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De Van der Laan Stichting is een voortzetting van de ‘Stichting Het Menselijk
Verblijf’ en de ‘Mgr van Heukelomstichting’ die van 1946 tot 1973 de cursus
Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis in Den Bosch verzorgde.
Doelstellingen van de stichting
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikkelen van inzicht in de
algemene grondslagen van de architectuur met als uitgangspunt het
gedachtegoed van Dom Hans van der Laan door:
• het organiseren van lessen, lezingen, cursussen, bijeenkomsten en leergangen;
• het vestigen van een centrum ter archivering en bestudering van het
gedachtegoed van Hans van der Laan;
• het coördineren van activiteiten van derden;
• samenwerking met instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel
nastreven;
• voorlichting met betrekking tot de activiteiten van de stichting.
Heeft u belangstelling voor het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan, maak
dit dan kenbaar aan ons, samen met uw naam- en adresgegevens.
Ons postadres is: Postbus 156, 6500 AD Nijmegen.
Of stuur een e-mail naar: info@pouderoyen.nl.
Vriendenkring
Wilt u de stichting steunen, wordt dan Vriend van de Van der Laan Stichting.
U wordt dan van alle activiteiten op de hoogte gehouden en krijgt het blad
Thematismos tweemaal per jaar toegestuurd. In de colofon op de achterkant van dit
blad staat hoe u vriend kunt worden.
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Het schrift, het grote monument
“Het geschreven woord is de belangrijkste monumentale vorm van een samenleving. Het
krijgt gestalte in inscripties en in het boek.” Uit Het vormenspel der Liturgie.
Het omslag van dit tweede exemplaar van Thematismos wordt gesierd door de Latijnse
woorden IMA SUMMIS gevormd door de in steen gehouwen letters van Dom van der
Laan. ‘Het laagste verbonden met het hoogste’ uit de Romeinse Liturgie, waarmee Dom
van der Laan wil zeggen dat alles in deze wereld, de mens en zijn scheppingen,
verbonden is met God.
Dom van der Laan beschouwde letters als een vorm van architectuur. Naast de
ontwerpen van gehouwen letters, ontwikkelde hij tevens een typografische theorie,
waarin hij precies de lettermaten en afstanden tussen letters en woorden aangaf. Bij zijn
zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van het alfabet ging van de Laan te rade bij de
vroeg-christelijke beschaving, zoals blijkt uit het Romeinse alfabet dat model heeft
gestaan voor zijn stenen ABC. Een van zijn voorbeelden is de antieke, marmeren
inscriptie - ANTIPE - uit de Romeinse catacomben, welke nu is ingemetseld in de muur
van het atrium voor de abdijkerk te Mamelis. Een ongedateerde pentekening van Van der
Laan geeft aan dat hij kennis had van de eigenschappen van het Romeinse alfabet.
Zoals Van der Laan letters als een vorm van architectuur beschouwde, zo bedrijft een
grafisch ontwerper bij het uitoefenen van zijn vak de architectuur van het geschreven
woord. Er is in de loop der jaren veel veranderd: er worden geen letters meer gesneden
in hout of gegoten in lood. De letters zijn geschikt gemaakt voor gebruik op de computer.
Dit blad wordt geheel op de computer vormgegeven en de teksten en foto’s worden

Fotografie: William en Stefan Graatsma

direct op een lichtgevoelige plaat gezet om vervolgens te worden gedrukt. Maar nog
steeds gebruiken we de letters die ontleend zijn aan het Romeinse schrift, b.v. de
‘kapitalen’ van de Humanen en de Geralden, dit zijn letterclassificaties. Samen vormen zij
de Renaissance Antiqua, de oudste drukletters. De ‘onderkast of minuskels’ vinden hun
wortels in de manuscripten van christelijke monniken uit Noord-Europa en zijn verfijnd
door de humanisten van de Italiaanse Renaissance. De meeste teksten in dit nummer zijn
speciaal in de Book Antiqua (letters met een schreef) gezet uit de classificatie van de
Renaissance Antiqua.
De tekeningen en de theorie van Dom van der Laan zijn opgenomen in het boekje Alfabet
in Steen, een goodwill-publicatie door drukkerij Rosbeek uitgegeven, door William
Graatsma samengesteld en door Stefan Graatsma vormgegeven.

Redactie
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Over matenstelsels
Een visuele vertaling van Van der Laans uiteenzetting van de
matenstelsels volgens het ‘plastische getal’ in zijn boek
De architectonische ruimte.
Dick Pouderoyen
Dit artikel is niet direct een vervolg op het vorige. Eerst is gekozen voor een
praktische benadering, om later in meer algemene termen op de poëtische
maatstaven terug te komen.

Van der Laan kiest voor getallen en matrices om zijn matenstelsels te presenteren. In
de tekst gebruikt hij daarbij de namen die hij eerder aan de acht maten gegeven heeft:
‘gehelen, delen, stukken en elementen’ van elk een groot en een klein exemplaar. Dus
groot geheel, klein geheel, groot deel, enz. De schaarse afbeeldingen bij dat hoofdstuk
tonen de maten als staafjes van verschillende lengten zonder meer. In de tekst worden
getalswaarden genoemd, maar niet afgebeeld. Hij ziet die getalswaarden zuiver als
hulpmiddel (pp.105-106) waarmee volgens praktische omstandigheden kan worden
omgegaan.
Volgen wij nu eerst Van der Laans analyse op de voet. Daarbij
wordt de tekst voorzien van afbeeldingen. De ‘getallen’ worden
zichtbaar door deze weer te geven als aantallen eenheden in de
vorm van vierkantjes. Van der Laan werkt van grof naar fijn en
begint als volgt: (p. 92)
“De eerste verhouding die in aanmerking komt om telkundig te worden uitgedrukt is
de grondverhouding” (de verhouding tussen opvolgende maten van een stelsel).
Dan gaat hij verder met de afleiding van de daarbij optredende
marges. Daarover later. Daarna vervolgt hij: “… ook de andere
verhoudingen tussen de maten van het stelsel kunnen nu
telkundig worden uitgedrukt door al deze maten te beschouwen
in hun verhouding tot het kleine element” (dat is de kleinste
maat van één stelsel). In volgorde vermeldt hij:
Het grote deel : het kleine deel : het kleine element = 4 : 3 : 1.
Het grote geheel : het kleine geheel : het kleine stuk = 4 : 3 : 1.
Het grote geheel = 7 kleine elementen.
Het grote element: het kleine element = 4/3 : 1 of 3/3.
(Voor de leesbaarheid is alleen de vergroting met 3 derde
eenheden aangegeven.)
Het kleine stuk : het kleine element = 7 : 4.

Het grote stuk : het kleine element = 7 : 3.
6

“Het kleine geheel is moeilijk telkundig uit te drukken”, aldus Van der Laan.
“De acht maten van het stelsel worden dus in hun betrekking tot het kleine element
door de volgende getallen uitgedrukt:”
1

4/3 7/4 7/3

3

4

?

7

De met een vraagteken aangeduide maat kan met behulp van de getekende reeks
eenvoudig worden ingevuld. Deze maat is immers de som van 7/3 en 3 ofwel 5 1/3.

Afb. 4

“Omgekeerd kunnen de maten beschouwd worden als delen van een groot geheel:”
1

3/4 4/7 3/7 1/3 1/4

?

1/7

Ook hier kan het vraagteken eenvoudig ingevuld worden. Deze maat is driekwart
kleiner dan zijn voorganger 3/4 x 1/4 = 3/16.

Afb. 5

Afgezien van het invullen van de beide vraagtekens is de tekst van Van der Laan tot
hier op de voet gevolgd en voorzien van illustraties. Maar nu verder!
Op het eerste gezicht verschillen de beide reeksen van elkaar: bij de stijgende reeks is
sprake van de eenheid zelf en in de ‘breuken’ het derde en vierde deel daarvan. Bij de
dalende reeks 1/3 deel, 1/4 deel, 1/7 deel, en (bij het vraagteken uit Van der Laans
tekst) 4/3 x 1/7 deel. Drukken we de getekende reeks in hele getallen uit, dan dient
de grootste eenheid 4 x 4 x 7 = 84 te bedragen. Beide reeksen komen dan op hetzelfde
neer namelijk in de vorm van getallen:
12

16

21

28

36

48

63

84

84

63

48

36

28

21

16

12
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Op eenvoudige wijze is nu na te gaan hoeveel deze op basis van de tekeningen
berekende reeks afwijkt. Immers: “Daarbij is geen rekening gehouden met de
minimale spelingen, die optreden bij de nauwkeuriger afleiding”. We doen dat door
na te gaan of de som van twee opvolgende maten met overslaan van één maat met de
daarop volgende maat overeenkomt. Het kleine en het grote deel vormen samen
immer het grote geheel. De reeks wordt dan:
12

16

21

28

36+1

36+1

28

48+1 63+2

84+2

en vise versa
84+2 63+2 48+1

21

16

12

Waar zit nu het verschil in de tekeningen? De optelling 16 + 21 = 36 + 1. Deze is
getekend als 3 hele eenheden, 3 x 12 dus. Eén van 3 vierkantjes meet niet 12 x 12 maar
12 x 13, omdat bij het combineren van afb. 4 en afb. 5 er sprake is van delingen in
drieën en in vieren.
Het kleine vierkantje is 3/12 en het grote vierkantje 4/12.
De minimale speling bedraagt dus 1/37 van de maat ‘37’ en 1/49
van ‘49’. Bij de nauwkeuriger reeksen komt deze verhouding uit
op 1/49. Deze laatste verhouding is dus de juiste.
Deze bewerkte reeks komt overeen met de reeks afgeleide maten van stelsel II a (p. 97).
Alleen de afleiding als hierboven vermeld verschilt.
Hoe instructief de gehanteerde tekentechniek is bewijst de volgende afbeelding van de
16 euritmische figuren. Daarbij hanteren we evenals bij de andere afbeeldingen de
reeksen zonder spelingen. Van der Laan doet niet anders in zijn boek wanneer hij voor
de eerste maal de euritmische figuren tekent (p. 1210. Daar vermeldt hij ook 5 1/3 in
plaats van een vraagteken!

Wat kan bovenstaande analyse ons nu leren?
Het niet alleen erg handig de ruwe benadering van de verhoudingen te kennen en
hier-van een voorstelling te maken. De afbeeldingen laten het verband zien tussen de
ver-schillende verhoudingen. Hierbij spelen het drie-, vier- en zevenvoud een
dominante rol.
Van der Laan hechtte voor de uiteenzetting in zijn boek aan de telkundige uitdrukking
8

7

als zodanig geen waarde. Daarbij doelde hij
ongetwijfeld op het uitdrukken van de onderlinge
verhoudingen van de maten van het matenstelsel.
Daarvoor doen de getalswaarden als zodanig er
niet toe. Maar bij het ontwerpen van
samengestelde composities of analyseren daarvan
doen die grote getalswaarden er wel degelijk toe.
Zo is de zaalruimte van de kerk in Vaals te ‘lezen’
als 3 bij 8 traveeën. En de lantaarn als 5 bij 14
ramen. Als Van der Laan zijn kerk aan anderen
uitlegt, gaat hij niet anders te werk. De grote
getalswaarden zijn aanwijsbaar en voldoende
nauwkeurig om de compositie van het gebouw te
vertellen. De minimale spelingen worden bij de
veelvouden opgeteld en door die speelruimte
worden de verschillende veelvouden delen van
een geheel.
Wordt vervolgd

De Van der Laan Stichting neemt het
initiatief de ‘brieven‘, die Dom van der Laan in
zijn leven geschreven heeft, uit te geven.
De eerste uitgave zal drie brieven bevatten die
gaan over kunst: Kunst en kerk, Kunst en
maatschappij en Kunst en persoon.
De prachtige uitgave waarin de brieven zijn
gevat wordt met de hand gemaakt. Het
bestaat uit een mapje met linnen rug. De
brieven zijn los op mooi papier geprint.
Met de komst van een nieuwe Thematismos
zal er steeds een nieuwe uitgave met brieven
uitkomen. Uiteindelijk ontstaat er een reeks
met de meest belangwekkende brieven.
U kunt de eerste drie brieven bestellen bij
Elly Honig door e 16,- (e 12,- + e 4,verzendkosten) over te maken op gironummer
4271466 t.n.v. E. Honig te Amsterdam onder
vermelding van ‘brieven nr 1’.
U krijgt de uitgave dan zo spoedig mogelijk
toegestuurd.
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In memoriam
Wim van Hooff (1918-2002)
Kleur en architectuur
Onlangs werd op de algemene begraafplaats te
Vught de grafsteen van Wim van Hooff onthuld.
Deze ‘ouderwetse vakman’ kon toveren met
kleur en wist met eenvoudige middelen een
groots effect te bereiken. De vurenhouten kooren kerkbanken zijn in de abdijkerk in Vaals liet
hij blauwgrijs schilderen, net iets donkerder dan
de kleur van de muren en de vloer. De okerkleurige, leren banden van de psalmboeken die
in die koorbanken liggen steken daar prachtig
tegen af en lijken door het complementaire
contrast met de blauw-grijze banken te blinken
als goud.

Wim van Hooff is zijn loopbaan begonnen als
huisschilder in het bedrijf van zijn vader. Hij was
docent aan de schildersopleiding in Boxtel, de
latere MTS St. Lucas, en was als kleuradviseur
betrokken bij het ontwerp en de restauratie van
verschillende particuliere en openbare gebouwen
en historische stadsgezichten. In de loop der jaren
is hij bekend geworden door zijn kleurontwerpen
voor de gebouwen van dom. Hans van der Laan
en architecten van de Bossche School. Vanaf de
bouw van de abdij in Vaals is hij steeds bij Van
der Laans bouwprojecten betrokken geweest en
heeft hij het uiterlijk van de architectuur van Van
der Laan en de Bossche School mede bepaald. Ter
gelegenheid van de in het jaar 2000 aan hem
toegekende oeuvreprijs van het Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
verscheen van de hand van Hilde de Haan en Ids
Haagsma een rijk geïllustreerd en mooi verzorgd
boekje over zijn werk.
De publicatie is geen uitgebreide kleurenleer
vergelijkbaar met de doorwrochte architectuurtheorie van dom. Van der Laan. Behalve een
10

hoofdstuk over algemene kleurenleer, gebaseerd
op de theorie van Johannes Itten, bevat de
publicatie een korte biografie van Wim van Hooff
en foto’s van zijn werk en kleurenstudies. Maar
het zijn mijns inziens vooral zijn ideeën over
kleur-toepassing, gebaseerd op zijn ervaring uit
de praktijk, die het boekje interessant maken.
Nadat hij heeft uitgelegd wat precies het
onderscheid is tussen de verschillende kleuraspecten als tint, intensiteit en helderheid en nog
eens de kleurcontrasten heeft behandeld, komt de
relatie tussen kleur en architectuur aan de orde.
Zo vertelt hij dat de algemene kleur van een
gebouw wordt bepaald door de grootste oppervlakken: meestal de muurvlakken. Van Hooff:
“Als je bij de middenhelderheid van gevels een
lichte en een donkerder kleur toevoegt, ontstaat
een aangename drieklank”. Daarnaast spelen het
reliëf en de profilering van een gevel een grote
invloed op de kleurwaarneming. Als een gevel
een sterke plasticiteit heeft, zijn de verschillende
onderdelen duidelijker te onderscheiden dan
wanneer een gevel vlakker is. Kleuraccenten zijn
dan minder noodzakelijk.
Door de toepassing van kleur kan bovendien een
zekere eenheid in een gevelwand tot stand
gebracht worden, zonder dat in elk pand dezelfde
kleuren worden toegepast. Hierdoor ontstaat een
onderling verband tussen de gevels, terwijl de
individualiteit van ieder gebouw afzonderlijk
blijft bestaan. Lichte gebouwen hebben naar zijn
mening doorgaans een voornamer karakter dan
donkere gevels. Zo kan de hiërarchie in de
bebouwing door de kleurstelling worden
ondersteund. Gebouwen aan pleinen en brede
straten maakt men vaak lichter dan de panden in
de zijstraatjes.

Tevens is het van belang in de gaten te houden dat
wat als achtergrond voor iets anders dient in
principe minder helder gekleurd is dan hetgeen
juist in het oog moet springen. Het houtwerk is
dus helderder dan de gevel, maar de gevelwand
als geheel op zijn beurt decor voor het leven dat
zich op straat afspeelt. Grauwe kleuren geven een
somber beeld, felle kleuren overschreeuwen de
vormen en doen geen recht aan het spel van de
wisseling van het licht. Houtwerk wordt dan
ook nooit knalblauw, -geel of -groen en ook
nooit knal-blauw, -geel of -groen en ook niet
knalrood geschilderd, of het is uit een soort
noodgreep om die panden alsnog iets extra’s te
geven. Om die reden wordt straatmeubilair ook
doorgaans in een onopvallende kleur geschilderd
en komen brughekken of lantaarnpalen die helder
gekleurd zijn dan ook al snel enigszins hinderlijk
of zelfs potsierlijk over.
In het boekje vindt men vergelijkbare tips en
observaties met betrekking op het interieur.
Bijzonder is dat Wim van Hooff naar uitgangspunten heeft gezocht die ‘van alle tijden’ zijn.
Hoewel elke historische periode zijn eigen
typische kleurenpalet kent, waren zijn ideeën over
kleur zowel van toepassing op de restauratie van
monu-menten als op de Bossche Schoolarchitectuur. Reden waarom zijn ideeën over
kleur de tand des tijds wel zullen doorstaan.
Julliet Oldenburger
Hilde de Haan en Ids Haagsma, Wim van Hooff,
vakman, polychromeur. Kleur en architectuur,
Amsterdam 2001.
Prijs e 12,50. Verkrijgbaar via boekhandel Architectura
en Natura, Leliegracht 22, 1015 DG Amsterdam,
telefoon 020-623 61 86.

Ontwerp van de grafsteen van Wim van Hooff
door zijn zoon Titus.
De letters van het Romeinse alfabet zijn getekend
door pater Van der Laan, de Arabische cijfers
door Coen van der Heiden.
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Campodoglio
in Rome

12

Herinneringen van een halve
eeuw geleden zijn onzeker en
fragmentarisch. Van die
gedenkwaardige reis met een
gezelschap architecten naar
Rome, onder leiding van
professor Granpré Molière
staat één moment me nog
helder voor ogen. De kerkenbouwers van de Kruithuis-groep
hadden gevraagd of ik mee
wilde, als tolk en gids. Ik had
twee jaar in Rome gewoond,
vandaar. De uitnodiging had ik
gaarne aanvaard op voorwaarde
dat ik één dag het programma
zelf zou bepalen. Verder was het een grondig voorbereide tocht geweest, nadrukkelijk
georiënteerd op Romaanse en vroegchristelijke kerken. Renaissance en barok kwamen er
nauwelijks in voor. Daarop heb ik het gezelschap die éne dag lang getrakteerd, kris kras
door de meest uitbundige, majestueuze, pralende kerken en paleizen, langs de fonteinen
en onder de koepels van Roma aeterna. Uitgeput kwamen ze thuis, maar de reactie ’s
avonds was: we hebben nog nooit zoiets moois beleefd! En dan te bedenken dat de
Romeinse barok, die van Michelangelo, Bernini en Borromini, nog sober is in verhouding
tot de Zuid-Duitse uitbundigheid van Balthasar Neumann en Fischer von Erbach. De
herinnering aan die feestelijke dag met jonge Nederlandse architecten, die met ernst en
toewijding op zoek waren naar uitgangspunten voor een herleefde kerkelijke kunst van
bouwen, beelden en sober versieren, die herinnering is voor mij niet gemengd met
geringschatting van wat mijn reisgenoten als hun inspiratiebron voor ogen stond, het
statige ritme van de basilieken, met hun vaak aan ‘heidense’ tempels ontroofde zuilen en
hun flonkerende mozaïeken. Dat was, enkele jaren eerder, mijn ontdekking geweest, mijn
ervaring van ‘niet geweten dat het zó mooi is’. Rome is een wonderlijke schatkamer
waarin je van de ene eeuw in de andere tuimelt, dat alles overgoten met het rumoer van
een moderne wereldstad, toen gemengd met de classicistische fanfares van het Mussoliniregime. De breuklijnen tussen de tijdperken moeten tragisch zijn geweest. Aangrijpend is
dat onder woorden gebracht door Louis Couperus in zijn novelle “De dood van Vesta”.
Rome heeft ook in eeuwen van pest en continue burgeroorlog haar aureool niet verloren.
Pelgrims zongen: O Roma nobilis, orbis et domina / cunctarum orbium excellentissima /
roseo sanguine martyrum rubea / albis et virginum lilia candida / Te salutamus salve per
saecula …” Dat zongen ze op hun maandenlange voettocht, belaagd door struikrovers, op
7

struikrovers, op weg naar een ruïnestad, waar elkaar beoorlogende families zich verschanst hadden in de bouwvallen van tempels en theaters uit de keizertijd.
De herinnering aan die Romereis met de discipelen van prof. Granpré Molière sluit aan
bij een tien jaar oudere herinnering, uit de zomer 1941. Met twee vrienden, uit het
Collegio Pontificio Olandese, maakte ik een voetreis door midden Italië, langs vaak
nauwelijks begaanbare voetpaden. Wij sliepen in de gastenverblijven van kloosters. Daar
klopte je tegen zonsondergang aan de poort. Dan kwam de gastenpater die vroeg niet
naar naam, herkomst of geloof. Je kreeg een glas wijn, een stuk brood en een tros druiven,
en daarna een strozak en een pakdeken. Die gastenverblijven zaten vol mensen die uit de
buurt van de politie moesten blijven,
deserteurs, joden, antifascisten. Politie
werd niet binnengelaten, de abten
hielden vast aan hun vroegmiddeleeuwse privileges, hun gasten stonden
onder bescherming.
Wij zijn bij de Benedictijnen te gast
geweest in Subiaco en Montecassino,
bij Cistercienzers van Casamari en bij
Karthuizers in Trisulti. De Karthuizers
woonden heel afgelegen, alleen bereikbaar via een muilezelpad. Eens per
maand, zo vertelde de gastenpater,
ging er een muilezel naar het dichtstbijzijnde stadje, circa 20 kilometer
verderop, geladen met mandflessen
kruidenlikeur, die in het klooster werd
gemaakt, om te ruilen voor leer voor
sandalen, stof voor habijten en meel.
Vlees werd niet gegeten in het
klooster, alleen de pater farmacista
proefde de likeur.
Het gastenverblijf lag boven de toegangspoort, onbeglaasd, met uitzicht
op de binnenplaats. Dan klonken in de
bladstille nacht een twintigtal sterke
mannenstemmen: sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula
saeculorum. Het was huiveringwekkend mooi.
Bij de foto‘s: Benedictijner klooster in Montecassino
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Of de Certosa di Trisulti nog bestaat? Nu in de
West-Europese landen de roepingen voor het
priesterschap al zo schaars worden, lijkt het niet
waarschijnlijk dat voor de zoveel zwaardere
wereldverzaking van de karthuizers meer
kandidaten zouden komen. Maar wie weet?
Heimwee is – tenminste voor mij – een wezenlijk
element van het hedendaagse cultuurpatroon.
Heimwee naar het ongerepte Hollandse polderland
met molens en streekeigen boerderijen, heimwee
naar de harmonie van niet-verminkte en verkitschte
oude steden, naar echte, dat wil zeggen figuratieve
beelden en schilderijen, naar omgangsvormen,
zoals in mijn kinderjaren gangbaar waren. In de
architectengroep van het Kruithuis, mijn reisgenoten naar Rome, herken ik, nu een halve eeuw
later, een sterk heimwee naar een integere, heldere
denk- en werklogica, door de techniek van foto en
film, de mogelijkheid om in tijd en ruimte veel
verder te kijken dan onze grootouders. Dat onze
tijd geen eigen stijl heeft, maakt de weg vrij om
zonder vooroordelen meer kwaliteiten van vroeger
en elders te ontdekken en te bewonderen, zonder
behoefte het óók zo te willen doen. Mijn reisgenoten naar Rome waren opgegroeid met de
neogotiek, en zoiets wilden ze niet, dàt nooit, dat
was hun bête noire. Er moest een nieuwe kerkelijke
kunst komen, wel geïnspireerd op de vormentaal
van vóór het jaar maar géén neostijl. Begaafde
kunstenaars hebben vanuit die overtuiging
gewerkt, maar de nieuwe stijl van bouwen en
beelden is niet gekomen, de restanten van de r.k.
bondieuserie doen bijna vergeten dat het
onuitputtelijke culturele erfgoed van Europa van
huis uit christelijk is. We drukken een verkeerde
knop van de radio in en de popmuziek kwetst het
oor. Gauw een ander station, de weldadige klanken
uit Wenen ten tijde van Napoleon verkondigen dat
de wereld-wijde herleving van de barokmuziek een
van de grote prestaties is van onze tijd.
Foto‘s bij het artikel: Elly Honig
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Foto‘s boven:
Stichting De Hoop te Dordrecht
Architect Theo Malscheart
Foto‘s onder:
Abdij Roosenberg te Waasmunster
Architect Dom van der Laan
Fotografie: Elly Honig

Op grond van het bovenstaande ligt het dus
blijkbaar in onze natuur om de meetkundige reeks
als basis te nemen voor het matenstelsel. Algemeen
ziet een meetkundige reeks er als volgt uit:
1 , X , X 2 , X 3 etc.

Waarbij X = Constante

De kéuze van de constante in deze reeks is vrij. In
ons geval echter, waarbij we zoeken naar een
matenstelsel voor de architectuur, moet deze
constante wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn de
volgende twee:
1 De termen moeten onderling in een telkundig
verband staan, dit vanwege de praktische
werkbaarheid in de architectuur.
2 De grondverhouding moet vier verschillende
maten omvatten omdat we drie maten nodig
hebben voor een driedimensionale ‘grondvorm’
en één maat om een tweede vorm als eerste van
deze grondvorm te kunnen onderscheiden en
aan de grondvorm te kunnen relateren.
Op grond van de eerste voorwaarde zouden we de
eerste term opgeteld met de tweede term van de
reeks de derde term van de reeks kunnen laten
zijn. Hieruit ontstaat de ‘gulden snede’-

verhouding. Voor onze tweede voorwaarde
hebben we dan echter één maat tekort in onze
grondverhouding. De eerst volgende verhouding
die dan in aanmerking komt is de eerste term plus
de tweede term is gelijk aan de vierde term, ofwel:
1 + X = X3

Dit is het plastisch getal.
Let wel, dit is een keuze, net als het tientallig
getallenstelsel in de rekenkunde, de verdeling van
een cirkel in 360º in de meetkunde of het
diatonische stelsel in de muziek. Maar het zijn
voor de hand liggende keuzes omdat ze besloten
liggen in de menselijke natuur. Het plastisch getal
is mijns inziens het meest eenvoudige en voor de
hand liggende stelsel voor plastische ofwel driedimensiale vormen en een architect is dan ook
haast verplicht om er mee te werken, zeker omdat
de toeschouwers van zijn werken ‘plastische
analfabeten’ zijn.
De keuze voor het plastisch getal kun je
vergelijken met een wielrenner die de berg opklimt en verschillende versnellingen tot zijn
beschikking heeft. Hij kan kiezen wat hij wil, maar
er is er maar één optimaal waarbij kracht en ritme
perfect samengaan. Tot zover mijn betoog.

Wiskundige onderbouwing
Het bewijs dat de formule Grootte : Marge = Constant en het gegeven “de afstand tussen
twee groottes is steeds de betreffende marge” leidt tot een meetkundige reeks.
De formule G / M = C, waarbij G = grootte, M = marge en C = constante1, kunnen we ook
schrijven als M = G x 1 / C of M = G x P waarbij P = constante2.
De eerste term G1 van de meetkundige reeks nemen we als eenheid en stellen we dus één.

1 e term: G 1 =
2 e term: G 2 =
3 e term: G 3 =
4 e term: G =
4

1e term
1

1
G 1 + M 1 = 1 + (G 1 x P) = 1 + (1 x P) = 1 + P
G 2 + M2 = (1 + P) + (1 + P) x P = (1 + P)(1 + 1 x P) = (1 + P ) 2
G3 + M3 = (1 + P ) 2 + (1 + P ) 2 x P = (1 + P) 2 x (1 + P) = (1 + P) 3

2e term
1+P

3e term
(1+P) 2

4e term
(1+P) 3 etc. etc.

Wanneer we nu zeggen dat 1 + P = , waarbij
reeks zoals in de tekst beschreven, namelijk:
1 , X , X 2 , X 3 etc.

= constante3, dan ontstaat de meetkundige

Quod erat demonstrandum.
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De theorie van het
André Dam
plastisch getal
Het werk van pater Van der Laan is sinds jaar
en dag een inspiratiebron voor mijn leven,
zowel zijn geschriften als gebouwen en andere
plastische vormen waarin hij zijn gedachtegoed tot uitdrukking heeft gebracht. Dit neemt
echter niet weg om altijd zeer kritisch naar zijn
werk en theorie te blijven kijken, want daar
heeft het recht op.
Bij het bestuderen van zijn theorie zijn mij een
aantal onvolkomenheden opgevallen. Niet
zozeer in het resultaat van de theorie, het
plastisch getal zelf, maar in de onderbouwing
ervan. Hierdoor wordt de theorie wetenschappelijk aanvechtbaar en nodeloos moeilijk gemaakt. Eén van deze punten zou ik graag in dit
artikel bij u onder de aandacht willen brengen.

Het gaat om het experiment met de 36 vlakjes uit
hoofdstuk 5 van het boek De architectonische
ruimte. Dit experiment is zodanig gestuurd dat
het wel uit moet komen op het beoogde resultaat.
Ik leid dit ‘sturen’ af uit de volgende zinsneden:
“Wij kiezen daarvoor een 36-tal vierkante stukjes
karton” en “De omvang van de serie 36 vierkantjes is juist zo gekozen dat het kleinste vierkantje gelijk is aan het verschil der beide grootste
overgangsmaten”. Dit is een kringredenering,
want hoe kun je 36 vierkantjes ‘kiezen’ op grond
van het resultaat van je experiment? Verder is het

sorteerproces in het boek zodanig beschreven
alsof iedereen dezelfde groepen kartonnetjes in
dezelfde type van grootte zou sorteren. Mijn
persoonlijke ervaring is juist dat ieder individu
zijn eigen type van grootte maakt, de één sorteert
fijnmazig, de ander grofmazig.
Wanneer pater Van der Laan dit experiment echt
als hoeksteen van zijn bevindingen had willen
nemen, dan had hij toch minstens de resultaten
statistisch moeten uitwerken in de zin van:
a. hoeveel mensen deden er mee met het
experiment en
b. wat was het gemiddelde van wat iedereen tot
type van grootte maakte en wat was de standaard
deviatie hierop.
Als hij dat had gedaan, dan had het experiment
misschien zijn theorie goed kunnen onderbouwen
maar helaas is dat nu mijns insziens niet het geval.
Ik ben van mening dat niet de gedachte achter het
experiment fout is, maar door het te manipuleren,
het zijn doel voorbij schiet en het de theorie
ongeloofwaardig maakt. Wat je mijns inziens
namelijk wél kan bewijzen met dit experiment is
dat de marge evenredig is met het type van
grootte waartoe deze marge behoort. Dit laatste
kan worden uitgedrukt met behulp van een
formule:
Grootte : Marge = Constant

Dit is geheel in overeenstemming met ons gevoel
voor groottes; als je bijvoorbeeld olifanten op
grootte sorteert, is de marge waarbinnen je ze
even groot noemt vele malen groter dan wanneer
je mieren op grootte sorteert. Hier zit een
bepaalde evenredigheid in.
Wanneer nu de te onderscheiden groottes (ofwel
drempelmaten) van de reeks die we zoeken een
marge van elkaar af liggen, dan volgt uit de
bovenstaande formule dat de maten van het
gezochte stelsel een meetkundige reeks vormen
(voor het bewijs: zie Wiskundige onderbouwing).
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Excursie Oosterhout en Marianum
Gastenverblijf van de benedictijner St. Paulusabdij en religieuze voorwerpen,
gastenverblijf Onze Lieve Vrouwenabdij in Oosterhout en het Marianum te Vlijmen
Zaterdag 17 januari 2004
10.00 uur

Ontvangst in benedictijner St. Paulusabdij te Oosterhout, Hoogstraat 80.
Bezoek aan het gastenverblijf (1939) van de abdij en bezichtiging van de religieuze
voorwerpen, ontworpen door Dom van der Laan.
Hans van der Laan zal ons begeleiden.
Bezoek aan gastenverblijf Onze Lieve Vrouwenabdij (1971), ontworpen door Ruys en
Bolder. Dit verblijf is geïnspireerd op de architectuur van Dom van der Laan. Deze abdij
ligt dichtbij de St. Paulusabdij aan de Zandheuvel 90.

12.30 uur

Lunch in restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 te Boxtel (0411 67 23 02).
Het motel is gebouwd door Huub Hendrix en ligt tussen Den Bosch en Eindhoven aan
de A2.

14.15 uur

Ontvangst in het Marianum te Vlijmen (2000). Het Marianum is een expositieruimte voor
een particuliere verzameling van gotische Mariabeelden uit de 12de tot de 16de eeuw.
De expositieruimte is gebouwd in ‘Bossche School-stijl’ door Manou Huijbregts en
Pelle Poiesz in opdracht van Ko Huijbregts. Het Marianum is onderscheiden met de
Algemene Welstandsprijs van de provincie Noord-Brabant.
De bezichting van de expositieruimte wordt begeleid door Manou Huijbregts en Pelle
Poiesz.
Adres: Ko Huijbregts, Meliestraat 40, 5251 EJ Vlijmen (073 511 24 78).

16.00 uur

Einde excursie
Aanmelden
Via e-mail: j.oldenburger@historischetuinen.nl onder
vermelding van naam en telefoonnummer en het aantal
mensen.
Of telefonisch: 020 620 83 02
Route van Boxtel naar Vlijmen (circa 16 km)
Naar A2 richting Den Bosch, afslag 23 naar Vught, afslag
’s Hertogenbosch-West, in ’s Hertogenbosch rechts
voorsorteren richting Waalwijk, Vlijmen aanhouden tot de
A59 richting Tilburg.
Afslag Vlijmen, rechtaf de Vlijmense dijk op, bij splitsing links
aanhouden Molenstraat, einde van de weg rechts af.
Dit is de Meliestraat.
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Bij een beeldje van
Niel Steenbergen

Foto’s: Maarten Brinkgreve

Juliet Oldenburger

Als student had ik op mijn
kamer een plaatje opgehangen
van een beeld van Niel
Steenbergen: twee personen die
elkaar vriendschappelijk
begroeten. Het was een slechte
kopie uit een pocketboekje, maar
tussen de andere ‘hedendaagse
beeldhouwkunst’ (uit 1961) trok.
het destijds direct mijn aandacht
Ontmoeting noemde de kunstenaar het beeldje. Eigenlijk was
het een voorstudie voor het
beeld van de tweelingbroers
Cosmas en Damianus, schutspatronen van de geneeskunst,
dat op het plein van het medisch
centrum De Klokkenberg te
Breda staat. Later begreep ik dat
Niel Steenbergen veel met dom.
Van der Laan heeft samengewerkt. Hij maakte beelden
voor de abdijen in Vaals,
Oosterhout en Waasmunster,
o.m. het crucifix dat boven het
altaar in de crypte in Vaals hangt.
Dikwijls heb ik mij afgevraagd hoe Van der Laan
over beeldende kunst dacht. Valt er uit zijn
architectuurtheorie een parallel te trekken naar de
beeldende kunsten? “Als we iets maken moeten
wij niet in de eerste plaats beschouwen hetgeen
wij maken, noch de mogelijkheden van hetgeen
wij gaan maken, maar het maken zelf, dat wil
zeggen overwegen wat er gebeurt als wij
bouwen”, zegt hij in een vroege lezing1. In het
eerste hoofdstuk van De Architectonische Ruimte

lezen we vervolgens “… voor de algemene vorm
van het huis is het niet van het eerste belang
waartoe het huis dient, maar dat het dient, niet
waarvan het gemaakt is, maar dat het gemaakt is;
en niet hoe het samengesteld is, maar dat het
samengesteld is”.2 Als we deze zin betrekken op
de beeldende kunsten lijkt het voor de
vormgeving in eerste instantie van belang dát een
beeld dient of functioneert, dat het door
mensenhanden gemaakt is en dat het is
samengesteld – kunst in de klassieke betekenis
van het woord: samenstelling of verbinding3.
In Het vormenspel zegt Van der Laan over
beeldende kunst: “Ofschoon op zichzelf aan tijd
en ruimte ontheven, is onze geest niettemin in
zekere mate onderhevig aan het hier en nu waarin
wij ons lichamelijk bevinden. Hij onttrekt zich aan
tijd en ruimte in zoverre hij zich voorstellingen
kan maken van dingen die elders aanwezig zijn,
en zich dingen kan herinneren die vroeger bestaan
hebben of zijn gebeurd.”4 Een áfbeelding, zoals
bijvoorbeeld een portret- of vakantiefoto, is
volgens Van der Laan de fúnctionele grond van de
beeldende kunst.
ijdens een gesprek met frater L. oonen over dit
onderwerp kwam wederom het beeldje van Niel
Steenbergen ter sprake. Hij vertelde dat de
kunstenaar het gebaar van de ‘vredeskus’ uit de
eucharistieviering tot uitgangspunt had genomen
voor het beeld van osmas en Damianus en dat de
paters Van der Laan en alma, die destijds in de
St. aulus-abdij te Oosterhout naast elkaar in de
koorbank stonden, onbewust hiervoor model
hadden gestaan.
oevallig was het ook via pater ieter alma dat

1 Lezing uit 1952. gehouden in de ‘Rietveldse Toten’ te Delft.
2 Dom. H. van der Laan, De Architectonische Ruimte, pag. 4.
3 In het Franse en Engelse ‘art’ herkennen we nog de Latijnse stam ‘ars’, wat is afgeleid van het
Griekse
(ararisko): samenstellen of verbinden. Ook het van oorsprong Latijnse woord compositie betekent letterlijk
samenstelling.
4 Dom. H. van der Laan, Het Vormenspel der liturgie, p. 59 - 60.

Illustraties: Een voorstudie en de kopie, die op mijn kamer hing, en het uiteindelijke beeld (l.o.)
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Van der Laan op het spoor kwam van de gedachte
dat de dingen die wij maken, in tegenstelling tot
de geschapen natuur, door mensenhanden zijn
vervaardigd, dat het, zoals Van der Laan zegt,
‘vermaaksels’ zijn van materialen die aan de
natuur zijn onttrokken. Van der Laan schrijft dat
hij eens “ ’s avonds aan de deur van zijn cel, net
als met Sint Nicolaas”, precies die tekst vond die
het antwoord vormde op een vraag die hem op
dat moment bezighield.5 Deze Latijnse tekst van
Thomas van Aquino vertaalde hij als: “De natuurlijke dingen, waaruit ons intellect zijn kennis put,
geven maat aan ons intellect, maar zijn gemeten
door het goddelijk intellect, waarin alle geschapen
dingen zijn, zoals alle kunstmatig gemaakte
dingen in het intellect zijn van de kunstenaar.”6

het enen menselijke wezen niet van elkaar te
scheiden zijn.”7
Anders dan wat wij tegenwoordig vaak onder het
begrip expressie verstaan, ‘uitdrukking van
individuele emoties’, duidt hij op de objectieve
uitdrukking van de functie van een object,
“… expressief voor de geest, maar niet van de
geest. Dit is een delicaat onderscheid waar ik op
insisteer omdat veel mensen denken dat wij door
de verhouding onszelf willen uitdrukken maar
daar gaat het niet om. Als dat gebeurt dan zijn wij
in een volgend stadium, dan gebruiken wij de
architectuur voor ons onderling verstandelijk
contact …, dan drukken wij ons uit voor anderen,
maar eerst moet de materie zich uitdrukken voor
mij.8

De kunst namelijk bestaat in het juiste begrip
van de te maken dingen om ze te laten voldoen
aan de eisen die eraan gesteld worden.
Behalve dat wij onze kennis in eerste instantie uit
de zintuiglijke waarneming van de natuur moeten
putten, bestaat er ook een gelijkenis tussen de
kunst en de natuur. Deze gelijkenis met de natuur
of met het scheppingsproces noemt Van der Laan
de uitdrukking of ‘expressie’ van een kunstwerk.
De expressie laat een voorwerp spreken, zodat ons
verstand de functie eraan af kan lezen. Het
behoort tot de functie van een voorwerp om
harmonie tussen de mens en de natuur te
bewerkstelligen, de expressie dient om de natuur
uit te drukken.
“Het werk van de kunstenaars als kunstenaar kan
niet verder gaan dan de eerste algemene
expressie, die, waardoor de uitwendige dingen in
hun vorm getuigen voor de geest wat zij voor het
lichaam zijn. De kunst namelijk bestaat in het
juiste begrip van de te maken dingen om ze te
laten voldoen aan de eisen die eraan gesteld
worden. Die eisen zijn om zowel dienstig te zijn
aan het lichaam als aan de geest, omdat beiden in

Aandacht voor de expressie van voorwerpen is
niet alleen van belang omdat ons verstand zich op
zintuiglijke waarnemingen moet baseren, maar
tevens voor de communicatie met andere mensen.
Om met anderen van gedachten te wisselen,
moeten wij immers “onze denkbeelden aan
zintuiglijk waarneembare dingen toevertrouwen,
opdat anderen ze er weer aan kunnen aflezen”.9
Zo ontstaan de tekens, die Van der Laan ook wel
‘monumentale vormen’10 noemt. Deze worden op
hun beurt in functionele en expressieve tekens
ingedeeld. Het overbrengen van een idee behoort
tot de functie van het teken, de uitdrukkingskracht wordt bepaald door de mate waarin de
functie het overbrengen van gedachten in het
algemeen door cultivering van de vorm tot
uiting wordt gebracht. Van der Laan noemt als
voorbeeld de dichtkunst, “waar klanken en ritmen
ten opzichte van elkaar worden uitgewogen ter
wille van een expressie die de betekenis van de
woorden te boven gaat. en laat als het ware de

5 Dom. H. van der Laan, Lesdag 9 december 1967. Kruithuis Den Bosch, Archief Abdij St. Benedictusberg te Vaals.
6 Res naturales, ex quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nosturm, sed sunt mensuratae ab intellectu
divino, in quo sunt omnia creata sicut omnia artificiata in intellectu artifices. …in: Thomas van Aquino, De Veritate I, 2.
7 “De kunst in het kerkelijk leven”, voordracht door Van der Laan gehouden in ’s-Hertogenbosch, 8 en 9 november 1952 – Archief
Abdij St. Benedictusberg te Vaals.
8 Dom. H. van der Laan, Lesdag 9 december 1967. Kruithuis Den Bosch, Archief Abdij St. Benedictusberg te Vaals.
9 Vormenspel, p. 79.
.
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als het ware de woorden met elkaar spreken.”11
In de maatschappij onderscheidt Van der Laan
drie soorten vormtypen: vormen waarbij het
accent op het lichamelijk doel: functionele
vormen; vormen waarbij het accent ligt op het
geestelijk doel, zijnde de informatie van het
verstand over dat lichamelijk doel, expressieve
vormen; en tenslotte vormen die louter dienen
voor het intermenselijk verkeer van geest tot
geest, de tekens of monumentale vormen.12 In Het
Vormenspel der Liturgie blijft enigszins onduidelijk
welke plaats aan de beeldende kunsten is
toebedeeld. Hoewel Van der Laan eerder als
aanvulling op de eerste levensbehoeften de
‘ikonen’ noemt, “ter ondersteuning van onze
zintuiglijke waarneming en het boek met het
geschreven woord ter ondersteuning van ons
verstand”, vormen de ‘beelden’ in het kader dat
hij schetst geen afzonderlijke categorie.
Ook Dick Pouderoyen ziet zich in zijn artikel
“Architectuur en Muziek”13 voor dit probleem
gesteld. Over de foto Meisje te paard14 merkt hij op
dat de gelijkenis van de afbeelding berust op de
juiste proportionaliteit met de werkelijke
waarneming, terwijl de expressie berust op
onderlinge proporties van de delen. De foto geeft
een beeld van een paardrijdend meisje in het
algemeen, zonder dat nog van belang is wie zij is
of waar en wanneer de foto is genomen. Door de
afgewogen compositie worden de zintuigen
aangesproken en wordt de specifieke situatie van
het toevallige en concrete ontdaan. Maar is de
afbeelding daarmee ook een teken geworden? Of
moet het daarvoor nog verder zijn geabstraheerd,
zoals bijv. het beeldschrift dat wij kennen van de
Egyptische hiërogliefen? Om tussen de andere
monumentale vormen die Van der Laan noemt te
passen, zoals de ‘toast’, de ‘enkele opgerichte
steen’ en de ‘insigne’, moet een teken misschien
toch een meer vereenvoudigde vorm zijn dan een
afbeelding.
De tekens zijn weliswaar afgeleid van bestaande

functionele en expressieve vormen, maar worden
in het leven geroepen om van geest tot geest te
communiceren. “Het gaat niet meer om een ding
dat voor het lichaam nodig is en waarvan
bovendien … de vorm geopend is naar het
intellect; het gaat nu veeleer om een ding dat uit
de behoefte van het intellect wordt geboren en aan
de zichtbare wereld moet worden ontleend”15.
Hiervoor “zullen slechts die aspecten van de vorm
van dienst zijn, waaraan deze zijn expressieve
kracht te danken heeft”, zegt Van der Laan.
Daarom zijn vooral de proporties belangrijk en
dan alleen voorzover zij door identiteit van het
teken met de realiteit de verstaanbaarheid
garanderen. “Is eenmaal door dergelijke
gezuiverde vormen het eerste contact tussen de
geesten gelegd, dan kan door afspraken en
instellingen … dit nieuwe type van vorm verder
worden ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt
ons gedachteleven volledig voor elkaar open te
leggen”.16
In feite bestaan er m.i. verschillende soorten
‘beelden’, waarvan sommige meer voor het
persoonlijk gebruik dienen – dat zijn de
afbeeldingen als portretten, die onze herinnering
ondersteunen en “de functionele grond van onze
beeldende kunst vormen” – en andere, die een
betekenis uitbeelden. Als het gaat om het
uitbeelden van een gedachte, iets wat waardevol
is voor de mens in het algemeen, wordt een beeld
een teken.
De herinnering aan de twee monniken die elkaar
vrede wensen is voor Niel Steenbergen het
uitgangspunt geweest om zich van de begroeting
tussen de twee broers een voorstelling te maken.
Hij wist de houding, het gebaar en de oogopslag
uit uit zijn geheugen op te diepen en opnieuw
vorm te geven. Bij het uiteindelijke beeld kreeg
het "U zij vrede" dat de martelaren in de voorstelling van de kunstenaar elkaar ten afscheid
wensen echter een andere lading dan bij de
Ontmoeting.
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Ons woord ‘monument’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘monumentum’: herinneringsteken, aandenken of gedenkteken.
Vormenspel, p. 33.
Ibid. p. 33.
Dick Pouderoyen, “Architectuur en muziek, tweede deel”, in Tijdschrift voor Gregoriaans, 1997, pp. 42 - 47.
H. van der Laan, “Over het meisje te paard”, in de inleiding van de Tweede serie lessen over de architectonische dispositie.
Archief Abdij St. Benedictusberg te Vaals.
15 ibid, p. 80.
16 ibid, p. 80.
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Excursie naar Zweden
Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van
Dom Hans van der Laan overwegen de Vrienden van de
Van der Laan Stichting in 2004 een excursie te
organiseren naar Zweden. Er zijn in Tomelilla in Zweden
twee kloosters door Dom van der Laan gebouwd. Reden
genoeg om er eens een bezoek te brengen.
Het idee is nog pril. Een datum, de manier van reizen en
een logeeradres zijn nog niet uitgezocht. Vóór we deze
reis gaan organiseren willen we eerst van u weten of u
eventueel mee wilt. Heeft u belangstelling, laat het dan
zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar:
info@sonar.diemen.nl

Verder zoeken we twee ‘vrienden’ die graag willen meehelpen met het organiseren van de reis. Meld u aan!
In het aprilnummer van volgend jaar hoort u meer.
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