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Welkom 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van 

Eindhoven. Dit project vormt een onderdeel van het atelier HERarchitectuur, een samenwerkingsverband tussen 

studenten die zich verbonden weten door het thema van herbestemming van gebouwen uit een voorbije periode 

in de architectuurgeschiedenis. Het project situeert zich binnen de leerstoel AE, architectural engineering, en zoekt 

de diepgang via de leerstoel AHT, architectural history and theory. Ik nodig u uit dit schrijven te lezen als (reis) 

verslag, documentatie en duiding van mijn afstuderen dat zich heeft gericht op het herbestemmen van de Kerk 

van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel. In dit eerste deel wordt de toedracht van het project, het (theoretische) 

onderzoek, de constructie van de opgave en een reflectie verwoord. Deel 11 verbeeldt in tekeningen het resultaat 

van de ontwerpopgave. 

Joost Pijnenborg 
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[MYFE FETEMSHAPELYKE SPELYMH) 

«YM HET PEHYM SHYP HUT TE HEMEL EM TE ARTE. 

TE ARTEMU FAS FUST EM LETYH EM TUSTERMYS FAS UP TE AFHROMT EM TE HEST HUTS SFEFTE UP TE FATEREM. 

EM HUT SYTE TAR SY LYHT EM TAR FERT LYHT. 

EM HUT SAH HET LYHT TAT HET HUT FAS EM HUT MAKTE SHYTYMH TUSEM HET LYHT EM TUSEM TE TUSTERMYS. 

EM HUT MUMTE HET LYHT TAH EM TE TUSTERMYS MUMTE HY MAHT.»' - Rudy Kousbroek 

1 Rudy Kousbroek, De logologische ruimte (Amsterdam, 1984), p. 45. 

In het Cultureel Supplement van het NRC handelsblad werd in 1977 een van de betere 1 april grappen gepubliceerd; Rudy Kousbroek schreef 

een raamvertelling als geloofwaardig artikel over een nieuwe uitgelekte spellingshervorming, de Nota Wetenschappelijke Toa/renovatie. 

Daarin kondigt hij erg humoristisch een halvering van het Nederlandse alfabet aan, waarvan het schrift ook nog eens gereduceerd wordt tot 

enkel de kapitalen van het drukletterschrift. Adriaan van Dis schreef de bijbehorende *ingezonden reacties•. Bovenstaand fragment is een 

•geciteerde• Bijbelpassage (Genesis) bij wijze van voorbeeld van de nieuwe wetenschappelijke spelling en is als vertaling van Gods woord in 

zekere zin een (lichtzinnige) taalkundige versie van wat dit project in architectonisch opzicht beoogt: een vertaling van Gods huis. 



OOResumé 

00.1 Nederlandse samenvatting 

Deze scriptie beschrijft mijn afstudeerproject voor de master-opleiding architectuur, voluit Architedure, building and 

planning, aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het project kwam tot stand binnen 

de context van het atelier HERarchitectuur, dat zich met een vooronderzoek (M3) heeft toegelegd op het ontwerpen 

aan bestaande (oude) gebouwen in de ruimst denkbare zin. Dit project situeert zich binnen de leerstoel architectural 

engineering (AE), en zoekt de diepgang via de leerstoel architectural history and theory (AHT). Het resultaat is dan 

ook een ontwerp én een uitgebreid schrijven, geheel in elkaars verlengde. De opgave voor het ontwerp betreft een 

herbestemming van de kerk van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel uit 1959, een specimen van de Bossche School 

ontworpen door Jan de Jong. De kerk zal worden getransformeerd tot een onderwijsgebouw op locatie voor de 

TU/e en zal met mogelijkheden tot verblijf bij uitstek geschikt zijn voor onderwijsactiviteiten van tijdelijke duur zoals 

zomeratelier, afstudeerders en promovendi die in retraite tot productie willen komen en congressen of symposia. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft een aantal ontwikkelingen het fenomeen actuele relevantie gegeven. 

Dat zijn enerzijds (in Nederland) veranderingen in het beleid van Monumentenzorg en Rijksgebouwendienst en 

anderzijds de de-industrialisering en de ontkerkelijking die een ruime leegstand hebben veroorzaakt. Hoewel de 

kennismaking met deze bewuste kerk relatief toevallig was, past het gebouw naadloos in die actualiteit. 

Het theoretische traject van de opgave dient om mijn eigen verhouding met het vak te exploreren maar is tegelijkertijd 

. een middel om mijn doelstelling te bereiken: in de meest algemene zin is de intentie om voorbij het formele contrast 

als beleefdheidsoplossing te geraken en te zoeken naar aanleidingen in de betekenis van het bestaande plan. De inzet 

van de theorie is vormgegeven op basis van mijn conceptie van AE en AHT als Non Overlapping MAgisteria (NOMA) 

naar Stephen Jay Gould, waarbij ik aan de theorie en geschiedenis het recht van overpad heb verleend. De eerste 

concrete bron is Dom Hans van der Laan als geestesvader van de Bossche School waartoe Jan de Jong en de kerk 

gerekend worden. Daarna heb ik me gewend tot Antonio Monestiroli en Peter Eisenman om het onderzoeksobject 

te mobiliseren. Aan de hand van hun ideeën over taal en stijl kwam ik tot een beargumenteerde waardering van de 

Bossche School, maar een feitelijke doorbraak in de hermetische status-quo van het bestaande gebouw heb ik met 

het literaire thema van het Zinloze Feit van Gerard Reve geforceerd. 

Met Eisenman heb ik op basis van zijn artikel The end of the classica/ twee 'ficties' kunnen blootleggen in de theorie 

van de Bossche School die de simulatie van het tijdloze en van het onpersoonlijke tot gevolg hebben. In de geest van 

Monestiroli heb ik de theorie van Van der Laan positief kunnen duiden als analogie met de natuur en bovendien die 

theorie ontmaskerd als een als stijl vermomde taal. Aangevuld met persoonlijke en praktische bezwaren waren dat 

redenen om voor discontinuïteit met de Bossche School te kiezen. 

In het historisch onderzoek naar Jan de Jong bleek uit de archiefstukken dat hij ten aanzien van de Bossche School 

even constituerend als vrijzinnig is geweest. Een gedetailleerde recherche naar de fysieke manifestatie van zijn 
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vrijzinnigheid in het gebouw resulteerde in een lijst met inconsistenties, die later omgedoopt tot Zinloze Feiten 

samen met de bijbehorende motieven ontwerpaanleidingen opleverden. Van binnenuit wordt vormgegeven aan de 

ontheiliging van de Bossche School met als motto ... denn die Methode braucht Wahnsinn [ ... want de( ze) methode 

heeft waanzin nodig], resulterend in een gedeeltelijke verbeelding van wat Eisenman met het niet-klassieke aanduidt. 

Concluderend kan worden gesteld dat de coalitie van beide leerstoelen vruchtbaar is geweest; de analyse van Van 

der Laan, de Bossche School en de positie van Jan de Jong daarin heeft in het historische domein feitelijke kennis 

opgeleverd. Met de analyse die het onderwerp in het bereik van een theoretische notie van taal en stijl heeft 

getrokken zijn er ook op theoretisch vlak heldere uitspraken gedaan over de status van de Bossche School en is 

er een punt gevonden waarop Monestiroli en Eisenman-als antoniemen- elkaar toch raken. Bovendien heeft de 

theorie voor mij persoonlijk diepgang en precisie in het project gebracht, waardoor ik durf te stellen dat ik inderdaad 

mijn bedoeling om voorbij het formele contrast te geraken heb waargemaakt. 

00.2 English summary 

This thesis describes my graduation project for the master's program Architecture, building and planning at the 

Faculty of Architecture of the Technica! University of Eindhoven (TU/e). The project was initiated in the context of 

a studio called HERarchitectuur, which would be best translated as RE-architecture. A preliminary research (M3) 

was doneon transformations of existing (historica!) buildings in the broadest sense. This project set out within the 

chair of architectural engineering, and seeks depth through the chair of architedural history and theory. The result 

is correspondingly twofold: an architectural plan ánd an extensive thesis. The design conveys the transformation 

of the 1959 Odiliapeel church, designed by Jan de Jong and known as a specimen of the School of Bois-le-Duc [de 

Bossche School]. The church will be turned into an auxiliary branch of the Eindhoven University. The plan will provide 

short-stay facilities so the complex will be pre-eminently fit for temporary educational activities like summer school, 

graduation students and PhD students going into productive retreat, and conferences or symposia. 

A number of changes in the second half of the twentieth century have made architectural transformation of current 

interest. For one thing the (Dutch) Historie Buildings Council [Monumentenzorg) and the Dutch Government Building 

Department changed their policies, and for another the de-industrialization and the secularization have created a 

large vacancy of architectural buildings. Although my introduetion to the church was merely coincidental, it fits in 

seamlessly with the described topicality. 

The theoretica! course of this project means to explore my personal relation with the architectural discipline, but 

at the sametime it is a means of reaching my goal: in general that would be to attain beyond the forma I contrast 

as some common courtesy, and to search for leads in the semantics of the existing building. The role of theory has 

been defined by my conception of both architectural chairs as Non Overlapping MAgisteria (NOMA) after Stephen 

Jay Gould, granting architectural history and theory the right of way. The first souree is Dom Hans van der Laan as 

he is the founding father of the School of Bois-le-Duc, to which both Jan de Jong and the church are bound. Then I 

turned to Antonio Monestiroli and Peter Eisenman to mobilize the subject of research. By means of their ideas on 



architecturallanguage and style I have been a bie to substantiate an assessment of the School of Bois-le-Duc, but the 

actual break-through in the hermetic status quo was toreed through the u se of the literary theme of the Pointless 

Foet [Zinloos Feit] by Gerard Reve. 

In Eisenrnan's spirit, basedon his artiele The end ofthe classica/, I have uncovered two 'fictions' in the theory of the 

School of Bois-le-Duc, resulting in the simuiatien of the timeless and the impersonal. Through Monestiroli I could 

interpret Van der Laan's theory as an analogy with nature and moreover I could expose his theory as a language 

masqueraded as a style, leaving us with style as an unredeemed promise. Endorsed by personar and practical 

objections these were reasans for choosing discontinuity over the prolongation of the School of Bois-le-Ouc. 

The historica! research on Jan de Jong pointed out that he has beenjustas constituent as he was liberal with regard 

to the School of Bois-le-Duc. A conscientious inquiry into the physical manifestation of his liberalism in the actual 

church building generated a list of inconsistenties, which, re-interpreted as Pointless Facts and along with the 

accompanying motives, formed starting points for my design. From within the desecration of the School of Bois

le-Duc has been fuiftlied using the motto ... denn die Methode braucht Wahnsinn [ ... for the (this) methad needs 

madness]. Th is partially gave shape to what Eisenman referred to as the not-classica!. 

In condusion we can say that the alliance of architectural chairs has proven to be productive; the analysis of Van der 

Laan, the School of Bois-le-Duc and the role of Jan de Jong has yielded factual knowledge in the historica! domain. 

In bringing the subject into the reach of a theoretica! notion of language and style, clear statements have been 

made about the status of the School of Bois-le-Duc. Also, an unexpected interface was found between the apparent 

opposites Monestiroli and Eisenman. Furthermore the theory has brought depth and precision into the project, 

enabling me to actually reach my goal of attaining beyond the forma I contrast. 
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01 Inleiding 

01.1 Atelier HERarchitectuur 

Het afstudeeratelierwaar dit werkonderdeelvan uitmaakt, heeftzich een opgave ten doel gesteld diearchitectonische 

herbestemming zou betreffen. Naar Van Dale betekent herbestemmen het opnieuw bestemmen van iets dat niet 

meer voor zijn oorspronkelijke doel bruikbaar is. Het woord HERarchitectuur dat de naam van het atelier vormt, is 

een eigenaardig neologisme dat nog een iets ruimere betekenis dekt. In het onderzoek dat tijdens het M3 project 

aan dit afstuderen vooraf ging luidde de definitie als volgt: de conditie om van HERarchitectuur te kunnen spreken, 

is dat er feitelijk nieuwbouw wordt gepleegd in een directe programmatische relatie - van welke aard dan ook -

tot oudbouw. Daarmee werd het werkveld van het voorafgaande onderzoek alsook dat van de ieders individuele 

opgave verruimd met mogelijke uitbreidingen, wederopbouwplannen en renovatieprojecten. Relevant voor een 

architectonische houding, zo werd gesteld, is namelijk vooral de fysieke aanwezigheid van een bestaand gebouw 

binnen wat voor programma dan ook, meer dan per se een programmatische verandering. Toch mag de opgave die 

ik mezelf gesteld heb vanuit de gedachte van het atelier een zuivere herbestemming genoemd worden en zodoende 

zal de term HERarchitectuur nauwelijks nog vallen in het vervolg van dit verslag. 

Eén van de vragen die in de projectbeschrijving werd gesteld, was of het handhaven van gebouwen of gebouwdelen 

als onderdeel van een nieuw gebouw voor de architect een belemmering of een verrijking van zijn architectuur 

zou zijn. De enige bruikbare reactie lijkt mij om deze vraag te lezen als de keuze tussen een kans en een probleem, 

waarbij het iedere architect vrijstaat om voor het een dan wel het ander te kiezen. Zonder al te diep op deze zinsnede 

uit de projectbeschrijving in te gaan kan men zich wel afvragen wanneer men spreekt over een verrijking, of die 

per definitie ten goede zou moeten komen aan de nieuwe architect(uur) en niet aan bijvoorbeeld de historische 

architectuur, de architectuur in het algemeen of misschien wel de straat of de stad. 

Om de volwaardigheid van ieders opgave als afstudeerwerk te waarborgen is uitdrukkelijk niet voor een extreme 

mate van (logistieke) complexiteit, noch voor een grote schaal gekozen, maar is er een clausule opgenomen die 

voorschrijft dat het te huisvesten programma in ieder geval groter moet zijn dan het bestaande gebouw of ermee 

in conflict is. Zodoende wordt men per definitie met de ontwerpproblematiek van herbestemming geconfronteerd. 

Wat de schaal van de projecten betreft is het voornemen van dit atelier juist om die dermate overzichtelijk te houden 

dat er voldoende ruimte overblijft voor een uitwerking van de architectonische stellingname tot in het bouwkundige 

detail. 

01.2 Onderwerpkeuze 

Voorafgaand aan de herbestem mingsopgave had ik geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde soort gebouwen; 

het stond voor mij bepaald niet vast dat het object van herbestemming bijvoorbeeld industrieel, religieus of militair 

van aard zou moeten zijn. Ik zocht meer naar een affiniteit met één particulier gebouw en in die zoektocht werd mij 

de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de Kerk van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel. Hoewel ik even 

heb getwijfeld omdat het initiatief hiervoor niet direct van mijzelf kwam, besloot ik na het een bezoek om rondom 
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dit gebouw inderdaad mijn afstudeeropgave te situeren. De kerk is in 1959 gereed gekomen naar een ontwerp van 

Jan de Jong, die bekend staat als een van de sleutelfiguren binnen de Bossche School. Het is een overrompelend 

gebouw, in die zin dat je je eenmaal binnen in architectuur weet. Met dat vermogen behoort het tot de bijzonderste 

gebouwen van Brabant en is het een mooie onderlegger voor een rijk project. 

01.3 Actualiteit 

Herbestemming is van alle tijden en men heeft in de historie weinig uitzonderingen gemaakt naar gebouwcategorie; 

zowel huizen, paleizen, bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen als gebouwen van geestelijke orden zijn eraan 

onderhevig geweest, vaak zonder de herbestemming te benoemen als specifiek architectonisch onderwerp. Of men 

nu kijkt in de nabije omgeving, in (West-)Europa of elders in de wereld, er worden veel gebouwen, gebouwcomplexen 

en hele campussen herbestemd. Het eerste wat opvalt bij een kennismaking met de literatuur over herbestemming 

in de architectuur, is dat de interesse voor herbestemming pas sinds de laatste twee decennia expliciet zijn neerslag 

vindt in het geschreven woord- zij het meestal rijkelijk geïllustreerd. 

Er is een aantal ontwikkelingen aan te wijzen in de twintigste eeuw dat de aandacht voor herbestemming heeft 

vergroot of veranderd. In de eerste plaats zijn er door de de-industrialisering in met name West-Europa veel 

gebouwen leeg komen te staan. Talloze fabrieken, magazijnen en bijbehorende kantoren zijn de laatste decennia ter 

beschikking gekomen aan de stad na de ophef of de verhuizing van de industriële activiteit. Bekende voorbeelden 

hiervan zijn St rijp 5, RenT van Philipsin Eindhoven, de Meelfabriek in Leiden en Zeche Zollverein in Essen. Daarnaast 

is er veel leegstand ontstaan in religieuze gebouwen. Vrijwel onmiddellijk na de enorme impuls die de kerkbouw 

kreeg tijdens de Wederopbouw zetten de ontzuiling en de ontkerkelijking in. Waar nieuwe kerkgebouwen eerder 

ruim werden berekend door onder andere een capaciteitsafhankelijke subsidie, liepen de bezoekersaantallen juist 

snel terug. Beide gebouwtypen zijn niet probleemloos gebleken bij herbestemming. Voor industriegebouwen of 

complexen geldt vaak dat de schaal van de gebouwen en bouwdelen erg groot is voor veelsoorten ander programma. 

Ook op het niveau van het gehele plangebied dat vaak fasegewijs gegroeid is, geldt dat de schaal een eenvoudige 

planning niet toelaat. In het geval van religieuze gebouwen bestaat er vaak een extra moeilijkheid ten aanzien van de 

betrokken partijen en de keuze voor een passend nieuw programma: kerkbesturen zijn bepaald niet happig op een 

profane toe-eigening van kerkgebouwen, zeker niet in rooms-katholieke kringen waar kerken voor de eeuwigheid 

gewijd worden. 

In Nederland zijn nog twee andere omstandigheden te benoemen die van invloed zijn geweest op herbestemming 

als architectonische opgave. Om te beginnen is het beleid van de Rijksgebouwendienst en Monumentenzorg in de 

jaren '80 drastisch veranderd. Rijksgebouwendienst verschoof onder invloed van een kleiner beschikbaar budget het 

accent van nieuwbouw naar beheer en hergebruik. Tegelijkertijd werd de Monumentenzorg gedecentraliseerd en bij 

de geplande interventies werd het gebruikelijk om een meer fundamenteel bouwhistorisch onderzoek te verrichten. 

Gezien de voorbeeldrol die de diensten zichzelf hadden opgelegd en de invloedrijke positie die zij hadden als eigenaar 

en beheerder van tal van monumenten is het zeer goed voorstelbaar dat de hier beschreven beleidsveranderingen 

hun sporen hebben nagelaten in het fenomeen herbestemming. 



Het onderzoek naar herbestemming van Crimson2 geeft te lezen dat in 1980 in de architectuur ook van binnenuit een 

invloedrijke omwenteling in gang is gezet, met name door O.M.A .. De ontwerpen voor de Tweede Kamer en voor 

de koepelgevangenis in Arnhem hadden in Nederland een afwijkende inzet: inhoudelijke inmenging van het nieuwe 

ontwerp in de betekenissen van het oude gebouw in plaats van een formeel contrast in alle opzichten, zoals tot dan 

toe gebruikelijk was. Dat contrast heeft wortels in de twee handvesten van Athene. Waar sinds de institutionalisering 

van de zorg voor monumenten in het begin van de twintigste eeuw de restauratie en de architectuur twee steeds 

meer gescheiden discoursen werden, ontstond in één bepaald opzicht een opvallende eensgezindheid: zowel de 

van naam behoudende professionele restaurateurs als de meest avant-gardistische architecten zagen het contrast 

als oplossingsrichting voor actuele ingrepen in historische bebouwing en beide legden dit vast in een Handvest van 

Athene. In 1931 werd door de restaurateurs uit overwegingen van cultuurbehoud het handvest voor de restauratie 

van historische monumenten getekend en in 1933 volgden tijdens het CIAM de architecten uit afkeer van de 

historische pastiche. Het contrast werd in het handvest van 1931 geëxpliciteerd in het gebruik van nieuw of ander 

materiaal, in een andere compositie van (nieuwe) elementen en in de afwezigheid van decoratie. Het afzien van het 

formele contrast heeft de herbestemming nog duidelijker in het domein van de architectuur genesteld en heeft de 

mogelijkheid van een ander karakter van dergelijke opgaven aangetoond. 

In de huidige herbestemmingsopgave worden we regelmatig geconfronteerd met de term erfgoed, die het laatste 

decennium steeds meer in zwang is geraakt. Naar een interpretatie door Paul Post zou kunnen worden gesteld 

dat erfgoed, verbonden met een zekere behoudsdrift, met name graag wordt gebruikt ten tijde van (snelle) 

veranderingen, als een soort statische betrouwbare boei die het verleden representeert ten opzichte van een 

onbekende toekomst. Hij koppelt erfgoed heel direct aan het eveneens actuele begrip identiteit, «opgevat 

als verbonden met een dynamisch proces van overdracht en vernieuwing, van ontmoeting en confrontatie. Dit 

impliceert [ ... ] een voortdurende formulering en herformulering van overgeleverde praktijken en symbolen.»' Wat 

in de architectuur opvalt is dat de materiële component van het erfgoed bijzonder veel aandacht geniet. Wellicht 

is dat nog een uitloper van de formele beleefdheid ten aanzien van het historische gebouw die ook het contrast 

prefereerde. De vraag is echter of het behoud van het fysieke erfgoed niet te oppervlakkig is; zou een culturele 

waarde van een gebouw niet des te meer herinnerd kunnen worden wanneer niet zozeer het gebouw zelf, maar de 

immateriële toedracht wordt overgeleverd? In Japan heerst dan ook een ander soort opvatting over de omgang met 

historische gebouwen: daar mag het fysieke gebouw worden gesloopt, mits men er zorg voor heeft gedragen dat de 

kennis (in termen van traditie, betekenis en vakmanschap) die erin besloten ligt wel wordt bewaard. Dit is overigens 

geen pleidooi voor grootschalige sloop van historische bebouwing, maar een aanleiding om de beleefdheid jegens 

(voorbije) cultuur eerder te zoeken in een inhoudelijke zorgvuldigheid dan in een oppervlakkige behoudzucht. 

Wanneer we het perspectief versmallen tot het kerkgebouw dat onderwerp van dit project is, zien we dat daar in het 

bijzonder twee typisch hedendaagse omstandigheden gelden: er is sprake van een nog steeds afnemende draagkracht 

2 Michelle Provoost (red.), Re-Arch (Rotterdam 1995), p. 21. 

3 Paul Post, Voorbij het kerkgebouw: de speelruimte van een onder sacraal domein (Heeswijk 2009), p. 172. 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE.E!Jiillfl·liiJ· II·!Zli·I·B·IIIEBllil!l!lilim!Dii:Biilli!III:JD 

MtMd 



van de kerkgemeenschap in Odiliapeel. Met een opkomst van 80 kerkgangers in een kerk die plaats biedt aan 500 

mensen worden de hoge onderhoudskosten voor het gebouw steeds moeilijker op te brengen. Ook de bezetting van 

het priesterambt vanuit de katholieke kerk wordt steeds moeizamer. Op het moment deelt Odiliapeel de pastoor en 

dus de diensten met Zeeland en Volkei en vanaf januari wordt de parochiale gemeenschap nog verder uitgebreid. 

Daarnaast is het kerkgebouw een jong (gemeentelijk) monument. Behalve dat de institutionele monumentenzorg 

zelf niet erg oud is, houdt zij zich pas sinds kort bezig met relatief recente bouwwerken met een bepaalde sociaal

culturele waarde. Een voorbeeld van deze jonge interesse is het MIP, het landelijke monumenten inventarisatie 

project dat duurde van 1986 tot 1995 en per gemeente alle waardevolle gebouwen in kaart wilde brengen. Wanneer 

het interval tussen de bouw van het beschermde historische pand en het moment van de herbestemming kleiner 

wordt, kan dat de opgave ook beïnvloeden. Is dat interval erg groot, dan is de contrastrijke oplossing in een aantal 

opzichten vaak simpelweg onvermijdelijk. Bij jonge monumenten is het de vraag of de motieven voor behoud en 

dus de maatregelen voor de zorg van dezelfde aard zijn als bij oudere gebouwen en kan of moet het nieuwe plan 

misschien dichter op de huid van het bestaande gebouw kruipen. 

01.4 Fascinaties 

Er is een tweetal persoonlijke interesses dat ik meeneem in dit project. Ten eerste is dat een taligheid die ik gedurende 

mijn studietijd steeds meer heb aangesproken. Na een korte twijfel om van de klassieke talen mijn studie te maken 

-wat nooit gebeurd is- ben ik gebruik gaan maken van de lessen die vanuit het talencentrum van de TU/e worden 

aangeboden. Daar heb ik een cursus Italiaans afgerond en me gedurende een jaar bekwaamd in het Russisch, in zowel 

lees-, schrijf- als spreekvaardigheid. Vooral bij het Russisch dat zo sterk afwijkt van de Romaanse en Germaanse talen 

waarmee ik meer vertrouwd was, raakte ik in het verlengde van mijn interesse voor de klassieken gefascineerd door 

de syntax, de grammaticale constructie van een taal. Dat heeft zich weer vertaald in een hernieuwde belangstelling 

voor het vakkundig aanwenden van het Nederlands binnen de architectonische discipline en dat heeft me weer in de 

richting van de leerstoel architectural histary and theory bewogen. In dit project zal deze fascinatie nog een vervolg 

krijgen toegespitst op architectonische taal, wat uit het vervolg zal blijken. 

Aan een tweede interesse heb ik eerder uiting gegeven door gedurende een aantal jaren, begonnen in mijn pauze 

tussen de bachelor en mijn master, werkzaam te zijn bij de meubelmakerij van Frank Heerkens in Tilburg, Vorm en 

Inhout. Zijn vak sprak me aan vanwege de inherente tactiltiteit en het vakmanschap dat ermee gemoeid is. Het werk 

vormde een zeer welkome concrete tegenhanger van de studieprojecten die wat omvang en abstractie betreft alleen 

maar groeiden. Na begonnen te zijn als een soort gratis (want onkundige) assistent heb ik gedurende vijf jaar veel 

van hem kunnen leren over materialiteit en maakbaarheid, in het bijzonder wat massief hout betreft. Het detail is 

zeer belangrijk maar tegelijkertijd moet er een schaaloverstijgend denken worden betracht: «het is niet eenvoudig 

om een tafel te maken die ertoe doet."• Met wat ik in deze jaren geleerd heb probeer ik mijn architectonische 

vaardigheden te verrijken. 

4 Sjef van Hoof, in een gesprek naar aanleiding van mijn portfolio. 
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02 Methode: een interdisciplinaire coalitie van AE met AHT 

02.1 Architectuur in transitie: purisme en branchevervaging 

De laatste decennia is er een verwetenschappelijking van het bouwproces gaande die gepaard gaat met een 

verzelfstandiging van de bouwkundige disciplines. Hierdoor versmalt het traditionele architectonische werkveld. Er 

gaan zelfs stemmen op in de architectenwereld die beweren dat de architect te veel van zijn verantwoordelijkheid 

zou zijn kwijt geraakt om essentiële keuzemomenten te kunnen beïnvloeden'. In het verlengde hiervan zou men 

zich de vraag kunnen stellen wat de kern van het architectenvak vormt aan de rand waarvan iedere versmalling 

van het domein per definitie ophoudt, maar ik ben in dit geval meer geïnteresseerd in de consequenties van deze 

ontwikkeling dan in een extrapolatie. Ondanks die convergerende tendens- of juist als gevolg daarvan- is er vandaag 

de dag in een aantal opzichten namelijk toch ook sprake van een weer divergerend beroepsveld. Ten eerste bestaat 

namelijk de logische noodzaak om te kunnen communiceren met alle specialistische partijen om toch de regie in 

handen te houden, wat een ander soort vaardigheden veronderstelt. Een tweede reden voor divergentie is een heel 

andere; van de meest dringende problematiek in de actualiteit is veel niet direct architectonisch of bouwkundig van 

aard. Hoewel er een aantal momenten aan te wijzen is in samenleving en cultuur waarop de architectuur op min 

of meer logische wijze de maatschappelijke focus kon volgen, zoals tijdens het naturalisme, het rationalisme of het 

functionalisme, zijn bijvoorbeeld de kwesties van duurzaamheid of van technologische ontwikkeling tegenwoordig 

dermate complex geworden dat geen vakgroep zich deze meer exclusief kan (of wil) toe-eigenen, laat staan dat er 

eenduidigheid zou bestaan over een mentaliteit of oplossingsrichting. Daarop zijn vanuit de architectuur meerdere 

reacties denkbaar, waarvan ik er twee wil noemen als vakverruimend. Een eerste (puristische) zou kunnen zijn om 

de actuele problematiek te omarmen binnen de hedendaagse architectuur(theorie): we máken er gewoon ons 

probleem van. Een andere reactie zou omgekeerd gericht kunnen zijn: in plaats van het onderwerp binnen het eigen 

domein te brengen stapt de architect erbuiten. Hij bekwaamt zich (enigszins) in de betreffende materie, vooral 

om ingang te vinden in de juiste netwerken van welke aard dan ook. Een voorbeeld van een dergelijke reactie is 

de branchevervaging zoals Rem Koolhaas die geïntroduceerd heeft; de architect verruilt zijn binnen-bouwkundige 

meesterschap voor een mondiaal-politiek vermogen. Het risico van zijn programmatisch argument dat de architectuur 

tenslotte de accommodatie van een cultuur is, is dat daarmee naar mijn idee de draagkracht van elke ethiek wordt 

verkleind ten gunste van pragmatisme. 

Mij lijkt het wel zo charmant als de inhoudelijke relatie tussen architectuur en de maatschappij die ze huisvest 

meer behelst dan een aanwezigheid: architectuur is niet alleen in de samenleving maar de samenleving is ook in 

de architectuur. Beide zouden voortdurend met elkaar in gesprek moeten blijven. Op het werkveld zoals ik dat zal 

hanteren kom ik nog terug naar aanleiding van de inhoudelijke behandeling van de theorie. 

5 Ton ldsinga, STEEN, Nederlandse architecten over hun drijfveren, denkbeelden en werkwijze (Amsterdam 2009), p. 71. 

In een interview met Mels Crouwel tekent hij op dat veel architecten klagen over de rol die zij in het huidige bouwproces toebedeeld 

krijgen. Volgens Crouwel is de architect nog steeds wel een van de weinigen met overzicht op het totaal en ligt daarin de sleutel om een 

doorslaggevende rol te kunnen opeisen. 
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02.2 Disciplinaire erfdienstbaarheid: recht van overpad over het domein van de 
poièsis 

Alvorens de rol van de architectuurgeschiedenis en theorie (AHT) binnen dit project in algemene zin uiteen te 

zetten, wil ik graag de bijzondere relatie die de architectuur met dat ogenschijnlijk nauw verbonden vakgebied 

onderhoudt adresseren; die relatie is namelijk niet zo wederkerig als men voor een optimale complementariteit 

en vruchtbaarheid zou willen. Dat daadwerkelijke architectuur- in de ruime zin, dus gebouwd werk en/ of papieren 

architectuur- een mogelijkheidsvoorwaarde is voor de reflexief ingestelde architectuurtheorie en geschiedenis is 

evident, maar andersom wordt theorie en geschiedenis vanuit de architectuur als minder noodzakelijk ervaren en 

krijgt daarom vaak (i/ anything) een plek in de marge. Nu ben ik er geenszins op uit om de noodzakelijkheid van 

een verbond aan te tonen, maar ik wil wel graag ingaan op de mogelijkheden die mijns inziens ontstaan vanuit een 

gelijktijdig engagement in beide disciplines; AHT is bespiegelend van aard en wordt bedreven in een perspectief dat 

veel breder (en meer relativerend) is dan het contemporaine. Daarin ligt voor wie wil de sleutel tot bewustwording 

van de architect als maker van architectuur, in het bijzonder op het moment in de carrière waarop men zich bevindt 

tijdens het afstuderen, waarbij het niet alleen een academische verantwoordelijkheid is om ontwerpende vermogens 

te tonen, maar ook om een stapje terug te doen en zich op eigen wortels, fascinaties, keuzes en werk te bezinnen. Dit 

alles maakt dat ik heb besloten om mijn afstuderen te laten kleuren door AHT: ik geef mijn intellectuele vermogen 

nog een keer recht van overpad over het domein van de poièsis bij wijze van erfdienstbaarheid. 

02.3 Architectuur als buitenbeentje: speelruimte in de periferie van de eenduidigheid 

De potentie van een verbond met geschiedenis lijkt de architectuur sinds het modernisme soms te ontgaan door haar 

nauwe eigentijdse perspectief; er lijkt een moraal te heersen waarin moderniteit en eigentijdsheid bijna obsessief 

centraal staan. Bijgevolg toont de hedendaagse architect zich vaak eigenwijs en (oprecht) niet on bereid om het wiel 

opnieuw uit te vinden in zijn overmatige concentratie op originaliteit. In deze trend past een schijnbare desinteresse 

voor de (geschreven) geschiedenis, niet in de laatste plaats wortelend in het primaat van het snel consumeerbare 

beeld in de moderne cultuur. Het feit dat de band tussen architectuur en de haar bespiegelende discipline niet altijd 

even innig is geweest, is echter niet alleen aan de architectuur te wijten. AHT heeft daadwerkelijke architectuur 

weliswaar nodig, maar desalniettemin houdt een goed deel van de beschouwende academici zich op gepaste afstand 

van de beoefenaars van architectuur. Zij zien de architectuur en de architectuurgeschiedenis schijnbaar als cmon 

overlapping rnagisteria (NOMA)>>6, als twee domeinen zonder overlap naar Stephen Jay Gould over zijn interpretatie 

van de verhouding tussen wetenschap en religie. Mij lijken echter de architectuur en AHT veel minder van een 

structureel andere orde dan wetenschap en religie. Als onmiskenbaar kind van de conjunctieve cross-overgeneratie 

zou ik willen pleiten voor een interdisciplinaire behandeling omdat ik minder geïnteresseerd ben in of/àf dan in en/ 

én. 

Toch treedt er nog een zekere complicatie op in het geval van architectuur. Zoals gezegd wordt zij vanuit 

6 Stephen Jay Gould, Rocks of oges: science ond re ligion in the fullness of life (1999), in: Palmyre Oom en, Wetenschap en religie: filosofische 

verkenning van een complexe verhouding (Eindhoven 2008), p. 88. 



alfawetenschappelijk perspectief door AHT vaak tot een ander domein gerekend, maar ook aan het andere 

extreem van het wetenschappelijk spectrum ligt het niet eenvoudig. De verschillen en de strijd tussen zuivere 

bètawetenschappen en de toegepaste of ingenieurswetenschappen daargelaten, wordt vanuit bètawetenschappelijk 

perspectief ook de 'hardheid' van bouwkunde in het algemeen gebagatelliseerd. In combinatie met de steeds 

verdergaande specialisatie en verzelfstandiging van de bouwkundige ingenieurswetenschappelijke disciplines 

(bouwfysica, constructief ontwerpen, bouwtechniek/productontwikkeling etc.) wordt de status van architectuur in 

het bijzonder steeds meer die van een buitenbeentje: te hard voor de alfa's, te zacht voor de bèta's en te veel alfa en 

bèta voor de kunsten. Eerlijk gezegd bevalt mij een dergelijke positie uitstekend; het is de ideale uitgangspositie om 

een kritische interdisdplinaire coalitie te smeden, in mijn geval tussen architectuur en AHT. 

02.4 Valkuilen 

Methode en product als wederkerige argumenten 

Om over mijn bedoelingen met AHT in dit ontwerpproject geen onduidelijkheid te laten bestaan, wil ik eerst graag nog 

een aantal zaken expliciet buitensluiten, omdat ik niet zelden heb ervaren dat men in de architectuur moeite heeft 

met het expliciteren en afbakenen van de rol van de theorie en daardoor met het expliciteren van eigen (ontwerp) 

beslissingen. Zoals gezegd beschikt de architectuur op het moment over een twijfelachtig wetenschappelijk domein. 

Een gevolg daarvan is dat een aantal actuele «knopemJ7 in ieder geval van binnenuit nog onontrafeld is gebleven. 

Voor zover zij wel zijn aangepakt moet de architectuur daarvoor terecht bij een minderheid die zich bezighoudt met 

kritische theorie of uitwijken naar andere vakgebieden om ervaringen en kennis te lenen. 

De eerste knoop is de waarheid. Binnen architectuur zou de mogelijkheid van een absolute waarheid vooral prettig 

zijn omdat zij directe implicaties heeft voor ons handelen en de moraal waarin dat handelen gefundeerd Is. In zowel 

de theologie, de filosofie als de wetenschap hebben discussies omtrent de waarheid zich vooral geconcentreerd op 

manier waarop zij kan worden gevonden. De waarheid wordt het resultaat van de juiste methode (de tweede knoop) 

of de methode een noodzakelijk middel voor het juiste resultaat, een verband waarin een wederkerige legitimatie 

schuilt. Ons tijdvak nu kenmerkt zich juist door de afwezigheid van een eenduidige waarheid en in de architectuur 

bestaat er ook geen gedeelde taal, laat staan een stijl, die een waar idee vertegenwoordigt. Waarvoor ik hier wil 

waken is dus zowel een vooropgezet formeel doel als een alles onderschikkende methode. Wat mij betreft dient de 

methode als niet meer en niet minder dan noodzakelijk ordeningsprincipe tijdens het ontwerpproces juist omdat 

dat veel meer invloeden ondergaat. 

7 Henk de Weerd, Spielerei (Amsterdam 2000), p. 14. 

De knopen zijn als term overgenomen van de Weerd. ln een poging om de grootste maatschappelijke problemen van het heden te formuleren 

wil hij eerst enkele zogenaamde knopen ontrafelen die volgens hem een fundamenteel aandeel hebben gehad in het ontstaan ervan. Hij 

noemt vijf knopen: de waarheid, de methode, de moraal, de rationaliteit en het individu. Dit is niet de aangewezen plek om dergelijke 

grote begrippen te behandelen. Omdat de knopen mijns inziens echter ook vrij direct verbonden zijn met (problematische) processen in de 

architectuur neem ik hen over. 

CECI N"ES T PAS UNE ÉGLISE. de ;:~rofane toe-e1qenmq van Pen Bossene School kerk 

WiliJl 



Armoedige legitimatie 

De derde knoop is de moraal. Een moraal is buitengewoon moeilijk te installeren zonder waarheid. Naar mijn idee 

heerst er dan ook een begrijpelijk groteonuitgesprokenheid over de legitimatie van ons architectonische handelen. 

Laten we dus in AHT geen legitimatie zoeken door ons te baseren op een geleende autoriteit in de vorm van (grotere) 

wetenschappelijkheid of persoonlijke intellectualiteit. Misschien bevindt architectuur zich wel in een overgangsfase 

waarin de kern van het vak en de bevoegdheden niet volstrekt duidelijk zijn, maar laten we dan professioneel 

twijfelen; daarmee doel ik niet op een gebrek aan daadkracht uit vertwijfeling, maar op het toelaten of zelfs het 

zoeken naar andere condities en scenario's dan die van het moment van nu of van het huidige (economische) 

primaat. In een professionele onzekerheid lijkt misschien pragmatisme de enige leidraad, maar enkel pragmatisme 

neigt naar het vooruitschuiven van fundamentele morele afwegingen en is eerder een Leitmotiv dan een argument. 

Een beetje Gesinnungsethik kan geen kwaad om met Max Weber te spreken. In de reflectie zal ik op dit perspectief 

terugkomen voor dit particuliere project. 

Overmatige rationaliteit I geveinsde objectiviteit 

De vierde knoop is de rationaliteit. Rationaliteit kan tamelijk destructief zijn en in het verleden zijn behoorlijk wat 

waarheden (vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden) onder haar druk bezweken. Tegelijkertijd kan er een 

heel relativerende werking vanuit gaan omdat de onmogelijkheid van een waarheid zelf ook geen waarheidsclaim 

bevat. Uiteraard kan rationaliteit ook zeer productief zijn; zij kan het karakter vormen van de persoonlijke aanvulling 

van het individu (de vijfde knoop) op de «in de tijd opgebouwde verzameling onpersoonlijke conventies van sociaal

maatschappelijke oord»8 die de ene helft van de architectonische discipline vormt. Die aanvulling maakt mijns inziens 

een noodzakelijk onderdeel uit van het vak. Het kiezen voor AHT is vaak een aanleiding om inderdaad rationaliteit in 

het project te brengen, maar het gevaar schuilt juist in de objectieve aura dat deze rationaliteit sinds de Verlichting 

heeft. Objectiviteit is niet de grootste kracht van rationaliteit, maar leidt mogelijk juist rationalisme•, waarbij de 

grens tussen logica, willekeur en intuïtie volledig wordt vertroebeld, zogenaamd ten faveure van het verstandelijke 

waaraan dan het grootste belang wordt gehecht. Ik zou graag behalve aan het weten ook meer waarde toekennen 

aan het twijfelen en niet kiezen tussen rationaliteit en intuïtie als binaire oppositie, maar kiezen voor allebei. Ik wil 

dus geen geveinsde rationaliteit met fuzzy logica om de intuïtie uit het proces weren, integendeel; de rationaliteit 

heeft een belangrijke rol te vervullen in het onder woorden brengen en (proberen te) duiden van die intuïtie en bij 

het toetsen van de intuïtieve beslissingen op onderlinge congruentie. 

8 Prof. dr. Bernard Colenbrander, 'Het huis zonder eigenschappen' (Eindhoven 2006 [intreerede]), p. 13. 

9 Met rationalisme doel ik hier niet zozeer op een afgebakende stroming in de architectuurgeschiedenis die ik zou veroordelen, als wel 

op een eenzijdige manier van werken. Het suffix - isme mag hier negatief worden begrepen als een doorschieten in een systeem dat wordt 

bepaald door het grondwoord: rationaliteit. 



02.5 Doelstelling 

Het gekozen te herbestemmen kerkgebouw dateert van 1959 en behoort tot de Bossche School. Die oorsprong 

schept een relatie met zowel de geschiedenis als de architectuurtheorie. In eerste instantie is het dus van belang 

een soort bodemonderzoek te verrichten naar de episode van de architectuurgeschiedenis waarin die theorie en het 

ontwerp tot stand kwamen om te achterhalen welke uitgangspunten hun weerslag hebben gehad op het bestaande 

gebouw. Daarnaast is het mijn bedoeling om daar vanuit AHT een ander perspectief tegenover te stellen, opdat ik 

een bredere verstaanshorizon verkrijg waartegen ik het gebouw kan plaatsen. In welke traditie staat de Bossche 

School en welke krachten en zwaktes gaan ervan uit? En: hoe verhoudt dit specimen zich in het bijzonder tot die 

stroming? Uiteraard staan deze vragen in dienst van de bedoeling om zelf tot een architectonische stellingname te 

komen waarmee ik aan het ontwerpen kan gaan. 

Die theorie stel ik mij voor als aanvullende wapenuitrusting om de confrontatie met het bestaande gebouw aan te 

gaan waarbij het vertrouwde potlood sturing en steun zal ondervinden van het geschreven woord.lk gebruik de term 

«aanvullend» omdat ik na mijn eigen traject in opleiding en praktijk natuurlijk niet helemaal •naakt en ongewapend* 

ben en «wapenuitrusting» omdat daarin twee kwaliteiten schuilgaan waar ik op uit ben: aan de ene kant is dat 

zelfbescherming; door als het ware een extra dosis gerichte theorie tot me te nemen alvorens ik de Bossche School 

tegemoet treed, zal ik steviger in mijn schoenen staan om de denkbeelden en het (postume) commentaar van die 

stroming te becommentariëren en te pareren. Daarbij maak ik de opgave hanteerbaarder door me te beperken 

tot een thematisch kader of werkveld dat ik uit mijn bronnen zal distilleren. Oe tweede kwaliteit die ik nastreef is 

slagvaardigheid. Behalve met een harnas hoop ik ook met een wapen uit de bestudering van de literatuur te komen. 

De gekozen bronnen zullen uiteraard goeddeels het type uitrusting bepalen en afhankelijk van de helm die ik kies zal 

zich door het vizier een bepaald perspectief openen. Het perspectief waarnaar ik op zoek ben is dat van een architect 

die wil werken vanuit een specifiek inhoudelijk reagerende houding in termen van ideeën, meer dan van beelden. 

«De relatie met het oude wordt niet[ ... ] uitsluitend omschreven als eenformeel probleem; hetontwerp verhoudt zich 

tot de betekenis en het idee von het gebouw.»10 

Bovenstaande confrontatie zal ongetwijfeld een licht werpen op het bestaande gebouw. Oe bedoeling is om tot 

een beargumenteerde waardering van de architectuur te komen, waarin ontwerpaanleidingen gevonden kunnen 

worden die het project inderdaad voorbij een formele probleemstelling helpen. 

Oe literatuurkeuze voor het construeren van een contra-perspectief is een dubbele met Antonio Monestiroli aan 

de ene kant en Peter Eisenman aan de andere kant. Ik kondig hen bewust polair aan, omdat zij met hun theorieën 

over architectonische taal het volledige spectrum aan mogelijke architectonische houdingen insluiten, tussen 

respectievelijk architectuur als representatie en architectuur per se. Ergens daartussen zal ik positie kiezen, en van 

mogelijke omzwervingen zal ik verslag doen. 

10 Michelle Provoost (red.), Re-orch (Rotterdam 1995), p. 23. 
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02.6 Methode 

Nu de rol en de bedoeling van de theorie in algemene termen geduid zijn, rest mij nog een toelichting te geven op 

de momenten in het proces waarop ik de theorie ter hand zal nemen om het aangekondigde waar te maken. Er zijn 

drie van die momenten aan te wijzen, kort gezegd: voor, tijdens en na het proces. 

Initiële inspiratie 

Dit eerste moment kies ik om 2 redenen. Ten eerste heb ik de bedoeling aangekondigd om inhoudelijk op de 

aangetroffen architectuur te reageren. Als particulier object binnen een expliciet theoretische stroming in de 

Nederlandse architectuurgeschiedenis ligt het voor de hand om op een van de trouvailles uit de verkenning van 

die theorie een ontwerpaanleiding te construeren. Die aanleiding wil ik inzichtelijk en bruikbaar maken door die te 

vangen in een motto en een (ontwerp)motief. Ten tweede is een dergelijke opzet een waarborgvoor de doordringende 

aanwezigheid van AHT, opdat die discipline in dit project niet wordt gereduceerd tot een gekleurde bril waardoor het 

project ten slotte nog (even) kritisch beschouwd kan worden. Vervolgens gaat het ontwerpproces van start en zal 

het vorderen zoals ontwerpprocessen vorderen: ongecoördineerd maar met richting, onverklaard maar niet zonder 

redenen, zoekend naar het een en het ander vindend, enthousiasmerend en deprimerend. Dit proces is simpelweg 

niet gebaat bij een poging tot volledige controle vanuit welke hoek dan ook: de kracht van een goed ontwerp ligt 

grotendeels besloten in het stellen van de juiste vragen, waaruit een compositie van vraagtekens ontstaat waarin 

niet enkel formele, theoretische of technische zaken aan de orde worden gesteld. Om tot die compositie te komen 

moet het ontwerpprobleem continu opnieuw benaderd worden, vanuit verschillende richtingen, op verschillende 

schalen en met verschillende middelen (tekeningen en woorden). 

Tussentijdse toetsing 

Nu, voordat ik een hyperpersoonlijk en volledig oncontroleerbaar proces zou beginnen te cultiveren, is het wel 

mogelijk en gewenst om niet pas op het einde de ogen te openen en te hopen dat alles oké is. Hier komt het tweede 

moment in zicht. Na mezelf de nodige vrijheid en ruimte te hebben gegund tijdens het ontwerpen wil ik gaandeweg 

reflecteren op mijn stappen tot dusver om te weten of, of te zorgen dat ik nog en route ben naar mijn doelstelling. 

Overigens wil ik daarbij wel benadrukken dat die doelstelling inhoudelijk is en een attitude betreft, en geen formele 

architectuur. Dit instrument dient dus voor wat ik niet de logica van het ontwerpproces zou willen noemen, maar de 

consistentie van het argument. Een heen en weer schakelen tussen de ontwerppraktijk en de theorie is noodzakelijk 

omdat niet alle ontwerpbeslissingen exclusief zijn voorbehouden aan een theoretische autoriteit, of direct daaruit 

zouden kunnen worden afgeleid. Op deze manier vervult de theorie niet alleen een inhoudelijke functie, maar zal 

zij ook narratief worden ingezet; er wordt een (min of meer) continu perspectief gecreëerd van waaruit het gehele 

project bekeken en begrepen kan worden, en dus zal worden uitgelegd. 



Retrospectieve reflectie 

Dat continue perspectief wordt ten slotte doorgetrokken tot in de retrospectieve reflectie. Het doel daarvan is 

soortgelijk als dat van de tussentijdse toetsing, maar is meer omvattend en afsluitend. De aandacht zal zich richten 

op de mate waarin het eindproduct verband houdt met het theoretisch onderzoek en bewerkstelligt wat er in de 

inhoudelijke voornemens is uitgesproken. Het resultaat van het project zal dan ook als het ware door de ogen van 

mijn voornaamste bronnen worden beschouwd. Ook zal ik hier ingaan op de cruciale momenten die de richting van 

dit project bepaald hebben. 

Met deze driedubbele rol voor de theorie raak ik aan bijna alle denkbare verhoudingen die de architectuur met AHT 

kan aangaan; «de theorie kan de basis voor het architectonisch ontwerp leveren, moor ze kan de architectuur ook 

alleen met commentaren begeleiden. Ze kon zich uitsluitend op de architect richten maar ze kan ook proberen de 

architectuur tot onderwerp van de publieke interesse te maken (zoals in de achttiende eeuw). [ ... } Maar de theorie 

kon zich aak concentreren op haar kern- de ansentimentele leer van het bauwen.»" Alleen de laatstgenoemde rol 

komt in dit project niet aan bod. Hoewel ik daarbij niet te lang zal stilstaan wil ik nog wel op de tussenzin reageren; 

het aanwakkeren van de publieke interesse is voor mij niet direct een doel, maar wat ik wel van belang vind, is 

om het bedachte of het gemaakte als het ware los te laten in de openbaarheid, en wel om 2 redenen: ten eerste 

dient het architectonische product zijn argumenten te ontstijgen. De theorie en de argumenten maken wel degelijk 

onderdeel uit van het eindproduct, maar een gebouw moet ook zonder permanente verdediging kunnen bestaan, 

dat wil zeggen (h)erkend kunnen worden als relevant of interessant. Daarnaast vind ik het een sympathiek idee 

om een immateriële kringloop te sluiten. Zoals een ontwerp zijn aanleidingen op een of andere manier vindt in de 

wereld, lijkt het mij goed dat het er ook iets aan teruggeeft. Bij voorkeur is het dat ontwerp zelf dat publiek wordt, in 

materiaal of op papier, in alle kwetsbaarheid en ongeacht eventuele provocaties. «Zo divers als aanleidingen kunnen 

worden aangegrepen om (on)gevroagd iets nieuws aan een bestoon te helpen, zo verschillend zijn ook de niveaus 

waarop deze nieuwigheden zich in de omgeving kunnen manifesteren: onschuldig en vergankelijk als een eenvoudige 

grap -op een enkel moment of beloden en permanent als een monument. Eenmaallosgelaten in de openbaarheid 

kunnen zij echter beide weer op allerlei niveaus inspireren. De kunst is dan aak om de magie in je omgeving te 

ontwaren en om die omgeving jouw magie te tanen.» 12 

11 prof. Oipl.-ing. Christian Rapp, • ..• denn der Wahnsinn braucht Methode'IEindhoven 2009 [intreerede]), p. 20. 

12 T. Foliet & J. Pijnenborg (Eindhoven, 2006) . Oe volledige tekst is te lezen via www.debossa.ni, onder de knop ontwerpfront >perspectief. 

[f[l N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane loe.e1qen1nq va1 een Bossche School kerk 





03 Bodemonderzoek: op zoek naar (immateriële) spolia 

03.1 Odi/iapeel 

Halverwege de 19e eeuw werd begonnen met de stelselmatige ontginning van de Peel. Het initiatief daarvoor 

kwam soms van particuliere ondernemers, soms van de rijksoverheid en ook wel van gemeentelijke overheden, 

zoals Uden in het geval van Odiliapeel. Oe gemeente kon de ontginning echter niet alleen aan en dus was het 

Gemeentelijk Ontginningsbedrijf aangewezen op de hulp van de Nederlandsche Heidemaatschappij (NHM). Oe 

opzet van Odiliapeel zou naar een ideaalplan van de NHM worden gerealiseerd, maar is om financiêle redenen 

eenvoudiger uitgevallen: in plaats van een rechthoekige plattegrond met een plein aan de zuidzijde en gebogen 

wegen werd het een bebouwingslint langs de Oudedijk met een rechter stratenplan. Na een lange voorbereiding kon 

tijdens de Eerste Wereldoorlog worden begonnen met de werkzaamheden, waarvoor destijds enkele honderden 

Belgische vluchtelingen die in het vluchtoord Uden verbleven werden ingezet. In 1922 werd het dorp onder de 

naam Terraveen gesticht. Na 8 jaar ging de zielzorg van het nieuwe dorp naar de Kruisheren in Uden, die de heilige 

Odilia van Keulen als patrones hadden. In 1930 werd een eerste noodkerk gebouwd en werd het dorp omgedoopt 

tot Odiliapeel. Volgens cijfers van het CBS telde Odiliapeel in 2007 1480 inwoners in de kern en 2090 wanneer het 

buitengebied wordt meegerekend. De kerk van de Heilige Kruisvinding van Jan de Jong werd in 1959 opgeleverd als 

eerste vervanger van de noodkerk, die tot dat moment nog steeds werd gebruikt, en biedt plaats aan ongeveer 500 

bezoekers. Vrijwel direct ten noorden van het dorp ligt de vliegbasis Volkei die tijdens de Tweede Wereldoorlog door 

de Duitsers is aangelegd. Aan de zuidzijde bevindt zich een ontginningsbos van ongeveer 130 hectare op relatief 

arme grond die ongeschikt werd bevonden voor landbouw. 

03.2 Kerk van de Heilige Kruisvinding (1): impressionistische waardering 

Preview: een fotografisch essay 

Ter kennismaking met het daadwerkelijke gebouw worden de volgende pagina's gevuld met een fotoreeks. Daarmee 

wordt een eerste stap gezet in mijn waardering van het gebouw; de foto's tonen de (ruimtelijke) kenmerken die 

naar mijn idee de moeite van het bekijken waard zijn. De foto's worden paginavullend, in willekeurige volgorde 

en in eerste instantie zonder toelichting getoond opdat zij door niet meer dan mijn fotografisch vermogen worden 

gekleurd. Om de verstaanbaarheid van mijn eerste lezing van het gebouw echter niet volledig aan het toeval over te 

laten sluit ik af met enkele verwijzende bijschriften die mijn indrukken alsnog verwoorden. 
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Bij pagina 30/31 

Deze foto geeft een mooi overzicht van de kerkzaaL De bovenramen zijn rondom volledig continu, waardoor op elk moment !zonder wolken) de 

zonnestand direct inzichtelijk wordt. In het aanzicht van het presbyterium !priesterkoor) ontbreken inmiddels de cancelli en de ambones, die in 

het verleden zijn gesloopt. Oe banken en het orgel zijn ook niet origineel maar komen uit een ander kerkplan van Jan de Jong. 

Bij pagina 32/33 

Na binnenkomst via het ingangsportaal toont zich onmiddellijk de centrale as, geflankeerd door een forse wijwaterbak llinksl. De middelste 

wandopening is groter dan de andere en is met een betonlijst omrand. Onder een betonnen luifel !nog net zichtbaar) kan men een trapje afdalen 

om de kerkzaal te betreden waar de as zich voortzet tussen de bankenblokken, tot aan het altaar dat op het weer verhoogde priesterkoor 

en onder het ciborium staat. De apsis lde halfronde nis achter het altaar) sluit de as af. Oe kerkzaal is door de bovenvensters veel helderder 

verlicht dan de rondgang en ligt een drietal treden verdiept. Beide ruimtes hebben een zeer verschillend karakter en ontlenen hun bijzonderheid 

dan ook grotendeels aan elkaars aanwezigheid. 

Bij pagina 34/35 

Van het ingangsportaal gaat niet echt een warm welkom uit. 

Bij pagina 36/37 

Het ontwerp van de kerk is verzorgd tot in de kleinste details, zoals deze deurgreep die volledig is uitgetekend. Op deze foto is ook nog 

net te zien hoe de platte schroeven in de eikenhouten buitendeuren van het ingangsportaal allemaal de gleufkoppen gelijk gericht !vertikaal) 

hebben staan. 

Bij pagina 38/39 

Omdat de kerkzaal excentrisch en verdraaid gepositioneerd is in de rondgang ontstaan tapse ruimtes. Langs de noordgevel is de maat het 

grootst en daar is dan ook de dagkapel bedacht die zitplaats biedt aan ongeveer 100 man. De aanblik wordt door de dubbele set verdwijnpunten 

extra toegesneden op de Onze Lieve Vrouwe kapel. Vanuit het noorden is er een bescheiden lichtopbrengst die wordt aangevuld door de 

relatieve overdaad aan daglicht vanuit de zaal. In de eerste wandopening rechts is de achterkant van een van de biechtstoelen te zien. 

Bij pagina 40/41 

De deuren van de biechtstoel draaien in de hoeken op een speun en vouwen in het midden lde klemmen borgen de deuren in het vlak als ze 

dicht zijn!. Ook redelijk te zien op deze foto is de zeeg in de wandopening. 

Bij pagina 42/43 

Deze foto toont de kerkzaal vanuit de zijwand. Helemaal links is de luifel boven het trapje te zien en rechts het verhoogde priesterkoor, dat 

even hoog is als de vloer van de rondgang. Er is door de wandopeningen heen een beperkt doorzicht mogelijk tot aan de noordgeveL Oe meest 

rechtse opening in de zaalwand die op de foto zichtbaar is, is een afwijkende. Het is wat lastig te zien door de opstelling van het tabernakel 

dat er pal voor staat, maar in plaats van twee •gewone• openingen is er een dubbele gemaakt met twee betonnen kolommen in het midden. 

Achter deze opening stand oorspronkelijk het koor opgesteld. 

Bij pagina 44/45 

Deze foto is geschoten vanaf de ingang van de begraafplaats, achter het stalen hek !waarvan het smeedwerk inclusief kruis ook volledig is 

uitgetekend). De toren is bij wijze van renovatie voorzien van een nieuwe halfsteense buitenmuur tot aan de dorpel boven de klok, waardoor hij 

dikker en meer geprofileerd oogt dan hij oorspronkelijk deed. Ook is op deze foto zichtbaar dat er verwoed gepoogd is het hemelwater beter 

afgevoerd te krijgen; er zijn negen afvoeren in beeld, terwijl het plan op tekening alleen interne HWA kent. 

Bij pagina 46/47 

Tijdens een voor mij zeldzaam zonnig moment wordt in de kerkzaal een van de gebreken tijdens slechter weer op een verrassende manier 

duidelijk; het betonnen dak van de rondgang watert slecht af en lekt door een te grote dampspanning als gevolg van het temperatuurverschil 



tussen binnen en buiten. Bij de minste regenval blijft het deel van de neerslag dat zi<h niet naar binnen werkt op het dak liggen en dat heeft 

een refle<lie van het zonli<ht op het vurenhouten plafond van de zaal tot gevolg. 

Bij pagina 48/49 

In de border die nu tegen de palissade ligt is de begroeiing tamelijk di<ht en wordt een hoogteverS<hil van ongeveer 400 mm tussen de 

kerkvloer en het buitenplein overbrugd. Het flauw hellende tentdak is vrijwel niet zi<htbaar vanaf buiten maar de dakruiter torent net boven 

de goot uit . 

Bij pagina 50/51 

In de rondgang aan de oostzijde is de gefilterde en repetitieve li<htinval tussen de betonplanken mooi zi<htbaar . Ook wordt de dubbele set 

verdwijnpunten hier e<tra gevoeld door de geringe afstand tussen palissade en (uitgebouwde) zaalwand met altaarnissen. 

Bij pagina 52/53 

De betonnen palissade is als gevel behoorlijk pompeus. De delen zijn als het ware ter plekke geprefabri<eerd en overeind gezet . In de kist 

werden grote keien gebruikt die een soort de<oratief effe<! hebben. Tussen de betondelen zit draadglas dat op een aantal plaatsen kapot is . 

Door de donkere verwering aan de bovenkant van de palissadedelen wordt de gevel extra dramatisch. 
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Analytische verkenning 

De opzet van mijn analyse is niet eenduidig vanwege de organisatie van dit project in de tijd; omdat de opgave van 

dit project nog goeddeels geformuleerd moest worden toen het onderwerp van herbestemming al gekozen was, 

bestond er nog geen duidelijk kader waarbinnen de analyse zou moeten plaatsvinden. Desondanks voelt het ook 

zonder expliciete opgave als een headstart om al een volledig gebouw in handen te hebben, met alle opportunistische 

gevolgen van dien. 

Twee van de meest onontkoombare eigenschappen van het gebouw zijn dat het een kerk is en dat het een 

specimen is van de Bossche School. In mijn eerste analytische bewerkingen - die ik achteraf heb omgedoopt tot 

analytische verkenning- heb ik de dominantie van die wezenskenmerken geprobeerd te onderzoeken door breeduit 

verschillende beeldende lezingen van het gebouw te genereren: hoe groot is de weerstand van die kenmerken en kan 

het gebouw ook los van hen worden gelezen? Ondanks de kwetsbaarheid van deze premature studie wil ik er toch 

enkele voorbeelden van laten zien. Intuïtief zocht ik naar manieren om aan de bestaande dominantie te ontkomen. 

Een meer specifiek profanerende bedoeling ligt ook besloten in het kader dat in het vervolg uit de theoretische 

bronnen zal worden afgeleid en zal nog neerslaan in een meer gerichte analyse. 



']---- -------L J ------------ ----- --------- ... 

• I 
I 

...-----

I 
I 
I 

'· 

-------- ·------------------i 
' 

'I 

~0~~~ 
I I!· 

r---~ ·ol I I 

I 1 
I 1!$.- __ _...a 

I I' 
I d 

i : 
, 

I f 
I -- _____ _. I 
\... ___ -- -------------------

' 

I 

I 
I 
I 

' I 
I 
I 

I 

__._ 

-"" ... - ------ ---- ---- --------

Het gebouw als centrale (liturgische) as 

0 1 

Het kerkgebouw heeft een zeer sterk gearticuleerde as die aanvangt met het forse ingangsportaal. Eenmaal door de 

twee dubbele deuren komt men in de rondgang en is de as onmiddellijk waarneembaar (zie foto bladzijde 32/33). 

Een wijwaterbak aan de linkerzijde geleidt in de lengterichting naar een verbijzonderde opening in de zaalwand, 

met beton omlijst en aan de zaalzijde door een betonnen luifel overkraagd, waaronder drie traptredes afdalen naar 

de kerkzaal. Een ruim middenpad tussen de bankenblokken leidt naar het priesterkoor met het altaar onder het 

ciborium. De as wordt afgesloten door de halfronde apsis. 

De wijwaterbak en de bankenblokken kunnen als (losse) meubels worden beschouwd, maar een goed deel van de 

aswerking ligt besloten in bouwkundige onderdelen van het gebouw en ontstijgt daarmee het programma of de 

inrichting. 
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Het gebouw als delete-knop voor de voormalige kerk 

Sinds 1930 heeft in Odiliapeel een tijdelijk bedoeld bedehuis gestaan. Het eenvoudige bakstenen gebouw met houten 

kap heeft uiteindelijk bijna 30 jaar dienst gedaan totdat de nieuwbouw van de Kerk van de Heilige Kruisvinding zijn 

lot bezegelde. Een lokale aardappelboer heeft de sloop voor zijn rekening genomen in ruil waarvoor hij de spanten 

mocht gebruiken in een bedrijfsschuur. 

Er heerst een voelbare beduchtheid ten aanzien van het verbouwen aan een kerk. Het feit dat de oude kerk moest 

wijken voor die van Jan de Jong relativeert de destructieve implicaties van mijn herbestemmingsopgave. 
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De kerk van Jan de Jong behoort tot een van zijn meest besproken werken en komt als zodanig in een aantal 

publicaties aan bod. Doordat het gebouw beschreven is blijft het hoe dan ook bestaan in de literatuur en kan het 

in principe, als het uitvoeriger gedocumenteerd wordt, altijd onderwerp van gesprek blijven in het architectonische 

discours. 
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Het gebouw als ruimtelijke plattegrond 

Ook de ruimtelijke dispositie van het gebouw blijkt vrij dominant: de verdraaide en excentrische positionering 

van de kerkzaal in de rondgang blijft onder andere door de iets verdiepte vloer van de zaal zelfs overeind als de 

wanden zouden worden neergehaald. Zelfs zonder een daadwerkelijke verticale begrenzing zou de eigenlijke zaal 

een interessant en gemaatvoerd plein zijn. 



r ., 

L. 

Het gebouw als trekpleister 

Hoewel het dorp zelf nauwelijks toeristische aspiraties lijkt te hebben prijkt de kerk wel op een heuse ansichtkaart: 

groeten uit Odiliapeel. En het is inderdaad zo dat het kerkgebouw toch mensen naar het dorp trekt die er anders niet 

zouden komen. De koster bevestigt dat hij regelmatig wordt gevraagd om geïnteresseerden toegang tot het gebouw 

te verschaffen. Het gebouw leeft dus breder dan sec onder de lokale geloofsgemeenschap en geniet enig iconisch 

aanzien. 
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i 
allaar 
preekstoet (gesloopt) 
biechtstoet 
Oditiakapel 
OLV kapel 
doopvont 

Het gebouw als verzameling liturgische objecten 
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Enkel de configuratie van de liturgische objecten zou het kerkgebouw nog als zodanig herkenbaar maken. De 

biechtstoelen, de O.L.V.-kapel en de Odiliakapel suggereren door hun perifere positie de centraal gelegen kerkzaal 

met het altaar als zwaartepunt. De doopvont onderin de toren is naar klassiek motief geheel excentrisch gelegen. 



03.3 Bossche School 

Definities 

De term Bossche School dient eerst en vooral gespecificeerd te worden; de twee woorden bakenen niet als vanzelf 

een periode of stroming in de architectuurgeschiedenis af, noch wordt er op enige eenduidige wijze een groep 

personen door verbonden. 

De meest ruime verwijzing van de Bossche School zou zijn naar iedereen die aan de cursus kerkelijke architectuur 

in het Kruithuis in Den Bosch heeft deelgenomen of daarbij anderszins betrokken was. Deze 3-jarige cursus was een 

initiatief van het bisdom 's-Hertogenbosch ter wederopbouw van tal van door de oorlog beschadigde of verwoeste 

katholieke kerken. De Delftse docent Granpré Molière werd gevraagd om ter voorbereiding van een zelfstandige 

academie een Bossche opleiding op te richten. De eerste twee cursusjaren vanaf 1946 stonden onder toezicht 

van de Katholieke leergangen in Tilburg, waarna de Mgr. Van Heukelumstichting het beheer verzorgde totdat de 

cursus in 1973 ophield te bestaan. Deze letterlijke interpretatie van de Bossche Schoolleidt vooral tot een papieren 

configuratie van personen en niet zozeer tot een afbakening van opvattingen binnen de architectuurpraktijk die 

bruikbaar zou zijn voor een architectuurtheoretische beschouwing. 

Een tweede, meer gangbare maar net zo min relevante interpretatie van de Bossche School geschiedt op basis 

van uitwendige verschijningsvorm en een gemeenschappelijk architectonisch idioom. In de vroegere jaren van de 

cursus werd ook wel schimpend gesproken van basiliekbouwers. Er bestond een historiserende neiging, met name 

typologisch gezien. Met het basilikale type wordt een driebeukig gebouw bedoeld met een hoger middenschip, 

voorzien van bovenvensters, dat door middel van een zuilenwand gescheiden wordt van de zijbeuken. De Romeinse 

basiliek die nog niet zonder meer aan een vaste functie gekoppeld was werd als gebouwtype overgenomen door 

de christenen en wel in het bijzonder voor de kerkbouw. De basiliek werd daarmee het oudste christelijke kerktype 

en vervulde als zodanig regelmatig de rol van onderzoeksobject en vertrekpunt binnen de studie. Voor enige tijd 

konden daarvan de sporen worden afgelezen in de ontwerpen die het Bossche oeuvre opbouwden. later zou 

zich de herkenbaarheid verschuiven van gebouwtype naar een meer specifiek architectonisch idioom. Er zou een 

versobering plaatsvinden binnen de Bossche School die uitging van onder andere een hoekige vormgeving, een 

grauw kleurenpalet (bijvoorbeeld door slemp- of keimwerk), betonlateien of doorgaande betonbanden boven en 

onder de gevelopeningen die meestal vierkantig waren. Wanden werden gemetseld en als buitengevel beëindigd met 

monniken- en nonnenpannen. Die uiterlijke kenmerken zijn breedvoeriger overgenomen dan de architectonische 

toedracht van de materialisering en detaillering. De samenhang die door deze oppervlakkige overeenkomsten wordt 

gesuggereerd is mij dan ook te mager en omsluit nog te veel architectuur waarover ik het niet wil hebben. 

Het middel dat ik wil aangrijpen om van de Bossche School een bruikbare term te maken is de architectuurtheorie. 

Op basis van de theoretische achtergrond die aan de werken ten grondslag ligt komt men tot de minst omvattende 

definitie wat personen en gebouwen betreft. Daartegenover is de onderlinge samenhang het grootst en het meest 

eenduidig. Voor die theorie zullen we terecht moeten bij Dom Hans van der Laan. Waar zijn broer Nico meer 
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bestuurlijk betrokken werd bij de cursus zou Hans de theoretische lessen verzorgen, die gestoeld waren op de lessen 

die hij eerder verzorgde in het Begijnhof van Breda in 1946 en 1947. De zogeheten Begijnhofkring was de eerste 

gelegenheid waarbij Dom Hans van der Laan zijn theorie waaraan hij al sinds de jaren '30 werkte openbaar maakte. 

Architectuurtheorie 

Op dit moment blijkt de relevantie van Dom Hans van der Laan (1904-1991) als sleutelfiguur in de Bossche School 

zoals ik die gedefinieerd heb. Een biografische vertelling zou op deze plek echter te veel afleiden van mijn bedoelingen 

en daarom schakel ik direct over op zijn belangrijkste geschreven werken en verwijs ik voor een beknopte biografie 

naar bijlage B3. Al in zijn jaren als dertiger werkte Hans van der Laan aan een theorie waarin hij op zoek ging naar 

fundamentele wetten van de architectuur. Het eerste boek dat daaruit voortkwam was een bundeling van lezingen 

over ((moot en getal bij het ontstaan van een gebouw»", in het Frans vertaald en uitgegeven in 1960 onder de titel 

Le nombre plostique. Zeven jaar later werd de Nederlandse versie alsnog gepubliceerd (Het plastische getal), om 

gebruikt te kunnen worden in het Hoger Bouwkunst Onderricht. In 1977 verscheen De architectonische ruimte, een 

boek dat meeromvattend is en de belangrijkste momenten uit het eerdere werk recapituleert. Het poogt een stap 

verder te gaan door de leer van het plastische getal in te bedden in het architectonische vakgebied en zelfs in de 

stedenbouw en wordt om die reden als Van der Laans magnum opus gezien. De structuur van dit boek zal hier dan 

ook als leidraad dienen om de architectuurtheorie van de Bossche School uiteen te zetten. Evenals in Het plastische 

getal schrijft Dom Hans van der Laan vijftien (XV) lessen uit om zijn bedoelingen over te brengen. Opmerkelijk genoeg 

zijn ook alle lessen of hoofdstukken in beide boeken weer onderverdeeld in vijftien genummerde paragrafen. 

Men zou kunnen zeggen dat met de opbouw een soort kringloop wordt beschreven; in de eerste zes lessen betreft 

de inhoud vooral de positie van de mens in of tegenover de natuur. In de lessen VIl tot en met X worden methodische 

middelen aangereikt voor het oefenen en bedrijven van architectuur en in de laatste vijf hoofdstukken gaat het 

over het menselijk handelen- of beter: maken- als het (noodzakelijk) aanvullen van de natuur: het oprichten van 

wanden, huizen en steden. Anders geformuleerd wordt er gewerkt vanuit waarnemingen en constateringen van 

*problemen*, om via inzicht en reflectie uit te komen bij een daadkrachtig handelen, het maken van architectuur, 

als antwoord op de waarnemingen van het begin. Opvallend is ook dat het laatste deel dezelfde termen behandelt 

als het eerste deel, maar in omgekeerde volgorde. Gechargeerd gezegd geschiedt de waarneming bottam-up en het 

handelen top-down. Dit zal duidelijker worden in onderstaande duiding van de theorie. 

Architectuur en natuur 

Het huis als archetype van de architectuur is een noodzakelijke voltooiing van de natuurlijke ruimte door de mens. 

Het fungeert als intermediair tussen ons relatief tere lichaam en de ruige en ongebreidelde natuur waarin wij ons 

begeven. In het proces van behuizing worden de termen natuur, materiaal, huis en mens door drie functies aan 

elkaar gekoppeld. Het materiaal wordt uit de natuur gewonnen (moterioolbereiding), met het materiaal wordt 

13 Hans van der laan, Het plastische getal {leiden 1967), p. 1. 



het huis samengesteld (bouwtechniek) en in het huis neemt de mens zijn verblijf (bewoning). De architectuur 

heeft betrekking op de middelste functie, de bouwtechniek. De architect dient ondanks zijn beperkte taak wel de 

algemene functie van het huis in ogenschouw te nemen: «de vorm van het huis moet vóór alles een verwerkelijking 

zijn van het menselijk verblijt waar ons bestaan van nature om vraagt. [ ... } 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.»14 Met het huis wordt een kunstmatige 

ruimte afgescheiden van de te grote natuurlijke ruimte. Die ruimte wordt op drie niveaus in verband gebracht met 

de menselijke ervaring: lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk. Tegelijkertijd wordt die specifiek menselijke ruimte 

opgenomen in de natuur, waarmee zij zowel parallellen als tegenstellingen vertoont. 

Zoals voor de ervaring van de tijd een interval tussen twee momenten nodig is, zo kan de uitgebreidheid van de 

ruimte (slechts) worden ervaren door oppervlakken aan elkaar te laten beantwoorden. Daarvoor is het weer nodig 

om met massieve delen die onttrokken zijn aan de natuur een ruimte te omsluiten. «Tegen de achtergrond van de 

natuurlijke ruimte vertoont zich door een superpositie de architectonische ruimte. »15 

Ruimte, vorm en grootte 

Van der Laan beschrijft twee tegengestelde soorten ruimte die elkaar aanvullen. Dat is enerzijds de schaalruimte, 

een leegte bepaald door een fysieke begrenzing, en anderzijds de kernruimte. De kernruimte wordt van binnenuit 

bepaald, door onze eigen aanwezigheid; dat is de (volle) ervaringsruimte. De architectonische ruimte die de 

natuurlijke ruimte bewoonbaar maakt, reduceert de vier termen van de behuizing (zie hierboven) tot een binoom, 

namelijk binnen/buiten. «De beperkte ruimte, die wij om ons heen op ons bestaan betrekken, heeft plaats gemaakt 

voor het onbeperkte buiten, dat op het binnen van het huis betrokken is.»16 Deze tweeterm is van toepassing op de 

lichamelijke ervaring. Om die ruimte echter te doen ontstaan zijn wandmassieven nodig en in eerste instantie maken 

wij ons daar een voorstelling van in termen van vorm. Net zoals er twee ruimtebeelden zijn treffen we ook bij de 

vorm een binoom aan: vol/hol. Het massief heeft slechts een vorm tegen de achtergrond van de ongevormde ruimte. 

Hierbij is de wand het constituerende element waarop de ruimte wordt betrokken. Aan de verstandelijke component 

van de ervaring wordt ten slotte tegemoet gekomen door de grootte, uiteengelegd in het trinoem lijn/oppervlak/ 

volume. Hier worden het oppervlak en het volume op de lijn betrokken, omdat de lijn een direct meetbare grootheid 

is die we kunnen begrijpen. Samengevat komen we dus te spreken over de lichamelijke ervaring van de ruimte, de 

zintuiglijke waarneming van de vorm en de verstandelijke waardering van de grootte. 

De ervaringsruimte is samengesteld uit een intieme handelingsruimte, een grotere bewegingsruimte, en een 

gezichtsveld. Daarbij hoort ook een drievoudige afbakening van de ruimte waardoor respectievelijk de cel/a {kleinste 

ruimte), het hof en het domein ontstaan.ln de onderlinge verhoudingen van die ruimtes ontstaan secundaire relaties 

van binnen/buiten. Zoals de natuur buiten is voor de architectonische ruimte als geheel, zo is het domein buiten voor 

14 Hans van der Laan, De architectonische ruimte (Leiden 1977), p. 4-5. 

15 Ibid. 

16 Ibid. 
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het hof, en het hof weer buiten voor de cella. De drievoudigheid van de ruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor 

architectuur, zo wordt gesteld. 

De vorm wordt in drie richtingen bepaald. De voorwaarde om van een (waarneembare) vorm te spreken is dat de 

beantwoordende oppervlakken (boven- en onderkan, zijkanten, voor- en achterkant) niet te ver van elkaar verwijderd 

zijn maar elkaar ook niet te dicht naderen. Er zijn dan weer drie mogelijkheden als we uitgaan van de bol als oervorm, 

namelijk de bol zelf, de afgeleide cilinder en de schijf. In de architectuur worden gekantrechte vormen gebruikt: het 

blok, de staaf en de plaat. Wanneer twee massieven op enige afstand van elkaar worden geplaatst, komt er een 

nieuw begrip in het spel, de nabijheid. Waar afstand de absolute waarde is van de maat tussen de massieven is de 

nabijheid afhankelijk van de maat van de massieven in de richting van de onderlinge afstand. Ook hier geldt weer 

dat de afstand niet te groot en niet te klein mag zijn om van nabijheid te kunnen spreken. Afhankelijk van de andere 

dimensies van de massieven krijgt de nabijheid ook nog een spreiding omhoog of in de diepte. Verticale nabijheid 

wordt radicaal onmogelijk doordat de aarde zich als onbeperkt massief aan ons voordoet. De aarde kan als zodanig 

niet als begrenzing van een vorm worden waargenomen. De nabijheid is een voorwaarde voor een architectonische 

ruimte tussen twee of meer massieven. In dat geval wordt het dus ook van belang dat de wanddikte ervaarbaar 

wordt, waarmee de noodzaak van de wandopening ontstaat. Behalve dat daarmee een ontsluiting wordt mogelijk 

gemaakt en licht kan toetreden wordt de dikte van de wand zichtbaar en kan er een relatie ontstaan tussen het 

binnen en het buiten aan weerszijden van het massief. Er ontstaat ook weer een secundaire relatie van vol en hol 

tussen het massief en de wandopeningen . 

Waar de vorm wordt bepaald door de onderlinge verhoudingen van de drie dimensies van het massief, wordt de 

grootte bepaald door de verhouding van de dimensies met een eenheid van grootte. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen discrete grootte (tellen) en continue grootte (meten). Ook hier treffen we daarna een drietal begrippen aan: 

marge, type en orde van grootte. De marge is de speelruimte die vormen in maat kunnen hebben waarbij we ze als 

even groot ervaren. Een type van grootte ontstaat met alle groottes binnen de limieten van die marge. De orde van 

grootte tot slot is een reeks typen van grootte, waarvan de kleinste en de grootste nog net met elkaar in verband 

kunnen worden gebracht, op dezelfde manier als er voor ruimte en vorm geldt dat verhoudingen niet onbeperkt 

groot mogen worden. Om een continue maatverhouding te kunnen installeren vanaf het wandmassief tot en met de 

volledige stedelijke ruimte, wordt de stad ook geleed en stelt Van der Laan dat daarvoor in principe vier ordes van 

grootte voldoende zijn. 

De grondverhouding en het plastische getal 

Voor een reconstructie van Van der Laans half empirische, half wiskundige queeste naar een maatsysteem dat recht 

zou doen aan de verhoudingen tussen de drie dimensies van de architectonische ruimte verwijs ik naar bijlage 84. 

Hier volsta ik met het resultaat van zijn zoektocht, een stelsel van 8 maten met als grondverhouding 4 : 3. Van klein 

naar groot zijn dat achtereenvolgens het kleine element (1), het grote element (4/3), het kleine stuk (7 /4), het grote 

stuk (7 /3), het kleine deel (3), het grote deel (4), het kleine geheel {16/3) en het grote geheel (7), zoals te zien is in 
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afbeelding 07. In dit matenstel is één orde van grootte vertegenwoordigd. Een van de belangrijke verschillen met 

bijvoorbeeld de gulden snede, waarvan het Plastisch getal een soort driedimensionale versie wordt genoemd, is 

dat er een beperking bestaat in de hoeveelheid van relevante opeenvolgende maten, waar de gulden snede een 

oneindige reeks toestaat. 

Naast de authentieke reeks bestaan er echter ook nog afgeleide en dubbelafgeleide getalwaarden. Het is aan de 

architect om met deze reeksen die compositie te maken die het plastische getal het beste uitdrukt. Door juxta- en 

superpositie van elementen kan een hiërarchisch onderscheid worden gemaakt in de toegepaste maatvoering. 

Symmetrie, eurythmie en dispositie 

Een aantal termen die Van der Laan hanteert is overgenomen van Vitruvius. Symmetrie gaat over de verhoudingen 

van de overeenkomstige dimensies van verschillende elementen en zegt daarmee iets over de grootte. Eurythmie 

daarentegen gaat over vorm; het behandelt de verschillende dimensies van één element. Het bruikbaar maken van 

eurythmie gebeurt via de ordonnantie : «het evenwichtig [laten] samengaan van de maten (modica commoditas) der 

geledingen van het bouwwerk in ieder deel afzonderlijk (separatim)»11
• Tot slot wordt de dispositie uitgelegd: «de 

juiste onderlinge plaatsing der dingen (apta rerum conlocatio) en de oordeelkundige uitvoering van het bouwwerk, 

krachtens samenvoegingen van maten die in overeenstemming zijn met de hoedanigheid der dingen (elegansque 

compositionibus effectus operis cum qualitate)»18
• Deze termen beantwoorden dus aan de eerder uitgesplitste 

aspecten van de architectuur, namelijk grootte, vorm en ruimte. Hier wordt de aangekondigde omkering van de 

volgorde ook duidelijk; waar het nu de middelen betreft om tot architectuur te komen, wordt het perspectief 

verschoven van de algemene ervarende mens naar de bouwende mens, de architect. Nu vertrekt Van der Laan 

met de symmetrie vanuit de grootte als meest specialistische categorie, om daarna via de vorm (eurythmie) bij de 

ruimte uit te komen (dispositie), in overeenstemming met zijn stelling dat de gehele architectuur als voltooiing van 

de natuur onder invloed dient te staan van de verstandelijke grootte. 

17 lbld, p, 13. 

18 Hans van der Laan, Het plastische getal (Leiden 1967), p. 16. 
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Functie en expressie 

De architectonische functionaliteit is drieledig volgens Van der Laan. Dat zit hem in het feit dat het architectonische 

beginsel, de kunstmatige voltooiing van de incomplete natuur, zich op de verschillende niveaus tot drie keer toe 

manifesteert. Opnieuw betreft het een binoom, kunst/natuur, dat ook secundaire instanties kent. Primair is de 

letterlijke natuur de achtergrond waartegen de architectonische ruimte in het geheel kan bestaan. Echter geldt de 

lichamelijke ruimte met haar binnen en buiten als een quasi-natuurlijk gegeven voor de vorm en net zo wordt de 

vorm van het massief met haar vol en hol dat voor de grootte. <<Wij werken tegen de achtergrond van de natuur, 

en in die vormgeving zelf is er bovendien nog tweemaal een achtergrond en een voltooiing. In deze zin moeten 

wij de drievoudigheid van de functie van het huis opvatten.»19 Door de ambivalentie van de middelste termen 

kan uiteindelijk de gehele architectonische ruimte onder invloed komen te staan van het *hoogste* niveau, de 

verstandelijke grootte. 

De expressieve component van de architectuur zit hem in het feit dat de natuur wordt uitgedrukt door de kunst. 

Waar de functie wordt bepaald door de <<neergaande beweging van de geest naar de stof" 20
, het bouwen in dienst 

van het lichamelijke bestaan, bestaat de expressie in de omgekeerde richting: alles wat met het verstand gemaakt 

wordt, informeert uiteindelijk datzelfde verstand over zichzelf, en via zichzelf over de natuur waarmee de kunst 

in analogie is. Zoals de mens als onderdeel van de natuur diezelfde natuur voltooit ten gunste van het scheppend 

verstand (God), zo voltooien zijn producten hemzelf ten gunste van het (menselijke) verstand. En net als de functie 

voltrekt de expressie zich op alle drie de niveaus van ons bestaan: lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk. <<Door 

hetzelfde huis maken wij dan de natuurlijke ruimte zowel bewoonbaar als verstaanbaar." 21 

Ontwikkeling in de Bossche School 

Nu we de theoretische grondslagen van de Bossche School hebben verkend, kunnen we proberen om de 

ontwikkelingen vanaf die basis door de tijd te beschouwen. Van een gezonde stroming mag een ontwikkeling worden 

verwacht op drie fronten: in woord/theorie, als vervolg op de (eenmans-)geschriften die zojuist behandeld zijn, in 

gebouwd werk ter sublimatie en toetsing van de theorie, en tot slot in een levendig milieu waarin woord en werk 

onderwerp van gesprek of liever discussie zijn. 

De daadwerkelijke architectuur die in de naam van de Bossche School gebouwd is zou een wezenlijke graadmeter 

kunnen zijn voor haar ontwikkeling. Juist op dit front is het echter bijzonder moeilijk om tot een gedegen selectie van 

gebouwen te komen: het probleem van de meeste projectbeschrijvingen is dat zij op het cruciale punt van de theorie 

doortastendheid missen. Vaak wordt eenvoudigweg aangenomen dat de getallenleer zich in de verhoudingen van 

de architectonische elementen manifesteert zonder dat dat wordt hard gemaakt. Nu heeft van der Laan zelf nog de 

nodige toelichting bij zijn gebouwen gegeven, maar die uitleg ontbreekt bij veel van de (vermeende) volgelingen. Op 

19 Hans van der Laan, De architectonische ruimte (Leiden 1977), p. 77. 

20 Ibid., p. 194. 

21 Ibid., p. 205. 



die manier wordt het bijna onmogelijk om te bepalen welke bouwwerken überhaupt beschouwd kunnen worden als 

onderdeel van de Bossche School zoals ik die heb gedefinieerd. De theorie van van der laan heeft mogelijk een groot 

bereik gehad door haar rol in de Bossche cursus, dus in potentie zijn er erg veel volgelingen. Een gedegen studie 

naar de relatie tussen de theorie en de bouwpraktijk zou daarom dusdanig grote omvang hebben, dat zij onmogelijk 

binnen dit project kan worden gedaan. De bouwpraktijk buiten de voorbeelden van Van der Laan zelf en Jan de Jong 

blijft dan ook buiten beschouwing. Overigens is er (jaren) wel aan een dergelijk onderzoek gewerkt dat in oktober 

2010 gepubliceerd is." 

Theorie I woord 

Over de verdere theoretische ontplooiing van de Bossche School kunnen we kort zijn. Er is niet één noemenswaardig 

werk verschenen dat zich ten doel stelt om het werk van Hans van der laan naar een volgend stadium te brengen. 

Wat opvalt over de hele linie van publicaties over de Bossche School is een tamelijk passieve verslagleggende inzet. 

Veel boeken en artikelen gaan voorbij aan een kritische ondervraging of een historische situering en dienen daarom 

eerder ter herinnering aan dan als verrijking van het werk van Van der laan. Door hun kwantiteit en spreiding in de 

tijd zeggen zij wel iets over de mate waarin het gedachtegoed in algemene zin leeft maar ze leveren geen actieve 

bijdrage aan het discours. Ik zal die bronnen daarom behandelen onder de kop Levendig milieu. 

Hier wil ik eerst nog enkele bijdragen behandelen die niet zozeer een vervolg op de theorie zijn, maar wel een 

opiniërend of situerend karakter hebben en daarom van toegevoegde waarde kunnen zijn. Tot de vroegste 

inhoudelijke reacties behoort die vanGerrit Rietveld na het verschijnen van Le nombre plastique. In het Bouwkundig 

Weekblad wijdde hij er een boekbespreking aan, waarin hij uitlegt hoe twee aspecten van het boek hem in het 

bijzonder aanspreken. Ten eerste is dat het feit dat de ordonnantie niet dwingend is voor de wijze waarop een 

architect tot zijn schema's voor maat en vorm komt. Ten tweede spreekt uit het boek volgens hem een vast 

vertrouwen dat de juiste hantering van de ordonnantie noodzakelijkerwijs leidt tot de gewenste architectonische 

expressie en harmonische eenheid. Bij de hiërarchie van de verhoudingen plaatst Rietveld zijn vraagtekens; tegen 

het inzicht in de kwantiteit van de kunstmatige orde als effect van ons scheppend verstand brengt hij in dat wij ook 

in het visueel beleven en overzien van hoeveelheden onze beperkingen hebben. Met andere woorden, Van der laan 

introduceert wel een heel uitgebreid systeem van maten waarin alsnog te verdwalen valt. Concluderend is Rietveld 

vollof over het karakter en de intenties van het boek: «"Le nombre plastique" is[ ... ] veel meer dan een hulpmiddel; 

het is zelfs niet alleen wat wij noemen een levenswerk, maar een werk waarin een zuivere levenshouding onbedoeld 

en zonder enig pathos op de meest eerlijke manier is geuit, en dat m.i. vooral daarom aanvurend is en de kracht bezit 

helderheid en vreugde te brengen in onze bouwsels.»" 

Ook Geert Bekaert heeft zich over het werk van Van der laan uitgelaten. Hij benadrukte vooral de onontvankelijkheid 

voor kritiek: <<Zoals een alfabet is dit oeuvre nauwelijks voor commentaar en beslist niet voor kritiek vatbaar. Het 

22 Hilde de Haan & lds Haagsma, Gebouwen in het plastische getol, een lexicon von de Bossche School (Haarlem 2010). 

23 Gerrit Rietveld, 'Boekbespreking- Le nombre plastique', in: Bouwkundig weekblad (1960, nr. 18), p. 403. 

(f(l N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1genmg van een Bossche School kerk 



heeft er geen enkele behoefte aan. Het vraagt er gewoon niet om en daagt er niet toe uit. Als een bol ligt het 

kompleet in zichzelf berustend.>>24 Zo humanistisch als zijn theorie is, presenteert van der Laan ook zijn teksten : in 

een persoonlijke gedaante, namelijk die van een l!!raar. «Het verwacht gewoon instemming met, het gaat uit van 

de aanvoording van wat evident en transparant is geworden." 25 Hoewel er tussen Bekaert als voormalig Jezuïet 

en de Benedictijn (Dom) Van der Laan een soort natuurlijke ongemakkelijkheid bestaat, is de toon van Bekaerts 

commentaar geenszins negatief; de onontvankelijkheid is geen verwijt, maar eerder een verworvenheid. Hij prijst 

van der Laan om het feit dat hij op schijnbaar lichtzinnige wijze het bestaan van een verheven architectuur postuleert, 

waar hij er in feite zijn levenswerk van heeft gemaakt om die te (onder)bouwen. 

De Britse architect en auteur Richard Padovan heeft een van de meest uitgebreide verhandelingen over Hans van der 

Laan geschreven. Zijn boek Dom Hans van der Loon: modern primitive (Amsterdam, 1994) werkt drie doelstellingen 

uit: het verkennen van zijn (on)gepubliceerde teksten, het bespreken van zijn theoretische begrippen in een ruimer 

kader en het trekken van historische parallellen met andere auteurs en theoretici. Daarvoor begint hij zijn thematisch 

georganiseerde hoofdstukken met biografische teksten via welke hij specifieke plaatsen en tijden uit Van der Laans 

leven relateert aan zijn theorie. Zijn boek valt uiteen in twee delen, namelijk over het kijken (theoretisch werk) en over 

het maken (bouwpraktijk). In drie bijlagen brengt hij het plastisch getal in verband met andere verhoudingenstelsels 

waaronder de Modulor van Le Corbusier. De rij van Padovan 26 is ook naar hem vernoemd, waarvoor hij zelf de eer 

doorschoof naar Hans van der Laan. Zijn conclusie klinkt in relatie tot wat we zojuist van Bekaert hebben gelezen 

behoorlijk verrassend : «The unfinished noture of Van der Loon's workis a strength rother thon a weokness, becouse 

it indicotes that the latest theory is nota finite doctrine, but a stage in a continuous process of research."27 Die 

zienswijze heeft overigens behalve op zijn boeken ook betrekking op het werk dat Van der Laan verrichtte tijdens zijn 

laatste levensjaren waarmee hij volgens Padovan een nieuwe (en onaffe) fase inleidde. Padovan spreekt ook van een 

proces van evolutie in plaats van revolutie waardoor de theorie van Van der Laan tot ontwikkeling komt. 

Opvallend is verder dat de pogingen om de Bossche School historisch te situeren vooral door studenten zijn 

ondernomen. Die ondernemingen kwamen uit Eindhoven, Delft en Nijmegen. In Bossche School vs. Delftse School 

(1979) worden de traditionalistische trekken van de Bossche School door H. v. Heusden afgezet tegen de Delftse 

School. Tom Maas schreef De eigen wetgeving der architectuur (1988) waarin hij de Bossche lessen tegen een 

fenomenologische achtergrond interpreteert. Ook probeert hij de architectonische tradities en maatschappelijke 

omstandigheden te reconstrueren en de verhouding tussen theorie en bouwpraktijk te onderzoeken. Hij is 

tegenwoordig betrokken bij de werkzaamheden van de Van der Laan Stichting. Als derde scriptie wil ik Confrontaties 

tussen Dom Hans van der Laan en de architecten van de Nieuwe Zakelijkheid na de Tweede Wereldoorlog (1993) van 

24 Geert Bekaert, ' Het eigen alfabet', achtergrond bij een tentoonstelling over Dom Hans van der Laan in de Singel (Antwerpen 1986). 

25 Geert Bekaert, 'Ter ere van Dom Hans van der laan' (Maastricht 1989), in : W. Graatsma, Ter ere van Dam Hans van der Laan 1904-1991 

(lemiers 1992), p. 19. 

26 De rij van Padovan is een rij gehele getallen (P,) die gedefinieerd wordt door de beginvoorwaarden: P, = P
1 
= P, = 1, en de recurrente 

betrekking P, = P,_,+ P,_,. Het begin van de rij is dus 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, etc. 

27 Rithard Padovan, Dom Hans van der Laan: modern primitive (Amsterdam 1994), p. 228. 



C.M.J. Hermsen noemen. 

In Ruimte en getal: wiskunde in de bouwkunde - bouwkunde in de wiskunde (Amsterdam, 1998) heeft Godfried 

Kruijtzer als een van de weinigen een compleet eigen weergave van de verhoudingenleer van Van der Laan verzorgd. 

Hij behandelt het plastische getal op een meer wiskundige manier en tegen de achtergrond van de gulden snede. 

Het boekje is een frisse kijk op de theorie, onder meer door een geheel eigen reeks van illustraties waar meestal de 

afbeeldingen (en zinsnedes) van Van der Laan letterlijk worden hergebruikt. 

Levendig milieu 

Het eerste podium voor de theorie van Van der Laan was de Begijnhofkring in Breda die duurde van 1946 tot 1947 

en waaraan een twintigta l architecten deelnam. De lessen werden georganiseerd door de Algemene Katholieke 

Kunstenaarsvereniging (AKKV) in de context van de kerkelijke bouwopgave na de Tweede Wereldoorlog. Inhoudelijk 

vormden de lessen een opmaat tot het onderwijs van de cursus kerkelij ke architectuur {1946-1973) die hetafzetgebied 

van de theorie aanzienlijk vergrootte. Als vervolgopleiding voor kandidaten van de TH Delft en afgestudeerden van 

de academies in Tilburg en Amsterdam zou de cursus vanzelfsprekend een broedplaats worden voor wat dan nog 

anachronistisch de Bossche School moet worden genoemd. Volgens Tom Maas houdt die broedplaats echter op te 

bestaan met het beëindigen van de cursus in 1973: «Er is nauwelijks meer sprake van dat een groep architecten 

elkoor regelmatig treft, en er worden geen nieuwe theoretische ideeën meer ontwikkeld. Wel werkt nog een tien- tot 

vijftiental architecten aan de hand van de theorie, die na het beëindigen van de cursus in het boek De architectonische 

ruimte is beschreven, en duiken van tijd tot tijd nieuwe namen op.»21 Om toch een idee te kunnen geven van de 

regelmaat waarmee en de manier waarop het gedachtegoed en de architectuur van de Bossche School opnieuw 

onder de aandacht zijn gebracht en onderdeel hebben uitgemaakt van de actualiteit, heb ik een grafisch overzicht 

gemaakt. Geordend in de tijd en gekoppeld aan een aantal gebeurtenissen heb ik de volgende media daarin een 

plek gegeven: boeken, artikelen, proefschriften, afstudeerverslagen, tentoonstellingen, lezingen, films, websites of 

blogs en prijzen of prijsvragen. In afbeelding 09 op pagina 74/75 is een volledig overzicht van alle media te zien met 

aan de ene kant (onder) werk en publicaties van Van der Laan zelf (als een soort interne levenstekenen) en aan de 

andere kant (boven) reacties of ondernemingen uit de wereld met Van der Laan of de Bossche School als onderwerp. 

Hetzelfde overzicht zal in een aantal analytische bewerkingen op de daarna volgende pagina's te lezen zijn met een 

toelichting in de bijschriften. 

De inventarisatie leert dat de Bossche School ook in het zeer recente verleden onderwerp van verschillende media 

is. Het Bossche Architectuur Initiatief {BAl) heeft in 2010 de Bossche School als jaarthema en programmeert in 

die context lezingen, tentoonstellingen en excursies. Dom Hans van der Laan is onderwerp van een proefschrift 

waaraan wordt gewerkt door de Vlaamse architecte Caroline Voet en Hilde de Haan heeft samen met lds Haagsma 

zeer recent een uitgebreid lexicon uitgebracht over gebouwen in het plastische getal. Verder valt op dat ook via de 

nieuwe media het onderwerp onder de aandacht wordt gebracht. Voor bijvoorbeeld de Van der Laan Stichting is 

28 Tom Maas, De eigen wetgeving der architectuur (Delft 1988), p. 13. 
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een website vandaag de dag een must, maar er zijn ook particulier beheerde blogs te vinden. Bovendien geldt voor 

gebouwde voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de St. Benedictusberg abdij, dat er op websites als Flickr bijzonder veel 

foto's terug te vinden zijn . 

Ik wil enkele mogelijke redenen aanwijzen waarom er nu een aandachtspiek zou kunnen ontstaan. Ten eerste wordt 

de inbedding van een school in de geschiedenis makkelijker naarmate er beter afstand van genomen kan worden, 

onder andere in tijd; de start van de cursus kerkelijke architectuur is nu 64 jaar en de beëindiging 37 jaar geleden. Ten 

tweede komt men een groot deel van het Bossche oeuvre tegen bij de inventarisatie van leegstaande kerkgebouwen, 

waarvoor sloop en herbestemming wordt overwogen. Een bouwhistorisch onderzoek is daarbij sinds de jaren '80 

gebruikelijk. Dan bestaat er nog een gevolg van het temporele interval dat is ontstaan: steeds meer Bossche School 

gebouwen passeren de cruciale leeftijd van SO jaar om voor een eventuele monumentenstatus in aanmerking te 

komen. In combinatie met de spanning die op het gebruik van de (kerk)gebouwen staat kan dat aanleiding geven 

tot een kritische architectonische evaluatie. Tot slot zou het wel eens zo kunnen zijn dat de theorie van Van der 

Laan juist in de huidige tijd een ideologische uitvlucht mogelijk maakt. Het verlangen naar de rust, de eenvoud en 

de harmonie van Van der Laan kan worden gelezen als een anti-reactie op een door snelheid, complexiteit en chaos 

gekenmerkte tijdsgeest. 

Conclusie 

«I think humons have a taste for things that not only show that they have been through a process of 

evolution, but which a lso show they are still part of one. They are not de ad yet. >> 29 

Laat ik vooropstellen dat deze inventarisatie van media onvolledig is. Dit project is ook niet de aangewezen plaats om 

op uitputtende wijze de invloeden van en (terug) op de Bossche School in kaart te brengen. Desalniettemin vind ik 

het vraagstuk van de ontwikkeling dermate relevant voor mijn waardering van de theorie en de interpretatie van Jan 

de Jong, dat ik heb willen proberen om de omvang en de aard van de aandacht te duiden in een orde van grootte. 

Daartoe heb ik zo veel mogelijk bronnen in kaart gebracht en getypeerd, met een accent op Nederland. Vervolgens 

heb ik me in een groot gedeelte van deze verzameling verdiept om in grote lijnen de aard van de bronnen te schetsen 

en op enkele in het bijzonder in te gaan. Hierbij heb ik een bepaalde mate van willekeur toegelaten. Om die tot het 

minimale te reduceren zou van deze beschouwing alsnog een project op zich gemaakt moeten worden. 

Nu, er zou kunnen worden gesteld dat er binnen Van der Laans eigen werk zelf al sprake is van een belangrijke 

ontwikkeling; hij heeft er ook zo'n vier decennia aan gewerkt. Al is er zeker sprake van een meerwaarde in het latere 

werk, toch zie ik deze ontwikkeling als het tot wasdom komen zoals dat van een persoon. Er is nog geen sprake 

van overdracht en een individuele opvolger of een volgende generatie heeft zich vooralsnog ook niet aangediend, 

al hoopte Van der Laan daar zelf wel op: ((de theorie is vastgelegd, en daar moeten ze het mee doen, de volgende 

generatie. Er moet een keer een kerel komen die de moed heeft om daar in te springen ... en dat vraagt veel, veel 

29 Steward Brand, How buildings /eorn: what hoppensofter they are built (New Vork 1993), p. 11. 



toewijding.>> 30 Jan de Jong heeft weliswaar het een en ander op papier gezet en gebouwd, maar dat is maar nauwelijks 

of niet relevant voor de overdracht op een volgende generatie: hij behoort zowel wat leeftijd als wat carrière betreft 

tot dezelfde generatie als Hans van der Laan, en bovendien is van zijn geschriften niets gepubliceerd waardoor ze 

geen bijdrage kunnen leveren aan het publieke debat. De rol en positionering van Jan de Jong in de Bossche School 

zal in de volgende paragraaf uitgebreid aan bod komen. 

De fysieke architectuur is als gevolg van het grote bereik dat Van der Laan had via de opleiding erg verstrooid, in de 

geografische en architectuurtheoretische zin van het woord. Tijdens de wederopbouw waarin een groot deel van 

het Bossche oeuvre werd gebouwd stonden de opgaven ook onder een grote tijds- en gelddruk wat een zuivere 

realisatie van de theorie ook erg bemoeilijkte. De belangrijkste reden echter waarom de architectuur moeizaam een 

sterke hechting met Van der Laans theorie kón bewerkstelligen is het feit dat de theorie pas met de publicatie van De 

architectonische ruimte in 1977 in een sterk kader werd geplaatst. Dat is dus pas na de beëindiging van de cursus en 

ook na de oplevering van veel gebouwen die als Bossche School te boek zijn komen te staan. In feite is mijn definitie 

van de Bossche School vanuit het theoretisch werk van Van der Laan dus een anachronistisch perspectief op veel van 

het gebouwde werk, inclusief de kerk in Odiliapeel van Jan de Jong die het onderwerp van mijn opgave vormt. Voor 

een onbevooroordeelde blik op Van der Laans persoonlijke bedoelingen zou het dan ook aan te raden zijn om die 

grotendeels van de Bossche School en de bouwpraktijk van zijn (vermeende) volgelingen los te koppelen . 

Om op het openingscitaat van deze conclusie terug te komen zou ik willen stellen dat de Bossche School wel een 

mate van variatie heeft gekend, maar dat er niet of nauwelijks sprake is van evolutie. Architectuur met een rijk 

ontwikkelde geschiedenis toont overlevingskracht, bevecht haar bestaansrecht en belooft een mogelijk even zo rijke 

toekomst. De huidige aandacht voor Van der Laan en de Bossche School is redelijk passief en herinnerend van aard . 

De praktisanten van de vorige generatie hebben geen toegewijde opvolgers gevonden, maar wie weet opent het 

verstommen van de directe betrokkenen wel een nieuw perspectief op een toch nog evolutionair vervolg. 

30 Hans van der Laan, in een televisie-interview door Antoine Bodar (1986). 
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1 0 Wanneer we alleen de irtikolen bekijken valt op dat de meeste pis na 1917 ldo publicatie van De architectonische ruimtt) zijn 
verschonen. Zij zijn redelijk direct gorelatoord aan gebouwd en geschreven werk van Vin der Laan dat oen zwaartepunt kendo in de jaren '80. 
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Med i a geschift naar moment 

publicatie Oe architectonische ru imte (19171 
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1 1 Omdat De architectonische ruimte bekend staat als Van der Laans magnum opus en de artikelen het zwaartepunt erna hebben, 

zijn alle media geschift op het moment van publicatie. Veel media ontbreken voor dat moment sowieso, dus kan moeilijk worden vastgesteld of 

De architectonische ruimte een kantelpunt is geweest in de belangstelling. Oe meeste media over de Bossche School zijn dus van na het boek, 
wat niet zozeer geldt voor een groot deel van het gebouwde werk. De beeldvorming van de media kan dus als het ware uit fase lopen met 

een groot deel van de gebouwde voorbeelden die vanaf de jaren '50 werden gerealiseerd. 
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Media geschift naar moment 

overlijden Van der Laan (1991) 

••••• (6) •• 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 • 0 • • • 0 • 0 0 0 • • 0 0 0 • ( 

1 2 Een soortgelijke schifting naar het moment van overlijden van Van der Laan leert dat de totalen aan beide kanten van de streep 

elkaar niet zo gek veel ontlopen (het werk van Van der Laan zelf niet meegerekend uiteraard!. Er kan dus (nog) niet worden gesteld dat de 

aandacht sinds zijn overlijden, en dus niet onder zijn direde persoonlijke invloed, afneemt. Met name de tragere media (boeken in laats van 

tijdschriften) en de nieuwe media linternet en dergelijke) zijn toegenomen. 
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Media gesch ft naar auteurs 
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1 3 Een S<hifting naar auteurs geef t aan in hoeverre er sprake is van veeiS<hrijvers. die een vertekend beeld van aandachtspieken 

of van de totale aandacht in termen van een levendig milieu zouden relat iveren. Hilde de Haan en lds Haagsma staan met acht publiraties 

op een nette tweede plaats achter Van der Laan zelf . Daarnaast hebben Rithard Padovan en Tom Haas ook veelvuldig gepubliceerd en kan 

Bekaert met vier bijdragen ook worden genoemd, al zijn dat geen omvangrijke documenten. Van de media in de laatste drie kolommen IXxxxl is 

de auteur helaas onbekend. 
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03.4 Jan de Jong {1917-2001) 

Beknopte biografie 

Jan de Jong werd in 1917 geboren in het Brabantse dorp Lith. Zijn weg om architect te worden liep via het middelbaar 

en hoger beroepsonderwijs, waarna hij eind jaren '40 op de Tilburgse Leergangen terecht kwam. Ook nam hij 

deel aan de cursus kerkelijke architectuur in 's-Hertogenbosch, die hij begin jaren '50 afsloot. Hij ontving voor zijn 

afstudeerproject het charter van de Mgr. van Heukelumstichting, een bijzonder getuigschrift voor buitengewone 

prestaties. Na de kennismaking met Van der Laan en zijn theorie tijdens de cursus besloot Jan de Jong zijn goed 

lopende bureau grondig te reviseren . Wat hij deed wilde hij niet en wat hij wilde kon hij nog niet, zo zei hij zelf. Hij 

bracht zijn werknemers elders onder om vrijwel geheel opnieuw te starten en voortaan te werken vanuit het Bossche 

gedachtegoed. 

In 1957 beproefde Jan de Jong zijn geluk bij de prijsvraag voor een bedevaartsoord in het Italiaanse Syracuse. Dit 

was tegelijkertijd een moment om op een internationaal podium de waarden van de Bossche School te presenteren. 

De teleurstelling was groot voor zowel Jan de Jong als Van der Laan toen het ontwerp geen prijs won en zelfs 

geen vermelding waard werd geacht. Kort daarna werden de eerste gebouwen van De Jong sinds zijn doorstart 

opgeleverd in Nederland. Drie kerken in Gemert (1957), Rijswijk (1958) en Odiliapeel (1959) baarden veel opzien 

en belichaamden niet alleen de omslag in de werkwijze van Jan de Jong, maar ook de doorbreking van de (al te) 

traditionalistische vormgeving die de Bossche School tot dan toe kenmerkte. 

Jan de Jong bouwde behalve kerken en raadhuizen veel woningen, bejaardenhuizen en scholen. Het gebied waarin 

hij werkzaam was strekte zich voornamelijk uit tot Brabant en landelijke bekendheid heeft hij dan ook nauwelijks 

gekregen. Het feit dat hij functionele en materiële eisen van opdrachtgevers als ondergeschikt bescl)ouwde aan zijn 

architectonische doelstellingen leverde hem lokaal, onder meer bij kerkbesturen, wel een bijnaam op: het gevaar. 

Jan de Jong heeft zelf ook theoretische notities opgetekend, met name over de stedenbouw. Hoewel hij daarvan niets 

heeft gepubliceerd leefde bij hem de ernstige wens om zijn werk en studies beschikbaar te maken voor volgende 

generaties. In zijn testament heeft hij die wens op papier geconcretiseerd in de vraag om een stichting cc met als doel 

een levensinstituut te zijn vaar ontwikkeling en handhaving van bedoelde [Bossche School] kunstvormen»" . Zijn 

woonhuis met werk- en studieruimten en bijbehorende grond in Schaijk zou hij graag zien als fysiek centrum van 

waaruit bovenstaande doelstelling zou kunnen worden gerealiseerd. Jan de Jong overleed in de zomer van 2001 in 

zijn eigen huis in Schaijk. 

Oeuvre 

In onderstaande lijst zijn de voornaamste werken van Jan de Jong chronologisch opgesomd naar opleveringsjaar, 

enkel uit de periode die aanving met het afronden van de cursus kerkelijke architectuur. 

31 Jan de Jong, 'De onroerende goederen', onderdeel van zijn testament; ongedateerde kopie uit het archief. 



1953 Allerheiligst Sacramentskerk te 's-Gravenhage 

1955 Prijsvraag bedevaartsoord te Syracuse, gewonnen noch uitgevoerd 

1955 Onze Lieve Vrouw van Goede Raad kerk te 's-Gravenhage 

1957 Heilige Gerardus Majellakerk te Gemert, deels herbestemd tot bibliotheek, deels nog intact als kerk 

1958 Sint-Benedictuskerk te Rijswijk, gesloopt in 2004 

1959 Kerk van de Heilige Kruisvinding te Odiliapeel 

1961 Nazarethkerk te Oosterhout, gesloopt in 2007 

1964 Sint-Andrieskerk te Nuenen, gesloopt in 2007 

1964 Vincentius a Paulokerk te Eindhoven, herbestemd tot kantoor in 2009 

1965 Sint-Willibrordkerk te Almelo, gesloopt in 2006 

1965 Karmelietenklooster te Almelo 

1966 Priorij Emmaus te Maarssen 

1966 Heilige Pauluskerk te Uden, buiten gebruik sinds 2008 

1975 Woonhuis Jan de Jong te Scha ijk, fasegewijze verbouwing vanaf 1950 

1981 Archief bisdom te 's-Hertogenbosch 

Naast de genoemde werken ontwierp De Jong woonhuizen in Berg en Dal, Drunen, Grave, Heesch, Leende, Mill, 

Nijmegen, Oss, Ravenstein, Rosmalen, Schalkhaar, Son, Uden, Veghel, Wassenaar en Zeeland. Ook was hij betrokken 

bij een aantal restauratieprojecten van kerken en kapellen in de regio en bouwde hij scholen in Dussen, Groesbeek, 

Schaijk en Uden. 

Voor een impressie van ander werk van Jan de Jong ter vergelijking met de kerk in Odiliapeel volgen enkele 

archieffoto's van de kerken in Eindhoven, Gemert, Nuenen en Rijswijk. 
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Inbedding in de Bossche School 

Jan de Jong is uitgegroeid tot een bijzondere figuur binnen de Bossche School. Dat andersom de Bossche School voor 

hem zelf ook belangrijk ging zijn voelde hij al zeer snel aan, getuige de herstart van zijn bureau na de kennismaking 

met Van der Laan en diens theorie. Ook het feit dat hij voor zijn afstudeerwerk het charter in ontvangst mocht nemen 

was veelbelovend. Men kwam er niet zomaar voor in aanmerking: «wanneer een eindproject blijk geeft van grote 

bekwaamheid en dit project een persoonlijke bijdroge betekent voor de ontwikkeling van de architectuur, kan de 

beoordelingscommissie een candidaat voordragen voor de toekenning von het "charter"[. .. ].»" Om te bepalen hoe 

Jan de Jong zich daadwerkelijk kwam te verhouden tot de Bossche School, als theoretische stroming welteverstaan, 

zal ik hier ingaan op de relatie tussen Jan de Jong en Hans van der Laan en de manier waarop Jan de Jong zichzelf 

positioneerde. 

Jan de Jong & Oom Hans van der Laan 

Tijdens de cursusjaren van Jan de Jong was Van der Laan zijn docent en mentor bij zijn afstudeerproject. Van der 

Laan was als zodanig ook medeverantwoordelijk voor het toekennen van het charter. Zijn invloed op Jan de Jong 

staat onomstotelijk vast. Met name de omgekeerde invloed wil ik hier proberen te onderzoeken. Gezegd wordt 

veelal dat Jan de Jong letterlijk bouwde aan de theorie van Van der Laan; zij zouden veel contact hebben gehad over 

zijn gebouwde werk terwijl Van der Laan nog werkte aan zijn magnum opus, Oe architectonische ruimte, dat (pas) 

uitkwam in 1977. 

Dat Van der Laan op de hoogte was van het werk van De Jong blijkt in eerste instantie uit een artikel dat hij publiceerde 

in het Bouwkundig weekblad in 1960. In principe behandelt hij daarin de relatie tussen «het heiligdom der christenen 

en de moderne architectuur>>". Hij doet dat echter met behulp van drie kerken van Jan de Jong, die het artikel 

met foto's en bijschriften illustreren. Het betreft hier zijn drie bekendste kerken in Gemert, Rijswijk en Odiliapeel, 

waarover Van der Laan zich zeer positief uitlaat: «Ik verheug mij in het bijzonder over de kerken van architect Jan de 

Jong, die voor de Nederlandse bouwkunst mijns inziens zeer waardevol zijn. »14 Toch drukt Van der Laan in dit artikel 

ook niet expliciet uit hoe de kerken passen binnen zijn eigen leer. Hij spreekt in algemene complimenten, zoals «het 

gevoel van een volmaakte rust[ ... ], een kloeke entree[..], prachtige bankenblokken [. .. ],een verrukkelijk rhythme[. .. ], 

de beste [kerk] die ik in jaren gezien heb».'s In 1968 bespreekt Van der Laan nogmaals een gebouw van De Jong, de 

St. Willibrorduskerk in Almelo. Ook hier is hij zeer lovend en deze keer spreekt hij zijn lof nauwkeuriger uit: «het[. .. ] 

kerkgebouw is ontworpen met inachtneming van de regels der architectonische ordonnantie en dispositie, zoals die 

sedert de oorlog in Den Bosch zorgvuldig bestudeerd en onderwezen worden. »16 Hij werkt die stelling nog uit door de 

ruimtelijke geleding en maatvoering van de kerk uit te leggen in de termen van zijn eigen theorie. 

32 C.H.Bekink, 'Bespreking eindproject cursus voor kerkelijke architectuur', in: Katholiek bouwblad (1963), p. SOS. 

33 Hans van der laan, 'Het heiligdom der christenen en de moderne architectuur', in: bouwkundig weekblad (1960), p. 497. 

34 Ibid. 

3S Ibid., p. 486-498. 

36 Hans van der laan, 'R.-k. St. Willibrorduskerk te Almelo', in: bouwkundig weekblad (1968), p. 343. 
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«Door hun goed gekozen plootsing geven de muuropeningen ons een zijwaartse blik in de kerk, op een 

zeer krachtig gerythmeerde galerij die ols een soort maatstof fungeert voor de kerkruimte {. .. }. Zonder 

die galerij zouden wij die ruimte nooit op zijn waarde hebben kunnen taxeren. {. .. } Alle pijlerdiktes en 

onderlinge afstanden [zijn} op de meest overtuigende wijze gekozen en de architect was daartoe in staat 

omdat hij over een goed geordende keuze van verhoudingen beschikte die hem door de studie van het 

plastische getal geheel eigen is geworden. [ ... } De kleine, door lage muurtjes omgeven bidplaats, aan het 

uiteinde van de voorgalerij, herkennen wij nu als een soort refrein op de hele kerk. Van muurtje naar pijler 

en van deze naar het rythme van de lange pijlerstelling der galerij, volgen wij nu als vanzelf de grote 

ruimte-ontwikkeling van het hele kerkruim."" 

Uit de projectbesprekingen blijkt duidelijk een engagement met het werk van De Jong, die de productieve 

verpersoonlijking was van het adagium «het is door het bouwen van huizen dat wij moeten leren, hoe wij huizen 

moeten bouwen"'"· Ook wordt een inhoudelijke theoretische overeenkomst tussen beide heren bevestigd, waardoor 

het zeer aannemelijk is dat Van der Laan aan De Jongs werk inderdaad een fysieke toetssteen heeft gehad voor zijn 

theorie. 

Op 7 mei 1966 sprak Van der Laan een rede uit bij de opening van een studiedag, waarin hij Jan de Jong in het 

bijzonder prijst en bedankt voor zijn rol bij de ontwikkeling van de theorie. Hij had net De Jongs klooster van de 

zusters van het Heilige graf in Maarssen bezocht en wilde de indruk die dat gebouw op hem had gemaakt met zijn 

toehoorders delen: 

«Ik heb de wijding mogen meemaken en wil nu voor U allen getuigen dat dit de bekroning geweest is 

van het werk dat wij 20 jaar lang binnen de muren van het Kruithuis hebben volbracht[. .. ] Bij de laatste 

les over het Plastische Getal in maart 1956 schreef ik in volle overtuiging [ ... }: "Wij zijn aan het eind 

gekomen van onze excursie in het verlaten gebied van de architectonische ordonnantie. Het is een echte 

verkenningstocht geweest die wij met vereende krachten volbracht hebben. Ik ben U uiterst dankbaar voor 

de trouwe samenwerking en interesse die U voortdurend hebt getoond, ondanks de moeilijkheden van het 

werk. Stukje voor stukje zal dit terrein nu in cultuur gebracht moeten worden en dan zal blijken in hoe het 

algemeen maar vooral de kerkelijke architectuur tot voordeel gestrekt heeft." Dit is nu duidelijk gebleken. 

Er is dus een man geweest die het ontdekte terrein in cultuur heeft gebracht en zelf sta ik vol bewondering 

voor de vruchten die het heeft opgebracht.[. .. } Aan twee gevoelens moet ik thans uiting geven[. .. ] : aan een 

gevoelen van grote dankbaarheid aan hem die niets heeft gespoord om dit gebouw tot stand te brengen 

{. . .).))'. 

Jan de Jong verwoordt zijn samenwerking met Van der Laan zelf als volgt in een brief aan broeder Lambertus van de 

abdij St. Benedictusberg in Lemiers, die hem als archivaris van het archief van de inmiddels overleden Van der Laan 

37 Ibid., p. 346. 

38 Hans van der Laan, De architectonische ruimte (Leiden 1977), p. 194. 

39 Hans van der Laan, openingsrede stud iedag (Den Bosch 1966). 



om opheldering had gevraagd omtrent het contact tussen de twee heren: 

«In de periode 1955-1970 (maar ook nog doorno) is er intensief overleg geweest met Père v/d Loon. 

Daarna zwakte dit in frequentie wat af maar bleef inhoudelijk zeer intensief, en dat is gebleven tot aan zijn 

sterven. [ ... ] Père v/d Laan liet alle werken welke ons bureau binnenkwamen, in vol vertrouwen aan ons 

over. Hij vond het absoluut niet nodig mij bij de verwerkelijking van die werken te sturen of te remmen. Hij 

kende daarvoor mijn bedoelingen en mijn vakkennis te goed. Voor zover het kerkelijke bouwwerken betrof 

had ik de vaste gewoonte hem op de hoogte te houden van de gang van zaken en hem te vragen voor 

karakteristieke onderdelen daarvan, om de band met zijn werk tot uitdrukking te brengen.[. .. ] Voor het 

klooster te Maarssen behoorde hiertoe; de eerste steen, het kruismonument op de hof, en de koorbanken 

in de Kapel, welke onderdelen respectievelijk als begin van het werk, als bekroning van het werk en model 

voor de inrichting fungeerden. [ .. . ]Zo is dat steeds gegaan en er is bij ieder werk wel iets aan te wijzen wat 

de samenhang tussen zijn en mijn werk uitdrukt.>>40 

Toch is het er niet alleen maar harmonieus aan toe gegaan tussen de beide architecten. Een eerste moment waarop 

de Jong zich geconfronteerd ziet met wat ik enigszins op de zaken vooruitlopend interpreteer als zijn eigenzinnigheid, 

is al tijdens de cursus in het Kruithuis. Volgens De Jong bevond de cursus zich op een omslagpunt richting een «eigen 

vormenwereld>>41
• De Jong wilde naast de zuiver architectonische vormenwereld van de grootte, ook die van de 

plastische vormen (begrenzende oppervlakken) en die van de oriëntatie (plaatsen) in zijn werk betrekken. «Dok de 

twee laatstgenoemde vormwerelden hebben een eigen fundamenteel vormbeginsel vergelijkbaar met dat van de 

architectuur maar zijn binnen de architectuur als geheel, slechts in afgeleide zin aanwezig. Het "uitzuiveren" van de 

specifieke architectonische vormwereld was voor mij (op dat moment nog intuïtief) tegelijk een "wegzuiveren" van de 

plastische vormwereld en de vormwereld van de oriëntatie. Ik zag daarin een gevaar met betrekking tot de causaliteit 

van grootte- oppervlak en plaats.>>42 Hierdoor botste hij op dat moment niet zozeer met Van der Laan, zo schrijft hij 

in dezelfde brief aan broeder Lambertus van zonet, maar met het bestuur van de cursus dat deze zijsprong niet wilde 

maken. De Jong besloot de zaken niet op de spits te drijven om ook geen extra spanningen te veroorzaken tussen 

Van der Laan en het bestuur en hield zich daarom enigszins op de vlakte: «al het goede komt te gerechter tijd.>>43 

Ook in zijn vroege kerkontwerpen betoont de Jong zich een eigenwijs architect. We hebben gezien hoe Van der Laan 

hem in het bouwkundig weekblad prees om deze plannen zonder in te gaan op de theorie, maar in datzelfde artikel 

zijn ook enkele momenten van wrijving te bespeuren: «In Odi/iapeel is door Jan de Jong op hoogst merkwaardige 

wijze een palissade om het heiligdom heen gezet.>>44 En over de kerk in Rijswijk: «[De kleine ingang] zit daar niet 

zo lekker. Vreemd doet het interieur op het eerste gezicht aan. De vele inbouwseis in de vierkante ruimte hinderen 

40 Ibid. 

41 Jan de Jong, brief aan broeder Lambertus [archivaris abdij St. Bendictusberg] (Schaijk 19991. 

42 Ibid. 

43 Ibid. 

44 Hans van der Laan, 'Het heiligdom der christenen en de moderne architectuur', in: bouwkundig weekblad (1960), p. 486-498. 
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enigszins de overzichtelijkheid[ ... ]. De dagverlichting lijkt mij ook bij deze kerk aan de ruimte kant.»45 Uiteraard zijn 

dit geen uitspraken om harde conclusies aan te verbinden, maar ik haal ze hier aan ter karakterisering van Jan de 

Jong en als voorbode van een grotere dissonantie. 

Zoals gezegd hield De Jong er theoretische deviaties op na, die vooral stedenbouwkundig geworteld zijn. Waar hij 

daar tijdens de cursus niet mee te koop liep, weerhield de bouwpraktijk hem er niet van om die tot uitvoering te 

brengen. Ook heeft hij in de loop der tijd het nodige uitgeschreven, echter nooit uitgegeven. Uit de voorlopige tekst 

voor een lemma over Jan de Jong in het (toen) nog niet verschenen lexicon van Hilde de Haan en lds Haagsma blijkt 

dat hij met betrekking tot zijn stedenbouwkundige visie (in tegenstelling tot zijn daadwerkelijke architectuur) geen 

weerklank vond, niet bij Van der laan en ook niet bij Bossche School collegae. Hij stond daarin dus tamelijk alleen 

en in sommige gevallen leidde dat zelfs tot een blijvende verwijdering. Zelfs De Jong en Van der laan zouden onder 

andere daarom zijn gebrouilleerd.•• Ook zou Van der laan in ieder geval deels de schuld van een dodelijk ongeluk in 

de eerste lucaskerk in Den Bosch bij Jan de Jong hebben gelegd. Door indroging was de draagkracht van de gebruikte 

betonstenen verminderd als gevolg waarvan de kerk in 1969 instortte. Daarbij overleed een kind en raakte een 

vrouw voor het leven invalide. Een derde mogelijke oorzaak schuilt in de erkenning die De Jong (niet) kreeg voor zijn 

aandeel in de theorievorming. In een samenwerkingsverband is ieders aandeel niet altijd even duidelijk en wordt de 

verantwoordelijkheid door de media niet zonder meer naar waarheid verdeeld. Zoals broeder lambertus in 1999 aan 

De Jong schrijft: «U wordt beproefd. Misschien krijgt P. Hans wat te veellof U zeker te weinig. »47 Deze opmerkingen 

vinden hun aanleiding niet in een contact dat op papier terug te vinden is, maar dat er een erkenningskwestie 

speelde lijkt gezien het feit dat broeder lambertus en Jan de Jong vaker contact hadden bevestigd. Een laatste 

aanleiding voor de brouille bestaat in het gerucht dat Jan de Jong zich in de bouwpraktijk een te vrije omgang met 

de theorie zou permitteren. 

Hoe het ook zij, Jan de Jong rept met geen woord over deze twist. In zijn testament benadrukt hij nog hoe hij altijd 

in goed wederzijds contact heeft gestaan met Van der laan: «Tot aan zijn dood heb ik met hem samengewerkt en hij 

beschouwde mij als degene die het werk verder moest ontwikkelen." .. Voor zover de ruzie in enige verhouding heeft 

gestaan tot de samenwerking, koesterde De Jong klaarblijkelijk in ieder geval geen wrok. 

Jan de Jong over de Bossche School 

In het voorafgaande hebben we geconcludeerd dat de Bossche School een moeizame term is om de contouren van 

architectuurtheoretisch verwante personen en gebouwen mee te schetsen. Mijns inziens heeft het werk van Van der 

Laan uiteindelijk te lijden onder wat als Bossche School te boek is komen te staan. Het lijkt er echter op dat Jan de 

Jong een soortgelijk enge definitie hanteerde als ik zelf heb geformuleerd: 

45 Ibid. 

46 De informatie over deze brouille is uit tweede hand, maar wel op meerdere bronnen gebaseerd. Het feit dat Jan de Jong er zelf met geen 

woord over rept maakt de toedracht niet duidelijker. 

47 Broeder Lambertus, brief aan Jan de Jong (Mamelis 1999). 

48 Jan de Jong, 'De onroerende goederen', onderdeel van zijn testament; ongedateerde kopie uit het archief. 



«Als men met enkele woorden poogt de essentie van de "Bossche School" met betrekking tot de kunst in het 

algemeen en het bouwen in het bijzonder weer wil geven dan zou men dat als volgt kunnen doen: steunend 

op authentieke klassieke beginselen beoogt zij de menselijke maaksels op te nemen in een intellectuele 

orde welke, als orde, door ons verstand gekend kan worden. Het verstand staat hierbij (in hoofdzaak) niet 

in dienst van onze stoffelijke behoeften, maar, in dienst van onze geestelijke behoeften. Het verstand zoekt 

zichzelf, als verstand, te kennen. >>49 

Hierin weerklinkt exact de theoretisch intellectuele intentie van Van der Laan. Hij voegt daaraan toe dat het omgaan 

met die doelstelling een zekere discipline ascese vraagt die hij niet bij iedereen die met de Bossche School in verband 

wordt gebracht ontwaart. Dat blijkt onder andere uit een briefwisseling in 2000 met Tom Senders van de Twee 

Snoeken, die Jan de Jong op de hoogte brengt van het feit dat ze aan zijn werk gaan verbouwen en dat ze dat met 

zorg en respect zullen doen. Na het bedanken voor de lovende woorden haalt De Jong twee cruciale zinsnedes over 

verworvenheden van de historie en eigentijds vormidioom genadeloos onderuit. «Ook moeilijke "kinderen" kunnen 

bemind worden. Zo ook hier.>> 

Concluderend wil ik stellen dat Jan de Jong even constituerend als vrijzinnig is geweest ten aanzien van de Bossche 

School, waarmee hij zich altijd verbonden heeft gevoeld. Zijn werk draagt een duidelijke signatuur, maar tot aan zijn 

dood bleef hij het onder die noemer scharen: «Het huis [in Scha ijk] is een vrucht van de Bossche School, een stroming 

waarin en waaraan ik gedurende 50 jaar ononderbroken heb gewerkt.>>50 

03.5 Kerk van de Heilige Kruisvinding (2}: empathische waardering 

Nu de theorie van de Bossche School en Jan de Jong geïntroduceerd zijn, is de vervolgstap om met die kennis tot 

een diepgaandere analyse van het kerkgebouw in Odiliapeel te komen. We hebben gezien dat De Jong als architect 

een ambigue positie inneemt binnen de Bossche School. De vraag is in hoeverre dit gebouw exemplarisch is voor 

zijn houding: welke typisch Bossche waarden worden erin vertegenwoordigd en in hoeverre is er op het scherp van 

de snede ontworpen en wringt het plan nergens met de leer? Met een voorschot op De Jongs eigen uitleg en mijn 

productieve interpretatie van het plan is het zwaartepunt van de analyse verschoven richting de frictie met de leer. 

Bossche School kenmerken 

De kerkzaal heeft een lengte-breedte verhouding, gemeten in het hart van de zaalwand, van 3 : 4 volgens de 

grondverhouding van het plastische getal. Behalve de noodzakelijke relatie tussen de volle wanden en de holle 

zaalruimte die daarop betrokken is, wordt een secundaire relatie bewerkstelligd tussen de zaalwand en de 

(doorgaanbare) wandopeningen. De dispositie van de openingen in de wand is dusdanig gekozen dat de gehele 

wand als een eenduidig massief kan worden ervaren. Doordat de bovenramen een ander ritme volgen dan de 

wandopeningen tussen kerkzaal en rondgang, bestaat niet het risico dat de wand uiteenvalt in een stapeling of 

49 Jan de Jong, 'De .,Bossche School" en het bouwen' (Scha ijk, jaartal onbekend). 

50 Jan de Jong, 'De onroerende goederen', onderdeel van zijn testament; ongedateerde kopie uit het archief. 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1gemng van een Bossche School kerk 



aaneenschakeling van traveeën. 

Ook het volledige interieur, kerkbanken, biechtstoelen, wijwaterbakken, doopvont, kaarsenbakken et cetera is door 

Jan de Jong ontworpen met inachtneming van de Bossche verhoudingenleer. Wat bijvoorbeeld voor de banken 

van belang is, is het feit dat zij als het ware een extrusie zijn van een tweedimensionaal profiel. Op deze manier 

accentueren zij één richting en kunnen zij een oriënterend element in de ruimte zijn. 

Al heb ik in de voorafgaande definitie van de Bossche School het architectonisch idioom op zichzelf afgedaan als 

onvoldoende grond voor samenhang, toch wil ik daarvan in dit gebouw als aanvulling enkele elementen aanwijzen. 

Zo is een veel gezien kenmerk het metselwerk in wildverband ter bevordering van een soort samensmelten van 

steen en wandmassief. Ook de fries van bovenramen is een veel toegepast principe, met name in zaalkerken. Aan 

zowel boven- als onderzijde is voorzien in een betonband, die de verschillende delen van de wand van een op zichzelf 

heldere vorm voorziet; zo ontstaat er geen •vormloze• wand met gaten, maar wordt de wand samengesteld uit 

rechthoekige geometrieën: de beton band, de penanten tussen de ramen en een ononderbroken strook metselwerk. 

Voor secundaire constructies, zoals het plafond van de zaal en de fronten van de biechtstoelen is hout gebruikt om in 

mindere mate een massief te suggereren. Wat de voorgeschreven sobere kleurstelling betreft, is De Jong misschien 

zelfs een stapje verder gegaan; door de veelvuldige toepassing van beton en van betonsteen voor het binnenblad van 

de wanden is grijs als vanzelf de overheersende kleur. Het vurenhouten plafond is iets donkerder en grauw gebeitst 

en het meubilair heeft nog een zachte bruintint. 

Het belangrijkste thema waarop het in het plan echter aankomt, is het onderlinge verband tussen de verschillende 

ruimtes. Die kan geheel in lijn met de theorie worden behandeld met de gelaagde ruimtelijke relatie tussen het 

binnen en het buiten. Primair bestaat die relatie tussen het natuurlijke buiten en de gehele architectonische ruimte, 

maar deze wordt op nog twee manieren tot stand gebracht. Zo fungeert de rondgang als een soort buiten voor de 

kerkzaal, die op haar beurt een buiten vormt voor het ei borium en het altaar die zich op het priesterkoor bevinden. 

Voor de garantie van een continu verband in die gelede betrekking dient volgens Van der laan echter de maatvoering 

van de bouwdelen te worden beheerst, omdat «de gehele architectuur als voltooiing van de natuur onder invloed 

dient te staan van de verstandelijke grootte» (zie paragraaf 03.3 Bossche School: architectuurtheorie). Van klein naar 

groot zouden een cello, een hof en een domein die continue maatvoering moeten belichamen. Aan de hand van 

een toelichting op de kerk en algemene theoretische aantekeningen van Jan de Jong zelf zullen we zijn motieven 

en concrete intenties met betrekking tot deze ruimtelijke verhouding afzetten tegen de principes die Van der laan 

voorstond . 

... as the composer intended 

In een tweetal briefwisselingen dat Jan de Jong heeft gehad met ene (bevriende) Pieter en met een neef van Dom 

Hans van der laan, Hans van der laan, geeft hij het een en ander prijs van zijn intenties met betrekking tot de kerk 

in Odiliapeel. Van de eerste briefwisseling ontbreekt in het archief het initiatief maar uit de reactie van Jan de Jong 

kan worden opgemaakt dat deze Pieter het werk daarin typeerde «als zijnde een wat eigengereide opvatting van de 



beginselen van die {Bassche]Schaal»51
• Daarmee is Jan de Jong het echter niet eens. Het zouden juist de beginselen 

van de Bossche School geweest zijn die hem bovenal interesseerden: «naarmate ik daar dieper in doordrong kon ik 

het werk een diepere "worteling" geven met als gevolg een breder "uitzicht" en een wijder "horizon'~ Zo kwam ik tot 

de verwerkelijkingen welke niet afweken van de authentieke beginselen maar er een wijdere "strekking" aan gaven. 

[. .. ]Een zorgvuldige beschouwing van het gemaakte werk zal je zeker tot dit inzicht brengen {. .. }»52 Hieruit leren we 

echter nog niks over zijn concrete ontwerpmotieven. 

In de conversatie met Hans van der Laan die plaatsvond in 1998/'99 gaat Jan de Jong explicieter in op hoe het 

ontwerp van de kerk tot stand is gekomen, naar aanleiding van een interpretatie van de opzet van het plan met 

bijbehorende maatvoering door Van der Laan. De citaten zonder referentie die nu volgen zijn allemaal afkomstig uit 

dit contact". Van der Laan vroeg in zo'n vijftien regels met een bijgevoegde schets of De Jong hem kan berichten over 

de juistheid van zijn interpretatie, waarop hij een brief terug ontving die acht volle pagina's beslaat. De Jong heeft 

veertig jaar na dato nog de nodige felheid en wil het een en ander recht zetten in wat hij benoemd als een «"open 

brief'; welke {hij} dus in kan zetten daar waar het nodig is af dienstig is in het belang van beschaving, kerkbauw en 

liturgie>>. Om te beginnen licht hij toe dat de situatie met de richtingen van kerkerf en kerkzaal niet begrepen zijn : 

« Hoekverdraaiingen vanuit bepaalde puntenen/af plaatsen welke niet af nauwelijks reëel aanwezig zijn 

is alleen maar "bellen blazen" en zander inhoud. De richtingen van kerkerf en kerkzaal zijn een antwoord 

ap de divergenties van richtingen in het centrumveld, daaraan verwant en uitgaande van één daarvan.>> 

Alvorens hij uitlegt hoe het ontwerp wel in elkaar steekt vertelt hij over de toedracht van de opgave. Ten eerste 

was hij ontevreden over de plaats waar de kerk oorspronkelijk zou hebben moeten komen, daar waar de noodkerk 

stond, «een plaats welke in niets verschilde van het centrumveld met woningen en bedrijfjes. De waardenhierarchie 

in aanmerking nemende was dit onaanvaardbaar.>> Ten tweede lag er een advies vanuit het bureau bouwzaken 

van het bisdom dat de kerk ongeveer aan 500 man plaats moest bieden maar niet meer zou mogen kosten dan fl. 

175.000,- gulden, op basis waarvan Jan de Jong tot de conclusie kwam dat de kerk louter functioneel werd benaderd 

in dienst van de liturgie in plaats van als onderdeel van de liturgie zelf. In die opvatting las hij cc een nieuwe stormloop 

van het modernisme ap de resten van een beschaving». Deze voorgeschiedenis maakte Jan de Jong niet bij voorbaat 

enthousiast: 

«Even heb ik geworsteld met de vraag af ik deze "slangenkuil" wel moest betreden. Maar een juweel van 

een bouwpastaar, de Kruisheer Marcellus Vergeer z.g. wist mij over te halen de uitdaging (want dat was 

het) aan te gaan. Niet eerder echter vóórdat ik meende, binnen de fundamentele uitgangspunten van de 

Bossche Schaal, een praeede gevonden te hebben voor een oplossing.» 

51 Jan de Jong, brief aan Pieter, ongedateerde kopie uit het archief. 

52 Ibid. 

53 Jan de Jong, brief aan Hans van der Laan (Schaijk 1999); antwoord op een brief van Hans van der Laan ('s-Hertogenbosch, 1998). 

Hier moet wel worden bijgezegd dat de brief een uitleg van het plan is in retroperspectief met een interval van 40 jaar. Dit kan een vertekend 

beeld opleveren, maar voor dit project heb ik besloten daar geen rekening mee te houden en de uitspraken voor waar aan te nemen. 
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Dan introduceert hij het theoretische standpunt dat drie ruimtecategorieën met elk hun eigen beginsel in een causale 

samenhang staan: de grootte, de vlakstanden en de (centrum)plaatsen. Dat kan alleen wanneer zij allemaal een 

eigen wezenskenmerk hebben dat zij op gelijksoortige wijze kunnen inbrengen in een noodzakelijk overkoepelend 

beginsel, en als zij de andere twee realiteiten in afgeleide zin in zichzelf kunnen opnemen. Opvallend aanwezig 

in de kerk is het oriëntatiebeginsel, verbonden met de categorie van plaats. Jan de Jong stelt dat hij het beginsel 

op een afgeleide manier ingang in het ontwerp heeft gegeven; «[het] beginsel voor plaatsing middels ruimtelijke 

richtingen is[ ... ] overgedragen aan het architectonische praeede van de maat.>> Naar hij zegt is dat «onder bepaalde 

voorwaarden» mogelijk, maar welke dat zijn wil hij ons hier niet vertellen. Die oriëntatie is echter wel de leidraad 

voor de belangrijkste ontwerpbeslissingen die hij daarna toelicht. 

«Een eerste stap was een eigen kerkerf te varmen samenhangend en onderscheiden met het trapezoide 

centrumveld. [. .. ] De kerkzool asymmetrisch binnen het kerkerf geplaatst in overeenstemming met de 

ligging van het hele complex op het centrum veld. [ ... ]De ruimten tussen kerkzaal en kerkerf wond vormden 

[. .. ) crienterende ruimten met daarop crienterende elementen van de kerkzaal.» 

Tot slot geeft hij aan hoe de oriëntatie binnen het plan drievoudig centrisch is ( ... ): 

«(o) een naar buiten gerichte orientotie von het hele complex op het centrumveld en verdere omgeving 

middels toren en toegangspoort; (b) een naar buiten gerichte orientotie van de kerkzaal op het kerkerf 

via de poorten in de kerkwanden op de orientering gevende elementen van het kerkerf; [en] (c) een eigen 

orientotie von de kerkzool middels ciborium en obsis. Merk verder op dot er een samenvollen is van de 

onder .a. en .b. genoemde oriëntaties door het samenvollen van toren en doophuis en merk tevens op dot 

het doophuis zijn klassieke plaats buiten de kerkzool hervonden heeft. Een zelfde praeede von samenvollen 

van oriëntaties voltrekt zich tussen de obsis ols element van de onder .c. genoemde orientotie en ols 

uitgangspunt van het (nu misvormde) priesterkoor met zijn cancel/i en ambone's. En als bekroning en 

eindpunt von dot alles het ei borium met een Altaar. Het Altaar, beeld von Christus.» 

Ondanks de volharding waarmee De Jong zichzelf en zijn kerk volledig onder de Bossche School schaart vind ik zijn 

projectbeschrijving in dat opzicht niet heel overtuigend. Ik ga daar niet zonder meer in mee omdat er ook sporen 

van een uitzonderingspositie te ontdekken zijn. Wanneer hij het architectonische beginsel dat zijn ruimtecategorieën 

moet omvatten behandelt, verruimt hij expliciet de notie van het plastische getal. Hij spreekt van «een beginsel wot 

[ ... ] in de Bossche School (wat abstract klinkend) plastisch getal genoemd is, moor wat ik door zijn wijdere strekking 

de Latijnse naam initia zou willen geven». Nu is het plastische getal wel complex te noemen om de veelheid van 

((dubbel) afgeleide) verhoudingen die het toestaat, maar inhoudelijk rekbaar lijkt het getallenstelsel me allerminst. 

Ook lijkt hij zich bewust te zijn (geworden) van het idee dat de kerk in Odiliapeel toch een geval apart zou zijn in 

het Bossche oeuvre. In zijn inspanning om het ontwerp toe te lichten legt hij uit wat voor de betreffende kerk «von 

graat belang - en misschien wat bijzander is [. .. ]. En dot " bijzondere" is: "het orientotiebeqjnsel in afaeleide zjn 

in samenhang met een architectonisch gegeven."» Hier lijkt hij toe te geven dat dat oriëntatiebeginsel - zij het in 



afgeleide zin -niet vanzelfsprekend is in de context van de Bossche School. Toch heeft juist dat beginsel de meeste 

verklarende kracht binnen het ontwerp. Zijn volledige plan bracht naar eigen zeggen een «wonderlijk nog niet 

vertoond effect met een klassieke inslag>> teweeg. Dat het resultaat op zijn minst onconventioneel was lijkt bevestigd 

met de eerder genoemde kwalificatie als «hoogst merkwaardig>> door Dom Hans van der Laan. Nu wil het feit dat iets 

dergelijks nog niet eerder was vertoond niet onmiddellijk zeggen dat het niet binnen de theorie zou passen, maar het 

lijkt daarmee wel des te aannemelijker dat Jan de Jong er de grenzen van opzocht. Ook zijn eigen projectbespreking 

geeft dus aanleiding om me te verdiepen in de vraag waar hij eventueel inderdaad buiten die grenzen is getreden . 

Met behulp van theoretische aantekeningen van Jan de Jong vinden we de nodige ruggensteun om bovenstaande 

sporen van wringing inderdaad als zodanig uit te mogen leggen. In een ongedateerd schrijven licht De Jong toe hoe 

hij de theorie van de Bossche School wil uitbreiden. «De directe aanleiding c.q. noodzaak hiertoe kan gezocht worden 

in het "wegzuiveren" van vrijwel alle plastische - en crienterende vormelementen in een bepaald stadium van de 

architectuurstud ie. »54 De categorieën van de plastische vormen en de ruimtelijke oriëntatie staan volgens De Jong 

echter in een causale betrekking met de grootte en zijn evengoed «realiteiten welke in elk natuurlijk geheel wel te 

onderscheiden maar niet te scheiden zijn»55
• In zijn «bemerkingen»'" bij De architectonische ruimte blijkt De Jong het 

argument voor die aanvullende begrippen te funderen in een andere opvatting over de grondslag voor het binoom 

binnen/buiten. De ervaringsruimte als ruimte waarin men zich begeeft en beweegt en die men waarneemt, moet 

volgens hem breder worden uitgelegd door de «ruimte waarin men uitziet» 51 erbij te nemen. Dat uitzicht kan alleen 

bestaan vanuit een centrum waarop het uitzicht betrokken wordt. Bovendien richt dat zicht zich niet alleen op de 

vormen die dichtbij genoeg zijn om te worden ervaren als massieven begrensd door oppervlakken (zoals bij Van der 

Laan), maar ook op verder weg gelegen vormen die waargenomen worden als «figuren met hun eigen plaatsen»'"· 

Met deze definitieverruiming meent Jan de Jong het belang van het onderscheid tussen de natuurlijke ruimte en de 

ervaringsruimte- enkel gepositioneerd in de kunstmatige ruimte waarvoor de natuurlijke ruimte plaatselijk wordt 

*opgeofferd*- te moeten reduceren. Hij noemt Van der Laans uitleg «niet geheel juist>>'", maar hij is zeer voorzichtig 

om enige ontwrichtende kracht aan zijn eigen afwijkende opvatting toe te kennen: «het is duidelijk dat een en ander 

verstrekkende gevolgen kan hebben voor een groot aantal zaken, waarvan ik echter hoop dat het meer wijzigingen 

zullen zijn dan wezenlijke veranderingen.>>60 

De harmoniewil mag dan sterk zijn, toch blijkt het oriëntatiebeginsel wel degelijk belangwekkende consequenties 

54 Jan de Jong, 'Categorieën van ruimtevorming' ISchaijk, jaartal onbekend). 

Voor zover De Jong hier doelt op de studiefase die zich concentreerde rondom Het plastische getal zou Van der Laan hem gelijk geven 

met betrekking tot de onvolledigheid van de grootte en de getallenstelsels als basis voor architectuur. Waar we hebben gezien hoe zij in 

nauw contact hebben gestaan in de periode tussen Het plastische getal en De architectonische ruimte (Van der Laans antwoord op de 

onvolledigheid) lijken zij uiteindelijk toch minstens andere accenten te kiezen in de verdere ontwikkeling van de theorie. 

SS Ibid. 

S6 Jan de Jong, 'De architectonische ruimte: uittreksel en bemerkingen' (Scha ijk, jaartal onbekend). 

57 Ibid. 

S8 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Ibid. 
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te hebben voor de theorie; in «Enige opmerkingen- gedachten en notities» die De Jong in 1984 optekende zegt hij 

«dat zolang er sprake is van nabiiheid er geen orientatie is in de zin zoals wij deze hier bedoelen. Deze laatste ontstaat 

pas wanneer [wij] de elementen[ ... ] op elkaar betrekken (en deze moeten van verschillende rangorde zijn} middels 

richtingen. Het gaat niet om onderlinge nabiihejd moor om onderlinge plaats.» Nu is de rol van de nabijheid in Van 

der Laans theorie bepaald geen kleinigheid; alleen binnen de grenzen van de nabijheid van een massief kunnen er 

we volgens Van der Laan een ander massief of een andere vorm op betrekken (zie paragraaf 03.3: Bossche School: 

architectuurtheorie). En juist de continuïteit van deze betrekking die de gebouwdelen van verschillende ordes van 

grootte verbindt, vanaf het kleinste ruimtelijke element tot en met de volledige architectonische ruimte, moet de 

architectuur in haar geheel verstaanbaar maken. Zoals Enige opmerkingen- gedachten en notities al impliceert is 

deze tekst niet uitputtend bedoeld maar hij lijkt in de ruimtelijke oriëntatie een minstens zo sterk bindmiddel voor 

de architectonische ruimte te zien als in de grootte. Mede op basis van zijn projectbeschrijving lijkt hij in Odiliapeel 

in ieder geval een onderlinge betrokkenheid te hebben willen realiseren in termen van zicht, richting en hiërarchie, 

meer dan met maatvoering. 

Inconsistenties 

Na bovenstaande reconstructie van opvattingen en intenties zal nu in het fysieke kerkgebouw worden gezocht naar 

de daadwerkelijke manifestatie van De Jongs vrijzinnigheid. Om deze bouwkundige zoektocht beter te kunnen volgen 

verwijs ik bij dezen naar bijlage Bl voor de originele tekeningen van de kerk door Jan de Jong. Mijn verkenning van de 

inconsistenties met de leer vertrekt steeds vanuit een concreet (ge)bouwdeel en is alfabetisch gerangschikt, om geen 

suggestie van hiërarchie te wekken. Waar inderdaad afwijkingen worden gevonden, worden die gecategoriseerd 

naar de onderwerpen waarin de theorie in het voorafgaande is uitgesplitst: ruimte met haar dispositie, vorm met 

zijn eurythmie, grootte met haar symmetrie. Het plastische getal met haar matenstelsels wordt door de zojuist 

genoemde categorieën als vanzelf indirect aan de orde gesteld. De functie en de expressie die de relatie tussen 

architectuur en natuur beschrijven zullen niet expliciet aan bod komen omdat die niet zozeer fysiek in het gebouw 

besloten liggen, maar gelden als de achterliggende abstracte (voor)waarden voor de theorie. Uitgaande van de 

volledigheid van Van der Laans werk betekent een inconsistentie in de fysieke manifestatie van de theorie ook een 

inconsistentie met haar abstracte grondgedachten zoals een fysieke consistentie abstracte consistentie impliceert. 

De afwijkingen worden omschreven en geïllustreerd met schema's, tekeningen en foto's. Omdat een aantal van de 

vondsten met elkaar in verband staat zullen sommige toelichtingen elkaar schampen. Wanneer een gebouwdeel 

ter sprake komt dat zelf ook in de lijst met inconsistenties voorkomt zal de naam van dat gebouwdeel voorafgegaan 

worden door het teken (~) als een soort kruisverwijzing. Ook zal worden gepoogd om de motieven achter de 

afwijkingen boven tafel te krijgen. Waar dat onmogelijk blijkt wordt een fantoom-verklaring geïnterpreteerd. 

Ook deze motieven zullen worden ondergebracht in categorieën. Grofweg kan worden gesteld dat Van der Laan 

zocht naar een architectuur die ontkoppeld zou zijn van de tijd en van haar individuele maker, als een tijdloos en 

onpersoonlijk bouwen. Waar afwijkingen worden gevonden worden de redenen daarvoor dan ook in de negatie van 

die twee begrippen gezocht. Tegenover het tijdloze stel ik een historiserende of juist een modern i serende neiging en 

tegenover het onpersoonlijke het eigenwijze. 



'MI*' * 01 
(GEIBDUWOEEL APSIS 

.... plattegrond 

- vorm 

pMM historiserend 

Als beëindiging van de centrale liturgische as (vanaf het (~)ingangsportaal, langs 

een wijwaterbak, door een verbijzonderde wandopening met afdak, tussen de 

banken door, over het priesterkoor met het (~)ciborium waaronder het altaar 

staat) is een halfronde apsis gemaakt. Deze is iets excentrisch gepositioneerd en 

gecombineerd met twee altaarnissen die zich van de zaal af naar de rondgang 

richten. De apsis is hoger dan de (~)rondgang waardoor zij zich van buiten 

manifesteert in een concha. 

De vormgeving is in alle drie de richtingen op de cirkelvorm gebaseerd. 

Binnen de theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen verstandelijke en 

zinnelijke vormen, waarbij de architectuur volgens de Bossche School van de 

eerstgenoemde gebruik dient te maken. Ronde vormen zijn echter zinnelijk en 

dienen dus te worden vermeden. Bovendien is het zo dat de apsis en altaarnissen 

samen kunnen worden opgevat als een vertroebeling van de wand; plaatselijk 

wordt de dikte bijna verviervoudigd om daaruit de nissen te sparen. Bijgevolg 

ontstaat in de rondgang een soort obstakel In de doorgaande ruimte. 

De halfronde apsis en altaarnissen lijken een typisch historische verwijzing. Zowel 

in de Romeinse als de vroeg-christelijke basiliek werd de hoofdbeuk traditioneel 

beëindigd met een halfronde nis. Bij de Romeinen kon afhankelijk van de 

gelegenheid een bestuurder of rechter plaatsnemen in de apsis. In de christelijke 

kerk werd die plek bezet door de bisschop of priester. 

Oe altaarnis aan de zijde van de rondgang (links) is evenals de apsis aan de zaalzijde rond 
geconstrueerd. Rechts is te zien hoe de drie nissen umen als een blok in de ruimte van de 
rondgang steken. 

CECI N•EsT PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1genmg van een Bossrhe School kerk 

" 



IMMM ft 02a 
!GEJBOUWOEEL BIECHTSTOELEN 

MIMI aanzicht 

- grootte 

MMM eigenwijs 

De biechtstoelen zijn als het ware ingepast in de sparingen van de zaalwand. Dat 

is echter in zoverre niet het geval, dat de (7 )wandopeningen breder zijn gemaakt 

(1720 in plaats van 1300 mm) omwille van de maatvoering van de biechtstoelen. 

Daarmee wordt het ritme van de wandopeningen verstoord en zo ook de 

regelmatige perspectivische afwisseling van dichte wanddelen en openingen. 

De biechtstoelen zijn vanuit de kerkzaal gezien teruggelegen ten opzichte van 

het wandoppervlak en vullen de wandopening niet over de volledige hoogte. 

Met scharnierende taatsdeuren van hout in een geprofileerde betonlijst zijn ze 

vormgegeven als ondergeschikte meubels in de wand en dus nadrukkelijk niet als 

ruimtelij ke (maat)eenheid, al bepalen zij zeer lokaal wel de maatvoering van een 

gebouwdeel van een grotere orde, namelijk de wand. 

De symmetrie van de (7)wandopeningen is eenvoudigweg van minder belang 

geacht dan de (kunstige) integratie van een liturgisch object in de zaalwand. 

Vanuit de zaal gezien heeft de biechtstoel het voorkomen van een ondergeschikt meubel. Toch 
wordt lokaal de ma~tvoering van de zaalw~nd trop aangepast. Ook de vloer is ter plekke van 
de biechtstoel verdiept voor een toegang v~nuit de zaal. 



''''*' # 02b 
IGEIBOUWDEEL SlECHTSTOELEN 

WilBMI isometrie 

- ruimte 

@MMM eigenwijs 

Hoewel de biechtstoelen in liturgisch opzicht niet de hoogste importantie hebben 

in de kerkinrichting, lijken zij vanuit de ( 7 )rondgang- in tegenstelling tot vanuit 

de zaal -wel degelijk van ruimtelijk belang door de betonnen zij- en achterkant 

die eerder een kamer (cella?) zouden suggereren dan een meubelstuk. Er is 

echter geen sprake van dat de wanden van de biechtstoelen in elkaars nabijheid 

zouden staan of dat de biechtstoel als geheel in verhouding treedt tot (een groter 

element van) de kerkruimte. 

Doordat de biechtstoelen in de wandopeningen geplaatst zijn blokkeren ze 

de visuele relatie tussen de (7)kerkzaal en de (7)rondgang die elkaar als 

respectievelijk binnen en buiten zouden moeten aanvullen. Bovendien kan hier 

net als bij de altaarnissen worden gesteld dat de biechtstoelen door hun diepte 

de helderheid van de ruimte in de rondgang enigszins verstoren. 

De ruimtelijke relatie door de wandopeningen heen is eenvoudigweg van 

minder belang geacht dan de (kunstige) integratie van een liturgisch object in de 

zaalwand. De aandacht voor de vormgeving van de biechtstoelen geeft naar mijn 

idee blijk van een persoonlijk plezier. 

Aan de zuidelijke zaalwand zijn twee biechtstoelen ondergebracht die aanzienlijk doorsteken in 
de rondgang die daar toch al niet al te ruim is. Op deze foto zijn ook de hardere achter- en 
zijkant van de biechtstoelen goed te zien. die bepaald niet meubelachtig zijn. 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de ;)rofane toe-e1qenmg van een Bos.s(ne ~UlOOI kerk 



11111111.1 # 0 3 a 

(GElBOUWDEEL BOVENRAMEN 

lllrUI.II aanzicht 

~~Ja ruimte 

I@MIM, eigenwijs 

In de dispositie van de bovenramen in de (7)zaalwand is iets merkwaardigs 

gebeurd: in de oorspronkelijke tekeningen tot aan het bestek tekende Jan 

de Jong de verdeling gelijkmatig, met een volledig symmetrische gevel (in de 

•moderne• zin van het woord) als gevolg. In de geveltekeningen van het bestek 

staat er plotseling een pijl met een schijnbaar onschuldige opmerking bij een 

van de penanten: «hier dubbele kolom [penant]». Bij nadere inspectie blijkt 

de oorspronkelijke hoekoplossing van De Jong bepaald niet eenduidig. In de 

langsgevels suggereerde hij een opening op de hoek waar hij in de dwarsgevels 

juist een penant tekende (zie onderstaande afbeeldingen). In de aangepaste 

situatie staan penanten in alle hoeken, maar op beide hoeken van de langsgevel 

zijn ze wel van ongelijke maat. De andere penanten en de ramen zijn niet van 

maat veranderd maar wel van positie. 

Mijn eerste intuïtie was een constructieve aanleiding voor de aanpassing, een 

lokale vergroting van de draagkracht. Vanuit het dak kan daarvoor echter geen 

enkele reden worden gereconstrueerd. Sterker nog, de verschuiving van de 

eerder getekende penanten en de onregelmatigheid door de verdubbeling doen 

de massieven van de wand uit fase belanden ten opzichte van de constructieve 

stramienen van de kap - waarvan geen aanpassing bekend is - waardoor de 

meeste spanten boven een raam zouden zijn opgelegd. Het enige motief dat 

voor mij denkbaar blijft is een dubbele penant om twee groepen ramen te doen 

ontstaan. De veertien ramen vallen zo uiteen in meer overzichtelijke clusters 

van vijf en negen ramen. Daarentegen doet het feit dat de aanpassing pas na de 

eerste bestektekeningen is gemaakt, als een soort aantekening, toch vermoeden 

dat er iets zou zijn voorgevallen waarop gereageerd is. 

~l 

~~ 
westgevel zuidgevel 2 6 

Links de onmogelijke reconstructie van de originele hoekpenant: rechts de onwaarschijnlijke 
incongruentie tussen penanten en dakstramien als gevolg van de verdubbelde penant. 



ywpw tt 03b 
IGElBOUWDEEL BOVENRAMEN 

ER+M doorsnede 

- ruimte 

IMIM moderniserend 

b i nnen buiten 

Door de toepassing van verschillende stenen voor het binnen- en buitenblad 

ontstaat bij de bovenramen een niet-homogeen detail van binnen naar buiten. 

Hier wordt de discontinuïteit van de ( ~ )zaalwand zichtbaar door de raamopening. 

De leidende keuze die de discontinuïteit in de wand veroorzaakt is die voor 

een binnenblad van betonsteen. Dit binnenblad vertoont van zichzelf een laag 

contrast ter bevordering van de eenheid van het wandmassief waartoe tot dan 

toe slemp- of keimwerk (een verf- dan wel speciebehandeling van de wand) werd 

Ingezet. Het eigentijdse materiaal wordt voorrang gegeven boven een homogeen 

detail. 

Voor de buitengevel (links) wordon handvormsten gebruikt (de laatste en niet al te beste 
partij van een failliet verklaarde steenfabriek). De binnengevel (rechts) is van betonsteen. 
door Jan de Jong zelf op tekening ungeduid met porabloc. maar over die naam bestaat wat 
verWarring. 

CECI N"EST PAS UNE ÉGLISE.I!mEII!IIIIIIlliBilllllliDIJIGliii!J!Df!li1iJI::'Di'B'ilBID 



(GEIBOUWDEEL CIBORIUH 

jiHSMI plattegrond i- grootte~vorm~ruimte 

I@MIM historiserend 

Over het altaar heen staat een betonnen overkapping die wordt ondersteund 

in de vier hoeken. In meerdere ontwerpen zet De Jong het ciborium in als een 

soort mini-gebouwtje in een plein-achtige zaalruimte. In Odiliapeel nadert het 

ciborium ook het dichtst tot een mogelijke cella (intieme handelingsruimte), die 

de maatstaf zou vormen voor de grotere ruimtes eromheen. Om als zodanig te 

kunnen fungeren is het van belang dat de ruimtemaat van de cella in verhouding 

treedt tot haar wanddikte. De Jong heeft de vier kolommen expliciet als wanden 

vormgegeven door hen gehoekt te maken In plaats van massief. De maatvoering 

voldoet echter niet aan de verhouding zoals door het plastische getal zou 

worden voorgesteld. Dientengevolge lijkt een heuse cella aan het gehele plan 

te ontbreken waarmee de noodzakelijke drieledigheid van de architectonische 

ruimte op het spel wordt gezet. Overigens is het wel zo dat de maat van het 

ciborium in de richting van de zaallengte ongeveer 1/7 van die lengte bedraagt 

en in die richting dus als eenheid zou kunnen optreden, al werkt de superpositie 

van beide niet verhelderend. 

De toepassing van een ei borium wortelt in een heel oude traditie. Van oudsher 

dient het ter bescherming van het altaar, maar het is voornamelijk blijven bestaan 

als ornament. Voor Jan de Jong lijkt het meer te zijn dan dat: het verleent een 

oriëntatie aan de kerkzaaL Tegelijkertijd dient het niet als maatstaf, waardoor de 

aanwezigheid minder noodzakelijk is dan zij had kunnen zijn. Ook de specifieke 

overgedimensioneerde vormgeving doet ondanks het relatief moderne beton 

denken aan een (Egyptische) tempel. 

Dit frontale aangezicht van het ciborium toont het zoals het is: monumentaal en aan do 
lompe kant. 



!RMpei tt 05 
(GElBOUWOEEL GEHELE GEBOUW 

I&IMMI isometrie 

.... ruimte•vorm• groot t e 

@MMM eigenwijs 

Een zoektocht naar de noodzakelijke drievoudige ruimtelijke geleding in ceUa, 

hof en domein loopt spaak. Er is wel een drievoudige geleding van het binoom 

binnen/buiten aan te wijzen tussen (7)ciborium, (7)kerkzaal, (7)rondgang 

en erf (buiten), maar die staan niet in een gemaatvoerde verhouding zoals 

door het plastische getal wordt voorgeschreven. Ook zijn de ruimtes niet zo 

sterk onderscheiden naar een handelende (ceUa), bewegende (hof) of kljkende 

activiteit (domein). We hebben bij het ciborium al geconstateerd dat een ceUa 

aan het plan lijkt te ontbreken. Vooral het hof lijkt goed vertegenwoordigd; zowel 

de rondgang, niet meer dan een door de (7)palissade afgebakende plek, als de 

kerkzaal kan ruimtelijk in verband worden gebracht met beweging. 

Er is meer uitgegaan van een onderlinge (centrische) oriëntatie dan van een 

getalsmatige ruimtelijke verhouding. Het oriëntatiebeginsel is een van De Jongs 

deviaties van de leer en sluit weliswaar aan op de gelaagde relaties van binnen 

en buiten, maar wringt met de idee van ruimtelijke nabijheid en daarom met 

de vorm en grootte. Andere werken van De Jong bevestigen het beeld van de 

kerkzaal als hof, soms als een heuse (overdekte) buitenruimte vormgegeven 

compleet met straatlantaarns. 

Op de luchtfoto is het ensemble met de verdraaiingen goed inzichtelijk. Ten noordoosten 
van dt kerk (midden boven op de foto) is de tootprint van de noodkerk nog zichtbaar. Het 
prtcitze jaartal van de foto is niet bekend, maar er stonden destijds opvaltend veel meer 
bomen en minder woningen. 

CHI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1~e'lng va'l een Bossche Stt1ool kerk 



MMMM tt 06 
(GEIBOUWDEEL INGANGSPORT AAL 

I&REMI plattegrond 

- ruimte 

QMM eigenwijs 

Het ingangsportaal is onderdeel van een serie objecten die Oe Jong heeft 

aangewend om zijn oriëntatiebeginsel te realiseren. Om zowel van buitenaf 

als van binnenuit een dominante aanwezigheid te garanderen (om de eigen 

positie binnen te kunnen relateren aan de situatie buiten: oriënterend) is het 

ingangsportaal half door de palissade heen gepositioneerd. Dat gaat echter 

ten koste van de helderheid en maatvoering van de (~)rondgang, zoals we dat 

eerder al zagen bij de (~)apsis en de (~)biechtstoelen. 

Uit de eerder behandelde aantekeningen van Oe Jong bleek al een soms moeilijke 

verenigbaarheid van de grootte en de ruimtelijke oriëntatie als ordenende 

principes. Oe keuze om toch met de oriëntatie als hoofdmotief te werken kan ik 

dan ook alleen maar als eigenzinnig interpreteren. 

Het ingangsportaal dringt door de 11estgevel binnen en vormt hot begin van de eerder 
besproken centrale liturgische is. 



MMMMI.tt 07 
IGElBOUWDEEL KERKHOFIWANO) 

!&liDI plat tegrond 

- ruimte 

1II@IM eigenwijs 

Ten zuiden van de voormalige noodkerk lag al een klein kerkhof. De nieuwbouw 

situeerde zich volledig aan de westkant van het bestaande kerkhof en de nieuwe 

situatie voorzag enkel in een tuinmuur met toegangspoort in het verlengde van 

haar westgeveL Aan de andere zijdes is het kerkhof omgeven door een forse 

strook met bomen. Het kerkhof was een goede aanleiding geweest om een 

zogenaamd domein te begrenzen als grootste van de drie ruimteconcepten, 

maar overbrugt hier slechts lineair een kleine opening tussen de kerkgevel en 

bosschage. 

Waar de theorie voorschrijft dat de architectonische begrenzing op alle drie de 

niveaus aanwezig dient te zijn, heeft De Jong zich hier een nogal vrije (of eigenlijk 

geen) vormgeving van die begrenzing toegestaan: bestaand groen, waarvan de 

begrenzende werking niet in alle seizoenen even sterk is. Opmerkelijk is wel dat 

de situatietekening van De Jong een dikke lijn laat zien die eventueel bedoeld zou 

kunnen zijn als muur waarvan echter zelfs een tijdelijk bestaan niet door oude 

foto's wordt bevestigd. De huidige situatie toont in ieder geval een toegenomen 

grilligheid van de erfgrens, onsamenhangende begroeiing aan de rand en een 

matige inrichting van het kerkhof, waardoor een eventueel domein nog steeds 

uitblijft. 

Alleen de toegang tot het kerkhof is 10et een muurtje en een hek begrensd (boven). Oe 
hudige shat van het kerkhof zelf is ta10elijk slecht. met name in het zuidoosten. achter de 
sacristie. (onder) 

CHI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profa:1e toe-e1gen1ng ya;, een Bossthe School ker~ 



.,.,#08 
{GEIBOUWOEEL KERKZAAL 

!MiMMii plattegrond 

- vorm 

pp1M! eigenwijs 

De kerkzaal. heeft een breedte/lengteverhouding van 3 : 4, volgens de 

grondverhouding van het plastische getal. De vierkantige vorm van de zaal 

veronderstelt een andere maatstaf voor de ruimtelijke afmeting dan de wanddikte; 

om nabijheid van de wanden zonder meer te garanderen bij een zaalbreedte van 

22.050 mm zou een minimale wanddikte van 3150 mm nodig zijn en in het geval 

van een juxtapositie van galerijen met suprematie van de middenwand een dikte 

van 1575 mm. Bijgevolg zou de maatstaf om de nabijheid te waarborgen uit een 

al gevormde ruimte moeten volgen, bij voorkeur een galerij. Dat blijkt echter 

onmogelijk; ten eerste Is er In de (7)zaalwand geen pijlerstelling toegepast en 

bijgevolg is de naastgelegen ruimte geen galerij. Ten tweede is de maat van de 

naastgelegen ( 7 )rondgang aan weerszijden verschillend én verlopend door het feit 

dat de kerkzaal excentrisch en verdraaid is gepositioneerd ten opzichte van de (7) 

palissade. 

Jan de Jong heeft gespeeld met de ruimtelijke interpretatie van de kerkzaaL In 

meerdere van zijn plannen zijn aanleidingen te vinden om zijn zalen als een soort 

buitenruimte te lezen. Naast het feit dat een architectonische maatverhouding 

tussen wand en ruimte steeds moeizamer wordt naarmate de capaciteit en 

afmetingen van de kerkzaal fors toenemen, wordt de ruimtelijke beleving van een 

grotere zaal heel anders betrokken op haar wanden. Jan de Jong kiest dan ook 

herhaaldelijk voor ruimtelijke elementen van een kleinere schaal binnen die zaal om 

het lichaam aan te relateren, zoals het ( 7 )ciborium, het altaar, de biechtstoelen, de 

doopvont, de communiebanken enzovoorts. In Gemert en in Rijswijk heeft hij zelfs 

voor (straat)lantaarns gekozen als verlichting van de binnenruimte. Waar Van der 

Laan eens stelde dat een zaal zelfs zonder dak een binnen zou zijn lijkt De Jong te 

experimenteren met het omgekeerde: een overdekt buiten. 

In Rijswijk ontwierp De Jong een grote zaal als buitenruimte met anonieme binnengevels, 
liturgische objecten als kiosken en straatlantiarns. 



k'IIM tt 09 
(GE)BOUWOEEL KOLOM DAGKAPEL 

IMiifMI plattegrond 

IIMP vorm 

@MMM eigenwijs 

In de noordwest hoek van de rondgang staat een enkele kolom die geen 

onderdeel uitmaakt van een wandmassief. Nu is een pijler volgens de theorie 

een van de basiselementen van de architectuur, maar dat geldt dan toch in een 

samengestelde opstelling. De bedoeling van een kolom is volgens De Jong zelf 

tweeledig: «Kolommen dienen om een huis te dragen en om een maatvoering 

tot stand te brengen. Pas als je niet meer kunt merken welke van de twee op de 

eerste plaats komt is een optimum bereikt.»61 In dit geval moet hij eerder worden 

gezien als het resultaat van het maken van twee openingen dan dat hij ook een 

dragende functie heeft en onderdeel is van een wand of pijlerstelling. Hij wordt 

echter als individueel gevormd element beleefd in plaats van als onderdeel van 

een (virtueel) vlak omdat hij niet congrueert met de (7)toren enerzijds, noch 

met de (7)zaalwand anderzijds. In dat licht is het ook niet zonder meer logisch 

dat de kolom in beide richtingen dezelfde (forse) maat heeft. 

De kolom zal zijn bedoeld om een explicietere entree voor de dagkapel tot stand 

te brengen. Door twee openingen te maken in de orde van grootte van een 

toegangsdeur wordt een virtueel vlak gecreëerd waardoor de kapel duidelijker 

begrensd wordt. 

Doze forse kolom dient enkel ter geleding van de doorgang naar de dagkapeL Het hit dat 
hij moeizaam uitlijnt met de toren !laat staan met de zaalwand) wordt versterkt doordat op 
de hoek van de toren een nieuwe penant is gemetseld die een latei draagt. w .. rop de nieuwe 
halfsteense buitenmuur is getulseld. 

61 Hllde de Haan, in een lemma over Jan de Jong uit het (toen nog niet gepubliceende) 

Plastisch lexicon, naar aanleiding van een interview met Jan de Jong. 

(E(I N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profa·H~ toe-e1aenmq van een Bossche Sthool kerk 



pwpw tt 10a 
(GEIBOUWOEEL PALISSADE 

MMWI, doorsnede 

- vorm 

@MMM, historiserend 

De betondelen waaruit de palissade om de (7)kerkzaal bestaat hellen evenals 

de (7)zaalwand iets achterover. Uitgaande van een wand als massief met een 

nabijheid is de scheefstand problematisch; hoe moet immers een maat bepaald 

worden ten opzichte van een niet haakse begrenzing? Het zal nog blijken dat 

die ruimte, in dit geval de (7)rondgang, door Jan de Jong ook niet gemaatvoerd 

bedoeld is, maar een maatverhouding vanuit de palissade zou ook niet gelukt 

zijn. 

De enige denkbare reden voor de schuine palissade is het klassieke motief van de 

perspectiefdistorsie. Het gebouw forceert als het ware een derde verdwijnpunt 

en doet zich daarom gro(o)t(s)er voor dan het in feite is. Dit motief zullen we 

meerdere malen voorbij zien komen. 

Jan de Jong heeft meerdere malen gebruik gemaakt van perspectiefsitorsie; zowel zaalwand 
als palissade hellen licht achterover (hier een handje geholpen door een gekanltld 
supergroothoekobjectiefl. Ook is hier de verdraaiing van de zaal ten opzichte van de palissade 
in het horizontale vlak zichtbaar in beide niet-parallelle daklijnen. 



IGEIBOUWOEEL 

''l''l§fill aanzicht 

...a vorm 

I@MIMI eigenwijs 

PALISSADE 

lüillllllllllll 
diasty l os 

pal i ssade (inverse) 

De palissade oogt in aanzicht zoals het woord impliceert als een kolomstelling. 

Voor Bossche School termen is het echter een tamelijk bizarre als we ons de 

verschillende kolomstellingen van Vitruvius voor de geest halen. De meest nauwe 

opstelling is pycnostylos, waarbij de afstand tussen de kolommen anderhalf keer 

de kolommaat is. Het moge duidelijk zijn dat de palissade daar nog ver vandaan 

is. Vanaf de buitenzijde bezien is er ook iets merkwaardigs met het aanzicht van 

de palissade: er zijn namelijk stenen ingelegd als een soort decoratie. 

Bij een nadere beschouwing van de kolomstellingen van Vitruvius lijkt de 

palissade daarmee misschien toch een verband te houden. De op een na ruimste 

kolomstelling, diastylos, heeft kolomafstanden die drie maal de breedte van de 

kolom bedragen. De maten van de palissade zijn 740 mm voor de betonplank 

en ongeveer 240 mm voor het glas. De palissade kan dus worden gelezen als 

een geïnverteerde diastylos pijlerstelling. De ingelegde stenen lijken me een 

persoonlijke additie die niet meer en niet minder betekenis draagt dan de 

bevestiging dat De Jong zich de vrijheid voor dit soort •geintjes• permitteerde. 
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De linkerafbeelding is afkomstig uit het Plastisch Lexicon en toont de kolomstellingen van 
Vitruvius, van boven naar beneden: araeostylos, diastylos, eusty/os, systylos en pycnostylos. 
Rechts een opname van dichtbij van een van de ingewerkte stenen in de betonplanken. 

(f(l N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-eqenng van een Bossche Schoot kerk 



,, ... ,.,,,3 # 1 0 c 

IGE)BOUWDEEL PALISSADE 

IMjél,ll isometrie 

IJIIIa ruimte 

léMIIij eigenwijs 

Door de verhoudingen van de kolomstelling van de palissade is de relatie tussen 

binnen en buiten moeizaam te bewerkstelligen. Ten eerste worden de openingen 

tussen de betondelen bij een iets schuine kijkhoek al aan het zicht onttrokken. 

Ten tweede zijn de openingen in absolute maat erg klein (circa 240 mm) en is 

er niet-helder draadglas toegepast tussen het de betondelen waardoor het zicht 

naar buiten gefragmenteerd en onscherp wordt. Maar belangrijker is dat de 

dichte delen een dusdanig overwicht hebben in de verhouding open/dicht dat 

het oog zich niet op de helderheid van de glasstroken kan instellen. Ten opzichte 

van de overwegend donkere (~)rondgang is de lichtintensiteit van de ramen 

zo hoog dat er een soort clair-obscur effect ontstaat. Een direct waarneembare 

relatie met buiten is daardoor uitgesloten. 

Jan de Jong heeft de relatie tussen de (~)rondgang en het buiten op een indirecte 

manier willen leggen, namelijk via onderdelen van zijn architectonisch ontwerp. 

Het (~)entreeportaal, de (~)toren, de (~)pastorie en de (~)sacristie zijn als het 

ware in de rondgang geschoven waardoor men zich gepositioneerd weet, als men 

tenminste vertrouwd is met het exterieur. 

Beide opnames zijn gemaakt vanaf exact hetzelfde standpunt. Oe linker is gemaakt met de 
lichtmeting op de binnenkant van de palissade. de rechter met de meting op het glas tussen 
de betondelen. In beide gevallen wordt zoals hierboven omschreven geen duidelijke relatie 
met het buiten aangegaan. 



i 1UM tt 11 
(GE!BOUWDEEL PASTORIE 

+Mdl plattegrond 

- ruimte 

@MI@I eigenwijs 

De pastorie is onderdeel van een serie objecten die De Jong heeft aangewend 

om zijn oriëntatiebeginsel te realiseren. Om zowel van buitenaf als van binnenuit 

een dominante aanwezigheid te garanderen (om de eigen positie binnen te 

kunnen relateren aan de situatie buiten: oriënterend) is de pastorie half door de 

palissade heen gepositioneerd. Dat gaat echter ten koste van de helderheid en 

maatvoering van de (~)rondgang, zoals we dat eerder al zagen bij de (~)apsis, 

de (~)biechtstoelen en het (~)ingangsportaal. 

Uit de eerder behandelde aantekeningen van De Jong bleek al een soms moeilijke 

verenigbaarheid van de grootte en de ruimtelijke oriëntatie als ordenende 

principes. De keuze om toch met de oriëntatie als hoofdmotief te werken kan ik 

dan ook alleen maar als eigenzinnig interpreteren. 

Links is de pastorie zichtbaar die •ich als het ware in de ruimte van de rondgang drukt . In 
dit geval werkt de pastorie die van links komt samen met de even verderop uitstekende 
altaarnisson vanuit rechts; er wordt een soort bocht in de rondgang goimpliceerd die 
samenvalt met een verandering van de lichtinval. Oat laatste komt overigens goeddeels door 
het feit dat vlak achter het tamerastandpunt een berging in de rondgang is gebouwd die 
het licht van die zijde volledig wegneemt. Wat ook nog vermeldenswaardig is, is het feit dat 
de pastorie pas 6 jaar later lin 1965) is gobouwd, maar dat de wand die we zien op de foto 
wel dateert uit 1959. In de tussentijd hoeft de kerk dus bestaan met een op de pastarit 
vooruit loponde •deuk• in de noordoost hoek. 

[ECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profdle toe-erqenng van een Bo5scl1e Sthool kerk 



,.,,. # 12 
IGElBOUWOEEL PLAFOND RONDGANG Het plafond van de (~)rondgang is niet secundair gematerialiseerd in 

IMF§MI doorsnede 

- vorm 

@MMM eigenwijs 

overeenstemming met de ondergeschikte rol van het dak, volgend uit de 

ontkenning van elke mogelijkheid van verticale nabijheid. De betonnen 

oppervlakken suggereren de begrenzing van een massief en daardoor wordt 

toch een relatie van onderlinge nabijheid van massieve delen in verticale zin 

geïmpliceerd. Het karakteristieke vurenhouten plafond dat in mindere mate als 

oppervlak van een massief werkt is in de (~)kerkzaal wel toegepast. 

Het kale betonnen plafond geeft de rondgang een onderscheiden karakter ten 

opzichte van de zaal. Met een lager afwerkingsniveau symboliseert de rondgang 

sterker een soort buiten voor de kerkzaaL Hier heeft de ruimtelijke differentiatie 

en wisselwerking voorrang gekregen boven de theorie van de vorm. 

Zeker in een symmetrische ruimte zoals hier te zien is kunnen vloer en dak wel degelijk met 
elkaar in verband treden. Belangrijker is echter de atmosferische differentiatie tussen de 
(grovere( rondgang en de (fijnere( zaal door de verschillen in materiaal en afworkingsniveau. 



"''''* # 13 
(GElBOUWDEEL RONDGANG 

IMIMC·II plattegrond 

- vorm 

IIMIIij eigenwijs 

De vorm van de rondgang is in feite een resultante van de excent rische 

positionering en de verdraaiing van de (~)kerkzaal. Het gevolg is tweeledig: 

om te beginnen wijkt de tapse ruimtelijkheid die in de rondgang ontstaat af van 

de orthogonale ruimtevorm als de meest verstandelijke. Daarnaast vormt de 

ongelijke maat van de rondgang aan beide zijden van de zaal een moeilijkheid in 

de constructie van de zaalmaat, versterkt door het feit dat de breedtemaat van 

de rondgang verloopt. 

Uit De Jongs eigen woorden dat zijn bedoeling anders was: «De divergenties 

van de richtingen tussen kerkerf en kerkzaal hadden tot gevolg dat er tussen de 

wanden van kerkerf en kerkzaal geen gemeten ruimten konden ontstaan. Dit was 

bedoeld om galerijvorming t.o.v. de kerkzaal te voorkamen.»62 Hij weert de galerij 

als maatgevende ruimte uit het plan ten gunste van een ruimtelijke oriëntatie. 

Behalve een oriëntaio op verschillende richtingen uit hot centrumveld zou ook hier kunnen 
wordon teruggegrepen op een klassiek motief dat al meerdere malen voorbij kwam: do 
porspoctiefdistorsie. Door de verdraaiing - dus de introductie van een tweede set 
verdwijnpunten - wordt het perspectief in de rondgang versterkt (zoals in deze foto) of juist 
afgezwakt, in de andere richting. 

62 Jan de Jong, brief aan Hans van der Laan (Schaijk, 1999). 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1gen1ng van een Bossche School kerk 



"'''''''*' # 14 (GEIBOUWDEEL SACRISTIE 

IMriêC,II plattegrond 

lllmltruimte 

@I MMM eigenwijs 

De sacristie is onderdeel van een serie objecten die De Jong heeft aangewend 

om zijn oriëntatiebeginsel te realiseren. Om zowel van buitenaf als van binnenuit 

een dominante aanwezigheid te garanderen (om de eigen positie binnen te 

kunnen relateren aan de situatie buiten: oriënterend) is de sacristie half door de 

palissade heen gepositioneerd. Dat gaat echter ten koste van de helderheid en 

maatvoering van de (-?)rondgang, zoals we dat eerder al zagen bij de (-?)apsis, 

de (-?)biechtstoelen, het (-?)ingangsportaal en de (-?)pastorie. Wat daarnaast 

nog opvalt is dat de sacristie het enige bijgebouw is dat net als de (-?)kerkzaal 

verdraaid is ten opzichte van de (-?)palissade. 

Uit de eerder behandelde aantekeningen van De Jong bleek al een soms moeilijke 

verenigbaarheid van de grootte en de ruimtelijke oriëntatie als ordenende 

principes. De keuze om toch met de oriëntatie als hoofdmotief te werken kan 

ik dan ook alleen maar als eigenzinnig interpreteren. Het als enige meedraaien 

van de sacristie met de kerkzaal kan ik niet anders interpreteren willekeur of 

gevoelsmatige compositorische redenen. 

Doordat er volumes door de palissadewand heen gepositioneerd zijn ontstaan er ook vlakken 
parallel aan de li<htinvalsri<hting. Er valt dus strijkli<ht op die oppervlakken waardoor de 
objecten zi<h extra duidelijk aankondigen in de relatief donkere rondgang. 



QllédMI # 15a 
IGElBOUWOEEL TOREN 
éli+MI doorsnede 

- vorm 

QDIIM historiserend 

De toren is evenals de buitenwanden van de zaal taps opgemetseld. Een schuine 

wand kan onmogelijk uitgangspunt zijn voor een maatvoering van de ruimte die 

hij omsluit. Overigens heeft juist dat tapse metselwerk in combinatie met een 

slechte laatste partij bakstenen van een failliete fabriek ertoe geleid dat de gevel 

onder weersinvloeden dusdanig verweerd was dat tot renovatie is besloten. Met 

een nieuwe halfsteense muur om de bestaande toren heen is de oorspronkelijke 

maatvoering en de aansluiting op de palissade niet overeind gebleven. 

De enige denkbare reden voor het tapse metselwerk is het klassieke motief van de 

perspectiefdistorsie. Het gebouw forceert als het ware een derde verdwijnpunt 

en doet zich daarom gro(o)t(s)er voor dan het in feite is. Dit motief zagen we ook 

bij de (~)palissade en zullen we nog zien bij de (~)zaalwand. 

Ook hier is de persperlie tdistorsie van het hellende metselwerk van de (gerenoveerde! toren 
versterkt door een gekanteld supergroothoekobjectief. 

CECl N'EST PAS UNE ÉGLISE. de profane toe-e1qenmg Yan een Bossche School kerk 



idlijM 1115b 
(GE)BOUWDEEL TOREN 
MMMM plattegrond 

- ruimte 

@MIIMH eigenwijs 

De toren is onderdeel van een serie objecten die De Jong heeft aangewend om 

zijn oriëntatiebeginsel te realiseren. Om zowel van buitenaf als van binnenuit 

een dominante aanwezigheid te garanderen (om de eigen positie binnen te 

kunnen relateren aan de situatie buiten: oriënterend) is de toren half door de 

palissade heen gepositioneerd. Dat gaat echter ten koste van de helderheid en 

maatvoering van de (7)rondgang, zoals we dat eerder al zagen bij de (7)apsis, 

de (7)biechtstoelen, het (7)ingangsportaal, de (7)pastorie en de (7)sacristie. 

Uit de eerder behandelde aantekeningen van De Jong bleek al een soms moeilijke 

verenigbaarheid van de grootte en de ruimtelijke oriëntatie als ordenende 

principes. De keuze om toch met de oriëntatie als hoofdmotief te werken kan ik 

dan ook alleen maar als eigenzinnig interpreteren. 

Op deze foto van net na de oplevering is te zien hoe de toren (nog zonder penant op de hoek) 
met d•arin het doopvont in de noordwest hoek van het plan in de rondgang steekt. Durmee 
wordt ook een eerste versmalling v•n de rondg•ng bewerkstelligd ter plekke van de toegang 
tot de dagkapel. die nog in tweeën wordt gedeeld door de compositorische kolom. 



RMMM # 16 
!GEIBOUWOEEL VOORPLEIN 

++pi plattegrond 

,._ruimte 

@M+W eigenwijs 

Bij het voorplein- dat er in feite nietis-speelt hetzelfde thema als bij het kerkhof. 

Er is ook aan de voorzijde geen domein afgebakend en zonder een uitgesproken 

toegankelijke cella (zie (~)ciborium) ervaart men bij aan- en binnenkomst geen 

getraptheid in de binnen/buiten relatie. Sterker nog, de betonpalissade en het 

ingangsportaal doen denken aan een vestingwerk en maken een harde grens 

tussen binnen en buiten. 

De hardheid van de buitengevel is door Jan de Jong niet expliciet zo bedoeld. De 

palissade moet eerder verwijzen naar een provisorische primitieve afbakening 

van een heilige plek. De materialisering en de geslotenheld van de palissade 

voorkomen echter dat de (ongemaatvoerde) (~)rondgang werkt als een domein. 

De keuze voor de min of meer geprefabriceerde betonplanken leg ik uit als een 

vooruitstrevende keuze waarvan de gevolgen mijns inziens anders uitpakten dan 

bedoeld. 

In plaats van een relatie aan te gaan met het buiten, wordt het vooral buitengesloten. 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. 



MMM #11 
IGEJBOUWDEEL WANDOPENINGEN 

dl' aanzicht 

- grootte 

W++p eigenwijs 

De openingen in de (~)zaalwand vallen om meerdere redenen op. Eerder is 

al opgemerkt hoe de (~)biechtstoelen lokaal van invloed zijn geweest op de 

maatvoering. Er is nog een lokale omstandigheid die een opening heeft bepaald: 

de zangersruimte. Omdat de huidige inrichting is veranderd was de toedracht 

van de dubbelgrote opening lastig te achterhalen, maar waar nu de berging in 

de rondgang is gebouwd stond oorspronkelijk het koor, dat zonder deze vergrote 

opening tegen een dichte wand zou hebben staan zingen. Tot slot worden alle 

wandopeningen gekenmerkt door een lichte bolling in de strek. 

Hier heeft Jan de Jong zich de vrijheid gepermitteerd om een lokale functionele 

overweging voorrang te geven boven een architectuurtheoretische. De zeeg in de 

bovenkant van de openingen kan behalve met een (klein) constructief voordeel 

worden uitgelegd met het motief van de perspectiefdistorsie. 

Er zijn drie verbijzonderde wandopeningen: de dubbele opening voor de voormalige zangersruimte 
145), waar nu het tabernakel voor stut dat het zicht enigszins blokkeert: de bredere opening 
die is ingevuld met de biechtstoel 146); en de middelste opening in de westelijkt wand 141) op 
de eerder besproken centrale as. Den opening is ook breder, iets hoger, met beton omlijst 
en voorzien Vin een luifel. 



IIIMM # 18a 
(GEIBOUWDEEL ZAALWAND 

IMEMI doorsnede 

- vorm 

De zaalwand kent meerdere eigenaardigheden; ten eerste is de wand 

samengesteld uit een binnen- en een buitenblad die met een andere steen zijn 

@MMM historiserend (moderniserend} opgemetseld. Daardoor is een eenduidige relatie tussen de steen (welke?), de 

wanddikte en de ruimte onmogelijk. Het wandmassief zou ook uniform moeten 

zijn in plaats van uiteen te vallen in een binnen- en een buitenzijde om optimaal 

ambivalent te zijn als middenterm tussen het binnen en het buiten (en het vol 

en het hol). 

Daarbij komt nog dat de wanddikte niet gelijk is over de hoogte van de wand. De 

zaalwanden zijn bij de goot 80 mm smaller dan de 650 mm dikte waarmee de 

wand uit de fundering vertrekt. Een verlopende wanddikte heeft een onduidelijke 

nabijheid en is derhalve ongeschikt als maatstaf voor de grotere gebouwdelen. 

De enige voorstelbare reden voor de verlopende wanddikte is het klassieke 

motief van de perspectiefdistorsie. Het gebouw forceert als het ware een derde 

verdwijnpunt en doet zich daarom gro(o)t(s)er voor dan het in feite is. Dit motief 

hebben we meerdere malen voorbij zien komen. Tegelijkertijd spreekt uit de 

toepassing van de betonsteen in het binnenblad een bepaalde vooruitstrevende 

neiging. Het is een eigentijds en goedkoop alternatief voor slemp- of keimwerk 

om een grijs en contrastarm wandmassief te maken. 

Op deu foto die de noordwut hoek van de kerkzaal weergeeft vanaf het dak van de 
rondgang lbij de toegang tot de torenl is te zien hoe de wanden iets naar binnen hellon. 

[[(I N'EST PAS UNE ÉGLISE. 
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I"I.M tt 18b 
(GElBOUWOEEL ZAALWAND 

M*MI aanzicht 

- vorm 

peew moderniserend 

De dispositie van de openingen die de zaal met de {-?)rondgang verbinden Is 

niet optimaal; weliswaar is het ritme van de wandopeningen en de bovenramen 

verschillend ten behoeve van een grotere eenheid in het wandmassief, maar de 

verhouding tussen de openingen en het metselwerk is dusdanig dat de gaten een 

duidelijkere vorm hebben dan de wand. Met een pijlerstelling zou dat andersom 

zijn geweest, wat in de theorie de voorkeur krijgt. 

Die pijlerstelling en de daaraan verbonden galerij heeft De Jong expliciet willen 

vermijden zoals we al zagen bij de (-?)rondgang. Hij probeerde daarmee afstand 

te nemen van het historiserende karakter dat volgde uit de klassieke basilikale 

compositie. De dichtere zaalwand laat de rondgang en de (-?) kerkzaal als twee 

onderscheiden ruimtelijke entiteiten intact. 

Door de sterk onderscheiden ruillitolijkt karakters van zoal en rondgang krijgt men door de 
wandopeningon slechts een hint van de achtergelegen ruimte. Hoewel de bovenramen wel zijn 
samengesteld uit heldere verticale penanten en horizontalo betonbanden en metselwerk geldt 
dat niet voor de wandopeningen op de begane grond. die ook nog uns verschillend van maat 
en afwerking zijn. 



""IM tt 18c 
IGElBOUWDEEL ZAALWAND 

IEEMI isometrie 

- ruimte 

fMM eigenwijs 

Een tweede gevolg van de keuze voor een zaalwand met openingen boven een 

pijlerstelling is het feit dat de verbinding van het (relatieve) binnen en buiten aan 

weerszijden van de wand minder evident wordt. Als de naastgelegen ruimte niet 

voldoende in verbinding staat doordat de openheid van de wand te klein is, kan 

die ruimte niet als maatstaf worden ervaren voor de zaal. 

Deze beperkte zichtrelatie kan ook worden begrepen als het afstand nemen van 

de basilikale opzet met de galerij als noodzakelijke zijbeuk. Voor een optimale 

oriëntatie dienen de ruimtes die op elkaar betrokken zijn volgens De Jong van 

een andere orde te zijn; mijns inziens is dat niet beperkt tot een andere orde van 

grootte, maar strekt dat zich breder uit. De rondgang en de kerkzaal zijn van een 

andere ruimtelijke orde. De enigszins beperkte verbinding die de wandopeningen 

realiseren draagt daaraan bij: voor een ervaring van deze ruimtelijke differentiatie 

moet men zich door de openingen heen begeven. De (onmiddellijke) leesbaarheid 

van het gebouw wordt aangevuld door een beetje ontdekking. 

Uiteraard bieden de wandopeningen wel een zichtrelatie dwars door het hele gebouw. maar 
voor de ernring van de ruilliltlijkt samenhang van kerkzaal en rondgang moet men zich door 
de optningen begeven. 

CECI N'EST PAS UNE ÉGliSE. 
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04 Theoretisch onderzoek: panorama op een architectonische horizon 

04.1 Introductie 

Zoals in de aankondiging al werd gezegd vertegenwoordigen Antonio Monestiroli (AM) en Peter Eisenman (PE) de 

uitersten van een mogelijke architectuuropvatting, toegespitst op taal. In die hoedanigheid zullen zij als het ware 

de verdwijnpunten aan mijn verstaanshorizon vormen waartussen zich mijn perspectief op dit project opspant. In 

dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de mogelijke architectuurtheoretische rijkdom achter de schijnbare patstelling die 

ontstaat bij de confrontatie van een historische theoreticus (AM) met iemand van deconstructivistische reputatie 

(PE). Voor ik daaraan begin zal ik beide heren kort introduceren. 

Antonio Monestiroli werd geboren in Milaan in 1940 en is architect en decaan van de architectuurfaculteit aan de 

Politecnico de Milano. Behalve diverse artikelen schreef hij L'architettura del/a realtà (1979), Temi urbani (1997) en 

La metopa ei/ triglifo. Nove lezioni di architettura (2002). Dat laatste werk werd gebruikt tijdens zijn gastdocentschap 

aan de Technische Universiteit in Delft in het academisch jaar van 2004-2005. Het toont ook zijn gedrevenheid 

als hoogleraar om van de architectuur weer een onderwerp te maken dat systematisch onderwezen en geleerd 

kan worden, vooral in de huidige tijd die zich kenmerkt door de afwezigheid van een eenduidige visie op het vak. 

Daarvoor zoekt hij aansluiting met de geschiedenis, in een geïnterpreteerde continuïteit die de klassieke theorie 

verbindt met het modernisme. 

Peter Eisenman werd in 1932 in Newark geboren en is architect en docent aan de Yale University. Hij is na zijn 

afstuderen in 1963 gepromoveerd aan de Cambridge University en werd in eerste instantie bekend als lid van de 

New York Five waartoe ook Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk en Richard Meier behoorden. Van zijn 

hand verschenen vele publicaties, waaronder een reeks artikelen voor Oppositions, het tijdschrift van het lnstitute 

for Architecture and Urban Studies {IAUS} in New York waarvan hij een van de oprichters was. Zijn loopbaan als 

architect en theoreticus kent een aantal uiteenlopende theoretische zwaartepunten die niet gemakkelijk in de tijd 

te scheiden zijn, noch logisch uit elkaar volgen. Met het deconstructivistische label alleen doet men hem tekort, 

maar voor een monografie verwijs ik graag naar andere bronnen dan dit verslag63
• Wel wil ik hier aangeven dat 

ik mij wat Eisenman als bron betreft beperk tot zijn relatief vroege werk: zijn gebouwd werk, Houses {1-X} maar 

vooral zijn geschreven werk, meer in het bijzonder zijn monumentale pamflet in Perspecta, het vaktijdschrift van 

Yale University: The End af the Classica/: The End af the Beginning, the End of the End uit 1984. Daarin vertoont hij 

in ieder geval één gedeeltelijke overeenkomst met zijn Italiaanse collega: Eisenman gaat weliswaar iets minder ver 

terug, maar ook hij herleidt het theoretisch paradigma dat in het modernisme heerste tot dat van alle voorafgaande 

stijlen van de laatste vijf eeuwen. 

63 B. Kormoss, Peter Eisenman: Theories and Practices (Eindhoven 2007). 
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04.2 Architectonische taal 

Allereerst is het van belang om de term (architectonische) taal hanteerbaar te maken met een begripsomschrijving. 

Naar Monestiroli kunnen we taal begrijpen als «de definitie van de enkelvoudige elementen van de architectuur en 

het gebruik ervan in de constructie»64
, en in die hoedanigheid als «een formeel systeem dat gebouwen betekenis 

geeft en een algemeen standpunt ten aanzien van architectuur behelst»65
• Overigens dient taal niet te worden 

verward met stijl; de laatste heeft een minder persoonlijk karakter en moet gemeengoed [«collective legacy»] zijn 

om te kunnen bestaan, wat niet geldt voor taal. Volgens AM is de discussie over taal verschoven naar het domein 

van de historici - zoals ik in paragraaf 02.3 onder Architectuur als buitenbeentje aangaf vaak niet een domein in 

de nabijheid van architectuur zelf- en al meer dan een eeuw verdwenen uit het binnen-architectonisch discours. 

Hoewel hij stelt dat we, «wanneer we over de taal praten, altijd de stijl als doel [moeten] hebben»66
, wil ik hier de 

taal juist van stijl isoleren en toch onderwerp van gesprek maken. Omdat de taal een representatiesysteem van de 

betekenis van de gebouwen is, zo gaat AM verder, kan men zeggen «dat de taal de identiteit ervan definieert en 

tegelijkertijd een representatiesysteem is van een formele wereld met een eigen eenheid»67
• Vervolgens stelt AM dat 

de taal een relatieve autonomie heeft (ten opzichte van het gebouwtype) omdat de permanentie en variatie van 

de architectonische taal en het gebouwtype niet samenvallen. Hetzelfde type kan door de tijd heen als het ware in 

verschillende talen worden uitgesproken; dit ter legitimatie van het behandelen van het onderwerp taal binnen het 

vakgebied dat met diezelfde taal richting en betekenis moet krijgen. In de architectuur zou altijd, net als in de kunst, 

het principe van kunst als imitatie werkzaam zijn geweest, dat wil zeggen dat er altijd een referent is voor datgene 

wat wordt gemaakt. In de Oudheid werd dat principe gevangen in de term mimesis: nabootsing. AM stelt voor dat 

we mimesis voortaan uitleggen als een analogie, waarin hij verschillende stadia onderscheidt. Een nieuwe taal zou 

vrijwel altijd beginnen met een formele analogie. De verfijning van de taal zou samengaan met het conceptualiseren 

van die analogie. Een voorwaarde om tot architectonische kennis te komen, is dat de analogie de wereld van vertrek 

uiteindelijk ontstijgt: «analogieën zonder inductie zijn leeg en tautologisch»68
• Op die manier kan analogie een van 

de belangrijkste epistemologische instrumenten zijn van de architectuur. 

Ook PE heeft een fascinatie met taal, maar op een geheel andere wijze. Hij leende termen uit de linguïstiek die 

hij zich toe-eigende voor een architectonische interpretatie. Een van de belangrijkste personen die daarin een 

rol heeft gespeeld was Noam Chomsky, de grondlegger van de generatieve grammatica, ook wel bekend als 

transformationele grammatica waarmee de link met PE evidenter wordt. PE gebruikte voor een aantal van zijn 

Houses 1-X transformatieprocessen uit de generatieve grammatica om zijn ontwerpproces mee in te richten. In 

zijn geschreven werk wil hij afrekenen met een continuïteit die in het architectonische denken heeft bestaan tot 

en met het modernisme. Waar AM in die continuïteit juist een bevestiging interpreteert van de bruikbaarheid 

van de klassieke theorie - naar zijn idee de enige theorie; later kwam de architectuur niet verder dan «shared 

64 Antonio Monestiroli, 'Natuur, techniek, geschiedenis: vormen van analogie in architectonische taal' (1999), in: OASE, no. 62, p. 98. 

65 Ibid. 

66 Ibid. 

67 Ibid. 

68 Ibid. 



intentions>>69 
- en misschien wel de onmogelijkheid van een alternatief, leest PE daarin een zwaktebod van de 

(moderne) architectuur als autonome discipline. De moderne architectuur is het volgens PE niet gelukt «om hoor 

eigen identiteit en karakteristieken te onderzoeken, terwijl juist de kritische ondervraging von het eigen tooisysteem 

in andere disciplines de eigenheid van het moderne uitmaakt.>>70 

De verschillende gevolgtrekkingen van AM en PE wortelen in hun taalopvatting. Eén van de voornaamste 

discussiepunten ten aanzien van de taal is de vraag naar het fundament voor de betekenis. Ontleent de architectuur 

haar (betekenis)waarde aan een andere (formele) wereld of kan zij (of de architect) een eigen wetgeving 

verordenen? Het antwoord van AM hebben we al in zijn definitie van de taal als representatiesysteem van een 

formele wereld kunnen lezen; bij hem ligt de betekenis in die formele wereld. Hij benadrukt dan ook de noodzaak 

van (het samengaan van) drie buiten-architectonische referenten als basis voor analoge kennisvermeerdering. Hij 

onderscheidt als zodanig de natuur, de geschiedenis en de techniek. In de moderne architectuur herkent hij steeds 

slechts één van deze drie, waarbij hij Le Corbusier noemt als de voornaamste vertegenwoordiger van de natuur als 

referent, Loos als die van de geschiedenis en Mies van der Rohe als die van de techniek. 

De 'fictie' van de representatie: de simulatie van betekenis 

PE noemt de representatie juist als één van de 'fictiesm die hij de architectuur sinds de renaissance verwijt omdat 

zij volgens hem indirect is geworden. De betekenis van architectonische objecten lag sindsdien niet meer zoals in 

de Oudheid onmiskenbaar in het gerepresenteerde, maar in wat door het gerepresenteerde gerepresenteerd werd. 

De bouwwerken werden zodoende «simulacra (representaties van representaties)>> 72
• Het modernisme heeft deze 

zogenaamde fictie niet opgeheven maar slechts het referentiële object veranderd: in plaats van de klassieke orden 

werden dat nu de functionele eisen van het gebouw. Zo bestond wederom de betekenis van de representatie niet 

in de architectuur zelf, maar werd de representatie «de boodschap van een voorafgaande betekenis>>73
, in dit geval 

de boodschap van het nut. Deze verschuiving van betekenis naar boodschap hangt volgens PE nauw samen met het 

idee van historische relativiteit dat de waarheid situeerde in het historische proces, dus buiten de taal die daardoor 

automatisch •verviel• tot een representatiesysteem. 

04.3 Het einde van het klassieke 

De 'fictie' van de representatie is slechts een van drie 'ficties' die volgens PE de laatste 500 jaar onafgebroken 

aanwezig zijn geweest in de architectuur. De continuïteit die hij als gevolg daarvan constateert duidt hij in The End 

of the Classica/: the End of the Beginning, the End of the End74 aan met het klassieke (ccthe classica!>>). Zoals de 

'fictie' van de representatie de simulatie van betekenis als onderliggend doel heeft, zo moet de 'fictie' van de rede 

69 Antonio Monestiroli, The Metope and the Triglyph. Nine lectures in architecture (Amsterdam 2005), p. 7. 

70 Peter Eisenman, 'Het einde van het klassieke' (1984), in: Heynen, loeckx, De Cauter, van Herck (2004), Dot is architectuur, p. 563. 

71 Peter Eisenman, 'Het einde van het klassieke' (1984), in: Heynen,loeckx, De Cauter, van Herck {2004), Dat is architectuur, p. 154-173. 

72 Ibid., p. 564. 

73 Ibid., p. 565. 

74 Peter Eisen man, 'The End of the Classica I: The End of the Beginning, the End of the End' (1984), in: Perspecta, no. 21, p. 154-173. 
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waarheid garanderen, en bedoelt de 'fictie' van de geschiedenis de idee van het tijdloze te herwinnen ten tijde van 

verandering. Deze drie 'ficties' vormen de kern van zijn pamfletachtige artikel, op basis waarvan hij tot een voorstel 

komt voor een (niet-noodzakelijke) wezenlijk andere architectuur. De citaten in de nu volgende uiteenzetting zijn 

afkomstig uit het artikel zelf of uit de Nederlandse vertaling". 

De 'fictie' van de rede: de simulatie van waarheid 

Deze 'fictie' is het gevolg van de invloed van de Verlichting op de architectuur. In navolging van de wetenschap 

werd er geen beroep meer gedaan op een goddelijke orde maar werd het ontwerpproces zuiver rationeel ingericht. 

«[. .. ) men geloofde dat men via deductieve redenering [ ... ) in staat was een waarheidsgetrouw (dus betekenisvol) 

architecturaal object voort te brengen.» Het succes van rationalisme als wetenschappelijke methode bracht de 

architectuur ertoe de waarden van de rationele bronnen als vanzelfsprekend over te nemen: «het rationele werd 

de ethische en esthetische basis van de moderne architectuur.>> De vanzelfsprekendheid werd uiteindelijk echter 

door de rede zelf bekritiseerd . «Door zijn eigen status en kennismethode ter discussie te stellen, onthulde de rede 

zichzelf ols 'fictie~ Het proces van kennisvergaring - meting, logische toetsing, causaliteit - bleek een netwerk van 

waardegeladen argumenten te zijn." De rationele transformatie van vormtypes en de functie bleken als bronnen 

equivalent aan het goddelijke en het natuurlijke en dus veranderde er niets wezenlijks aan het renaissancistische 

idee van oorsprong. «Analyseren bleek ook een vorm van simulatie te zijn en kennis een nieuwe godsdienst." 

De 'fictie' van de geschiedenis: de simulatie van het tijdloze 

Tot en met de Middeleeuwen was de conceptie van tijd statisch: «there was no concept ofthe «forward movement" 

of time." In de vijftiende eeuw ontstond met de idee van een temporele oorsprong ook de notie van een 

geschiedenis of een verleden. De voorwaartse beweging van de tijd als gevolg van een gefixeerd beginpunt deed 

het vanzelfsprekend tijdloze van de klassieken («the classic")- er werd nooit rechtvaardiging gezocht in het polaire 

paar heden/toekomst- verdwijnen. In een poging om het tijdloze te herwinnen wilde de architectuur het verleden 

en de toekomst vermijden door op hun grensvlak in te zoomen: het heden en de tijdgeest. «lmp/icit was the notion 

that man should always be «in harmony»- or at least in a non-disjunctive relation - with his time.» De Moderne 

Beweging wilde zich van het verleden ontdoen en «verving een universeel concept van de geschiedenis door een 

universeel concept van relevantie en de analyse van de geschiedenis door de analyse van het programma.» Het 

heden werd een denkbeeldige tijdloosheid toegedacht omdat het in al haar veranderlijkheid ahistorischer zou zijn 

dan het (continue) verleden. Het universele eeuwige -goddelijk en/of natuurlijk- werd verruild voor het actuele 

als bron voor representatie. Echter: «hoe kan men, levend in de geschiedenis, aan de 'geest' van zijn tijd een tijdloze 

waarheid toekennen?" In plaats van het heden te lezen als een oneindig klein interval dat continu tot verleden 

vervalt werd het heden als het ware geëxtrapoleerd: «ze [de modernisten] zaten gevangen in de ideologische illusie 

van de eeuwigheid van hun eigen tijd." De denkbeeldige tijdloosheid van het heden bestaat slechts bij de gratie van 

een idee van het verleden als juist tijdgebonden. Daarin bestaat de simulatie van het tijdloze als gevolg van de 'fictie' 

75 Peter Eisen man, 'Het einde van het klassieke' (1984), in: Heynen, Loeckx, De Cauter, van Herck (2004), Dat is architectuur, p. 563·568. 



van de geschiedenis. 

Het niet-klassieke: architectuur als fictie 

De term 'fictie' is steeds tussen aanhalingstekens gebruikt vanwege het feit dat het probleem van aard verandert 

omdat de ficties zichzelf niet als zodanig herkennen; dan worden zij in feite een simulatie. Het risico daarvan 

expliciteert PE in het feit dat simulatie het verschil tussen het werkelijke en het denkbeeldige probeert op te heffen. 

In zijn zoektocht naar een ander model voor de architectuur dan het klassieke streeft hij naar «dissimulotie» om het 

verschil tussen realiteit en illusie intact te laten. «Het verbond tussen realiteit en dissimulatie kan vergeleken worden 

met de wijze van betekening door een masker: het masker betekent dot men voorgeeft niet te zijn wat men Is.» PE 

stelt voor om een dergelijk naar zichzelf verwijzend systeem in de architectuur niet-klassiek te noemen. «Het niet

klassieke stelt gewoon voor een einde te maken aan de dominantie van de klassieke waarden, opdat andere waarden 

ontdekt kunnen worden. Het stelt geen nieuwe waarden voor, noch een nieuwe tijdgeest, maar slechts een andere 

voorwaarde, namelijk om architectuur te lezen als een tekst. Het lijdt uiteraard geen twijfel dat dit idee van het lezen 

van architectuur zijn aanleiding vindt in de tijdgeest.» Dit klopt met hoe hij eerder aankondigt waarnaar hij op zoek 

is: «een alternatieve idee van architectuur[ ... ], waarin het uitdrukken van hoor eigen tijd niet langer het doel is moor 

een onvermijdelijk gevolg.» 

04.4 Theoretische bezwaren ten aanzien van de Bossche School 

De Bossche School wilde de architectuur in zekere zin net als PE verzelfstandigen. Daartoe ontwikkelde zij een 

eigen taalsysteem, gebaseerd op verhoudingenstelsels. De motivatie was echter een geheel andere dan die van 

PE: Van der Laan zocht naar een autonomie van de architectuur omdat hij uitging van de onveranderlijkheid van 

het architectonische programma als bemiddeling tussen mens en natuur. Daarmee legt hij de betekenis, te lezen 

in de (drievoudige) functie en expressie van de architectuur, alsnog buiten de architectonische elementen; hij stelt 

tenslotte de architectuur voor als noodzakelijke voltooiing van de kosmos. In die context werkt hij zijn theorie uit in 

een gelaagde analogie met de natuur, overeenkomstig de theorie van AM. In de geest van PE wil ik hier echter twee 

'ficties' in de Bossche School blootleggen die de simulatie van het tijdloze en de simulatie van het onpersoonlijke tot 

gevolg hebben. 

De 'fictie' van de geschiedenis (2): de simulatie van het tijdloze 

De eerste is een variant op de 'fictie' van de geschiedenis zoals PE die uitlegt. Hoewel VDL's positie ten aanzien van 

de geschiedenis in feite tegenovergesteld is aan die van het modernisme, is PE's kritiek op het modernisme toch 

ook van toepassing op de Bossche School. De modernisten waren dusdanig geobsedeerd door de tijdsgeest, hun 

actuele geschiedenis, dat ze daarmee de band met de voorbije geschiedenis dachten los te snijden. Het heden werd 

geïsoleerd van de geschiedenis en kreeg een denkbeeldige tijdloosheid toebedeeld. Wat de modernisten deden aan 

de actuele kant van het temporele spectrum, deed VOL aan het andere uiterste: de (pre-)historische oorsprong. Hij 

isoleerde juist het eerste (een heel vroeg) moment op de tijdlijn -de trilithische constructie - en dichtte daar een 

tijdloze kwaliteit aan toe. Weliswaar was dat moment bij VOL niet zozeer letterlijk het object van representatie, maar 
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ook als referentie of als argument voor de negatie van de geschiedenis is het net zo min ahistorisch of tijdloos als 

het nu. 

De 'fictie' van de individualiteit: de simulatie van het onpersoonlijke 

De tweede 'fictie' is die van de individualiteit. Met de uitschakeling van de menselijke verlangens en wil door de mens 

ascetisch op te vatten forceert VOL een afwezigheid van individualiteit. Volgens hem is het een teken van beschaving 

wanneer men kan komen tot een «objectieve expressie1176
: «Hoe hoger (de productieve vermogens) ontwikkeld zijn, 

hoe universeler de vormen der maaksels zich zullen voordoen en hoe minder sporen in het maaksel zullen achterblijven 

van de individuele maker.1177 Dit riekt naar een quasi waardevrij systeem, c<as opposed to [bijvoorbeeld} the virtuoso 

individuafism and informed connaisseurship personified by the post-Renaissance orchitectll78
, of evengoed dat 

van de hedendaagse starchitect. Die mogelijkheid is echter bijzonder hypothetisch: de individuele ervaring is per 

definitie de voornaamste voedingsbodem voor een wereldbeeld en daarbinnen voor een architectuurtheoretische 

opvatting. Die opvatting mag dan om wat voor reden ook de invloed van de individuele architect (uitgelegd met 

grillige, niet-verstandelijke en waardegeladen consequenties?) tot het marginale willen reduceren, zij komt zelf toch 

altijd nog voort uit een individu. In het geval van VOL is zij zelfs nauw verbonden met een gehele levensopvatting 

en -inrichting die in ieder geval vandaag de dag bepaald niet unaniem wordt onderschreven. Een tweede reden 

waarom de uitzuivering van het onpersoonlijke niet mogelijk is, is het feit dat daarmee de bron voor architectuur 

wordt gereduceerd tot slechts het samenstel van conventies. 

Stijl als oningeloste belofte 

In de volheid van de wereld van vandaag blijkt het zeer moeilijk om over de aard van een dergelijk samenstel 

consensus te bereiken. Om die reden is een stijl zoals AM die gedefinieerd heeft, als een gedeelde taal die door een 

groot draagvlak minder persoonlijk is geworden, al enige tijd uitgebleven. De bovenstaande <eobjectieve expressie11 

waar VOL op uit is lijkt in die zin exact de aspiraties van een stijl te hebben. Het draagvlak voor zijn architectuur en 

de coherentie van het Bossche oeuvre zijn echter nooit dermate groot geworden dat van een stijl sprake kan zijn. 

De uniciteit van VOL is namelijk (toch) zo groot, dat de navolging meer symptomen vertoont van een armoedige 

taal dan van een volwaardige stijl. We zouden kunnen stellen dat zijn werk een taalvoorstel is, vermomd als stijl. 

Een stijl kan echter per definitie niet door één man worden gevestigd en een poging met die intentie móet dus 

wel de wetten van een stijl postuleren om de boodschap te legitimeren. In die zin is de theorie van Van der Laan 

een soort stichtingsmythe'•; zijn werk vertelt de oorsprong van de bedoelde stijl, maar bovendien initieert hij zelf 

(de notie van) die hele stijl door deze vertelling. Deze mythische projectie heeft een linguïstische equivalent in de 

76 Geert Bekaert, 'Ter ere van Dom Hans van der laan' (Maastricht, 1989). In: W. Graatsma, Ter ere van Dam Hans van der Laan 1904-1991 

(Lemiers 1992), p. 31. 

77 Ibid. 

78 Peter Eisen man, 'The End of the Classica!: The End of the Beginning, the End of the End' (1984), in: Perspecta, no. 21, p. 163. 

79 In dezen leen ik een aantal noties omtrent " mythalagica/ polities» uit een artikel van Aukje van Rooden, 'lnterrupting mythological 

polities? On the possibility of a literary intervention.' (2009), in: Theory & Event, vol. 12, no. 1. De tekst is integraal terug te vinden op internet: 

http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v012/12.l.van-rooden.html 



grammaticale categorie van de voltooid tegenwoordige toekomende tijd. Van der Laan projecteert een orde (stijl) 

alsof" die gevestigd zal zijn geweest. Het mythische karakter bestaat in de fictieve aanname van de stijl, al zal deze 

mythe nooit bewaarheid zijn geworden (geweest). 

80 Geert Bekaert doet in zijn laudatio ('Ter ere van Dam Hans van der Laan1 een groot beroep op het woord •alsof•, waarin volgens hem 

een groot deel van de kracht (en (dus) zwakte) van Van der laan schuilgaat. Bovenstaande mythologische interpretatie- waar Van der laan 

zelf behoorlijk vies van zou zijn geweest -ligt met hardere bewoordingen in het verlengde van de lezing van Bekaert. 
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[intermezzo] naar ]obn Kiilmelint; een liehtvoet:ige interpretatie van Van Jer Laan 



John Körmeling & Dom Hans van der Laan 

John Körmelin& is in 1951 in Amsterdam geboren. In 1969 begon hij zijn opleiding bouwkunde aan wat destijds not 

de Technische Hogeschool Eindhoven heette (nu TU/e). Na een korte onderbreking studeerde hij uiteindelijk in 1981 

af om daarna als zelfstandig architect en als docent aan de T.H. Eindhoven en de Academie van Bouwkunst in Tilburg 

werkzaam te worden. Tijdens zijn studie is hij naar eigen zeggen jarenlang in de ban geweest van het plastische getal. 

De doorwerking van die theorie- een van de hoekstenen van mijn project -In zijn bouwpraktijk is de reden waarom 

ik dit intermezzo aan hem wijd. 

Hoewel IC&meling de getallenleer goed beheerst, kent hij er pen absolute waarde aan toe: ca/s je nu gaat 

denken dat het per se zo móet, dan ben je volslogen achterlijk. Dat slaat nergens op.»11 Hij staat niet bekend om 

zijn genuanc:aerde uitspraken, maar des te subtieler zijn vaak zijn c:onstructtes als radicale verwerklilijkingen van 

eenvoudige ideeên. De noodzakelijke aanwezigheid van een sterk Idee als drager van architectuur voorziet zijn werk 

van een transparante begrijpelijkheid en maakt het vaak humorlstiK.h direct. Hij heeft een tweeledlje fascinatte 

voor de kwestie van ruimte; enerzijds In theoretische zin, zoals zijn enpgement met Van der Laan bijvoorbeeld 

illustreert,. en anderzijds in technische zin, getuige zijn affiniteit met de constructleve thema's van bijvoorbeeld 

Vladlmir Tatlln12• Körmellngs compromisloze houding maakt het interessant om de confrontatle van theoretische 

notles met de bouwpraktijk nader te bekijken aan de hand van zijn werk, waarvan hier een selectie wordt behandeld 

op basis van de vraag naar de productieve neerslag van zijn interesse voor de theorie van Dom Hans van der Laan. 

Hoewel niet alle werken daarmee In direct verband staan kriJsen sommige in dat licht toch een interessant gezicht. 

81 U. Barbiert & S. Cusveller, Jolrn KtmneHng: archlt«tonlsche construdtes. (Rotterdam 1986), p. 12. 

82 Vladlmlr Tatlln (1885-1953) was een Russische schilder en an:hltect die samen met Kazlmlr Malevic:h een belangriJke positie Innam In 

de Russische avant-garde in de )aren '20 VIn de twtntls;ste eeuw. ZIJn meest bekende wet1t Is het niet uitgevoerde Manumerrt WlOI' de Derde 
Internationale, ook wel de Tarttn-toren gmoemd. 



Prijsvraag Kerkplein te Arnhem (1983) 

Bovenstaande afbeelding toont een studie voor een prijsvraaginzending voor het Kerkplein te Arnhem uit 1983. Naar 

aanleiding van een tentoonstelling die hij bezocht heeft schrijft Körmeling: «Geachte Hr. v. Belt, alle tentoongestelde 

voorwerpen drukken maten of metingen uit, in een aantal keer een eenheid; ik leid maten van een eenheid af. 

Wat Ik doe Is construeren. Ik meet niet en werk daarom exact. John Körmeling.»13 Hij zinspeelt hier op het verschil 

tussen opmeten en uitmeten zoals Van der Laan dat geïntroduceerd heeft in Het plastische getal. Opmeten Is het 

afpassen van een (afgesproken) eenheid op een concrete vorm, terwijl uitmeten een kwestie is van het tellen van 

een aantal eenheden. Bij opmeten is het abstracte getal het doel, terwijl bij uitmeten de concrete grootte het doel 

is. Construeren is de productlevere exponent van uitmeten en het is zowel Van der Laan als Körmeling om de grootte 

te doen en niet om de getallen. De releenkundige reeksen die onder de tekst staan tonen verwantschap met die van 

het plastische getal, dat zich releenkundig als volgt laat beschrijven: 1 +x= x'· 

83 Tamtra Tummers & Han van Dijk, 'John Körmellng', In: Wiederhal/3 (Amsterdam 1986), p. 17. 
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Wortelgitaren (1983) 

Naar aanleiding van de Bossche getallenleer heeft Körrneling zijn eigen 

wortelreeksen geformuleerd die hem Inderdaad in staat stellen te 

construeren. In 1983 maakte hij twee gitaren waarvan hij de mensuur 

baseerde op een tweede- en derdemachts wortelreeks. De vergelijking 

van de verhoudingenstelsels met de toonafstanden In de muziek Is door 

Van der Laan zelf en door Richard Padovan ook gemaakt. 



Baksteen (1987) 

Door een baksteen te plaatsen in een arm waarin we een wereldbol gewend zijn wordt een eenvoudig en vertrouwd 

product (en wereldbeeld) veMeemdend vervormd. De (natuurlijke) bol wordt verruild voor een (artificieel) blok. 

Zoals de aarde in de standaard en op schaal als begrijpbaar studieobject wordt neergezet, zo toont Körmellng de 

baksteen 1 op 1 als een te kennen onderwerp. Dat is in twee opzichten symbolisch voor de architectuuropvatting 

van Van der Laan: ten eerste komt de idee van de steen als te kennen object overeen met de voorname rol die 

hij bij Van der Laan toebedeeld krijgt als kleinste ruimtelijke element dat aan de basis staat van alle maatvoering. 

Ten tweede representeert de steen als grondstof in feite de gehele aarde waaruit hij door mensenhanden is 

*losgemaakt• om hem rationeel te vormen -te kantrechten -tot een bruikbaar bouwmateriaal. Dit beeld was de 

perfecte omslagillustratie geweest voor De architectonische ruimte, ware het niet dat het in zijn lichtzinnigheid en 

humor uit de toon zou zijn gevallen ten opzichte van Van der Laans ernstige exposé. 
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Handboek voor schoonheid (1983) 

Dit is het eerste werk waar een explidet subversievere houding aan ten grondslag ligt; IC6rmellng presenteert hier 

rekenkundige reeksen als paginavulling van een flctlef en op zichzelf al tamelijk absurd handboek voor schoonheid. 

Oe kale weergave van de getallen als instrument voor schoonheld heeft iets belachelijks. Oe reeksen zijn niet die 

van het plastische getal en het werk Is ook niet in het bijzonder gericht op Van der Laan, maar het toont vooral de 

betreldcelljkheid van de waarde van welke getallenteer ook. 



Verlaagd plafond 

Ook van dit idee gaat een relativerende werking uit; niet alleen ten aanzien van Van der Laan maar ook ten aanzien 

van de wensen van mensen, waarvoor Körmeling in het algemeen weinig ruimte laat. Van der Laan stelde dat 

verticale nabijheid niet mogelijk is omdat we van de aarde als volume slechts één oppervlak waarnemen. Door de 

onvoldoende beperkte maat van de aarde kunnen wij er geen vorm aan aflezen (of toch wel?- als we maar groot 

genoeg denken, zie de volgende twee werken) en bijgevolg kan het aardmassief voor onze ervaring ook geen nabijheid 

hebben. Vanuit die stelling zijn ook de vloer en het dak in een soort ondergeschikte positie geraakt ten opzichte van 

het wandmassief. Die verticale nabijheid Is echter alleszins ervaarbaar: zij hangt namelijk ook samen met de maat 

van het menselijk lichaam en de ooghoogte, en bovendien met de lengte en breedte van een ruimte. Toen Körmeling 

eens werd gevraagd om voor de werknemers van een kantoor een verlaagd plafond in hun werkruimtes te bouwen 

naar het voorbeeld van hun directeur, bedacht hij een ongewone constructie: «Ik heb toen voorgesteld om alle 

werknemers een grote hoed te geven met een brede rand; allemaal hoeden met verschillende enorme overstekken. 

ledereen kon zijn eigen plafond kiezen van een grote standaard met 360 hoeden.»"' Körmellng staat er bovendien op 

dat ook dit een constructie genoemd wordt. Hiermee wil hij laten zien dat de constructieve daad niet beperkt Is tot 

reguliere bouwmaterialen, uitgaand van een massief met een vorm, een maat en een nabijheid. 

84 Ibid. 
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.•. 
Zeelandpier 

Tegenover het vorige, kleinschalige idee staat een voorbeeld van het bouwen in het groot, zoals Körmeling de 

betekenis van architectuur simpel verwoordt. Met een enorme pier van Hoogerheide in Brabant tot aan Vlissingen 

in Zeeland brengt hij de vorm van de aarde in beeld door de pier wer1celijk vlak te construeren in een raaklijn aan 

de aardbol. In Vlissingen is het aardoppervlak al 159 meter weggekromd en de pier dus 159 meter hoog. Met een 

weliswaar enigszins bombastische schaalsprong toont Körmeling zich in staat om aan de truttigheid van sommige 

axioma's te ontsnappen en (letterlijk) een verfrissende kijk op de wereld te geven. 
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Huis buiten de schaduwgrens 

Ook dit idee stelt de maat van de mens en zijn bouwen ten opzichte van de volledige aarde aan de orde. Door een huis 

maar hoos genoeg boven het aardoppervlak te denken kan het toch ontsnappen aan de onvermijdelijke nachtelijke 

schaduw van de aarde zelf. Voor deze exercitie Is natuurlijk een schaalfout nodig in plaats van een schaarsprong, 

maar dat weerhoudt Körmeling niet van een tot de verbeelding sprekende maquette. De ondertitel van het werk 

luidt veelzeggend «een prima gebaar van JK». 



Conclusie 

John Körmellng is zeer goed in het afleiden van eenvoudige ideeën en heldere beelden uit complexe thema's. 

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat hij daarbij, hoewel hij klaarblijkelijk tot op zekere hoogte vertrouwd 

is met de materie, inlevert op theoretische samenhang. Zo is het ook met de thema's van Van der Laan die hij in zijn 

constructies verwerkt: meestal isoleert hij één aspect waaruit soms een fijnzinnige blijk van zijn affiniteit volgt en 

soms een humoristische relativering van alles met enige intellectuele daim. Al is enige lichtvoetigheid zeer welkom 

in een theoretisch vertoog, toch denk ik dat intellectuele theorieên juist in de volle breedte van hun cohesie moeten 

worden aangepakt om een serieuze ondermijning te kunnen ontwerpen. Desondanks bewijst dit intermezzo in ieder 

geval twee zaken: de aantrekkingskracht van Van der Laans ideeën is breed en niet alleen voorbehouden aan een 

stereotypische groep logische volgelingen waartoe ik John Körmeling niet zou rekenen. Daarnaast is het Körmelings 

verdienste dat hij een schaal en een vrijheid van denken betracht waarin in ieder geval een aantal (losse) aspecten 

van Van der Laans theorie niet zonder meer bestaansrecht hebben. Een dergelijk denken is dus alleszins bestaanbaar. 
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05 Ontwerpopgave: een profane toe-eigening van het kerkgebouw 

05.1 Architectonische taal: semantisch fundament 

Na de voorafgaande uiteenzetting over architectonische taal met als belangrijkste vraag of de betekenis van de 

architectuur in de architectuur zelf moet worden gefundeerd of in een referentiële wereld, zal ik mijn eigen positie 

moeten bepalen om de opgave richting mee te geven. Om te beginnen denk ik dat PE scherp weergeeft hoe de 

architectuur niet heeft afgerekend met de fictie van de representatie, al wordt dat uiteraard pas een probleem 

wanneer representatie niet je archimedisch punt is, wat bij AM wel het geval is. In lijn met PE kies ik daar bewust 

niet voor, omdat ik denk dat zelfrepresentatie (dus binnen-architectonische betekenis) een uitstekend middel kan 

zijn om de eigen taal te bevragen, in het bijzonder ten tijde van disciplinaire transitie (zie hoofdstuk 2 Doelstelling 

en methode). Met de ontmaskering van de 'ficties' van de rede, de representatie en de geschiedenis komt PE tot de 

conclusie dat de waarheid, de betekenis en de tijdloosheid van elkaar kunnen worden losgesneden en «dat er niet 

één waarheid (een tijdloze waarheid) en niet één betekenis (een tijdloze betekenis) bestoot»85• Door de klassieke 

waarde van (externe) representatie overboord te zetten doet zich naar mijn idee inderdaad de mogelijkheid voor 

om architectuur te lezen als «een andere manifestatie, een architectuur zoals ze is»86• Voor een aanstaand architect 

lijkt het mij bovendien een waardevolle oefening om zich extra bewust te maken van de vakkundige middelen 

die hij tot zijn beschikking heeft en de mogelijkheden die zij in zichzelf bieden. Nu lijkt mij daarom een geschikte 

gelegenheid om nog minimaal één keer expliciet de diepte in te duiken binnen de spreekwoordelijke muren van de 

architectuur en deze bekwamingsproet voorrang te geven boven een bredere opgave waarin ik de architectuur meer 

zou inbedden in de wereld dan mijzelf in de architectuur. Ik kies als het ware voor de bottorn-up benadering om mijn 

verhouding met de architectuur te exploreren en te expliciteren. 

Deze keuze is tegelijkertijd een pragmatische om de opgave in te perken; door het semantisch fundament van de 

architectonische taal binnen de architectuur te kiezen worden andere werelden grotendeels buitengesloten en 

kan de kerk van de Heilige Kruisvinding bijvoorbeeld ook meer als bouwkundig construct worden gelezen dan als 

kerkgebouw met alle bijbehorende symbolische ballast. Zodoende zijn de onderlegger en het product van dit project 

zuiver architectonisch te benaderen als een gesprek tussen vaklieden. 

Ook heeft deze keuze heeft al inhoudelij ke implicaties voor mijn omgang met de Bossche School; hoewel het 

argument in dit geval niet voortvloeit uit een inhoudelijke reactie op de Bossche School is de eerste daadwerkelijke 

breuk met een beginsel van haar theorie bij dezen een feit. 

05.2 Discontinuïteit met de Bossche School 

Mijn opgave bedoelt een van de specimina van de Bossche School door een herbestemming nieuw leven in te 

blazen. Een evidente vraag is of de ingreep als reactie een continuering kan en wil zijn van de aangetroffen theorie. 

Naar aanleiding van de analyse van de Bossche School kon worden gesteld dat zij een zeer matige ontwikkeling heeft 

85 Peter Eisenman, 'Het einde van het klassieke' (1984), in: Heynen, Loeclcx, De Cauter, van Herck (2004), Dat is architectuur, p. 567. 

86 Ibid. 
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doorgemaakt. Naar mijn idee liggen daar gedeeltelijk intrinsieke problemen ten aanzien van de ontwikkelingspotentie 

van de theorie en de architectuur aan ten grondslag die ik samen met de theoretische kritiek uit het vorige hoofdstuk 

zal aanvoeren als ideologische argumenten voor een breuk met het gedachtegoed - aangevuld met persoonlijke 

(praktische) bezwaren. Daarbij draagt het onderhavige gebouw mijns inziens alleen maar bij aan de noodzaak tot het 

openbreken van het hermetische systeem; de kerk toont zich letterlijk en figuurlijk een onneembare vesting, zeker 

als Jan de Jong er wat over te zeggen zou hebben. Eerder zagen we hoe hij zijn werk in bescherming nam tegenover 

Tom Senders en in reactie op de seminarist René van Aarden die hem in 1993 als een soort klokkenluider op de 

hoogte bracht van vernielingen en «'gesleute/'>>87 aan de kerk in Odiliapeel schrijft hij het volgende: «een aantal jaren 

geleden hebben pastoor en kerkbestuur mij uitgenodigd voar een gesprek over "aanpassingen" aan het kerkgebouw. 

Nu roept het woord "aanpassingen" bij mij steeds grote huiver op, zeker wanneer het gaat over dingen welke in 

zich een eenheid vormen. Om die om te vormen tot een nieuwe eenheid van enig niveau is vrijwel onmogelijk_" .. 

Bovendien is het zo dat het Bossche systeem opgevat als een architectonische taal met eigen wetten, door een 

herbestemming, in dezen te interpreteren als een *vertaling*, per definitie geweld wordt aangedaan. 

In de in hoofdstuk 3 behandelde typering van Van der Laans theorie door Bekaert kan ik mij zeer goed vinden. Er zijn 

verschillende redenen waarom Van der Laans werk inderdaad niet vraagt om commentaar en kritiek, onder andere 

het feit dat het een levenswerk betreft. Gedurende vele jaren heeft Van der Laan in afzondering van de wereld 

gewerkt aan een architectonische harmonieleer. Eventuele opvolgers zien zich geconfronteerd met de impliciete 

vraag om ook een dergelijke toewijding aan de dag te leggen. Waar Van der Laan zich echter gesteund voelde 

door zijn religieuze overtuiging en geleidelijk kon meegroeien met zijn theorievorming zou een nieuwkomer er bij 

voorbaat voor moeten kiezen. Een dergelijke rigoureuze keuze beperkt zich echter niet tot het vakgebied- waarin we 

best wat fanatisme toestaan of zelfs prefereren- maar strekt zich uit in de volle breedte van het leven; reden genoeg 

om zich daarbij oncomfortabel te voelen lijkt me, zeker zoals in mijn geval zonder enige godsdienstige convictie. Als 

men die keuze al zou maken, volgt de volgende drempel: de belerende toon van Van der Laan die al klinkt uit de 

ondertitel van zowel Het plastische getal (XV lessen over de grondslagen van de architectonische ordonnantie) als die 

van De architectonische ruimte (XV lessen over de dispositie van het menselijk verblijf). Hij nodigt de lezer eerder uit 

tot een (vrijwillige) onderwerping aan zijn leer dan tot een vruchtbare dialoog. Tot slot is evenwel de belangrijkste 

constatering het feit dat Van der Laan zijn theorie tot een hoge mate van compleetheid heeft voltooid, waarbij hij min 

of meer van binnen naar buiten heeft gewerkt: hij heeft een verhoudingenstelsel ontwikkeld (Het plastische getal) 

dat hij op een elementaire manier heeft ingebed in het architectonische vakgebied (De architectonische ruimte), 

dat hij ten slotte weer een plek geeft in de maatschappelijke én geestelijke wereld (Het vormenspel der liturgie). De 

volledigheid van het geheel stelt eigenlijk een dilemma voor; als je hem volgt lijkt alles al gezegd en doe je dat niet 

dan morrel je de facto aan het hele systeem en aan zijn wereldbeeld. 

Nu zijn er voor mij inderdaad argumenten om niet zonder meer mee te gaan in Van der Laans conceptie van het vak. 

87 René van Aarden, brief aan Jan de Jong ('s-Hertogenbosch 1993). 

88 Jan de Jong, brief aan René van Aarden (Schaijk 1993). 



Zo hebben we gezien hoe hij zich distantieert van de architectuurgeschiedenis (de 'fictie' van de geschiedenis) met 

uitzondering van wat hij de voor-historische oorsprong zou noemen, bijvoorbeeld Stonehenge, en van het heden. 

De geschiedenis interesseert hem relatief weinig omdat hij veronderstelt dat de mens de eeuwige (ascetische) 

mens is, «een mens met wezenlijk onveranderlijke behoeften, een mens zonder verlangens>>89
• Door aan te nemen 

dat het architectonische programma daardoor ook onveranderlijk is, ontkent hij als architect de dynamiek en de 

volheid in de wereld, net zoals hij zich als mens met zijn intrede in het klooster afkeerde van «de spetterende 

drukte van ons uiteengelegde bestaan, de wereld van het onderscheid»90
• Behalve het feit dat de ontkenning van 

de architectuurgeschiedenis kan worden herleid tot een simulatie van het tijdloze (zie hoofdstuk 4 Theoretisch 

onderzoek) lijkt ze mij ook om andere redenen zeer problematisch. Om met Giorgio Grassi te spreken: architectuur 

alleen in verband brengen met haar (voor-historische) ontstaansmoment zegt ons niks over de architectuur omdat 

het simpelweg voorafgaat aan alle ervaring ervan. «De betekenis van de architectuur [is] gelegen en voor altijd 

vastgelegd in de werken die in de loop der tijd zijn gerea/iseerd.JJ91 Een wetenschap van architectuur bestaat volgens 

Grassi slechts in de tijd en daarover ben ik het met hem eens. Een definitie die de volledige gebouwde wereld buiten 

beschouwing laat, ontkent de werkelijkheid en schiet daarom tekort. Men zou in een biologische analogie kunnen 

stellen dat de overlevingskansen van de architectuur(theorie) aanzienlijk worden verkleind omdat een dergelijk 

uitgangspunt op voorhand fataal is voor een evolutionaire ontplooiing. 

Ook de tweede 'fictie', die van de individualiteit, is niet alleen in theoretisch opzicht problematisch. Het individu dat 

Van der Laan uit de ontwerpen probeert te weren zou mijns inziens juist de rol van hoeder en interpretator van de 

conventies kunnen vervullen. Enkel de toepassing van het systeem van conventies impliceert namelijk een in ieder 

geval nu ongeloofwaardig grote eensgezindheid die minstens de schijn van een weinig kritische houding tegen zich 

zou hebben. Ik denk dan ook dat het vestigen van een stijl samenvalt met het moment dat 'ficties' hun intrede doen. 

Waar het ontstaan van een stijl gepaard gaat met een bevragen van en reageren op nieuwe waardesystemen, nodigt 

een volwassen stijl, gebaseerd op een bereikte eensgezindheid, uit tot gemakzucht en kritiekloos comfort. Juist het 

persoonlijke aandeel van het individu kan erin bestaan eventuele 'ficties' te weren, ook als dat ten koste zou gaan 

van de mogelijkheid om architectonische talen tot een stijl te ontwikkelen, of om die stijl te laten voortbestaan. 

Een stijl draagt namelijk in zichzelf het risico op het omgekeerde van de stichtingsmythe: niet een fictieve aanname 

luidt het daadwerkelijke bestaan ervan in, maar het daadwerkelijke ontstaan luidt een fictieve eenduidigheid in de 

toedracht en daarmee de onmiddellijke ondergang in. De 'fictie' van de individualiteit zit hem dus niet alleen in het 

feit dat het onpersoonlijke gesimuleerd wordt, maar ook in het feit dat het persoonlijke mijns inziens noodzakelijk is. 

Zoals de mens en de archetypen bij Van der Laan onveranderlijk zijn, zo is ook het doel van zijn architectuur eenduidig: 

de kunstmatige ruimte die de mens produceert is de noodzakelijke voltooiing van de schepping. Zijn theorie is in 

alles gericht op harmonie. Ook hier wringt de schoen; omdat ik de architectuur net als Grassi per definitie in de 

geschiedenis situeer, zie ik een noodzaak tot meerduidigheid. Wanneer alle maatschappelijke condities veranderen 

89 Geert Bekaert, Landschap van kerken (Leuven 1987), p. 286. 

90 Geert Bekaert, 'Het eigen alfabet'. Achtergrond bij een tentoonstelling over Dom Hans van der Laan in de Singel (Antwerpen 1986). 

91 Giorgio Grassi, De logische constructie van de architectuur (Nijmegen 1997), p. 91. 
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- en voor een veranderingsbegrip is een tijdsverloop, de geschiedenis, noodzakelijk - is de architectuur niet per 

definitie gebaat bij een stug volharden in een ingezette koers, hoezeer die ook op overtuiging, vertrouwen of kennis 

is gebaseerd. Men kan vraagtekens stellen bij de gepastheid van een comfortabele harmonie als antwoord op de 

impliciete vraag die de architect vandaag de dag gesteld wordt. De architectuur zou aan kritisch vermogen en aan 

(actuele) relevantie winnen als zij haar eigen doelen kan stellen naar aanleiding van de bewegende wereld waarin zij 

zich hoe dan ook bevindt. Vanuit die overtuiging zou ik Van der Laans theorie liever als een dan als dé theorie zien. 

Daarmee wordt ook de waarheidsclaim van de theorie gerelativeerd die door de harmoniserende bedoeling een 

haast religieuze status krijgt. 

Men zou zich kunnen afvragen of de autonomie die de architectuur toebedeeld krijgt met de keus voor het 

semantisch fundament binnen de discipline niet wringt met een vermogen om doelen te stellen naar aanleiding van 

een dynamische wereld en veranderende maatschappelijke condities. Het antwoord luidt uiteraard nee, en wel om 

twee redenen: ten eerste is het doordenken van het wezen van de architectuur per se bij voorbaat maatschappelijk 

relevant als fundering voor het antwoord op de vraag hóe de evidente aanwezigheid van architectuur in de 

maatschappij (of wereld) is, en vice versa. Ten tweede is het niet zo dat door de architectuur te verzelfstandigen 

met een binnen-disciplinaire betekenis elke verbinding met de buitenwereld wordt verbroken. Het feit dat haar 

betekenis niet buiten zichzelf in de wereld ligt, wil niet zeggen dat architectuur niks te betekenen heeft in de wereld 

waarin zij hoe dan ook tot stand komt en bestaat. Om mijn bedoelingen bij dezen voorlopig te scharen onder wat PE 

met het niet-klassieke als alternatief voorstelt: ((een niet-klassieke architectuur staat[ ... ] niet afwijzend tegenover de 

realisatie van de conclusie die in de wereld tot stand komt, moor wel tegenover de representatie van deze conclusie. »92 

05.3 Doelstelling & motto 

Mijn doelstelling laat zich in het licht van het bovenstaande het best omschrijven als de ontheiliging van de Bossche 

School en de (definitieve) architectonische bevrijding van het kerkgebouw. De ontheiliging is vooral ideologisch 

en bestaat uit het afstand nemen van de religieuze motieven en het relativeren van de theorie van de Bossche 

School als vehikel richting een hogere beschaving, of inmiddels als redding van een ((instortende beschaving»"'. 

Daarmee zet ik een duidelijke stap in de richting van de soortapocalypswaar Jan de Jong in een brief over nota bene 

(vernielingen aan) de kerk van Odiliapeel de volgende enigszins melodramatische woorden aan wijdde, zij het dat ik 

dat weloverwogen doe in plaats van uit onwetendheid: 

((Er is[ ... ] een beginsel van vormgeving voor nu en voor straks. Een beginsel waaraan 60 jaar serieus en ononderbroken 

gewerkt is en dat nog enigszins erkend en nog minder gekend wordt. [ ... ]Het is vijf voor twaalf. Na twaalf valt het 

doek, en heeft het "perfectum cognitum'; het volmaakt gekend zijnde door de intelligentie, het schouwend verstand, 

ons verlaten. Dan valt de duisternis en wie zal er dan opstaan? Dit schrijven wordt door mij beschouwd als een 

92 Peter Eisenman, 'The End of the Classica I: The End of the Beginning, the End of the End' (1984), in: Perspecta, no. 21, p. 154-173. 

93 Jan de Jong, brief aan Hans van der Laan (Schaijk 1999). 

Naar aanleiding van vernielingen aan het interieur van de kerk in Odiliapeel spreekt Jan de Jong van «barbarij» en merkt hij behalve 

inhoudelijk onbegrip voor zijn werk ook een toenemende onbeleefdheid op. 



"open brief" welke ik dus in kon zetten door woor het nodig of dienstig is in het belang van beschaving, kerkbouw en 

liturgie. >>94 

De bevrijding volgt op de ontheiliging die wereldse argumenten binnenhaalt en moet zich concreter uiten in 

architectonische elementen die zich losmaken van de (verhoudingen)leer. Als motto en toelichting zou ik dan ook 

een binnen de faculteit inmiddels bekende leus willen omkeren: « ... denn die Methode braucht Wahnsinn» 95
• In het 

geval van de droge en enigszins dogmatische verhoudingenleer van de Bossche Schoollijkt het mij gerechtvaardigd 

om ter compensatie enige Wahnsinn te introduceren die in principe uit elk dissonant motief kan bestaan (*een 

beetje wereld*). 

05.4 Kerk van de Heilige Kruisvinding {3}: productieve waardering 

Na een theoretische positionering van het onderwerp en een uitgesproken doelstelling kan een productieve slag 

gemaakt worden naar aanleiding van de lijst met inconsistenties die uit de vrijpostige analyse van de kerk volgde. 

Waren deze constateringen in eerste instantie frustrerende dissonanten ten opzichte van de theorie, nu kunnen 

zij met voortschrijdend inzicht worden gezien als aanwijzingen richting de toegang tot de hermetische status-quo. 

Theorie versus praktijk: «het gevecht[ ... ] met de Oude Slang, wiens haat vooral de Zin der schepping geldt»96 

Daartoe wil ik een literair thema introduceren, met wat Gerard Reve «{Onrechtmatige Penetratie Van) Zinloos 

Feit»97 noemde: zinloze feiten vertegenwoordigen de gelijktijdige aanwezigheid van logica en absurditeit en zijn 

voor Reve het bewijs van het defect van de wereld. «Andere benamingen zouden kunnen zijn: Onwaarschijnlijke 

Opeenhoping, Bizondere Onzin, Storende Verrassing, Onintegreerbare Bijkomstigheid [. .. ].»'8 Het zijn onomstotelijke 

feiten die nochtans onverenigbaar zijn met de zin van een verhaal, of (bouwkundige) constructie nu we het daar 

over hebben. Als symptoom juist van de eerder geciteerde «spetterende drukte van ons uiteengelegde bestaan, 

de wereld van het onderscheid»''- hét aspect van de wereld dat de Bossche School onverdisconteerd laat in haar 

harmoniserende theorie- zijn zij, indien zij ingang vinden in het plan, een gevaar voor de Bossche School en kunnen 

zij de voorgenomen ontheiliging inluiden. De zinloze feiten zijn op het eerste gezicht vooral storend, doch bij een 

nadere beschouwing kunnen ze positief worden gelezen als het happen naar lucht uit een wurgende consistentie 

en precies zo kunnen de eerder opgesomde *inconsistenties* in het kerkontwerp worden opgevat. Die lijst wil ik 

dan ook herzien en de inconsistenties omdopen tot zinloze feiten, als belangrijke momenta: het zijn de punten 

waarop een confrontatie van de theorie, het ideaalbeeld, met de praktijk plaatsvindt. Het toetreden tot het plan van 

wereldse meerduidigheid kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk door een bewuste keuze, dat zijn de door 

94 Ibid. 

95 prof. Dipl.-lng. Christian Rapp, • ... denn der Wahnsinn braucht Methode" (Eindhoven 2009 (intreerede]). 

Ik draai de leus niet zozeer om om uiting te geven aan een ideologisch meningsverschil met professor Rapp, als wel om te benadrukken dat de 

methode zoals die binnen de Bossche School wordt (of werd) gebruikt bijzonder streng is, om niet te zeggen dogmatisch. 

96 Gerard Reve, Op weg naar het einde (Amsterdam 2001), p. 171. 

97 Ibid. 

98 Ibid. 

99 Geert Bekaert, 'Het eigen alfabet'. Achtergrond bij een tentoonstelling over Dom Hans van der laan in de Singel (Antwerpen 1986). 
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Jan de Jong gepermitteerde vrijheden ten aanzien van de theorie, of onbedoeld, als gevolg van de weerbarstigheid 

van het fysieke of werkelijke. 

05.5 Ontwerpmotieven 

Met de interpretatie van de inconsistenties in het plan van Jan de Jong als zinloze feiten drijf ik een wig tussen het 

kerkgebouw en de Bossche School en heb ik het eerste beetje Wahnsinn bewerkstelligd. Door in hoofdlijnen mijn 

eigen ontwerp te baseren op de voorgaande lijst met zinloze feiten zet ik de ingeluide ontheiliging en bevrijding van 

het gebouw voort. In feite heb ik met de empathische waardering (KvdHK (2)), de opsomming van de inconsistenties, 

twee soorten bronnen aangeboord om nu mijn eigen ontwerp richting mee te geven; ten eerste heb ik een reeks 

(ge)bouwdelen in handen waarvan de aanwezigheid een moment van confrontatie tussen theorie en (Jan de 

Jongs) bouwpraktijk vertegenwoordigt. Zij kunnen fysieke aanleidingen vormen voor een ontwerp, waardoor hun 

aanwezigheid prominenter zal worden. Ten tweede heb ik door de al dan niet geïnterpreteerde toedracht van 

de inconsistenties een aantal motieven ter beschikking die het in zich hebben om de leer ter discussie te stellen. 

Ontkoppeld van de bouwdelen en samengevat zijn de gevonden motieven van Jan de Jong de volgende: 

• De expliciete historische verwijzing of het historische citaat 

• Persoonlijke speelruimte in het veld van de eigen fascinatie of affiniteit 

• Moderniserende of experimentele materialisering 

• Ruimtelijke oriëntatie (in plaats van getalsmatige verhoudingen) tussen architectonische elementen 

• Binnenruimtes van grote afmetingen als (buiten)plein 

• De kolom als notatie (in plaats van als constructief element) 

• Perspectiefdistorsie 

• Sterke ruimtelijke differentiatie (in plaats van ruimtelijke verwantschap) 

• Typologische modernisering 

• Het inverteren van een vertrouwd principe 

Het inhoudelijk vervolg zal daarin bestaan dat mijn ontwerp inzet op het accentueren van reeds aanwezige zinloze 

feiten (de gebouwdelen als ontwerpaanleiding) en op het intensiveren van wringende thema's of het uitbreiden van 

de zinloze feiten (de motieven als ontwerpinstrument). 

05.6 Programma 

De draagkracht van de kerkgemeenschap in Odiliapeel neemt met de omvang gestaag af. De bouwkwaliteit van de 

kerk heeft destijds sterk te lijden gehad onder een hoge financiële druk- er was slechts fl. 175.000 gulden beschikbaar, 

«een onmogelijk laag bedrag»100 -en daardoor zijn de onderhoudskosten nu juist erg hoog. Enig inkomen wordt 

gegenereerd door telecombedrijven toe te staan hun ontvangers in de toren te plaatsen. Daarnaast wordt vooral een 

beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van de kerkgangers. In de huidige situatie is het al moeilijk, zo niet onmogelijk 

100 Jan de Jong, brief aan Hans van der laan (Scha ijk 1999). 



gebleken om enkele structurele problemen, waaronder de schrijnend slechte afvoer van hemelwater, op te lossen. 

De frequentie van het aantal kerkdiensten daalt ook door het feit dat de katholieke kerk zich als gevolg van een 

tekort aan personeel om het priesterambt te bezetten genoodzaakt heeft gezien de parochiale gemeenschap uit te 

breiden. Eén pastoor verzorgt nu de diensten afwisselend in Volkel, Zeeland en Odiliapeel en vanaf januari komen 

daar nog enkele gemeentes bij . Als deze lijn zich doorzet wordt het kerkgebouw binnen vijf à tien jaar onvermijdelijk 

onhoudbaar voor deze gemeenschap. 

Een opgave die een nieuwe partij introduceert als exploitant en beheerder van het gebouw is ondanks het 

hypothetische karakter dus alleszins relevant. Het draagvlak voor een nieuw programma zou op een grotere schaal 

moeten worden gezocht dan de gemeentelijke gezien de ruime capaciteit van het gebouw in verhouding tot het 

aantal dorpsinwoners. Mijn voorstel is dat de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die rol op zich neemt door 

een onderwijsdependance tot ontwikkeling te brengen. Om de huidige gemeenschap niet onmiddellijk met lege 

handen buiten te zetten is besloten om de noordelijke zijkapel (de O.L.V.-kapel) te behouden en als dagkapel ter 

beschikking te stellen. Deze biedt met een kleine honderd zitplaatsen ongeveer een vijfde van het aantal plaatsen in 

de kerkzaal en sluit in dat opzicht beter aan bij de gemiddelde opkomst. Een meer inhoudelijk argument is het feit 

dat deze zijkapel zeer karakteristiek is voor het ontwerp en daarbij vormt het behoud geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het plan, zo zal nog blijken. 

Het relatief afgelegen complex op slechts een goed half uur van Eindhoven (circa 40 km) kan worden gebruikt voor 

allerlei tijdelijke onderwijsgerelateerde activiteiten. Te denken valt aan zomeratelier, congressen en symposia of 

afstudeerders en promovendi die voor een bepaalde tijd in retraite kunnen gaan, waarbij verblijf gedurende de 

betreffende periode binnen het plan mogelijk wordt gemaakt. Dat kan grofweg variëren van enkele dagen in het 

geval van een congres tot bijvoorbeeld twee maanden voor een promovendus die in alle rust tot productie wil 

komen. Daarnaast is het niet uitgesloten dat er bij gelegenheden ruimte wordt geboden voor lokale evenementen 

zoals een uitvoering van de harmonie en dergelijke. 

Typologische aanknopingspunten 

Het argument voor dit programma valt in meerdere delen uiteen. Vanuit een typologische beschouwing van de 

architectonische compositie tonen zich kloosterachtige trekken. De rondgang zou kunnen worden gelezen als 

kloostergang rondom een hof dat in dit geval (nog) de kerkzaal is. Noemen we de onderwijsdependance een 

universiteitsretraite dan vinden we hier de associatieve aanleiding voor het retraite-gedeelte van dat programma. 

Religieuze gebouwen lenen zich goed voor een periode van afzondering ten behoeve van eventueel areligieus 

(gewetens)onderzoek vanwege het feit dat zij vaak een radicale ruimtelijke breuk voorstellen met de alledaagse 

omgeving. Als het gebouw zijn religieuze functie nog vervult kan die breuk worden versterkt door een overgave aan 

het dagritme en de diensten van het geestelijke leven dat zich erin afspeelt. Aangezien deze kerk echter (alvast) 

aan de eredienst wordt onttrokken zal een ander programma de basis voor een tijdelijk verblijf in afzondering 

moeten vormen. Met de TU/e als exploitant zal wetenschappelijk onderzoek de plaats van het gewetensonderzoek 
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overnemen. Voor het bijbehorende tijdelijke verblijf zal wel een ruimtelijke uitbreiding noodzakelijk zijn. 

Ruimtelijke aanknopingspunten 

Er is niet alleen ruimte voor uitbreidingen op het kerkerf en in de directe omgeving, er zijn ook stedenbouwkundige 

argumenten om bouwvolume toe te voegen. Het voorplein aan de Oudedijk, ten noorden van de kerk heeft op het 

moment nauwelijks wanden of een ruimtelijke structurering om een verblijfskwaliteit te genereren. Met name in de 

oost-west richting van de plaats ontbreekt het aan maatvoering waardoor het plein ter plekke van de kerk slechts 

een verlengstuk (of uitlubbering) lijkt te worden van de eigenlijk verderop gelegen parkeerplaats. Dat wordt versterkt 

door de over de hele lengte ononderbroken bestrating met keistenen. Bovendien is aan weerszijden, langs de kerk en 

langs de Oudedijk, een expliciete stoep betegeld die het tussengelegen gebied gevoelsmatig nog minder begaanbaar 

maakt. Tot slot staat er midden op het voorplein sinds 1989 een kiosk die door de lokale carnavalsvereniging ter 

gelegenheid van een jubileum aan het dorp is geschonken. Nadat de forse bomenzoom om het plein verdween zou 

ik vooral een nieuwe pleinwand hebben voorgesteld, maar in plaats van die te doen ontstaan obstrueert de (tamelijk 

lelijke) kiosk de open ruimte en het zicht op de kerk volledig. Met deze opgave zie ik mijn kans schoon om die kiosk 

op zijn minst te verplaatsen en alsnog een heus plein in te sluiten door tegenover de kerk een volume toe te voegen. 

De ruimtelijke indeling ten zuiden van het kerkgebouw laat ook te wensen over. Het kerkhof is zeer grillig van vorm en 

van begrenzing, onder andere door verschuivingen van perceelgrenzen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. 

Ook hier zou met nieuw bouwvolume meer structuur in kunnen worden gebracht. Zodoende kan het programma 

aanzienlijk worden vergroot ten opzichte van de ruimte die alleen het bestaande gebouw zou bieden. 

Feitelijke aanknopingspunten 

De TU/e heeft daadwerkelijk overlegd over de mogelijkheid van een onderwijsdependance op locatie. Het toeval 

wil dat het overleg zich zelfs richtte op een gebouw van Jan de Jong, namelijk zijn woonhuis met kantoor in Scha ijk. 

Mijns inziens leent de kerk in Odiliapeel zich er echter beter voor. Ten eerste is de capaciteit groter en biedt het door 

de ruime structuur meer mogelijkheden om een waardige congres- en/of presentatiezaal te maken, waarmee het 

complex aan statuur kan winnen. Daarnaast heeft het kerkgebouw van zichzelf meer allure als dependance van een 

instituut als de universiteit dan een (eenvoudig) woonhuis. Odiliapeel is iets dichterbij, er is meer parkeergelegenheid 

dus het is in die zin beter bereikbaar en de mogelijke combinatie met tijdelijk verblijf is een duidelijke meerwaarde. 

Ten slotte lijkt mij de universiteit een verantwoorde beheerder, zeker met een bouwkunde- en in het bijzonder 

architectuuropleiding onder haar hoede. Zoals de TU/e zich letterlijk in de Nederlandse periferie bevindt en dat 

tevens onderwijsinhoudelijk als een voordelige uitgangspositie kan aanwenden10', zo zou zij zich ook kunnen 

ontfermen over en huisvesten in een van Brabants meest bijzondere architectonische objecten waar landelijk relatief 

weinig interesse in wordt getoond. 

101 Naar aanleiding van een lezing door Miehiel Dehaene tijdens het onderwijsdebat over ateliercultuur in de werkplaats van Vertigo op 

22-10-2009. 



06Plan 

Dit hoofdstuk behandelt niet zozeer het ontwerp tot in alle details, noch een causale structuur waaruit mijn 

ontwerp zou zijn voortgekomen als wel een aantal geïsoleerde momenten waarin via de theorie verbanden met 

het oorspronkelijke plan tot uitdrukking komen. Voor een complete weergave van het ontwerp verwijs ik naar de 

uitgebreide tekeningen in deel II van het verslag. 

06.1 Het nieuwe plan in vogelvlucht 

Om te beginnen zal ik voor een overzicht het gehele ontwerp kort introduceren aan de hand van de situatietekening 

op bladzijde 156-157. Gekoppeld aan het progamma kan het ontwerp grofweg in 4 hoofdingrepen worden uitgelegd; 

in de oorspronkelijke kerkzaal komt een inbouw met de voorzieningen voor onderwijs, studie of onderzoek. Dan 

zijn er twee bouwvolumes waarin het tijdelijke verblijf wordt geaccommodeerd; aan de oostzijde van de kerk 

worden pastorie en sacristie min of meer met elkaar verbonden rondom een hof. In deze aanbouw bevinden zich 

10 zelfstandige woningen, exclusief de pastorie zelf die als beheerderswoning behouden blijft. Aan de noordzijde 

van de kerk direct aan de Oudedijk wordt een nieuwbouw gepleegd met gedeelde wooneenheden. Tot slot is er 

de buitenruimte: het plein tussen de voormalige kerk en de nieuwbouw en een kerktuin gelegen naast de nieuwe 

toegang tot de dagkapel in de toren. 

Inbouw: de onderwijskern 

In de voormalige kerkzaal wordt een in plattegrond vierkant volume geplaatst dat net als de kerkzaal zelfverdraaid en 

excentrisch gepositioneerd is. De wanden zijn van metselwerk in kruisverband, waarbij de spouw in de buitenwand 

van het blok is gevuld met beton. In deze spouw bevinden zich waterleidingen waarmee de binnenruimte (zowel 

binnen als buiten de inbouw) kan worden verwarmd of gekoeld. De dikke wanden bieden enerzijds letterlijk en 

figuurlijk tegenwicht aan de forse bestaande bouw maar de grote massa verhoogt vooral de warmteopslagcapaciteit 

zodat het verwarmingssysteem trager wordt, met kleinere temperatuurverschillen kan werken en minder last 

heeft van de slechte bouwfysische schil van het bestaande gebouw. In het hart is een groot atrium gemaakt voor 

lichttoetreding, waardoor de inbouw relatief gesloten *buitenwanden• kan hebben. Omdat een nieuwe rondgang 

als een soort straat in de toegangen van de binnenruimtes moet voorzien is het atrium niet begaanbaar; op de 

begane grond is een vijver aangelegd die ook de privacy van de verschillende vertrekken vergroot. Op de verdieping 

zijn de vertrekken minder afgesloten; zij oriënteren zich naar de open atriumzijde, maar soms richt de aandacht zich 

ook op de oudbouw via de gevel en/ of het plafond. De verdiepingsvloer is zo gekozen dat de voormalige bovenramen 

nu uitzicht bieden op ooghoogte. 

Aanbouw: zelfstandige wooneenheden voor tijdelijk verblijf 

De aanbouw voorziet min of meer in de aansluiting tussen de bijgebouwen van de pastorie en sacristie. Bijgevolg 

ontstaat een hof waarop de woningen georiënteerd zijn. De tien zelfstandige verblijven die hierin zijn ondergebracht 

liggen rustig en besloten. Tussen de aanbouw en de voormalige sacristie - nu kantoor/directiekamer en 

CECI N'EST PAS UNE ÉGLISE. de protane toe-e1qenmg van een Bossche School kerk 





u 

G) inbouw: onderwijskern 

(V aanbouw: zelfst. verblijf 

G) nieuwbouw: gez. verblijf 

(0 buitenruimte: 

plein 

hof 

59 



gastenontvangst/kleedruimte - blijft ook een hof bestaan; deze buitenruimte voorziet in een achterontsluiting en 

een vluchtroute vanuit het hof en garandeert als een soort privétuin de lichttoetreding tot het chique kantoor. Ook 

worden de verschillende richtingen van pastorie en sacristie hierin ondervangen. Het hof zelf mag wild begroeien; 

slechts de houten vlonder rondom waarop de buitendeuren van de verblijven uitkomen is begaanbaar. 

Nieuwbouw: gedeelde wooneenheden voor tijdelijk verblijf en een horeca-paviljoen 

In de nieuwbouw valt de wijkende gevel aan de straatzijde op; deze loopt parallel aan de voormalige kerkzaal en 

confronteert diens richting met die van de straat. De andere gevelloopt parallel aan de palissade om een rechthoekig 

plein in te sluiten. Deze nieuwbouw functioneert meer als een hostel en zal ongeveer plaats bieden aan 30 studenten. 

Er zit een souterrain onder met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een wasserette en een eetzaal, waardoor 

de totale hoogte inclusief de twee verdiepingen met kamers beperkt blijft, wat gewenst is tegenover de relatief 

lage palissade aan de overkant. De balkons of galerijen aan de pleinzijde op de eerste (halve) en tweede verdieping 

bieden bij (drukke) gelegenheden meer privacy en een mooier uitzicht over het plein. Het horeca paviljoen telt één 

verdieping en maakt een hoek met het hostel als een soort spiegeling van de hoek die de palissade met de toren 

maakt. Tussen die twee kleine hoeken is de suggestie van een afgebakend rechthoekig plein evident. 

Buitenruimte: het plein en een kerktuin 

Dat nieuwe plein bewerkstelligt een zwaartepunt in de nu nog ongebreidelde publieke ruimte. Het plein is in het 

geheel drie tredes verhoogd ten opzichte van het maaiveld en ligt gelijkvloers met het onderwijsgebouw, dat dan 

ook een nieuwe entree krijgt aan het plein. Ook de ontsluiting van het hostel en de horeca geschiedt via het plein. 

De geknotte toren (zie paragraaf 06.4 KvdHK {1}: een repliek) wordt een scharnierpunt tussen verschillende delen van 

het ruimtelijke programma; hij verknoopt het onderwijsgebouw met het plein, de dagkapel met een kerktuin en het 

onderwijsgebouw met de dagkapeL De Odiliakapel wordt opnieuw opgebouwd in de kerktuin waarin banken zullen 

staan die door enkele bomen van de weg en door een hoogteverschil en een heg van het plein worden afgeschermd. 

06.2 (Ge)bouwdelen als ontwerpaanleiding 

Uit de eerder opgesomde lijst met inconsistenties, omgedoopt tot zinloze feiten, zal ik hier de voornaamste 

elementen noemen die specifiek aanleiding zijn geweest voor een ontwerpbeslissing. 



lllilléR4 # 01 
(GElBOUWDEEL APSIS 

IMMIII plattegrond 

- vorm 
@IIIM historiserend 

. pMIMI # 02a 
(GE}BOUWDEEL 

M'äPMI aanzicht 

- grootte 
@MMM eigenwijs 

BIECHTSTOELEN 

Het blok met de apsis en de altaarnissen in de oostelijke zaalwand wordt letterlijk 

uit die wand losgesneden, die door de snedes ook doorgaanbaar wordt. Het blok 

komt op zichzelf te staan en omdat men er zich volledig omheen kan bewegen 

wordt het inzichtelijker gemaakt dan als lokale verdikking van de zaalwand waar 

men alleen maar langs loopt . 

Eén van de drie biechtstoelen wordt uit de wandopening verwijderd. De 

resterende wandopening die achterblijft zal opvallend afwijken van de andere 

openingen waardoor de biechtstoel als lokale aanleiding voor (verstoorde) 

maatvoering evidenter wordt. 

6 1 
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gwpMMI tt 08 
(GE)BOUWDEEL KERKZAAL 

IMI!MMI plattegrond 

- vorm 
@MMM eigenwijs 

"''''• # 09 
{GElBOUWDEEL KOLOM DAGKAPEL 

1811§111 plattegrond 

- vorm 
MMMM eigenwijs 

In een configuratie met twee ruimtes die ten opzichte van elkaar verdraaid zijn is 

het niet zonder meer evident welke van de twee daadwerkelijk verdraaid is. Door 

in de zaal een inbouw te ontwerpen parallel aan de gevels van de palissade komt 

die oriëntatie als het ware met 2-1 voor en wordt de kerkzaal als de verdraaide 

aangewezen. 

[ 

Normaal gesproken is een niet-dragende kolom niet per definitie belangwekkend, 

maar omdat het in dit geval wringt met de theorie heb ik er wel waarde aan 

gehecht. Ik heb dan ook besloten de niet-dragende eigenschap uit de twijfel te 

trekken en de kolom los te maken van het dak van de rondgang. Wat overblijft is 

dan echt de kolom als een soort leesteken. 



IGElBOUWDEEL RONDGANG 

Miifjdl plattegrond 

- vorm 
IIMIM eigenwijs 

R111Md # 17 
(GElBOUWDEEL 

F*fiii aanzicht 

- grootte 
@MMM eigenwijs 

WANDOPENINGEN 

De rondgang is een bijzonder boeiende ruimte in de gehele compositie. Ik heb 

deze ruimte als het ware herhaald binnen de zaalwanden waardoor de eigenlijke 

rondgang beschikbaar komt voor gebruik. De ruimtelijke differentiatie wordt 

meer ervaarbaar. De nieuwe rondgang is even ongemaatvoerd omdat de inbouw 

zich parallel richt aan de palissade en niet aan de zaalwanden, waardoor zoals 

eerder gesteld de kerkzaal wordt benadrukt als verdraaide ruimte. De rondgang 

in de zaal is veel smaller en hoger, waardoor in de ene richting licht van de 

bovenramen zat worden weerkaatst naar de oorspronkelijke rondgang en in de 

andere richting een mooi strijklicht op de wanden van de inbouw zat vallen. 

Zoals eerder gezegd komt één van de drie biechtstoelen te vervallen opdat de 

verbijzonderde wandopening zichtbaar wordt. De omlijste en overkraagde 

opening in het verlengde van het ingangsportaal wordt een plek voor de sprekers 

In de nieuwe grote (maar kleinere) zaat. Tot slot is er de vergrote opening ten 

behoeve van het koor die zat worden aangewend als entree tot de voormalige 

kerkzaal vanuit de nieuwe ingang. Door de grotere maat kan men makkelijker 

naar binnen en kondigt de receptie erachter zich duidelijk aan. 
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06.3 Motieven als ontwerpinstrument 

Van de gevonden of geïnterpreteerde motieven roep ik hier ook die in herinnering waarmee ik zelf heb gewerkt. Het 

hergebruik van de motieven schept een breder scala aan ontwerpmogelijkheden omdat zij een principe voorstellen, 

meer dan een particulier geval. 

Persoonlijke speelruimte in het veld van de eigen fascinatie of affiniteit 

Hier is mijns inziens geen ontkomen aan; een architect die zijn eigen fascinaties weert uit zijn plannen is overmatig 

rationeel, ongelukkig of beide. De algemene geldigheid van dit motief is dusdanig groot dat ik hierbij geen specifieke 

onderdelen van het ontwerp wil aanwijzen. De hele constructie van de opgave en de uitwerking hebben onder 

directe invloed van mijn affiniteiten gestaan, waarover ik in de inleiding al specifieker ben geweest. 

Ruimtelijke oriëntatie (in plaats van getalsmatige verhoudingen) tussen architectonische elementen 

De keuze om de Bossche maatverhoudingen niet als motief in te zetten was op basis van het historisch en theoretisch 

onderzoek al gemaakt. De plaats daarvan wordt niet exclusief ingenomen door het oriëntatiebeginsel zoals De Jong 

dat hanteert; toch heb ik wel een aantal beslissingen gebaseerd op oriëntatie-overwegingen, zoals het feit dat de 

toren in de nieuwe situatie een specifieker knooppunt tussen meer (buiten)ruimtes markeert. Ook heeft de nieuwe 

grote zaal in het gebruik een oriëntatie die tegengesteld gericht is aan die van de voormalige kerkzaal en is de nieuwe 

zaal zelf bovendien in de breedte georiënteerd in plaats van in de lengte. Door drie entrees op het nieuwe plein te 

oriënteren krijgt dat automatisch een zwaartepunt in de publieke ruimte, terwijl de nieuwe toegang tot de dagkapel 

juist niet aan dat plein ligt en zich dus meer afzondert van het nieuwe programma. 

Binnenruimtes van grote afmetingen als (buiten)plein 

De exterieure opvatting van de zaal heb ik versterkt door daarin een nieuw binnen te creëren; de nieuwe rondgang 

die ik maak kan dan in plaats van als plein (zoals bij de voormalige kerkzaal) als straat worden gelezen. Door de 

programmering is de voormalige rondgang ook geïnterioriseerd, waardoor de zaal nog meer een buiten wordt 

tussen een binnen aan weerszijden. De ruime hoogte en de hogere lichtintensiteit in combinatie met een vloer van 

vlak geplaveide kinderkopjes in de nieuwe rondgang versterken het straatbeeld. 

De kolom als notatie (in plaats van als constructief element) 

Behalve dat de kolom waarin dit motief is gevonden zelf als het ware formeler genoteerd is, heeft dit motief zich 

vertaald in andere bouwdelen die we eerder als een notatie kunnen lezen dan als bouwkundige constructie. Zo is 

er op meerdere plaatsen een aantal taatsdeuren toegepast dat niet zozeer een deurfunctie belichaamt als wel de 

geleding van een opening bewerkstelligt, met de mogelijkheid om de geleding van de opening te transformeren in 

een geheel dicht vlak. Dit gebeurt tussen de foyer in de voormalige rondgang en de entree van de dagkapel, en tussen 

de nieuwe zaal en het atrium (zie de tekeningen in deel 11). Op die laatstgenoemde plek bewerkstelligt het viertal 

taatsdeuren een soort filter op de oude centrale as die zoals we eerder zagen sterk in de bouwkundige elementen 



van het gebouw besloten ligt, als ook een akoestische verbetering van de ruimte door de met leer bespannen stalen 

raamwerken. 

Perspectiefdistorsie 

De perspectiefdistorsie zoals Jan de Jong hem heeft ingezet spreekt mij in bouwkundig opzicht bepaald niet aan. In de 

presentatie is het echter een ander verhaal; waar de bouwkundige toepassing vooral een grootsheid wil pretenderen 

door te rekenen met de beperkingen van het menselijk oog, kan de presentatie simpelweg aan die beperkingen 

voorbijgaan. Er zijn twee middelen die ik veelvuldig heb gebruikt waarin perspectiefdistorsie een rol speelt. Enerzijds 

is dat het gebruik van een supergroothoek objectief in de fotoregistratie, dat de perspectivische wijking versterkt bij 

de minste kanteling van de camera, en anderzijds is dat een manier van perspectieftekenen die deels- maar bewust 

-voorbijgaat aan een realistische beeldhoek van het menselijk oog, waarvan de beperking wat mij betreft dus niet 

maatgevend hoeft te zijn voor een impressie van ruimte. 

Sterke ruimtelijke differentiatie (in plaats van ruimtelijke verwantschap) 

De voornaamste differentiatie in het oorspronkelijke plan bestaat tussen de rondgang en de verdiepte, hogere en 

bredere en helderder verlichte kerkzaal, versterkt door de beperkte grootte van de openingen in de zaalwand. Ter 

plekke van de dagkapel wordt de nieuwe rondgang (in de voormalige kerkzaal) een kleine meter extra verdiept 

waardoor de onderwijskern meer gescheiden wordt van de kapel zonder een fysieke grens te maken. Tegelijkertijd 

wordt op een aantal andere plekken juist de doorgaanbaarheid van de wand ingezet om de overgang van de ene 

ruimtelijke entiteit naar de andere te kunnen beleven; een nieuwe entree wordt gemaakt (bij de voormalige 

zangersruimte), in de achterwand worden twee openingen aangebracht om de apsis (bij de nieuwe garderobe), de 

nieuwe foyer aan de westzijde is ook door de zaalwand heen bereikbaar vanuit de grote zaal en het sprekersbalkon 

bij de voormalige zaalentree biedt de mogelijkheid om de zaal in te gaan zonder die daadwerkelijk te betreden. 

Binnen de rondgang wordt de dagkapel nog onderscheiden met een nieuwe houten vloer die de ruigheid van de 

ruimte goeddeels intact laat maar als een soort tapijt een specifiekere plek markeert. De kerkzaal wordt als het 

ware verjongd tot een nieuwe kleinere zaal en voor het overige deel radicaal versmald tot een straatachtige ruimte: 

de nieuwe rondgang. In de nieuwbouw wordt tot slot een volledige nieuwe ruimtelijke entiteit ingebracht waarvan 

de wanden van buitenaf slechts op momenten het (afwijkende) karakter verraden . Ook binnen de nieuwbouw 

kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen de nieuwe op het atrium georiënteerde (groeps)ruimten en de 

werkplekken aan (of in) de buitenwand die zich juist naar buiten richten en vooral een nieuw perspectief bieden op 

de gevels en het plafond van de voormalige kerkzaaL 

Typologische modernisering 

Men zou kunnen stellen dat dit motief ten grondslag ligt aan het knotten van de toren. Nu is dat niet zozeer een 

typologische modernisering als wel een versobering of abstrahering van de oude toren. Door juist de top met 

de penanten, de betonlijst, het kleine tentdakje en de dakruiter te verwijderen verliest de toren grotendeels zijn 
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profilering en wordt hij gereduceerd tot een algemeen type. De herkenbaarheid en mogelijke iconische waarde 

blijven gehandhaafd, maar de symbolische ballast- die van de kerktoren- wordt overboord gegooid. 

Het inverteren van een vertrouwd principe 

De eerste inversie bestaat in de distorsie van het binoom binnen/buiten. Oorspronkelijk zou een binnenruimte in 

het centrum (het altaar onder het ciborium) een drievoudige en omkerende binnen/buiten relatie om zich heen 

organiseren (altaar/zaal, zaal/rondgang, rondgang/buiten). Het nieuwe plan plaatst met het atrium een buiten in het 

hart, en de binnen/buiten relatie die daaromheen wordt geïnstalleerd is van doorgaande in plaats van omkerende 

aard: atrium (bu)/inbouw (bi)/nieuwe rondgang (bu)/oude rondgang (bi)/buiten. Alleen die laatste daadwerkelijke 

buitenruimte is nog ambigue: het nieuwe plein, het nieuwe hof (en het kerkhof) kunnen nog als een soort binnen in 

het grotere buiten worden gelezen. 

De tweede inversie vindt plaats in de palissade. We hebben gezien dat de palissade zelf al een inversie is van de 

diastylos kolomstelling. Voor de nieuwe entree worden zes betonplanken verwijderd (zie tekeningen in deel 11). 

Daarvoor in de plaats wordt een open houtconstructie geplaatst met kanteldeuren. Achter de open latten bevindt 

zich een tochtsluis met twee stalen taatsdeuren tussen twee glaswanden parallel aan de gevel. Met de houten 

constructie wordt het profiel van de oude gevel gecontinueerd: ter plekke van de (verwijderde) betonplank zijn de 

latten dieper en komen ze uit het vlak; ter plekke van de glasstroken zijn de latten ondieper. Tegelijkertijd worden de 

diepe latten verder uit elkaar geplaatst (als een kolomstelling in een kolom, nota bene met een eustylos verhouding 

tussen de open en dichte delen) waardoor de open/dicht relatie tussen de •betonplank• en het •raam• wel omkeert. 

06.4 Terugkomend op KvdHK {1): een repliek 

De impressionistische waardering is achteraf min of meer gereduceerd tot een analytische verkenning. Toch heb 

ik enkele beeldende lezingen van het gebouw laten zien en daarop wil ik hier vanuit mijn nieuwe plan reageren. 

Een terugblik op de eerste analyses rondt de uitleg van het ontwerp in het verlengde van de voorafgaande 

werkzaamheden af. 

Het gebouw als centrale (liturgische) as 

De as blijft sluimerend bestaan doordat een nieuw atrium in het centrum van de inbouw ruimte laat aan een 

doorzicht (mits de taatsende deuren die de verjongde zaal afsluiten geopend zijn). Functioneel wordt de as echter 

omgedraaid; het podium bevindt zich aan de voormalige entreezijde. 

Het gebouw als delete-knop voor de voormalige kerk 

Ik zou mijn plan in toetsenbord-retoriek liever als shift-knop lezen, waarmee een onderliggende functionaliteit van 

het bestaande gebouw toegankelijk wordt gemaakt. 



Het gebouw als onderwerp van gesprek 

Ik had een documentatievoorwaarde gesteld die eventueel aanpassingen of zelfs (gedeeltelijke) sloop mogelijk zou 

kunnen maken. Deze gedachte is verwant met de Japanse houding waarin erfgoed minder materieel beschouwd 

wordt. Mijn project lijkt me in dezen een waardevolle stap. Bovendien lijkt me dat het gebouw juist (weer) stof tot 

discussie kan geven in een aangepaste conditie, en bovenal in gebruik. 

Het gebouw als ruimtelijke plattegrond 

Deze studie gaf te kennen dat het gebouw in fysieke zin dusdanig weerbarstig is dat onbehouwen sloop niet het 

middel is om het plan te kraken. Die conclusie was een extra aansporing om de theoretische achtergrond op scherp 

te zetten op zoek naar minder drastische maar des te effectievere middelen. 

Het gebouw als trekpleister 

Het iconische karakter van het gebouw schuilt gedeeltelijk in de toren; die prijkt dan ook op de ansichtkaart. Nu is de 

toren in de huidige staat een onmiskenbaar symbool van de kerk. Om die reden heb ik besloten de toren te knotten. 

Door juist de top met de penanten, de betonlijst, het kleine tentdakje en de dakruiter te verwijderen verliest de 

toren grotendeels zijn profilering en wordt hij gereduceerd tot een type. De herkenbaarheid en mogelijke iconische 

waarde blijven gehandhaafd, maar de symbolische ballast wordt overboord gegooid. 

Het gebouw als verzameling liturgische objecten 

De preekstoel en de cancelli zijn in het verleden al gesloopt. Het altaar degradeerde met het Tweede Vaticaanse 

Concilie (1962-1965) tot een achterstevoren staand object, aangezien de priester het gezicht voortaan naar het 

volk toe zou richten in plaats van de rug. Omdat dit altaar sparingen voor de knieën van de pastoor heeft aan de 

zaalzijde en verankerd is in het plateau in de vloer van het priesterkoor staat het feitelijk dus al jaren verkeerd om. 

De volgende stap is dat er aan geen van beide zijden iemand zal staan preken. Van de drie biechtstoelen worden er 

twee behouden die de verjongde zaal aan twee kanten flankeren. De O.L.V.-kapel en de doopvont blijven intact en 

zelfs bruikbaar in de dagkapeL De Odiliakapel zal wel worden verwijderd van de huidige plek in de toekomstige foyer, 

maar krijgt een nieuwe plek in de kerktuin grenzend aan de toren (waarin zich de nieuwe entree voor de dagkapel 

bevindt). Zo blijft het kapelletje voor het dorp (en bezoekers) behouden en toegankelijk. 
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07 Retrospectieve reflectie 

Als laatste onderdeel van de methodische inzet van AHT kan de retrospectieve reflectie worden opgevat als een 

commentaar vanuit het perspectief van de behandelde theoretische bronnen. In hoeverre is hun invloed voelbaar 

aanwezig in het eindresultaat van dit project zoals dat zich ontwikkelde sinds de behandeling van de theorie. De 

doelstelling die ik formuleerde luidt de ontheiliging van de Bossche School en de definitieve bevrijding van het 

gebouw. Hoe verhoudt zich dat voornemen en mijn invulling daarvan tot de architectuurtheoretische inzichten van 

de beide behandelde theoretici? 

07.1 Antonio Monestiro/i: hyperoniem van Van der Laan 

Er zijn twee keuzemomenten geweest die een inhoudelijke verwantschap van het resultaat van dit project met 

Monestiroli op afstand hebben gehouden. Het eerste was de keuze voor het semantisch fundament van de 

architectonische taal binnen de architectuur zelf en het tweede was de keuze voor discontinuïteit met de Bossche 

School. De implicaties van de eerste keuze zijn duidelijk; de tweede is fataal omdat de theorie van Monestiroli die 

van Van der Laan volledig insluit. Een breuk met Van der Laan is in feite een breuk met Monestiroli. De reden waarom 

ik de theorie van de Italiaan bewust een ruimere dekking toedicht is zijn rijke analogiebeginsel maar bovendien 

het feit dat zijn schrijven op een veel abstracter niveau blijft (hangen) dan dat van Van der Laan (die hem dat ook 

zeer zeker zou hebben kwalijk genomen) . Dat maakt hem een soort Van der Laan light, wiens invloed zich dan ook 

voornamelijk beperkt tot de theoretische duiding en waardering van de Bossche School, onder andere met behulp 

van zijn definities van taal en stijl. In mijn reactie en vervolg daarop heb ik op hem nauwelijks nog een beroep gedaan. 

07.2 Peter Eisenman: antoniem van Van der Laan 

Tussen Van der Laan en Eisenman bleek één schijnbare overeenkomst te bestaan: een neiging om de architectonische 

discipline te verzelfstandigen. Die diskwalificeer ik echter omdat die intentie geheel verschillend beargumenteerd 

wordt. Peter Eisenmans invloed is nog in een later stadium evident aanwezig dan die van Monestiroli; zonder zijn 

onverdraagzaamheid over te nemen heb ik wel zijn breekijzerige houding aangenomen. De kritiek op de Bossche 

School en de argumenten voor discontinuïteit kunnen dan ook in de geest van Eisenman worden uitgelegd, wat 

in zekere mate ook geldt voor de doelstelling en het motto. Een interessante vraag tijdens deze reflectie zou dan 

ook zijn of mijn architectuur gestalte geeft aan wat Eisenman een niet-klassieke architectuur noemde. Gezien de 

radicale aard van Eisenmans voorstel ben ik voorzichtig om daarop volmondig ja te antwoorden. Aan de voorwaarde 

die hij aan het niet-klassieke stelt, «namelijk om architectuur te lezen als een tekst,, (zie hoofdstuk 04 Theoretisch 

onderzoek), voldoe ik mijns inziens wel- minstens ten dele. Het niet-klassieke in mijn plan is echter niet zozeer een 

autonoom grondvest als wel de aard van mijn reactie op de specifieke onderlegger, het kerkgebouw. Toch kan dat 

verband worden geabstraheerd van de ontwerpende reactie op één gebouw naar een houding ten aanzien van 

architectuur in algemene zin. Het weren van welke 'fictie' dan ook lijkt mij een nastrevenswaardig doel, waarmee ik 

niet wil zeggen dat ik bij dezen een permanente iconoclast ben (geworden); de ontheiligende doelstelling stelde ik 

zeer specifiek naar aanleiding van wat ik in deze casestudy heb aangetroffen. 
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08 Epiloog: een kritisch postscript 

Waar de retrospectieve reflectie nog onderdeel uitmaakte van een uitgesproken methodische bedoeling evalueert 

deze epiloog het project in zijn geheel. Om die reden zoom ik hier vanuit het eindresultaat verder uit dan tot het 

theoretische raamwerk en zal ook dat raamwerk zelf kritisch worden bekeken. 

08.1 Methode 

Initiële inspiratie 

Het allereerste theoretische wapenfeit ligt besloten in de keuze om de leerstoel AHT in het project te betrekken. Die 

keuze was sluimerend gemotiveerd door wat ik later expliciet heb gemaakt in de conceptie van architectuur en AHT 

als Non Overlapping MAgisteria (NOMA) . De eerste methodische beslissing was om daarbij AHT recht van overpad 

te verlenen. Met deze beeldspraak is in de meest algemene zin de rol van de theorie gegeven; dit is de parapluie 

waaronder de gekozen bronnen hun plek vinden . 

Omdat het kader dat door de gekozen bronnen zou worden gevormd pas gedurende het proces definitief vorm 

kreeg is het minder a priori bepaald dan de initiële inspiratie in de zuivere projectopzet voorstelt. Toch is het project 

inhoudelijk wel degelijk met de selectie van de bronnen begonnen. De eerste was onvermijdelijk Dom Hans van der 

Laan, wiens theorie van grote invloed is geweest op Jan de Jong en daarmee op het onderwerp van de opgave, de 

kerk van Odiliapeel. 

Vervolgens was er een aanvullend perspectief nodig om het onderzoeksobject te mobiliseren. Daarvoor zijn 

Antonio Monestiroli en Peter Eisenman ten tonele gevoerd. Zij hebben met de Bossche School gemeen dat zij zich 

met de architectonische taal hebben bezig gehouden, maar delen met elkaar weinig tot niets. In hun onderlinge 

antinomie schuilt de kracht van deze architectuurtheoretische referenten: doordat zij twee uitersten van een 

architectuuropvatting representeren blijkt de relevantie van de vragen die zij verschillend beantwoorden en wordt 

een breedvoerig scala aan tussenliggende posities geopend. Met een gespecificeerde achtergrond waartegen het 

onderzoeksproject wordt geplaatst kan het ook nauwkeuriger gepositioneerd worden in plaats van enkel worden 

verplaatst. 

Tot slot bleek een uitbreiding van deze structuur noodzakelijk om de probleemstelling productief te kunnen maken. 

Met de introductie van het Zinloze Feit van Gerard Reve werd een feitelijke inbraak geforceerd. Deze bron is meer 

literair dan theoretisch en biedt juist daarom de gelegenheid om een vrijzinnige slag te maken. 

Tussentijdse toetsing 

De eerl ijkheid gebiedt me te zeggen dat de tussentijdse toets vooral impliciet een instrument is geweest. Door 

de regelmatige afwisseling tussen ontwerpende werkzaamheden en theoretisch lezen en schrijven hebben beide 

deeltrajecten elkaar voortdurend beïnvloed. Toch nam de productiviteit in het ontwerpende traject exponentieel 

toe naarmate de tekst een concretere en steeds meer gefundeerde stellingname uitsprak. Evengoed als de kritische 
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analyse van het gebouw voorafgegaan werd door wat ik later een licht opportunistische verkenning noemde, zie ik 

de vroege ontwerpwerkzaamheden ook meer als een uitgebreide vingeroefening. De belangrijkste tussentijdse toets 

was dan ook het moment dat ik het ontwerp weer oppakte nadat het ongeveer twee maanden min of meer stil had 

gelegen omdat ik tijdelijk al mijn aandacht op mijn (expanderende) schrijven wilde richten. In die periode is de grote 

lijn in het betoog zoals het nu te lezen is geschreven, die me daarna in staat stelde eerdere ontwerpbeslissingen te 

evalueren en nieuwe te nemen. 

Retrospectieve reflectie 

Hiervan was het doel tweeledig; enerzijds kon ik mijn eigen resultaat proberen te bekijken door andermans ogen, 

met als conclusie dat ik op momenten veel dichter tot Eisenman ben genaderd dan ik vooraf gedacht had. Daarnaast 

vormen de bronnen nu ook een koppeling tussen het theoretische deel van het project en het ontwerp, waardoor 

hun invloed geen open einde kent. 

08.2 Proces: een (theoretisch) reisverslag 

Voordat het project inhoudelijk vorm kreeg heb ik geprobeerd me bewust te zijn van de risico's die ik in de praktijk 

regelmatig verbonden heb gezien aan een voorname rol voor AHT in een ontwerpproject. Dat bewustzijn is gestold 

in drie zogenaamde valkuilen. Om die te omzeilen en ruimte te laten voor de intuïtie heb ik niet zozeer vooraf een 

rationeel en bovendien volledig pad uitgestippeld, maar vooral de al te rechte wegen uit mijn route buitengesloten. 

Een niet lineair vastgelegde route laat meer ruimte aan ontvankelijkheid voor het onvoorziene. Tegelijkertijd 

moet voor deze optie op een rijkere schakering van mogelijkheden een prijs worden betaald in de vorm van een 

grotere onzekerheid waarmee men op pad gaat. Ten tijde van een versoepelde grip op het roer verschuift de rol 

van de rationaliteit dan ook als het ware een fase: behalve humus voor a priori argumentatie is het een middel 

om voortschrijdend inzicht en ongeplande wendingen gaandeweg of achteraf te duiden, als respectievelijk een 

(interpretatieve) registratie of reconstructie van een deels intuïtief traject. Dit type voortgang was de aanleiding 

voor de reisverslagachtige opzet van deze scriptie. Op bladzijde 166/167 volgt een grafische weergave van het traject 

dat ik heb afgelegd in een soort landkaart. 

Tussen Scylla en Charybdis: Antonio Monestiroli vs. Peter Eisenman 

De grootste moeilijkheid in het AHT traject was een gedeeltelijk uitblijvende affiniteit met het werk van Antonio 

Monestiroli en Peter Eisenman. AM maakte een tamelijk stugge en conservatieve indruk, met geschreven werk 

dat letterlijk en figuurlijk in de wollige Italiaanse traditie staat. In zijn «lessen>> draait hij vaak hetzelfde rondje (1)

enigszins om de hete brei heen, leest hij in historische continuïteit een soort oneindige zuigende werking {2) en is 

er één punt- de idee van de drie referenten- waarin alle theorie convergeert {3): hallo Charybdis. Daartegenover 

stond de onverdraagzame Amerikaan, met zijn pseudo-intellectuele fuzzy logica, zijn ietwat onsympathieke de(con) 

structieve neigingen en de vele gezichten (zes misschien?) die hij in zijn carrière heeft laten zien. Voorwaar, daar 

toont zich Scylla. 



Ik moest eraan worden herinnerd dat een positieve bejegening en sympathie geen voorwaarden zijn voor het 

instrumentaliseren van de bronnen die ik tenslotte om hun inhoudelijke relevantie had gekozen meer dan om een 

persoonlijke gelijkgezindheid. Gelukkig is de oceaan tussen Italië en de VS breder dan de straat van Messina tussen 

Sicilia en Calabria waardoor ik de nodige ruimte vond om mij verkennend heen en weer te bewegen. Bovendien 

werd PE een stuk minder monsterachtig na de methodische amputatie van alle andere koppen dan die die spreekt 

in een vroeg artikel van hem waarop ik me heb geconcentreerd, «The end of the clossicol>>, zonder dat hij daarbij 

zijn venijn verliest. 

Na een moeizame kennismaking en een zeer kortstondige flirt met AM is het zwaartepunt van mijn project duidelijk 

in de richting van PE verschoven. De manier waarop AM het begrip analogie hanteert vond ik interessant om de ruime 

hoeveelheid mogelijkheden die erdoor wordt geopend. Echter in de onvermijdelijke discussie over architectonische 

taal en de onverenigbare standpunten over het semantische fundament daarvan vond ik de argumenten van PE 

duidelijker en bovendien overtuigender. Met de keuze voor dat fundament in de architectonische middelen zelf 

(zie hfst 5 Ontwerpopgavel koos ik definitief voor het architectonisch halfrond van PE. Gaandeweg bleek ik mijn 

gelijkgezindheid met PE te hebben onderschat; zo het blijkt liggen de valkuilen waarvoor ik mezelf heb willen 

waarschuwen in intentie niet zo gek ver verwijderd van de 'ficties' van PE. Met een beetje goede wil en zonder mijn 

korte en relatief on onderbouwde introductie van de valkuilen te willen overschatten zou ik de overmatige rationaliteit 

met als gevolg de geveinsde objectiviteit in verband willen brengen met de 'fictie' van de rede met als gevolg de 

simulatie van waarheid. Het problematische waarheidsbegrip heb ik zelf aangehaald als onmogelijke legitimatie 

van een starre verhouding tussen product en methode die ik niet als wederkerige argumenten wil zien. Vanuit een 

soortgelijke ongemakkelijkheid bekritiseertPEde uitleg van het begrip compositie door Leone Battista Alberti : «nat 

on open-endedor neutrol process of transformation, but rather a strategy for arriving at a predetermined goal>> 102
• 

Tot slot sluit mijn voorstel om geen (armoedige) legitimatie te zoeken in een geleende autoriteit van buiten de 

architectonische discipline in zekere zin aan bij het pleidooi van PE om überhaupt de hele betekenis van architectuur 

niet buiten de architectuur zelf te zoeken. 

Het moment waar mijns inziens PE en AM elkaar raken is in de totstandkoming van een stijl. Waar bij AM alles in 

dienst van het vestigen van een stijl wordt gesteld, wijst PE juist op de risico's inherente aan elke stijl, namelijk 

'ficties' (zie paragraaf 05.2 Discontinuïteit met de Bossche School) . In het (valse?) dilemma dat vraagt te kiezen tussen 

stijl of het weren van 'ficties' kies ik nu voor dat laatste. 

Tussen SvH en BC: AE vs. AHT 

Om mijn zelfbenoemde status als «onmiskenbaar kind van de conjunctieve cross-over generatie" (zie paragraaf 02 .3 

Architectuur als buitenbeentje) eer aan te doen heb ik bewust niet exclusief gekozen voor een zwaartepunt bij een 

van de leerstoelen. In plaats daarvan heb ik kans gezien om de twee trajecten zeer dicht bij elkaar te brengen en om 

ze beide tot een volwaardig resultaat te brengen waarvan de producten deels overlappen. 

102 Peter Eisen man, 'The End of the Classica!: The End of the Beginning, the End ofthe End' (1984), in: Perspecto, p. 159. 

CEC I N'ES T PAS UNE ÉGLISE. I!I• !I· lil•l!l•ll·liiJDimtmiiiDZ'Jilmil·:li·Bil!lillmil!mll:mill 



Toch heb ik bewust geen heel uitgebreide verslaglegging van de totstandkoming van mijn ontwerp opgenomen. Naar 

mijn idee zou dat ten koste gegaan zijn van de helderheid (en de gewenste lengte) van het verhaal. In plaats daarvan 

heb ik in het plan belangrijke momenten geïsoleerd om de samenhang tussen de theorie en het ontwerp te schetsen 

en heb ik de tekeningen dusdanig uitgebreid uitgewerkt en van informatie voorzien dat zij op zichzelf een verhaal 

te vertellen hebben. Dat laatste is in zekere zin een risico met betrekking tot de mogelijkheden tot (onbedoelde) 

interpretaties. Tegelijkertijd kan een dergelijke meerduidigheid in de ontvangst, ook als die onbedoeld is, een kracht 

zijn, met name omdat ik heb aangegeven dat ik architectuur niet graag op een enkelvoudige *waarheid* vastpin. 

Bovendien heb ik eerder gesteld dat het ontwerp ook op eigen benen moet kunnen staan en niet mag vervallen tot 

een illustratie bij het geschreven woord. 

08.3 Conclusie 

De interdisciplinaire coalitie van AE met AHT 

Op basis van voorgaande terugblik kan concluderend worden gesteld dat de coalitie van beide leerstoelen 

vruchtbaar is geweest; de analyse van Van der Laan, de Bossche School en de positie van Jan de Jong daarin heeft 

in het historische domein feitelijke kennis opgeleverd. Met de analyse die het onderwerp in het bereik van een 

theoretische notie van taal en stijl heeft getrokken zijn er ook op theoretisch vlak heldere uitspraken gedaan over de 

status van de Bossche School en is er een punt gevonden waarop Monestiroli en Eisenman-als antoniemen- elkaar 

toch raken. Bovendien heeft de theorie voor mij persoonlijk diepgang en precisie in het project gebracht, waardoor 

ik durf te stellen dat ik inderdaad mijn bedoeling om voorbij het formele contrast te geraken heb waargemaakt. Aan 

de hand van hun ideeën over taal en stijl kwam ik tot een beargumenteerde waardering van de Bossche School, maar 

een feitelijke doorbraak in de hermetische status-quo van het bestaande gebouw heb ik met het literaire thema van 

het Zinloze Feit van Gerard Reve geforceerd. 

Dat laatste gegeven fascineert en verheugt me in het bijzonder; dat de doorslaggevende manoeuvre juist op 

een thema uit de literatuur gebaseerd is. Het artikel waaruit ik eerder begrippen leende met betrekking tot de 

stichtingsmythe (zie paragraaf 04.4 Theoretische bezwaren ten aanzien van de Bossche School) heeft ten doel de 

literatuur uit te leggen als dé mogelijkheid voor interventie, in een politiek systeem welteverstaan, de democratie, om 

te dienen als waarborg van de erkenning van haar fictieve grondvesten. De precieze aard van deze onderneming is te 

uitvoerig om hier volledig te behandelen en uiteraard is de aard van het systeem waarin ik heb willen interveniëren 

bepaald niet politiek. Toch heb ik eerder de vergelijking gemaakt tussen het stichten van een politieke orde en het 

vestigen van een architectonische stijl op basis van een stichtingsmythe, en net zo wil ik ook in de architectonische 

variant de mogelijkheden die de literatuur biedt toelichten. 

Ten eerste is er een verband met de stichtingsmythe; we hadden de voltooid tegenwoordige toekomende tijd al 

benoemd als linguïstische equivalent, waarmee de mythe zelf ook (deels) literair uitgelegd kan worden. De literatuur 

onderscheidt zich door de volmondige erkenning van haar fictieve aannames en om die reden geniet zij ook een 

zekere immuniteit. Daardoor is de literatuur geen middel voor een concreet doel, geen macht die kan worden 



uitgeoefend en gaat er ook geen waarheidsclaim vanuit. Het is eerder omgekeerd: «the rea/ization ofthe inability 

to negate anything»103
• Op die manier kan literatuur worden opgevat als een dissimulatie zoals Peter Eisenman die 

beoogt met het niet-klassieke, die niet de ontkenning noch het omgekeerde is van wat simulatie betekent: de poging 

het vers~hil tussen werkelijkheid en fictie op te heffen. Het onderscheid tussen die twee blijft intact maar op het 

niveau v•n de betekenis zijn ze verbonden. Het inherente fictieve karakter verleent de literatuur iets zachts waardoor 

het heel ongedwongen en aangenaam is om ermee te werken, terwijl de doeltreffendheid er niet minder om hoeft 

te zijn. Hoewel mijn ingreep zelf niet zozeer literair is maar op een literair thema gebaseerd is, heb ik daarmee wel 

iets van de rijkdom van de literaire interventie laten zien. 

Ceci n'est pas une église. 

Ontstaan als letterlijke werktitel voor de herbestemming van een kerk en als visueel grapje in het tussencolloquium 

(«Ditis geen kerk; dit is een projectie van een scan van de achterkantvan een reproductie van eenfoto van de kerk.»), 

bleek 1:11 titel gaandeweg ook steeds toepasselijker. De herbronning op zich, naar een werk van René Magritte104
, is 

een soo~ stil protestje tegen de gemakzucht van de prominente beeldcultuur; het kleinste beetje tekst, of te weinig 

tekst, kar opheldering - of juist verwarring veroorzaken. Hoewel de vervreemdende directe relatie tussen het beeld 

en de tèkstuele ontkenning ervan uit het onderliggende werk van Magritte grotendeels ontbreekt, is het aantal 

mogelijke interpretaties dat overeind blijft er niet minder om. 

De letterlijke lezing staat hoe dan ook als een huis: dit is geen kerk (meer), dit is een universiteitsgebouw. Een 

veel aangehaald thema naar aanleiding van het schilderij van de pijp is de onmogelijkheid om beeld en woord te 

reduceren tot elkaar. Dat kan worden uitgelegd als een aansporing om zich in beide werelden te engageren, in mijn 

geval vi~ twee leerstoelen. Een tweede aansporing die van het werk uitgaat is om objecten anders te lezen dan in 

termen van evidente •essenties•, wat ik heb geprobeerd in mijn impressionistische waardering van het kerkgebouw. 

De twee boeiendste interpretaties verkrijgen hun relevantie via Eisenman. Doordat Magritte een beroep doet op 

een oude conventie die het beeld en de tekst verbindt, namelijk die van het bijschrift als duiding van het beeld, 
I 

vergroot hij de spanning tussen het beeld en het bijschrift. Door die conventie kunnen we dat niet anders lezen 

dan als betrekking hebbend op het beeld, nota bene met aanwijzend voornaamwoord («ceci») en het werkwoord 

'zijn' («est"). Om die reden doemt onvermijdelijk de waarheidsvraag op: is dit nu wel of geen pijp? Als Magritte 

hierme~ de aandacht wil verschuiven van een eenduidige waarheid naar een meerduidige ambiguïteit komt dat 

overeen met Eisenrnan's (en mijn) allergie voor één waarheid. Op een heel impliciete manier relativeert Magritte 

de waarheidsclaim van het werkelijkheidsgetrouwe beeld als een soort 'fictie'. Tot slot toont de tegenstrijdige 

boodschap in Ceci n'est pas une pipe sterke verwantschap met de betekenis van het masker dat Eisenman aanhaalt 

als voorbeeld van dissimulatie ter illustratie van het niet-klassieke: «the sign of pretending to be not what one is, or 

the negation of what is behind it»105• Hoe dan ook: Dit is geen kerk. 

103 Au e van Rooden, 'lnterruptlng mythol01lcal polities? On the possibility of a literary interventlon! (2009), In: Theory & Event, vol. 12, 

no. l . 
104 Ren Ma1r1tte, Ceci n'est pas une plpe. (1928-'29) 

105 l r Eisenman, 'The End ofthe Classica!: The End ofthe Seglnnlng. the End ofthe End' (1984), in: Perspecta, p. 166. 
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09 Herkomst van afbeeldingen 

Foto's, tekeningen en andersoortige afbeeldingen die niet in deze opsomming voorkomen zijn van eigen hand. Alle 

afbeeldingen in het verslag zijn genummerd en op basis van dat nummer volgt hieronder de bronvermelding. 

02 foto uit het archief van drogisterij Wijnen (Oudedijk 51, Odiliapeel) 

03 volledige weergave van twee pagina's uit het eerste Plastisch Lexicon 

Haan. H.d. 8. Haagsma. I. 119961. Plastisch lexicon.- een kleine encyclopedie van de 'Bossche Schoor Haarlem.- Anhitext. p. 48-49. 

05 ansichtkaart uitgegeven door drogisterij Wijnen (Oudedijk 51, Odiliapeel) 

07 grafische weergave door Dom Hans van der Laan 

Laan, H.v.d. 119911. Oe architectonische ruimte: vijftien lessen over de dispositie van het menselijk verblijf. Leiden.- Brill, p. 94. 

OB grafische weergave door Dom Hans van der Laan 

Laan, H.v.d. 11991). Oe architectonische ruimte: vijftien lessen over de dispositie van hel menselijk verblijf. Leiden .- Brill, p. 139. 

09 in het grafisch overzicht van media met betrekking tot de Bossche School: 

14-21 

Bedevaartsoord Syracuse 
Haan, H.d. 8. Haagsma. I. 11996). Plastisch lexicon.- een kleine encyclopedie van de 'Bossche School'. Haarlem.- Architext. p. 94 . 

KI!' r k 0 d i I i a pee I : 

hit pJ /kerken.eldocub.rug.nl/root 

Jan de Jong 
Holtmann, H. {20041. Oe Willibrordkerk Almelo: het erfgoed van Oom Hans van der laan, Jan de Jong en Théodore 
Slrawinsky. Almelo .- woningstichting Sint Joseph i.s.m. gemeente Almelo, p. 31 . 

Kapel Helmond : 

httpJ /www .oorlogsmusea.nl/ artikei/35/S t- Josef -Gedachtenis-Kapel.htm 

Kloostl!'r Roo$enberg 
Ferlenga, A. 8. Verde, P. {2001). Oom Hans van der laan: works and words. Amsterdam: Anhitectura 8. Natura, p. 94. 

Huis Naalden : 

hl t p:// www. vanderl aansticht ing.nl/leven-werk-gebouwd- werk .php 

Klooster Kerkstraat 
httpJ /www .ar<hitext .nl/thematismos.html 

BibliothiH!k Vaats 
http.-//www.benedictusberg.nl/ 

Hans van d!r laan 
hit p://bosscheschool .blogspot .com/2001/05/dom- hans-van-der-laan-1904-1991-bij-een.html 

foto's uit het online archief van de R.U.G. 

hit p://kerken.eldocub.rug.nl/roo t 

26 fragmenten van de originele tekeningen uit het archief van de Jan de Jong stichting 

30 foto uit het archief van drogisterij Wijnen ( Oudedijk 51, Odiliapeel) 

34 foto uit het online archief van de R.U.G. 

httpJ /kerken.eldoc.ub.rug.nl/root 

37 grafische weergave uit het eerste Plastisch Lexicon 

Haan, H.d. 8. Haagsma, I. {1996). Plastisch lexicon: een kleine encyclopedie van de 'Bossche School'. Haarlem: Anhitext, p. 101. 

45 foto uit het online archiefvan de R.U.G. 

hl t pJ /kerken.eldoc .ub.rug.nl/root 

53-56 Afbeeldingen van het werk van John Körmeling 

Körmeling, J. {2002). A good book. Eindhoven.- van Abbemuseum {i .s.m. Plug in editions Winnipeg 8. The power plant Toronto). 
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57 afbeelding van het werk van John Körmeling 

Tummers, T. 11. Dijk, H.v. 11966}. John Körmeling. In: Wiederha/1, nr. 3, p. 16-21. 

58 afbeelding van het werk van John Körmeling 

Körmeling, J. 12002}. A gaad baak. Eindhoven: van Abbemuseum !i.s.m. Plug in editions Winnipeg 11. The power plant Toronto}. 

65 In de grafische weergave van het afstudeertraject: 

lgnasi de Sola-Morales 

htt p:// arquicat alana.blogspot .com/2010/05/ignasi-de-sola-morales-i-rubio.html, geraadpleegd op 06/10/2010. 

Hans Oötlgast 

Nerdinger, W. 11996}. 'Hans Döllgast: lichtvoetig-puriteinse architectuur'. In: OASE, 49/50. 

C h r i st i a n Pot tg i esse r 

http://www.pottgiesser.fr/, geraadpleegd op 03/1212009. 

Antonio Monestiroli 

http://www.significantcemeteries.org/en/node/525, geraadpleegd op 1210512010. 

Peter Eisenman 

htt p://www .archinect .com/features/ article.php ?id=46 16_0_23_0_M. geraadpleegd op 12105/2010. 

Gerard Reve 

htt p://romenu.skynetblogs.be/ archive/2006/04/09/in-memoriam-gerard-reve-1.html, geraadpleegd op 07/1012010. 

John Körmeling: 

Willem Popelier, 'Single portraits'. http://www.willempopelier.nl/, geraadpleegd op 16/0312010. 

Achtergrondfoto : 

http://www.ketair.nl/content/downloads.php, geraadpleegd op 07/1012010. 

Bergen : 

http://www .macrander.net /images/l andkaart%20Nassau-Dillenburg.jpg, geraadpleegd op 07/1012010. 

Bomen 
http://www .moorsmagazine.com/wandel tochten/frederikboom.html, geraadpleegd op 09/10/2010. 

Kompasroos 

http://www.neicoachpraktijk.nl/, geraadpleegd op 09/1012010. 
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B2 Brief aan Hans van der Laan (jr.) 

De transcriptie op de volgende pagina's is gebaseerd op de originele handgeschreven brief uit het archief 

met exacte overname van schrijfwijze inclusief onderstrepingen, aanhalingstekens, (taalfouten) en dergelijke. 
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Schaijk, 10-1-99 

Arch.-bureau van der Laan B.V. 

's-Hertogenbosch 

Betreft: 

Kerk Odiliapeel 

Hans, 

Uit de toegezonden situatieschets van de kerk te Odiliapeel blijkt mij dat die situatie, met betrekking tot 

de richtingen van kerkerf en kerkgebouw, niet begrepen is. 

Hoekverdraaiingen vanuit bepaalde punten en/ of plaatsen welke niet of nauwelijks reëel aanwezig zijn is alleen maar 

"bellen blazen" en zonder inhoud. De richtingen van kerkerf en kerkzaal zijn een antwoord op de divergenties van 

richtingen in het centrumveld, daaraan verwant en uitgaande van één daarvan . 

. a. In het bestemmingsplan voor die omgeving was geen adequate plaats ingeruimd in of aan het centrumveld. 

Men beschouwde de plaats van de reeds bestaande houten noodkerk als de plaats voor een nieuw kerkgebouw. Dat 

was echter een plaats welke in niets verschilde van de overige randbebouwingen van het centrumveld met woningen 

en bedrijfjes. De waardenhierarchie in aanmerking nemende was dit onaanvaardbaar . 

. b. Een advies vanuit het bureau bouwzaken van het Bisdom gaf aan dat de kerk ±500 zitplaatsen diende 

te hebben met een bouwsom van f 175.000,- {1958-1959) excl. Pastorie. Een onmogelijk laag bedrag gebaseerd 

op een ongelede "kerkhal". Hier botsebn twee opvattingen op elkaar. Een kerkgebouw als een louter functionele 

ruimte waarin liturgie gevierd kan worden of een kerkgebouw wat tevens zelf een stuk liturgie is. Een expressieve 

{cognitioneel te kennen) ruimte. Een nieuwe stormloop van het modernisme op de resten van een beschaving 

diende zich aan. Globaal gesteld, in diepste oorzaak, een strijd tussen positivisme en realisme. De positivistische 

opvattingen waren in ons studiemilieu onaanvaardbaar en zijn dat nu nog. Uit dit alles bleek dat de Bisschop{pen) dit 

lieten begaan en overlieten aan hun adviseurs, niet beseffende dat een alles verwoestende aanval op de kerkbouw 

werd gedaan. Veel verwoestender zelfs dan de Beeldenstorm van de hervorming. 

Even heb ik geworsteld met de vraag of ik deze "slangenkuil" wel moest betreden. Maar een juweel van een 

bouwpastoor, de Kruisheer Marcellus Vergeer z.g. wist mij over te halen de uitdaging {want dat was het) aan te gaan. 

Niet eerder echter vóórdat ik meende, binnen de fundamentele uitgangspunten van de Bossche School, een procede 

gevonden te hebben voor ene oplossing. 

Nu ga ik hier niet uitvoerig een theorie ontwikkelen, daar is deze briefniet voor, maarvolsta met enkele uitgangspunten 

naar voren te brengen welke bij het ontwerp van deze kerk een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is bekend dat 



ik bij het bouwen altijd grote aandacht heb geschonken aan de causale samenhang van de wezensvormen van de 

ruimtelijke realiteiten. Dit omdat alleen het wezenlijke of algemene in die realiteiten cognitioneel gekend kan worden 

om samen met het zintuiglijk gekende tot voltooiing (tot expressiviteit) gebracht te worden . Tot die wezenheden van 

de stoffelijke dingen behoort (le) dat zij grootte hebben, (2e) dat zij begrensd worden door vlakken en (3e) dat 

die vlakken een plaats bepalen en dat deze verschillende realiteiten beheerst worden door één beginsel wat de 

causaliteit tussen deze realiteiten niet alleen intact laat maar zelfs uitdrukt. 

Nu dringen zich grote problemen op en wel de volgende: 

.a. Hoe kunnen de drie ruimtelijke realiteiten van grootte, vlakstanden en (centrum)plaatsen ieder met hun 

eigen materiële wezenheden ~zijn in elk van de vormcategoriën van architectuur, (plastische) vormkunst en 

(ruimtelijke) orientatie als iedere realiteit zijn eigen vormbeginsel heeft? 

.b. Hoe vormen de drie ruimtecategoriën één authentiek geheel steunend op één alomvattend innerlijk 

beginsel? 

Deze causale samenhang is nodig vanwege de causaliteit van de drie realiteiten waaruit de ruimtecategoriën worden 

opgebouwd. 

Dit is alleen maar mogelijk als: 

.a.l. elke realiteit een eigen wezenskenmerk heeft . 

. a.2. als de realiteiten hun eigen wezenskenmerken op gelijksoortige wijze in kunnen brengen in het algemene 

beginsel. 

.a.3. elke ruimtecategorie de ~ realiteit op authentieke wijze - en de twee andere realiteiten in afgeleide 

zin in zich opneemt . 

. b.l. ten slotte, de aldus gevormde ruimtecategoriën opgenomen worden in één, de drie categoriën omvattend 

geheel met één beginsel. Een beginsel wat voor de Bossche School (wat abstract klinkend) plastisch getal genoemd 

is, maar wat ik door zijn wijdere strekking de Latijnse naam initia zou willen geven. Een intellectuele aanvangsgrond 

welke zich richt op het continue materieele. 

Bovenstaande, misschien wat moeilijke uiteenzetting is hier gegeven om datgene wat voor de betreffende kerk van 

groot belang- en misschien wat bijzonder is, duidelijk te maken. En dat "bijzondere" is: "het orientatiebeginsel in 

afgeleide zin in samenhang met een architectonisch gegeven." Hiermede is bedoeld dat de authentieke plastische 

elementen voor orientatie aanwezig zijn . Hun beginsel voor plaatsing middels ruimtelijke richtingen is echter 

"overgedragen" aan het architectonische preeede van de maat en in die zin "afgeleid" genoemd. Onder bepaalde 

voorwaarden is dit mogelijk maar daarop wordt hier nu niet verder ingegaan. 
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Oe concrete verwerkelijkingen van voorgaande gedachten zijn nu snel gezegd. Een eerste stap was een eigen kerkerf 

te vormen samenhangend en onderscheiden met het trapezoïde centrumveld . Samenvattend door een van de 

richtingen van centrumveld en kerkerf samen te laten vallen. Onderscheiden door hierop opnieuw de divergenties 

c.q. convergenties van het centrumveld op uit te zetten voor de richting van de kerkzaaL De kerkzaal asymmetrisch 

binnen het kerkerf geplaatst in overeenstemming met de ligging van het hele complex op het centrumveld. De 

divergenties van de richtingen tussen kerkerf en kerkzaal hadden tot gevolg dat er tussen de wanden van kerkerf en 

kerkzaal geen gemeten ruimten konden ontstaan. Dit was bedoeld om galerijvorming t.o.v. de kerkzaal te voorkomen. 

Oe ruimten tussen kerkzaal en kerkerf wand vormden dus crienterende ruimten met daarop crienterende elementen 

van de kerkzaaL Naar waarheid een atrium, niet eenzijdig, maar rondom het kerkgebouw met enig accent in de 

richting van het centrumveld . Alles bijeen een wonderlijk nog niet vertoond effect met een klassieke inslag. 

Gaan wij de orientatie nu verder volgen dan zien wij dat die drievoudig centrisch is en een krachtige beelding heeft . 

. a. Een naar buiten gerichte orientatie van het hele complex op het centrumveld en verdere omgeving 

middels toren en toegangspoort . 

. b. Een naar buiten gerichte orientatie van de kerkzaal op het kerkerf via de poorten in de kerkwanden op de 

crientering gevende elementen van het kerkert . 

. c. Een eigen orientatie van de kerkzaal middels ciborium en absis. 

Merk verder op dat er een samenvallen is van de onder .a. en .b. genoemde oriëntaties door het samenvallen van 

toren en doophuis en merk tevens op dat het doophuis zijn klassieke plaats buiten de kerkzaal hervonden heeft. Een 

zelfde praeede van samenvallen van oriëntaties voltrekt zich tussen de absis als element van de onder .c. genoemde 

orientatie en als uitgangspunt van het (nu misvormde) priesterkoor met zijn cancelli en ambone's. En als bekroning 

en eindpunt van dat alles het ciborium met een Altaar. Het Altaar, beeld van Christus. 

Een overweldigende rijkdom van vormen in al hun eenvoud waarin alles gevonden kan worden waar de H. Kerk met 

zijn liturgie om vraagt. Op zich zelf reeds een stuk liturgie wat voor ons verschijnt mits onze ogen voor het licht wat 

daaruit straalt open mogen gaan. 

Met een enkel woord nog enige zaken welke mij zeer drukken. Het zijn minder vriendelijke woorden maar moeten 

desondanks toch gezegd worden. Daarom het volgende: 

Het beschadigen of vernielen van iemands geestelijk eigendom is altijd aangemerkt als barbarij en als dat achterbaks 

gebeurt is het ook nog vandalisme. 

Ik beschouw dit kerkgebouw als mijn geestelijk eigendom wat onder onmogelijke eisen tot stand is gekomen. 

Er was geen enkele reden voor deze vernielingen. Ik voel mij gerechtigd herstel te vragen aan ieder die er, nu of in 



de toekomst, een hand naar uitsteekt. 

Wordt dit niet gegeven dan stellen de bedrijvers van die vernielingen zich op buiten de toch al minimale normen van 

een instortende beschaving en klassificeren daarmee zichzelf als zijnde blind of onwetend in deze zaken. 

"Forma bonum fragile est", schoonheid is een broos goed, zegt een Latijns spreekwoord. Wie zal die broosheid in 

bescherming nemen? 

Formeel zijn het voor de kerkbouw en alles wat daarmee samenhangt onze Bisschoppen die hiervoor zorg dragen. 

Maar die hebben voor dit specialistisch werk de steun van goede en bekwame adviseurs nodig. En als ik nu rondkijk 

en zie wat er allemaal gebeurt dan is met absolute zekerheid vast te stellen dat de Bisschoppen deze adviseurs helaas 

moeten missen. 

Er is echter een beginsel van vormgeving voor nu en voor straks. Een beginsel waaraan 60 jaar serieus en 

ononderbroken intensief gewerkt is en dat nog enigszins erkend en nog minder gekend wordt. Nu nog degenen die 

in woord en werk in staat en bekwaam zijn het verworvene verder te ontwikkelen en in daden om te zetten. 

Het is vijf voor twaalf. Na twaalf valt het doek, heeft het "perfectum cognitum" het volmaakt gekend zijnde door de 

intelligentie, het schouwende verstand, ons verlaten. Dan valt de duisternis en wie zal er dan opstaan? 

Hans, dit schrijven wordt door mij beschouwd als een "open brief" welke ik dus in kan zetten daar waar het nodig of 

dienstig is in het belang van beschaving, kerkbouw en liturgie 

Na vriendelijke groeten, 

Jan de Jong 
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B3 Biografie Dom Hans van der Laan 

De onderstaande levensloop van Hans van der laan is een vertaling van de biografie zoals die te lezen is in het boek 

van Alberto Ferlenga en Paola Verde (Ferlenga, A. & Verde, P. (2001). Dom Hons von der Loon: works ond words. 

Amsterdam: Architectura & Natura) . 

Leven 

Hans van der laan werd geboren in leiden in 1904 als negende van elf kinderen van de architect leo van der laan. In 

1923 schreef hij zich in Delft in voor de bouwkundeopleiding, waar hij M.-J. Granpré Molière leerde kennen die hij als 

meester beschouwde. In samenwerking met hem richtte hij in 1925 samen met andere studenten de Bouwkundige 

Studie Kring op, met als doel de fundamentele principes van de architectuur te achterhalen. In 1927 verliet hij de 

opleiding en trad hij in het Benedictijnse klooster in Oosterhout, waar hij in 1929 zijn kloostergelofte aflegde. In 

1933 werd hij gewijd. In 1938 ontwierp en bouwde hij samen met zijn jongste broer Nico een nieuwe vleugel aan 

het klooster in Oosterhout. Tijdens de Tweede Wereldoorlog formuleerde hij de eerste versie van de theorie van 

het plastische getal. In 1953 ontwierp hij opnieuw samen met zijn broer Nico de achthoekige St. Josephskapel in 

Helmond en in 1953 hield hij een reeks van 16 lezingen die in 1960 in het Frans werd gepubliceerd onder de titel Le 

nombre plostique. Door hun betrokkenheid bij de cursus kerkelijke architectuur werd de Bossche School voor een 

aanzienlijk deel in verband gebracht met de beide broers van der laan. In 1955 ging Hans van der laan op studiereis 

naar Rome en het jaar daarop kreeg hij de opdracht om de abdij in Vaals uit te breiden. In 1962 ontwierp hij een kerk 

in Martinique die nooit gerealiseerd zou worden . 

Tussen 1968 en 1969 was hij zeer expliciet geïntrigeerd door een fotografisch artikel over Stonehenge; hij bezocht 

ook de ruïnes van Ostia Antica en Zuid-Italië. In 1972 werd hij uitgenodigd om een klooster te ontwerpen voor 

Franciscaanse nonnen in Waasmunster-Roosenberg in België. Het plan werd opgeleverd in 1975. In 1977 publiceerde 

hij De Architectonische Ruimte (later vertaald als Architectonic Spoce), een samenvatting van de grondgedachte uit 

lezingen die hij in de voorbije 20 jaar had gegeven. In 1978 ontwierp hij huis Naalden in Best dat opgeleverd werd 

in 1982. In Letters Corved in Stone toont hij een zelf ontworpen alfabet voor inscripties op grafstenen en in de 

crypte van Vaals. In 1985 wordt Het Vormenspel der Liturgie gepubliceerd. Een jaar later kreeg hij de opdracht voor 

een nonnenklooster in Zweden en iets later voor een ander klooster in dezelfde regio. Alleen het nonnenklooster 

is gedeeltelijk gerealiseerd. In 1989 schreef hij lnstruments of order, een afsluitend stuk waarin hij zijn theorieën 

combineerde. Op 19 augustus 1991 overleed Dom Hans van der laan in de abdij te lemiers (Vaals), alwaar hij op 22 

augustus begraven is. 

Bouwwerken en ontwerpen 

1928 

1937-1939 

1948 

1956 

Kapel te Baarle-Nassau 

Gastenkwartier voor de St. Paulusabdij te Oosterhout (samen met N. van der laan) 

Sint Josephkapel te Helmond (samen met ir. N. van der laan) 

Ontwerp verbouwing en uitbreiding van het klooster Sint Benedictusberg te Vaals; 
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1956-1961 

1956-1967 

1956-1987 

1972-1975 

1980-1984 

1978-1982 

1986 

Publicaties 

Boeken 

Crypte van de kloosterkerk te Vaals 

Kloosterkerk en gastenkwartier te Vaals 

Bibliotheekvleugel klooster te Vaals 

Klooster Roesenberg te Waasmunster 

Klooster Kerkstraat te Waasmunster 

Woonhuis Naalden te Best 

Ontwerp voor Benedictinessen Klooster in het Zuiden van Zweden 

Laan, H. v.d. (1951). Muziek en architectuur. Antwerpen: Mgr. van Heukelumstichting. 

Laan, H. v.d. (1951). Het domein van de kunst. Antwerpen: Mgr. van Heukelumstichting. 

Laan, H. v.d. (1960). Le nambre plastique (vertaling uit het Nederlands door Dom Xavier Botte). Leiden : E.J.Brill. 

Laan, H. v.d. (1967). Het plastische getal: XV lessen over de grandslagen van de architectonische ordonnantie. Leiden : 

E.J. Brill. 

Laan, H. v.d. {1977). De architectonische ruimte; vijftien lessen over de dispositie van het menselijk verblijf. Leiden : 

Bril I. 

Laan, H. v.d. (1985). Het varmenspel der liturgie. Leiden: E.J.Brill. 

Diverse 

Laan, H. v.d. (1948). 'Façon classique du vêtement sacré'. In: I'Artisan et Jes arts liturgiques, nr. 4, p. 265-280. 

Laan, H. v.d. (1951). 'De Sint Catharinakerk te Heusden'. In: Katholiek bouwb/ad, nr. 18, p. 225-230. 

Laan, H. v.d. (1951). 'Kapel te Helmond'. In : Bouwkundig weekblad, nr. 35/36, p. 319-321. 

Laan, H. v.d . (1960). 'Het heiligdom der christenen en de moderne architectuur'. In : Bouwkundig weekblad, nr. 22, 

p. 486-498. 

Laan, H. v.d. (1968). 'R.-K. St. Willibrorduskerk te Almelo'. In: Bouwkundig weekblad, nr. 21, p. 342-348. 

Laan, H. v.d. (1972). 'Beschouwingen over het huis'. In: Plan, nr. 6, p. 54-59. 

Laan, H. v.d. (1977). 'Het menelijk verblijf: grootte, vorm, ruimte'. In : Plan, nr. 6, p. 41-46. 

Laan, H. v.d. (1982). 'Toespraak bij de opening van de tentoonstelling'. In : Architectuur, modellen en meubels, 

catalogus uitgegeven door Abdij St. Benedictusberg (Lemiers, 1982). 

Laan, H. v.d. (1986). 'Toelichting bij de tentoonstelling'. In: Dam Hans van der Laan, catalogus uitgegeven door de 

Singel (Antwerpen, 1986). 

Laan, H.v.d. (1989). 'lnstruments of order'. Essay op verzoek van de universiteit van Newcastle. 



B4 Het plastische getal 

Deze bijlage over de aard en de toedracht van het plastische getal als onderdeel van de theorie van Dom Hans 

van der Laan is overgenomen uit de scriptie van Tom Maas (Maas, T. (1988) . De eigen wetgeving der architectuur. 

Afstudeerscriptie aan de TU Delft.). Zijn beschrijving is weliswaar niet zo geïllustreerd als sommige andere- hoewel 

een beeldende toelichting op zichzelf niet misstaat in de uitleg van maatverhoudingen - maar is wel de meest 

accurate en volledige. 

Het matenstelsel van het plastisch getal 

Het plastisch getal is een verhoudingsgetal zoals de Gulden Snede. Allebei zijn het redens van een meetkundige 

reeks, met als waarde bij vergroting respectievelijk ongeveer 4/3 en 5/3, en bij verkleining dus 3/4 en 3/5. Een 

essentieel verschil is, dat de Gulden Snede-reeks zich onbegrensd en continu ontwikkelt, de reeks van het plastisch 

getal daarentegen is ondergebracht in een matenstelsel van beperkte omvang: de orde van grootte. Een orde van 

grootte bestaat uit acht getallen (types van grootte), de beide grenswaarden meegeteld. De omvang van de orde is 

bepaald door te onderzoeken welke maten nog net aan elkaar te relateren zijn; bij een groter verschil verliezen de 

maten betekenis voor elkaar. Architectuur en stedebouw kunnen globaal beheerst worden door vier opeenvolgende 

ordes van grootte. 

Van het verhoudingsgetal en matenstelsel wil ik drie facetten belichten : de wijze waarop de grondverhouding is 

bepaald, waarbij de karakteristieke verschillen in groottes centraal staan; de empirische benadering van de verschillen 

in grootte die daarentegen te verwaarlozen zijn; en de manier waarop een matenstelsel van enkele opeenvolgende 

ordes van grootte is samengesteld. 

Voorgeschiedenis 

Al tijdens zijn studie in Delft zocht Van der Laan naar een objectieve grondslag voor de architectuur, en hij meende 

van het begin af aan dat deze te vinden moest zijn in wetmatigheden in de ordonnantie. Hij bestudeerde daartoe 

de verhoudingen van de Domtoren in Utrecht, en besprak zijn bevindingen in de Bouwkundige Studie Kring (Zie 

brief aan R. Padovan (mei, 1984); opgenomen in archief Van der Laan, deel XII). Volgens de gevonden verhoudingen 

ontwierp hij tijdens zijn noviciaat in Oosterhout enkele meubelen, maar hij vond het effect schraal. 

De architect in dat klooster was Dom Bellot, die bij zijn ontwerpen altijd de Gulden Snede hanteerde. Zijn 

argumenten konden Van der Laan niet overtuigen. Toen hij in 1928 het ontwerp voor een kapel in Baarle-Nassau 

moest maken, trof hem het verschil tussen de 'vlakke' gevelcompositie en de driedimensionaliteit van het kleine 

torentje dat, iets uitkragend, de gevel bekroonde. Op dat moment realiseerde hij zich, volgens zijn zeggen, dat de 

Gulden Snede betrekking heeft op tweedimensionale vlakken, maar dat het bij de architectonische ordonnantie gaat 

om driedimensionale vormen. Analoog aan de afleiding van de Gulden Snede, leidde hij de "grondverhouding" (het 

plastisch getal) af. Het eerste bouwwerk dat op basis van dit getal werd gerealiseerd was (tussen 1937 en 1939) het 

gastenkwartier bij het klooster in Oosterhout. Van een eerder gerealiseerde biechtstoel noteerde hij dat het effect 
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niet meer schraal was. 

De formules aan de hand waarvan Van der Laan de grondverhouding afleidde, vertonen op de volgende wijze 

samenhang met de Gulden Snede. Het uitgangspunt is de vraag, wat de verhouding is tussen twee dingen die zich qua 

grootte op karakteristieke wijze onderscheiden. Sommige dingen die een zekere speling in grootte vertonen, noemen 

wij toch even groot. Maar er is een grens, waarbij het verschil twee types van grootte markeert. Het is simpelweg te 

vergelijken met de manier waarop eieren en verschillende soorten fruit in typen van grootte worden onderscheiden. 

De grootte van vlakken lezen wij, aldus Van der Laan, af aan de grootte van de lijnstukken die de vlakken begrenzen. 

De verhouding tussen twee rechthoekige vlakken die zich qua grootte net karakteristiek onderscheiden, lezen wij dus 

af aan de verhoudingen van de drie lijnstukken die hierbij een rol spelen: 

(a) het kleinste lijnstuk van het kleinste vlak 

(c) het grootste lijnstuk van het grootste vlak 

(b) het lijnstuk dat de twee vlakken in grootte net gemeen hebben. 

De verhouding tussen deze lijnstukken wordt uitgedrukt door de formule: 

(a):(b)=(b):(c) [1) 

Bij het vergelijken van de groottes van die lijnstukken, meten wij de lijnstukken aan elkaar af. Hadden wij slechts een 

lijnstuk om de grootte van het volgende lijnstuk mee af te meten, dan zou die volgende grootte een verdubbeling van 

die eenheid moeten zijn. (Het tweevoud is het eerste wat zich onderscheidt van de eenheid als kleinste, ondeelbare 

gegeven.) In dat geval zou (b) tweemaal zo groot zijn als (a), en (c) weer tweemaal zo groot als (b). Bij het vergelijken 

van rechthoekige vlakken spelen echter twee lijnstukken tegelijk een rol: de lengte en de breedte. Van de drie 

betrokken lijnstukken (a), (b) en (c) hoeft de laatste daarom niet een verdubbeling van (b) te zijn en dus het viervoud 

van (a), maar kan (c) de som zijn van (a) en (b): 

(a)+(b)=(c) [2) 

De twee aangegeven formules liggen ten grondslag aan de reeks van Fibonacci. De getallen van deze reeks verhouden 

zich volgens de Gulden Snede. Voor Van der Laan was dat het bewijs dat de Gulden Snede betrekking zou hebben op 

tweedimensionale figuren. Aangezien de mens in een driedimensionale wereld leeft en architectuur bij uitstek een 

ruimtelijk fenomeen is, is de Gulden Snede in dit bestek verder niet meer van belang. Op analoge wijze heeft Van der 

Laan echter een verhoudingsgetal gevonden dat betrekking heeft op driedimensionale vormen. 

Bij driedimensionale vormen is, naast de lengte en breedte, de hoogte in het spel. Bij twee vormen die zich 

karakteristiek in grootte onderscheiden, worden dus vier lijnstukken vergeleken: 

(a) de kleinste ribbe van de kleinste vorm, 

(b) en (c) de iets grotere ribbes die de kleinste vorm gemeen heeft met de grootste vorm, 

(d) de grootste ribbe van de grootste vorm. De verhouding tussen deze ribbes wordt uitgedrukt door de formule: 



(a) :(b):(c)=(b):(c) :(d) [1) 

Bij deze opeenvolging van vier maten hoeft de grootste maat niet de som van de twee voorgaande te zijn, maar kan 

gelijk zijn aan de som van de eerste twee : 

(a)+(b)=(d) [2) 

De oplossing van deze twee formules zou de grondverhouding (het plastisch getal) opleveren . Bij dit alles gaat Van der 

Laan niet in op de vraag in hoeverre deze formules de feitelijke waarneming weergeven, of in hoeverre ze aanduiden 

hoe de waarneming idealiter zou kunnen geschieden analoog aan het meetkundig construeren van figuren. 

Bepaling grondverhouding 

Het is essentieel voor een goed begrip van Van der Laan dat hij, om de grondverhouding te vinden, niet de twee 

formules algebraïsch oplost. "Een wiskundige berekening geeft ons slechts abstracte getallen met veel decimalen, 

maar het contact met de concrete realiteit van het plastisch gegeven gaat dan verloren" (Dom H. v.d. Laan, De 

architectonische ruimte (Leiden, 1977), p. 104). De waarneming van groottes werkt niet met decimalen, zo lijkt 

hij te zeggen. Hij probeert zich daarom eerst een reeks lijnstukken voor te stellen die zich verhouden volgens het 

plastisch getal, om aan de hand daarvan na te gaan hoeveel maal men die lijnstukken op elkaar af kan passen. Van 

een opeenvolgende reeks van zes is het grootste lijnstuk ongeveer vier keer het kleinste; het op een na grootste 

is ongeveer drie keer het kleinste lijnstuk. De grondverhouding is daarmee bepaald als vier staat tot drie. In 

vrijwel gelijke bewoordingen vindt men een dergelijke uiteenzetting in het boek Het plastische getal (pag. 69) en 

De architectonische ruimte (pag. 90) . Het benaderen van de grondverhouding door middel van het afpassen van 

lijnstukken op elkaar accentueert, dat het gaat om hun onderlinge betrekking en niet om de betrekking tot een 

abstracte formule. 

Bij deze proefondervindelijke vaststelling van het verhoudingsgetal mag niet uit het oog verloren worden, dat zij 

geschiedt op basis van materiaal dat, mathematisch, in analogie met de Gulden Snede is gevonden. Wat de aard van 

het getal betreft, doet Van der Laan in de Begijnhofkring de volgende observatie (Dom H. v.d. Laan : '19lessen voor 

de werkgroep kerkelijke architectuur van de AKKV in het Begijnhof te Breda' (april1946 -maart 1947), p. 40 -42) . 

De meest simpele verhouding is de verdubbeling, die telbaar en meetbaar is. De verhouding volgens de Gulden Snede 

is niet telbaar, maar wel enclidisch te construeren, dus meetbaar. Bij de grondverhouding (het plastisch getal) is het 

een noch het ander het geval. Deze verhouding is noch telbaar, noch enclidisch te construeren, en eigenlijk alleen in 

driedimensionale vormen te concretiseren. "Hierin ligt juist een van de drijfveren voor de architectonische activiteit; 

wij willen iets maken, om uitdrukking te geven aan hetgeen wij in onze gedachten niet kunnen volbrengen". 
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Empirische benadering marges 

Een empirisch bewijs heeft Van der Laan nooit geleverd voor de geldigheid van het plastisch getal, hoewel hij allerlei 

proeven heeft ondernomen. Een proefje beschrijft hij wel, maar dit betreft niet de vraag welke verschillen in grootte 

karakteristiek zijn, maar welke marginale verschillen bij het vergelijken van groottes juist verwaarloosd kunnen 

worden. Zowel in het boek Het plastische getal als in De architectonische ruimte komt de proef met het verdelen van 

een strook papier in twee gelijke helften ter sprake. 

In het eerstgenoemde boek stelt Van der Laan dat het moeilijk is een bepaalde afstand op het oog zo in tweeën te 

delen dat de delen minder dan 1/50 van elkaar verschillen. Een verschil van 1/50 is niet meer te onderscheiden, dat 

van 1/25 noemt hij nog wel "duidelijk waar te nemen" (Dom H. v.d. Laan, Het plastische getal (Leiden, 1967), p. 25). 

In het tweede boek stelt hij dat de gemiddelde afwijking van het exacte midden bij een groep proefpersonen een 

halve centimeter was op een totale strooklengte van vijftig centimeter. "De beide stukken, die men op het oog als 

gelijk taxeert, verhouden zich dus als 25,5 en 24,5, zodat zij 1/25 deel van elkaar verschillen" (Dom H. v.d. Laan, De 

architectonische ruimte (Leiden, 1977), p. 52). 

Achter deze twee benaderingen lijkt een zekere tegenstrijdigheid schuil te gaan. Welk onderscheid eerst nog duidelijk 

waar te nemen heet (1/25), blijkt later de gemiddelde afwijking die blijkbaar niet opvalt; sommigen zien zelfs grotere 

verschillen nog over het hoofd. Wellicht is de oplossing dat de gemiddelde afwijking van 1 centimeter de top is van 

een normaalverdeling, waarbij vrijwel niemand tot een verschil komt van minder dan 0,5 centimeter (1/50) en groter 

dan 1,5 centimeter (1/16). Zonder het met zoveel woorden te zeggen is het blijkbaar op grond van dit beeld dat Van 

der Laan besluit, dat bij het getalsmatig uitdrukken van de verhoudingen binnen een orde van grootte, kwantums 

kleiner dan 1/50 kunnen worden verwaarloosd. 

Het matenstelsel 

Een orde van grootte bestaat uit acht types van grootte die Van der Laan alle acht een eigen naam heeft gegeven. Van 

klein naar groot heten ze respectievelijk : klein element, groot element, klein stuk, groot stuk, klein deel, groot deel, 

klein geheel, groot geheel. Van drie opeenvolgende ordes van grootte heeft hij deze types, en een aantal afgeleiden 

ervan, uitgedrukt in getallen. Het stelsel heeft een bij uitstek praktische waarde als 'checklist' bij het ontwerpen. 

Karakteristiek van het gehele matenstelsel is, dat de grotere maten steeds zijn samengesteld uit kleinere maten. 

Dus ook hier gaat het niet om een wiskundige berekening, waarbij eenvoudigweg de kleinste maat steeds met de 

grondverhouding vermenigvuldigd zou zijn. Probleem bij die samenstellingen is, dat het in principe om onbegrensde 

optellingen zou gaan, omdat elk kleiner deel in nog weer kleinere delen moet worden uitgedrukt. Van der Laan 

beperkt de hele exercitie tot drie ordes van grootte; alle kleinere kwantums worden afgerond. 

Hoewel hij dat nergens expliciet zegt, is de achterliggende gedachte natuurlijk dat verschillen die kleiner zijn dan 

1/50 kunnen worden verwaarloosd . Bij drie opeenvolgende ordes van grootte is de verhouding tussen gelijknamige 

types van grootte van de grootste en kleinste orde ongeveer 1/49. Dankzij deze mogelijkheid tot afronding kan Van 



der Laan een matenstelsel opstellen dat 'naadloos' in elkaar steekt; dat wil zeggen dat elke maat uit andere maten 

van het stelsel is samen te stellen. Hij verzwijgt daarbij twee premissen. 

Als uitgangspunt voor het bepalen van de getallen voor de ordes I, 11, en 111 stelt Van der Laan schijnbaar willekeurig 

het klein element van de grootste orde (I) op 100. Afrondend bepaalt hij vervolgens dat dit kleine element bestaat 

uit 7x het klein element van orde 11 plus het klein element van orde 111. "De kleine elementen van de ordes I, 11 en 111 

hebben dus de getalswaarden 100, 14 en 2" (Oom H. v.d . Laan, De architectonische ruimte (Leiden, 1977), p. 94). Op 

basis hiervan berekent hij de overige getalswaarden, voornamelijk aan de hand van de hierboven al gegeven formule 

dat van vier opeenvolgende getallen de vierde gelijk is aan de som van de eerste twee. De 'begin-formule' luidt dus: 

klein element I = 7x klein element 11 + klein element 111 

Van der Laan verzwijgt bij de oplossing hiervan twee voorwaarden : 

1) de oplossing moet luiden in gehele getallen 

2) klein element 11 moet gelijk zijn aan 7x klein element 111. De combinatie van de 'begin-formule' en de tweede 

voorwaarde levert de formule: 

klein element I= 50x klein element 111 . 

Als alleen gehele getallen gehanteerd mogen worden, betekent dit dat het uitgangsgetal (klein element I) alleen 

een meervoud van 50 kan zijn; elk ander uitgangsgetal dat geen 50-voud is, leidt tot ontsporingen in de verdere 

berekening. 

Om een matenstelsel met andere getallen te krijgen kan men het uitgangsgetal veranderen, maar ook alle getallen 

van het reeds gevonden stelsel met een bepaald getal vermenigvuldigen: alle onderlinge verhoudingen blijven dan 

gelijk. Van der Laan maakt daarover een paar veelbetekenende opmerkingen (Dom H. v.d. Laan, De architectonische 

ruimte (Leiden, 1977), p. 104 e.v.). Hij stelt allereerst dat de ordes van grootte uitgedrukt worden in getallen die tot 

het tientallig stelsel behoren, maar dat zij in wezen achttallig zijn . Oe getallen moeten we daarom leren interpreteren 

volgens hun achttalligheid, zoals in bovenstaande 'beginformule' 100 bestond uit 7x 14 en 1x 2. Verder stelt hij dat 

de gevonden getallen ruimte genoeg laten voor de praktijk. Indien nodig, is een zekere modificatie mogelijk door 

alle getallen door tien te delen. "Zonder dat zij in hun uitdrukkingskracht ten aanzien van het plastisch getal worden 

aangetast" kunnen de getallen naar believen meters, decimeters of centimeters aangeven. Schiet het matenstelsel 

dan nog tekort, dan is uitbreiding 'naar boven' mogelijk door de formule te hanteren dat van vier opeenvolgende 

maten de grootste gelijk is aan de som van de twee kleinste. Voor het overige maakt Van der Laan een omineuze 

opmerking: "De kwantitatieve eisen van materiaal, techniek en gebruik laten in de regel genoeg speelruimte toe om 

ze aan te passen aan de getalswaarde der maten". Niet de getallen moeten worden aangepast, maar de gebouwen! 

Daarmee is de grondgedachte aangegeven: het plastisch getal is geen hulpmiddel om architectuur tot stand 

te brengen, architectuur dient juist om de eigen aard van het getal te concretiseren. De concretisering van dit 

verhoudingsgetal, en wel de concretisering op stelselmatige wijze, dient om de mens de uitgebreidheid van de 
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ruimte inzichtelijk te maken. Het getal is afgeleid uit de oneindige verscheidenheid aan groottes die de mens in de 

natuur aantreft; het drukt de schiftende werking van de menselijke geest uit in een gelimiteerde verscheidenheid. 

Voorbeeld van een matenstelsel 

Bijgaand voorbeeld van een compleet matenstelsel bestaat uit drie volledige ordes van grootte (I, 11, en 111) en twee 

onvolledige (IV, V). Deze aanduiding van de ordes is tamelijk irrelevant, omdat elk willekeurig getal gehanteerd kan 

worden als basis voor de indeling in ordes (net zoals elke toets van een piano als grondtoon kan worden aangeslagen 

met bijbehorend grote terts-akkoord). In plaats van met hun naam (element, stuk enz.) zijn de types van grootte 

aangegeven met het verhoudingsgetal ten opzichte van de eenheid 716. Tussen de authentieke maten is een stelsel 

van afgeleide (dubbele) maten geweven; deze zullen vooral voorkomen als breedtematen bij een symmetrische 

opzet. De vermeerderde en verminderde maten treden op bij verdergaande verdubbelingen of halveringen, maar 

ook wanneer sprake is van het verschil of de som van authentieke en afgeleide maten. 
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