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Omdat het schrijven over de 
theorie van Dom Hans van 
der Laan zich volledig binnen 
het schrijven van D. H. van 
der Laan bevindt is de keuze 
gemaakt om papier formaat 
en lay-out in te delen vol
gens het maatsysteem van D. 
H. van der Laan . De indeling 
is gebaseerd op de verhou 
dingen die gebruikt zijn in 
het ontwerp van de kerk en 
het atrium, met als hoofd
verhouding 3:8. (twee pagi -

na's naast elkaar) 

0. INLEIDING 

Voor U ligt mijn afstudeerverslag van het project "k looster
hotel te Vaals". Het project is opgezet in ateliervorm, wat 
inhoud dat een atelier van afstudeerders met hetzelfde pro
ject aan de slag ging. De opdracht was om het klooster St. 
Benedictusberg te Vaals (ontworpen door Dom Hans van der 
Laan en Dom. Böhm) te analyseren en om te vormen tot een 
kloosterhoteL Later is de functie van hotel vervangen door 
een vrij te maken keuze voor de nieuwe bestemming. 

In de analyse fase van het project is er veelvuldig samenge
werkt door de verschillende studenten . ledere student heeft 
een ander gedeelte van het Klooster St. Benedictusberg te 
vaals geanalyseerd. 
Mijn keuze voor het onderdeel van de analyse was niet 
moeilijk. Omdat ik een fascinatie heb voor theoretische ar
chitectuur heb ik er voor gekozen om een grondige analyse 
te doen naar de theorie en het maatsysteem van Dom Hans 
van der Laan. 

Dit verslag begint dan ook met een schrijven over de theorie 
van Dom Hans van der Laan. Het is mijn doel geweest om op 
een zo helder mogelijke manier de theorie te verwoorden. 
Vandaar dat dit sch rijven gepositioneerd moet worden bin
nen de theorie van Dom Hans van der Laan 
Op verschillende plaatsten worden opmerkingen of vragen 
geplaatst bij de theorie. Deze vinden we terug in de kant
lijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat het schrijven z ich binnen 
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de theorie van D. H. van der Laan blijft bevinden, zonder dit 
rechtstreeks aan te tasten door kritiek en of opmerkingen. De 
theorie wordt verd uidelijk t door middel van Schema's en fi
guren. 
Hoofdstuk l over de theorie van D.H. van der Laan wordt ge
volgd door een analyse d ie dieper ingaat op het gebruik van 
het Maatsysteem in het k looster te vaals. Ook hie rbij worden 
op dezelfde manier opmerkingen gep laatst (in de kantlij n) 
De gemaakte opmerkingen worden vervo lgens in Hoofdstuk 
3 en 4 uit gewerkt tot een concept dat tot het nieuwe ontwerp 
zal leiden. 

Omdat gezegd kan worden dat de kerkelijke gemeenschap als 
cultuurdrager zijn autoriteit heeft ve rl oren binnen zowel de 
huid ige maatschappij als binnen de ontwikkeling van de archi
tectuur. Hiervoor wordt de keuze gemaakt voor een museum, 
omdat gezegd kan worden dat het museum als cultuurdrager 
een grote autorite it heeft in de hu idige maatschappij en de 
ontwikkeling van de architectuur. De waarde van het museum 
als cultuurdrag er in de hu idige maatschappij is te vergelijken 
met d ie van de kerk in de afgelopen eeuwen. 

In Hoofdstuk 5 wordt het concept u itgewerkt tot een aantal 
ontwerp uitgangspunten . Om vervolgens in hoofdstuk 6 het 
ontwerp van het museum verder toe te lich ten , onder andere 
door een wandel ing door het ontwerp. 

Inleiding 



0.1. Dom Hans van der Laan 

D.H.v.d.Laan werd in 1904 geboren. In 192 5 en 1926 stu
deerde hij aan de afdeling Bouwkunde van de Technische 
Hogeschool in Delft. Naast debatteren met mede studiegeno
ten over de moderne kunststromingen en haar maatschap
pelijke relevanties, bestudeerde V.d.Laan de wiskunde zeer 
aandachtig en deed hij eigen natuurstudies. Tevens bracht 
hij een stage-periode door op het architectenbureau van zijn 
familie. Tijdens deze zeer intensieve oriëntatieperiode kreeg 
V.d.Laan zijn roeping tot het monnikenbestaan, tot het gees
telijke leven, tot de wereld van contemplatie. Eerst trad hij in 
bij de Benedictijnen in Oosterhout, een jonge abdij, bemand 
door de monniken gevlucht uit Frankrijk. De eerste jaren 
werden intensief besteed met lessen in filosofie en theologie 
en de studie van vroege kerkvaders en klassieke denkers. 
Vanaf toen zijn het dagelijkse koorgebed van de monniken, 
het gregoriaans gezang en de studie van de liturgie een grote 
rol gaan spelen . 

Na in zijn eerste jaren in het kloosterleven vooral georiën
teerd te zijn geweest op filosofen en vroege kerkvaders, ging 
hij zich daarna weer richten op de architectuur. De auteur 
Vitruvius uit de klassieke oudheid werd een belangrijke bron 
van inspiratie voor hem. V.d .Laan werd geactiveerd om diep
gaand naar de vormgeving te kijken, door de zorg voor alle 
materiele voorwerpen van de liturgie. Hij bemande een per
manentenatelier met enkele broeders binnen de abdij, tevens 

lnletdmg 

ontwierp hij kelken , lessenaars, smeedwerk en meubels. 
Na de bouw in 1938 van een gastenkwartier bij de abdij is 
hij in de laatste oorlogsjaren druk bezig met de eerste ver
sie van zijn theorie over het Plastisch Getal . V.d.Laan 's ver
nieuwende standpunten in liturgie en architectuur hadden 
ook veel invloed op de Bossche School, een cursus voor 
kerkeiUke architectuur. liijn gedachtegoed ontwikkelde 
zicht verder waarna in 1960 een eerste Franse uitgave, 'Le 
Nombre Plastique ', verscheen. In 1966 kwam hier de Ne
derlandse versie van uit. De ordonantie wordt in deze uit
gaves behandeld . In de volgende jaren ging hij verder met 
het onderzoeken van de dispositie wat resulteerde in het 
boek 'De Architectonische Ruimte' in 1977. Hiermee werd 
de brug geslagen tussen ordonantie en concrete werkelijk
heid, van groot naar klein . De gehe le ontwikkelin9 in zijn 
theorie werkte ook door in het ontwerpproces. De uitbrei
ding van het abdij complex in Vaals laat dit goed zien. Ook 
hoe veel simpeler en essentielerzijn vormgeving wordt bij 
het naderen van de voltooiing van lhet gehele complex. Het 
project krijgt dan ook erkenning door toekenning van de 
Limburgse architectuurprijs. 

Voor V.d.Laan was de galerij uit 1986, het laatst gebouwde 
element, die het oude en nieuwe deel verbindt, een sym
boo.l voor de uiterste eenvoud waartoe zijn theorie hem 
hem gebracht had. 

bron: Abdij kerk te Vaals, van der laan stichting 
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citaat I. I : 
door: Dom hans van der 
Laan 

Bron: De natuurlijke ruimte 
(video) 

figuur l . I : 
De architectonische cyclus, 
schematische interpretatie 
van de architectonische 
cyclus 

H.l. DE THEORIE VAN 
DOM HANS VAN DER LAAN 

"Het gaat in de architectuur daarom, dat wij de de len 
waaruit een gebouw bestaat met elkaar in betrekking 

brengen. Zowel de kleinste vorm, met de kleinste maten, 
een blok steen, dat wordt de dikte van een muur of de 
breedte van een kolom. Dat we die in relatie weten te 
brengen met het gebouw als geheel. En dan nog het 

gebouw als geheel in relatie tot de natuur. Dan is de cyclus 
volbracht. Dan hebben we aan de natuur maten ontleend, 

met die maten vormen gemaakt en dan leggen we die 
vormen weer terug in de natuur". (citaat I . l ) 

6 H. l. 

ARCHITECTONISCHE CYCLUS 

Natuur 

Vormen Maten 

Figuur 1. 1 
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1.1. 

1 .1.1 

UITGANGSPUNTEN BIJ HET PLASTISCH 
GETAL 

GETAL 

Als we kijken naar de manier waarop we gewend zijn het woord 
getal te interpreteren - Een getal is een abstracte weergave 
van een hoeveelheid, een telkundige eenheid - dan is het 
plastisch getal feitenlijk geen getal, maar een verhouding van 
getallen . Alvorens in te gaan op de theorie van Van Der laan is 
het noodzakelijk het begrip getal verder toe te lichten. 

De verzameling van de "natuurlijke" getallen is de verzameling 
die bestaat uit de getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... De verzameling 
wordt in de wiskunde aangegeven met N. Deze natuurlijke 
getallen ontstonden bij het tellen van voorwerpen. De 
Babyloniërs en ook de Egyptenaren ontwikkelden een systeem 
met cijfers om getallen voor te stellen . Zo konden ook grote 
getallen gemakkelijker opgeschreven worden . 

De getaltheorie, oorspronkelijk de studie van natuurlijke 
getallen, begon met de Griekse filosoofPythagoras. Pythagoras 
stelde dat de dingen getallen zijn en dat de elementen van de 
dingen ook die van het getal zijn. Voor Pythagoras vormde 
Getal en Vorm in de wereld van het denken een eenheid. 
Getal moet in dit verband op een speciale manier begrepen 
worden . Toen Pythagoras zei : "Alles is gemaakt volgens het 

Uitgangspunten bij het plastisch Getal 

Getal", dacht hij niet aan getallen op de gewone numerieke 
manier (kwantiteit), maar aan de kwalitatieve betekenis 
van getal. Volg.ens deze kwalitatieve betekenis zijn twee
heid, drie-heid en vier-heid bijvoorbeeld niet eenvoudig 
samengesteld uit 2, 3 of 4 eenheden, maar zijn zij gehelen 
of eenheden in zichzelf met elk hun eigen bijbehorende 
kracht. De oorspronkelijke getallenleer van Pythagoras en 
de zijnen was derhalve geen wetenschappelijke wiskunde, 
maar eerder een toepassing, een soort bovenzinnelijke van 
het getal. 

Als we het begrip getal nu plaatsen binnen de leer van Dom 
Hans van der Laan dan kunnen we zeggen dat hij het begrip 
niet ziet als een telkundige eenheid maar als een verhouding. 
Het procédé dat dient om ruimtelijke uitgebreidheid te 
ordenen, kan zeer terecht 'getal' worden genoemd. Want 
zoals een hoeveelheid voor ons slechts kenbaar is in haar 
relatie tot de eenheid en deze relatie is juist het getal in 
zijn primaire betekenis, zo kan een continue kwantiteit dus 
ook een ruimtelijke uitgebreidheid zijn, indien wij haar in 
relatie zien treden tot een ander, als eenheid fungerend 
bouwelement. Dit tot elkaar in verhouding treden van 
bouwvolumes en ruimte-eenheid kan men dus eveneens 
"getal" noemen." 

Het gaat bij Dom hans van der Laan dus niet om de 
kwalitatieve of kwantitatieve betekenis van Getal, maar 
vooral om het zien van het begrip getal als een duiding voor 
een verhouding. 
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citaat 1.2: 
door Dom Hans van der 
Laan 

Bron : 
Dom Hans van der Laan : 
architecture and 
the necessity of limits 
door: Richard Padovan 

l .1.2 RUIMTE 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de theorie die heeft 
geleid tot de definitie van het plastische getal door Dom van 
der Laan, is het begrip ruimte. Ruimte en in het bijzonder 
de architectonische ruimte, maakt zich werkelijk kenbaar 
op het moment dat de beschouwer erin beweegt. Naast 
deze lichamelijke bewegingen is er nog een tweetal andere 
aspecten van belang bij de beschouwing van ruimte : 
In eerste instantie hebben wij te maken met het zien , een 
van de mogelijke zintuiglijke waarnemingen van de mens, 
vervolgens speelt ons verstand een belangrijke rol. Wij 
zien immers niet alleen de ruimte waarin wij ons bewegen, 
wij maken ons er, bewust dan wel onbewust, tevens een 
voorstelling van. 

"Een massiefdankt zijn vorm aan zijn beperkte uitgebreidheid. 
Immers, de vorm van een massief is slechts zichtbaar -
waarneembaar - als hij zich aftekent tegen zijn negatief, 
de ongevormde achtergrond ruimte . Ook de ruimte dankt 
zijn vorm aan zijn beperktheid. Immers, de vorm van de 
afgebakende ruimte is geheel afhankelijk van de massieve 
elementen die deze ruimte omgeven. Door deze afhankelijke 
beperktheid van de ruimte ontleent deze ruimte zijn vorm 
aan, en tevens ten koste van, de vorm van zijn begrenzend 
massief." (citaat 1.2) 

8 H.l . De theorie van Dom Hans van der laan 



1.2. DE THEORIEVORMING VAN DOM HANS 
VAN DER LAAN 

Met de begrippen getal en ruimte uit de vorige paragraaf 
aan de hand is het mogelijk een verdere blik te werpen op 
de theorievorming van Van Der Laan. De theorie is onder 
te verdelen in een aantal stappen (begrippen) - Natuur en 
architectuur, ruimte vorm en grootte, binnen en buiten, vol 
en hol, lijn vlak volume, drievoudige functie -, die uiteindelijk 
leiden tot de Theorie rondom het Plastisch Getal. 

1 . 2. 1 NATUUR EN ARCHITECTUUR 

1.2 .1.1. ORDE EN REDE 

De principes van architectuur moeten worden gezocht in de 
architectuur zelf en in de fundamentele relatie tussen de mens 
en de natuur. Uit de positie van de mens in de natuur komt 
onze beleving van architectuur voor. 
In het volledige behuizingsproces (zie figuur 1.2 p. 1 0) staan 
vier termen in relatie tot elkaar: de natuur, het materiaal, 
het huis en de mens . De materialen worden aan de natuur 
ontnomen, het huis wordt uit de materialen samengesteld en 
de mens neemt zijn verblijf in het huis . Voor de algemene 
vorm van het huis is het niet van het eerste belang waartoe het 
dient, maar dat het dient. Niet waarvan het gemaakt is, maar 
dat het gemaakt is. En niet hoe het is samengesteld, maar dat 
het is samengesteld . Het huis dient, wordt gemaakt en is 
samengesteld. 

Volgens Dom van der Laan is het de relatie tussen natuur 
en mens, die architectuur vormt. Het vak van architect is 
het technisch samenvoegen van materialen tot de vorm 
van het huis. Er moet dan ook een terugkoppeling ontstaan 
tussen architectuur en natuur. De architect dient te weten 
dat materialen uit de natuur komen. Het is dus volgens van 
der Laan niet gewenst een gebouw op te tillen en elders neer 
te zetten. Het gebouw is immers ontstaan vanuit de natuur 
en vervolgens weer terug gezet in deze zelfde natuur ('"'1 ). 
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Foto 1.1: 
Hunebed 

Borger, Drenthe 
door: Bart Theunissen 

Het hunnebed is eenvoorbeeld 
van ruimtevorming met een 
minimaal aantal stukken 
materiaal die rechtstreeks 
aan de natuur ontnomen 

zijn. 

C l) 
De verhoudingen van het 
klooster te Vaals zijn niet 
afgeleid uit de natuur maar 
uit het al bestaande klooster 

van Bohm . 



Natuur 

Figuur 1.2: 
Behuizingsproces, 
schematische interpretatie 
van het behuizingsproces. Figuur 1 .2 

1 0 

materiaal bereiding 

ontrekken aan 
natuurlijke situatie 

BEHUIZINGSPROCES 

bouwtechniek 

nieuw technisch verband 
(architect) 

bewoning 
(verzoening van mens en natuur) 

De theorievorming van Dom Hans van der Laan - Natuur en Architectuur 

Mens 
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1.2.1 .2 KUNST EN 1\IATUUR 

leder artefact, met inbegrip van de architectuur, is een 
intermediair tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. 

Van der Laan onderscheidt drie afzonderlijke niveaus waarop 
de architectuur beantwoord aan de behoeften van de mens: 

• De fysieke ervaring van ruimte 
• Het zintuiglijk waarnemen van de vorm 
• De intellectuele appreciatie van de grootte 

De ruimte van natuur heeft drie aspecten, die wij niet kunnen 
vatten : 

• Zij is onbegrensd 
• Zonder vorm 
• Zonder maat 

Volgens van der Laan is architectuur niets anders dan een 
toevoeging aan de natuurlijke ruimte, om deze bewoonbaar 
te maken, d.w.z. begrensd in verhouding tot ons lichaam. 
(*2) Zichtbaar voor onze zintuigen en meetbaar voor ons 
intellect. Op ieder van deze drie niveaus wordt architectuur 
fundamenteel beheerst door het begrip begrenzing. De drie 
niveaus zijn met elkaar verbonden door een keten van relaties: 
de ruimte binnen het huis is gerelateerd aan de ruimte van de 
natuur, de vorm van de wand aan de ruimte binnen het huis , 
en de kwantiteit van de gehele architectonische omgeving aan 
de vorm van de wand. 
Op deze manier wordt de natuur voltooid door de kunst 
(architectuur). Dit leidt tot het oerbinoom<u kunst-natuur 

1 1 

n l 
Als architectuur wordt 
gezien als een toevoeging 
aan de natuurlijke ruimte om 
deze bewoonbaar te maken, 
hoe moeten wij het ordenen 
van de natuurlijke ruimte dan 
zien? Is er nog wel sprake 
van natuurlijke ruimte nu zij 

overal geordend is? 

<ll Binoom: 

Van der Laan gebruikt het 
begrip binoom voor twee 
verschijnselen die elkaar 

precies aanvu llen . 

(bron: Plastisch Lexicon) 



'''3 
Waarom is de architectonische 
ruimte horizontaal en de 
natuurlijke ruimte vertikaal 
georiënteerd"' 
Levert het voor het oog 
horizontale aardoppervlak 
geen horizontale natuurlijke 
ruimte op? 
De architectonische ruimte 
ontstaat immers op het 
moment dat wij wanden 
toevoegen aan het horizontale 
aardoppervlak. 
kijkt van der laan alleen naar 
de horizontale beweging 
van de mens en niet naar 
de mogelijkheid om d.m.v. 
waarneming en verstand 
een ruimte als vertikaal te 
beschouwen. 

1.2.1.3 DE ERVARING VAN DE RUIMTE 

De constanten van Dom van der Laans architectuu r zijn 
de verticale en de horizontale, het onbegrensde en het 
begrensde: de onbegrensdheid van de natuurlijke ruimte 
tegenover onze behoeften om daarin grenzen aan te brengen . 
Temidden van de grenzeloze vertikaal georiënteerde ruimte 
van de natuur (;'3) betrekken wij op ons zelf een begrensd 
stuk ruimte, horizontaal georiënteerd , waarvan wij zelf het 
centrum zijn (de ervaringruimte). Deze ervarings ru imte 
ontstaat doordat wij als mens door middel van beweging, 
zintuiglijke- en verstandelijke waarneming de ruimte in ons 
opnemen. 

Uit de tegenstrijdigheid van beide ruimtes - die van onze 
ervaring met zijn horizontale en die van de natuur met 
zijn vertikale oriëntatie - wordt architectuur geboren : 
Zij begint als wij vertikale wanden toevoegen aan het 
horizontale oppervlak van de aarde. Hierdoor ontstaat er 
een ervaringsruimte die niet meer op aarde is maar tussen 
de wanden. (zie figuur 1 .3 op pagina 14) 

12 De theorievor-ming van Dom Hans van der Laan - Natuur en Architectuur 1 .2.1. 



1.2.1.4 ARCHITECTONISCHE RUIMTE 

Als men een steen uit de aarde verwijdert, dan ontstaat een 
negatief van de steen i,n de aarde. Als dit negatief maar groot 
genoeg is, zodat de verticale wanden aan elkaar kunnen gaan 
refereren, dan is een ruimte ontstaan die zich afscheid van 
de ruimte boven de aarde (natuurlijke ruimte). Dit is geen 
mogelijkheid om te huisvesten, omdat de mens zich dan juist 
zou onttrekken aan de natuur. Het echte menselijke bestaan 
ontstaat door het afscheiden van beperkte ruimtes van de 
natuurlijke ruimte door middel van de massieve vorm der 
wanden . De opgerichte massieven maken een afgescheiden 
ruimte, maar zij hebben slechts een architectonische betekenis 
als zij duidelijk als vorm herkenbaar zijn. 

Een enkel blok maakt nog geen ruimte. (zie figuur 1.3 op pagina 
14) Het verheft zich moeilijk ten opzichte van de aarde. Het 
zal zich relatief nog minder verheffen als wij er blokken naast 
leggen, en meer als we er blokken op stapelen. De opgerichte 
staafvorm van de pijler moet daarom worden beschouwd als het 
eerste architectonische gegeven. De staafvorm maakt nog geen 
scheiding of afscheiding van de natuurlijke ruimte mogelijk. 
Dom van der Laan beschouwt de staafvorm als een punt op 
een vlak. Als we deze punt uittrekken tot een lijn ontstaat er 
een scheiding op het vlak. Uit deze horizontale verbreding van 
de opgerichte staafvorm wordt de wand geboren, deze wand 
wordt beschouwd als het tweede architectonische gegeven. 
Nu is er een scheiding gemaakt i'n de natuurlijke ruimte, maar 
er is nog steeds geen ruimte afgescheiden . Dit kunnen we 

H 1. 

bereiken door een tweede wand zo te positioneren dat deze 
in relatie staat met de eerste. Tussen deze twee wanden 
ontstaat een ruimte die zich heeft afgescheiden van de 
natuurlijke rui·mte, de architectonische ruimte. 
Door de architectuur wordt op deze wijze een stuk ruimte 
uit de grenzeloze ruimte van de natuur gelicht en op zijn 
kant gezet, om te beantwoorden aan onze ervaringsruimte. 
Twee evenwijdige wanden tegenover elkaar zijn dus al wat 
nodig is om deze ruimte te laten ontstaan. Onze ruimte ligt 
niet op de aarde maar tussen de wanden. 

De theorie van Dom Hans van der laan 13 



Figuur 1 .3: 
Schematische weergave 
van het ontstaan van de 
architectonische ruimte. 

natuurlijke ruimte 

Ruimte van de lucht 
(erboven): 

verticale orientatie 

blokin 
natuurlijk~ 

ruimte 

Figuur 1.3 

lokver
oogt ter 
laaue het 
rdvl k 
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1 .2 .2 RUIMTE, VORM EN GROGTIE 

1 .2 .2.1 RUIMTEBEELDEN 

Van der Laan ziet de architectonische ruimte als een toevoeging 
aan de natuurlijke ruimte, waardoor het conflict tussen de 
natuurlijke ruimte en onze ervaringsruimte wordt opgeheven . 
Van der Laan beschouwt de ervaringsruimte als "kern ruimte", die 
wordt bepaald met de mens als centrum. Onze aanwezigheid, 
activiteit en zintuigen vormen een ruimte. Hiertegenover i1s 
de nieuwe architectonische ruimte een "schaalruimte", van 
buitenaf bepaald door massieve wanden. (zie figuur 1 .3 en 
1 .4) 
Deze twee ruimtebeelden worden als volgt getypeerd. 
De architectonische ruimte heeft zich afgesneden van de 
natuurlijke ruimte en verhoud zich als een leegte ten opzicht 
van een volte. De ervaringsruimte is daarin dat we waarnemen 
en verhoud zich tot de natuurlijke ruimte als een volte in een 
leegte. (zie figuur 1 .4) 
De algemene functie van het huis , het verzoenen van mens en 
natuur, is in wezen niets anders dan dit op elkaar laten. passen 
der beiden ruimtebeelden, dat van de afgescheiden ruimte 
enerzijds en dat van de ervaringsruimte anderzij ds. 

Verdere uitleg van relatie tussen beiden ruimtebeelden in de 
paragrafen 1.2.3 (binnen - buiten) en 1.2.4 (vol - hol). 

Leegte 

Architectonische Ruimte 
schaalruimte 
van buitenaf bepaald door masieve wanden 

Volte 

Natuurlijke Ruimte 
Leegte 

Ervarings Ruimte 
Volte kernruimte 

centrum = mens 

Figu ur 1 .4 
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Figuur 1 .4: 
Re latie tussen deversch illende 

ruimtes 



I J.l Trinoom: 

Van der Laan gebruikt het 
begrip trinoem voor het sa
mengaan van drie verschijn
selen. Dit gaat op voor drie
dimensionale voorwerpen, 
bijvoorbeeld een blokvormig 
volume. De grootte van zo'n 
blok is slechts te achterhalen 
door het driemaal te meten: 
in de lengte, de hoogte en 
de breedte. De drie getallen 
die dit oplevert zeggen op 
zichzelf niets; ze bestaan pas 
in hun onderlinge relaties. 
Bovendien geven de groot
tes van lijnen weer, terwijl 
een blok behalve lijnen ook 
vlakken heeft en bovendien 
een volume bevat. Het blok 
wordt dus bepaald door het 
trinoem lijn-vlak- volume 

(bron: Plastisch Lexicon) 

'"4 
De lijn het actieve element 
is van het trinoem lijn - vlak
volume, is het mogelijk om 
deze lijn extra te benadruk
ken binnen een ontwerp. 

1.2.2.2 VORM EN GROOTTE 

Naast lichamelijk en zintuiglijk staan we ook verstandelijk 
(intellectueel) in contact met het ruimtelijk gegeven . Dit 
komt tot uitdrukking in de kwantiteit. De kwantite it zijn 
de dingen, groottes en hoeveelheden die zich in de ruimte 
bevinden . Deze zijn niet in een getal uit te drukken. Er 
dienen dus een bepaalde grootte te worden bepaald, die 
als ondeelbaar wordt beschouwd, waarna we een telkundige 
omschakeling kunnen maken. Wanneer de grootte der 
dingen dan wordt uitgedrukt in de telkundige relatie met 
de ingestelde eenheid is zij door het getal in zekere mate 
bekend. 
Als we een volume willen meten kan dit door driemaal de 
eenheid uit te zetten (lengte, breedte en hoogte). Wij kennen 
nu de grootte van het volume door zijn drievoudige relatie 
met de eenheid. Echter op deze wijze krijgen we alleen een 
telkundige oploss ing en de werkelijke grootte komen we 
niet te weten. 
De kwantiteit bestaat uit twee principes. Ten eerste 
presenteert kwantiteit zich als een driedimensionaal gegeven 
en is dus als zodanig onkenbaar. Ten tweede kunnen wij 
slechts lineaire groottes meten, echter deze kunne n op 
zichzelf niet bestaan. De twee tegengestelde aspecten van 
kwantiteit, de onmeetbare driedimensionale realiteit en 
de irreële maar meetbare lijn, moeten op elkaar worden 
afgestemd. 
De lijn wordt zichtbaar bij twee kruisende vlakken, die zelf 
volumen begrenzen. De kwantiteit van de vorm van de wand 

16 H.l . 

wordt aan ons geopenbaard door de lineaire begrenzing van 
haar oppervlak (architectonische grootte). 
Het opheffen van het conflict van de maat geschiedt door 
het samengaan van de elementen, lijn , v lak en volume , in de 
gekantrechte vorm van het massief. Het volume wordt gekend 
door het vlak, dat op zijn beurt word t gekend door de lijn. Er 
is hier dus sprake van een trinaam 1u. 
In dit trinaam is de lijn het actieve element doordat deze 
meetbaar is en kennen we door middel van de lijn de andere 
twee (*4) . 
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1.2 .3 BINNEN EN BUITEN 

1.2.3.1 HET BINOOM <2 > BINNEN-BUITEN 

Het behuizingsproces is het samen gaan van beiden 
ruimtebeelden. De dichtheid van de ervaringsruimte ten 
opzichte van de natuurlijke ruimte wordt verbeeld door de 
manierwaarop zij zelf door onze lijfelijke aanwezigheid bepaald 
wordt. De leegheid van de architectonische ruimte binnen de 
natuurlijke ruimte wordt verbeeld op de manier waarop zij van 
buitenaf opgeroepen wordt door massieve wanden. En omdat 
beiden beelden elkaars tegendeel zijn, passen deze ruimtes in 
elkaar en vormen zo het binoom binnen-buiten . Dit zijn beide 
positieve termen die op een eigen manier betrekking hebben 
op het huis. Het menselijk verblijf beperken tot het binnen is 
niet logisch, omdat het buiten de andere relatie is waarmee de 
mens is verbonden . 

De ervaringsruimte ligt nu vervat in een beperkt bewoonbaar 
deel van de natuur - Het binnen ; en de natuurlijke ruimte 
wordt bewoonbaar door haar betrokkenheid op het huis, dat 
een beeld is van het menselijk lichaam. Terwijl de modernisten 
het opheffen van de scheiding tussen binnen en buiten als een 
grote verovering zagen van de nieuwe architectuur, ziet van 
der Laan de polariteit van binnen- en buitenruimte als een 
essentieel architectonisch verschijnsel (*6) . 
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(2 .> Binoom : 

Van der laan gebruikt het 
begrip binoom voor twee 
verschijnselen die elkaar 

precies aanvullen . 

(bron: Plastisch lexicon) 

''6 
Wat maakt de polariteit tus
sen binnen en buiten ken
baar in het ontwerp? En in
dien deze polariteit niet sterk 
genoeg aanwezig is , hoe is 

zij dan te versterken? 



Figuur 1.5: 
Het binnen- buiten en 
secundaire binnen-buiten. 

Het secundaire binnen
buiten levert een andere 
binnen buiten relatie dan 
het binoom binen-buiten. 
We spreken hier van het 
secundaire binnen- buiten 
doordat deze zich volledig 
binnen het binoom binnen
buiten bevindt. 

1.2 .3 .2 CELLA, HOF EN DOMEIN 

Niet alleen weerspiegelen alle drie de niveaus - rui mte, 
vorm en grootte - het oerbinoom kunst-natuu r, maar ze 
bevatten ook de secundaire beelden van zichzelf. Zo wordt 
het binoom binnen-buiten herhaald en versterkt door een 
hiërarchie van kleinere en grotere omsluitingen in het 
"bin nen" zelf. 
De ervaringsruimte is niet homogeen. De omvang verschilt 
van enkel handelen tot het ruime lopen. De ervaringsruimte 
valt in drie gedeelte uit elkaar; handelingsru imte, 
loopruimte en gezichtsveld (van kle in naar groot). Deze 
hebben een omvang die persoonsgebonden is maar voor 
elk van hen geldt ongeveer eenzelfde mate van nauwheid 
en weidsheid. De onderlinge relatie is dus wel afgebakend. 
De drievoudigheid van de ervaringsrulimte vertaallt zich in de 
arch itectonische we rkelijkheid. De gebieden lopen in elkaar 
over en kunnen we kortweg vertalen in de principes van ; 
Cella, Hof en Domein (van klein naar groot). 
Tussen het uiterste binnen - de cella (uit het Iatijn , letterlijk; 
kamer), met haar m inimale afmetingen - en het uiterste 
buiten - de grenzeloze ruimte van de natuur- versch ij nen 
nu twee intermediaire zones die corresponderen met de 
grootte van de ruimte die wij door onze beweging en door 
ons gezichtsveld beheersen de hof van het domein . Het 
binnen van de Cella heeft een buiten dat samenvalt met het 
binnen van de hof, de hof heeft een buiten dat samenvalt 
met het binnen van het domein en tot slot heeft het binnen 
van het domein een buiten dat samenvalt met de natuurlijke 

18 H.l. 

ruimte. Binnen de architectonische ruimte speelt zich dus 
op secu ndaire wijze het zelfde af, als hetgeen door d ie 
arch itectonische ruimte t en opzichte van de natuu rlijke ruimte 
tot stand wordt gebracht (het secundaire binnen-buiten). 
Uiteindelijk wordt ieder van de drie zones de eenheid en 
maatstaf van een grotere ruimtelijke structuur: de cella voor 
het huis, de hof of het kl eine plein voor de w ijk, en het domein 
of het stadsplein voor het stadskwartier. 

Figuur 1.5 : 
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De drievoudighe,id van de ervaringsruimte wordt vertaald 
in de architectonische werkelijkheid . De drie zones van de 
ervaringsruimte liggen centraal ten opzichte van elkaar. Dit 
betekent niet dat zij ook exact in het midden van elkaar liggen, 
maar centraal gelegen zijn ten opzichte van de natuurlijke 
ruimte. Dit komt doordat de architectonische ruimte een 
beperkte ruimte is, die begrenzingen heeft die aanwezig zijn 
in de natuurlijke ruimte. Hierdoor ontstaan vier disposities. 
De materie neemt in de ruimte een exclusieve plaats in, daar 
waar een massief is kan geen ander massief zijn. Dit gegeven 
van exclusieve plaats geldt ook voor mens . In de intieme 
ruimte van handelen accepteren we minder mensen dan als 
we dat in ons gezichtsveld doen. De architectonische ruimte, 
de bevestiger van de ervaringsruimte , kan dus bij dragen aan 
het persoonlijk leven. 
Verschillende mensen kunnen in ee n cella hun handelingen 
doen mits er maar genoeg intimiteit gewaarborgd blijft. Als 
dit zo is dan hebben we te maken met een hof en treedt er een 
breuk op in de drievoudigheid van de ervaringsruimte. Er zijn 
dan dus meerdere cella's nodig in een hof. Voor hof en domein 
geld het zelfde . 

Door ordening van de cella 's en hoven zien we dat we aan 
de zijkanten (perifere juxtapositie) meer cella's en hoven 
kwijt kunnen , dan wanneer zij centraal gelegen zouden zijn 
(centrale juxtapositie). Immers bij het toepassen van centrale 
juxtapositie is de beschikbare ruimte veel eerder uitgeput. 

figuur 1 .6 

figuur 1.7 

De theorievorming van Dom Hans van der Laan - Binnen en buiten 

figuur 1 .6: 
Perifere juxtapositie 

figuur 1.7: 
Centrale juxtapositie 

1.2.3 . 19 



'' 7 
Hoe zit het met de in de stad 
aanwezige natuur7 
Een rivier en bomen bijvoor
beeld maken deze onderdeel 
uit van de stad of van de na
tuurlijke ruimte? 

figuur 1.8 
Binnen en buiten, 
cella, domein hof en cella 
gerangschikt volgens perifere 
en centrale juxtapositie. figuur 1 .8 
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Als ce lla's en hoven beiden een perifere juxtapos itie 
hebben ontstaat er een binnenruimte van het domein die 
we ple in noemen. (zie figuur l .7) Een perifere juxtapositie 
van domeinen is niet mogelijk omdat de natuurlijke ruimte 
geen grens kent. Het is echter wel mogelijk om meerdere 
domeinen ten opzichte van elkaar te p laatsen (centra le 
juxtapositie), maar niet zodanig dat een van de domeinen 
het contact met de natuu rlijke ruimte verliest, omdat het 
domein ten volste de relatie van binnen-buiten aangaat met 
de natuurlijke ruimte. 
Door deze centrale juxtapositie kan een architectonische 
ruimte ontstaan die aan de drieled igheid van de 
ervaringsruimte voldoet, dit noemen we dan een stad waar 
er een veilig binnen is. Een complete stad kan vier kwartieren 
bevatten ; een verdere uitbreiding is niet mogelijk zonder de 
essentiële tegenstelling tussen binnen en buiten ten iet te 
doen : want het domein moet altijd in direct contact blijven 
met de ruimte van de natuur en mag nooit aan alle kanten 
omsloten worden . (* 7) 
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1 .2 .4 VOL EN HOL 

1.2.4.1 VOL EN HOL- DE WAARNEMING VAN DE VORM 

De polariteit tussen het architectonische binnen en het 
natuurlijke buiten wordt uitgebeeld in de architectuur door de 
polariteit tussen de wanden en het binnen. Zo is er sprake van 
een nieuw binoom: vol1-hol. Het binnen-buiten concentreert 
zich op de ruimten en de wand, de wand is hier het grensvlak. 
Daarentegen concentreert het vol-hol zich op de vorm van de 
wand en het oppervlak is hier het grensvlak. 
Van der Laan zegt, dat de architectonische ruimte alleen kan 
ontstaan tussen massieven, die zich duideliJk alsonafhankelijke 
vormen manifesteren. Zij kan niet ontstaan door het uithollen 
van een massief, want dan staat het massief zijn oppervlak af 
aan de ruimte en wordt niet langer als vorm waargenomen . 
De enige manier waarop ruimte en massief aan elkaar 
gerelateerd kunnen worden, is om ze naast elkaar als 
vorm te laten bestaan, met behoud van hun onderlinge 
tegenstrijdigheid . Om hiervan verzekerd te zijn, moeten de 
massieven ondubbelzinnig waargenomen kunnen worden als 
in zichzelf besloten volumes, begrens door vlakken, terwijl de 
ruimte verschijnt, niet als door deze vlakken begrensd, maar 
door de complete driedimensionale vormen van de massieven . 
Om een vorm te bepalen heb je drie loodrecht op elkaar 
staande richtingen nodig. 
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Letterlijk genomen is dit absurd , lijnen worden begrensd 
door punten, vlakken door lijnen, en volumes door vlakken. 
Een ruimte die begrensd wordt door volumes zou bij gevolg 
vierdimensionaal zijn. Om deze paradox te verklaren heeft 
van der Laan het concept van de onderlinge nabijheid van 
massieven ontwikkeld. Als twee objecten groot genoeg 
zijn in verhouding tot hun afstand, kan men zeggen dat 
ze in elkaars nabijheid staan (zie figuur 1 .8 op pagina 22). 
Zij roepen een waarneembare ruimte tussen zich op. Het 
is alsof de nabijheid de ruimte teweegbrengt; hoe groter 
de massieven, hoe sterker de nabijheid en hoe dichter de 
ruimte. In het geval van een architectonische ruimte, die 
tot stand komt tussen twee evenwijdige wanden, is het 
de verhouding tussen de dikte van deze wanden en hun 
afstand die deze nabijheid bepaalt. Deze verhouding kan 
worden gezien als een van de dri e dimensies van de ruimte. 
Daarom is, hoewe'l de ruimte drie dimensies heeft, één van 
deze dimensies niet eenvoudig een lineaire maat, maar een 
verhouding. De andere twee corresponderen met de lengte 
en hoogte van de wanden die de "spreiding" bepalen van 
de nabijheid, maar niet haar sterkte. De ruimte wordt niet, 
zoals de wand, door een oppervlak begrensd, maar door de 
totale vorm van de wand. (*8) 

1.2 4. 2l 

"8 
Als van der laan het heeft 
over een ruimte die begrensd 
wordt door volumes die 
vierdimensioneel is, ziet hij 
dan het feit over het hoofd 
dat deze dimensies zich op 
dezelfde assen bevinden en 
is de ruimte zo niet gewoon 
driedimensionaal. Wordt van 
der Laan gevangen in zijn 
eigen logica, die ru imtelijk 
blijft denken7 



figuur 1.9 
··eerste ruimte opvatting"; 
Ruimte komt tot stand door 
de wisselwerking tussen 
massieven. 
- Giedeon, het oude Egypte -

Twee massieven, pijlers of 
plaatvormen hebben dezelf
de nabijheid. De hoogte en 
de lengte hebben dus geen 
invloed op de nabijheid. 

9 
Van der Laan stelt dat er 
geen vertikale nabijheid 
kan zijn omdat de vorm van 
de aarde niet gezien kan 
worden . Echter hij stelt ook 
dat we de ruimtes kennen 
door de zichtbaarheid van 
de wanddikte . Deze zorgt 
voor de communicatie tussen 
binnen en buiten. De dikte 
van de wand legt dus ook 
een relatie met de natuurlijke 
ruimte (het grote buiten), 
maakt deze dan de vorm van 
de aarde niet ook zichtbaar? 

figuur 1 .9 

De afstand tussen twee vormen is onafhankelijk van de 
grootte van de vorm, maar de nabijheid tussen de vormen 
is juist afhankelijk van de grootte. Hierdoor sta je bij een 
zelfde metrische afstand dichter bij een groter als bij een 
kleinere vorm . De vorm van de binnenruimte wordt dus 
bepaald door de onderlinge nabijheid van de wanden die 
deze ruimte omsluiten. De nabijheid wordt dus vergroot 
als de vormen, in de richting waarin zij nabij zijn, groter / 

22 H. l . 

dikker worden, en verkleind a•ls zijn kleiner / dunner worden . 
Naast de nabijheid is er ook spreiding van de nabijheid . Dit is 
een virtuele nabijheid, die bepaald wordt door de twee andere 
richtingen (hoogte en lengte) die geen invloed uitoefenen op de 
nabijheid (zie figuur 1.8). Een architectonische ruimte bestaat 
uit de nabijheid van twee paar wanden en de spreiding van de 
verticale nabijheid. Er kan geen verticale nabijheid zijn omdat 
de vorm van de aarde niet gezien kan worden . De vorm van de 
ruimte wordt bepaald door de gehele vorm van de wand. De 
wand wordt gevormd door de directe relatie tussen hoogte, 
lengte en dikte. Zo vormen ze het binoom vol-hol. 
Om de vorm van de wand en de ruimte te kunnen waarderen is 
zichtbaarheid van de wanddikte noodzakeiUk. Dit is van belang 
voor de communicatie tussen binnen-buiren alsmede voor het 
betreden van de ruimte , waardoor we deze kunnen kennen. In 
van der Laans gebouwen is de verhouding van de wanddikte tot 
de ruimte l 7. De reden daarvoor is dat nij wanden die dunner 
zijn het gevaar bestaat dat de onderl inge nabijheid verdwijnt. 
Terwijl bij wanden die dikker zijn de ruimte zich voort gaat 
doen als een vorm die begrensd wordt door oppervlakten in 
plaats van massieven. (''9) 

Zoals de polariteit van binnen en buiten wordt uitgebeeld 
door de herhaling van de cella , hof en domein in het binnen, 
zo wordt de po lariteit van vol en hol uitgebeeld in de wand 
door de verhoudingen tussen zijn dichte en open delen. Deze 
openingen zijn nodig, niet alleen om licht en lucht toe te laten 
en om de ruimte te kunnen betreden, maar bovenal in tweeërlei 
opzicht zuiver omwille van de vorm. Ten eerste om de dikte 

De theorie van Dom Hans van der laan 



van de wanden te laten zien, zodat hun onderlinge nabijheid 
kan worden gewaardeerd ; en ten tweede om ze te verdelen 
in wandstukken , die gezien kunnen worden als in zichzelf 
besloten volumes. Deze openingen en de in zichzelf besloten 
volumes vormen een secundair binoom vol-hol. En het is 
door het waarnemen van de lengtes van ontmoetingen die de 
volumes bepalen, dat wij in staat zijn om verstande lijk contact 
te krijgen met de architectonische omgeving als geheel. 

Binnen het secundaire binoom vol-hol kan dus zowel het vol als 
het hol gemaakt zijn , dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke 
binoom vol - hol hier wordt steeds het vol gemaakt en het hol 
(de daarvan afgeleide vorm) ontstaat. Als een oneindige wand 
(met een dikte zodat deze nog juist een wand is) wordt voorzien 
van een opening, zal deze zich afzetten tegen de betrekkelijke 
ongevormdheid van de wand . Daarnaast zal de opening zich 
voordoen als een blokvorm, omdat de hoogte en de breedte 
per definitie kle iner zijn dan de plaatvorm van de wand. 

Als de grootte van het gat de grootte van de wand nadert kan 
de wand uiteen vallen in een omlijsting van pijlers en Lateien. 
Het gat heeft zijn vorm verloren. Bij het secundaire vol-hol 
mogen we niet vergeten dat de blokken , staven en platen niet 
op zichzelf staan, maar onderdee l zijn van de wand. 
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Figuur 1 .1 0 
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Figuur 1 .1 0 
De grootte van het gat nadert 
de grootte van de wand, 
de wand val t uiteen in een 
omlijsting van pijlers en 
lateien. 



citaat 1.3: 
door: Dom Hans van der 
Laan 

Bron: Dom Hans van der 
Laan in "Architecture and the 
necessity of limits" 
door: Richard Padovan 

' 11 
is het mogelijk deze lijnen 
ex tra te benadrukken 
bijvoorbeeld door materiaal 
gebruik. 

01 Murcus Vitruvius Pollio : 
Een Romeins architect ten 
tijde van de keizers Caesar 
en Augustus . Hij schreef een 
tiendelig werk onder de titel 
de Architectura decem libri 
dat vermoedelijk rond het 
jaar 2 5 voor Christus gepu
bliceerd werd. 

(bron : Plastisch lexicon) 

1 .2 . 5. LIJN, VLAK EN VOLUME-
DE WAARDERING VAN DE GROOTTE 

"De kwantiteit van ruimte en massa presenteert zich steeds 
als de kwantiteit van een driedimensionaal gegeven en is dus 
als zodanig onkenbaar. Wij kunnen slechts lineaire groottes 
meten, maar deze kunnen op zichzelf niet bestaan". 

(citaat 1 .3) 

l . 2. 5 . l HET BEPALEN VAN DE GROOTTE 

We staan op een drietal manieren in contact met de natuurlijke 
ruimte. Lichamelijk via de architectonische ruimte met het 
binnen - buiten, zintuiglijk via de architectonische vorm met 
vol-hol en verstandelijk via de architectonische grootte met 
lijn-vlak-volume. 

Zoals de natuur voltooid wordt door de kunst en de 
ruimte door de vorm, zo worden op hun beurt ruimte en 
vorm gecompleteerd, wanneer zij verstaanbaar worden 
gemaakt door de kwantiteit. Voor van der Laan, waarbij 
hij Vitruvius o.l volgt, berust de dispositie - de geschikte 
onderlinge plaatsing van de dingen - op de ordonnantie 
- het evenwichtig samengaan van de maten . De ruimtelijke 
disposities van cella , hof en domein in het huis en in de stad , 
en de vorm-disposities van vol en hol in de wand en tussen 
wand en ruimte zijn, willen zij kenbaar zijn, afhankelijk 
van de instelling van een of andere vorm van scandering 
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in de ononderbroken opeenvolging van mogelijke maten die 
aan deze elementen gegeven kunnen worden . "Wij moeten het 
huis zo bouwen, dat het ons de kwantiteit van ruimte en vorm 
presenteert op een manier die voor ons verstand bevattelijk 
is". 

Het is niet genoeg dat wij lijnen kunnen zien die het 
architectonische volume begrenzen ('' ll); we moeten ze op 
een of andere manier kunnen meten. Met wat voor een eenheid 
kunnen ze gemeten worden/ 
De kwantiteit is slechts toegank elijk voor het verstand door 
middel van het getal, dat wil zeggen, haar relatie met een 
eenheid die in zichzelf bekend is. Kwantiteit bestaat op twee 
manieren : discreet (hoeveel?) en continu (hoe groot/). 
Alleen bij discrete kwantiteit , die wij ontdekken door te tellen 
is de eenheid gegeven . De kwantiteit van ruimte en vorm is 
continu en levert geen ondeelbaar geheel dat als eenheid kan 
dienen, maar slecht een ononderbroken opeenvolging van 
oneindig kleine gradaties. 

In de klassieke architectuur was de eenheid gewoonlijk de 
kolom dikte; de maatstaf in van der Laan's architectuur is het 
elementaire blok. Dit is niet noodzakelijkerwijs een bestaand 
bouwelement, maar een driedimensionale eenheid van grootte 
bepaalt door de wanddikte . De dimensies van elk deel van het 
gebouw, van het gebouw als geheel en ten slotte van de gehele 
stad kun nen worden vastgekoppeld aan de maatstaf van dat 
elementaire blok. 
Het gaat dus niet om dat wij de maten van het huis kunnen 
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uitdrukken in een aantal meters of centimeters, maar dat 
wij door middel van het huis de kwantiteit van het ruimtelijk 
gegeven kunnen "meten". Door het getal leren we niet de 
"hoegrootheid" van de dingen kennen. 
Het huis dient de kwantiteit van ruimte en vorm zo te 
verbeelden dat wij haar verstandelijk kunnen weten (meten). 
Verstandelijk kunnen we niet doordringen tot de grootte van 
alle afzonderlijke dingen. Daarom filteren we verstandelijk 
de afmetingen der dingen. Deze inwendige voorstelling van 
grootte beperkt zich tot groepen dingen met dezelfde grootte 
binnen bepaalde limieten . (dit wordt verder uitgelegd in de 
volgende paragraaf) Dit staat in tegenstelling tot de concrete 
grootte die zich wel bindt aan een enkele exacte grootte. 
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Figuur 1 .11 
De continue serie van 36 
vierkantjes die qua grootte 
steeds met 1 J25ste deel 
oplopen ten opzichte van 
zichzelf. 

Figuur 1 .1 2 
De serie van 36 vierkantjes 
valt uiteen in 5 groepen van 
ongeveer 7 vierkantjes plus 
het kleinste (het wit gekleurde 
vierkantje bij stap 5) 

1 .2.5.2 DE WAARDERING VAN DE GROOTTE 

Visueel zijn we ook niet staat om de concrete grootte aan te 
wijzen. Proefondervindelijk is aangetoond dat mensen het 
midden van een strook papier aanwijzen met een afwijking 
van ca. 1 / 25 (0.5 cm bij een strook van 50 cm). Van der 
Laan wilde proefondervindelijk onderzoeken hoe wij een 
continue serie van groottes indelen (waarderen), hiertoe 
maakte hij 36 vierkantjes die qua grootte steeds met 1 / 2 5' 1

• 

oplopen ten opzichte van zichzelf. (figuur 1 .11) 

Figuur 1 .11 
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Als we alle vierkantje bekijken zien we dat er verschillende 
vierkantj es zijn die "van eenzelfde grootte zijn" zijn. Als we 
steeds grootste vierkantjes die van een zelfde grootte z ij n 
eruit halen zien we dat er een aantal groepen ontstaat. Het 
enige dat we steeds tegenkomen bij dit onderscheiden is het 
feit dat er steeds een vierkantje is dat net wel of net niet bij de 
groep hoort, dit zijn de overgangsmaten. Uiteindelijk vallen de 
36 oplopende vierkantjes uiteen in vijf groepen van ongeveer 
zeven vierkantjes plus het kleinste. (figuur 1 .1 2 en 1 .1 3) 

2 

0 • 0 
eo• D 

a 
0 0 

3 4 

0 

• 
• Figuur 1 .1 2 5 
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Figuur 1 .1 3 

Uit deze proef blijkt dat er limieten zijn waarbinnen we 
maten van dingen even groot noemen (aangegeven door de 
overgangs maten). Ook blijkt dat er limieten zijn waarbinnen we 
de maten van dingen op elkaar kunnen betrekken (aangegeven 
door de uiterste maten van de vijf groepen samen). 

Omdat wij alle groottes tussen de twee opeenvolgende 
overgangsmaten even groot noemen, heeft het verschil tussen 
die twee overgangsmaten nog jui·st geen waarde ten opzichte 
van de groottes, die tussen de beide overgangsmaten in liggen. 

De maat van het kleinste vierkantje uit de serie, die gelijk 
is aan het verschil tussen de beide grote overgangsmaten, 
heeft dus ook juist geen waarde ten opzichte van de groep 
van grotere maten. De groep van kleinere maten , waartoe 
het kleinste vierkantje behoort, heeft dus voor het eerst 
waarde voor de groep van grotere maten. 
De omvang van de serie van 36 vierkantjes is juist zo 
gekozen, dat het kleinste vierkantje gelijk is aan het verschil 
der beide grootste overgangsmaten, zodat de vijf groepen 
van groottes die wij hebben onderscheiden waarde hebben 
voor elkaar en op elkaar betrokken kunnen worden. (figuur 
1 .14) 
Voor de kleinste groep bestaan er geen grotere maten dan 
de grootste groep en voor de grootste groep dus ook geen 
maten kleiner dan de vierkantjes van de kleinste groep. De 
limieten van serie van 36 vierkantjes worden dus aangegeven 
door het grootste en het kleinste vierkantje. Bu iten de 
limieten hebben zij geen waarde voor elkaar. 

D
---·--------------------------------------o 
o-o-o-~---0) 

Figuur 1 .14 
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Figuur 1 .1 3 
De vijf groepen van 7 
vierkantjes waarvan we de 
maten van dingen even groot 

noemen. 

Figuur 1 .14 
De omvang van de serie van 
36 vierkantjes is juist zo 
gekozen, dat het kleinste 
vierkantje gelijk is aan het 
verschil der beide grootste 

overgangsmaten 



Figuur 1 .1 5 
Binnen de speelruimte van 
de marge mogen de maten 
variëren, het oppervlak 
blijft van dezelfde type van 
grootte. 

Zoals de ervaring van de ruimte zich in drie zones afspeelt, zo 
speelt de continue kwantiteit van de lineaire uitgebreidheid 
zich af in drie fasen ; het drietal van grootte (Marge, de speling 
die iedere grootte begeleidt; Type, soort vorm; en Orde, de 
mate waarin objecten op elkaar betrekking hebben). 

Via het volume staan we in contact met architectonische 
kwantiteit. Het volume nemen we waar via het vlak wat 
we op zijn beurt waarnemen via de lijn. Zoals wij door de 
secundaire relaties van binnen en buiten het binoom binnen
buiten ervaren, en zoals de secundaire relaties van het vol 
en hol van de wand ons het verstandelijk contact geeft 
met de architectonische omgeving als geheel, zo moeten 
wij ook door de betrekkingen tussen de noties van marge, 
type en orde van grootte doordringen in de kwantitatieve 
eigenschappen van lijn, vlak en volume. Het is daarom van 
belang dat we architectonische vormen kantrechten, zodat 
we deze met het verstand kunnen meten en daardoor in 
contact treden met de architectonische kwantiteit. 

We hebben gekeken naar de maten van 36 vierkantjes, en 
deze onderverdeeld in verschillende groepen. Binnen deze 
groepen spreken we dus van vierkantjes met dezelfde 
type van grootte. De maten van deze vierkantjes worden 
bepaald door één zijde van het vierkantje, het zijn immers 
vierkantjes. Toch bevinden zich in iedere groep meerdere 
verschillende maten. Als wij deze maten nu onderling 
met elkaar combineren, maar binnen de limieten van een 
type van grootte blijven, dan verandert er dus niks aan de 
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typische grootte. 
Door de marge kunnen van een oppervlak lengte en breedte 
dus variëren, maar niet onbeperkt. Dit kan als de variaties 
binnen de limieten blijven van het type van grootte. Binnen 
de speelruimte van de marge mogen de maten variëren, het 
oppervlak blijft van dezelfde type van grootte. 

Figuur 1 .1 5 

I D 
D 

Het oppervlak is de representant van het volume dat we 
waarnemen. Door middel van de oppervlakken begrijpen we 
het volume. De grootte van het volume laat niet alleen speling 
toe tussen twee lineaire maten; het laat zelfs een speling toe 
tussen twee typen van grootte, die eigen zijn aan de beide 
onderscheiden oppervlakken die het volume bepalen. Het 
volume kan met zijn hoogte ten opzichte van het grondvlak 
variëren, daarom is het volume te beschouwen als een soort 
type van typen van grootte. De speling in het volume omvat 
twee opeenvolgende onderscheiden typen van grootte, die 
samen net dubbeltype tot stand brengen . 
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Een groter type onderscheidt zich pas van een kleiner type, als 
zijn kleinste representant gelijk is aan de grootste representant 
van het kleinere type. 

Zoals alle maten, die tussen de beide limieten van een type van 
grootte liggen even groot genoemd worden (typische grootte), 
zo moeten ook alle type van grootte, die tussen de beide 
opeenvolgend onderscheiden typen van het dubbeltype liggen, 
even groot genoemd worden. Het grootste van beiden typen 
van dubbeltype onderscheidt zich als eerst van het kleinste, of 
te wel het is nog juist even groot. 

figuur 1.16 

Bü een volume is de grootste overgangsmaat de eerste maat 
die zich van de kleinste onderscheidt. Hierdoor moeten alle 
tussenliggende maten even groot genoemd worden en kunnen 
de drie afmetingen van het volume binnen de limieten van 
dubbeltype variëren. Het volume is kleiner dan de grootste 
van de drie overgangsmaten en groter dan de kleinste. 

D I . . 

figuur 1.17 

Om een volume te kennen gebruiken we het kleinste 
dubbeltype van grootte om het volume waar te nemen. 
Dit dubbeltype staat in verhouding met het geobserveerde 
volume en het heeft met lengte, breedte & hoogte een 
relatie die geen abstract getal is, maar zich uitdrukt als een 
relatie. 

Door het gebruik van marge, type & grootte beperken we 
de in de natuur aanwezige grootte. De overgangsmaten 
van typen beperken de uiterste grenzen van de speling die 
op hun beurt de orde van grootte niet kunnen overstijgen. 
De natuurlijke grootte wordt dus drievoudig ingeperkt. In 
eerste instantie tot een orde van grootte, dan tot een type 
van grootte en tenslotte tot de speelruimte van de marge. 
In ons hoofd hebben we ideale typen van grootte, deze zijn 
exact. Hieruit onderscheiden we bepaallde types, die leveren 
ons de drempelmaten . Vanuit deze ideale maten maken we 
een huis uit concrete maten. 
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figLIUr 1 .16 
Alle wit gekleurde typen 
van grootte, die zich tussen 
de beide opeenvolgend 
onderscheiden typen van het 
dubbeltype bevinden, worden 
als even groot beschouwd . 
Het grootste van de beide 
typen van het dubbeltype 
onderscheidt zich als eerste 
van het kleinste, of anders 
gezegd is nog net even 

groot. 

figuur 1.1 7 
Het volume is kleiner dan 
de grootste van de drie 
overgangsmaten en groter 

dan de kleinste . 



Het grootste en kleinste type zijn ten opzichte van elkaar 
bepaald in orde van grootte. Daartussen ligt de variatie die 
bepaald wordt door deze drempeltypes, die de orde van 
grootte insluiten. De drempelmaten en drempeltypes d ienen 
dan ook als basis bij het ontwikkelen van een huis. 

Met de waardering van de grootte voegt Van der Laan het 
verstandelijke toe aan het contact dat wij hebben met de 
natuurlijke ruimte. Hij geeft het contact dat wij hebben met 
de natuurlijke ruimte hiermee op een dusdanige manier 
vorm, dat het niet alleen gaat om een lichamelijk, zintuiglijk 
of verstandelijk contact, maar dat het gaat om een combinatie 
van deze drie. Zoals het in zijn architectuur ook gaat om 
een relatie tussen Architectonische ruimte (binnen-buiten), 
de architectonische vorm (vol-hol) en de architectonische 
grootte (lijn-vlak-volume). Bij de waardering van de grootte 
gaat het dus niet alleen om het kunnen benoemen van een 
maat (weten) of type, maar juist om het leggen van relaties 
(verhouding) tussen deze types. 
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1 .2.6. DRIEVOUDIGE FUNCTIE 

Het huis verschaft ons een ruimte die past bij onze ervaring, 
een vorm die past bij onze waarneming en een grootte die 
tegemoet komt aan onze kennis. Als geheel beschouwd is het 
huis echter een kunstmatige aanvulling op onze natuurlijke 
omgeving ten dienste van ons volledig menselijk bestaan. 
Kortom door het huis te bouwen vervolmaken wij de natuur 
zodat we erin kunnen verblijven. 

We kunnen geen elementen aan de natuur toevoegen, omdat 
wij niet kunnen scheppen. (*12) Wij kunnen slechts dingen 
aan de natuur onttrekken en deze vermaken. Wij onttrekken 
materialen uit de natuur om er vervolgens wanden van te maken, 
om daarmee delen van de natuurlijke ruimte af te scheiden om 
deze delen zo om te vormen tot arch,itectonische ruimtes. (''13) 
Het binoom kunst-natuur moeten we daarom ook zien als een 
samengaan van een incompl.ete natuur en een betrekkelijke 
creativiteit. De drie disposities van de architectuur (ruimte, 
vorm en grootte), zijn dus een onderdeel van het oerbinoom 
kunst-natuur en ontlenen daaruit hun onderlinge verband . 

Het binoom binnen-buiten is onderdeel van het grote binnen 
dat door de architectuur wordt beoogd. In de afbakening 
tussen cella en hof, en hof en domein vinden we de hof 
tweeledig terug. De hof vormt een buiten voor de cel la en een 
binnen voor met domein. Door deze tweeledigheid van de hof 
is het mogelijk om de beoogde eenhei·d van het grote binnen 

tot stand te brengen door een binoom (binnen-buiten) dat 
slechts twee termen heeft. 

De wereld van de vorm (vol-hol) heeft de ruimte 
(binnen-buiten) als referentie, vorm & ruimte hebben de 
architectonische kwantiteit als achtergrond. De drie functies 
van het huis (ruimte, vorm en grootte) op de onderscheiden 
niveaus van ervaring waarneming en inzicht vormen samen 
de grote functie van het voltooien der natuur. Dit omdat 
tussen die functie twee aan twee een secundaire vorm van 
het oerbinoom kunst en natuur optreedt. Bovendien voltooit 
de middelste functie (vorm) aan de ene kant de functie van 
de ruimte en andere kant die van de grootte. Doordat deze 
functies in relatie staan tot elkaar, komt de architectuur, 
als geheel, in contact met de natuur, hierdoor kan zij haar 
dus vervolmaken en dienen voor het volledige menselijk 
bestaan. (''14) 

De functie van het huis is pas compleet, indien de volledige 
architectonische ruimte vanaf de cella tot aan het domein 
onder inv,loed blijven van de architectonische vorm van het 
massief, en indien ruimte en vorm samen geheel ontworpen 
zijn aan de architectonische ordening van de kwantiteit. 
Alle termen, zowel die van beide binomen (binnen-buiten 
en vol-hol) als die van het trinaam der kwantite1it (l ij n-vlak
volume) schakelen zich in een groot verband aaneen. 
De afgebakende ru imte speelt zowel een rol in het binoom 
binnen-buiten als in het binoom vol-hol. Het binnen is 
niet alleen een ervaringsobject -hierin is het binnen geheel 
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• 1 2 
Is kunst en dus arch itectuur 
niet een vorm van scheppen? 

~ 13 

Veranderen wij dan ook 
de natuur niet als wij er 
materialen aan onttrekken7 
Of te wel is dat dan volgens 
van der laan geen vorm van 
scheppen, zij het op een 
andere manier, wij creëren 

immers een andere natuur. 

'' 14 
Bij het klooster te Vaals is 
de natuurlijke ruimte niet, 
maar het gebouw van Böhm 
het uitgangspunt geweest 
van het ontwerp van van der 
Laan . Komt de architectuur in 
geheel nu ook nog in contact 

met de natuur. 



' 1 5 
Als de wanden van de cella 
gesloten zijn en er binnen het 
vol van de wanden dus geen 
sprake is van het secundaire 
vol - hol , hoe treedt dan door 
deze wanden het contact op 
met het buiten? 

verbonden met het buiten - als een object van zintuiglijke 
waarneming- het binnen is hierin onafscheidelijk verbonden 
met de wand. Hierdoor worden wand, binnen en buiten een 
onverbreekbaar geheel. 
De wand scheidt het binnen van het buiten af, hierdoor 
speelt deze een actieve rol in de wereld van ervaring 
en waarneming. De wand is tevens de materie waarin de 
kwantiteit zich aan ons openbaart. De wand geeft de ruimte 
haar zichtbare vorm, terwijl het volume van de wand zijn maat 
ontvangt van de lijn die direct meetbaar is. Het ontvangen 
van de maat door het volume van de wand gebeurt niet 
direct maar door tussenkomst van het vlak. Het vlak is dus 
begrenzer van het volume terwijl het zelf wordt begrensd 
door de lijn. Beide trio 's - die van wand, binnen en buiten 
en die van lijn, vlak en volume- worden aan elkaar gesmeed 
door de ambivalentie van de wand, hierdoor staat de wand 
dus centraal in het hele complex van factoren. De wand is 
immers het element dat wij oprichten en de grondslag is van 
de drie gesteldheden van de mens; ervaring, waarneming en 
inzicht. 

In het binoom vol-hol wordt de vorm van het massief der 
wanden bepaald door de onderlinge betrekkingen tussen 
de afmetingen in hoogte, lengte en breedte. De kracht die 
van de vorm van de wanden uitgaat, komt in een afgesloten 
alleen tot uiting als de wanden in elkaars nabijheid staan. 
In het domein is dit onmogelijk, er kan geen relatie bestaan 
tussen de dikte van de omheining en de tegenovergelegen 
delen . Het domein beantwoordt immers aan ons gezichtveld 
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en is hiervoor veel te uitgestrekt. Het afgebakende domein 
wordt slechts als vorm waargenomen, maar slechts als binnen 
ervaren. In het domein kan het binoom vol-hol dan ook niet 
onder invloed komen van het binoom binnen-buiten. 
Voor de hof geld hetzelfde, de hof is het binnen waar het 
domein een buiten wordt. Bij de hof zijn de tegenovergestelde 
delen van de afbakening nog steeds niet in elkaars nabijheid. 
Hierdoor kan bij de hof het secundaire binnen-buiten dus niet 
onder invloed komen van het vol-hol. 
Die cella kan optreden als het binnen van de hof. De cella kan 
zulke afmetingen hebben dat de wanden in elkaars nabijheid 
staan. Hierdoor kan de vormende kracht van de wanden 
overgaan in de ruimte, en zo komt het secundaire binnen
buiten onder invloed van het binoom vol-hol. 
We kunnen dus zeggen dat alleen in de cella kan gesproken 
worden over architectuur in de volle zin van het woord, daar 
komt de drie-eenheid ten volle tot uiting. De andere (hof en 
domein) hebben aspecten maar niet de gehele. ("'1 5) 

Bij een centrale ligging van de cellaten opzichte van de hof en 
domein, zijn de afbakeningen van hof en domein niet instaat 
om de architectonische ruimte onder invloed te brengen van 
hun vormende kracht. 
Als er sprake van periferejuxtapositie van de cella's ten opzichte 
van de hof en van hoven ten opzichte van het domein, dan 
is de gehele gelede binnenruimte onder invloed van de wand 
en daarmee is het binoom binnen-buiten onder invloed van 
het binoom vol-hol. Dit is mogelijk omdat de wanden van de 
cella's de vormende kracht door geven aan deze ruimten (eerst 
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aan de hof en vervolgens via de hof aan het domein) doordat 
ze er, vanwege perifere dispositie, direct aan grenzen. 
De vormende kracht blijft zo overal voelbaar en zo vinden wij 
dus tussen het niveau van de waargenomen vorm en dat van 
de ervaren ruimte op secundaire wijze de betrekking terug van 
het oerbinoom kunst- natuur. 

De relatie tussen het niveau van de kwant iteit en de 
waargenomen vorm is tevens een ondervorm van het oerbinoom 
kunst- natuur. Door nu de wand op te delen in wandstukken, 
waarbij de wanddikte optreedt als kleinste maat van het 
dubbeltype van grootte, kan de wand gedeeld worden binnen 
deze orde van grootte. De vorm van deze wandstukken gaat 
over in die van de celruimte, hierdoor komt de celruimte onder 
invloed van deze orde van grootte . Op deze manier beheerst 
de kwantiteit via de cella ook de hof en het domein . 

Dit kleinste dubbeltype is een blokvorm , waarmee we het 
direct meetbare wandstuk in relatie brengen met de eenheid 
van volume . Dit gebeurt met twee tussen stappen. Als eerste 
meten we met een blokvormig volume een staafvorm, waar 
de blokvorm aan het eind ligt, daarna met de staafvorm een 
plaatvorm, waarvan de staaf aan de rand l:igt. 

-· 

Aguu r l .19 

Om de wand nu ontvankelijk te maken voor de uitdrukking 
van de kwantiteit is het van belang dat de delen een perife re 
dispositie hebben om de wand als geheel te laten werken. Op 
deze manier komt de vorm onder invloed van de kwantiteit en 
treedt het trio wand-binnen-buiten ·in relatie met het geheel 
van lijn-vlak- volume. Deze orden ing van de kwantiteit is 
een secundaire vorm van het oerbinoom Kunst- natuur. 

Architectuur is een kunst in de derde macht. Als eerste 
heeft zij het oerbinoom kunst-natuur als achtergrond 
om de voltooiing der natuur te kunnen maken. Daarnaast 
dient onze architectonische ruimte met zijn disposities van 
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Figuur 1 .1 8 
Met een blokvormig volume 
meten we een staafvorm, 
waar de blokvorm aan het 

einde ligt. 

Figuur l .19 
Met een staafvormig volume 
meten we een staafvorm, 
waarvan de staaf aan de rand 

ligt 



ruimte en vorm de achtergrond te zijn van de ordening van 
de kwantiteit en dient de dispositie van de vorm zich af te 
spelen tegen die van de ruimte . Op deze manier is de functie 
van het huis binnen de architectuur dus een drievoudige 
functie. 

Een kleine uitstap naar Vitruvius: 
Ordonnantie is het evenwichtig samengaan van 

de maten der geledingen van het gebouw in ieder deel 
afzonderlijk en bovendien de betrekking tussen alle 
verhoudingen van het gebouw met het oog op de symmetrie . 
Ordonnantie heeft dus betrekking op de kwantiteit. 
Dispositie is de geschikte onderlinge plaatsing der dingen 
en de oordeelkundige uitvoering van het werk als gevolg van 
samenvoegingen van maten, in overeenstemming met de 
hoedanigheid der dingen. Dispositie heeft dus betrekking 
op de kwaliteit van de dingen. Hieruit volgt dat de dispositie 
wordt voltooid door de ordonnantie zoals de architectuur de 
voltooiing is van de natuur. 

De verschillende factoren van de architectuur voegen 
zich samen - het volledige binnen wordt door de perifere 
dispositie van ruimte en vorm ontvanke.lijk gemaakt voor de 
invloed die van het massief van de wand uitgaat en de vorm 
van de zelf wordt ontvankelijk gemaakt voor de lineaire 
grootte- in één en dezelfde functionaliteit. Hierdoor komen 
al deze factoren onder invloed te staan van de grootte. 

34 H. l. 

Nu weerspiegelen ruimte, vorm en grootte in het huis de drie 
niveaus va ons menselijk bestaan (ervaring, waarneming en 
kennis). Zij beantwoorden aan de eenheid van het bestaan, 
de ervaring wordt geleid door de waarneming en deze beide 
samen door de kennis. 

Ook bij de lineaire maat (marge, type en orde van grootte) 
kan van een soort perifere dispositie worden gesproken. 
Net als bij de perifere dispositie van het binnen, waar het 
domein door de hoven en de hoven door de cella's tot stand 
komen, zien wij ook bij de lineaire maat dat de orde van 
grootte word bepaald door de typen en de typen door de 
marge. 
Door de speelruimte van de marge, waar alle maten naar 
verwijzen, wordt de gehele architectuur inzichtelijk gemaakt 
door een verstandelijke uitdrukking van de kwantiteit 
(ordonnantie), dit zouden we dan in een verstandelijk getal 
kunnen uitdrukken. 

Met dit getal wordt een niet het abstracte getal bedoeld. Dit 
is het plastisch getal; het duidt op het samengaan van de 
continue kwaliteit van de concrete grootte en de discrete 
kwantiteit van het abstracte getal. Het is de ordonnantie 
van de architectonische elementen in relatie met de realiteit 
van het abstracte getal, zodat we de kennis kunnen gaan 
inzetten . 
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1.3. HET PLASTISCH GETAL 

Om een beter inzicht te krijgen in de betekenis van het 
plastisch getal kijken wij eerst naar een voor iedereen 
bekende verhouding : De gulden snede verhouding, of 
kortweg gulden snede. Deze verhouding, die bijvoorbeeld bij 
compositieschema's voor schilderijen en gevels uit vooral de 
Renaissanceperiode is terug te vinden, leent zich bij uitstek 
voor toepassing in het platte vlak. De gulden snede verhoud i,ng 
staat bekend om haar harmonische, door velen als prettig 
ervaren proportie . Zij is voor te stellen door een rechthoek 
waarvan de lange zijde zich verhoudt tot de korte zijde, zoals 
de twee lengten samen z ich ve rhouden tot de lange zijde. 
Hier is sprake van een zogenaamde tweevoudige betrekking. 
Noemen we de korte zijde ex en de lange ~. dan is bovenstaand 
stelsel te schrijven als ~ : cx=(cx+~) : ~. Dit is de gulden snede 
verhouding. Onder deze voorwaarden blijkt ~ zich tot ex te 
verhouden als (1 + v 5):2- of bij benadering 1.618 staat tot 1, 
waarbij we (1 + v 5):2 het gulden snede getal noemen. 

Voor het plastische getal geldt iets soortgelijks . Waar de gulden 
snede verhouding- voor te stellen middels een rechthoek- zijn 
toepassing vindt in het platte vlak , heeft het plastische getal 
j uist betrekking op de drie dimensionale, architectonische 
ruimte. 

Het plastisch getal 

figuur 1 .2 0 

aD 
(1 

De guldensnede verhouding - 11 (! (1 ! fl {n 

Het plastisch getal -11 (? (i :; Jl ( n (?) 
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Figuur 1 .20 
Waar de gulden snede 
verhouding - voor te stellen 
middels een rechthoek - zijn 
toepassing vindt in het platte 
vlak, heeft het plast ische 
getal juist betrekking op 
de drie dimensionale, 

architectonische ruimte. 



"De architectonische grootte onderhoudt een drievoudige 
relatie met de lineaire eenheid. Zij is tegelijkertijd lang, 
breed en hoog . De verhouding tussen twee architectonische 
uitgebreidheden, de zogenaamde plastische verhouding, 
zal daarom ook een drievoudige verhouding moeten zijn, 
waarbij de overeenkomstige dimensies met elkaarvergeleken 
worden : lengte met lengte, breedte met breedte en hoogte 
met hoogte." 

De marge waarbinnen grootteverschillen verwaarloosd 
kunnen worden staat in een bepaalde verhouding tot de 
betrokken groottes, waardoor de typen een meetkundige 
reeks vormen . Deze reeks is niet eindeloos ; zoals er een 
kleinste verhouding is waarbinnen het verschil tussen twee 
groottes niet meer telt, zo is er ook een grootste verhouding, 
waarbuiten twee groottes niet meer met elkaar te maken 
hebben ; dit bepaald de orde van grootte. 
De grondverhouding waarmee de typen van grootte elkaar 
opvolgen bedraagt bij benadering 3:4, de pythagoreïsche 
kwart . Deze grondverhouding, de basis van het systeem 
dat wij het plastisch getal noemen, is inherent aan de 
drie dimensionaliteit die eigen is aan de architectonische 
ruimte. 
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1.3 .1. HOE VINDEN WIJ HET PLASTISCH GETAL? 

I D 
D 

D 
D 

figuur 1.21 : stap 1 

D 
·o 

-
-..-. ---

D 
J 2 

figuur 1.23 : stap 3a figuur 1 .24 · stap 3b 
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Figuur 1.21: Stap 1 

In het dubbeltype ~~tb!1~:'a_~ twee typen die we De 
·n verband brengen .... 1 

1 dus per defin1t1e grootste za d 
twee keer zo groot zijn als e 

kleinste . 

Figuur 1 .22: Stap 2 
In het dubbeltype zijn reeds 
drie verschillende types 

. De grootste maat aanwezig. d 
de kleinste is dan us 

van · t maat l .. k aan de klems e 
ge IJ Het 
an het grootste type . 

v · d t het I hiervan IS a 
gevo h91 tussen de twee 
verse I .. k · an 

rootste typen gelu IS a 
g het kleinste type . 

Figuur 1.23: Stap 3: 
I men met elkaar Als we vo u I" k 

ver elijken, dan verge IJ en 
weg altijd dubbeltypen. We 

r·ken dan dus telkens 
verge IJ met elkaar. 
vier typen het 
D kleinste maat van 

kl~inste type vergelt:~ ~~ 
met de kleinste maa v 

rootste type . Hetzelfde gaat 
g voor de grootste maat van 
op beiden typen· 

I Z ·1e volgende vervo g 
pagina 



Als de kleinste maat, van 
het grootste type ,zich 
wil onderscheiden van de 
grootste maat, van dit zelfde 
type, zal dit dus gelijk moeten 
zijn aan de kleinste maat van 
het kleinste type. Hiermee is 
de grondverhouding bepaald 
van het Plastisch Getal. 

Figuur 1.25 : stap 4 
De kleinste maat van het 
systeem bepaald de grootste. 
Om dit overeind te houden 
breiden we het systeem uit 
tot zes typen. Het verschil 
tussen de vijfde en de zesde 
is dan dus gelijk aan de maat 
van het kleinste. Hiermee 
hebben we dus de telkundige 
verhoudingen ten opzichte 
van elkaar. 

Figuur 1 .26: stap Sa 
Als we dit zesvoudige 
systeem toepassen valt op 
dat er maten zijn die tussen 
deze typen liggen en evenveel 
behoren tot een groter dan 
tot een kleiner type. Dit zijn 
de afgeleide maten van het 
authentieke stelsel. 

vervolg zie volgende 
pagina 

figuur 1.2 5: stap 4 

nnll 
figuur 1 .2 7: stap Sb 
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TII 
figuur 1.26: stap Sa 
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De acht typen zijn benoemd en de verhouding tot elkaar zijn 
bekend: 

Klein element 
Groot element 
Klein stuk 
Groot stuk 
Klein deel 
Groot deel 
klein geheel 
Groot geheel 

1 
4 / 3 
7/4 
7/3 

3 
4 

16 / 3 
7 

Met bovenstaande tabel kunnen we dus een authentiek stelsel 
bepalen en een afgeleid stelsel dat afgeleid is van zijn van het 
authentieke ste I se I. 

We moeten goed in de gaten houden dat de getall'en slechts 
gebruikt worden om met de verhouding van het Plastisch 
Getal te kunnen werken en ze hebben op zichzelf geen 
zeggingskracht. 

Het plastisch getal is dus niet een enkel getal maar een com 
plete reeks van acht verhoudingen. 

Architectuur is teruggebracht naar verhoudingen van maten. 

velden stroken 

DO 
- - ,..----

~~ ..>!. 
<IJ 

c 
<IJ 

..r:. 
- - '-- s 

1:1 3:~ ~:7 3:7 1:3 1:~ 1:5,3 1:7 n:s 

6:7 2:3 2:4 3: 2:7 2:9 1:6 

ooo:ou~ 
figuur 1 .2 8 
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Om deze te kunnen opnemen 
in het systeem moeten we 
het uitbreiden tot een achttal 
typen. Het versch il tussen 
het grootste type en haar 
afgeleide is dan dus gelijk 
aan de kleinste maat van het 

authentieke ste lsel. 

Figuur 1.27: stap Sb 
Voor de duidelijkheid: het 
systeem van acht typen is 
een meetkundig ste lsel, 
waarbij het verschi l tussen 
de typen gelijk is aan 
hetzelfde deel van zichzelf. 
Zij zijn daardoor harmonisch 
verdeeld en hierdoor ligt 
het afgeleide systeem dan 
ook in het harmonische 
midden van het authentieke 
ste lsel. Het afgeleide stelsel 
is daardoor ook weer 
een meetkundig stelsel. 

Figuur 1.28 
Het authentieke en het 

afgeleide systeem . 



Foto 1.2 
De eerste versie van Dom van 
der Laans abacus , met ronde 
staafjes. 

1.3.2 . ABACUS 

In de jaren vijftig ontwierp Dom van der Laan een hulpm iddel 
waarmee het p lastisch getal· als het ware zichtbaar en tas tbaar 
werd ; een kist waarin een reeks ronde staafjes lagen d ie de 
verhouding van het plastisch getal, weergaven. De kist werd 
abacus genoemd, een romeins telraam, en bestond uit twintig 
vakken waarin zich ronde , witte staafjes bevonden van elk 
verschillende lengte, terwijl in het deksel aan de binnenzijde 
over de hele oppervlakte ondiep gleuven ware aangebracht. 
De kle inste maat van de staafjes was l / SOste deel van het 
grootste; vanaf de langste staaf werden werden de staafjes 
telkens ongeveer l / SOste deel van het voorgaande kle iner, 
totdat l / 7 deel van het langste staafjke bereikt was. Daarna 
werden ze telkens ongeveer l / 7 deel kleiner. 
De volledige serie staafjes was voldoende om de onbeperkte 
verscheidenheid van grootten in de natuur voor te stellen. 
Van der Laan ontwierp de kist in de eerste plaats om door 
waarneming de grondslagen van het plastisch getal vast te 
stellen . Daartoe konden de staafjes konden de staafjes op 
volgorde in de gleuven van het deksel worden gelegd waardoor 
een voortdurende reeks van groottes ontstond. Zo kon inzicht 
worden verkregen in het wezen van het plastisch getal. Het 
was niet de bedoel ing om de abacus bij het ontwerpen te 
gebru iken. 

40 H.l. 

Van der Laan : "in iede r stadium moet het gebruik van de abacus 
ons in contacthouden met de concrete werkelijkheid en ons 
er voor behoeden in abst racte bereken ingen te vervallen, die 
geheel in strijd zijn met de notie van het plastisch getal " 
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In de jaren zestig rijpte het idee de essentie van de theorie 
te verbreden, het scala aan vormen werd toen verder 
gesystematiseerd en gerubriceerd waarvoor van der Laan een 
nieuw hulpmiddel bedacht: de morphotheek (zie volgende 
paragraaf) . De abacus zelf k reeg een nieuwe gedaante ; 
in plaats van ronde staafjes werden nu plankjes gebruikt 
die de overgangsmaten van de types uit de reeks van het 
plastisch getal weergaven . de abacus moet inzicht geven 
in de symmetrie: de verhouding van de zelfde maten van 
verschillende objecten. De morphotheek geeft inzicht in de 
verhouding tussen verschillende maten van dezelfde objecten. 
(Bron : Plastisch lexicon) 

Het plastisch getal 
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figuu r 1 .28 ("1 6) 

4 1 

foto 1 .3 
De abacus in zijn nieuwe 
gedaante. In de nieuwe 
gedaante worden de 
overgangsmaten van de types 
uit de reeks van het plast isch 

getal weergegeven. 

Figuur 1.28: ·· 16 
In de nieuwe abacus vinden 
we twee opeenvolgende 
systemen van het plastisch 
getal terug (grijs en lichtgrijs) 
Echter om de abacus kompleet 
en passend te maken in de 
daarvoor bestemde doos is 
er een element nodig van het 

afgeleide systeem (rood). 
Wat zegt dat ene element 

over de abacus' 



Figuur 1 .29 
Al le types van de abacus 
en hun verhoudingen ten 
opzichte van elkaar. Het is 
wordt duidelijk dat op het 
moment dat we vier opeen 
volgende types met elkaar in 
verhouding brengen steeds 
de twee kl einste bij elkaar 
opgeteld gelijk zijn aan de 
grootste. 
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1.3.3. MORPHOTHEEK 

Kinderen spelen met blokken om daardoor hun verstand voor 
de plastische realiteit te openen. Om in die realiteit tot de volle 
diepte door te dringen blijkt de mens ook later dit hulpmiddel 
nodig te hebben, vooral de architect bij het uitoefenen van zijn 
vak" zo schrijft van der Laan in de Architectonische ruimte. 
In de jaren v,ijftig had hij al de abacus ontworpen, een kist 
met 38 staafj es, die inzicht moest verschaffen in het plastisch 
getal. Later besloot hij een uitgebreider hulpmiddel te maken 
dat alle vormen zou omvatten. De abacus geeft inzicht in de 
symmetrie: een verhouding tussen twee maten in de zelfde 
richting (twee lengtes, twee hoogtes of breedtes). 
Voor euritmie (waarbij het gaat om maten die verschillend zijn 
van richting, zoals de verhouding tussen lengte en breedte) 
was een ander leermiddel nodig . Dat zou de morphotheek 
worden. (* 1 7) 
Was de abacus een leermiddel voor de grootte van een 
arch itectonisch object, de morphotheek moest dat zijn voor 
de vorm ervan . 
Door systematisch te redeneren kwam van der Laan in de jaren 
zeventig op 36 'authentieke' driedimensionale vormen. Deze 
36 vormen werden daarbij in hout uitgevoerd "zorg wordt 
gedragen, dat de oppervlakken aan alle zijden homogeen 
zijn". 
De 36 authentieke vormen (zie figuur 1 .31 op pagina 44) 
zijn de basis van een groter vormengamma. Ze worden dan 
aangevuld door een aantal vergrote vormen en zo ontstaat een 
verzameling van 1 20 vormen . Dat bestaat uit blokken, platen 

Het plastisch getal 

en blanke vormen. Een ware blokkendoos dus . Net als voor 
de abacus was deze morphotheek bedoeld om meer inzicht 
in de verhouding te krijgen. (bron : Plastisch lex icon ) 

Figuur 1.30 

1 .3 . 43 

('"' 17) 
Volgens van der Laan gaat 
het bij euri tm ie om maten 
die verschillend zijn van 
richting. Hij redeneert echter 
wel dat deze loodrecht op 
elkaar staan . Hoe gaan we 
dan om met maten van die 
versch illend zijn van rfcht ing 
die niet loodrech t op elkaar 

staan7 

Figuur 1 .30 
De 36 authenti eke vormen 
van de morphotheek zij n 
aangevuld toteenverzamel ing 

van 120 vormen. 



figuur 1.31 
De 36 authentieke vormen 
van de morphotheek en hun 
onderlinge verhoudingen . 
Tevens zijn op beide assen 
de verhoudingen van de 
abacus uitgezet, zo wordt 
de morphotheek gelinkt aan 
de abacus en wzo wordt dus 
duidelijk hoe de stap van 
abacus naar morphotheek is 
ontstaan. 
Voegen we hier nog een derde 
as aan toe volgens de abacus 
dan ontstaat het volledige 
gamma van 120 vormen. 

Figuu r 1.31 

44 H.l. 
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l .3.4. HET PLASTISCH GETAL EN DE MODULOR 

Het Plastisch Getal heeft veel weg van Le Corbusier's Modulor, 
echter het wijkt er in drie opzichten sterk van af. Ten eerste 
geeft de gehele theorie die in het voorafgaande is uiteengezet 
ons de regels om om te gaan het plastische getal. Dit leidt 
tot meer dan alleen een verhouding die zich bevindt in het 
platte vlak, zoals bij de modulor, het leidt tot een volledig 
drie dimensionaal systeem. Ten tweede, waar de Moduler
reeks geen bovengrens heeft, zodat zijn verhoudingen zich 
kunnen uitbreiden tot een punt, waarop zij niet meer gevat 
kunnen worden, is de orde van grootte van het Plastisch Getal 
beperkt tot een uiterste verhouding van l :7. Ten derde, alle 
verhoudingen tussen de acht maten die een orde van grootte 
vormen, kunnen, zoals bij de Pythagoreïsche-systemen 
van de renaissance, uitgedrukt worden in termen van de 
verhouding tussen vier gehele getallen : l ,3 ,4 en 7 , en leveren 
de eenvoudig deelbare verhoudingen op van l, 4:3, 7:4, 7:3, 
3, 4, 4 2 :3 en 7. Dit geeft het Plastisch Getal zeer belangrijke 
additieven eigenschappen : elke maat kan samengesteld 
worden uit kleinere , door vermenigvuldiging met 2, 3, 4 of 7, 
of vermeerderd worden tot opvolgende maten of op talloze 
andere manieren variaties ondergaan. Van der Laan breidt 
het systeem uit tot vier opeenvolgende ordes van grootte, 
waarbij de grootste maat van de ene optreedt als de eenheid 
van de volgende. Deze zijn respectievelijk geëigend voor de 
geleding van de wand, het huis, de wijk, en het stadskwartier. 
Zo vormen zij een keten van opeenvolgende verhoudingen die 
de gehele architectonische omgeving verbindt aan de eenheid 

Het plastisch getal 

van grootte : "de wanddikte constitueert de kleinste maat, 
waarop de grootte van de gehele stad is gebaseerd". Het is 
decubitus of ellemaat. 
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l .4. RESUMÉ 

De natuurlijke ruimte wordt onderscheiden door massa 

We bakenen binnen de onbeperkte ruimte van de natuur 
een beperkt binnen af. Dit binnen correspondeert met 
de horizontaal georiënteerde ruimte van de menselijke 
ervaring. We begrenzen deze afgebakende ruimte niet door 
oppervlakken maar door de driedimensionale vormen van 
massieven en door het geven van maten aan deze ruimtes 
en massieven door middel van het getal. Op deze manier 
wordt de gehele omgeving bewoonbaar, waarneembaar en 
verstaanbaar gemaakt. 
Op ieder van deze drie niveaus speelt de architectuur een 
functionele rol als intermediair tussen mens en natuur. 
Volgens van der Laan is architectuur niet alleen functioneel 
maar ook expressief; het is niet alleen zaak om de natuur 
te voltooien, maar ook om ze te verbeelden. Het oerbinoom 
ku nst- natuur geeft op ieder van de drie niveaus middels de 
twee binomen (vol- hol en binnen-buiten) en het trinaam 
(lijn-vlak-volume) een beeld van de onbeperkte kringloop 
van de natuur dat voor ons bevattelijk is. Zo wordt de natuur 
dus door de kunst (architectuur) uitgedrukt. 

Het geheel der verstandelijk vermogens wordt volge ns van 
der Laan gevormd door de dingen die het maakt; 

"Het is door het bouwen van huizen , dat wü moeten leren, 
hoe wij huizen moeten bouwen". 

46 Re sumé 

"Voordat wij wisten hoe het huis of zelf s de gehele stad 
gebouwd moet worden, hebben wij eerst een massief element 
aan de aarde onttrokken en ergens anders neergelegd; w ij 
hebben ons afgevraagd wat daar eigenlijk gebeur t. De steen 
d ie wij hadden geplaatst, hebben wij verhoogd tot een pijler, 
verbreed tot een wand, om daardoor de ru imte in twee helften 
te sche iden . Wanden zij n geplaatst, ru imtes zijn ontstaan en 
zo is verder, door een voortdurende wi sselwerking tussen 
geest en stof, het huis en zelfs de stad tot stand gekomen" . 

Van der Laan verschaft een rationeel kader, waarbinnen over 
arch itectuur kan worden gedacht. Echter hij z iet dit zelf veel 
breder. Hij stelt dat wij door de primaire en elementaire 
principes van de architectuur, niet alleen kunnen leren bouwen 
en denken, maar ook kun nen leren hoe te leven. 



H.2. KLOOSTER ST. BENEDICTUSBERG 
TE MAMELIS (VAALS) 

2.1 Het klooster en het maatsysteem 

De nu volgende paragraaf is een uiteenzetting i11 tekeningen 
waaruit blijkt hoe van der Laan het maatsysteem heeft toege
past tijdens het ontwerp van het Klooster te Vaal. 

Duidelijk wordt dat het klooster niet zoals van der Laan doet 
vermoeden en wat volgens zijn theorie logisch is, is ontwor
pen vanuit de natuurlijke ruimte maar vanuit het bestaande 
gebouw van Bohm. 
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Figuur2.1 
Analyse van de plattegrond 
van het klooster van Böhm. 
Van der laan koppelde aan 
het originele ontwerp van 
Böhm de verhoudingen zoals 
deze verkomen in het plas
tisch getal (de maten van de 
abacus in dit geval). Hij be
noemt zowel de totaalmaten 
als de maten van de cellen. 

Figuur 2.2 
Analyse van de doorsnede 
van het klooster van Böhm 
over de binnenhof. Ook hier 
worden de maten zoals deze 
voorkomen in de abacus ge
koppeld aan zowel de to
tale doorsnede als de verdie
pingshoogtes. 
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Figuur 2.3 
Analyse van het aanzicht van 
het kl ooster van Böhm van
uit het zuiden. Nu worden de 
maten zoals deze voorkomen 
in de abacus gekoppeld aan 
zowel het totale aanzicht als 

aan beide torens. 

Figuur 2.4 
Analyse van het aanzicht van 
het klooster van Böhm van
uit het zuiden . Nu worden de 
maten zoals deze voorkomen 
in de abacus gekoppeld aan 
de totale aanzicht als aan de 

toren. 



Figuur 2.5 
Nadat d.m.v. aanzichten en 
doorsnedes het bestaande 
ontwerp voorzien is van ma
ten uit de abacus . Gebeurt dit 
nu ook voor de verschillende 
kleinere onderdelen. 

Figuur 2.6 
Nu het bestaande ontwerp 
volledig van maten is voor
zien , gaat van der Laan ver
der met het ontwerp voor het 
klooster. In de eerste fase van 
het ontwerp wordt aan het 
bestaande gedeelte volgens 
de gevonden verhoudingen 
een tweede binnenhof toe
gevoegd . 

Figuur 2.5 
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Figuur 2. 7 
Vervolgens wordt in de door
snede de bestaande bouw
hoogte doorgetrokken naar 

het nieuwe gedeelte . 

Figuur 2.8 
een verduidelijking van 

figuur 2.7 



Figuur 2.9 F iguur 2.9 
Vervolgens wordt in de plat-
tegrond de kerk en het atrium 
toegevoegd, ook verschijnt 
het kleinere entree gebouw-
tje . Als we de hartlijn van 
het gedeelte van de sacristie 
en de bibliotheek doortrek-
ken en deze verbinden met 
de raaklijn van het entree 
gebouw ontstaat de lokatie 
voor het monument. 

"" 17 
Waarom wordt juist het mo
nument dat aangeeft dat het 
hier om klooster gaat (d.m .v. 
het kruis bovenop het mo
nument) gevonden door ge
bruik te maken van een hart
lijn en een raak lijn en niet 
door rechtstreeks gebruik te 
maken van het maatsysteem. 
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Figuur 2. 10 
De schematisch gevonden 
plattegronden van de kerk 
en het atrium worden verder 
ingedeeld. De celmaten wor
den gedefinieerd . Tegel ijker
tijd worden ook het entree 
gebouw en de crypte op een 

zelfde manier uitgewerkt . 



Figuur 2.11 
In dit aanzicht vanuit de aan
komst zijde is te zien hoe 
ook de hoogte van de kerk, 
crypte atrium en entree ge
bouw worden bepaald. Hier 
onstaan ook de verschillende 
verdiepingshoogtes. 

5,25 
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Figuur 2.12 
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Figuur 2.12 
Deze doorsnede, over de 
nieuwe hof, geeft een dui 
delijk beeld van de manier 
waarop de verschillende 
dakhoogtes met elkaar in 
verband worden gebracht. 
De verdiepingshoogtes van 
atrium en kerk worden nu 
verder gedefinieerd . 



Figuur 2.13 
Vervolgen worden kerk, 
atrium en crypte zowel ho
rizontaal als vertikaal verder 
ingedeeld. Zo ontstaan de 
posities van de kolommen en 
de ramen . 
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Figuur 2.14 
In deze vertikale en hori 
zontale doorsneden van de 
crypte en de kerk hebben de 
kolom stellingen en de boven 
ramen een verhouding van 
3 staat tot 4 voor de ope
ningen. Voor de bovenste 
kolomstelling is de kolom 
smaller waardoor de ramen 
ook een verhouding hebben 

van 3 staat tot 4. 
Dat de ramen een verilOu 
ding hebben van 3 stat tot 4 
is het gevolg van een revisie 
in het ontwerp die van der 
Laan tijdens de bouw heeft 
doorgevoerd de kolommen 
van de kerk en de ramen 
erboven staan nu niet meer 
recht boven elkaar maar ze 
verspringen ten opzichte van 

elkaar. 

Figuur2.15 
Vertikale en horizontale be
palingen voor het atrium en 
de klokkentoren . De laatst 
genoemde is uitgevoerd 
met twee openingen in de 
westgevel in plaats van drie. 
(deze revisie is ook doorge-
voerd tijdens de bouw) 



Figuur2.16 
De meeste verbeteringen 
zijn doorgevoerd in het ont
vangstgebouw. Het hellende 
dak, dat een vormgelijkenis 
wil hebben met de kerk, is 
tijdens de bouw weggela
ten . Door er een plat dak 
te plaatsen speelt het ont
vangstgebouw veel beter in 
op de crypte en het atrium. 
Ook is het portiek aan de 
westkant vervangen door 
een raamopening zonder 
kozijn en glas, zodat deze 
refereert naar een zelfde 
raamopening in het atrium. 
Alle kolommen en openin
gen in het ontvangstgebouw 
kregen pas na de schema
tische aanduiding in 1 961 
hun uiteindelijke vorm. 

Figuur 2.16 
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''' 18 
Waarom komt nu pas de 
dikte van de wand om 
de hoek kijken'? Als we 
van der laans theorie le
zen dan blijkt daar toch 
duidelijk uit dat de dikte 
van de wand het hele 
archi•tectonische ont
werpbepaald. 
Als we naar de analyse 
van het gebouw van 
bohm en naar het ont
werp van het nieuwe ge
deelte kijken dan komt 
de dikte van de wand 
telkens pas aan eht eind 
om de hoek kijken . Zou 
dit niet aan het beg in 
van het ontwerp proces 
ook een rol moeten spe
len , immers de dikte van 
de wand bepaald ook de 
grote van de architecto
nische ruim te'? 

* 19 
Waarom is juist het 
schuine dak weggelaten 
op het ontvangst ge
bouw. Dit zou toch ook 
weer een verwijz ing zijn 
naar de natuur. Van der 
Laan vindt de verhou
d ing tu ssen de verschil
lende bouwvolumes 
kennelijk toch belang
rij ker dan het vo l too ien 
van de cyclus natuur -> 
maten - > vormen - > 
natuur. 
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Figuur 2.17 
Een uitgewerkte plattegrond 
van de crypte en het atrium 
met daarin alle verhouding. 



Figuur 2.18 
Een uitgewerkte plattegrond 
van de kerk, atrium en en 
tree gebouw met daarin alle 
verhouding. Let op de ver
houding 3 staat tot 8 die 
telkens terug komt. Zelfs het 
aantal kolom stelling in de 
kerk is 3 in de ene en 8 acht 
in de andere richting . 

' 20 
Waarom heeft van der Laan 
gekozen voor een verhou
ding van 3 staat tot 8. Deze 
verhouding komt niet voor 
in het authentieke maatsy
steem maar in het afgeleide 
maatsysteem. 3:8 is precies 
het midden van het afgeleide 
maatsysteem. 
In een brief die van der Laan 
op 24 Januari 1985 schrijft 
aan Richard Padovan legt hij 
uit hoe hij een revisie op het 
volledig ontwerp van de kerk 
heeft gemaakt. Als hij hem 
nu opnieuw zou bouwen zou 
hij het doen met verhouding 
3 staat tot 7 als hoofdver
houding (deze komt uit het 
authentieke maatsysteem). 
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Figuur 2.19 

Het klooster en het maatsysteem 2.2 

Figuur 2.20 

61 

Figuur 2.19 en 2.20 
Twee uitgewerkte door~ 

sneden van de kerk en het 
atrium, waarin in duidelijk 
te zien is hoe de verhouding 
3 staat tot 4 telkens terug 

komt. 



Figuur 2.21 
In het ontwerp van de kerk 
wil van der Laan een pure 
interpretatie geven van het 
platisch getal. Het maatsy
steem, dat hij daarvoor heeft 
gebruikt, staat hiernaast 
weergegeven. De rode maten 
zijn gebruikt in het ontwerp. 

Figuur 2.21 

62 H.2. 

Mai n measures ofchurch wit h atrium . 

Cell and galery. 
The hei g ht devisions of the building. 

Wal I t hi dc:ness. 
Stra it below 392 is 56 in a loYter scheme.. 
this gives a proporti en wall-thickness and 
galery 'l.lidth of 1 on 7. 
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H.3. Conclusies van de analyse 

3.1 Opsomming van de gemaakte op 
merkingen in hoofstuk 1 en 2 

('' 1) 
De verhoudingen van het 
klooster te Vaals zijn niet 
afgeleid uit de natuur maar 
uit het al bestaande klooster 
van Bohm. 

(*2) 

Als architectuur wordt 
gezien al s een toevoeging 
aan de natuurlijke ruimte om 
deze bewoonbaar te maken, 
hoe moeten wij het ordenen 
van de natuurlijke ruimte dan 
zien? Is er nog wel sprake 
van natuurlijke ruimte nu zij 
overal geordend is? 

··3 
Waarom is de architectonische 
ruimte horizontaal en de 
natuurlijke ruimte vertikaal 
georiënteerd? 
Levert het voor het oog 
horizontale aardoppervlak 
geen horizontale natuurlijke 
ruimte op? 
De architectonische ruimte 

opmerking uit hoofstuk I en 2 

ontstaat immers op het 
moment dat wij wanden 
toevoegen aan het horizontale 

aardoppervlak. 
kijkt van der laan alleen naar 
de horizontale beweging 
van de mens en niet naar 
de mogelijkheid om d.m.v. 
waarneming en verstand 
een ruimte als vertikaal te 

beschouwen. 

*4 
De lijn het actieve element 
is van het trinoom lijn-vlak
volume, is het mogelijk om 
deze lijn extra te benadruk-

ken binnen een ontwerp. 

"6 
Wat maakt de polariteit tus
sen binnen en buiten ken
baar in het ontwerp? En in
dien deze polariteit niet sterk 
genoeg aanwezig is, hoe is 

zij dan te versterken? 

* 7 
Hoe zit het met de in de stad 
aanwezige natuur? 
Een rivier en bomen bijvoor
beeld maken deze onderdeel 
uit van de stad of van de na
tuurlijke ruimte? 

*8 
Als van der laan het heeft 
over een ruimte die begrensd 
wordt door volumes die 
vierdimensioneel is, ziet hij 
dan het feit over het hoofd 
dat deze dimensies zich op 
dezelfde assen bevinden en 
is de ruimte zo niet gewoon 
driedimensionaal. Wordt van 
der Laan in zijn eigen logica 
die ruimtelijk blijft denken? 

·· g 
Van der Laan stelt dat er 
geen vertikale nabijheid 
kan zijn omdat de vorm van 
de aarde niet gezien kan 
worden. Echter hij stelt ook 
dat we de ruimtes kennen 
door de zichtbaarheid van 
de wanddikte. Deze zorgt 
voor de communicatie tussen 
binnen en buiten. De dikte 
van de wand legt dus ook 
een relatie met de natuurlijke 
ruimte (het grote buiten) , 
maakt deze dan de vorm van 
de aarde iet ook zichtbaar? 

<· 11 

is het mogelijk deze lijnen 
extra te benadrukken 
bijvoorbeeld door materiaal 

gebruik . 

'' 12 
Is kunst en dus architectuur 
niet een vorm van scheppen? 

* 1 3 
Veranderen wij dan ook 
de natuur niet als wij er 
materialen aan onttrekken? 
Of te wel is dat dan volgens 
van der laan geen vorm van 
scheppen, zij het op een 
andere manier, wij creëren 

immers een andere natuur. 

* 14 
Bij het klooster te Vaals is 
de natuurlijke ruimte niet , 
maar het gebouw van Böhm 
het uitgangspunt geweest 
van het ontwerp van van der 
Laan . Komt de architectuur is 
geheel nu ook nog in contact 

met de natuur. 
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• 1 5 
Als de wanden van de cella 
gesloten zijn en er binnen het 
vol van de wanden dus geen 
sprake is van het secundai re 
vol-hol , hoe treedt dan door 
deze wanden het contact op 
met het buiten? 

"16 
In de nieuwe abacus vinden 
we twee opeenvolgende 
systemen van het plastisch 
getal terug (grijs en lichtgrijs) 
Echter om de abacus kompleet 
en passend te maken in de 
daarvoor bestemde doos is 
er een element nodig van het 
afgeleide systeem (rood). 
Wat zegt dat ene element 
over de abacus? 

(<17) 
Volgens van der Laan gaat 
het bij euritmie om maten 
die verschillend zij van 
rich ting hij redeneert echter 
wel dat deze loodrecht op 
elkaar staan. Hoe gaan we 
dan om met maten van die 
versch illend zij n van richting 
die niet loodrecht op elkaar 
staan7 

64 H.3. 

'" 18 
Waarom komt nu pas de 
dikte van de wand om 
de hoek kijken? Als we 
van der laans theorie le
zen dan blijkt daar toch 
duidelijk uit dat de dikte 
van de wand het hele 
architectonische ont-

werpbepaald . 
Als we naar de analyse 
van het gebouw van 
bohm en naar het ont
werp van het nieuwe ge
deelte kijken dan komt 
de dikte van de wand 
telkens pas aan eht eind 
om de hoek kijken . Zou 
dit niet aan het begin 
van het ontwerp proces 
ook een rol moeten spe
len, immers de dikte van 
de wand bepaald ook de 
grote van de architecto -

nische ruimte7 

ft 19 
Waarom is juist het 
schuine dak weggelaten 
op het ontvangst ge
bouw. dit zou toch ook 
weer een verwijzing zijn 
naar de natuur. Van der 
Laan vindt de verhou 
ding tussen de verschil
lende bouwvolumes 
kennelijk toch belang 
rijker dan het voltooien 
van de cyclus natuur - > 
maten - > vormen - > 
natuur. 

*20 
Waarom heeft van der Laan 
gekozen voor een verhou
d ing van 3 staat tot 8. Deze 
verhouding komt niet voo r 
in het authentieke maatsy
steem maar in het afgeleide 
maatsys teem. 3:8 is precies 
het midden van het afgeleide 

maatsysteem. 
In een brief die van der Laan 
op 24 Januari 1985 schrijft 
aan Richard Padovan legt hij 
uit hoe hij een revisie op het 
volled ig ontwerp van de kerk 
heeft gemaakt. Als hij hem 
nu opnieuw zou bouwen zou 
hij het doen met verhoudin g 
3 staat tot 7 als hoofdve r
houding (deze komt uit het 

authentieke maatsysteem). 

Conclusies van de analyse 



3.2 Conclusies 

De essentie van het klooster ligt niet in het authentieke maat
systeem, maar in de combinatie van twee systemen. Voor het 
ontwerp van de kerk is het gebruik van twee maatsystemen 
noodzakelijk; het Authentieke en het Afgeleide maatsysteem. 

De meest belangrijke maatverhouding van de kerk, de crypte, 
het atrium en de entree is 3:8. Deze maatverhouding komt 
niet voort uit het authentieke maatsysteem, maar uit 
het afgeleide maatsysteem . Het is mogenlijk om de verhou
ding 3;8 op te bouwen uit twee delen van de verhoud ing 3:4. 
De verhouding 3:4 komt wel voort uit het authentieke maatsy
steem. (zie figuur 3.2) 

conclus ies 

DDDDD~~ ~i <( 
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Figuur 3.1 
De verhoudi ng 3: 8 komt uit 
het afge leide maatsysteem 
en bevindt zich precies in het 
midden van het authent ieke 

maatsysteem. 

Figuur 3.2 
De verhouding 3:8 is we l op 
te bouwen uit 2 maal de ver
houding 3:4 uit het authen-

tiek maatsysteem. 



Foto 3.1 
De aansluiting van de nieuwe 
gevel van van der Laan op die 
van Böhm. 

66 H. 3. 

De maten van de verhoudingen van het klooster te Vaals zijn 
niet afgeleid uit de natuur maar uit het al bestaande klooster 
van Böhm. 
Fungeert het klooster van Böhm nu als Natuur? 
Nee, dit kunnen we dit niet stellen omdat in de architectonische 
cyclus het gebouwde uiteindelijk wordt terug geplaatst in 
de natuur (het gebouw van van der Laan wordt immers niet 
teruggeplaatst in het gebouw van Böhm). 

Beide gebouwen moeten een eenheid vormen (klooster) echter 
juist op de plek waar ze elkaar treffen ontbreekt de eenheid. 
Het gebouw van van der Laan zet zich af tegen het gebouw van 
Böhm. Door zowel in stijl en materialisatie als in functie hiervan 
af te wijken. (in het van der Laan gedeelte wordt gebeden en 
gestudeerd, terwijl in het Böhm gedeelte wordt geslapen) Van 
der laan heeft getracht om in het gevelbeeld de aansluiting te 
maken hij is hier zelfs voor van zijn maatsysteem afgeweken. 
Dus ook al ligt de grondslag van de maten voor het ontwerp 
van van der Laan bij het ontwerp van Böhm, dan nog wordt 
deze relatie niet waargemaakt. 

Conclusies van de ana lyse 



In de binnenhof van van der Laan (figuur 3.3 hof l) wordt 
duidelijk dat van der Laan er bewust voor heeft gekozen om 
de Binnenhof van Böhm te scheiden van zijn eigen nieuwe 
binnenhof. Hij heeft op de grens tussen beiden hoven een 
nieuw gedeelte toegevoegd, dat het zicht vanuit de binnen
hof (l) belemmert op het gebouw van Böhm (2). 

1 

Figuur 3.3 
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Figuur 3.3 
De binnenoven van Böhm en 

van der Laan 

Foto 3.2 
De binnenhof van van der 
Laan die geen contact heeft 
met het van der Laan ge-

deelte. 



Foto 3.3 
De hemelwater afvoeren ve
delen de gevel in vlakken en 
lijkt daardoor mee te doen in 
het maatsysteem dit is echter 

niet het geval. 

Het maatsysteem is maar tot zekere hoogte consequent. 
Net als we gezien hebben bij de aansluiting op het Bohm 
gedeelte maken bijvoorbeeld ook de hemelwaterafvoeren 
geen deel uit van het maatsysteem, maar ze zijn visueel wel 
sterk aanwezig. Ze wekken zelfs de suggestie wel deel uit 
te maken van het maatsysteem (ze staan echter puur op die 
plaatsen waar ze nodig zijn). Welke elementen wel of niet 
binnen het maatsysteem functioneren lijkt af en toe een wil
lekeurige keuze. 

Is het maatsysteem te beperkt? 

Biedt het maatsysteem genoeg mogenlijkheden om niet 
kerkelüke hedendaagse gebouwen te ontwerpen of heeft 
het maatsysteem een revisie nodig? 
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b 
c 

a 
ARCHITECTONISCHE CYCLUS Figuur 3.3 

Figuur 3.4 design o(benecrusberg 

Figuur 3. 5 

conclusies 

Wat zijn de mogelijkheden voor een revisie 
van het maatsysteem binnen het maatsysteem? 

Van der Laan is niet geïnteresseerd in een enkele maat (a 
of b), maar hij is ge1nteresseerd in de verhouding tussen 
maten. 

De verhouding tussen a en b is daarom erg belangrijk. 
Mijn vraag nu is 

Wat vertelt c ons over het maatsysteem? (figuur 3.3) 

Door de diagonaal (c) wordt de arch itectonische cyclus vol 
tooid. De diagonaal (het dak van de kerk) wordt door van 
der Laan gebruikt om gebouwen terug te plaatsen in de na
tuur. (figuur 3.4) 

De aard van de diagonaal is helder. Hij heeft een belangrijke 
functie met een sterke visuele aanwezigheid. De diagonaal 
is niet overwogen i,n het maatsysteem van van der Laan en 
de mogenlijkheden ervan zijn niet verder onderzocht. On
danks de belangrijke functie die het hellende dak van de 
kerk heeft binnen de architectonische cyclus " het terug
plaatsen in de natuur" wordt het slechts één keer toegepast 
in het ontwerp. (figuur 3.5) 
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Figuur 3.4 
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Figuur 3.5 
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Figuur 3. 5 
Door het plaatsen van dia
gonalen ontstaan niet al leen 
middelpunten , maar ook 
hoeken op deze manier is het 
maatsysteem en dus de ver
houdingen van het maatsy
steem omgezet naar hoeken. 



H.4. Concept 

72 H.4. Concept 



4.1 Binnen in de ban van het buiten 

Figuur 4.1 

Bestaand 

geen binnen-buiten wel secundaire binnen-buiten 

H.4. 

Nieuw 

binnen-buiten herstellen d.m.v. 
het secundaire binnen-buiten 
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Figuur 4.1 en 4. 2 
Doordat van der Laan bij het 
on twerp van het Klooster niet 
ui t is gegaan van de natuur
lijke ruimte maar van het ge
bouw van Böhm is de relat ie 
met de Natuurlij ke ru imte 
weinig aanwezig in het ont
werp. En de relatie met het 
gedeelte van Böhm (de maat
gever) wordt door van der 
Laan in zijn binnenhof zelfs 
verborgen. Het doel is om 

deze re latie te herstellen. 
Deze relatie moet dus op 
twee vlakken herstelt wor

den : 
-met de natuurlijke 

ru imte 
- met het ontwerp 

van Böhm. 



O l Het gaat hier om het oor
spronkelijke binoom bin
nen- buiten . De relatie tus
sen buiten en binnen in het 
secundaire binnen-buiten is 
wel aanwezig. 

Het secundaire binnen-buiten 
bevindt zich volledig binnen 
het binoom binnen-buiten 
en de relatie binnen-buiten 
van het secundaire binnen
buiten is wel vertegenwoor
digd in het huidige klooster. 
Door een omkering van bui
ten in de ban van het binnen 
naar binnen in de ban van het 
buiten, is het mogelijk om 
het contact tussen buiten en 
binnen te herstellen. Het se
cundaire binnen-buiten gaat 
nu zorgdragen voor het her
stel van het oorspronkelijke 
binoom binnen-buiten. 
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ervaringsruimte 

Binnen 
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l..olll 
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architectonische ruimte 
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Buiten in de ban van het binnen 
wordt 

Binnen in de ban van het buiten. 

I 

Dom Hans van der Laan spreekt over buiten in de ban van 
het binnen, als vertegenwoordiger voor de cyclus tussen 
natuurlijke-, architectonische- en ervaringsruimte . 

De rerlatie tussen buiten en binnen is afwezig in het be
staande klooster doordat er een gebrek is aan: 
· De relatie buiten(3) en de ervaringsruimte 

De relatie tussen binnen(3) en de natuurlijke 
ruimte. 

')I 

natuurlijke ruimte 

I' 

~ Buiten 
r 

Figuur 4.3 
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4.2 Het Midden 

Van der laan spreekt nooit over het "midden" het krijgt ech
ter wel een belangrijke functie mee: 

Het uitgangspunt voor de theorie rondom het plas
tisch getal· is de bepaling van het "midden" van een 
strook van 50 cm. 
Maatverhouding 3:8 (basisverhouding kerk) ligt in 
het midden van het authentieke maatsysteem. 
(zie figuur 4.4) 
Het precieze midden van het middenschip van de 
kerk te vaals wordt gemarkeerd door een inscriptie. 
(zie figuur 4 .5) 
De graven van het kerkhof te Vaals zijn georiënteerd 
naar het "middelpunt" van een cirkel (ontwerp door 
van der Laan). 
Het middelpunt van huis Naalden te Best wordt ge
markeerd door een lantaarn (ontwerp door van der 
Laan). 
Altaar vormt het spirituele "middelpunt" van de 
kerk. 
De lokatie van het monument voor de entree, wordt 
gevonden vanuit de hartlijn (middellijn) van de bi
bliotheek (zie figuur 2.1 0) 

De door mij gemaakte conclusies en het daarbij horende 
nieuw ontwikkelde aanpassing op maatsysteem, blijkt ook 
dat het midden een belangrijke positie inneemt. Het kruis
punt van twee diagonalen levert immers het middelpunt van 
de maatverhouding op. (zie figuur 4 .6) 

H.4. 

Figuur 4.4 

Figuur 4 . 5 

Figuur 4 .6 
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4 .2 De arch itectonische ruimte vanuit de 
ervaringsruimte 

7 

Van der Laan stelt dat op het moment dat wanden in elkaars 
nabijheid komen de architectonische ruimte tussen de wan 
den in ontstaat. Dit gebeurt op het moment dat de verhou 
ding tussen wanddikte en onderlinge afstand l :7 bedraagt. 

76 HA. 

I I 
1 7 

I 

Op het moment dat we deze wanden schu in plaatsen ten op
zichte van elkaar kunnen we "spelen" met het o ntstaan van de 
architectonische ruimte. Het is zo mogel ijk om vanuit de erva
ringsru imte de architectonische ruimte te laten ontstaan. Ook 
is het mogenlijk om te spelen met de verhouding van l :7. A ls 
deze 1 :8 is en de wanden staan schu in te opzichte van elkaar 
is de relat ie tussen beiden wanden dan niet meer aanwezig? 
Juist door de ervaringsru imte is het mogen lijk om duidelijk te 
maken dat deze relatie er wel is . 

Het ontstaan van architectonische rurmte - Concept 



4.4 Doelstelling 

Door middel van het gedane onderzoek naar de theorie en het 
maatsysteem van Dom Hans van der Laan (beiden toegespitst 
op het klooster te Vaals) wil ik inzicht krijgen in de mogelijk
heden die Dom Hans van der Laan schept voor hedendaagse 
architectuur. 

Is het mogelijk een aanvulling te maken op het maatsysteem 
en de theorie van van der Laan? 

Gezegd kan worden dat de kerkelijke gemeenschap als cul
tuurdrager zijn autoriteit heeft verloren binnen zowel de hui
dige maatschappij als binnen de ontwikkeling van de archi
tectuur. In het licht van de verregaande ontkerkelijking in de 
Lage Larnden is het nodig om tot een nieuw functioneel eisen 
pakket te komen voor het studieobject "het klooster te Vaals", 
om zo het gedane onderzoek te kunnen toepassen op een 
nieuwe hedendaagse cultuurdrager. 
Hiervoor wordt de keuze gemaakt voor een museum, omdat 
gezegd kan worden dat het museum als cultuurdrager een 
grote autoriteit heeft in de huidige maatschappij en de ont
wi·kkeling van de architectuur. De waarde van het museum als 
cultuurdrager in de huidige maatschappij is te vergelijken met 
die van de kerk in de afgelopen eeuwen. 

Op deze manier wil ik met respect voor de theorie van Dom 
Hans van der Laan, de nieuw ontwikkelde theorie kritiek laten 
leveren op die van Dom van der Laan. 

H.4. 

Door analyse van de theonie van Dom Hans van der Laan, die 
in deze geldt als de parameter waaru it wordt geredeneerd, 
kunnen door een kritische beschouwing varianten worden 
ontwikkeld om aan te sluiten bij het nieuwe eisen pakket. 
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(4) 

Deze indeling in verschil
lende bouwdelen is duidelijk 
geworden bij het bestuderen 
van de theorie van het ont
werp van van der Laan voor 
het klooster. Hierin is eerst 
het gedeelte van Böhm (don
ker grijs) voorzien van een 
verhouding om vervolgens 
vanuit deze verhouding het 
ontwerp van het klooster te 
complementeren . Dit gebeurt 
volgens een drietal stappen 
eerst wordt het bouwdeel 
rondom de binnenhof bij de 
bibliotheek bepaald, vervol 
gens wordt hier het bouw
deel dat de kerk, de crypte 
en het Atrium huisvest aan 
toegevoegd, en als laatste 
wordt het entree gedeelte 
toegevoegd. 

H.S. Van concept naar ontwerp 

Het klooster is in te delen in 3 gedeeltes, eventueel 4 als de 
entree als een apart gedeelte wordt gezien (4l. 

1. Het donker grijze gedeelte is het gedeelte dat ont
worpen is door Böhm en Weber (later aangepast door 
van der Laan) 

2. Het midden grijze gedeelte is het gedeelte van van 
der Laan, dat rond de binnenhof van van der Laan 
I igt. 

3. Het ligt grijze gedeelte vormt de kerk. atrium en 
crypte. 

4. De entree (ook licht grijs) vormt het vierde gedeel
te. (deze heeft echter geen binnenhof en dus 
ook geen secundair binnen-buiten) 
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Figuur 5.1 

H.S. 



Figuur 5.2 

Van concept naar ontwerp 

Na het indelen van het klooster in versch illende bouw
delen ga ik over tot het bepalen van de middelpun
ten van de verschillende bouwdelen van het klooster. 
D.m.v. de diagonalen van de verschillende bouwde
len . Uit de theorie rondom "het midden " volgt dat dit 
belangrijke punten zijn binnen het gebouwde. 

De midde lpunten die worden bepaald zijn de mid
delpunten van de bouwvolumes en de middelpunten 
van de hoven. De relatie tussen deze beide vormt het 
secundaire bi nnen-buiten en moet dus gaan zorgen 
voor het herstel van het bin nen-buiten. 
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Figuur 5.3 

80 Van concept naar ontwerp 

De gevonden midde lpunten van de ho
ven worden vervolgens d.m.v. lijnen met 
elkaar verbonde n. Dit geeft een eerste 
opzet voor het samenvoegen van de 
twee ontwerpuitgangspunten "midden" 

en "binnen in de ban van het buiten". 

H.S . 



De gevonden middelpunten van de 
bouwvolumes worden vervolgens met 
elkaar verbonden . Dit geeft een tweede 
opzet voor het samenvoegen van de 
twee ontwerpuitgangspunten "midden" 
en "binnen in de ban van het buiten". 

Van concept naar ontwerp H.S. 

Figuur 5.4 
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Figuur 5. 5 

82 Van concept naar ontwerp 

De gevonden middelpunten van de ee r
ste en tweede ontwerp-opzet worden 
vervolgens samengevoegd. Dit geeft de 
uite indelijke opzet voor het samenvoe
gen van de twee ontwerpuitgangspun
te n "midden" en "bi nnen in de ban van 
het buiten". 

H.S. 



De verbindingslijnen tussen de mid
delpunten van de drie hoven en de 
verbindingslijnen tussen de middel
punten van de bouwdelen. 

De met elkaar corresponderende lij 
nen worden aan elkaar gekoppeld. 
(steeds een lijn van het middelpunt 
van het bouwvolume en een lijn van 
het daarbij horende hof) Via deze weg 
ontstaan zones (grijs gekleurd) waar 
de ingrepen gaan plaatsvinden die 
leiden tot het herstel van het binnen
buiten vanuit het secundaire binnen
buiten. 

"diagonaal" : 

plaats het gebouw terug in de 
natuur (originele ontwerp, het 
dak van de kerk). 
Dwingt het nieuwe ontwerp af 
(nieuwe ontwerp, herstel van 
het binoom binnen-buiten). 

Van concept naar ontwerp 

Figuur 5.6 
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De plaatsen die gaan zorgen voor het herstel van het bi
naam binnen-buiten zijn bepaald . Deze plekken dienen nu 
te worden vormgegeven. Dit dient consequent te gebeu
ren waarbij het doel, het herstellen van het binoom binnen
buiten het uitgangspunt dient te zijn. Op de plekken waar 
sprake is van het secundaire binnen- buiten dient de rela
tie tussen binnen en buiten enkel aangegeven / benad rukt 
te worden . Daarentegen zal op plekken waar het binoom 
binnen-buiten herstelt dient te worden een ingreep moeten 
plaatsvinden. Het is niet nodig en zelfs niet wenselijk om 
op deze plaatsen nogmaals een theorie te gaan ontwikke
len dan wel toe te passen om tot een ingreep te komen . De 
voor handen zijnde theorie, de ontwerpuitgangspunte n en 
de kennis van de arch itect dienen vo ldoende te zijn om hier 
een goed ontwerp voor te maken, dat het doel niet u it het 
oog verliest. 

De ingrepen die ontworpen worden , dienen ook waarde te 
hebben zonder dat de theorie bij de aanschouwer I bezoeker 
bekend is. 
Oe ingrepen dienen niet alleen een theoretische waarde te 
hebben maar ook een architectonische en functionele. Door 
op een architectonisch consequente manier om te gaan 
met het herstel van het binoom binnen-buiten en door het 
benadrukken van de kruispunten (tussen de lijnen die het 
middelpunt van het bouwvolume vormen en de lijnen die 
het middelpunt van de hoven vormen, de blauwe en de rode 
lijnen) moet het nieuwe ontwerp ook aantrekkelijk zijn voor 
aanschouwers / bezoekers die niet bekent zijn met de theo-
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rie. Zo komt een ontwerp tot stand dat zowel voor bezoekers 
die bekend zijn met de theorie als voor bezoekers die h ier niet 
beke nd mee zijn ervaren kan worden . Voor deze laatste groep 
bezoekers is het zelfs mogelijk dat zij door middel van de ar
chitectuur van het nieuwe ontwerp op een dusdanige manier 
geprikkeld worden dat zij ervaren dat er meer is dan alleen de 
arch itectuur zelf. 

Omgaan met het bestaande 

Bohm van der Laan Theunissen 
ontwer p 

1 
ontwerp 

1 
ontwerp 

hoofdverhoudingen diagonalen 

H.S. 



H.6. Het ontwerp 

De theorie dient archi.tectuur te worden. Belangrijk hierbij is 
niet alleen het feit dat men consequent met de theorie om
gaat, maar ook dat hetgeen ontworpen wordt een functioneel 
gebouw wordt. Theorie en architectonisch ontwerp komen nu 
met elkaar in aanraking. Het architectonisch ontwerp moet de 
theorie en het programma van museum die11en, zonder dat 
een van beide onder doet voor de ander. 

Er zijn een aantal punten van belang bij het ontwerpen : 

De plaatsen die gaan zorgen voor het herstel van het binoom 
binnen-buiten en de verbinding tussen Böhm en van der Laan 
zijn bepaald . Buiten deze plaatsen zullen dus geen ingrepen 
plaatsvinden . 

Er wordt op twee manieren omgegaan met deze plaatsen. 
De smalle strook die met name zorgt voor het herstel van de 
relatie tusse n Böhm en van der Laan, is een strook van licht 
die openingen creëert. De twee grotere stroken die met name 
zorgen voor het herstel van het binoom binnen-buiten zijn 
stroken die ruimte creëren. 

De plaats waar wordt ingegrepen is bepaald vanuit de theorie. 
De hoogte, verhoudingen en diktes van wanden ontlenen hun 
maat aan het maatsysteem van van der Laan. 

Het ontwerp 

We hebben te maken met een bestaand gebouw dat door de 
theorie en het werk van Dom Hans Van der Laan een Archi
tectuur-icoon is geworden . We kunnen dus niet simpe l weg 
gaan hakken in het gebouw om zo de relatie binnen-buiten 
te herstellen . We zu llen met respect voor het bestaande het 
nieuwe gedeelte eraan toe moeten voegen . En wel op een 
dusdanige manier dat het nieuwe ontwerp ervoor zorgt dat 
de relatie tussen binnen en buiten in het bestaande wordt 
hersteld . 
Doel is dan ook om gebruik te maken van de kwal iteiten van 
het bestaande ontwerp om het herstel vorm te geven. 

De materialisatie van de nieuwe wanden dient aan te sluiten 
bij de al bestaande materialisatie van het k looster. Het is 
echter wel noodzakelijk dat duidelijk wordt dat het om een 
ni.euwe ingreep gaat. De nieuwe wanden zullen allen opge
bouwd worden uit z ink. Zink is een materiaal dat goed aan
luit bij de al toegepaste materialen (baksteen , hout, beton). 
Door de keuze van een materiaal uit een andere materiaal 
categorie wordt de nieuwe ingreep duidelijk. de keuze is 
gevallen op zink omdat het een zelfde soort seren iteit uit
straalt. 

Het nieuwe ontwerp dient ten aller tijden een interactie aan 
te gaan met het bestaande gebouw. Het moet zich er niet 
tegen afzetten, maar het moet onderdeel wo rd en van het 
bestaande ontwerp. 
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Uit respect voor Dom Hans van der Laan en het architec
tuur icoon (het klooster st . Benedictusberg) dat ten volste 
tot uitdrukking komt in de kerk en de crypte, is er voor ge
kozen om de kerk en de crypte volledig in tact te laten. Ze 
worden in de bestaande hoedanigheid geïntegreerd in het 
museum. Zo nemen de kerk en de crypte als architectuur 
icoon deel aan het museum. 

De bestaande entree heeft geen binnenhof en dus geen se
cundair binnen-buiten . De overgang van buiten naar binnen 
geschiedt nu dus via een binnen. 
De nieuw te ontwerpen entree moet in samenspraak met het 
bestaande klooster een relatie leggen tussen het binnen en 
het buiten. 

De ervaring van de ruimte 
Van der Laan spreekt vaak over het begrip ervaringruimte. 
Door het toepassen van de ervar ingsruimte in het ontwerp 
van het museum wordt het mogelijk om de relatie tussen 
binnen en buiten te herstellen vanuit de ervaring van de be
zoeker. Om dit te bereiken gaat het nieuwe ontwerp ervoor 
zorgen dat de relatie tussen binnen en buiten hersteld wordt 
vanuit het bestaande gebouw. De ervaring van de bezoeker 
wordt begeleidt van binnen naar buiten en van buiten naar 
binnen. 

Van privé naar openbaar 
Door de functie omkering van klooster naar museum ont
staat niet alleen een nieuwe functie in het gebouw maar ook 
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een totaal nieuw type bezoeker . Het klooster was voorheen 
nauwelijks te bezoeken door de "normale" mens. enkel man
nen werden in beperkte mate toegelaten. Het was een in zich
zelf gekeerd gebouw. Met de functie van museum wordt het 
een openbaar gebouw. deze functie omkering moet duidelijk 
gemaakt worden in het nieuwe ontwerp. Vandaar dat ik de 
keuze heb gemaakt heb om de entree en de lobby volledig 
openbaar toegankelijk te maken, dus ook voor niet betalende 
bezoekers. Vanuit deze lobby is er tevens toegang tot de de 
museumshop en het café. 

Op het moment dat een bezoeker besluit het museum binnen 
te gaan is het van belang dat duidelijk wordt dat het gebouw 
vroeger een klooster was . Doo r gebruik te maken van de be
staande routing en met name van de sfeer die het klooster 
uitstraalt is het mogelijk om het verschil tussen oud en nieuw 
te benutten. Zo kan een duistere kloostergang zich via het 
nieuwe ontwerp openen naar het buiten toe. 

detaillering 
De nieuwe zinken wanden. 
Van der Laan stelt dat vanuit een lijn een vlak wordt gevormd 
en vanuit het vlak het volume. Om dit vlak (de verbindende 
factor in het trinaam lijn, vlak, volume) extra te benadrukken 
worden de lijnen die de randen vormen van het vlak extra ge 
accentueerd door middel van schaduw randen . 

Op plekken waar oud en nieuw elkaar ontmoet is er sprake 
van winnen en verliezen. Een van de twee zal moeten wijken 



voor de ander. mt kan een nadeel zijn maar het kan ook ge
bruikt worden om dit te benadrukken. Zo wordt het bij iedere 
ontmoeting duidelijk wat er gebeurt. Door het introduceren 
van "schaduwranden" in de details wordt het duidelijk welke 
van de twee als het ware door loopt en waarvoor de ander dus 
moet wijken. 
Zink, dat gebruikt wordt voor de nieuwe wanden, heeft de po
sitieve eigenschap dat het bestaat uit losse panelen die aan 
een dragende constructie bevestigd worden. Deze losse pa
nelen bieden de mogelijkheid om terug te verwijzen naar het 
maatsysteem van van der Laan. Door de nieuwe panelen een 
verhouding te geven van 3:8 (500x1333,33) is het mogelijk 
om terug te verwüzen naar de verhouding die van der Laan 
heeft gebruikt voor de kerk . De naden in het zink worden met 
het verloop van de tijd steeds zichtbaarder doordat het zink 
iets gaat uitbollen. Hierdoor wordt de verhouding van 3:8 
steeds meer benadrukt als vormgevende verhouding van het 
klooster. 
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Een wandeling door het museum 

Entree 

Van buiten naar binnen via de ervaringsruimte. 
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1, 1 1, 1 

Van der laan stelt dat op het moment dat twee wanden in el
kaars nabijheid zijn de architectonische ruimte ontstaat. Hier
bij plaats hij de opmerking dat het in elkaars nabijheid z ij n 
slecht dan kan plaatsvinden op het moment dat de wanden 
zich op maximaal 1 staat tot 7 ten op zichten van elkaar be
vinden (hierin is 1 de wanddikte en 7 de afstand tussen de 
wanden). 

De zinken wanden die de entree hebben ter plekke van het 
begin van de entree een nabijheid die precies 1 :7 is. Vol
gens van der laan is er dus precies op deze plek sprake van 
een architectonische ruimte. Daarna wordt de naijheid tussen 
de wanden kleiner en zou er volgens van der Laan dus geen 
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sprake meer zijn van een architectonische ruimte. 
Bij de entree wil ik laten zien dat het stellen van een harde 
grens van l :7 ni'et altijd opgaat en dat er wil degelijk sprake 
kan zijn van een architectonischeruimte op hetmoment dat de 
wanden verder dan l :7 uit elkaar staan. 
Juist omdat de wanden beginnen op een afstand van l :7 en 
daarna verder Uit elkaar gaan staan, wordt er een relatie ge
legd tussen de twee wanden die ook nog aanwezig ·is op het 
moment dat de wanden verder dan l :7 uit elkaar staan. Tus
sen deze twee wanden is een trap geplaatst die de relatie tus
sen beide wanden benadrukt. De wanden vormen de architec
tonische ruimte van de trap (entree). 
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(l) 
Deze ruimte van licht be
vindt zich over de gehele 
lengte van het klooster en 
legt steeds in de buitengevel 
een relatie met het buiten. 
Dit gebeurt in de detaillering 
op een zo eerlijk mogelijke 
manier. Door op momenten 
waar iets gesloopt ook te la
ten zien dat er iets gesloopt 
wordt. Zo kan deze minimale 
strook (qua breedte) op een 
eerlijke manier bijdragen aan 
het herstel van het binnen
buiten. Een tweede functie 
van deze smalle strook is het 
samenvoegen van het Böhm 
en het van der Laan gedeelte. 
Ondanks het zorgvuldig te 
werk gaan van van der Laan 
bij het aansluiten van zijn 
ontwerp op dat van Böhm 
heeft hij zich er toch van af
gekeerd . Zo is de binnenhof 
van van der Laan vanuit het 
Böhm gedeelte niet zicht
baar en enkel toegankelijk 
via een gesloten deur. Door 
deze smalle strook ontstaat 
er zicht op de binnenhof 
van Böhm precies op de plek 
waar de ruimte van licht van 
de Lobby naar boven steekt . 

vervolg op pagina 90 . 

Lobby 
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Nadat we de trap zijn afgedaald komen we in de lobby. 
Deze ruimte legt de ziel van het bestaande klooster bloot en 
geeft een kijk in het museum voor iedereen die hier binnen
treedt. De lobby is dan ook voor iedereen toegankelijk en niet 
alleen voor betalenende museum bezoekers. Vanuit de lobby 
is het mogelijk om als betalende bezoeker het museum verder 
te bezoeken . Of om als niet betalende bezoeker richting het 
café en de shop te gaan die ook voor iedereen toegankelijk 
zijn. In de lobby bevinden zich tevens enkele kunstwerken uit 
de collectie van het museum. 

Arena: De ziel van het klooster 
De bedoeling van de lobby is om op monumentale wijze de re
latie tussen het bestaande en het nieuwe weer te geven . ledere 
hoek van de lobby wordt benadrukt door middel van een mo
numentale trap behalve de zijde die naar het buiten toegaat 
(tegenover de entree/expo). Deze wordt benadrukt door het 
toetreden van Licht. Hier wordt nadrukkelijk een relatie gelegd 
met het buiten. Door het toetreden van licht ontstaat een zeer 
aantrekkelijke ruimte dit is dan ook de ruimte waar kleine 
preview gegeven wordt van het geen er in het museum te zien 
is , een teaser. De andere drie hoeken leiden ieder via een mo
numentale trap naar een ruimte met een andere functie, de 
trap naar de ingang van het museum, de trap naar de shop en 
het cafe en de trap naar het buiten (de uitgang). Deze trappen 
vormen samen een tribune richting de "ruimte van licht" (l) 
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De lobby/ arena vormt dus de verbinding tussen de verschil
lende onderdelen van het museum het publieke en het private. 
De scheiding tussen betalende museum bezoeker en niet be
talende bezoeker wordt hier gemaakt. Heirdoor komt de schei
ding tussen publiek en privaat dus in het gebouw te liggen dit 
in tegenstelling tot bij de oude functie van klooster. Toen lag 
deze scheiding nog buiten de muren van het gebouw. 

Figuur 5.2 
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De Lobby vormt niet alleen de verbind ing tussen de ve rschil 
lende onderdelen van het museum. De lobby legt ook een 
een sterke relatie met het gebouwde waar het zich onder 
bevindt. De poeren die zich onder de bestaande kollommen 
bevinden zijn duidelijk zichtbaar en worden ondersteund 
door nieuwe kollommen die precies onder de bestaande ko
lommen staan. Hierdoor wordt ook in deze nieuwe ruimte 
met zijn schuine wanden het maatsysteem van van der laan 
zichtbaar. Zo wordt op een zeer eerlijke manier recht ge
daan aan het geen z ich boven de lobby bevindt (het atrium 
en de crypte), de constructie van het gebouwde wordt door
getrokken de lobby in. 
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(I ) Vervolg van pagin 89 

Zo wordt de grootte van de 
Lobby duidelijk en is het goed 
te zien dat oud en nieuw on
danks het verschil in vorm in 

elkaar verweven zij n. 
Het nieuwe gedeelte waar 
hier zicht op ontstaat is sa
men met het nieuwe gedeelte 
dat zich in het gedeelte van 
Böhm bevindt een vormend 
gedeelte . Dit een tegenstel 
l ing tot de strook van licht 
waar geen ruimtes maar 
openingen worden gemaakt . 
Dit vormende gedee lte vormt 
ruimtes die aansluiten op 
het bestaande gebouw en 
gebruik maken van het be
staande gebouw om zo de 
relat ie tussen binnen en bui -

ten te he rstel len. 



De relatie met het bestaande klooster wordt nog verder ver
sterkt door het toepassen van vides . In de Lobby bevinden 
zich twee vides. Een vide is geplaatst midden in het atrium 
en volgt in zijn vorm precies de lijnen die i'n de theori e zijn 
ontwikkeld. Een tweede vide bevindt zich in een omge
bouwde koekoek. Zo ontstaat er vanuit de bovenliggende 
kloostergang een vide richting de ruimte van licht. Deze 
vides nodigen de bezoeker uit om het museum te bezoe
ken en leggen tijdens een bezoek aan het museum een link 
terug naar het ontwerp, om op deze manler het ontwerp 
inzichtelijk te maken. 
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Museumshop 

Een van de monumentale trappen in de lobby leidt naar de 
museumshop. De shop bevindt zich op het niveau van de kel
der van de bestaande entree. 
De shop wordt omsloten door 3 zinken wanden, met een ope
ning in een van de wanden die voor een relatie naar het buiten 
zorgt. 
In de museumshop bevindt zich de enige zinken wand die or
thogonaal geplaatst is. De reden hiervoor is dat de bestaande 
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entree geen binnenhof heeft en dus dus niet meedoet in 
de ontwikkeling van de theorie. Om er voor te zor9en dat 
duidelijk wordt de de bestaande entree niet meer fungeert 
als entree i's er voor gekozen om deze in te kaderen . Hier
voor is gebruik gemaakt van het maatsysteem van van der 
Laan in combinatie met de ontwikkelde theorie.Door mirddel 
van een super positie van de buitenwand van de bestaande 
entree (wanddikte 1 nabijheid 7) ontstaat een nieuwe archi
tectonische ruimte die leidt naar een het buiten. 
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Café 

In de museum shop bevindt zich een trap, die langs een van 
de zinkenwanden is geplaatst die leidt naar het café. Het café 
bevindt zich boven de museum shop en in de bestaande en
tree . De ontwerp keuze die gemaakt is in de museumshop 
wordt hier verder vormgegeven. De zinken wanden van de 
shop steken "door" de vloer van het café naar boven. 
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Buiten het café vormen de zinken wanden de omlijsting van 
het terras. Op het terras is aan de ene kant uitzicht op het 
architectuur icoon de kerk van van der Laan . Aan de andere 
kant is er een architectonische ruimte ontstaan die zich langs 
de het café af richt op de natuurlijke ruimte . 
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Binnen zijn de bestaande houten wanden verwijderd om een 
open rui rn te te creëren die aan alle kanten in contact staat 
met het buiten . Al leen de voormalige natte cel is b'lijven 
staan, deze wordt doorgetrokken om zo de posit ie van de 
bar te bepalen. De inrichting van het café is volledig uitge
voerd in meubels die ontworpen zijn door Dom Hans van 
der Laan. 
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Het café grenst aan de ac hte rkant aan het at ri um, het at rium 
is echte r niet toegan kelijk vanuit het entree. De deu ren die 
leiden naar het atrium zij n slechts afgesloten het zicht door 
de deuren is nog steeds mogelijk (er z itten glazen panelen in). 
Zo ontstaat ook vanuit het café zicht op het museum (waar het 
atrium onderdeel vanuit maakt 
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Kloostergang 
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De derde en laatste trap vanuit de Lobby leidt naar de eigen
lijke entree tot het museum. Dit is de plek waar het nieuw 
ontworpen gedeelte aansluit op het gebouw van Böhm. Door 
de overgang van het ruim opgezette ontwerp van de lobby 
naar de nauwe kloostergang wordt het duidelijk dat men het 
oude klooster betreedt. Aan het eind van de kloostergang 
maakt deze een hoek van go·, hier leidt de kloostergang 
langs de voormalige cellen van de monniken. Deze cellen 
doen nu dienst als expositieruimte (zie onderstaand refe
rentiebeeld van de cellen in het de Pont te Tilburg). 
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Böhm 
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Aan het eind van de kloostergang die langs de cellen leidt, 
wordt men geconfronteerd met twee nieuwe zinken wande n. 
De wanden leiden de bezoeker richt ing de toren d ie nu ge
heel zichtbaar. (in het ontwerp van Böhm, waren de torens 
weggestopt in het ontwerp en amper toegankelijk). Tussen en 
rondom de zinken wanden bevinden z ich een aantal exposi t ie 
ruimtes. 
In de punt die door zinken wanden word t gevormd bevindt 
zich de hellingbaan naar vloer 1. Aan de li nkerkant naast de 
hellingbaan is ruimte voor expositie bijvoorbeeld voor video
kunst. 

H.6. 



Het ontwerp 

Als we de hellingbaan bestijgen en richting vloer l lopen, 
zien wij als we boven komen dat de zinken wanden z ijn ver
lengt in de richting van de toren . (deze toren was in de oude 
situatie ook amper toegankelijk) 
De bezoeker wordt begeleidt van een gesloten ruimte , waar 
zich de hellingbaan in bevindt, naar een geopende toren. 
Hierdoor wordt vanuit de ervaringsru imte van de bezoeker 
de relatie met het buiten hersteld. Er wordt gebruik gemaakt 
van de bestaande kwaliteiten van ontwerp van Böhm, door
dat de grote ramen die zich in de toren bevinden bijd ragen 
aan de ervaring van het buiten bij het bovenkomen van de 
hellingbaan en het betreden van de toren . 
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De zinken wanden die de bezoekere begeleiden naar de to
ren stoppen op 1 :7 (muurdikte:afstand) van de bestaande 
wand van Böhm. Zo creëren ze door middel van het principe 
van de nabijheid een zicht langs de bestaande gevel van 
böhm en een herstel van het binoom binnen-buiten. 
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In de bestaande gevel van Böhm is een opening gecreëerd, 
die zich bevindt binnen de "ruimte van licht". Deze opening 
zorgt hier voor een verdere benadrukking van het herstel tus
sen binnen en buiten. Dit wordt versterkt doordat de opening 
over alle vloer loopt en wordt verbonden door kleine vides die 
langs de opening een relatie leggen tussen de verschillende 
vloeren van het museum. 
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De overige ruimtes die bestaan in het gedeelte van Böhm 
worden intact gelaten en dien als expositie ruimtes. Er is 
een volledige kloostergang rondom de binnenhofvan Böhm . 
Aan weerszijden van deze gang liggen cellen dienst dans als 
expositie ruimte, He is bijvoorbeeld mogelijk om een kun
stenaar de mogelijk te geven om een celvolledig naar eigen 
hand in te richten zo worden cellen van zeer diverse makelij 
gecreëerd. 
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Vanuit de kloostergang rondom de binnenhof van Böhm is er 
telkens zicht op deze binnenhof. Zo is steeds de driehoekige
punt die de hellingbaan bevat zichtbaar, en wordt de ervaring 
die men had tijdens het omhooglopen van de hellingbaan ver
klaard. (het van gesloten naar open gaan en zo de relatie met 
het buiten aangaan vanuit de ervaringsruimte) 

H.6. 



Van der Laan 
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kloostergang 
Aan de noordz fj de is de kloostergang verlengt richting het 
van der Laan gedeelte . Deze kloostergang bevindt zich on
der het maaiveld en het licht treedt toe door middel van 
een drietal koekoeks . Een van deze koekoeks bevindt zich 
precie boven het expogedeelte van de lobby. Deze koekoek 
wordt dan ook omgevormd tot een vide. Zo ontstaat er een 
relatie terug naar de ruimte van licht die zich bevindt aan 
het einde van de exporuimte. 
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Atrium 
vanuit de kloostergang betreden we het Atrium van van der 
Laan. Hier wordt die vide die we in de Lobby zagen duidelijk en 
hebben een zicht dat zich terug richt richting de Lobby. 
Aan de noordzijde opent de kloostergang van Böhm zich rich
ting het van der Laan gedeelte. Via deze gang betreden we 
het Atrium van van der Laan . Hier wordt die vide die we in de 
Lobby zagen duidelijk en hebben een zicht dat zich terug richt 
richting de Lobby. 
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We betreden het van der Laan gedeelte nu voor de eerste 
keer. En dit gebeurt in een ruimte met een duidelij k een 
buiten heeft. Zo wordt een entree naar de het gebouw van 
van der Laan gemaakt die zich meteen openbaart van het 
binnen-buiten dat samen gaat met het binoom vo l-hol. 
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Crypte 
Vanuit het atrium is er toegang tot de voormalige crypte. 
Zoals reeds eerder vermeld is er aan de crypte niks gewij
zigd, behalve de functie. (expositieruimte) 
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Kerk 
We keren we terug richting het atrium om vervolgens via de 
monumentale trap van van der Laan aan te komen in de voor
malige kerk. Ook hier zijn geen veranderingen doorgevoerd, 
aangezien dit van der Laans meesterwerk is. 
Ook de functie is hier nagenoeg ongewijzigd. Van kerk tot au-



Kloostergang van der Laan 
Inmiddels zijn we een verdieping gestegen en bevinden we 
ons in het van der Laan gedeelte ook boven het maaiveld van 
de binnenhof. We vervolgen onze weg richting naar de kloos
tergang die grenst aan de binnenhof van van der Laan hier 
hebben we voor het eerst zicht op de ruimte van licht van de 
Lobby die hier boven het maai,veld uitsteekt. We krijgen zo een 
idee van de grootte van de Lobby. Het nieuwe ontwerp open
baart zich steeds meer aan de bezoeker. 
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Bibliotheek 
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De kloostergang leidt ons naar de bibliotheek die in de be
staande situatie ook dienst deed als bibliotheek . Aangezien de 
bibliotheek geen relatie aangaat met de binnenhof van van der 
Laan is er hier geen sprake van het secundair binoom binnen
buiten dit bestaat alleen vanuit de kloostergang. Dit binoom 
dient hier herstelt te worden om voor een volledig herstel van 
het binoom-buiten te kunnen zorgen. 

H.6. 



De "ruimte van licht" zorgt hier dan ook in beide zij wanden 
voor een herstel van het binoom binnen- buiten (secundair en 
primair) . 
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Binnenhof van der Laan 

tuin (expo) 
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Door via de bibliotheek terug te gaan naar de kloostergang 
betreden we de binnenhof van van der Laan. Hier wordt 
duidelijk wat de "mimte van licht" precies voor een invloed 
heeft op het herstellen van de relatie tussen Böhm en van 
der Laan alsmede het binoom binnen-buiten. In de bin
nenhof worden de lijnen die de ruimte van licht vormen dui
delijk omdat ze hier met elkaar vernoden kunnen worden . 
Vanuit de bibliotheek lopen de lijnen over de ruimte van 
licht van de lobby naar de gevel die leidt naar het gedeelte 
van Böhm. 
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Kloostergang Böhm 
Van de binnenhof van van der laan keren we nu terug naar het 
gedeelte van Böhm en komen in een tweede kloostergang van 
Böhm uit. Vanuit de kloostergang rondom de binnenhof van 
Böhm is er echter geen zicht op de binnenhofvan van der laan, 
hoewel deze op dezelfde hoogte ligt en dus geen sprake van 
een binoom binnen- buiten. Dit binoom wordt hersteld vol
gens het principe van de "ruimte van licht". Ook hier worden 
kleine vides geplaatst naar bovenliggende vloeren om zo de 
relatie tussen het Böhm en het van der Laan gedeelte ober de 
volledige hoogte te herstellen te herstel'l'en. 
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Böhm 
In het Böhm gedeelte bevinden zich nu nog twee verdie
pingen die dienst doen als museum deze zijn op dezelfde 
manier ontworpen als de onderliggende vloeren. De ruimte 
van licht zorgt voor een herstel van het binoom binnen
buiten en de relatie met het van der Laan gedeelte. En de 
zinken wanden die zich ook hier bevinden zorgen voor een 
herstel van het binoom binnen-buiten vanuit het bestaande 
gebouw. 
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3d visualisaties exterieur 
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Doorsneden 
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Aanzichten 

west aanzicht 
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aangehaakte zinken profielen 

bebordingspianken --- --- ---

kalkzandstenen wand (214mm) - - ------.... 

hoekijzer--------,. 

bevestigingsklang 
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waterkerende, 
dampdoorlatende folie 

gezette zinken profielen 

._. ___ stalen hoekprof iel 

1..:::------ houten regelwerk (waartussen isolatie) 
. , __ --:>"" ____ betimmering (zwart) 
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aangehaakte zinken profielen----------._ 
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Nawoord 

September 2005, de opdracht van het afstudeer atelier werd 
bekend . Het studieobject was het klooster st. Benedictus
berg te Vaals . Aangenaam verrast en zeer enthousiast 9ing 
ik aan de slag. Mijn fascinatie voor de theorie van Dom hans 
van der Laan is gedurende afgelopen jaar alleen maar toe
genomen. Dit heeft dan ook geleid tot een project dat zich 
in en om de theorie van Dom Hans van der Laan positio
neert. 

Gedurende het project is mij veelvuldig de vraag gestelt of 
het om een exercitie of een project gaat. Terugkijkend be
gon het als een exercitie, maar heeft zich steeds meer in de 
richting van een project verplaatst. Ik zie mijn afstudeer
project dan ook als een combinatie van beide. Zeker door
dat ik in de ontwerpfase vee:l meer als een project dan als 
een exercitie naar het ontwerp heb gekeken, is het ontwerp 
veel sterker geworden . Het is een samenspel tussen nieuw 
en bestaand tussen exercitie en project. 

Doel van het gemaakte ontwerp is om met respect voor de 
theorie van D. H. van der Laan het omwerp van het museum 
te realiseren. Dit ontwerp moet leiden tot een herste l van 
het binoom binnen - buiten en de relatie tussen het Böhm en 
het van der Laan gedeelte. 
De cyclus natuur-maten-vormen is herstelt doordat vanuit 
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de vorm (het gebouwde) een herstel is gerealiseerd met toe
passing van de maat (het maatsysteem) terug naar de natuur
lijke ruimte. Drager van dit herstel is het secundiare binoom 
binnen-buiten, die samen met de theorie van "het m idden" 
zorgt voor een hernieuwd binoom binnen-buiten. 

Het ontwikkelde lijnenspel is in eerste oog opslag een rigou
reuze methode om dit herstel te realiseren. Maar door respect
vol om te gaan met het Architectuur icoon "st. Benedictusberg" 
en door het uiteindelijke doel (herstel van het binoom bin
nen-buiten) niet uit het oog te verliezen , heeft dit lijnenspel 
geleidt tot een subtiele en geslaagde aanpak van d it herste l. 

De hoedanigheid van st. Benedictusberg als architectuuricoon 
is niet aangetast, maar wordt benadrukt . 
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