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Fr. H. van der Laan en ir

De uitgangspunten van de cursus Kerkelijke Architectuur in
het Kruithuis in Den Bosch (1946-1973), die de broers Hans
en Nico van der Laan op verzoek van het bisdom Den Bosch
waren begonnen ter ondersteuning van de naoorlogse
kerkenbouw, hadden vanaf het begin een fundamenteel
karakter. Van meet af aan zochten zij naar de objectieve
grondslagen van de architectuur, waarbij zij zich baseerden
op verifieerbare waarnemingen en een theorie ontwikkelden aan de hand van logische bewijsvoeringen. Toch
was er tot halverwege de jaren vijftig een belangrijk aspect
dat als een soort premisse daaraan voorafging en waaraan
tot die tijd niet werd getornd, namelijk de vroegchristelijke architectuur als uitgangspunt voor de vormgeving
van de nieuwe kerken en als vruchtbare bron van studie
en inspiratie.
Typerend hiervoor is een tekst van pater Hans en Nico
van der Laan bij de inwijding van de Sint-Jozefkapel in
Helmond in 1948, waarmee zij publiekelijk verantwoording
aflegden voor dat eerste resultaat van de cursus.
Wat wilt u dat wij vertellen van zo’n eenvoudig gebouwtje? Met
het achthoekige ervan is haast alles gezegd. Het gegeven is zo
primair, dat het niet moeilijk moet vallen elders dezelfde vormen
aan te treffen. Wij kunnen ons dan ook levendig voorstellen,
dat men hieraan voorbijgaat en de bladzijde omslaat met de
woorden ‘dat kennen wij al’ of ‘wanneer krijgen we eens iets
nieuws te zien?’. Voor onszelf is het wel iets nieuws geworden,
niet alleen omdat dit kapelletje het eerste was dat wij sedert
de oorlog maakten, maar omdat het er in zijn oude vormen en
gewone materialen fris en jong bij is komen te staan. Die oude
vormen hebben wij met opzet niet vermeden: wij hebben zelfs
vormen gekozen, die nooit in hun tijd nieuw zijn geweest. Wie
kan een rondboog of een bolvorm, een achthoek of een tentdak
dateren? En zijn bakstenen niet zo oud als de toren van Babel?
Wij hebben geen nieuwe vormen gekozen, omdat die eenvoudig
niet kunnen bestaan: nauwelijks zijn ze gemaakt of ze zijn alweer
van gisteren, dus oud. 1

N. van der Laan, ‘Kapel te
Helmond’

in:

Bouwkundig

Weekblad, 69ste jrg. (1951),
nr. 35-36, p. 319-321.

Behalve op die overgeleverde vormgeving was in de
beginperiode van de cursus de studie ook gericht op de
maatvoering, die iedere ontwerpbeslissing van klein tot
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groot begeleidde. Deze dubbele doelstelling had zich op
een heel expliciete manier toegespitst op de marges, de
kleine restmaten die bij de uitwerking van het ‘plastische
getal’ een essentiële rol bleken te spelen. In de meetkundige
reeks met de grondverhouding van het plastische getal als
reden is het verschil tussen twee opeenvolgende groottes
steeds ¼ van de grootste. Met die ¼ wordt geen mathe-

Ontwerp van Dom H. van der Laan voor de
maquette van het ‘Syrische kerkje’, 1948,
naar de tekening van de kapel van Burdj
id-Derûni in H.C. Butler, Early Churches in
Syria, Leiden (Brill) 1929, ill. 157 (archief Hans
van der Laan o.s.b., abdij St-Benedictusberg
te Vaals)

matisch exacte breuk aangeduid, dus geen 0,25, maar meer
nauwkeurig bepaald ongeveer 0,245. Als we nu in een
modulair procedé een aantal gelijke groottes optellen tot
een tweevoud, drievoud, viervoud enz., komt de ontstane
totaalmaat dan ook niet helemaal overeen met de bijbehorende maat in de meetkundige reeks. Dat wil zeggen
dat er bij maatbepalingen met behulp van het plastische
getal per definitie kleine restmaten, marges genaamd,
ontstaan. Een voorbeeld waaruit dit duidelijk wordt is de
tekening van pater Van der Laan voor de maquette van het
Syrische kerkje, destijds een studieobject van de cursus.
Een artikel uit 1946 van Nico van der Laan in het Katholiek
Bouwblad over twee kerken van Peutz in Maastricht zegt
ons over versiering het volgende:
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Het gaat in de architectuur niet alleen om de muur op zichzelf,
maar om de muren ten opzichte van elkaar en de ruimte die zij
insluiten; ook niet allereerst om de samenstelling van b.v. een
zuilenstelling als constructie, maar voor alles om de relatie met
de gevormde intercolumnia en de zuilengang die zij afsluit, en
net zomin gaat het allereerst om de speciale bestemming van
een ruimte maar voor alles vragen wij van een architectonische

Interieur van de St-Pieterskerk te Maastricht, 1938-’39,
ontwerp Ir. F.P.J. Peutz en W. Sprenger
Foto: Coen van der Heiden, 2010

Detail van de voorgevel van
de St-Pieterskerk van Peutz
te Maastricht
Foto: Coen van der Heiden,
2010

ruimte dat zij als ruimte tot ons spreekt. Welnu, het onderkennen
van deze relaties is alleen eigen aan ons verstand, en zoals zij
zich richten tot ons verstand, zo moeten zij er ook in de architectonische vormgeving aan ontspruiten. Het is nu juist bij deze
hoogste doelstelling in de architectuur, dat de architectonische
versiering een essentiële betekenis krijgt. …
Tenslotte herkennen wij in de ruimtelijke compositie a.h.w. een
architectonisch spiegelbeeld van heel de liturgische viering,
en hierin is wel de schoonste expressie van het kerkgebouw
gelegen.
Zoals enerzijds de architectonische geleding van de wanden en
de ‘bekronende’ abside juist met haar zekere zelfstandigheid
toch geheel erop gericht is de éne ruimte tot uitdrukking te
brengen, zo is anderzijds de liturgische samenkomst van geestelijkheid en gelovigen de zichtbare uitdrukking van die éne
levende gemeenschap, de Kerk. En als wij dan nagaan waardoor
die relaties tot uitdrukking komen, dan zijn het ons inziens juist
die versierende delen van de architectuur, waarop wij gewezen
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hebben. De omlijsting en bekroning van de ruimte door zuilengangen en abside; de kapitelen en de profilering der zuilen die
de vormbepaaldheid aangeven; de lijsten die de samenstellende
delen in hun proporties bepalen en een maatstaf vormen voor
de ruimte, enz. 2

Plattegrond van de St-Martinuskerk te Gennep, ontwerp Nico
van der Laan 1951-’53
(archief Bureau Van der Laan)

Interieur van de St-Martinuskerk te Gennep
Foto: Coen van der Heiden,
2009
2

N. van der Laan: “Twee

Als eindpunt van een groot aantal naoorlogse traditionele
kerken, die tot stand kwamen naar aanleiding van de
cursus Kerkelijke Architectuur, zoals de St-Catharinakerk
in Heusden (1948), de St-Bavo in Angeren (1950) en de
kerk van het Heilig Hart van Jezus in Groesbeek De Horst
(1951), ontwierp Nico van der Laan als een doorwerkt
voorbeeld van een basilikaal type met een verfijnde,
welsprekende ordonnantie de St-Martinuskerk te Gennep
(1953). De marges die zich in dit ontwerp voordoen zijn
hier heel overtuigend benut voor een verdere detaillering
in een kleinere orde van grootte die zich afspeelt in lijsten,

kapitelen, spiegels in het metselwerk, enz. In een brief
die pater Hans aan zijn broer stuurde met zijn reactie op
het ontwerp zijn zowel de grote lijnen van het plan als de
consequente doorwerking in de details op één blad papier
beknopt en helder samengevat.

kerken. Kritische beschouwing
van twee vooroorlogse kerken
van architect Peutz in Maastricht” in: Katholiek Bouwblad
14de jrg. (1946), nr. 5.
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Van 1953 tot 1956 werden de in de cursus verworven
inzichten van de ‘Vijftien lessen over de architectonische
ordonnantie’ in het Kruithuis uitgewerkt in Le nombre
plastique, dat uiteindelijk in 1960 in boekvorm zou

Brief van Dom H. van der Laan
aan Nico van der Laan over
de maatverhoudingen van de
St-Martinuskerk te Gennep,
omstreeks 1951/52 (archief
Hans van der Laan o.s.b., abdij
St-Benedictusberg te Vaals)

verschijnen. Halverwege de jaren vijftig lijkt de cursus zo
aan zijn doel beantwoord te hebben. Het draaiboek voor
de kerkenbouw in Nederland ligt klaar.
Niets is echter minder waar…
In 1956 kreeg pater Hans zijn eerste grote opdracht die
ook gebouwd zou worden, de uitbreiding van de abdij
in Vaals. De vragen die zich bij dit ontwerp voordeden,
zijn tevens de vragen die in de voortzetting van de cursus
Kerkelijke Architectuur leidden tot een systematische
vervolgstudie naar de wetmatigheden van de architectonische dispositie, de essentie van elk ontwerpconcept.
Van 1957 tot 1963 werd dit onderwerp in de cursus stapje
voor stapje verkend. De resultaten hiervan zouden uiteindelijk pas in 1977 worden gepubliceerd in De architectonische ruimte. Een aantal concrete ontwerpresultaten uit
diezelfde periode bieden echter een verrassende kijk op
een aanmerkelijke omslag in het denken.
In 1955 schoof Nico van der Laan zijn eerste ontwerp voor
de kerk Sint Johannes Geboorte te Nieuwkuijk, een vroegchristelijke basiliek met een westwerk als voorgevel aan
de straat, opzij om plaats te maken voor een heel ander
concept, namelijk een centraalbouw met een iuxtapositie
9

van negen grote cella’s, waartussen grote gemetselde
scheibogen. De inspiratie voor dit ontwerp was de Hagia
Sophia te Istanbul, die in de Nederlandse uitgave van Het
plastische getal in 1966 als voorbeeld van een compleet
uitgewerkte dispositie aan de originele tekst was toegevoegd.3 Getuige de toepassing van deze dispositie in
Nieuwkuijk was de belangstelling voor dit imposante
Plattegrond van de St Johannes
Geboorte-kerk te Nieuwkuijk,
ontwerp Nico van der Laan
1955.
(archief Bureau Van der Laan)

Interieur St Johannes
Geboorte-kerk te Nieuwkuijk,
1955-’56
Foto: Coen van der Heiden,
2011

3

Dom Hans van der Laan, Het

plastische getal, Leiden 1966,
hst. XII, par. 12.
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bouwwerk blijkbaar al tien jaar vóór de Nederlandse
uitgave ontstaan en heeft Nico de maatvoering in zijn
ontwerp dankbaar geparafraseerd. Weliswaar was de
Hagia Sophia eveneens een vroeg-christelijk kerktype,
maar de bijzondere indeling van deze kerk had de weg
vrij gemaakt voor experimenten op ontwerpgebied. Voor
het eerst zien we in Nieuwkuijk duidelijk een versobering
van de vormentaal en is de ornamentiek in de vorm

van profileringen, die de marges van de maatvoering
benadrukken, verlaten. Het aandachtsveld is verschoven
naar de dispositie en de mogelijkheden die daarin
verscholen liggen.
Vóór de realisatie van de crypte en de abdijkerk te
Vaals, respectievelijk in 1961 en 1967, zijn echter nog een
aantal kerken gebouwd, die door een nieuwe soberheid
als grensverleggend kunnen worden bestempeld, onder
Brief van Dom Hans aan Nico
van der Laan, met een analyse
van de maatverhoudingen van
de kerk te Nieuwkuijk, 1955
(archief Bureau Van der Laan)

meer de St-Benedictuskerk in Rijswijk van Jan de Jong
en de Heilige Geestkerk van Nico van der Laan te
Vlaardingen, beide ontworpen in 1957 en opgeleverd
in 1959. Helaas zijn deze kerken in de afgelopen jaren
aan de eredienst onttrokken en gesloopt. Het feit dat
deze gebouwen getuigen van experimentele wegen in de
ontwikkeling van de Nederlandse kerkbouw, met name
door nieuwe disposities en een minimum aan decoratief
Links: Plattegrond van de
St-Benedictuskerk te Rijswijk,
ontwerp Jan de Jong 1957-’58
Rechts: Interieur van de
St-Benedictuskerk te Rijswijk,
1959, afgebroken in 2004
Foto: archiphoto©architext,
Haarlem

vertoon, geeft voedsel aan het idee dat de cursus in
die periode openstond voor de groeiende kritiek uit
de vakwereld en zich een solide plaats probeerde te
11

verwerven in het architectuurdebat van die tijd door een
heroriëntatie op de eigen uitgangspunten.
Maar het ontwerp voor de abdijkerk in Vaals, dat pater
Van der Laan vanaf 1956 heeft ontwikkeld, is van een
andere orde. In de beslotenheid van het klooster is er
een totaal nieuw architectuurconcept gerijpt. De vroeg-

Boven: Plattegrond van de
H.-Geestkerk te Vlaardingen,
ontwerp Nico van der Laan
1957-’58
(archief Bureau Van der Laan)
Rechts: H.-Geestkerk van Nico
van der Laan te Vlaardingen,
1959, afgebroken in 1988
Foto: Stadsarchief Vlaardingen

christelijke architectuur als unieke inspiratiebron voor de
beeldvorming is voorbijgestreefd. De vertrouwde ronde
kolommen met kapitelen hebben plaatsgemaakt voor de
rechthoekige, gestapelde pijlers die, ‘rechtstreeks aan de
aarde onttrokken’, vorm geven aan een menselijk verblijf
als primaire omheinde ruimte.
Ook de klassieke architectonische verworvenheden hebben
een grondige herinterpretatie gekregen. De karakterisering door Vitruvius van de verschillende tempeltypen op
basis van de dikte en de onderlinge afstand van de zuilen
hebben weliswaar in de architectuurtheorie van Van der
Laan hun waarde als begrippenkader behouden, maar
krijgen in de vorm van de wand een nieuwe betekenis. De
dikte van de wand verhoudt zich nu rechtstreeks tot de
grootte van de ruimtecel, terwijl de mate van openheid
van een wand, die zich in een galerij voordoet als opeenvolging van geschakelde cella’s, zich nog steeds geheel
conformeert aan de vijf telkundige varianten van Vitruvius:
12

Kerk van de abdij
St-Benedictusberg te Vaals,
ontwerp Dom Hans van der
Laan, 1956-1967
Foto: Frans de la Cousine

pyknostylos, systylos, eustylos, diastylos en aerostylos. De
overgeleverde architectonische waarden blijven zo volledig
intact, terwijl de nieuwe verschijningsvorm is losgemaakt
van de historische vormentaal en tot een oervorm van
zichtbare massieven wordt herleid.
Toch volgt de abdijkerk consequent en respectvol een
basilicaal ruimteschema, waarmee zij zich nadrukkelijk in de
lange kerkelijke traditie plaatst. De vormgevingsmiddelen
geven echter blijk van het utopische en vernieuwende elan
van de twintigste eeuw. De samenhang van ruimte, vorm
en grootte heeft een eigen verhaallijn gevonden met een
eigen overtuigingskracht. De ondersteunende, associatieve details van de eerste cursusperiode zijn daardoor
overbodig geworden. De theorie is uitgekristalliseerd en
het ontwerp van de abdijkerk in Vaals kan zich manifesteren als een compromisloos prototype van architectuur.
In 1961, tijdens de bouw van de crypte van de abdijkerk,
legde pater Hans verantwoording af voor de dispositie
van zijn ontwerp in vijftien stappen.4 In de jaren daaropvolgend, tussen het eerste ontwerp en de realisering
van de bovenkerk, volgden nog een aantal opmerkelijke
verbeteringen. De dispositie groeit naar een overtuigende
volwassenheid. Op 4 mei 1968 wordt de abdijkerk tenslotte
gewijd.

4
Zie hiervoor het studiecahier
Abdijkerk te Vaals, Van der
Laan Stichting 2005, p. 25-27.
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Atrium van de abdij
St-Benedictuberg te Vaals (1967)
Foto: Frans de la Cousine
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Deze beide brieven zijn

destijds vóór verzending gedeeltelijk

gekopieerd

Pieter

Roose

o.s.b.

Pater

Roose

was

tevens

verantwoordelijk

voor

Nederlandse vertaling.
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Twee brieven aan pater Bertrand 5
In 1969, als alle rumoer is verstomd, schrijft pater Van
der Laan aan pater Bertrand de Poulpiquet du Halgoët,
een jaargenoot van hem uit de abdij van Oosterhout
en medewerker aan de Franse tekst van Het plastische
getal (Le nombre plastique), die in 1969 reeds twaalf jaar
kluizenaar in Zuid-Frankrijk was, een polemische, maar
tegelijkertijd heel amicale brief, waarin hij zijn recente
architectonische verworvenheden beschrijft en verantwoordt. Daarbij gaat hij speciaal in op de ‘pulvérisation’
of ‘breking’ uit Het plastische getal, omdat de praktische
omgang met de marges en het afzien van decoratieve
ondersteuning in het architectonische procedé de meest
opvallende uiterlijke verworvenheid was van de abdijkerk
en ook hét breekpunt vertegenwoordigde met de voorbije
traditionele vormgeving.

Uit de brief d.d. 10 februari 1969:
Uw opmerkingen verwonderen me helemaal niet, omdat ze
heel terecht zijn. Het ontbreken van de kleinste elementen van
de derde orde, die leiden tot die veelbesproken ‘pulvérisation’
(Le nombre plastique XV, 14 – ik heb het in het Nederlands
vertaald door ‘breking’), dat heb ik echt zo gewild. En wel om
de simpele reden dat, aangezien ik die kleine vormen niet meer
kon ontlenen aan een technische functie, ik geen aanleiding had
om het ensemble te ‘signeren’, noch als typisch behorend bij
een tijdperk – immers heden ten dage is er geen vormentaal
die door een hele maatschappij geaccepteerd is – , noch als
een architectuurkarakteristiek van mijzelf, die ik tot elke prijs
wilde vermijden. Het is juist dat ontbreken van decoratie, dat
deze kerk gaat dateren, want het zal het verval van onze huidige
maatschappij duidelijk markeren.

Pater Van der Laan (links) en
pater Bertrand de Poulpiquet
du Halgoët (rechts) temidden
van andere Oosterhoutse
monniken, 1935
archief St-Paulusabdij te
Oosterhout

Als de toekomst ons weer goede manieren zal brengen en een
welsprekende architectuur, zal de kerk in Vaals zich manifesteren
als prototype van zo’n toekomstige kunst en zo God het wil
zullen we dat kale genre kunnen handhaven tot dat moment.
Ik geloof dat zij die na ons komen ons dankbaar zullen zijn
voor deze schoonmaak die wel primitief oogt, maar vooral een
nieuwe lente inluidt. Laat dan maar een tijd komen van vruchten
met hun guirlandes …6
Had u het interieur in werkelijkheid gezien, dan waren uw
problemen snel opgelost. Het is een overblijfsel van ‘ambachtelijke zuiverheid’ uit de neogotische periode, dat u ertoe aanzet
om alles te willen zien wat er zich afspeelt op technisch gebied.
Het is juist zo elegant om de steunpunten niet te zien van die
lantaarn, zwevend boven het massief dat als een gewaad alles
onder het middel verbergt. De kerk doet niets anders dan de
blik omhoog richten, zowel aan de buitenkant als van binnen:
dat was een van de grote verrassingen. De ruimte leidt tot een
biddende attitude, ondanks haar beperkte hoogte …

6

“Viendra le temps des fruits

et ses guirlandes...” citaat,
waarschijnlijk

uit:

Citadelle

Wij hebben bezoek gehad van dhr. Jean Ousset, maar hij staat
niet erg open voor onze standpunten. De architectuur van onze
kerk ontgaat hem volledig ... Hij zocht een sacrale aanwijzing
in conventionele details en slaagde er niet in om het basilicale
grondpatroon van het gebouw te herkennen, dat juist in één lijn
staat met alle traditionele vormen ...
Ik wacht dus geduldig af tot ik in Frankrijk eindelijk een echo
vind van ons werk, terwijl ik rustig de rest van mijn gedachten
op schrift stel. Ik denk dat die echo slechts mogelijk is in de
harten van hen die eenvoudig gericht zijn op de Heer en die zijn
schaars onder kunstenaars.

van Antoine de Saint-Exupéry.
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Uit de brief van 5 april 1969:
Beste Pater,
Morgen zal het Pasen zijn en ik stuur u van ganser harte mijn
alleluia. Uw laatste brief is op tafel blijven liggen zonder beantwoording en toch wilde ik het laatste woord niet aan u laten in
ons minzame dispuut. Ik ga me dus nog een keer verdedigen.
In de Nederlandse editie van ‘Het plastische getal’, verschenen
in ’67, heb ik de tekst van les XV licht herzien. Na par. 12 waar
ik gesproken heb over de marges die gerealiseerd worden
door minimale elementen welke voortvloeien uit de techniek
of door nuances van optische of praktische aard, heb ik een
korte passage ingelast. Vooraleer ik met par. 13 begin heb ik
geschreven: ‘Het is ook mogelijk deze marges te verwerken in
zelfstandige delen van de architectuur’ en daarop volgt dan
de passage van de ‘pulvérisation’. Ik heb dus de noodzaak van
objectivering van de marges getemperd.
Toch zijn er heel wat marges gerealiseerd in het gebouw. Eerstens
zijn er de optische nuances: de openingen tussen de pijlers zijn
niet gelijk, vervolgens staan alle buitenmuren een beetje schuin
en verder bevindt zich aan de buitenzijde rondom een sierlijst
aan de bovenkant van de muur. In het interieur bevinden zich
rond de gehele ruimte twee treden die uitkomen op de galerijen
en verder is er tussen de muur en het plafond een heel kleine
ruimte gelaten. Tenslotte zijn er de lijsten rond de ramen die
exact berekend zijn en blijven de bakstenen met hun dikte van 8
cm overal voldoende zichtbaar.
Ik geef toe dat het allemaal heel bescheiden is, maar toch
evengoed reëel. Het echte spel van de marges speelt zich overal
af. De marges van de treden rond de ruimte had ik zeker moeten
fragmenteren

7

Pater Bertrand kende im-

mers de tekst van Le Nombre
Plastique, XV, 14
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d.w.z.
i.p.v.
als de naastgelegen elementen die de grote indeling bepalen
erom hadden gevraagd. De balken op de pijlers meten (37 bij)
65 cm in de hoogte en de treden 18 cm, hetgeen niet goed met
elkaar overeenkomt, maar onderling is de afstand groot.
Ik blijf er dus van overtuigd, dat overal waar ofwel het gebruik,
ofwel de bouwtechniek de nodige bruikbare elementen
verschaft voor mijn marges, ik ze zodanig naar mijn hand heb
kunnen zetten, dat ik de ordonnantie van het totaal tot in detail
kon doorvoeren. Maar nogmaals, ik heb aan dit ensemble niet
die orde van het ‘spel’ 7 kunnen toevoegen die de orde van
het hele ensemble begeleidt, zoals het spel in de maatschappij
dat doet. Ik heb me tevreden moeten stellen met een streng,

ingetogen karakter, zoals dat overigens ook het geval is in ons
monastieke leven.
Ik ervaar er van dag tot dag het weldadige en zuiverende effect
van op hen die van goede wil zijn. Ascese op dit terrein is voor
het moment absoluut nodig. Ik presenteer de mensen een architectuur die zo simpel is dat ze die zelf hadden kunnen uitvinden,
zonder dat ik er ook maar iets in heb gemengd, dat hun
opgedrongen zou kunnen worden en dat ze moeten accepteren
op mijn persoonlijk gezag. Ik zal u spoedig een complete serie
foto’s sturen en ik ben er bij voorbaat zeker van dat uw bezwaren
verdwenen zullen zijn.
We hebben hier voor de eerste keer de ceremonies van de
Goede Week gevierd. Dit is het exacte kader voor deze plechtigheden, die ook zelf gekenmerkt worden door deze soberheid
zonder franje. Het grote Romeinse genie 8 heeft tenminste voor
deze dagen de antieke structuur van ons officie bewaard.
Dit zal altijd een maatstaf blijven voor alles wat er later aan
toegevoegd zal worden. Dat is mijn pretentie. Door de architectuur te dwingen zich te richten op de basiselementen zal
ik de maat geven aan alles wat er verder uit kan voortvloeien.
En ik heb de indruk dat, als dit genre enig succes zal hebben,
het ervan af zal hangen hoe lang men deze architectuur in zijn
primitieve vorm zal kunnen bewaren, hoe het tijdperk zal zijn
dat onder haar invloed komt te staan. In ieder geval hebben
uw brieven, in plaats van me over te halen, me vooral doen
nadenken over wat ik heb gedaan. U hebt er zeker de zwakke
kanten van aangeroerd en ik dank u daarvoor, maar ik geloof
niet dat het al zo ver is dat men zich uitbundig kan bedienen
van franjes en versieringen. Men moet zich nu veeleer op de
principes richten.
Ik heb uw taal wel mishandeld, maar ik had geen tijd om
hetgeen ik u wilde zeggen beter te formuleren. Maar u begrijpt
me met een half woord en u raadt er de oprecht broederlijke
genegenheid in van fr. Hans.
Het bijzondere van de abdijkerk in Vaals is dat zij de
samenhang tussen ruimte, vorm en grootte op een uiterst
directe en ongecompliceerde manier tot stand brengt en
tevens een ode brengt aan het basilicale grondtype van
de christelijke kerkenbouw. Ordonnantie én dispositie zijn
hier in rustig vaarwater terechtgekomen. Ze hebben een
vanzelfsprekendheid bereikt die tot aandacht dwingt en
bij nadere observatie vraag en antwoord in overtuigingskracht verenigt.
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Bedoeld wordt: Paus Grego-

rius de Grote (540-604).

Een van de drijfveren voor de vernieuwing, die hier nog
niet is vermeld, maar in de bovenstaande briefwisseling als
tussen de regels door zeker is te lezen, is het zogenaamde
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Kerk en poortgebouw van de abdij St-Benedictusberg te Vaals. Foto: Frans de la Cousine

Abdij St-Benedictusberg, toegang tot de kerk vanuit het slot. Foto: Frans de la Cousine
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‘aggiornamento’, het ‘bij de dag brengen’, van het Tweede
Vaticaans Concilie. Hoewel het Sacrosanctum concilium,
zoals de titel luidt van de constitutie over de liturgie, het
eerste conciliedocument, dateert van december 1963,
was er al veel voorwerk verricht door de Liturgische
Beweging en waren de signalen van vernieuwing al in de
latere jaren vijftig aanwezig en van grote invloed, ook in
de abdij in Vaals. De afwijzing van elk religieus machtsvertoon, genaamd ‘pompa’ en de oproep naar een ‘nobilis
simplicitas’ gaven voedsel aan een kritische heroriëntatie.
De gevestigde traditionele waarden waaronder ook de
vroegchristelijke architectuur stonden onder hevige druk
en het nieuwe reveil zette elke vanzelfsprekendheid in de
leer op losse schroeven.
Dat deze ideeënstroom uit Rome van grote invloed is
geweest op het gedachtegoed in De architectonische
ruimte en Het vormenspel der liturgie is evident. Maar de
daaropvolgende vraag was natuurlijk direct, hoe hiermee
om te gaan, hoe er vorm aan te geven?
Een drietal citaten uit Het vormenspel der liturgie (1985)
spreken in dit verband voor zich.
V, 10
Ondanks de perfecte richtlijnen en instellingen voor de vernieuwing van de liturgie, gegeven door het
Tweede Vaticaans Concilie zal de liturgie niet kunnen opbloeien, als niet in onze samenleving oasen
worden geschapen met een gezond maatschappelijk vormenspel, het enige klimaat waarin de liturgie
kan gedijen.
IX, 10
Door hun ontheffing van iedere maatschappelijke dienstbaarheid kunnen de vormen van de liturgie
zich vrij maken van alle complicaties die het maatschappelijke belang met zich meebrengt. Hoe
zuiverder en eenvoudiger deze vormen zijn, hoe beter zij afgestemd zijn op hun nieuwe functie.
X, 9 (uit de Regel van Sint Benedictus)
Laat ons bedenken hoe wij moeten zijn voor het aanschijn van God en zijn engelen, en laat ons zó de
psalmen zingen dat onze geest in overeenstemming is met onze stem.
Deze laatste prachtige tekst sluit perfect aan bij de constatering van pater Hans: ‘De ruimte leidt tot een biddende
attitude’ en geeft nieuw voedsel aan allerlei observaties
en gedachten omtrent de architectonische ruimte in onze
maatschappij.
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I n m e m o r i a m P i e t e r D i j k e m a (1920 - 2010
Door Dick Pouderoyen

Mijn oudste herinneringen aan ‘oom
Pieter’ – want zo noemden de kinderen
in Molières kring de andere kringleden – stammen uit de tijd van
Sinterklaasbijeenkomsten op het kasteeltje Heijendaal, toen het ziekenhuis
daar nog niet omheen was gebouwd. In
mijn kinderogen was dat neogotische
huis een echt kasteel. Als de Sint daar de
oprijlaan opkwam, was ik weer geneigd
in zijn bestaan te geloven. Pieter had die
bijeenkomsten geregeld en om die reden
was hij een ‘voorname’ oom.
Ook ben ik aanwezig geweest bij de
verdediging van zijn proefschrift Innen
und Aussen en ik herinner me nog de
verontwaardiging van sommigen over
aanmerkingen die werden gemaakt op

Bij de verpleegsterflat op het terrein van de
medische faculteit van de Radbouwuniversiteit
Nijmegen (ontwerp Jan van der Laan, J.B. Hermans,
Th.M. van Eerden en P. Dijkema, 1955/56) is niet
precies bekend hoeveel Dijkema aan het ontwerp
heeft bijgedragen; het kleinere gebouw dat
hiernaast staat (Gerard van Swietenlaan 4) is echter
geheel van zijn hand.
Foto: archiphoto©architext, Haarlem
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zijn fraaie tekeningen, die niet ‘up to
date’ zouden zijn.
Later, als student aan de TU Delft, zou ik
hem opnieuw ontmoeten op Heijendaal,
waar intussen een boel bijgebouwd was
en waar ik mijn praktische werkverplichting vervulde. Ik heb me toen
verbaasd over een ontwerp van Pieter
voor een bouwwerk naast het kasteeltje,
dat ik maar riskant en ingewikkeld
vond. Al eerder hadden wij disputen,
onder meer over het plastische getal. Hij
rekende met vijf cijfers achter de komma.
Ook dat vond ik nodeloos ingewikkeld;
wat zag je daar immers van?
Zo nu en dan kwam hij bij ons thuis
aanwaaien en steevast liep dat uit op
een woordenwisseling. Wij waren allebei
solisten. Hij beschouwde mij als een
kritiekloze aanhanger van père Hans en
ik hem als een kritische buitenbeen.
Zijn interesse voor cultuur in brede zin
oogstte echter mijn bewondering, met
name zijn belangstelling voor muziek. Hij
stemde zelf zijn klavecimbel en bemoeide

zich vergaand met de bouw van orgels,
waar hij kasten voor ontwierp. Tijdens
zijn vakantie verbleef hij met zijn gezin
in België aan zee. Pieter bezocht dan
de concerten in Vlaanderen, waar ’s
zomers jong aanstormend talent streed
om de eerste plaats in de vertolking van
klassieke muziek.
Naast zijn architectenwerk vond Pieter
ook het ontwerpen van de inrichting
en meubilair heel belangrijk. Bij het
timmerwerk dat hij liet maken, moesten
de nagels met een klosje de laatste
klap krijgen, om te voorkomen dat de
afdruk van de hamer in de planken
werd geslagen. Toen een werkman eens
bezig was een dakrand of iets dergelijks
af te werken – iets wat van beneden af
onzichtbaar was – merkte Pieter op dat
hij dat niet netjes genoeg deed. “Dat zie
je toch niet”, zei de man. Waarop Pieter,
naar boven wijzend, antwoordde: “Maar
Hij ziet het wel”.
In mijn eerste beroepsjaren heb ik mij

Dichterlijke dissident
Door Hilde de Haan
Architect Pieter Dijkema (1920-2010, geboren in Kloosterburen, Groningen; gestorven in
Oisterwijk, Noord-Brabant) maakte al jong kennis met Dom Hans van der Laan en zou levenslang
de waarde van diens architectonische zoektocht onderschrijven. Maar hij was ook een dissident
die met het plastische getal een eigen weg insloeg en daar zelfs een eigen naam aan gaf: de
ruimtelijke rede.
Dijkema studeerde bouwkunde in Delft, onder meer bij prof. M.J. Granpré Molière. Deze bood
hem in 1945 – twee jaar voor Dijkema in 1947 zijn ingenieursdiploma haalde – een baan aan
op diens Groningse adviesbureau. Ook zou Molière hem naar Nijmegen halen toen daar de
medische faculteit met academisch ziekenhuis van de Katholieke Universiteit werd opgezet.
Dat gebeurde in 1949: het begin van een enorm project waaraan Dijkema tot 1988 ontwierp –
aanvankelijk onder ir Jan van der Laan, de oudste broer van Dom Hans, en later als zelfstandig
architect, met als compagnon A. Croonen. Het gebouwde oeuvre van Dijkema telt verder onder
meer de Gedachteniskapel voor pater Titus Brandsma in Nijmegen (1960), de Goede Herderkerk
in St-Oedenrode (1963) en de uitbreiding van het Nijmeegse stadhuis (1979).
Molière bracht Dijkema ook op het spoor van Van der Laan door hem naar de cursus Kerkelijke
architectuur in Den Bosch te verwijzen. Hij was daar een van de eerste cursisten, zo talentvol dat
hij, tot eind jaren vijftig, ook cursistenbegeleider werd. Toch zou hij zich al spoedig van de pater
distantiëren. Dat kwam vooral doordat Dijkema naast architectuur ook wetenschap bedreef.
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Interieur van de Goede Herder-kerk in St-Oedenrode, 1963. Foto: archiphoto©architext, Haarlem

vaak afgevraagd hoe het goed kon gaan
tussen hem en zijn compagnon Anton
Croonen. Anton had ik leren kennen op
de BNA-bijeenkomsten waar hij vaak

kwam, dit in tegenstelling tot Pieter, die
alleen verscheen toen ik, aangenaam
verrast met zijn komst, mijn plan voor de
‘benedenstad’ van Nijmegen uitlegde.

In 1960 – hetzelfde jaar dat Van der Laans eerste boek Le nombre plastique uitkwam –
promoveerde hij op het Duitstalige proefschrift: Innen und Aussen. Hierin uitte hij openlijk
kritiek op Van der Laan. Deze betrof niet zozeer het plastische getal dat hij als uiterst waardevol
beschouwde, maar vooral de toenmalige ideeën van Van der Laan over de ordening van ruimten.
Een van de stellingen uit Dijkemas proefschrift luidde dat ‘wat in het kader van de Bossche
cursus geleerd wordt ten aanzien van dispositie […] oppervlakkig en niet houdbaar is’. Dit zou
‘niet raken tot het geheim van de architectuur, niet tot het rijke perspectief van onze heen-enweergang van binnen en buiten’.
Dijkema stelde hier in feite dat Van der Laans theorievorming te abstract was. Zelf koos hij voor
een andere benadering: de fenomenologie. Met als grote inspiratiebron de fenomenoloog
Martin Heidegger had hij in zijn proefschrift circa 120 bouwwerken geanalyseerd – van hutten
in Kameroen tot recente bouwwerken van Aldo van Eyck en Le Corbusier. Op basis daarvan had
hij een eigen theorie geformuleerd over de betekenis van architectuur. Kort samengevat – wat
Dijkema’s studie geen recht doet – concludeerde hij dat de mens ‘vanwege zijn ontoegerustheid’
telkens heen en weer gaat tussen ‘binnen en buiten’, tussen ‘geborgenheid en bloot gesteld
staan’. De mens zoekt als het ware naar het ‘midden’ daartussen. Architectuur nu diende,
volgens Dijkema, om een ‘midden’ te creëren dat het binnen en het buiten bijeenbrengt en zo
samenhang verschaft. Daarbij beschouwde hij zowel ‘het buiten’, ‘het binnen’ als ‘het midden’
als ‘getrapte begrippen’. Op het niveau van een kamer is de rest van het huis een buiten; naast
het binnen van het huis is er het buiten van de straat. Maar zo’n stadsstraat is weer een ‘binnen’
naast het ‘buiten’ van ‘de stad uit’.
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Croonen was een zeer eigenzinnige
collega, met een heel andere hand dan
Pieter. Bij toeval hoorde ik een keer
hoe dat zat, en dat Pieter vergaande
concessies had gedaan, ook financiële,
om het bureau overeind te houden.
Opnieuw steeg mijn bewondering voor
zijn hoogstaande opvattingen.
In zijn eigen ogen was de nieuwbouw
van het Nijmeegse stadhuis ‘zijn mooiste
gebouw’ zoals hij trots voor de plaatselijke pers verklaarde. Het speet hem
zichtbaar, dat de in de ogen van de
gebruikers sombere kleurstelling later
moest worden opgevrolijkt.
Een laatste ontmoeting vond plaats vlak
voor zijn dood. Ik wilde hem bedanken
voor het cadeau dat ik op een dag zomaar
in mijn brievenbus vond, het boek Binnen
en buiten bijeen, dat hij samen met zijn
collega Liesker sr had geschreven, en
geïllustreerd was met vele, karakteristieke tekeningen van zijn hand.
In het archief van mijn vader had ik ook

veel tekeningen gevonden die duidelijk
van hem waren, van werk waar mijn vader
namens Granpré Molière de ‘supervisie’
over had gevoerd. In Groningen had
Pieter
aan
het
wederopbouwplan
gewerkt, met name aan de Grote Markt
en omgeving. “Granpré Molière kwam
eens per maand naar Groningen, jouw
vader één keer in de twee weken en ik
‘hield het potlood vast’; op hun aanwijzingen maakte ik de stedenbouwkundige
ontwerptekeningen”, vertelde Pieter.
“Daar heb ik jouw vader leren kennen en
via hem hoorde ik voor het eerst van Van
der Laans plastische getal”.
Ook in Nijmegen was voor de ontwikkeling van het Universiteitscomplex een
heel bureau opgericht, bouwbureau
Heijendaal. Behalve Molière als voorzitter,
bestond dat uit (Deur en) Pouderoyen
als stedenbouwkundige en Jan van der
Laan als ziekenhuisbouwer. Hans van der
Laan o.s.b. was eveneens bij dat project
betrokken. Door bemiddeling van zijn
broer Jan mocht hij in 1956-57 de kapel

De verwijdering tussen Dijkema en Van der Laan zou blijvend zijn. Toch bleef Dijkema de inzichten
van Van der Laan ook trouw. Dat bleek uit zijn gebouwen, waarin het plastische getal steeds
herkenbaar is en het de heldere samenhang ervan versterkt. Maar het werd nog duidelijker toen
Dijkema in 2009 (vijftig jaar na Innen und Aussen) eindelijk een sterk uitgebreide Nederlandse
vertaling van zijn proefschrift publiceerde, nu geschreven samen met zijn vroegere medewerker
Nicolaas Liesker. Dit lijvige boekwerk heet Binnen en buiten bijeen, met als ondertitel: Een
denkweg tot een meer dichterlijk wonen. Hierin erkent Dijkema nu volmondig het belang van
Van der Laan en laat hij ook nauwkeurig zien hoe hijzelf in zijn ontwerpen met het plastische
getal heeft gewerkt. Wel geeft hij dit verhoudingsgetal een eigen naam die naar het wiskundige
aspect ervan verwijst: de ruimtelijke ‘rede’.
In deze jongste publicatie gaat Dijkema ook uitvoerig in op stedenbouw. Hij verbreedde met
andere woorden zijn optiek, zoals ook Van der Laan in zijn jongste boeken zijn architectonische
ideeën in een steeds breder kader plaatste. Wel doet hij dat op zijn manier, in zijn eigen taal die
gekenmerkt wordt door een soort ‘dichterlijk vragen’. Tekenend is hoe hij de noodzaak van architectuur formuleert. Het gaat er om, schrijft hij ‘landschappen te vormen voor een verwonderd
stil kunnen staan en een uitnodigend verder gaan’.
Zijn aanwijzingen zijn niettemin heel concreet. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe een stad kan
worden uitgebreid tot een omvang van 18 miljoen inwoners – vele malen groter dan de grootste
stad die Van der Laan voor ogen had – en wel zó dat het een echte ‘stede’ blijft: een geheel met
een onmiskenbaar middenste-midden dat gerelateerd wordt aan andere middens, met overzichtelijke stelsels van verbindingen en een duidelijke begrenzing. Hieruit blijkt duidelijk weer
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van het Radboudziekenhuis inrichten,
maar daar zijn verder geen gegevens over
bekend. Een van de tekeningen van Pieter
Dijkema in het archief van mijn vader
betrof een ontwerp van het universiteitscomplex. “Van wie was nu eigenlijk het
ontwerp, dat nog steeds de onderlegger
is voor het huidige complex?”, vroeg ik
hem. En hoe stond het met de daaraan
voorafgaande schetsen, van een andere
hand, voor dezelfde locatie? Van wie
waren die en waarom waren die van tafel
gegaan?
“Die schetsen zijn van jouw vader”, antwoordde hij. “Maar vlak voor een
weekend heeft Jan van der Laan, die
met die lay-out van je vader niet goed
uit de voeten kon, besloten het erop
te wagen en een alternatief voorstel te
ontwikkelen. Ik heb daar toen het hele
weekend aan doorgewerkt en toen

Granpré Molière op maandagmorgen de
plannen kwam beoordelen, koos deze
niet voor het plan van zijn teleurgestelde
rechterhand Pouderoyen, maar voor dat
van ons”. Hij glimlacht.
En zo zijn we als vrienden uit elkaar
gegaan.
Dag Pieter, à Dieu!
Dr ir P. Dijkema en ir N. Liesker, Binnen en
buiten bijeen, Den Bosch (St. Cultuurfonds)
2009.

Uitbreiding raadhuis Nijmegen,
1977-’82
Foto: archiphoto©architext,
Haarlem

enige afstand tot Van der Laan en laat hij veeleer de stem van zijn oude leermeester Molière
klinken. Want waar Van der Laan in zijn jongste boeken (De architectonische ruimte en meer
nog Het vormenspel der liturgie) universele ordeningsbeginselen tracht te formuleren, blijft
Dijkema dicht bij de waarneembare werkelijkheid. In steden, stelt hij, moet groei afleesbaar zijn:
‘Geschiedenis, wonend ervaren, is een boeiend gegeven, nodig voor het beter kunnen verstaan
van onze behoeftigheid en behoevendheid’.
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On lang s ve r sc h e n e n

M y s t e r y a n d m at t e r

Een nieuwe studie over de theorie en het werk van Dom
Hans van der Laan OSB onderzoekt het verband dat deze
herkende tussen liturgie en architectuur. Door het gebruik
van nieuw archiefmateriaal en een interdisciplinaire
aanpak levert dit rijk geïllustreerde boek een bijdrage aan
het onderzoek van zijn leven, theorie en werken. Mystery
and matter is de uitwerking van het proefschrift dat Michel
Remery pr. over dit onderwerp schreef.
Dr ir Michel P. Remery pr. is zowel bouwkundig ingenieur
als theoloog. Hierdoor kan hij het onderwerp van twee
verschillende kanten benaderen. Delft en Rome komen
samen. Omdat Dom Hans van der Laan enkele jaren in
Delft bouwkunde studeerde voordat hij intrad in de
Sint-Paulusabdij te Oosterhout en priester werd, komen
ook in zijn werk deze verschillende aspecten samen.
In zijn theorie over liturgie zag Van der Laan een verband
tussen de voorwerpen die de mens maakt in interactie met
de natuur en het gebruik hiervan in de liturgie. In de liturgie
vervullen deze voorwerpen weliswaar een andere rol; daar
gaat het om de relatie met God en zijn de voorwerpen
tekens geworden om met Hem te communiceren.
Na een korte schets van wat er buiten de abdijmuren
gebeurde op het gebied van liturgie en architectuur in
de eerste helft van de twintigste eeuw gaat het boek
allereerst uitgebreid in op het leven van Van der Laan
en wordt duidelijk hoe dit geheel verweven is met zijn
theorie en zijn ontwerpen. De drie volgende hoofdstukken
belichten achtereenvolgens zijn theorie van de liturgie,
de architectuur en zijn diverse ontwerpen. Hiermee is de
basis gelegd voor een analyse van de bronnen die Van
der Laan gebruikte: waar haalde hij zijn ideeën vandaan
en welke auteurs hadden grote invloed? In de bijlage
tenslotte bevat het boek onder andere twee nooit eerder
gepubliceerde vroege manuscripten van Van der Laan, het
ene behandelt zijn visie op liturgie en het andere zijn blik
op de architectuur.
M. Remery, Mystery and Matter. On the relationship
between liturgy and architecture in the thought of
Dom Hans van der Laan OSB (1904-1991), Boston/Leiden
(uitgeverij Brill) 2011.
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H et G rote Jan de Jong proj ect, ofwe l:
Jan de Jong te boek gesteld
Door Hilde de Haan

Met de faam van Jan de Jong (1917-2001) is het merkwaardig gesteld. In
Brabant is hij geen onbekende; daar wordt hij door velen al lang gezien als
een toparchitect van de Bossche School – om de bijzondere kerken die hij
ontwierp en vooral ook om zijn eigen monumentale woonhuis met kantoor in
Schaijk. Boven de grote rivieren, en buiten Nederland, heeft vrijwel niemand
nog van hem gehoord, terwijl het gedachtegoed van Dom Van der Laan
daar wel belangstelling krijgt.
Het werk van Jan de Jong verdient een
breder publiek, want De Jong was niet
alleen een leerling van Dom Van der
Laan maar later ook zo ongeveer diens
evenknie. Hij heeft, met andere woorden,
op allerlei niveaus diens architectonische zoektocht versterkt en beïnvloed.
Bovendien sloeg hij, op basis van dat
gedachtegoed, vaak eigen, vernieuwende richtingen in.
In vele opzichten was hij complementair
aan de pater. Bijvoorbeeld als krachtige
persoonlijkheid die zich als zelfstandig
architect een eigen weg in de samenleving
baande – en als huisvader van een groot
gezin. Onderscheidend ook was zijn
grote liefde voor het ambacht: zijn lange
autodidactische leertocht naar het architectenvak begon toen hij als jongen bij
een aannemer werkte en van metselen,
timmeren en betonstorten wist hij
werkelijk alles af. Nog iets specifieks had
hij: een fijnzinnig gevoel voor stedenbouwkundige compositie – iets wat velen
versteld deed staan, maar waarin hij vaak
niet werd begrepen.
En, het belangrijkste, hij bouwde veel.
Zo laat hij een zeer divers en omvangrijk
oeuvre na, dat een verrassend licht
werpt op juist deze benadering van
architectuur.
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Helaas is niet alleen Jan de Jong relatief
onbekend, ook is zijn meeste werk
nog nooit in kaart gebracht, laat staan
gepubliceerd. De Jan de Jong Stichting
wil hierin verandering brengen. Daarom
is nu het Grote Jan de Jong-project
opgezet, in samenwerking met Hilde de
Haan en Ids Haagsma, auteurs van de
vorig jaar verschenen gids Gebouwen
van het plastische getal. Voornaamste
doel is het oeuvre van Jan de Jong meer
bekendheid te geven. Door het werk
te inventariseren, te beschrijven en in
beeld te brengen wordt een basis gelegd
voor twee boekpublicaties: Jan de Jong,
pionier in het plastische getal (compacte
gebouwengids met een portret van de
architect, zijn belangrijkste werken,
een atlas met het totale oeuvre en
een verklarend lexicon) en een grote
monografie (diepgaande essays en groot
formaat illustraties).
Als voorbereiding op de gebouwengids,
die begin 2012 moet verschijnen, beschreven de auteurs speciaal voor Thematismos
alvast een project van elf stadswoningen
in de Hoofschestraat te Grave (1975/77).
Deze zijn kenmerkend voor de veelzijdigheid van het oeuvre van Jan de Jong.

Jan de Jong, circa 1980

D e H o o f s c h e s t r a at i n G r av e ,
s ta d s a r c h i t e c t u u r va n J a n d e J o n g
Nog altijd menen velen dat de Bossche School een bouwstijl is
met duidelijke, uiterlijke kenmerken. Grijs afgestreken muren,
diepe neggen, zichtbare betonlateien en kolommenrijen – dat
zou er allemaal op moeten duiden dat zo’n gebouw is ontworpen
vanuit het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan.
Kenners weten dat dit niet zo simpel ligt. Maar wie nog twijfelt,
moet maar eens naar het Brabantse stadje Grave gaan – en daar
de gebouwen opzoeken van architect Jan de Jong (1917-2011). De
Jong wordt tot de trouwste en meest getalenteerde architecten
van de Bossche School gerekend. Al in 1952 raakte hij gegrepen
door de dan nog prille inzichten van Van der Laan en hij zou
levenslang de waarde van diens latere theorieën onderschrijven.
Met diezelfde ontwerpbeginselen ook probeerde De Jong de
bouwkunst op een hoger plan te brengen. Hij maakte echter zeer
verschillende gebouwen die vaak totaal niet lijken op het cliché
van ‘Bossche School.’
Hoewel in de maatvoering van zijn meeste werken het plastische
getal vaak wel direct herkenbaar is, was er duidelijk veel méér
waardoor deze architect zich liet leiden. Zijn liefde voor zo’n oude
stad, bijvoorbeeld, en zijn inzicht in wat juist dáár kenmerkend
is, zoals een rijke detaillering en respect voor de eeuwenoude
stadsstructuur.
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Grave is bij uitstek een plek om dat te ontdekken. Deze oude
vestigingsstad loopt als een rode draad door het werk van De
Jong. In 1946 al tekende hij – toen nog bij de Bossche architect
F.C.W. Schütz – aan de Mariakapel bij de toegangsweg tot Grave,
de Elftweg. Vanaf 1947 tot 1958 ontwierp hij, nu als zelfstandig
architect, vele woonblokken in de nieuwbouwwijk Het Blauwe
Dorp. Daarnaast ontwierp hij enkele woonhuizen, en maakte
hij een aantal grote woningbouwprojecten, waaronder de
Hoofschestraat.
De Jong hield zich ook bezig met Grave als geheel. Dit stadje
had in de jaren zestig voortvarend gesloopt. Het onvoorziene
verlies van de status ‘beschermd stadsgezicht’ leidde begin jaren
zeventig tot een nieuw beleid, nu gericht op behoud en herstel.
Juist toen heeft Jan de Jong veel energie in Grave gestoken.

Poort aan de achterzijde
van de woningen aan de
Hoofschestraat in Grave. Foto:
archiphoto©architext, Haarlem
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De woningen aan de
Hoofschestraat in Grave.
Foto: archiphoto©architext,
Haarlem

Steun het Grote Jan de Jong-project!
U kunt al sponsor van het Grote Jan de Jong-project worden
voor € 99,00. Beide boeken kunnen niet tot stand komen zonder
brede steun van vele mensen. Vandaar de oproep aan alle lezers
van Thematismos om het onderzoek te ondersteunen en de
publicaties mogelijk te maken.
Geef u op via internet: www.architext.nl, of schrijf een briefje
naar Architext, Antwoordnummer 997, NL 2000 VB Haarlem
(geen postzegel nodig).
Voor dit bedrag verzekert u zich van:
- Een gesigneerd exemplaar van de gebouwen gids (144
pagina’s, formaat 215 x 210 mm) nog voor deze in de
boekhandel verschijnt.
- Een uniek, handgenummerd exemplaar van de gelimiteerde
sponsoreditie van de monografie: een gebonden boek, met
linnen band en stofomslag, formaat 245 x 210 mm, circa 120
pagina’s, voorzien van leeslinten – en met vermelding van uw
naam in de lijst met sponsoren die ook wordt opgenomen in
de studenteneditie van dit boek.
Daarnaast wordt u als sponsor op de hoogte gehouden van
lezingen, excursies en andere initiatieven aangaande Jan de
Jong.
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Interview met Godfried Kruijtzer
Door Theo Malschaert en
Juliet Oldenburger

Godfried Kruijtzer, bouwkundige en onder meer oud-universitairhoofddocent ‘Practische toepassingen van de wiskunde’ aan de
TH Delft heeft zich gebogen over de wiskundige afleiding van
het ‘plastische getal’, het matenstelsel dat Dom Van der Laan
ontwikkelde om de continue hoegrootheid van de ruimtelijke
uitgebreidheid in discrete maatverhoudingen uit te drukken,
en over een aantal citaten van Plato, Aristoteles, Vitruvius en
Thomas van Aquino waarop Van der Laan zijn theorie mede heeft
gebaseerd. We spreken met hem om het voornaamste aspect
van zijn visie op het plastische getal nog eens duidelijk over het
voetlicht te brengen
Wat bracht u bij het werk van Dom Van der Laan?
“In de zomer van, ik denk, 1992 bezocht ik voor het eerst de abdij in
Mamelis om daar wat tot rust te komen. Ik was direct onder de indruk
van de harmonie die de abdijkerk uitstraalde. Een van de monniken gaf
me het boek De architectonische ruimte te leen en ik concentreerde
me op het plastische getal. In eerste instantie snapte ik niets van de
werkwijze van Van der Laan, maar al snel bleek dat de zogenaamde Van
der Laan-kenners evenmin veel van het plastische getal begrepen. Ook
professor Van der Blij bijvoorbeeld, met wie ik contact opnam omdat
hij in het wiskundetijdschrift Pythagoras over het plastische getal had
gepubliceerd, en professor Fokker van het Teylersmuseum, die een groot
kenner van de toonladder was en met wie Van der Laan had gecorrespondeerd, hadden moeite met de materie. Toen Fokker, die een van de
grondleggers was van de kwantummechanica, aan Van der Laan schreef
dat hij diens theorie niet kon volgen, schreef Van der Laan hem terug dat
hij het voorgelegde nogmaals moest lezen. Hierop antwoordde Fokker:
‘Dat kan ik me niet veroorloven; ik heb maar één leven; u twee’.
Met ‘1’ als kleinste en ‘7’ als grootste van de acht maten die het matenstelsel van Van der Laan omvat, doemden allerlei ongegronde vergelijkingen op. Die acht maten zouden samenhangen met de acht tonen van
een octaaf of met de zeven dagtijdspannen tussen de acht getijden van
het koorgebed. Ook zou het plastische getal het ‘meten’ reduceren tot
‘tellen’. In het boek van Padovan kon ik de uitleg van het plastische getal
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evenmin volgen, temeer daar hij ook over de analogie met de toonreeksen
schreef en over de magie van het getal ‘2’, het tweevoud.”
Is Van der Laan zelf niet degene die op die overeenkomsten wijst?
“Ik vind het wel begrijpelijk dat Dom Van der Laan naar analogieën zocht,
hij leefde namelijk in het dagritme dat wordt gestructureerd door de acht
getijden van het koorgebed en er is natuurlijk ook een overeenkomst
tussen zijn matenstelsel en het octaaf, maar zoals altijd met analogieën
gaan die in bepaalde zin wel maar in andere niet op. Bij het logisch
vaststellen van het plastische getal moet je de redenering niet onnodig
ingewikkeld maken met allerlei vermeende analogieën.
In De architectonische ruimte, hst. VIII, 14, verwijst Dom Van der Laan
naar het eerste hoofdstuk van het tiende boek der Metaphysica van
Aristoteles. Naar aanleiding daarvan heb ik toen in de bibliotheek van de
abdij de desbetreffende passages in de werken van Aristoteles opgezocht
en het commentaar hierop van Thomas van Aquino. Het viel me op dat
in de kantlijnen van de geraadpleegde passages vele streepjes stonden.
Iemand was me dus voor geweest.”
Zou dat niet Van der Laan zelf geweest kunnen zijn?
“Dat weet ik niet; ik ga daar niet over speculeren. Daarnaast bestudeerde
ik Plato’s Timaeus, waarin de muzikale intervallen worden behandeld, de
eerste lessen die Van der Laan gaf in Oegstgeest en Delft en de laatste
brieven aan Padovan. In deze brieven begint Van der Laan over de
analogie tussen het plastische getal en indeling van het octaaf. Uiteraard
raadpleegde ik ook Vitruvius. Inmiddels was ik twee jaar verder.
Volgens mij omhulden Van der Laan en zijn navolgers zijn architectuurtheorie met een soort mystiek, waarbij de helderheid verloren gaat. Ik
besefte dat ik los moest komen van al die analogieën en ging op zoek
naar het wiskundige idee achter het plastische getal.
Toen zag ik dat:
a

b

3

~

4

en dat:
2a

b-a

~

a+b

~

1

2x3=6

7

De som, ‘7’, en het verschil, ‘1’, van twee opvolgende maten, ‘3’ en ‘4’,
zijn eveneens maten van het stelsel, met als verschil tussen ‘7’ en ‘1’, de
dubbele maat ‘6’. Met ‘1’ als kleinste en ‘7’ als grootste maat ligt het
systeem vast en is ook de orde van grootte volgens Aristoteles bepaald.
Wanneer hierbij tevens de conditie wordt gesteld dat de maten van
4
p5
1

3

1

p4
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het stelsel elkaar opvolgen volgens een meetkundige rij, dan voldoen
alleen het gulden snede-getal en het plastische getal aan deze twee
voorwaarden. Onafhankelijk van de meetkundige rij volgt het tweevoud,
de dubbele maat.”
Wilt u zeggen dat de drie dimensies, waarop Van der Laan zijn grondverhouding voor de ‘plastische uitgebreidheid’ baseert, helemaal niet
van belang zijn? En zo ja, in hoeverre is het plastische getal dan nog het
meest geëigende verhoudingenstelsel voor de architectuur?
“Die drie dimensies zijn het gevolg. Kijk, het zit zo: in het plastische
getal komen twee zaken bij elkaar, namelijk een ervaringsprincipe en
een abstractieprincipe. Overigens komen die in het leven altijd samen,
denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen dispositie en ordonnantie. Het
ervaringsprincipe, van de som en het verschil, heb ik hierboven geschetst.
Als je daarbij het abstractieprincipe voegt van de driedimensionaliteit met
zijn drie onafhankelijke basismaten, 1, p en p², resulterend in de formule:
1 + p = p³, leveren die principes samen de grondverhouding en de acht
maten van het matenstelsel op. Van der Laan werkt het ervaringsprincipe
uit door middel van zijn schifting van kartonnetjes en koppelt dit aan het
hierboven genoemde abstractieprincipe; hier volgen in eerste instantie zes
maten uit, waarop een wat geforceerde redenering over ‘dubbelmaten’
volgt om tot acht maten te komen.
De drie dimensies van Van der Laan blijven echter een gevolg dat wel van
belang is, omdat dat de ruimte geeft om in drie verschillende richtingen
drie verschillende eenheidsmaten te kiezen, maar zijn weg naar acht
maten kan logischer worden afgeleid. Dat alles heb ik uitgelegd in mijn
boek Ruimte en getal 1 uit 1998.”
Is die benadering niet precies de omgekeerde van die van Van der
Laan? In hoofdstuk V van De architectonische ruimte gaat hij uit van
het vergelijken van concrete objecten, van de ervaring dat twee maten
even groot zijn of juist van elkaar verschillen, en vervolgens bekijkt hij in
hoofdstuk VIII hoe vaak dit verschil op elk van beide maten kan worden
afgepast en krijgen ze een abstracte getalswaarde.
“Nee. Van der Laan bedacht zelf of hij was op een reeds bekend resultaat
gewezen dat je, uitgaande van een meetkundige rij van maten, een
lijnstuk op twee manieren kunt verdelen: de zesde maat is zowel de
som van de eerste en de vijfde als de som van de derde en de vierde.
De combinatie van deze twee manieren om een lijnstuk te verdelen leidt
uiteindelijk tot drie onafhankelijke basismaten, 1, p en p². In Het ontstaan
van het plastische getal 2, het artikel dat is gepubliceerd ter gelegenheid
van de 100ste geboortedag van Dom Van der Laan, staat dit ‘in vieren
delen’ van een lijnstuk uitgelegd als een treffende benadering van het
plastische getal – dat men overigens in de Angelsaksische literatuur
geheel ten onrechte het ‘Padovan-number’ noemt, en de rij van Van der
Laan de ‘Padovan-sequence’.
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Dit wiskundige resultaat gebruikte Van der Laan als architect in zijn
verschillende visies over de ‘hoegrootheid’ (typen en orden van grootte
etc.), op basis van een Thomistische wijsbegeerte die in 1931 door een
pauselijke verordening opnieuw leven werd ingeblazen.
Het is voor mij trouwens nog steeds een raadsel dat de abdijkerk met zijn
plattegrond van 3 : 8 en zijn vijf ramen in de breedte en veertien in de
lengte eerder gebaseerd lijkt op de gulden snede dan op het plastische
getal. Ik vermoed omdat Dom Van der Laan zich bij het ontwerp nog niet
geheel bevrijd had van het meten met een meetlint, waarin het beginsel
van Aristoteles – van een stelsel van maten is de grootste maat die, waarvan
je de kleinte maat kunt aftrekken zonder dat je dat ziet – niet verwezenlijkt wordt. En misschien ook omdat Van der Laan toen het plastische
getal, gezien zijn methode van afleiden, nog niet geheel doorgrondde. Ik
betreur het dat Remery en De Haan/Haagsma in hun laatste publicaties
mijn simpele idee, zoals dat hierboven geschetst is, niet vermelden.
Tenslotte zou ik nog het volgende willen opmerken: Als je een foto maakt
van een rij boeken, dan geeft die foto het aantal boeken exact weer,
maar niet hun afmetingen. Maak je een foto van een gradenboog, dan
geeft de foto het aantal graden exact weer, doch niet de grootte van de
boog. Aantallen (tellen) zijn schaalongevoelig, lengten daarentegen niet.
Meten wordt tellen door afpassen. Bij het eerder genoemde ervaringsprincipe van ‘som en verschil’ doen we niets anders. Het afpassen noemen
we superpositie, wat dan het ‘verschil’ oplevert, juxtapositie of het naast
elkaar plaatsen levert de ‘som’. We zijn dan weer daar waar we begonnen
zijn; het verschijnen van een dubbele maat is dus geen mysterie.”
Godfried Kruijtzer, Ruimte en getal. Het plastische getal en het gulden snedegetal,
Amsterdam 1998.
2
Godfried Kruijtzer in samenwerking met André Dam, Het ontstaan van het plastische
getal, Voorburg 2005.
1
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Levende erfenis

U i t b r e i d i n g w o o n h u i s , T o r e n w e g 3, H e m ,
Noor d- Hollan d
Door Hilde de Haan
Architect: Jager Janssen architecten, Rogier Janssen

De jonge Rotterdamse architect Rogier Janssen hanteerde bij de verbouwing
c.q. uitbreiding van zijn ouderlijk huis het plastische getal als ontwerpbeginsel. Op geheel eigen wijze – want Jansen heeft weinig op met Bossche
School-architectuur. Des te meer is hij gefascineerd door de wiskundige
bewijsvoering van het plastische getal zoals verricht door Godfried Kruijtzer.
Dat leidde tot een bijzonder matenspel, in een opmerkelijk huis.
Eind jaren negentig komt Rogier Janssen (1976), dan nog student
Bouwkunde in Delft, bij toeval in het Belgische Waasmunster. Daar bezoekt
hij abdij Roosenburg en is meteen geïntrigeerd door deze krachtige architectuur. Deze ervaring is voor hem aanleiding om zijn afstudeerscriptie
aan het plastische getal te wijden.
De titel die hij kiest is veelzeggend, namelijk: 1,324718. Hij is nieuwsgierig naar de relatie dáárvan met de indrukwekkende architectuur in
Waasmunster. Om de waarde van het plastische getal te onderzoeken,
leest Janssen de boeken van Dom Hans van der Laan en zoekt hij ook
diens neef op – praktiserend architect Hans van der Laan. Maar zeker zo
belangrijk acht hijzelf de uitvoerige gesprekken die hij voert met Godfried
Kruijtzer. Het frappeert hem zeer dat deze de wiskundige bewijsvoering
voor het plastische getal heeft geleverd en hij ziet daarvan ook de
praktische mogelijkheden. Dankzij Kruijtzer, stelt Janssen vast, wordt het
mogelijk de maten van het plastische getal met wiskundige exactheid toe
te passen. Precies ook dat is wat hij in een van zijn eerste bouwopdrachten,
een verbouwing van het woonhuis van zijn ouders, heeft gedaan.
Alvorens op dat bouwwerk in te gaan, is het nodig hier kort in te gaan
op Kruijtzers wiskundige bewijsvoering. Hij constateerde dat volgens Van
der Laan de maten van diens architectonisch stelsel elkaar opvolgen als
de termen van een meetkundige rij: p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, waarin
p de rede is. Dit zou de visuele waarneembaarheid schaalongevoelig
maken. Kruijtzer eiste daarenboven dat de som van twee opvolgende
maten en het verschil van twee opvolgende maten ook maten van het
stelsel zijn. Deze eis leidt tot twee mogelijkheden: óf de rede p is de
gulden verhouding óf de plastische verhouding. Rogier Janssen past deze
voorwaarde zeer consequent toe, waardoor er geen kleine restmaten
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De nieuwe aanbouw aan de achterzijde van de woning

Voorzijde woning

ontstaan. Waar in de architectuur van Van der Laan onnauwkeurigheden
zijn opgenomen, geeft de reeks van Kruijtzer getallen die tot in vele
cijfers achter de komma nauwkeurig zijn.
Tijd om nu naar het ontwerp te gaan dat Janssen voor zijn ouders
maakte. Hun woonhuis staat in het kleine dorp Hem in Noord-Holland,
in de schaduw van een oude kerktoren. Oorspronkelijk was de opdracht
enkel om de keuken te vergroten. Deze bevond zich aan de tuinkant,
achter de woonkamer aan de straatzijde. Dat leverde zo’n ingrijpend
verbouwingsplan op dat besloten werd de ‘nieuwe indeling’ als extra
volume aan de tuinkant van de oude woning toe te voegen. De begane
grond verdubbelde daarmee van oppervlakte en de ingrepen in het oude
gedeelte bleven relatief beperkt.
Janssen greep, als gezegd, deze opdracht aan om zijn scriptie-onderwerp,
het plastische getal, nu eens in de praktijk te toetsen. Maar hij deed dat
op eigenzinnige wijze. Zijn uitgangspunt was feitelijk simpel: hij wilde,
als uitbreiding van het huis, een ruimte met prettige maten maken. Dus
besloot hij om de maten van de ruimte in drie dimensies te bepalen met
behulp van het plastische getal. De muurdikte – zo essentieel voor Dom
Hans van der Laan – speelt in het ontwerp van Janssen echter geen rol.
En ook voor de ruimtelijke organisatie van het ontwerp, de dispositie,
baseerde Janssen zich, naar eigen zeggen, in geen enkel opzicht op de
theorie van père Hans.
In bijgaande isometrische tekening is te zien hoe Janssen dan wel te
werk ging. Als ankerpunt, ofwel de maat waar alle andere maatvoering
van werd afgeleid, koos hij plafondhoogte A (2600 mm). Daaruit leidde
hij twee reeksen van acht maten af, waarbij de kleinste maat A van de
grote reeks (A t/m H) gelijk is aan de grootste maat h van de kleine reeks
(a t/m h). Beide reeksen volgen precies de maten van Kruijtzers reeks.
Als voorbeeld: A = 2600 mm, B = 2600 x 1,324718, C = 2600 x (1,324718)²,
D = 2600 x (1,324718)³ etc.
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Dat matenspel is duidelijk in de isometrie te zien. De maten van het
toegevoegde volume aan het huis zijn: hoogte A, diepte C, breedte F.
Toch wordt dit architectonisch pas interessant doordat ook de relatie met
het oude huis in het verhoudingenspel is opgenomen. In de vroegere
buitenmuur van het huis, aan de tuinzijde, zijn alle ramen en deuren
opengebroken tot aan de grond, zodat hier een soort kolommenrij is
ontstaan. Dat geeft een galerij die zich opent naar de nieuwbouw en
waarvan de dichte zijde grotendeels bestaat uit plafondhoge kasten. Zo
ontstaat een samenspel van oud en nieuw.
Ook dat is goed te zien in de isometrie. De schouw links heeft als
breedtemaat A (tevens plafondhoogte), de diepte van nieuwbouw is C,
en de diepte van galerij + nieuwbouw = D. Hier loont de exactheid van
Kruijtzers reeks: A + B = D. Tegelijk zijn hier de drie grootste maten van
de kleine reeks herkenbaar. De breedtemaat van de schouw is namelijk
ook te benoemen als h (de grootste maat van de kleine reeks), die van de
galerij als f, en de breedte van het muurvlak tussen galerij en schouw als
g. De maten van de kleine reeks zijn verder, in diverse varianten, terug te
vinden in alle kasten.
Opvallend in de tekening: de dikte van de muren en de kolommen zijn
niet benoemd. Het was een bewuste keuze van de architect om ze niet in
het matenspel op te nemen. Hier speelde mee dat hij een zekere weerzin
heeft tegen veel ‘Bossche School-architectuur’, en dat hij zichzelf meer als
modernist beschouwt.
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Linksboven: de tuinkamer gezien vanuit de gang. Linksonder: De uitbreiding aan de achterzijde van
de woning en kasten. Rechts: De gang geflankeerd door een kolommenrij die in maatvoering van het
plastische getal zijn gezet.

Een krachtig voorbeeld van architectonische ruimte, of van een gebouw
volgens het plastische getal, is dit woonhuis daarmee niet. Zo ontbreekt
een stevige greep op het geheel – al is dat bijna onvermijdelijk bij zo’n
verbouwing. Maar als poging om de werking van het plastische getal uit
te proberen, is het wel degelijk interessant.
De ruimtewerking treedt echter niet zonder meer op waar gebruik wordt
gemaakt van het matenstelsel: in de studeerkamer, rechts in de isometrie,
is een boekenkast vormgegeven als twee nissen, waarvan alle breedtematen in de kleine reeks passen. Met de ruimte als geheel heeft dit echter
niets te maken en deze boekenkast heeft dan ook geen ruimtelijk effect.
Anders is dat in de nieuwe woonkamer en in het overgangsgebied tussen
oud en nieuw. Hier versterkt het toegepaste matenspel wel degelijk een
levendige samenhang van alle onderdelen.
Al is het, eerlijk gezegd, wel juist die kolommenrij waarvan Janssen de
maten niet meewoog, die het meest essentieel is voor de beleving van
deze ruimte. Dit is ook niet zo gek: de kolommen hebben een kloeke dikte
(272 mm), en ze begrenzen stevig een galerij die wél een maatgegeven
onderdeel is van de compositie. Dat, in combinatie met het verdere
matenspel, mist zijn uitwerking niet: de bewoners roemen vooral de rust
die de woning nu heeft, dankzij een architectuur die hen uitnodigt om de
ruimten zoveel mogelijk leeg te laten.
Het mooie is, dat dát dan weer wel precies is, waar het ook bij Van der
Laan om gaat.

Foto’s:
archiphoto©architext,
Haarlem
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Mededeling

Kleine morphotheek
De ‘blokkendoos’ noemde Dom Van der Laan zijn morphotheek en
inderdaad, het leermiddel om de vormen van het plastische getal te
verduidelijken heeft veel weg van de blokken waarmee menig kind zich
urenlang stil heeft vermaakt. Dat men spelenderwijs, door de blokken
te combineren en er zelf allerlei dingen mee te maken, de eigenschappen van het matenstelsel kan ontdekken en de verhoudingen
van de verschillende vormen beter leert kennen, is ook precies wat Van
der Laan hiermee voor ogen had. Deze kleine morphotheek bevat de
36 vormen die ontstaan door de verschillende maten van het matenstelsel in lengte- en breedterichting te combineren. In samenwerking
met de Van der Laan Stichting heeft Atelier Willem Noyons hier nu een
uitvoering van gemaakt in onbeschilderd MDF.
Deze uitvoering kunt u voor ¤ 60,00 exclusief verzendkosten bestellen
door een e-mail te sturen aan atelier@noyons.com. Vanaf januari 2012
ook verkrijgbaar via www.vanderlaanstichting.nl.

Alfabet in steen gedigitaliseerd

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