveel toe aan het boek. De formules betekenen hetzelfde als de
getekende maten. Wel wordt in het genoemde hoofdstuk 8 niet duidelijk, dat het in
feite gaat om één minimale speling, die bij het uitdrukken van maten van één stelsel
ontstaat, en wáár die speling ontstaat.
De opmerking van Dam over ‘het experiment’ is echter niet juist. Van der Laan
beschrijft in hoofdstuk 5 onze waarneming van de grootte aan de hand van een
welbewust gekozen reeks. Het gaat daar om de waarneming, die Van der Laan vooraf
laat gaan aan de afleiding van de grondverhouding. Het gaat daar dus niet om het
‘bewijs’. Het bewijs wordt geleverd door het analoge verband waarin de verschillende
fenomenen door Van der Laan in de op elkaar volgende hoofdstukken van het boek
worden geplaatst.

Het lineaire - en plastische stelsel (afb. 1 en 2)
Er zit regelmaat in het stelsel volgens het plastische getal
en de daarbij optredende spelingen. Om die regelmaat te
achterhalen, vergelijken we dat plastische stelsel met het
‘lineaire’ stelsel: het meten met het getal en een lengtemaat.
De 8 opvolgende lineaire maten gaan van 1 eenheid naar
8 eenheden.
De 8 opvolgende maten van het plastische stelsel gaan
van 1 eenheid naar 7 eenheden, juist één eenheid minder
dan de 8ste maat van het lineaire stelsel.(2)
De maten 1, 3, 4, 7 van beide reeksen komen met elkaar
overeen, alleen hun plaats in de reeksen is anders:
3 en 4 schuiven twee plaatsen naar rechts en 7 schuift één
plaats naar rechts.

Afb.1

getekend door b.b.a.u. (mogelijk een medewerker van de teken-kamer). In een
aangebouwde ruimte tegen de westzijde van de restanten van de Gasthuiskapel
konden 176 zitplaatsen worden verkregen, het priesterkoor werd in de
gerestaureerde Gasthuiskapel zelf ondergebracht en de sacristie zou als een
rechthoekige uitbouw tegen de noordzijde aangebouwd worden. Het Gasthuiskerkje
was reeds in de Middeleeuwen in gebruik, maar later is het gebouw grotendeels
verdwenen. Sinds de 17de eeuw werd het koor ervan nog voor allerlei doeleinden
gebruikt, in de tijd van de Rhenense wederopbouw was de ruïne echter rijp voor de
sloop.
De suggestie gebruik te maken van de ruïne van de Gasthuiskapel was voor het
Rhenense Bureau voor Herstel en Wederopbouw aanleiding om te adviseren op die
plaats een gebouw voor de R.K. eredienst te doen verrijzen. Pouderoyen wilde de
kapel graag weer in oude luister herstellen. Hij heeft zelfs een aantal ontwerptekeningen voor een nieuwe kerk gemaakt, maar geen van deze plannen kon worden
uitgevoerd. Uit verschillende berekeningen kwam naar voren dat er een totaalbedrag
nodig was van f 20.000, namelijk f 15.000 aan bouwkosten, f 3000 aan grond, en
f 2000 voor de inventaris enz.
Als bouwinspecteur van het bisdom Utrecht had de heer Starmans echter grote
belangstelling voor de plannen. Er moeten voor dit kerkgebouw vele ontwerpen
gemaakt zijn, waarbij steeds meer werd afgeweken van het originele plan, dat van de
resten van de abside uitging. Tenslotte bleek deze abside zelfs geheel opgeofferd te
moeten worden. Uiteindelijk gaven de hoge kosten èn het feit dat er slechts ruimte
beschikbaar was voor ca. 200 zitplaatsen de doodsteek aan deze plannen. De
aartsbisschop, kardinaal dr Johannes de Jong, achtte in die tijd zo’n bedrag voor
een kapel, die niet voor uitbreiding geschikt was, niet gewenst.
Na overleg met de wederopbouwdienst en de Rhenense gemeente-architect
N. Souwerbren bleek dat de bouwkosten konden worden gedrukt wanneer de
gemeente de aanwezige oude stenen gratis beschikbaar zou stellen en het terrein
voor niets of voor een klein bedrag zou willen afstaan. Helaas wordt er in de notulen
van het Wageningse kerkbestuur geen melding gemaakt van het verdere verloop van
het project.
Deze mislukking zal Pouderoyen wel aan het denken gezet hebben. Hij hoopte hier
een basiliek te situeren en het is denkbaar dat de geprojecteerde basilica op
Pouderoyens eigen initiatief op de kaart werd gezet. In ieder geval zal hij degene zijn
geweest die dom Van der Laan als ontwerper heeft gevraagd, maar in hoeverre hij
ook officieel de opdrachtgever was, is niet bekend. Feit is dat nergens in de bovengenoemde notulen iets over deze latere plannen wordt gezegd.
In het archief Hans van der Laan van de Abdij St. Benedictusberg bevindt zich een
aantal tekeningen, die de titel ‘Kerk voor Rhenen’ dragen. Op één van de originelen
staat “Gevelwanden. Ingekomen plannen. 15 jan 1942. Pater Van der Laan”. Er is
ook enige correspondentie tussen Van der Laan en Pouderoyen betreffende dit
ontwerp bewaard gebleven.

Afb. 2

Indeling volgens het lineaire getal (afb. 3 en 4)
De opvolgende maten van het lineaire getal verschillen steeds 1 eenheid van elkaar:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De getallen zijn afkomstig van het tientallige stelsel 1-10,
10-100, enz. De grondverhouding van het lineaire stelsel is evenwel het tweevoud
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Dom Van der Laan
en zijn niet gebouwde
basilica in Rhenen
Dr H.P. Deijs
Tijdens de Duitse inval in mei 1940 werd de kern van het laat-middeleeuwse stadje
Rhenen door brandgranaten vrijwel volledig verwoest. De wederopbouw werd echter
terstond ter hand genomen. Reeds op 1 juni 1940 richtte men het ‘Bureau voor
Herstel en Wederopbouw’ op onder leiding van de Amersfoortse architect J.B. van de
Haar. Op voorspraak van prof. ir M.J. Granpré Molière werd ir C. Pouderoyen hier
als stedenbouwkundige aan toegevoegd.
Kees Pouderoyen (1912-1993) had vanaf 1931 onder Molière in Delft gestudeerd en
zich, net als zijn hoogleraar, bekeerd tot het katholieke geloof. Molière was een groot
voorvechter van de nieuwe bouwstijl, die later de Delftse School zou gaan heten. De
latere Benedictijner monnik dom Van der Laan (1904-1991) studeerde eveneens
bouwkunde bij Molière. De these van dom Van der Laan was vakinhoudelijk een
hele andere dan de leer van Molière, zoals hij deze in Delft doceerde. Pouderoyen
vormde met zijn tijdgenoten een overgangsgeneratie die geleidelijk de nieuwe
gezichtspunten van Van der Laan probeerde te integreren.
In Rhenen was de middeleeuwse Cunerakerk gelukkig gespaard gebleven, maar op
grote delen van de kaalgeslagen binnenstad moesten nieuwe gebouwen worden
geprojecteerd. De percelen werden weer opgevuld met nieuwbouw ‘in oude stijl’.
Pouderoyen ontwierp niet zelf, hij koos een twintigtal architecten, de meesten
aanhangers van de Delftse School, waaruit de burgers een keuze konden maken om
hun verwoeste panden weer op te laten bouwen. Onder deze architecten treffen wij
twee broers van dom Van der Laan aan: ir J.A. van der Laan en ir N. van der Laan.
Zij hebben in de binnenstad enkele woon-winkelpanden getekend.
Rhenen bezat bij de aanvang van de Wederopbouw geen katholieke kerk en van deze
situatie heeft het men kennelijk gebruik gemaakt, want op 24 oktober 1940 kwam
in de vergadering van het kerkbestuur van de parochie St. Jan de Doper Geboorte te
Wageningen een tekening ter tafel van de hand van J.A.M. Starmans, architect van
het aartsbisdom Utrecht, betreffende een kapel te Rhenen op “een terrein waar
vermoedelijk vroeger een kapel gestaan heeft waarvan nog een deel van het priesterkoor aanwezig is”. De plannen behelsden een ontwerp voor een gedachteniskapel,

ofwel 2/1. Dat leidt tot een reeks volgens het tweetallig stelsel:

1

2
2

4
4
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Een volgende maat is telkens het tweevoud van een vorige maat, en iedere twee
maten vormen een ‘orde van grootte’ zoals Van der Laan het definiëert, omdat het
verschil van 1 en 2 enz. de eenheid zelf is(3),
drie ordes van grootte dus met als eenheden
1, 2 en 4, hierna te noemen het lineaire
stelsel.
Op basis hiervan zijn de 8 maten van het
lineaire stelsel te groeperen in:
4 tweetallen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ofwel, 1-2,
2+(1-2), 4+(1-2), 6+(1-2), maar ook in
2 viertallen:
Afb. 3
Afb. 4
1-2-3-4, 5-6-7-8, ofwel 1+ (1-2-3-4), 4+ (1-2-3-4).

Indeling volgens het plastische getal (afb. 5 en 6)
Hier volgen alle maten elkaar op met de verhouding 4/3 van beneden naar boven en
3/4 van boven naar beneden, steeds dezelfde verhouding tussen de maten en tussen
hun verschillen: 1, 4/3, 7/4, 7/3, 3, 4, 5 1/3, 7.
In dit opzicht lijken de beide reeksen niet op elkaar. Toch laat de reeks maten
volgens het plastische getal zich op een overeenkomstige wijze verdelen, namelijk
eveneens in 4 tweetallen (vgl. de namen van vd Laan): twee elementen, twee stukken,
twee delen en twee gehelen.
Maar ook in 2 viertallen. Het kleinste viertal begint met de eenheid als kleinste maat
en het grote viertal begint met de eenheid als verschil, namelijk bij 3 en 4 (vgl. de
indeling van de morfotheek).
De maten van het plastische getal zijn één uitgebreide orde van grootte, maar deze 8
maten kunnen ook worden verdeeld in 3 kleine elkaar deels overlappende ‘ordes van
grootte’, namelijk 3 maal een dubbel dubbeltype, dat de basis vormt voor de afleiding
van de grondverhouding.(4)

1 - 4/3

7/4 - 7/3
7/4 - 7/3

3-4
3-4

5 1/3 - 7

Aldus wordt de overeenkomst tussen beide
stelsels zichtbaar en deze brengt ons op
eenvoudige wijze bij de gezochte regelmaat.(5)
Het gaat immers om de uitdrukking van het
éne getal in het ándere getal. De maten van
het plastische getal tekenen zich zo af tegen
de achtergrond van het lineair getal ofwel:

Afb. 5

Afb. 6

We vergelijken de drie lineaire ordes van grootte met de drie dubbele dubbeltypen.
6
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De eenheid, de verschillen en de speling (afb. 7)

Origines

Naar analogie van het tweetallig stelsel noemen we vier kleine maten:
de eenheid, grote eenheid, klein tweevoud, groot tweevoud, en vervolgens de volgende
vier maten: het drievoud, viervoud, vijfvoud en zevenvoud.
Verder zijn te onderscheiden een groot en een klein verschil, en een speling. Deze
zijn om te beginnen te vinden bij het type met de eenheid als grootste maat en het
type met de eenheid als kleinste maat, namelijk:
De grote eenheid – de eenheid = groot verschil = 1/3 eenheid,
De eenheid – de ‘kleine’ eenheid = klein verschil = 1/4 eenheid,
Het verschil of speling tussen beide verschillen is 1/12* eenheid.
Het grote verschil kan dus ook worden beschouwd als een klein verschil + de speling!

Honderd jaar geleden, op 29 december 1904 werd Hans van der Laan in Leiden geboren.
Op de omslag prijkt het verlovingsportret van zijn ouders Leonard en Anna van der LaanStadhouder. Leo van der Laan was in de eerste helft van de 20ste eeuw een bekende
Leidse architect. Het echtpaar kreeg elf kinderen waarvan er drie kloosterling werden en
drie bouwkunde gingen studeren: Jan, de oudste, Nico, de jongste en Hans het negende
kind. Zijn grootvader van vaderszijde was hovenier aan het koninklijk hof in ’s-Gravenhage,
zijn grootvader van moederszijde was kleermaker in Leiden. Dom Van der Laan is op al
deze vakgebieden werkzaam geweest.
In dit nummer wordt onder meer veel aandacht besteed aan een vroeg werk van Hans van
der Laan, zijn ontwerp voor een kerk in Rhenen, aan het komende symposium op 11 juni
over de architectenfamilie Van der Laan en aan de tentoonstelling in Leiden.

De eenheid van het plastische stelsel is de drempelmaat tussen een kleiner en een
groter type.(6)

“Na de tijd van het spelen met blokkendozen en het maken van hutjes en schuilplaatsen op de Burcht achter ons huis in Leiden begon al op de lagere school het
onvermoeide wandelen zowel in als rondom ons huis in Leiden.” (H. v.d. Laan, Het
liturgisch kader van de abdij van Vaals, archief St. Benedictusberg.)
Uit zijn herinneringen aan Leiden blijkt dat de wortels voor zijn latere architectuurtheorie al gelegen zijn in waarnemingen uit zijn jeugd. Een bekend verhaal is dat Hans van
der Laan als jongetje met zijn vader mee mocht naar de steenfabriek en aan de kade zag
hoe kiezels met behulp van zeven of rasters op maat geselecteerd
werden en hoe klei in rechthoekige mallen tot bakstenen werd
gevormd. Bij zijn zwerftochten door de stad raakte hij onder de indruk
van de besloten ruimte van de talloze Leidse hofjes.

De kleinste lineaire orde en plastisch dubbel-dubbeltype (afb. 7)
De eenheid = 1
De eenheid + 1/3 eenheid = de grote eenheid 4/3
2 eenheden – 1/4 eenheid = het kleine tweevoud 7/4
2 eenheden + 1/3 eenheid = het grote tweevoud 7/3

Afb. 9

Afb. 8
Afb. 7

Opvallend aan zijn vroege ontwerpen is dat Van der Laan wel
de maten van het plastisch getal toepaste, maar nog niet de
ons inmiddels zo vertrouwde vormentaal had ontwikkeld. Van der Laan zocht geen
vernieuwing, maar het oorspronkelijke. Hiertoe bestudeerde hij aanvankelijk voorbeelden
uit de klassieke oudheid, het vroege christendom – zoals Syrische kerkjes – en, later, het
monument Stonehenge in Engeland.
Dat hij vervolgens het gamma aan vormen terugbracht tot een beperkt aantal
‘blokken, staven en platen’, kwam voort uit zijn wens door te dringen tot de grondvormen en -beginselen van de architectuur. Het latijnse woord ‘origines’ betekent
niet alleen voorouders, maar ook wortels of bronnen. ‘Originaliteit’ in die zin heeft
meer te maken met het zoeken naar oorspronkelijkheid dan met gekunstelde
vernieuwing.

De beide tweevouden vormen een plastisch type om het lineaire tweevoud heen, met
1/3 en 1/4 eenheid als verschillen.

De middelste lineaire orde en plastisch dubbel-dubbeltype (afb. 8)
Het kleine tweevoud = 7/4
De grote tweevoud = 7/3
Het drievoud = de som van de grote eenheid en het kleine tweevoud ofwel:
3 eenheden + 1/3 – 1/4 eenheid = 3 1/12*.
Het viervoud = de som van het kleine en het grote tweevoud ofwel:
4 eenheden + 1/3 eenheid – 1/4 eenheid = 4 1/12*.
Het drie- en viervoud vormen een plastisch type met het viervoud als grootste maat.

De grootste lineaire orde en dubbel-dubbeltype (afb. 9)

Redactie

het drievoud wordt vermeerderd met 1/12*
het viervoud wordt vermeerderd met 1/12*
De som van het drie- en het viervoud = het zevenvoud vermeerderd met 2 x 1/12* =
1/6* eenheid vanwege de optelling.
Het vijfvoud is het drievoud + het grote tweevoud = 3 + 1/12* + 7/3.
Volgens het plastische getal is het achtvoud een eenheid meer dan het zevenvoud
plus 2 x de speling, ofwel 7 eenheden + 1/6* eenheid + 1 eenheid.

Links: Kerkje opgebouwd uit ‘stenen’ blokken van de Anker bouwdozen, die dr Richter
omstreeks 1900 ontwikkelde. Hans van der Laan
bewonderde deze blokkendozen als kind bij een
buurfamilie aan de Hooglandse Kerkgracht.
Foto’s: Juliet Oldenburger.
Rechts: Eenvoudig Syrisch kloostertje naar het
boek Early Churches in Syria van H.C. Butler
(Princeton 1929), dat Nico en Hans voor de oorlog
bestudeerden. Tekeningen: Rik van der Laan.

Het vijf- en zevenvoud vormen een plastisch type dat reikt tot 7, een eenheid minder
dan 8. Driemaal verdubbelen volgens het lineaire stelsel reikt tot 8.
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Conclusie (afb. 10)

Afb. 10

Door de maten volgens het plastische getal steeds te vergelijken met de
overeenkomstige maten volgens het lineaire stelsel, blijken de plastische maten
samengesteld te zijn uit:
De eenheid, het kleine verschil en de speling: 1, 1/4 en 1/12* eenheid.
Deze bouwstenen hebben een vaste waarde ten opzichte van de eenheid van één
stelsel, maar ten opzichte van andere maten zijn die waarden relatief, en dus steeds
anders.(1)
Bij de structuur van het lineaire stelsel en het plastische stelsel speelt het viervoud
een centrale rol. De kleine speling van 1/12* eenheid heeft een vaste plaats in het
midden van het viervoud van het plastische stelsel. Die speling ontstaat, doordat het
tweevoud niet het telkundige midden houdt tussen het kleine en het grote tweevoud,
maar het harmonische midden ofwel, op 4/3.
De verhoudingen van het plastische getal leiden tot een stelsel van telkundige
uitdrukkingen, dat één eenduidig plastisch telraam als achtergrond heeft. Van
onderen naar boven te lezen als volgt:
2 eenheden, 1/12* eenheid, 3 eenheden, 1/12* eenheid, 3 eenheden, samen
7 + 1 eenheden en twee 1/12* eenheden.
Noten
(1) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, hoofdstuk 8.
(2) Dit brengt de definitie van Aristoteles weer in herinnering. Aan de grootste waarde moet immers nog

de eenheid kunnen worden toegevoegd (of afgenomen) zonder dat je het merkt en dat is 7.
(3) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 79.
(4) Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 80.
(5) Bron voor de wiskundige afleiding: Godfried Kruijtzer, Ruimte en getal, architectura & natura,

Amsterdam 1998.
(6) Vgl. Van der Laan, De Architectonische Ruimte, Leiden 1977, p. 77.

* Er is sprake van een benadering; de waarde is 1/12 + 1/12 van 1/12, + 1/12 van 1/12 van 1/12, enz.
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Het geschreven archief
van dom Van der Laan
ontsloten
Dom Hans van der Laan heeft naast het werk dat hij
publiceerde een aanzienelijke hoeveelheid teksten
nagelaten. Het archief bestaat onder meer uit drieduizend
pagina’s handschrift, nauwkeurig door hemzelf gerangschikt
in veertien ordners. De handschriften bestaan uit colleges,
lezingen en brieven. De vorm van de geschreven documenten
zijn veelal informeel. Tot nu toe zijn de meeste teksten
ongepubliceerd gebleven en worden deze bewaard in de Abdij
St. Benedictusberg te Vaals.
Dit ‘slapende archief’ is nu opnieuw wakker gekust. De
vriendenkring heeft het initiatief genomen dit archief te
publiceren en de eerste uitgave kwam vorig jaar december
tot stand. Deze bestond uit drie lezingen over kunst uit 1952
gehouden in het Begijnhof te Breda.
Nu ligt de tweede uitgave klaar. Het is een dagboekverslag
van een reis naar Rome in 1955. Dom Van der Laan maakte
deze reis samen met zijn oudste broer Jan, diens vrouw Els
en Jeanne Daisy, de secretaresse van Jan.
De tekst is prachtig en is heel gedetailleerd weergegeven,
alsof je meewandelt door Rome.
Deze uitgave is weer net zo mooi als de eerste. De vorm is
hetzelfde, maar heeft door het kleurgebruik toch een eigen
karakter. De deeltjes worden met de hand gemaakt en zijn
genummerd, dus uniek.
Ook deze uitgave kan besteld worden door e 16,- (e 12,- + e 4,- portokosten) over
te maken op girorekening 2979677 op naam van Studio 1, Laplacestraat 46 hs in
Amsterdam. Vermeldt of het gaat om uitgave 1 of 2. U krijgt het exemplaar zo
spoedig mogelijk toegestuurd.
Besteld u beide exemplaren tegelijk dan bedragen de portokosten e 6,- in plaats van
tweemaal e 4,-.
Heeft u vragen? Bel dan 020 468 16 97 of stuur een e-mail naar studio1@euronet.nl.
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