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

n umme r XvI
wi nte r MMXV
€ 8,75

3

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

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

Auteursrecht
De verantwoordelijkheid van gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.
Overname of verveelvoudiging van teksten en illustraties of delen daarvan is slechts
toegestaan met bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur.

Vormgeving
Atelier Willem Noyons: Gonnie Hengelmolen

Druk
DPP, Houten

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

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

‘Verhaal van een overlevende uit de voortijd’
Interview met pater Pieter Roose waarin deze
vertelt hoe Dom Van der Laan mede door
zijn leven als monnik en het contact met zijn
medebroeders intellectueel en spiritueel werd
gevormd.
door Hugo Heijker

4

BHIC, Archief Architectenbureau Van der Laan,
Hansen en Van Hal, Werknummer 131
Het archief van Architectenbureau Van der Laan,
Hansen en Van Hal, sinds enige tijd ondergebracht in het BHIC te Den Bosch, bevat verschillende tekeningen van Dom Van der Laan die
eerder niet bekend waren.
door Coen van der Heiden

14

Overbodig bescheiden
In memoriam Wim Ramselaar
door Gerard van Zeijl

23

Baarle-Nassau revisited
Oorsprong van het plastische getal ontrafeld
door Juliet Oldenburger

24

Het poëtische element van het bouwen
Over expressie door maatverwantschap
door Dick Pouderoyen

33

Maatbeperking na Van der Laan
Twee onderwerpen uit het proefschrift van Dick
Pouderoyen nader belicht
door Dick Pouderoyen

36

Jan de Jong de monografie, nu compleet
door Hilde de Haan

43

3

Pater Pieter Roose o.s.b. (foto: Arnoud Geux, 2012)

4

V e r h a a l va n e e n o v e r l e v e n d e u i t
de voorti j d
O r a l H i s t o r y : Pat e r P i e t e r R o o s e o v e r D o m H a n s va n d e r L a a n .
door Hugo Heijker

Pater Hans van der Laan werd door zijn leven als monnik en het contact
met zijn medebroeders intellectueel en spiritueel gevormd; dat was mede
achtergrond voor zijn werk als architect. Eén van die medebroeders is pater
Pieter Roose, monnik van de abdij St.-Benedictusberg te Vaals. Pater Roose
vertelt over zijn herinneringen aan pater Van der Laan. Hij kenschetst hem als
fenomenoloog, maar ook als een bij, die in de bijenkorf van de communiteit
universele kennis vergaart, welke een voedingsbodem vormde voor zijn
lessen aan de Bossche School en van ideeën die ten grondslag liggen aan de
kerk in Vaals.
Pater Roose werd in 1926 te Hilversum geboren en groeide op in Heerlen. Na
het doorlopen van gymnasium-alfa ging hij op aanraden van een vriend naar de
Benedictijnen van de St.-Paulusabdij te Oosterhout en trad daar in 1945 op 18-jarige
leeftijd in. Al snel werd hij tot hulpkoster benoemd en als zodanig werkte hij nauw
samen met pater Van der Laan, die als koster de leiding had over de sacristie. Beiden
gingen later over naar de abdij in Vaals, pater Roose in 1953 en pater Van der Laan in
1968.
1.
Volgens Anton van Hooff hadden enkele medebroeders een maieutische functie
voor Van der Laan,1 d.w.z. de rol van geestelijke vroedmeester. Pater Roose zegt
hierover:
‘De ‘platoonse’ vroedmééster is bij het baren betrokken als helper – 'voortbrenger’ – ,
maar het is de ‘vrouw’ (pater Roose bedoelt hier pater Van der Laan) die het wezenlijke
doet en de vroedmeester ontbiedt. Natuurlijk is er in het geval van Pater Hans en
mij ook een zekere inbreng van mijn persoon, maar hij was degene die mij vormde.
Langzamerhand ontstond een wederzijdse invloed. Ik verkeerde in Oosterhout door
De noten met de afkorting PR zijn van de hand van pater Roose, die met de afkorting HH van Hugo Heijker.
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mijn benoeming tot hulpkoster van 1946 -1953 dagelijks met pater Hans. 2 Voor mij was
dit een ‘toevallige’ genade, die beslissend was voor mijn hele leven.3 Laten we zeggen:
boven de ‘sacristielade’ van Oosterhout vond heel wat uitwisseling plaats. Zo vernam ik
ook over de lotgevallen rond de benoeming van pater Hans door de hulpbisschop van
Breda, coadiutor mgr. Baeten, tot het geven van lessen aan architecten over kerkelijke
architectuur.4 Zij zouden worden ingezet bij de restauratie c.q. wederopbouw van de
verwoeste of beschadigde kerken in het reeds in 1944 bevrijde deel van Nederland.
Hier ligt de oorsprong van wat bijna twee jaar later de ‘Bossche School’ is geworden,
want na het einde van de oorlog nam monseigneur De Jong, aartsbisschop van
Utrecht, de instelling van Breda over ten behoeve van de katholieke kerkenbouw in
het hele land. ’s-Hertogenbosch werd tot zetel gekozen vanwege de centrale ligging
binnen de Nederlandse kerkprovincie en de eerbiedwaardige positie van wat vanouds
‘de Kathedraal’ wordt genoemd: de Sint Jan van Den Bosch. Het ‘kerkelijke’ verdween
later en de ‘Bossche School’ werd geboren, eerst meer ‘materialiter’, als plaats van
vestiging, vervolgens ‘idealiter’ als aanduiding van een stroming in de architectuur.’
‘Als gymnasiast, in 1945 net geslaagd voor mijn eindexamen, kon ik pater Hans, die een
HBS-achtergrond had, ook wel eens helpen. Stelt u zich voor: ik was een jongeman,
die vanaf zijn 20ste als hulpkoster gedurende zes jaren dagelijks contact had met
pater Hans, toen tussen de 43 en 49 jaar, in ‘verstandhouding’, dat wil zeggen dat wij
elkaar begrepen en verstonden. Bij pater Hans vond iederéén een luisterend oor, maar
blijkbaar gold dit in het bijzonder voor mij. Hij had ten aanzien van zijn eigen inzichten
wat minder feeling voor opportuniteit en hij had niet altijd in de gaten dat te grote
openhartigheid met betrekking tot niet zo welwillende geesten irritatie kon wekken.
Overigens bezat pater Hans wel een sterke psychologische inschatting van mensen.5
In 1965 werd pater Hans feitelijk een der onzen hier in Vaals en was mijn contact met
hem na twaalf jaar opnieuw ‘regulier’, dat wil zeggen dagelijks, zowel op spiritueel
als ‘materieel’ gebied.6 Ik was toen ongeveer 40 jaar. Concreet, bij de lessen in het
Kruithuis7, vond pater Hans bij mij sinds 1965 dat luisterende oor. Op vrijdagavond,
daags voor de cursusdag, verwachtte hij opmerkingen van mij over de tekst die hij had
voorbereid. Dat hoorde bij het ‘spel’. Het diende meer om pater Hans de gelegenheid
te bieden zijn voordracht al een keer te houden. Het reeds opgeschrevene werd
De noten met de afkorting PR zijn van de hand van pater Roose, die met de afkorting HH van Hugo Heijker.
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terzijde gelegd, pater Hans oreerde. Daarna werd de tekst nog wat bijgeschaafd
en bijgewerkt. Pater Hans ging naar Den Bosch met zijn hoofd vol ideeën en
‘oplossingen’. Het papier kwam er in Den Bosch nauwelijks meer aan te pas, maar de
hele conferentie plus nabespreking stond op de band. Mejuffrouw van Kessel, secretaresse van Jan de Jong, die zich zeer betrokken voelde bij de cursus (Jan de Jong bracht
geen kosten in rekening voor haar werk ten bate van de cursus), typte de bandopname
uit. De uitgetypte tekst werd vervolgens door pater Hans bijgeschaafd en het resultaat
daarvan vormde weer het uitgangspunt voor een nieuwe serie lessen, twee of drie
jaar later. Eén en ander groeide uit tot steeds meer lessen, waarbij moet worden
benadrukt dat zij zijn opgebouwd naar de eigen inzichten en ontdekkingen van pater
Hans. Daarmee is verklaard dat hij nergens citaten heeft opgenomen, ook niet in De
architectonische ruimte of in Het vormenspel der liturgie. Uitzonderingen zijn in de
tekst zelf opgenomen. De architectonische ruimte is dus het resultaat van jarenlang
en met grote zorg schaven en bewerken, bij groeiend inzicht en in direct contact met
cursisten, medebroeders en vele andere personen. 8 Het lijkt zo direct, ineens, maar
wat een genese. In mijn geval was er echt sprake van wederzijdse invloed; mijnerzijds:
preken (hij verstond die!), exegese van Schriftteksten en dergelijke, zijnerzijds: bij
allerlei gelegenheden, zoals tijdens de recreatie of in korte opmerkingen: dagelijkse
inbreng van visies en opvattingen.’
2.
Van Hooff noemt een aantal monniken van Oosterhout die deel uitmaakten van de
‘sacristie’, onder wie de paters Boer, Smeets en Talma. Hij spreekt zeer positief over
deze groep monniken, waarbinnen een groot onderling respect en waardering voor
elkaar bestond, zonder dat generatieverschillen een rol speelden. Pater Roose verduidelijkt de rol van Pater Van der Laan in deze groep:
‘Pater Hans was een geboren spiritueel leider, dat wil zeggen op het gebied van ideeën,
maar volstrekt niet op bestuurlijk gebied. Hij had er echter geen moeite mee om
feitelijke leiding door anderen te accepteren, ook op deelgebieden (van bijvoorbeeld
de econoom, leiders van ateliers e.d.). De beschrijving van Van Hooff is exact.9 In 1953
ging ik naar Vaals waar ik al (te?) spoedig ‘secundus post abbatem’ werd.10 Gedurende
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Refter van de abdij St.-Benedictusberg te Vaals (foto: Coen van der Heiden)

vijf jaar was ik er tevens econoom: in die tijd werden al communitair11 – in feite tijdens
‘enthousiaste’ recreaties – plannen ontvouwd voor een toekomstige kerk. De grote
meerderheid steunde pater Hans. Pater prior Truijen, ikzelf, en de ‘komende’ derde
man Ben Schlatmann, die mij in 1958 opvolgde als econoom, waren de gangmakers, en
de communiteit ging over het algemeen spontaan mee. In saamhorigheid was er een
grote groep die de voorstellen van pater Hans steunde. Hier in Vaals vond pater Hans
dus echt een plaats waar hij zich thuis voelde. Hij zocht steun bij zijn medebroeders en
kreeg die ook, in spontane omgang, zonder dat hij daar zelf met voorbedachten rade
De noten met de afkorting PR zijn van de hand van pater Roose, die met de afkorting HH van Hugo Heijker.
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iets voor hoefde te doen. Pater Roose wijt dit aan de pioniersgeest die toen in Vaals
heerste. Tussen de relatief jonge monniken van de stichting te Vaals in 1951 bestonden
geen tegenstellingen.
Pater Hans hechtte sterk aan de ‘traditie van Solesmes’,12 ofschoon hij in Frankrijk
weinig respons kreeg, ook niet vanuit de kloosters van zijn eigen Congregatie van
Solesmes, individuele monniken daargelaten, zoals pater Nau, die als Frans soldaat,
in 1944 in Zeeland zwaar gekwetst aan een been, van de geallieerden verlof kreeg
om tot na 1945 in Oosterhout als militaire detentieplaats te verblijven. Tussen beide
monniken ontstond een blijvende en meedenkende vriendschap.
In 1958 stond het totale kerkplan eigenlijk al vast. Vanaf dat jaar ben ik weer aan
het studeren gezet. De keuze viel op de École Théologique’ van de Dominicanen in
Toulouse.’13
Pater Roose vermeldt een brief die hij tijdens zijn studieverblijf ginds ontving van pater
Hans, waarin deze hem vroeg of er in de galerij van de nieuwe abdijkerk van Vaals
ramen moesten worden aangebracht. Pater Roose raadde dit af, omdat al voldoende
licht binnen zou stromen door de ramen bovenin. Achteraf betoonde pater Hans
zijn dankbaarheid voor deze ruggensteun welke hem over zijn aarzeling heen had
geholpen.
3.
Op de vraag wat het verschil was tussen de ‘sacristie’ en de andere stroming, de
‘bibliotheek’, pleit pater Roose voor een genuanceerde benadering.
‘Ontelbaar veel concrete omstandigheden telden mee. Op de eerste plaats de hartelijke
relatie tussen pater Hans en ‘Père Abbé’, Dom Jean de Puniët de Parry.14 Deze bloeide
verder op toen abt De Puniët in 1931 langdurig werd behandeld voor prostaatkanker
in ziekenhuis de Mariastichting te Haarlem door Wim van der Laan, broer-chirurg van
pater Hans. Toentertijd was dit een zeer gevaarlijke, zo niet dodelijke ingreep. De abt
raakte thuis in het milieu van het gezin van Wim. Pater Hans bezocht zijn abt daar
heel vaak.15 Daarnaast waren er ook een paar novicen, onder wie Nicolaas Boer, die
vertrouwd waren met de abt en een sterke persoonlijke band met hem onderhielden.
Ten tweede speelden karakters en volksaard een grote rol. Omdat de eerste monniken
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van Oosterhout Fransen waren, was hun levenshouding bepalend voor de sfeer in het
klooster, waarbij een sterke francofilie een rol speelde. Dat botste weleens met de
later ingestroomde monniken van Nederlandse afkomst, waarvan een aantal streefde
naar een wederopleving van de abdij van Egmond.16 De Hollanders uit het ‘bewolkte’
land van de Nibelungen tegenover de Fransen van het zonnige zuiden, de praktische
instelling van de Hollanders, die tot uitdrukking kwam in hun handelsmentaliteit en
belangstelling voor techniek, tegenover de Franse, spirituele mentaliteit, kortom:
mensen van het ‘uti’ tegenover mensen van het ‘frui’.17
4.
Van Hooff betoogt dat het louter sacrale of puur religieuze pater Van der Laan
nooit kon bekoren, omdat hij de schijn ervan doorzag. Wilt u daarop ingaan?
‘Pater Hans noemde louter sacraal ingestelde lieden rubriekenmannetjes die ‘dingen
zitten te doen’.18 Van het feit dat de abdijkerk niet ‘religieus’ kón zijn door een
letterlijke oriëntatie, maar in plaats daarvan zuid-noord moest staan, maakte pater
Hans geen enkel probleem, bijna integendeel. Deze reactie spreekt in dit verband
boekdelen. Volgens pater Hans waren architectuur en spiritualiteit twee verschijningsvormen van één en hetzelfde, waarbij gebouwen een opening voor de geest bieden,
omdat de kerk zelf liturgie is: ora et labora.19
Overigens hadden – in tegenstelling tot wat Remery stelt20 – de inhoud en de betekenis
van wat Dom Guéranger en het Tweede Vaticaans Concilie zeggen over liturgie zijn
warme instemming. Dom Guéranger kende hij natuurlijk heel goed, als geestverwant
en vanuit de traditie van Solesmes. 21 Ook citeert hij het ‘Sacrosanctum Concilium’, het
document waarin het Tweede Vaticaans Concilie een korte samenvatting geeft van
zijn leer over de liturgie. 22 Annibale Bugnini23 was zijn alter ego, juist in diens feitelijke
uitwerking van Vaticanum II in nieuwe rubrieken.’
In dit verband is de filosofie van de handeling van Maurice Blondel24 , die pater Van der
Laan zo aansprak van belang: ten eerste is de voor hem zo belangrijke liturgie in feite
handeling of ‘actio’. 25 Ten tweede is kennis bij pater Hans ‘makende’ kennis.
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5.
Van Hooff typeert pater Van der Laan als het intellectuele type van de ‘bij’. Hij zet
zijn metafoor van pater Hans door met de term intellectuele ruikers, waarmee hij zijn
inspiratiebronnen bedoelt. Welke intellectuele ruikers zijn bij u bekend? Op welke
wijze gebruikte hij deze ruikers?
‘Pater Hans was op het gebied van vormgeving een autoriteit zonder autoritair te zijn,
een echt nederig mens, tot zijn dood toe. Hij was niet tevreden met wat hij al wist:
hij bleef niet hangen in het reeds ontdekte en zocht altijd verder. Als de nijvere bij
bezocht hij – met een zekere feeling – de ‘bloemen’ die hij tegenkwam, voor zover ze
voor hem ‘aantrekkelijk’ waren. Hij proefde de nectar en integreerde die in het reeds
verzamelde. Wat hij ontleende, werd als idee zijn eigen bezit. Pater Roose citeert uit
een antifoon die wordt gezongen op 22 november, de feestdag van St. Cecilia: Cecilia,
uw dienstmaagd, diende u als een samenhang gevende ‘bij’ vol inhoud. 26 Pater Hans
zocht nooit naar boeken of media, maar nam direct het gehoorde of gelezene in zich
op als dat iets bijdroeg aan zijn inzicht, waarbij hij dus wel selectief was. Vaak is de
bij dat ook. Daarbij was de voorlezing tijdens de maaltijd in de refter van het allergrootste belang. Tijdens zijn leven als monnik heeft pater Hans zeker achttien maal de
gehele Bijbel horen voorlezen, waarvan het Nieuwe Testament praktisch elk jaar in zijn
geheel voorbij kwam. En dan eet men luisterend. Heel vaak ‘citeerde’ hij dan ideeën
geïnspireerd door de lezing die hij zojuist had gehoord. Daarbij kwamen bovendien
de voorkomende lezingen van de H. Schrift in de Mis en evenzo van het koorgebed,
welke hij ontelbare malen uitgesproken en gehoord heeft, en telkens in een open
geest. Iedere dag in de bijenkorf van de communiteit: er bestaat geen betere weg om
universele kennis te ontvangen. Zijn monnik zijn was dus de achtergrond van alles wat
hem bezig hield’. 27
6.
Anton van Hooff noemt de theorie van pater Hans een fenomenologische beschouwing
van de werkelijkheid, met andere woorden: hij neemt de verschijnselen van de concrete
werkelijkheid als uitgangspunt voor zijn theorie. Heeft zijn beroemde uitspraak over
de lade van de sacristie hiermee te maken?
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Dom Guéranger (1805-1875)

‘In het algemeen beschouwd

11

‘De uitdrukking ‘uit de lade van de sacristie’ is een eenmalig aforisme dat een eigen
leven is gaan leiden en moet als zodanig gerelativeerd worden. Maar pater Hans
bedoelt natuurlijk dat de vormgeving van gewaden voor hem de aanleiding werd
tot een intensieve studie over kleding en veel voorwerpen voor allerlei instellingen
(vrouwelijke kloosterorden, zangkoren, broederschappen e.d.). Ook het door hem
ontworpen vaatwerk past in dit verband, bijvoorbeeld de talloze kelken die telkens
weer een meer vereenvoudigde vorm kregen. En dan uiteraard kerken en woonsteden.
In alles bleek pater Hans een echt fenomenoloog. Toen onze vorige abt Nicolaas de
Wolf28 vanuit Oosterhout eind jaren’50 in Nijmegen studeerde bij Schillebeeckx 29
kreeg hij van een hoogleraar te horen: ‘U komt uit het klooster waar die fenomenale
fenomenoloog huist?’30 De Wolf wist niet wie of wat hij bedoelde, maar inderdaad: de
verschijnselen in de concrete werkelijkheid waren de uitgangspunten in het denken
van pater Hans. Hij zag de verhoudingen direct en stelde die bij met behulp van het
plastische getal. Hij had dus een zintuiglijke manier van ontwerpen.’
7.
Aan het einde van zijn voordracht zegt Van Hooff: “De filosofische draagwijdte van de
overwegingen te reflecteren die tot het plastische getal hebben geleid, liet père Hans
graag aan anderen over”. Is hiervoor een reden aan te wijzen? Wellicht een scherp
onderscheid tussen theoretici en mensen van de praktijk zoals hijzelf?
‘Van Hooff bedoelt dat Van der Laan geen metafysische verhandeling over de concrete
werkelijkheid heeft willen of kunnen schrijven. Dat was niet zijn weg. Van Hooff zelf
is echt vakmetafysicus. Wat hij doet is te abstract voor de doorsnee mens, ofschoon
het voor de denkwereld van belang is. Pater Hans was een feítelijk metafysicus. 31 Zijn
genialiteit bestond in de manier waarop hij het concrete benaderde: het algemene
van de natuur gaf hij vorm in het concrete van architectuur en voorwerpen. Het
vertrekpunt van elk idee was zintuiglijke waarneming.’
In dit verband stelt pater Roose dat niet vergeten moet worden hoe pater Van der
Laan in zijn persoon velerlei talent verenigde voor wiskunde en vormgeving, en deze
invalshoeken met verklarende en pakkende voorbeelden uit het gewone dagelijkse
leven kracht bijzette.￼

De noten met de afkorting PR zijn van de hand van pater Roose, die met de afkorting HH van Hugo Heijker.
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Abdij St.-Benedictusberg te Vaals, de trap in het atrium (foto: Coen van der Heiden)
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BHIC, Archief Architectenbureau
Va n d e r L a a n , H a n s e n e n Va n H a l ,
W e r k n u m m e r 131
door: Coen van der Heiden

Sinds meer dan een jaar beschikt het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) in Den Bosch over het archief van Architectenbureau Van der Laan,
Hansen en Van Hal. Centraal daarin staat het werk van Nico van der Laan
(1908-1986), die vanaf de jaren ’40 – vaak in nauwe samenwerking met zijn
oudere broer Hans – tot 1980 heeft gewerkt aan een omvangrijk oeuvre.
Dit oeuvre staat in een directe relatie tot de ontwikkeling van de architectuurtheorie van Dom Hans van der Laan (1904-1991). Daarnaast was Nico
directeur en studieleider van de cursus Kerkelijke Architectuur, beter bekend
als de Bossche School, waaraan Dom Van der Laan jarenlang les heeft
gegeven. Omdat de ontwerpen van Dom Van der Laan vrijwel altijd op het
bureau van Nico werden uitgewerkt, bevat het nu in het BHIC ondergebrachte archief verschillende tekeningen van Dom Van der Laan die eerder
niet bekend waren.
Wie een bezoek brengt aan de Citadel, het oude fort waar het BHIC thans is gevestigd,
zal ook het nabijgelegen Kruithuis passeren, de locatie waar deze cursusbijeenkomsten
jarenlang werden gehouden.
Voor mij was de inzage van dit archief een hernieuwde kennismaking met de
tekeningen die ik onder ogen kreeg toen ik in 2001 net werkzaam was op Bureau van
der Laan. Al de sinds het ontstaan van het bureau bewaarde tekeningen bevonden
zich grotendeels op de zolder in de Verwersstraat. Als net afgestudeerde architect
en jonge bureaumedewerker was er uiteraard één map die ik per se wilde openslaan,
die van de abdij St.-Benedictusberg in Mamelis. Maar eigenlijk wist ik toen nog niet
waar ik in deze verzameling schetsen en uitgewerkte ontwerpvoorstellen precies naar
moest kijken.
Eerste ontmoeting
In de zomer van 1995 bracht ik voor het eerst een bezoek aan de abdij in Mamelis
bij Vaals. Ik kende dit gebouw alleen van de prachtige documentaire De natuurlijke
ruimte, die Frank Scheffer in het begin van de jaren '90 had gemaakt. Zonder adres
of routebeschrijving ging ik op pad. Na een paar keer de weg te hebben gevraagd en
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Overzichtstekening uitbreiding abdij te Vaals, vermoedelijk gemaakt in 1957 door Dom Hans van der Laan (archief BHIC)

een tocht door het bos langs de achterzijde van de kloostertuin stond ik opeens op
het voorplein. De deur werd voor mij opengedaan, waarna me de weg werd gewezen
naar de crypte en de bovenkerk. Ik werd getroffen door de onmiddellijke ervaring van
ruimte en eenheid die hier in de architectuur is gerealiseerd. De vraag hoe dit alles tot
stand is gekomen, heeft me sindsdien niet meer losgelaten.
De ontstaansgeschiedenis van de abdijkerk en de latere uitbreidingen is terug te
lezen in verschillende publicaties en omspant een tijdspanne van meer dan 35 jaar,
die aanvangt rond 1956, het jaar waarin Dom Van der Laan voor het eerst een nieuw
plan maakt voor de uitbreiding van onvoltooide abdij van Dominikus Böhm en Martin
Weber (1921-'23). Van dit ontwerp is eerst in 1961 de crypte ofwel de benedenkerk
uitgevoerd. Pas vanaf 1967 wordt er verder gebouwd aan de bovenkerk, het atrium en
de voorbouw met portiersloge en spreekkamers.
In de tweede helft van de jaren '80 volgen de bibliotheek, de nieuwe gastenvleugel
en de verdere completering van de hof, inclusief de open galerij. In de tussentijd
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Plattegrond bovenkerk abdij te Vaals, april 1959, getekend door Nico van der Laan (archief BHIC)

heeft het oorspronkelijke ontwerp uit '56 een flink aantal wijzigingen ondergaan. In
feite resteert enkel de globale opzet van de plattegrond. Veranderde en vernieuwde
inzichten ten aanzien van liturgie en architectuur hebben vervolgens geleid tot het
geheel zoals dat nu bekend is.
Hoe anders het eerste ontwerp was geconcipieerd, werd mij duidelijk tijdens de
tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum te Maastricht (2000), waarin de eerste
ontwerptekeningen voor de abdij waren geëxposeerd: de voorbouw had nog een
zadeldak en de lantaarn van de − nog minder lange − bovenkerk bestond uit een
trits smalle ramen. Interessant was ook de trap in het atrium. De tekening toonde een
trap met een spijlenhek en een uitkragend tussenbordes, enkel ondersteund door een
losstaande muur. Er was nog geen spoor te bekennen van de monumentale trap die
later een van de beeldmerken van de abdij bij Vaals zou worden.
Bij een bezoek aan het archief in de abdij tijdens een retraite, die ik ondernam in
het voorjaar van 2009, ontdekte ik hoeveel verschillende ontwerpstadia er aan de
realisatie van het bouwwerk vooraf zijn gegaan. Bij bestudering van alle bouwkundige
tekeningen van Dom Hans van der Laan viel op dat deze veelal afgeronde ontwerpen
toonden, meestal helder opgezet; alle maten afleesbaar of afleidbaar, vaak maar
één keer genoteerd. Dit langere verblijf binnen de muren van de abdij leerde mij het
gebouw kennen als een wezen met een eigen, sterke persoonlijkheid of identiteit. Net
als bij een interessant gelaat zijn het de bijzondere trekken die het karakter geven.
Zo blijven de kleine verschillen in raambreedte van de hoekramen in de bovenkerk
intrigeren, waarbij de vergelijking met het zogenaamde 'hoekprobleem' − de wijze
waarop er in de klassieke architectuur subtiel wordt gevarieerd met de positie van de
hoekkolommen - zich opdringt.
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Doorsnedetekening van de bovenkerk en het atrium, abdij te Vaals, 10 mei 1965, vermoedelijk getekend door
Dom Hans van der Laan (archief BHIC)

Gewijzigde maatvoering van de vensteropeningen in de lantaarn, abdijkerk te Vaals, januari 1967, vermoedelijk getekend door Dom Hans van der Laan (archief BHIC)
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Bureauwerk
De hernieuwde kennismaking in het BHIC met de tekeningenmap van de abdij was er
een met verrassingen. Met op de achtergrond de kennis van de verschillende ontwerpfasen uit het archief in Vaals en alle publicaties die in de tussentijd zijn verschenen,
ging er opnieuw een wereld open. De gehele tekeningenset toont zich als een dwarsdoorsnede van al het bureauwerk dat op het bureau van Nico van der Laan is geproduceerd. De naam van de tekenaar ontbreekt op vrijwel alle bladen, waardoor het
gissen wordt naar de maker. De meeste tekeningen zijn echter wel gedateerd, zodat
de afgelegde weg naar het eindresultaat goed herleidbaar is.
Ik realiseer me dat onderzoek naar een ontwerppraktijk als deze voor ontwerpen
zoals die nu worden gemaakt praktisch onmogelijk zal zijn. Ontwerpers en tekenaars
vertalen hun ideeën en oplossingen tegenwoordig direct in digitale gebouwmodellen,
terwijl op het bureau in Rosmalen versies voortdurend werden hertekend in potlood
en inkt. Hierdoor zijn nu nog beslissingen terug te lezen die de bijzondere karaktertrekken van de abdij hebben veroorzaakt.
Hoekramen van de lantaarn
De tekeningen in BHIC tonen opeenvolgende ontwerpstadia van de uitbreiding van
het klooster. In de eerste versies valt op dat de centrale ruimte van de kerk aan alle
vier de zijden is omgeven door galerijen. Vergeleken met de lange en smalle abdijkerk
in Oosterhout zou deze opzet hebben geleid tot een opmerkelijk ondiepe en brede
kerkplattegrond. Dat Dom Hans van der Laan dit ook voor ogen had, blijkt uit de brief
aan Richard Padovan1 uit 1985 . Hierin beschrijft hij zijn ideale dispositie van de kerk:
met het altaar binnen een ongeveer vierkante ruimte voor het monnikenkoor, daarvoor
het vak voor de gelovigen en daarachter een smalle strook voor de ceremonies, zodat
met het gezicht naar de gelovigen kon worden gecelebreed. De uitwerking van dit
schema vindt pas plaats na 1959, zoals blijkt uit de plattegrond in het bureau-archief
waarin er in dat jaar nog wordt uitgegaan van een opstelling met het altaar op een
verhoogd podium in strook achter het monnikenkoor. Het Tweede Vaticaans Concilie
moest dan nog plaatsvinden.
De kerkplattegrond, aan drie zijden geflankeerd door galerijen, krijgt uiteindelijk een
meer langgerekte vorm met een verhouding van 3 op 8, in navolging van de structuur
van de crypte, die in 1961 tegelijk met de onderste laag van het latere atrium werd
gerealiseerd.
De posities van de kolommen van de galerijen van de lange zijden van de bovenkerk
liggen daardoor goeddeels vast. Dit geldt echter nog niet voor de posities van de
penanten binnen de raamstroken van de ‘lantaarn’. Uit de tekeningen in Den Bosch
blijkt dat de maatvoering en onderverdeling hiervan pas in de eerste maanden
van 1967 definitief werden vastgelegd. Een doorsnede van de kerk uit 1965 toont
bijvoorbeeld nog een galerij waar zich per travee twee ramen boven elke opening
bevinden. Alhoewel beide broers eerder hebben geëxperimenteerd met stapelingen
van niet-samenvallende reeksen van galerij-openingen en daarboven gelegen vensters
− een vroeg voorbeeld hiervan is de Catharinakerk in Heusden uit het jaar 1949-‘50
− verschijnt pas in januari 1967 voor het eerst op tekening het ritme van 14 vensters
1

Brief d.d. 24 januari 1985, geciteerd in de ongepubliceerde studie van fr. Lambertus Moonen o.s.b.,

Pater Hans van der Laan O.S.B, zijn werk als monnik van de St. Paulusabdij te Oosterhout, p. 11.
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Doorsnedetekening van de trap in het atrium, abdij te Vaals, november 1967, vermoedelijk getekend door
Nico van der Laan (archief BHIC)

boven 8 openingen in de galerij. De zeer dichte pijlerstelling van de lantaarn vormt
daarmee het sluitstuk van de compositie. De consequentie van de maatvoering leidt
nu tot een situatie waarbij de buitenste vensters geen penant met een voldoende
breedte meer toelaten op de uiteinden.
Enige tijd wordt er op tekening gespeeld met het idee om het gebrek aan lengte
tegemoet te treden door het versmallen van de twee eerste en de twee laatste
openingen. In theorie leidt dit plaatselijk echter tot een pijlerafstand die zo kort is dat
er hier eerder van een raam- dan een pijlerstelling moet worden gesproken. In mei 1967
wordt de knoop doorgehakt en krijgen de langsgevels in de kerk de kenmerkende veel
kortere openingen op de uiteinden. Hiermee verdwijnt ook het idee om zes gelijke
raamopeningen in de kopgevels op te nemen definitief van de tekentafel. Ook hier
krijgen de buitenste vensters een verkorte maat. Het spelen met varianten, volgens
het principe van 'multiple choice', herken ik als een werkwijze waar ik ook zelf binnen
het Bureau van der Laan mee in aanraking kwam. Uiteindelijk is dit vaak de weg om te
komen tot de meest consequente afweging. De robuustheid van de twee boven elkaar
geplaatste, ongelijke ritmes hoorde het overduidelijk te winnen van op het eerste
gezicht elegante oplossingen voor lokale maatproblemen.
De trap
De veranderingen die Bossche School gedurende de jaren '60 onderging in de keuze
van stijlelementen en expressiemiddelen worden weerspiegeld in de ontwikkeling van
het plan voor de abdij. Hoewel de gekantrechte vormen van de crypte − alleen de
ramen kende licht getoogde rollagen − een radicale breuk waren met de meer traditionalistische vormgeving van daarvoor, laten de verschillende versies een geleidelijk
ontstaansproces zien van detailleringen die later in het oeuvre van pater Van der Laan
beproefde recepten worden.
In het atrium verschijnen pas betrekkelijk laat de dichte, uit horizontale houten
delen samengestelde balustraden. Na enkele versies met verticale spijlen blijkt dit de
20

De tekeningen van de trap (versie november 1967) heb ik vertaald in een 3D-model, waarbij ik tot de ontdekking
kwam dat bij realisatie van deze variant de betonnen balk, waar de bovenzijde van de trap op rust, duidelijk in het
zicht komt en leidt tot enige, minder bevredigende oplossingen in de detaillering van de balustrade.

oplossing voor de borstweringen op de verdieping. Deze nieuwe, nagenoeg abstracte
en minimale vormgeving is ook terug te vinden in de nieuwe detaillering van het
meubilair en de uitvoering van de houten binnenwanden, en lijkt aanvankelijk ook
de oplossing voor de trap die in de voorhof leidt naar de bovenkerk. Het eerdergenoemde tussenbordes verdwijnt redelijk snel uit de ontwerpvoorstellen en verandert
in een trap die als één lang betonnen element de gehele lengte van ruim zeven meter
overspant. De dichte balustrade in hout vertoont zich als een consequente doorwerking
van de nieuwe detaillering. Hoewel deze variant tot in bestek is uitgewerkt, moet er
een duidelijke reden zijn geweest om hiervan af te wijken.
In de stapel opgevouwen tekeningen in het archief stuitte ik op een uit de hand
geschetste eerste opzet voor de trap zoals iedereen deze kent. Het handschrift is onmis21

Schets van de trap in het
atrium met een gemetselde
balustrade, vermoedelijk
gemaakt begin 1968 door
Dom Hans van der Laan
(archief BHIC)

Abdij St.-Benedictusberg te
Vaals, de trap in het atrium
(foto: Coen van der Heiden)

kenbaar dat van pater Van der Laan. De dunne houten balustrade is veranderd in een
stevige muur die binnen de brede galerijmaat de ruimte verdeelt in de maat van de
trap en een restmaat tussen de trap en de kolommen; bijna een orde binnen een orde.
De trap-muur doet langs het open midden van het atrium een mini-galerij ontstaan
die voor de monniken in het dagelijks gebruik de directe verbinding vormt tussen het
voorgebouw met de spreekkamers en het slot. Samen met de dubbelhoge kolommen
verleent deze 'galerij binnen een galerij' de ruimte een wezenlijk monumentaal
karakter.
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Ove r bodig b e sc h e i de n

I n memor iam Wim Rams e laar
door: Gerard van Zeijl
Een jaar geleden overleed Wim Ramselaar. Na bij Jan de Jong te hebben gewerkt was
hij in de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, mijn collega. Hij was een erudiet
docent en stond bekend om zijn nuchtere relativering. Zo sprak hij slechts op verzoek
over de Bossche School, naar zijn eigen zeggen was hij immers geen ‘gelovige’. In 2011
schreef hij ‘nog eens zorgvuldig te willen nagaan wat ik van de Bossche School kan en
wil geloven’. Met zijn opmerking: ‘Geloof is niet meer van deze tijd’ nam hij tenslotte
afstand van de bezwerende wijze, waarop De Jong architectuur verbond met het
hoger ideaal van het Rooms katholicisme.
Wim stoorde zich als architectuur voor het karretje van opgewonden of dogmatische
ideologieën werd gespannen. Hij baseerde zich liever op de regels, die hij – al tijdens
zij studie in Delft – in de Bossche School herkende. De ‘grove’ Rotterdamse taal van de
functionalist en hoogleraar Van den Broek kon hij slecht waarderen. De ‘beschaafde’
Granpré Molière sprak hem aan, hoewel hij moeite had met diens bekering tot het
katholicisme. Het deerde hem niet, dat Dom Van der Laan eenzelfde geloof deelde,
want hij had vooral oog voor diens heldere omgang met architectonische regels.
‘Eindelijk een theorie te midden van al het geharrewar’, verzuchtte hij en deze theorie
zou hij met volle overtuiging gedurende zeven jaar bij Jan de Jong in praktijk brengen.
De Jong bewonderde hij ook, maar vooral om diens vakmanschap. Op zijn beurt
bewonderde De Jong Wim Ramselaar vanwege zijn genuanceerder omgang met de
regels en zijn gevoel voor compositie. De samenwerking liep niet spaak om architectonische meningsverschillen maar omdat De Jong Wims persoonlijke leven vanuit zijn
stellige opvattingen indringend begon te bekritiseren.
In deel I van de monografie Jan de Jong schetst Wim op sobere wijze diens levensweg.
Het verhaal is een verslag geworden waarin hij uiteindelijk uit de schaduw treedt, daar
zijn bescheidenheid ‘overbodig’ bleek. Zelf schreef hij daarover: ‘nooit op erkenning
uit te zijn geweest. Is dit bescheidenheid of gebrek aan durf en zelfvertrouwen? Ik ben
nooit profeet geweest, ook niet van het plastisch getal’. In het besef dat (i.p.v. hoe?)
‘onverbeterlijke betweters’ de Bossche School als strenge dogmatiek poneerden, wist
Wim zich een kritisch adept.
Na het relatieve isolement bij Jan de Jong, kreeg Wim bij de TU Eindhoven ruimte voor
studie om het vak Architectonisch ontwerpen theoretisch te verbreden. Hij distantieerde zich, In de woelige zeventiger jaren distantieerde hij zich, vaak op ironische
wijze, van de opkomende politisering van architectuur door de intrinsieke regels van
het vakgebied te doceren. Hij geloofde niet dat architectuur ‘een ideale samenleving’
kon afdwingen, maar zag architectuurtheorie als noodzakelijke basis voor het toen
nog deels artistieke en deels pragmatische ontwerpambacht. Menig student bewaart
goede herinneringen aan zijn heldere en beschouwelijke wijze van doceren. In dit
architecturaal landschap werd Wim gezien als een stille en zoekende kracht.
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Baar le - Nas sau r evi s ite d

O o r s p r o n g p l a s t i s c h e g e ta l o n t r a f e l d
door: Juliet Oldenburger

Een van de vragen die het boek van Padovan over Dom Van der Laan
oproept, is hoe de grondverhouding van het plastische getal – het door Van
der Laan ontwikkelde verhoudingensysteem – nu eigenlijk is gevonden.1 In
het vorige nummer van Thematismos heeft Hans W. van der Laan getracht
hier een antwoord op te geven door aan de hand van de bakstenen een
nauwkeurige analyse te maken van de St.-Salvatorkapel in Baarle-Nassau, het
eerste bouwwerk waarin het plastische getal in 1931 is toegepast. Op grond
van een passage in een brief aan Richard Padovan beschouwt hij de derde
dimensie van het klokkentorentje als de sleutel voor de ontdekking van het
plastische getal. Uit een latere brief blijkt echter dat de grondverhouding van
het plastische getal haar oorsprong vindt in de verdeling van een lijnstuk.
Het Van der Laan-archief in de abdij in Vaals bevat twee
brieven aan Richard Padovan waarin het ontwerp voor de
kapel in Baarle-Nassau c.q. de vondst van de grondverhouding van het plastische getal aan de orde komt: een
brief van 29 mei 1984, die onder meer een tekening van
de kapel en een van de Domtoren bevat, en een brief van
24 augustus 1987. In deze brieven brengt Van der Laan
zijn ontdekking niet alleen in verband met de door Paul
Bellot gebezigde gulden snede, maar ook met een schema
van de Domtoren dat hij in zijn studietijd heeft gemaakt.
‘Met de toren van Utrecht voor ogen en de gulden snede
van Dom Bellot in het achterhoofd, zocht ik naar het vaste
uitgangspunt voor het ontwerp’. 2
Toen Van der Laan in 1928 voor de kapel in BaarleNassau werd benaderd, was men al begonnen om op de
fundamenten van het koor van een afgebroken gotisch
kerkje een devotiekapel op te bouwen. ‘Een aannemer
en enkele metselaars besteedden daar hun vrije tijd
aan. Ze waren ongeveer 1½ meter hoog toen ze geen
raad wisten met de voorgevel, vooral omdat de pastoor
er een klokketorentje bovenop wilde hebben’, schrijft
Van der Laan in 1984 aan Richard Padovan.3 ‘De pastoor

1

Richard Padovan, Dom Hans van der

Laan. Modern Primitive, Amsterdam 1994,
hst. 5.2.
2

Dom H. van der Laan, Brief aan Richard

Padovan d.d. 29 mei 1984 (Archief Hans
van der Laan, Abdij St.-Benedictusberg
Vaals)
3

Ibidem

Pag. 24: Bladzijde uit de brief van Dom Hans
van der Laan aan Richard Padovan d.d. 24
augustus 1987 (Archief Hans van der Laan,
Abdij St.-Benedictusberg Vaals)
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4

Padovan

schrijft:

‘1928,

Dom

Bellot

having returned to Solesmes, the young
novice took his place as advisor on the

kwam Dom Bellot raadplegen die toen al voorgoed naar
Frankrijk was vertrokken, en Vader Abt stuurde mij naar
de spreekkamer: ik zou het ook moeten weten’.4

design of the façade’ (R. Padovan, Modern
Primitive, p. 86). Hoewel men uit de ‘afwijkende’ vormgeving van de smalle vensters en de gulden snede-verhouding van
bijvoorbeeld de toegangsdeur (b x h = 1
: 1,618) kan afleiden dat Paul Bellot o.s.b.
bij het ontwerp voor de gevel van BaarleNassau betrokken is geweest, is uit Van
der Laans woorden feitelijk niet op te
maken dat Bellot ook daadwerkelijk een
hand heeft gehad in de eerste opzet voor
de kapel. In de ‘gemeentelijke monumenten-beschrijving' staat de kapel op naam
van Dom Van der Laan.
5

Het Griekse woord ‘plastos’ is afgeleid

van het werkwoord ‘plastein’: uit leem
kneden; vormen. Van der Laan koos de
term 'plastisch' getal vanwege de betrekking met onze driedimensionale perceptie
van de ruimtelijke werkelijkheid.
6

Zie

ook:

Naalden:

Juliet
De

Oldenburger,

architectuurtheorie

‘Huis
van

Dom Van der Laan in een notendop’ in:
Jaarverslag

Hendrick

de

Keyser

2012,

p. 47-69, en voor de omschrijving 'niet
tot elkaar herleidbare delen': Godfried
Kruijtzer, 'Het ontstaan van het plastische
getal', Voorburg 2005, p. 5.
7

De – in de geschiedenis van de architec-

tuur veel toegepaste – matenreeks die
voortkomt uit de ‘wortel 2’-verhouding is
bijv. ook een meetkundige rij, maar deze
genereert door optelling van de opeenvolgende maten geen nieuwe maten uit
dezelfde rij. Ook bestaat er bijvoorbeeld
geen meetkundige rij waarvoor geldt: 1 +
x = x4 . Zie: Godfried Kruijtzer, Ruimte en
getal. Het Plastische getal en Het Gulden
Snedegetal, Amsterdam 1998/Delft 2010.
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De ‘aanwijzingen’ in de brieven en de schets die Dom
Van der Laan bij zijn eerste brief aan Richard Padovan
voegde, hebben met name betrekking op de toren. Van
der Laan schrijft hierover: ‘Het probleem spitste zich toe
op het conflict tussen het vlakke van het geveltje en het
volumineuze van het torentje waarvan de derde dimensie,
ik weet niet meer hoe, mij op het spoor bracht hoe de
gulden snede te corrigeren’. Bij de ontdekking van het
plastische getal5 speelde de dikte van het torentje op de
een of andere manier dus een cruciale rol.
Dom Van de Laan vertelt ook dat toen Dom Paul Bellot
hem de waarde van de gulden snede wilde aantonen,
hij niet begreep waarom deze verhouding voor de architectuur van belang zou zijn; het leek hem een willekeurige
mathematische formule zoals er zovele bestaan. Dit doet
vermoeden dat Van der Laan bij zijn vondst direct het
verband met de driedimensionaliteit van architectuur
inzag, maar is dat eigenlijk wel zo?
‘Vooral toen ik merkte dat bij een verdeling van een lijn in
twee delen volgens deze verhouding een tweede deling
van het grootste deel een deel opleverde evengroot als het
kleinste deel van de eerste deling, werd die verhouding
voor mij uit architectonisch oogpunt waardeloos’ vervolgt
Van der Laan in zijn brief, ‘tussen de delen van de opeenvolgende delingen ontstond in plaats van een gelijkenis
een soort gelijkheid’. Op de een of andere manier stoorde
hij zich dus aan de dubbele maten die bij de verdeling
van een lijnstuk volgens de gulden snede ontstaan (afb.
1, midden).
Plastisch getal berust op driedeling van een lijnstuk
Hoe kon dit probleem van die dubbele maten nu worden
opgelost? Als we naar een lijnstuk kijken, dat op bovengenoemde manier volgens de gulden snede is verdeeld, lijkt
de oplossing eigenlijk heel eenvoudig. Kan de middellijn
tussen de twee gelijke maten niet zo worden verschoven
dat er in plaats van het kleinste deel en de verdubbeling
van de grotere maat drie opeenvolgende maten ontstaan,
die steeds tot elkaar in dezelfde verhouding staan en zo
een meetkundige rij vormen, d.w.z. waarbij a : b = b : c? Bij
handhaving van het kleinste deel lijkt dit – op het eerste
gezicht althans – mogelijk (afb. 1, rechts). Vermoedelijk is
een dergelijke ‘meetkundige trisectie’, d.w.z. de verdeling
van een lijnstuk in drie ongelijke, niet tot elkaar herleidbare
delen, die steeds tot elkaar in gelijke verhouding staan,
ook datgene wat Van der Laan in eerste instantie heeft
gezien.6

‘Ik herinner mij alleen het moment bij het gaan naar de
refter, op enkele meters van de deur, dat ik een helder
inzicht kreeg in wat later de grondverhouding zou heten,
en daarna de berekening onder het eten van de maten van
het stelsel dat eruit voortvloeide. Ze lagen vlak tegen de
telkundige verhoudingen aan van de [Dom]toren’, schreef
Van der Laan in 1984 aan Padovan.
In de brief van drie jaar later, ook aan Padovan, schrijft hij
echter nog iets anders: ‘Ik zocht toen naar een onderscheid
der delen van de eerste deling, zodat bij een tweede
deling van het grootste deel, het nieuwe grootste deel [b]
in dezelfde verhouding stond tot het kleinste deel van de
eerste deling [c] als de beide delen van de eerste deling
ten opzichte van elkaar’. In analogie met de gulden snede
vermoedde Van der Laan dus – en dit is essentieel – dat de
verhouding tussen het middelste en het grootste deel (b
: c) gelijk was aan die tussen het grootste deel en de som
van de twee kleinere delen (c : [a + b]), c.q. dat ook de
optellingen deel uitmaakten van de meetkundige rij. Dat
deze veronderstelling in werkelijkheid een toevalstreffer
was, zal hij zich op dat moment niet bewust zijn geweest.7

afb. 1 Eerste en tweede deling van een
lijnstuk volgens de gulden snede (links) en
het plastische getal (rechts). Door een kleine
verschuiving van de middellijn tussen de
twee gelijke delen, ontstaat een verdeling in
drie delen die een meetkundige rij vormen.

afb. 2 'Iedere' dubbele deling 'levert een kleinste deel op dat
vrijwel gelijk is aan het kwart van het geheel' (links). Hierdoor
ontstaan drie lijnstukken, waarvoor geldt 4 - 3 = 1 (midden).
‘Ik moest toen het overblijvende deel van het geheel, dus
ongeveer 3/4 deel, verdelen in twee stukken waarvan het
kleinste stuk de middelevenredige zou zijn tussen 1/4 en het
grootste stuk [van het 3/4-deel] & zo kwam ik tot een eerste
deling van het geheel in ongeveer 3 : 4’ (rechts). Met het
geheel bedoelt Van der Laan het gehele lijnstuk. De bijgeschreven getallen zijn steeds verhoudingsgetallen.
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8

Dom H. van der Laan, Brief aan Padovan

d.d. 24 augustus 1987.
9

Ibidem

10

Ibidem

11

Ibidem

12

Hans W. van der Laan, Thematismos XV

(2014), p. 18 (rechter tekening).
13

De in dit artikel genoemde koppen- en

lagenmaten zijn ontleend aan de analyse
van Hans W. van der Laan in Thematismos
XV. Hij gaat er van uit dat het ontwerp
voor de kapel pas boven de consoles van
het torentje is aangepast aan het plastische getal.
14

Idem. De tekening in Thematismos XV,

pag. 17, geeft 51 lagen (165 - 114 = 51), de
rechter tekening op pag. 22: 52 lagen.

Vervolgens schrijft Van der Laan dat hij eerder al eens
had ontdekt dat ‘iedere deling van een geheel in twee
ongelijke stukken’ een tweede deling van het grootste
stuk in dezelfde verhouding een kleinste deel oplevert
dat vrijwel gelijk is aan het kwart van het geheel ‘precies
zoals dat optreedt bij een deling in gelijke stukken ... Zelfs
bij de gulden snede van D. Bellot was dat verschil met het
zuivere kwart maar zeer gering’ (afb. 2, links). 8
Met een deling in ‘twee ongelijke’ stukken bedoelt
Van der Laan natuurlijk een verdeling die niet
uitgaat boven circa 1 : 2 – denk aan 2 : 3, 1 : √2, 3 : 4,
4 : 5 etc., maar de vlieger gaat dus ook nog op voor de
gulden snede, waarbij de twee ‘ongelijke stukken’ zich
bij benadering verhouden als 3 : 5 of 5 : 8. Dat al deze
verhoudingen bij de tweede deling een kleinste deel van
circa een kwart opleveren kan men uitrekenen met behulp
van de formule: a / (a + b) x b / (a + b).
Waar het hier echter om draait is dat Van der Laan uitgaat
van de verdeling van een líneaire maat en dat hij zich bij
zijn vondst bewust was van het feit dat het kleinste deel
dat ontstaat bij de tweede verdeling van dat lijnstuk
– waarvan wij hierboven hebben aangegeven dat het
‘gehandhaafd’ bleef – min of meer een kwart van het
geheel bedraagt, ofwel dat het 3/4-deel (b + c) en het
geheel (a + b + c) zich verhouden als 3 : 4, en dat 4 - 3 = 1
(afb. 2, midden).
‘Ik moest toen het overblijvende deel van het geheel, dus
ongeveer 3/4 deel, verdelen in twee stukken waarvan het
kleinste stuk de middelevenredige zou zijn tussen 1/4 en
het grootste stuk [van het 3/4-deel] & zo kwam ik tot een
eerste deling van het geheel in ongeveer 3 : 4’ (afb. 2,
rechts).9
Na het eerste visuele inzicht van de specifieke ‘trisectie’ van
het lijnstuk (zie boven) was dit het verstandelijke inzicht
op het moment bij het gaan naar de refter: aangezien
de lijnstukken a, b en c een meetkundige rij vormen én
de optelling van a + b de vierde maat vormt van deze rij,
maken ook de andere optellingen (b + c) en (a + b + c) deel
uit van de meetkundige rij. Dit betekent dat niet alleen
(b + c) en (a + b + c) zich verhouden als 3 : 4, maar ook
alle andere opeenvolgende maten van het lijnstuk. Deze 3
: 4-verhouding komt precies overeen met de proportie die
Van der Laan vond in de Domtoren, waarbij de onder- en
bovenbouw van de gehele toren in dezelfde verhouding
staan als de onder- en bovenzijde van de ‘lantaarn’ of van
het middendeel (afb. 3).
Het 'enige' wat Van der Laan nu nog hoefde te doen
was de afwijking van ‘het juiste kwart’ preciezeren. Wel
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of niet met behulp van zijn medebroeder pater Pieter
Talma rekende hij het verschil uit tussen het kwart en de
afwijking daarvan, wat neerkwam op ‘het kwadraat van
de breuk met het verschil der beide stukken [4 - 3 = 1] in
de teller en de som der stukken [3 + 4 = 7] in de noemer.
In dat geval is de afwijking van het juiste kwart bij een
tweede deling dus [1 ∕ (3+4)]2 = 1/49’,10 wat betekent dat de
gezochte maat een factor 1/49 kleiner is dan ‘het zuivere
kwart’.
‘Zo kwam dus de afwijking van het juiste “drie staat tot
vier” ook aan het licht en was de verdere ontwikkeling van
de grondverhouding met het matenstelsel niet moeilijk en
met die verhouding kwam ik er in Baarle Nassau uit. Zij
deed zich aan mij voor als de ruimtelijke vertegenwoordiger van het abstracte getal & werd daarom later het
plastische getal genoemd’.11
Nu Van der Laan de globale maatverhouding en de
precieze afwijking had bepaald, kende hij de reden van
de meetkundige rij (~ 4/3) en kon hij het matenstelsel dat
daaruit voortvloeide berekenen: 1, 4/3, 7/4, 7/3, 3, 4 etc.
Maatverhoudingen in het torentje van Baarle-Nassau
Toen eenmaal het idee was geboren dat de vondst van
het plastische getal op de ‘meetkundige trisectie’ van een
lijnstuk berustte, hebben wij gezocht om deze driedeling
in de toren terug te vinden. Als aan de basis van de toren
(diepte x breedte) oorspronkelijk een gulden snedeverhouding ten grondslag lag,12 zou in de toren dan ook
niet een hoogtemaat te vinden zijn die zich eveneens
volgens de gulden snede tot de breedte verhield?
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Wanneer we de
tekening in de brief aan Padovan vergelijken met de
analyse van de gebouwde kapel van Hans W. van der
Laan in Thematismos XV, constateren we dat de onderste
hoogtemaat van het torenlichaam (b) uit 17 baksteenlagen bestaat, de bovenzijde van het torentje, vanaf
de onderkant van het galmgat tot en met afdekplaat
van het torenblok (c) uit 23 lagen en de hoogte van het
dakje (a) uit 13 lagen (afb. 4, rechts).13 Ten behoeve van
de compositie zijn deze drie maten hier in een andere
ordening geplaatst, maar in oplopende volgorde vormen
ze een meetkundige rij volgens het plastische getal: 13, 17
en 23. De som van deze maten, 53 lagen, is slechts een
laag meer dan de 52 lagen,14 die Hans W. van der Laan gaf
voor de hoogte van een ‘gulden snede-blok’ (volgens een
‘dubbele gulden snede-deling’ te verdelen in 20 + 20 + 12
lagen) bij de gegeven breedte (afb. 4, links). Ten behoeve
van de indeling volgens het plastische getal hoeft de

afb. 3 Dom Hans Van der Laan, tekening
Domtoren (1984). Aanduiding maatverhoudingen door de auteur van het artikel

afb. 4 Analyse van het torenlichaam, links
volgens de gulden snede (hypothetisch),
rechts volgens het plastische getal (zoals
gerealiseerd). De aangegeven maten zijn
baksteenlagen (tek. auteur).
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15

Zie voor de overeenkomst tussen kop-

pen- en lagenmaten de analyse van Hans
W. van der Laan in het vorige nummer van
Thematismos. Hij heeft geconstateerd dat
de in Baarle-Nassau toegepaste baksteen
een koppenmaat van 11 cm heeft en een
lagenmaat 6,25 cm (waalformaat), wat
betekent dat de lagen- en koppenmaat
zich tot elkaar verhouden als 1 : 1,75 of
4 : 7.
16

Zie voor maatverwantschappen tussen

delen en geheel het volgende artikel in dit
blad: Dick Pouderoyen, ‘Het poëtisch element van het bouwen’.
17

Hans W. van der Laan onderscheidt in

het torenlichaam van Baarle-Nassau twee
opeenvolgende

‘elementaire

blokken’,

d.w.z. blokken waarin de drie opvolgende
maten van het plastische getal zich in de
ribben aftekenen. Afgezien van het feit
dat in 1928 het elementaire blok waarschijnlijk nog helemaal niet bestond, zijn
de blokken die hij vond m.i. zo niet-significant – één blok bestaat bijvoorbeeld
uit het galmgat plus het direct daarboven
gelegen muurwerk – dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de opeenvolging van
twee elementaire blokken bij de ontdekking van de grondverhouding een rol
heeft gespeeld.

verhouding tussen hoogte en breedte van het torenblok –
net als die tussen breedte en diepte van het torentje – dus
nauwelijks verruimd te worden ten opzichte van de maten
van de gulden snede. De twee opeenvolgende gulden
snede-vlakken worden gewijzigd in twee zogenaamde
‘dubbeltypen’: twee vlakken (basis en voor-/achterzijde),
waarvan de zijden zich ieder verhouden als 1 : 7/4.
De ‘dubbele verdeling’ uit de tweede brief aan Padovan
vinden we dus vrijwel letterlijk in dit torenlichaam terug.
Uitgaande van het idee dat de hoogte hiervan aanvankelijk volgens de gulden snede in twee ‘ongelijke stukken’
was verdeeld, levert een tweede deling van de grootste
maat een kleinste deel op, ‘dat vrijwel gelijk is aan het
kwart van het geheel’: het dakje. Vervolgens heeft Van der
Laan het overblijvende deel, ‘dus ongeveer 3/4 deel’ (het
torenblok), verdeeld in een onder- en een bovengedeelte
waarvoor geldt dat ze 'in dezelfde verhouding staan als de
beide delen samen tot het geheel', namelijk als 3 : 4.
Met enige moeite vinden we tevens de som van de eerste
twee maten (1 + 4/3) terug in de breedte van het torenblok
(7/3), waardoor breedte en hoogte van het torenblok (18
koppen / 30 lagen : 40 lagen)15 zich verhouden als 3 : 4.
Deze verhouding wordt nog eens weerspiegeld in het
galmgat (8 koppen ~ 13 lagen : 18 lagen). Vervolgens valt
nog op dat dit uitstekende deel van de spits, 40 lagen (3),
samen met de hoogte van het gehele torenlichaam, 53
lagen (4), een nieuw geheel vormt (7), waarbij de ‘vrije’
spits en torenlichaam zich eveneens als 3 : 4 verhouden,
c.q. dat de gehele spits en torenblok zich verhouden als 4 :
3 (afb. 5). Dit nieuwe geheel, te weten de hoogte van het
gehele torentje (93 lagen), verhoudt zich op zijn beurt tot
de hoogte van de gevel (123 lagen), als 3 : 4.16
In het torentje van Baarle-Nassau heeft Van der Laan de
3 : 4-verhouding, die wij kennen als de grondverhouding
van het plastische getal, omdat het de ratio of reden is
van het matenstelsel dat Van der Laan ontwikkelde, dus
verschillende keren pregnant tot uitdrukking gebracht.
Deze delen (3 en 4) vormen samen steeds een geheel (7),
dat op zijn beurt weer een deel is van een groter geheel.
Maat b (4/3), de hoogtemaat van de consoles tot het
galmgat, is gelijk aan de dikte van het torentje, de maat
die bij de ontdekking van de grondverhouding zo’n
belangrijke rol zou hebben gespeeld. Waarom was deze
maat nu cruciaal? Niet zozeer vanwege het ‘volumineuze’
aspect, blijkt uit de tweede brief, maar omdat deze – door
het terugbrengen van de diepte van 11 naar 10 koppen,
zoals Hans W. uitlegt, c.q. van de hoogte van 20 naar 17
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afb. 5
Dom Hans Van der Laan, tekening kapel
Baarle-Nassau (1984).
Aanduiding maatverhoudingen door de
auteur van het artikel

lagen – de ‘middelevenredige’ kon worden tussen ‘het
kwart’ (1) en ‘het grootste deel van het driekwart’ (7/4).
Het is dus de maat die tussen de oorspronkelijke maten
van de gulden snede in lag, de maat waardoor Van der
Laan zijn nieuwe grondverhouding heeft gevonden.
Uit bovenstaande analyse concluderen wij dat de maatverhoudingen van het plastische getal zich in 1928/1931
nog hoofdzakelijk tegen het platte vlak van de gevel
aftekenden. Pas ná zijn vondst van de grondverhouding
en het daaruit voortvloeiende matenstelsel verbond Van
der Laan de drie eerste, onafhankelijke maten door een
gelijkenis met de drie dimensies van de architectuur.
Mogelijk heeft hij dit verband ook direct na zijn vondst
ingezien, maar in de kapel van Baarle-Nassau komt
dit in de maatverhoudingen van het torentje nog niet
overtuigend tot uitdrukking.17
Plato's Timaeus
De term ‘plastisch getal’ verschijnt pas voor het eerst
twintig jaar later, in de les voor de cursus Kerkelijke
Architectuur ‘Over maat en getal in de architectuur’ d.d.
23-24 april 1949. Maar de samenhang met de ruimtelijke
uitgebreidheid was vanaf Van der Laans eerste voordracht
in 1939 aanwezig. Hoe hij erop kwam om de drie opeenvolgende, ‘onafhankelijke’ maten van het lijnstuk te verbinden
met onze driedimensionale perceptie van de werkelijkheid
en daarmee het plastische getal als dé ordening voor de
ruimtelijke uitgebreidheid te beschouwen is niet bekend,
mogelijk gewoon door de analogie met een plat vlak,
waarvan de zijden zijn bepaald door de gulden snede.
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18

Dit citaat was ook al vijftien jaar eerder

verschenen in de les voor het Begijnhof
d.d. 6 juli 1946.
In het Grieks staat ‘sterea’, dat niet alleen
als ruimtelijke vormen vertaald kan worden, maar ook als kubussen of derde
machten – drie dimensies of drie factoren.
19

Zie F.M. Cornford, Plato’s Cosmology,

London 1937, p. 45.

Deze gedachte moet Van der Laan echter bevestigd
hebben gezien in een passage uit Plato’s Timaeus (32b),
die hij als motto meegaf aan de uitgave van Le nombre
plastique (1960): ‘L’harmonie entre les étendues plastiques
n’est jamais l’effet d’un seul, mais toujours de deux termes
moyens’ – de harmonie tussen twee plastische vormen
is nooit het effect van een enkel, maar altijd van twee
gemiddelde termen.18 Het plastische getal onderscheidt
zich namelijk van de gulden snede doordat het niet één
maar twee middentermen bevat, b én c in de definitie van
het plastische getal (a : b = b : c = b : [a + b]), in plaats van één
middenterm, b in de definitie van de gulden snede (a : b =
b : [a + b]). Mede op grond van deze tekst meende Van der
Laan mogelijk dat het maatsysteem dat hij had gevonden
ook al in de oudheid moest hebben bestaan. Op de cursus
Kerkelijke Architectuur werden o.m. klassieke tempels
en oudchristelijke kerkjes bestudeerd om dit nader te
onderzoeken.
Het citaat van Plato hoeft echter niet op het plastische
getal betrekking te hebben. Het Griekse ‘stereon’, dat
Van der Laan vertaalde als ‘étendue plastique’, betekent
niet alleen ruimtelijke of plastische vorm, maar ook ‘derde
macht’, waardoor men eveneens kan vertalen dat de
harmonie tussen twee ‘derde machten’ altijd het effect
is van twee middentermen, d.w.z. voor de evenredige
verbinding tussen a3 en b3 zijn twee middentermen
nodig (a2b en ab2), terwijl twee ‘tweede machten’, a2
en b2 , slechts een middenterm (ab) behoeven, bijvoorbeeld 23 : 22.3 = 22.3 : 2.32 = 2.32 : 33 in plaats van
22 : 2.3 = 2.3 : 32.19 Deze stelling van Plato gaat inderdaad
op voor het plastische getal, maar is eigenlijk ruimer: zij
veronderstelt niet dat a gelijk is aan 1, en evenmin dat de
vierde term gelijk is aan de som van de eerste twee termen
– mogelijk de reden waarom het citaat in de Nederlandse
vertaling van Le nombre plastique uit 1966 niet meer is
opgenomen.
Het idee dat Van der Laan op zijn vondst van het plastische
getal is gekomen door binnen de hoogte van het torenlichaam drie delen te onderscheiden die in een gelijke
verhouding tot elkaar staan, blijft een hypothese, maar
om het feit dat hij zijn ontdekking van het plastische getal
volgens eigen schrijven op de 'dubbele verdeling' van een
lijnstuk baseerde kunnen we denk ik niet langer heen.

Klokketorentje van de St.-Salvatorkapel te
Baarle-Nassau (foto: Coen van der Heiden)
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Met dank aan mr. ir. G. Kruijtzer en prof. dr. B.J.J. Moonen voor
hun suggesties en het kritisch lezen van de tekst.

H e t p o e t i s c h e e l e m e n t va n h e t b o u w e n
g e l i j k e n i s s e n i n h e t t o r e n t j e va n B a a r l e - N a s s a u
door: Dick Pouderoyen

Wat mij altijd gefrappeerd heeft, is de passie van pater Hans voor ‘expressie’,
zijn woord voor de poëtische aspect van het bouwen, de gelijkenis tussen
verschillende delen en tussen de delen en het geheel. Dat is eigenlijk wat hij
altijd zoekt en wat hij ook bevestigd ziet in zijn nieuwe grondverhouding.
Dat is ook wat in zijn ogen de opmaat vormt voor waar hij dagelijks mee
bezig is: de liturgie.
Wat zag pater Van der Laan in de kapel van Baarle-Nassau?
In het torentje weerspiegelt zich de compositie van de hele
voorgevel. De gevel met zijn ingangspoort en topgevel
weerspiegelt zich in het torentje met zijn galmgat en
puntdakje (afb. 1). Dat maakt deze gevel poëtisch.
Bij de vraag hoe het plastische getal (PG) is ontdekt, moet
altijd worden bedacht, dat dit een achteraf gestelde vraag
is. Niet alleen wij, maar ook Van der Laan in zijn reflecties
daarover aan Padovan, praten achteraf. Hij en wij weten
de afloop, namelijk de vondst van het plastische getal.
De aanleiding voor die ontdekking is de voorgevel van
de bewuste kapel en meer in het bijzonder het torentje.
Daaraan gaan volgens eigen zeggen twee dingen vooraf:
a. de kennis van de gulden snede (GS) en b. zijn analyse
van de Domtoren van Utrecht.
Maar hoe nu de maten zo te kiezen, dat deze gedachte
ook in de lineaire maten tot uitdrukking komt? Ofwel,
hoe de formule van de gulden snede zo om te bouwen,
dat ook tussen de maten in plaats van gelijkheid gelijkenis
ontstaat? En wat heeft de Domtoren hiermee te maken?
Een van de drie dingen die hij over deze toren aangeeft
is de herhaling van gelijke delen. Hierin is een ander
belangrijk element te onderkennen, dat pater Hans zijn
hele leven uitdraagt namelijk: aan ‘expressie’ gaat de
functie vooraf. Vertaald naar de maten van een gebouw:
in de herhaling van zijn delen krijgt het zijn ‘getal’ mee,
waardoor gebouwen maakbaar en leesbaar worden.
Het volgende aspect dat hem in de toren opvalt is de 3 :
4-verhouding – nauwer dan die van de gulden snede (3 :
5). Mogelijk heeft hij deze 3 : 4-verhouding gecombineerd
met het probleem van de gelijke delen die er bij de gulden
snede ontstaan.

afb. 1
Vormrijm tussen gevel en toren
(tek. Dick Pouderoyen)
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afb. 2
Domtoren Utrecht
Links: verhouding 3 : 4
Rechts: 8 eenheden
tek: Dick Pouderooyen

afb. 3
Bovenste balk: de lineaire indeling volgens
de gulden snede. Eerst de hele lengte
indelen in c : (b + a), dan (b + a) indelen in
a : b. Maat c blijkt dan gelijk aan b.
Onderste balk: de indeling volgens het
plastische getal. Eerst de hele lengte indelen
in c : (b + a), dan (b + a) indelen in b :
a. Maat a is in beide gevallen bijna gelijk
namelijk ~ een kwart van de lengte (GS:
0,236, PG: 0,245). Dat levert drie maten op
die tot elkaar in dezelfde verhouding staan,
en tegelijk een geheel vormen. Pas daarna,
bij viermaal delen, volgt ook bij het PG een
verdubbeling. Door een kleine net merkbare
verschuiving (5%) wordt het mogelijk lineair
wel de driedeling te realiseren.
onder: De grootste twee maten (3 en 4), en
de delen die ontstaan bij hun harmonische
verdeling, verhouden zich alle als 3 : 4.
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Tenslotte ziet hij in de balustrades de bekroning van de
geledingen, zoals hij in het dakje de bekroning van de
hele toren herkent: het poëtische element (afb. 2).
Weerspiegeling van ruimtelijke samenhang in lineaire
maten
Als ik de samenhang van drie lineaire maten, dus van de
lengte, breedte en hoogte van één vorm tot uitdrukking
wil brengen, zullen die drie maten tot elkaar in dezelfde
verhouding moeten staan en tegelijk samen één lineair
geheel moeten vormen. In de lineaire maten weerspiegelt
zich dan op lineaire wijze hun ruimtelijke samenhang. Dat
gaat niet met de gulden snede, want daar vormen reeds
twee maten een geheel en bij drie maten verschijnt er een
verdubbeling. Bijgaande afbeelding laat het verschil zien
(afb. 3, boven).
Gelijkenis door harmonische driedeling
Uit het vorige artikel in dit blad blijkt dat Van der Laan al
eerder had gezien, dat bij iedere deling van een geheel in
ongelijke stukken, en een tweede deling volgens dezelfde
verhouding, het kleinste deel vrijwel een kwart is van het
geheel. Als die deling in ongelijke stukken van het restant,
precies als bij de Domtoren, nu eens 3:4 was? Dan hebben
we te maken met drie deelmaten, die zich verhouden als
3 : 4. namelijk het kwart (a), het kleinste restdeel (b), en

c

b

a
GS
PG

7/4

4/3

1 (3/3)

3
4
7/4

7/3

het grote restdeel (c). Maar ook het restant (b + c) en
het geheel (a + b + c) verhouden zich als 3 : 4. Zouden die
maten niet alle tot een reeks kunnen behoren? Dit moet
het geweest zijn wat Van der Laan zich op de drempel
realiseerde, en wat hij daarna ging berekenen. Juist als
het restant, dat uit ongelijke delen bestaat, vormen ook
het kleine restdeel (b) en het kwart (a) samen een maat
van het stelsel, een zesde maat (afb. 3). Daarmee is de
3 : 4-verhouding precies te berekenen.
Op deze wijze ontstaat een reeks van zes maten, die
zich niet alleen alle bij benadering als 3 : 4 verhouden: 1,
(3/7 x 3 = 4/3), (4/7 x 3 = 7/4), (1 + 4/3 = 7/3), 3 en 4,
maar waarvan het ‘restant’ (3) en het geheel (4), die
zich dus verhouden als 3 : 4, elk in zichzelf opnieuw deze
3 : 4-verhouding bevatten, waardoor de gezochte gelijkenis
tussen de delen en het geheel ontstaat (afb. 3, onder).1
Vervolgens berekende Van der Laan hoeveel er aan het
restant moest worden toegevoegd om een deling te
krijgen in drie ongelijke maten.
Alles bijeen miste ik in het artikel Hans W. van der Laan
het oorspronkelijke doel, dat Dom Van der Laan zich
volgens mij stelt en dat hij in het plastische getal heeft
gevonden. Daarmee mis ik ook het doel, waarvoor Van
der Laan vervolgens zijn nieuwe vinding gaat gebruiken,
met andere woorden waarvoor het plastische getal, die
‘matenstemmer’ eigenlijk dient, namelijk om rijmende
bouwdelen in rijmende maten tot uitdrukking te brengen.

GS

a

PG

b

a
c

a
b+a

1

b
c

b

47
18
11
29

29

18

29
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afb. 5
Bijgaande schets, afgeleid van de studie
van Hans W. van der Laan, laat goed zien
hoe opvolgende maten volgens de gulden
snede telkens ongewenste verdubbelingen
veroorzaken. Hiermee ontstaan ook rijmende
maten, maar rijm dat met de compositie van
het gebouw niets te maken heeft. Dit moet
Dom Van der Laan zeker ook zijn opgevallen.

afb. 4
Gulden Snede: 0,618 = c : (b+a) = (b+a) :
(c+b+a)
Plastische Getal: 0,755 = c : (b+a) = b : c =
a:b
Het grote verschil in vorm tussen beide
verhoudingen geïllustreerd tussen drie
maten volgens de gulden snede en drie
maten volgens het plastische getal, beide ten
opzichte van het tweevoud.

Het kleine verschil tussen het zuivere kwart en het kwart dat door

de harmonische driedeling ontstaat is bij deze uitleg nog niet in
ogenschouw genomen.
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M a at b e p e r k i n g n a Va n d e r L a a n
door: Dick Pouderoyen

Slechts een deel van mijn proefschrift ‘Maatbeperking’ gaat over de theorie
van Van der Laan. Het is een zoektocht naar het wetenschappelijke kader
waarin een architectuurtheorie als die van Van der Laan thuishoort. Uit het
onderzoek komt naar voren waarom kennis van maatsystemen van waarde
is voor de studie van ruimtelijke opgaven. Daarnaast vult het proefschrift
die theorie op enkele punten aan. Halverwege zijn theorie, in het hoofdstuk
‘Grondverhouding’, vervangt Van der Laan zijn begrip ‘orde van grootte’
door het begrip ‘matenstelsel’, namelijk een stelsel van acht lineaire maten.1
Volgens mijn onderzoek naar gerealiseerde maten in gebouwen zijn de
begrippen ‘orde van grootte’ en ‘lineair matenstelsel’ (of maatsysteem) niet
hetzelfde. Om dit onderscheid toe te lichten, heb ik twee voorbeelden uit ‘De
architectonische ruimte’ gekozen, die in dit artikel nader worden uitgewerkt.

8 maten > 4 + 4 maten
afb. 1
soorten tekst in De architectonische ruimte.
In hst. I, VI, XIV voeren filosofische teksten de
boventoon, in de andere twaalf hoofdstukken het
‘handboek’.

36

afb. 2
vlakken en morfotheek (hst. X)
boven: vier velden en vier stroken
onder: vormengamma tien blokken, tien staven, tien
platen

Eerste voorbeeld: ‘beperkte’ orde van grootte
De architectonische ruimte is mijns inziens vooral een filosofisch werk. Het vormt de
opmaat voor Het vormenspel der liturgie en is geschreven met het oog op de rol van
de architectuur voor het geestelijk leven (afb. 1). Daarbinnen zijn echter delen van
een bouwkundig handboek c.q. een architectuurtheorie opgenomen, die de filosofie
handen en voeten moet geven. Die theorie is nog in ontwikkeling en die ontwikkeling
is – hoe kan het ook anders – niet af. De twee gekozen voorbeelden uit De architectonische ruimte laten zien, waaruit deze ontwikkeling blijkt, en hoe deze op grond van
de resultaten van het proefschrift kan worden voortgezet.
De architectuurtheorie bestaat uit drie soorten teksten, a. over het stemmen van
maten, b. over verschillende werkingen van vorm en ruimte en c. over de modellen,2
de in het boek gekozen voorbeelden. Maar liefst vijf hoofdstukken, 70 pagina’s, gaan
over het stemmen van maten, d.w.z. over het aantal maten binnen één stelsel en over
de verschillen tussen de maten onderling.
Aan het einde van het hoofdstuk ‘Eurythmie’ (hst. X) illustreert Van der Laan dit
stemmen door binnen zijn stelsel verschillende karakters te onderscheiden. Bij tweedimensionale vlakken onderscheidt hij ‘velden’ en ‘stroken’ en bij de driedimensionale
vormen: ‘blokken ‘staven’ en ‘platen’ (afb. 2). Eindelijk wordt een belangrijke reden
duidelijk waar de theorie in de vorige hoofdstukken toe diende, namelijk om met
het matenstelsel het karakteronderscheid in vlakken en vormen te verfijnen in ‘dikke
blokken’, ‘lange blokken’, ‘platte blokken’ enz. Dit karakteronderscheid3 zelf is echter
geen typische eigenschap van het plastische getal (afb. 3). Ook bij andere maatsystemen zoals het binaire getal, de gulden snede en de ‘wortel 2’-reeks wordt dit
onderscheid in karakter zichtbaar, alleen bij het plastische getal is het aantal onderscheiden maten per karakter het grootst. Van der Laan verdeelt de acht maten van zijn
stelsel in twee keer vier maten4 , aan weerszijden van een denkbeeldige cesuur. Maar
ook bij de andere stelsels kan zo’n cesuur worden aangewezen. Bij het binaire getal
bevinden zich dan twee maten ter weerszijden van de cesuur. Bij de gulden snede
en het ‘wortel 2’-stelsel loopt de cesuur dwars door de de middelste maat heen. Dat

BI√2

afb. 3
drie vormengamma’s met
dezelfde kubus 1 als kleinste en
binnen hetzelfde bereik van 1-8
als (afb. 2)
Binair getal: 2+2 maten,
wortel-2: 3+1+3, gulden snede:
2+1+2 maten

Dom. H. van der Laan, De architectonische

maatsystemen als gulden snede en Plastische

BI

GS

1

ruimte, Leiden (Brill) 1977, hst. VII, 14.

getal, Nijmegen 2013, p.152: ‘maatverschil leidt
tot karakterverschil’.

2

Idem: hst. XI, XII, XIII
4

3

B.J.M.M. Pouderoijen, Maatbeperking in het

architectonisch ontwerp.Visuele relevantie van

Dom. H. van der Laan, De architectonische

ruimte, Leiden (Brill) 1977, hst. X, 2-3, fig. a en b:
verdeling van acht maten in vier en vier maten.
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karakteronderscheid is volgens mijn proefschrift een globaler onderscheid dan het
onderscheid tussen de opvolgende maten van het plastische getal, maar nog niet zo
globaal als het onderscheid tussen de groepen van acht maten c.q. ordes van grootte
die Van der Laan onderscheidt. Maten binnen het bereik van vier opvolgende maten
van het plastische getal – door mij een ‘beperkte orde van grootte’ genoemd – hangen
nauwer samen.
Dat het gaat om een theorie in ontwikkeling, blijkt uit het hoofdstuk lijn, vlak en
volume (hst. V). Van der Laan begint daar zijn betoog met de zogenaamde ‘knipproef’,
een experiment om te bepalen welk maatverschil op het oog nog juist onopgemerkt
blijft (afb. 4). Deze afwijking van + of -2% wordt door mij kortweg ‘visuele tolerantie’
genoemd. Vervolgens gaat hij met behulp van een reeks kartonnetjes ‘die wij net van
elkaar kunnen onderscheiden’ d.w.z. met een visueel verschil van 4%, en met een
bereik van zes – in plaats van acht – maten, op zoek naar het ‘typische’ onderscheid
tussen maten, waarvan wij ons ‘een inwendige voorstelling’ kunnen maken, door mij
kortweg memorabel verschil genoemd.
In dit hele betoog tot aan het hoofdstuk ‘Eurythmie’ (hst. X) komt die tweedeling van
het door hem ontwikkelde maatsysteem – in een eerste en een tweede viertal maten
– niet aan de orde. Dat is jammer, want dan zou Van der Laan ook het voorafgaande
hoofdstuk ‘Symmetrie’ (hst. IX) van eenzelfde tot de verbeelding sprekend onderscheid
hebben kunnen voorzien, zoals hieronder volgt. Elders in een aparte les voor de cursus
Kerkelijke Architectuur voert Van der Laan de Schotse ruit op als voorbeeld om de

knipproef

afb. 4
boven: de knipproef,
'Maatbeperking', p. 14.
onder: de sorteerproef,
'De architectonische ruimte',
hst. V,7.
De zwarte lijn geeft de grens
aan tussen vier en vier maten.

afb. 5
De acht indelingen demonstreren
op dezelfde wijze de overgang
Tussen boven ‘gat’ en onder
‘lijst’
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+ of - 2%

sorteerproef

1/7

1/5+

1/4

1/3

1/1

3/4

4/7

3/7

Schotse ruiten

‘binnen buiten’

‘stad’

omhulde ruimte
omhullen en omgeven
afb. 6
twee patronen: links (hst. III), rechts (hst. XIII)

afb. 7
Isometrie (hst. III) laat zien hoe de schema’s
uit afb. 6 gelezen moeten worden

hier bedoelde werking zichtbaar te maken, maar ook daar vermeldt hij de indeling
in vier en vier maten niet. Om deze werking te laten zien, is het ruitprincipe – zwart
op wit, wit op zwart – toegepast op een vierkant kader. In dit voorbeeld wordt de
werking zichtbaar door het karakterverschil tussen ‘gat’ en ‘lijst’. Vier maten bepalen
het karakter ‘gat’ en vier maten het karakter ‘lijst’. De verhouding 1:3 valt na de cesuur
(afb. 5). Met elk ander meetkundig stelsel blijft de cesuur op zijn plaats, alleen het
aantal maten varieert.
Tweede voorbeeld: ‘ruime orde van grootte’
Een tweede voorbeeld waaruit de ontwikkeling van de theorie blijkt, betreft de wijze
waarop de verschillende stelsels van het plastische getal elkaar opvolgen. Om dit
duidelijk te maken volgt eerst een aanvulling op de theorie, namelijk op de werking
van het binoom ‘binnen-buiten’ in het gelijknamige hoofdstuk III van De architectonische ruimte. De werking hiervan illustreert Van der Laan met afbeeldingen bij de
tekst van schema’s van ommuurde ruimtes (afb. 6 en afb. 7). De negen schema’s tonen
verschillende varianten van de zogenaamde ‘centrale en perifere disposities’ (hst. III,
fig. c). Tussen deze verschillende varianten c.q. ‘domeinen’, is ruimte opengelaten,
waardoor deze afbeelding sterk lijkt op die in het hoofdstuk Dispositie van de stad
(Hst. XIII, fig. c), alleen is daar het middelste vierkant weggelaten (afb. 6). In hoofdstuk
XIII blijken die tussenruimtes de straten te zijn die de bouwblokken omgeven.
Gecombineerd tonen beide afbeeldingen het binnen en buiten in twee patronen:
die van de door muren ‘omhulde ruimte’ (architectuur) en die van de door straten
omgeven bouwblokken (stedenbouw).
In hoofdstuk IV, ‘Vol-hol’ ontbreekt de ‘omgevende’ ruimte eveneens. Voor een
binnenruimte zijn niet twee maar vier wanden nodig (afb. 8), en eenmaal door wanden
omhuld, ontstaat daar omheen een zone, die ik de ‘omgevende’ ruimte heb genoemd,
de ruimte om gebouwen heen en tussen gebouwen in, die nog op de bouwblokken
betrokken is en zich van het echte buiten onderscheidt.
Marges bij patroonovergangen
Deze omhulling in twee richtingen – in lengte breedte – en het ontstaan van twee
ruimtepatronen – van omhulling en omgeving – hebben consequenties voor de
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toepassing van maten (hier van de maten van het plastische getal). Van der Laan
presenteert zijn maatsysteem in het hoofdstuk ‘Matenstelsels’ (hst. VIII) in de vorm
van drie stelsels van acht maten. Daarbij is de grootste maat van een lager stelsel gelijk
aan de kleinste maat van een hoger stelsel net als bij het octaaf in de muziek, waaraan
Van der Laan dit principe mogelijk ontleend heeft. Deze groepering in stelsels betreft
echter alleen de eerste stap behorend bij vormen die bepaald worden door drie
lengtematen, zoals in de kleine morfotheek: drie lengtematen ten opzichte van één
lengtemaat.
Maar in de architectuur worden ruimtes echter niet, zoals in de schema’s van ‘binnenbuiten’ en van de stad, bepaald door vlakken, maar door wanden (afb. 9). Door deze
bepaling – met dikte – ontstaat een ruimere (hart-)maat dan de netto ruimtemaat.
Vervolgens worden gebouwen omgeven door straten. Hierdoor ontstaan opnieuw
ruimere (hart-)maten dan de buitenmaat van de gebouwen. Door deze patroonovergangen van vorm naar omhulde ruimte, en van omhulde ruimte naar omgevende
ruimte, ontstaat er ruimte tussen de stelsels. Die overlappen elkaar niet meer met één
maat, maar schuiven eerder een maat uiteen. Een ‘orde van grootte’ is blijkbaar ruimer
dan acht maten, zoals Van der Laan dit ook zelf constateert door de bepaling van zijn
dubbeltype. De begrenzing is niet één lineaire maat maar eerder één type.
Naast deze ‘symmetrische’ argumenten, zijn er ook ‘euritmische’ of (3D-)argumenten,
waarom de stelsels de neiging hebben uit elkaar te schuiven. Immers een ruimtelijke
eenheid, een ‘cel’, is zelden een kubus (afb. 9). Niets verhindert de ontwerper gebruik
te maken van verschillende celmaten om zijn compositie op te baseren. Een dergelijke
cel bevindt zich bijvoorbeeld in de kerk in Vaals op de overgang tussen een lager stelsel
met de muurdikte als kleinste maat en een hoger stelsel met de galerijhoogte als
grootste maat. De breedte van de galerij houdt nog juist verband met de muurdikte,
terwijl de hoogte nog juist verband houdt met de galerijlengte tot achterin de kerk
(beide 1:7). Een cel of ruimtelijke eenheid is driedimensionaal, niet één lineaire maat
maar een ‘dubbeltype’, zoals Van der Laan dat ook zelf opmerkt.

Werkingsthema
‘vol en hol’
of
omhullen

‘symmetrie’
marges bij
patroonovergangen

omgeven

en
skelet
afb. 8
boven: afbeelding vol en hol (hst. IV)
midden en onder: afbeeldingen auteur
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‘euritmie’
afb. 9
boven: bepaling door vlakken, wanden en straten
onder: variatie cel in drie richtingen

Orde van grootte met een beperkt en een ruim bereik
Hoe ben ik nu op dit idee gekomen? Lang geleden was mij al opgevallen dat een orde
van grootte in het dagelijks leven niet het bereik heeft van de acht maten van 1 naar 7
van het plastische getal – dus binnen het negenvoud – maar eerder het bereik van de
vier maten van 1 naar 7/3 van het plastische getal – dus binnen het drievoud (afb. 10).
Zoek zelf maar eens naar de grootste en kleinste lepel in een bestekbak. Zelden zal de
grootste lepel driemaal zo groot zijn als de kleinste. Deze ‘beperkte orde van grootte’
komt overeen met de vier-maten-variatie van de ‘blokken’ in het vormenspectrum of
de kleine morfotheek van het plastische getal. De ‘staven en platen’ onderscheiden
zich door één, respectievelijk twee maten die van de beperkte orde van grootte
afwijken.
Nu worden in het dagelijks leven lepels beoordeeld naar hun dominante maat,
hun lengte. Hun vorm is dan hetzelfde. Bij driedimensionale vormen kunnen maten
tweemaal vergeleken worden: de lengte met de breedte en de breedte met de hoogte.
Hierbij kan ook tweemaal een grens overschreden worden: eenmaal in de ene en
eenmaal in de andere richting (afb. 11). Dit principe van beperkte en ruime orde van
grootte komt nagenoeg overeen met de ‘schaalniveaus’ zoals deze in de stedenbouw
worden gehanteerd (1 - 3,1 - 9,5 volgens het plastische getal respectievelijk 1 - 3, 16
- 10 volgens de stedenbouwers). Ook daar gaat het om benoembare verschillen van
grijpruimte – vertrek – gebouw – bouwgroep – ensemble – buurt – wijk – stad (met een
straal van respectievelijk 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 - 3000 meter).5
Bij het groeperen van de maten, zoals deze zich in werkelijkheid in gebouwen voordoen
(muurdiktes, muurbreedtes, celmaten, bouwdeelmaten en hoofdmaten) kwam deze
ruimte tussen de stelsels van twee maal vier maten naast elkaar naar voren. Uit mijn
onderzoek kwam naar voren dat ook de ontwerpen van Van der Laan zo geordend
bleken te zijn (1 - 3,1 - 9,5 enz.).6
Ruime ordes van grootte voor het plastische getal
Maar wat maakt nu het verschil tussen een lineair stelsel van acht maten en de gerealiseerde maten in een gebouw? Gerealiseerde maten zijn niet lineair maar begrenzingen
van driedimensionale vormen. Net als in de morfotheek komt ook in een gebouw het
onderscheid ‘beperkt en ruim’ in een orde van grootte naar voren. Om diezelfde reden

klein/groot
beperkte
ordevgrootte
(F3)
afb. 10
Orde van grootte in het dagelijks leven. Één
maat bepaalt de beoordeling: klein en groot
liggen zelden meer uiteen dan 1/3
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is de zogenaamde ‘eenheid’ in een gebouw – of dit nu een kapiteel of een cel is –
zelden een kubus. Dit betekent dat niets een ontwerper ervan weerhoudt de ‘rek’ in
de maten van deze ruimtelijke eenheid gebruik te maken, en meer dan acht maten tot
één orde te laten behoren. Bovendien is gerealiseerde architectuur geen compositie
van vormen, maar van door (massieve) vormen opgeroepen (ruimte)vormen. Daardoor
zijn de bepalingen niet lineair, maar hebben zij (wand)dikte. Deze flexibiliteit in het
ordebegrip kan uit de tekst van De architectonische ruimte worden gedestilleerd. Mijn
onderzoek bevestigt dit vanuit andere invalshoeken.
Dat ook stedenbouw leidt tot een (nieuwe) verruiming van het patroon, is echter
niet zonder meer uit De architectonische ruimte op te maken, maar anderzijds is
deze zienswijze er ook niet mee in strijd. In het werk van Van der Laan is hier wel
een bevestiging van te vinden, namelijk in het ontwerp voor het klooster in Zweden,
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de afzonderlijke vleugels en de binnenhof.
Slot
De bevindingen van Van der Laan in de latere hoofdstukken van De architectonische
ruimte werpen een ander licht op de eerdere hoofdstukken, en maken deze hoofdstukken – met name de theorie – zichtbaar en hanteerbaar. Aanvulling op het gebied
van de stedenbouw geeft Van der Laans werk een plaats in een groter wetenschappelijk en stedenbouwkundig kader en maken duidelijk waarom verfijningen van
maatsystemen als het plastische getal vooral in de architectuur tot hun recht komen.

ruime
ordevgrootte
(F9)
afb. 11
Ruime orde van grootte
maten binnen 1/3: blokken; één
maat afwijkend: staven; twee
afwijkend: platen

karakterverschil:
blok staaf plaat

stelsel AR
F7
stelsels AR
F7 (log)
afb. 12
Opvolging van stelsels
boven: een stelsel van acht maten
midden: overlappende stelsels
(hst. VIII)
onder: stelsels met speelruimte (MB)
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stelsels MB
F9 (log)

5

T.M. de Jong, Diversifying environments through design, Delft (Technische Universiteit) 2012, p. 52.

6

B.J.M.M. Pouderoijen, Maatbeperking, Nijmegen 2013, p. 16.

Signalement

Monog rafi e Jan de Jong
door: Hilde de Haan

Op 13 november 2014 verscheen de vuistdikke monografie over architect
Jan de Jong (1917-2001). Deze Brabantse architect heette in de jaren vijftig
de ‘kroonprins’ van Dom Van der Laan maar raakte later in de vergetelheid.
Zijn bekendheid kromp tot de selecte kring van mensen die zijn gebouwen
kenden. Deze monografie brengt eerherstel voor Jan de Jong en beschrijft
diens cruciale rol in de kraamkamer van ‘de architectuur van het plastische
getal’. Zijn rijke oeuvre is geheel in kaart gebracht en zijn belangrijkste
werken worden uitvoerig toegelicht op een wijze die dit verhoudingenstelsel
toegankelijk maakt voor de praktijk.

Toen De Jong in 1952 kennismaakte met Dom Van der
Laan had die het plastische getal al sinds lang ‘ontdekt’
maar hij bouwde zelf nog nauwelijks. Er waren ervaren
bouwmeesters voor nodig om de mogelijkheden van dit
verhoudingenstelsel in de praktijk te verkennen en uit te
buiten. Deze vond Van der Laan op de plek waar hij vanaf
1947 les gaf: de cursus Kerkelijke architectuur in ’s-Hertogenbosch. Dat De Jong onder deze cursisten al snel een
belangrijke plaats innam, was deels een kwestie van ‘de
juiste tijd en plaats’. Hij volgde de cursus vanaf 1952 tot
1956, precies de periode dat Dom Van der Laan hier zijn
eerste serieuze serie lessen gaf, over de ‘grootte’, die de
basis vormde voor zijn boek Le nombre plastique (1960).
Het lag ook aan zijn persoonlijkheid: meer dan anderen
raakte De Jong door Van der Laans benadering gegrepen,
zozeer zelfs dat hij in 1953 zijn bureau tijdelijk opdoekte:
‘Wat ik kon, wilde ik niet meer en wat ik wou, kon ik nog
niet.’
De intensiteit waarmee De Jong zich vervolgens aan die
nieuwe benadering overgaf, wierp al snel vruchten af:
hij was de eerste die het plastische getal gestalte gaf in
baanbrekend moderne kerken zoals in Rijswijk (1956/59),
Gemert (1957/59), Odiliapeel (1958/59) en later in Almelo
(1963/65). Zijn Emmauspriorij in Maarssen (1960/67) werd,
bij de inwijding, door Dom Van der Laan geroemd als ‘de
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bekroning van zijn zoektocht die al 25 jaar had geduurd’.
De Jongs magnum opus is het eigen woonhuis met
kantoor (1956/68) in Schaijk. Zelf beschouwde hij dit als
zijn meesterproeve maar Dom Van der Laan waardeerde
dit werk veel minder. Niettemin bleef De Jong diens lessen
trouw. Wel wijdde hij zich nu ook aan taak die hij als
aanvulling op Van der Laans inzichten noodzakelijk achtte:
een theorie over een stedenbouw van het plastische getal.

Portret Jan de Jong,
ongedateerd (foto: archief Jan
de Jong Stichting)

Twee delen in cassette
De monografie omvat twee gebonden boeken, elk
277 pagina’s, in een cassette. Deze zijn doorlopend
genummerd maar inhoudelijk complementair. De cassette
voegt hieraan nog De Jong belangrijkste instrumentarium toe: zijn ‘spoorboekje’ en zijn ‘stedenbouwkundige
abacus’, beide met matenreeksen van het plastische getal.
Deel 1: Jan de Jong, pionier van het plastische getal is vooral
een verhalend boek over De Jongs wisselende verstandhouding met Dom Van der Laan en alles wat hun intense
zoektocht naar universele waarden in de architectuur
bepaalde. Ruim tien jaar vormden zij een weerbarstig duo:
tegenpolen die elkaar uitdaagden tot nieuwe inzichten en
vondsten. Daarna ontstond een verwijdering die bijna tot
het einde van hun leven heeft geduurd. De onmin spitste
zich toe op stedenbouw, een gebied dat Dom Van der Laan
volgens De Jong stiefmoederlijk behandelde en waar De
Jong een uitgesproken talent voor had. Dit drama droeg
bij aan de latere vereenzaming van De Jong, die overigens
ongebroken voort zou werken.
Dit deel bevat tevens een uitvoerige tekst van Ir. Wim
Ramselaar bi, die in de cruciale jaren zestig De Jongs
naaste medewerker was maar tegelijk, als Delfts ingenieur,
de nodige afstand hield tot de Brabantse perikelen. Zijn in
2004 opgetekende herinneringen schetsen een levendig
beeld van wat de bevlogen zoekers rondom hem tot stand
brachten en beleefden, en plaatsen die ook in het bredere
kader van de toenmalige Nederlandse architectuur.
Tot slot bevat deel 1 een reconstructie van De Jongs
theorie over een stedenbouw van het plastische getal,
een bewerking van een pas in 2013 ontdekt, onvoltooid
manuscript, waaraan De Jong tot vlak voor zijn dood in
2001 heeft gewerkt.
Deel 2: Jan de Jong, Een oeuvre in het plastische getal
behandelt de gebouwen van De Jong. Gedetailleerd wordt
ingegaan op de geheimen van het plastische getal, zoals
dit door De Jong in verschillende fasen is toegepast. De
belangrijkste werken worden chronologisch besproken,
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Binnenhof Emmaus Priorij (1960, 1966), foto: Archiphoto, Haarlem

Aula begraafplaats Drunen (1984/85), foto: Archiphoto, Haarlem

wat het avontuur van toen navoelbaar maakt. Mede
dankzij Wim Ramselaar (overleden eind 2013) is gebruik
gemaakt van De Jongs eigen noteringwijze: slurfjes,
boogjes, getallenreeksen en breuken. Kleurgebruik brengt
extra duidelijkheid over de toepassing van het plastische
getal. Dit deel bevat ook een volledige, geannoteerde en
rijk geïllustreerde werkenlijst, registers en bibliografie, en
een beknopte handleiding met uitgewerkt voorbeeld van
het plastische getal in de praktijk.
Het boek
Hilde de Haan, Ids Haagsma, Wim Ramselaar: Jan de
Jong – de monografie, het oeuvre van een pionier in het
plastische getal. Twee delen in cassette, 544 pagina’s, rijk
geïllustreerd.
ISBN 978 90 5105 050 9. Prijs in de boekhandel: € 135
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Mededeling

Verkrijgbaar via de webshop www.vanderlaanstichting.nl
De architectonische ruimte Hardcover en Paperback versie
Vormenspel der liturgie Hardcover

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 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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Atrium van de abdij Sint-Benedictusberg te Vaals
omslag
(foto: Coen van Foto
der Heiden)

Kerk van het H. Hart van Jezus,
Groesbeek De Horst,
ontwerp Nico van der Laan 1951
Foto: Coen van der Heiden, 2011

