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VOORWOORD 
Mijn afstudeerproject gaat over de omgang met de bestaande 
gebouwde omgeving. Het bouwtempo van de laatste 70 jaar 
heeft opgeleverd dat 50% van de huidige ontwerpopgaven een 
verbouwing of interventie betreft van het bestaande. 1 Ik vind het 
dus mijn taak, als toekomstige architect, om te werken aan de 
ontwikkeling van mijn positie ten opzichte van die 
bovengenoemde ontwerpopgaven. Een andere reden om mijn 
aandacht te verschuiven van 'het nieuwe', naar 'de interventie' 
is mijn persoonlijke passie voor die specifieke opgaven. Daar 
moet wel bij vermeld worden dat ik een architectonische 
ontwerpopgave altijd als een vorm van interventie van het 
bestaande beschouw. We hebben immers voortdurend te maken 
met iets bestaands, namelijk 'de stad' of 'het landschap' .Slechts 
de hoeveelheid 'optische zoom' die we op onze blik de 
buitenwereld in zetten, bepaalt de intensiteit van de interventie. 
Toch is er bij de aanraking van het bestaande, ergens een 
omslagpunt, waarna er niet meer gesproken kan worden van 
omgeving of 'gebouwde buren', maar van een voorradig object 
waar het ontwerp niet alleen naast plaats vindt, maar waar het 
ook in plaats vindt. Deze combinatie van noodzakelijk begrip 
voor het bestaande op alle schaalniveaus (van landschap, stad, 
tuin, architectuur en interieur) en de gelaagdheid (van filosofie, 

1 lnfonnatie uit 'Interventie in bestaande gebouwen, een verwaarloosde maar 
veeleisende ontwerpopgave'. Een ingezonden artikel van Hubert-Jan Henket 
voor het faculteitsblad van de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft 'B
nieuws'. 
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historie en vormgeving) die door de interventie opgaven kan 
doen ontstaan op een plek, vind ik uitermate boeiend. Het 
dwingt, nog meer dan andere ontwerpvraagstukken om als 
architect positie in te nemen ten opzichte van de gebouwde 
omgeving en de voorgangers die het creëerden. 

Door mijn afstuderen kwam ik in aamaking met het "Mamelis 
klooster in V aals"2 dat in 1923 ontworpen is door de architecten 
Dominicus Böhrn en Martin Weber en in 1956-86 verbouwd en 
uitgebreid is door Dom Hans van der Laan. Deze 
spraakmakende Bossche school uitbreiding bracht het complex 
tot een hoogwaardig architectonisch niveau met een diepgaande 
theoretische en filosofische achtergrond. Mijn persoonlijke 
standpunt over het gebouw wisselde tussen een nederige 
bewondering en een opstandige kritiek. Als gevolg daarvan werd 
ik heen en weer geslingerd tussen een aantal benaderingen voor 
de aanpak van dit klooster: angstvallig van het origineel 
afblijven of brutaal en eigentijds bij- of verbouwen? Vanuit deze 
gemengde gevoelens ontstond de behoefte om een duidelijk 
gefundeerd standpunt in te nemen ten aanzien van het 
herbestemming vraagstuk. Zo'n standpunt begint natuurlijk met 
een analyse van het bestaande gebouw, waarbij het voor mij al 
snel duidelijk werd dat we met meer dan een monument te 
maken hadden: een 'Architectuur icoon'. 

2 Dit complex staat nu bekent onder de naam Abdij St. Benedictusberg. 



Deze stellingname maakte het herbestemmings vraagstuk nog 
complexer, waardoor ik in toenemende mate de behoefte kreeg 
om mijn opvatting te laten ontstaan vanuit een literatuur studie 
en beschouwingen van enkele architectonische voorbeelden. 
Langzamerhand kreeg mijn mening over het herbestemmen van 
een architectuur icoon, die eerst volledig toegespitst was op het 
Marnelis complex, een meer algemeen karakter. Deze mening 
heb ik opgeschreven in een manifest, tevens het eerste deel van 
dit afstudeerverslag. Ik ga vervolgens de bevindingen en 
stellingen uit mijn manifest toepassen in een specifieke 
interventie opgave: De herbestemming van de Marnelis abdij. 

In mijn manifest pleit ik onder andere voor een gedegen analyse 
en dat is dan ook het tweede deel van mijn afstudeerproject. 
Tijdens mijn afstuderen heb ik gewerkt aan een methode om de 
analyse te noteren en te organiseren, in de vorm van een 
Website. De opzet van deze interactieve website heb ik samen 
met Don Wigmans uitgewerkt en presenteer ik in derde deel van 
dit afstudeerverslag. 
De analyse voorziet in een beter begrip van de Abdij en het 
ontwerp gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan dit gebouw, 
maar met een analyse is nog geen standpunt ingenomen ten op 
zichten van het gebouw, en dat is dus ook mijn volgende stap. 
Mijn stellingname en concept over de versmelting van mijn 
architectuur met de Marnelis abdij werk ik uit tot een ontwerp 
dat ik 'presenteer' in het vierde deel van dit afstudeerverslag. 

Sandra Pustjens 
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MANIFEST 



INLEIDING 
AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
De bestaande omgeving waarmee we in aanraking komen 
bestaat uit een groot aantal facetten. Het gebouwde aandeel van 
die omgeving bestaat ook weer uit een enorme verscheidenheid 
van vormen en betekenissen. Allereerst wil ik dieper ingaan op 
het onderdeel van onze gebouwde omgevmg, dat we 
'Monument' noemen. 
De aanwijzing tot beschermd monument geschiedt door 
wettelijke procedures, in het kader van de monumentenwet, en 
geeft een 'officieel tintje' aan de betreffende gebouwen. Een 
belangrijk aspect van monumenten is de ouderdom van de 
objecten. In de Nederlandse monumentenwet is een 
leeftijdscriterium vastgelegd van tenminste vijftig jaar. Samen 
met deze 'ouderdom' van het monument kunnen we het 
historische aspect noemen. Monumenten hebben een 
geschiedenis, zij wijzen terug naar bepaalde historische 
gebeurtenissen en processen. Deze associatie kan op veel 
verschillende niveaus plaatsvinden: van mondiale geschiedenis 
tot een persoonlijke geschiedenis, die alleen van individuele aard 
is. Monumenten kunnen informatie geven over bepaalde 
tijdperken en historische gebeurtenissen, over levensvormen van 
bewoners, over vroegere en huidige gebruiksfuncties, maar ook 
over de bouw- en kunstgeschiedenis. 
"We kunnen leven zonder de architectuur, onze God aanbidden 
zonder haar, maar zonder haar zouden we niet kunnen 
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herinneren " 1
• Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden 

dat de monumenten, door hun wettelijke bescherming, als in de 
tijd bevroren objecten gaan fungeren, die ' getuigen van het 
verleden ' zijn. Dat betekent echter niet dat zo ook als zodanig 
door hun omgeving ervaren worden. De gemiddelde stedeling 
zal, onder invloed van zijn jachtige bestaan en snelle 
consumeren, niet stil staan bij het historische verhaal , dat een 
monument krampachtig wil vasthouden. Het monument zal 
worden ervaren als een autonoom eiland uit het verleden dat 
door zijn ouderdom los komt te staan van 'het huidige' . Deze 
loskoppeling heeft ook tot gevolg, dat het monument buiten het 
actuele kader van 'smaak en mode' komt te staan. Oude 
gebouwen worden automatisch collectief mooi gevonden en als 
prettig ervaren, omdat er geen geschikt referentiekader meer is 
waar ze aan getoetst zouden kmmen worden. 
"Het monumentale in de stad is dus voor ons het andere, het 
ontoegankelijke, het vreemde in de tijd - en daarom ook het 
onveranderlijke in de ruimte ", zo schrijft Boris Groys. 2 

Na bovenstaande schets van 'het Monument' wil ik nu dieper 
ingaan op 'het gebouwde Icoon' . Het begrip 'Monument' werd 
aangehaald, omdat de maatschappelijke positie van monumenten 

1 Jolu1 Ruskin, 'The Lamp of Memory ', het zesde hoofdstuk van The Seven 
Lamps of Architecture ( 1849). 
2 Bo ri ~ Groys. Logik der Sammlunf!. . Am Ende des nwsealen l i!itulter.\. 
iv/iinchen/ Wien. Carl Hanser Ve rl ag. 1997 



een sterke overeenkomst lijkt te hebben met de maatschappelijke 
positie van 'gebouwde Iconen'. Ik zal door een vergelijking van 
deze twee fenomenen uiteindelijk mijn betekenis van het begrip 
'Architectuur Icoon' verduidelijken. 
Een monument wordt dus gekenmerkt door een wettelijke 
benoeming en regelgeving, een bepaalde leeftijd, een bepaalde 
historische relevantie (bouwkundig en sociaal) en tenslotte door 
een groter dan gemiddelde maatschappelijke invloed. Daarmee 
wordt de autonome monumentale uitstraling bedoeld, verbonden 
aan deze gebouwen, die als verrijkend wordt ervaren bij de 
gewaarwording van een stad of landschap. 
Een 'gebouwd Icoon' daarentegen is niet wettelijk erkend, is niet 
leeftijdsgebonden, is niet per definitie historisch relevant, maar 
heeft wel een grote maatschappelijke invloed. Dat laatste is 
immers het prominente kenmerk van een 'Icoon': een persoon of 
object dat de bewonderde belichaming is van een groep of 
abstract begrip. 
Het 'gebouwde Icoon' staat vaak symbool voor een bepaalde 
stad of streek. De fysieke vorm van het gebouw (slechts een 
simplistische afbeelding is vaak al voldoende) koppelt de 
gedachten aan een bepaalde plaats. Dat vermogen tot 'city 
branding' 3 kenmerkt gebouwen als 'de Eiffeltoren ', 'Sydney 
Opera House' en een van de nieuwe garde, 'het Bilbao 
Güggenheim museum'. Deze voorbeelden geven al aan dat het, 
bij een 'Icoon' niet gaat om een architectonische kwaliteit of 

3 City branding gaat veel verder dan stedelijke marketing en promotie. City 
branding richt zich op het in de volle breedte ontwikkelen en exploiteren van 
een gemeentelijk merk met als kern de stedelijke merk identiteit. Bij 
'branding' zijn een zelfgekozen visie, missie en identiteit richtinggevend. 
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filosofische diepgang, maar om een brede maatschappelijke 
herkenbaarheid die doorgedrongen is tot alle lagen van de 
bevolking. Het ontstaan van zo een fenomeen is een complex 
sociaal proces dat betrekking heeft op uitspraken als: 
'vernieuwend in vorm en! of techniek' en 'uniek in zijn soort'. Ik 
wil hier niet dieper op dat fenomeen ingaan, omdat voor dit 
essay ik geïnteresseerd ben in een specifiek 'gebouwd Icoon', 
het 'Architectuur Icoon'. 

Met de toevoeging van 'Architectuur' aan het begrip 'Icoon' 
wordt aangeven dat het hier een bijzondere groep gebouwde 
iconen betreft, waarbij het niet gaat over een brede 
maatschappelijke herkenbaarheid en bewondering, maar om de 
gebouwde omgeving die door de beroepsgroep 'Architectuur' en 
andere 'liefhebbers', van grote waarde wordt geacht. Het zijn 
gebouwen die door 'de publieke opinie' niet (h)erkend worden, 
maar die wel van grote kwaliteit zijn en een unieke uitstraling 
hebben waardoor er gesproken moet worden van 'Architectuur 
Iconen'. Deze bouwwerken worden dus slechts door een kleine 
groep 'kenners' als 'Icoon' ervaren, waardoor een interessant 
vraagstuk ontstaat over hoe we met deze 'Architectuur Iconen' 
om moeten gaan. Er is namelijk sprake van een object dat door 
verschillende groeperingen op zeer uiteenlopende manieren 
wordt gewaardeerd, waardoor er moeilijk een geaccepteerd 'plan 
van aanpak' kan worden gemaakt. 

In dit Essay wordt naar een antwoord gezocht op de vraag: 
Hoe moeten we omgaan met de gebouwde omgeving, die 
betiteld kan worden als 'Architectuur Icoon '? 



RECENTE VERLEDEN EN VERRE VERLEDEN 
"For, indeed, the greatest glory of a building is nol in its stones, 

nor in its gold, lts glory is in its Age, and in that deep sense of 
voicefulness" (dit is een neologisme dat Ruskin introduceert om 
aan te geven dat het verleden tot ons spreekt door historische 
overblijfselen) ", of stern watching, of mysterious sympathy, 
nay, even of approval or condemnation, which we fee! in walls 
that have long been washed by the passing waves of humanity. ft 
is in their lasting witness against men, in their quiet contrast 
with the transitional character of all things, in the strength 
which, through the Iapse of seasons and times, and the decfine 
and birth of dynast i es, and the changing of the face of the earth, 
and of the limits of the sea, maintains its sculptured shapeliness 
for a time insuperable, connects following and forgotten ages 
with each other, and half constitutes the identity, as it 
concentrales the sympathy, of nations: it is in that golden stain 
of time, that we are to look for the real light, and colour, and 
preciousness of architecture; and it is nol until a building has 
assumed this character, til! it has been enerusled with the fame, 
and hallowed by the deeds of men, til! its walls have been 
witnesses of suffering, and its pil/ars rise out the shadows of 
death, that its existence, more lasting as it is than that of the 
natura! objects of the world around it, can be gifled with even so 
much as these possess, of language and of life. " 4 

4 John Ruskin, (1989, origineel 1849). "The seven lampsof architecture ". 
New York: Dover Publications. P. 186 
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Wat bij de beschrijving van 'het monwnent' al genoemd werd 
wordt met dit citaat van Ruskin gei11ustreerd. De leeftijd van een 
gebouw is erg belangrijk bij het komen tot een waardering. Hij 
noteert op prachtige wijze een fundamentele waarheid in de 
architectuur. Een gebouw op leeftijd is losgekoppeld van een 
heersend modebeeld, want het heeft de fase van het 'uit de mode 
zijn' reeds overleefd. 

Deze automatische waardering, die gekoppeld wordt aan 
oudheid ligt ten grondslag aan de eerder genoemde zeer 
uiteenlopende meningen, over 'Architectuur Iconen'. 
De voorbeelden van 'Architectuur Iconen' die vanuit een 
persoonlijke keuze in dit essay werden genoemd, geven al een 
duidelijke indicatie. Het zijn namelijk allemaal gebouwen die 
ontworpen en gerealiseerd zijn gedurende de twintigste eeuw, 
waardoor de door John Ruskin omschreven 
'ouderdomswaardering', (nog) niet opgaat. 

De nabijheid tot het hier en nu zorgt voor zeer uiteenlopende 
waardeoordelen bij verschillende groeperingen ten opzichte van 
een object. Een individu bekijkt altijd vanuit een bepaalde 
positie naar het heden, verleden en de toekomst. Deze positie is 
maatschappelijk en cultureel bepaald, waardoor zij ook aan een 
bepaalde plek en tijd gekoppeld is. Bij het terugblikken naar het 
verleden wordt een lus getrokken door de eigen tijd en plaats, 
naar een plaats en tijd in het verleden en weer terug. Deze lus 



wordt te strak aangetrokken als we naar het recente verleden 
willen kijken. Onze positie in het hier en nu heeft dan teveel 
invloed op de perceptie van het object uit het recente verleden, 
waardoor men in staat is een passend referentie kader te maken 
dat bestaat uit 'nieuwer en beter'. Het object, dat dus nog 
toetsbaar is aan een aanwezig 'nieuwer en beter', zal minder 
positieve gevoelens opwekken dan een object uit een verder 
verleden dat los is gaan staan van een actueel 'modebeeld'. Het 
gebouw uit het recente verleden is voor een leek nog bezig met 
'uit de mode zijn'. 

De veel kleinere groep 'kenners' probeert gebouwen los te 
koppelen van een op dat moment heersend modebeeld. Met de 
toename van kennis over (architectuur)geschiedenis worden ook 
de beoordelingscriteria breder gefundeerd. Deze voorkennis van 
allerlei aspecten van bouwen en ontwerpen beïnvloedt de 
intuïtieve ervaring van een gebouw. Esthetische ervaring en 
beoordeling worden dus gekoppeld aan kennis. Dat is soms een 
handicap, maar het stelt 'kenners' ook in staat om hun eigen 
positie in een gekozen 'hier en nu' te plaatsen. Door zelf het 
standpunt te bepalen, van waaruit een object uit het recente 
verleden, geobserveerd wordt, zal de eerder genoemde lus nooit 
te strak worden aangetrokken. 

Een voorbeeld: de 'van Nelle fabriek' wordt door een modale 
voorbijganger ervaren als een glazen, industriële kolos met 
betonnen horizontale strepen. Deze persoon plaatst het gebouw 
binnen zijn ervaringskader en zal het intuïtief vergelijken met 
hedendaagse 'glas architectuur', want de van Nelle fabriek lijkt 
(nog) niet te behoren tot de groep 'historisch monument'. In de 
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vergelijking zijn de nieuwe gebouwen schoon en 'snel', zonder 
'vieze' industriële uitstraling en dus zullen ze, voor de modale 
voorbijganger, veel positiever uit deze parabel komen. 

De 'kenner', daarentegen, is in staat om met zijn 
architectonische bagage afstand te nemen van het gebouw en het 
vanuit verschillende standpunten te observeren. Er kan naar de 
van Nelle fabriek gekeken worden als een tijdgenoot, zodat 
duidelijk wordt hoe vernieuwend het gebouw in de jaren dertig 
was. Een 'kenner' kan over de schouder van Le Corbusier 
meekijken en zijn bewondering delen. 5 Op deze manier wordt de 
van Nelle fabriek in een passend referentiekader geplaatst, 
waardoor de tijdloze kwaliteit van het gebouw geregistreerd kan 
worden zonder de storende ruis van een hedendaags modebeeld. 

5 Le Corbusier stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Hij 
bezocht het complex in 1932 en liet weten "De heer van der Leeuw heeft 
samen met architect van de Vlugteen grote fabriek gebouwd die het mooiste 
schouwspel van de moderne tijd is dat ik ken. Een sprankelend bewijs van het 
leven dat komt, van de schone, onvoorwaardelijke puurheid ". 



ERKENNEN EN MISKENNEN 
Waarom zijn die verschillende opinies over sommige bestaande 
gebouwen dan een probleem? We hebben binnen de architectuur 
immers vaak te maken met zeer uiteenlopende opvattingen over 
gebouwen, door de 'kenners' en door 'het publiek'. Dat is 
inherent aan de bijzondere positie van architectuur, die bestaat 
uit het samengaan van maakbaarheid, functionaliteit, 
vormgeving en filosofie. Dit hele scala aan onderdelen van het 
architectonische object vindt ook nog eens plaats in de openbare 
ruimte. Beeldende kunst ervaren is een keuze (op een paar, in de 
openbare ruimte gestrooide, kruimels van de 'museum cake' na). 
Literatuur, poëzie, muziek en theater ervaren gebeurt ook op 
vrijwillige basis. Architectuur daarentegen is een 'in your face' 
ervaring en gebruiksvoorwerp in één. 

Adolf Loos omschrijft de positie van architectuur en kunst in de 
samenleving als volgt: 'A house must please everyone, in 
contrast to a work of art, which need not please anybody. The 
work of art is a private matter for the artist. The house is not. A 
work of art is barn without there being a need for it. A house 
me ets a need . . . The work of art wants to tear you out of your 
comfortable existence. The house is to serve comfort. The work 
of art is revolutionary; the house is conservative. ' 6 Hij zegt dus 
dat kunst en architectuur een heel andere oorsprong hebben en 

6 Adolf Loos, (origineel) artikel "Architektur "', Der Stunn, 15 december 191 0 

daarmee ook een heel ander doel. Een huis moet, volgens Loos, 
net zo praktisch zijn als een set kledingstukken. 

De beschreven bijzondere positie van architectuur in onze 
samenleving zorgt er dus voor dat er een sterke publieke opinie 
over gebouwen is, die vaak lijnrecht staat op de mening van de 
'kenners'. 
Er kunnen grote bezwaren ontstaan tegen een nog te bouwen 
plan, maar er zal weinig echt inhoudelijke kritiek op tafel komen 
vanuit het grote publiek. Deze groep heeft namelijk niet de 
mogelijkheid om zich een duidelijk beeld te vormen van de 
voorgestelde plannen, waardoor gerichte bezwaren uitblijven en 
de publieke opinie meestal niet verder komt dan een 'voor' of 
'tegen' gegons. De oppervlakkige tegengeluiden kunnen 
vervolgens, met degelijke argumenten, makkelijk weerlegd 
worden door 'de kenners'. 

Bij de 'observatie en beoordeling' van bestaande 
architectonische objecten , treedt eenzelfde proces in werking, 
maar we hebben hier niet te maken met 'slechts een idee' 
waarover we oordelen, maar met een architectonische 
belichaming van een andere tijd. Een artefact dat 'professioneel' 
op waarde geschat moet worden, omdat we 
verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van de makers én 
ten opzichte van het nageslacht. Hier heeft de uitkomst van een 



levendige en maatschappelijk brede discussie over 'wat doen we 
met dat gebouw' een veel grotere impact want er is concreet iets 
onvervangbaars te verliezen. 

Naast de zorgen over dat potentiële verlies heb ik ook moeite 
met de kloof tussen de denkbeelden van 'de architecten' en 'de 
gewone mensen'. Het is echter een feit, dat die aanwezig is en 
dat hij zelfs naarstig ingezet wordt bij het uitdragen van een 
hoger architectonisch, en soms zelfs moraliserend, plan. Ik heb, 
als toekomstig architect, ook een kloof laten ontstaan tussen 
mijn houding en 'de publieke opinie'. Het is een onvermijdelijk 
gevolg van de toename van de liefde voor en de kelll1is van een 
specifiek onderwerp, echter 'het kulll1en genieten van een 
volwassen espresso of van een bakje olijven , maakt de 
lievelingspalll1enkoek uit de kindertijd niet minder lekker of 
ordinair.' Dit voorbeeld, over de veranderende waardering voor 
verschillende soorten voedsel, illustreert het natuurlijke proces 
van een verbreding van de horizon. Bij consumptiegoederen 
maakt elk mens die verbreding in zekere mate mee in het leven, 
maar bij architectuur is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik 
vind het de taak van de architect om een gevoeligheid te 
ontwikkelen voor de omgang met dat 'smaakverschil'. 

Dat er vaak neerbuigend gedacht wordt over de wereld buiten 
het architectonische discours illustreert Diane Ghirardo, 
voormalig hoofdredactrice van 'The Journat of Architectural 
Education '. Zij bekritiseerd de elitaire positie van 
'Architectuur': "in plaats van te worden opgevat als interventies 
in de omgeving, die de uitdrukking vormen van sociale, 
economische en politieke programma 's en die deze op hun beurt 
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ook beïnvloeden, slingert de architectuur ongemakkelijk heen en 
weer tussen zelfexpressie en een of andere vorm van slap 
cultureel commentaar. (. . .) Wat deze opvatting van architectuur 
in stand houdt, is niet zo ingewikkeld: architecten en critici 
formuleren samen het canon aan de hand waarvan gebouwen 
beoordeeld worden. (. . .) Het conceptuele kader van de 
architectuur wordt gebruikt om te definiëren wat belangrijk is 
voor de discussie over architectuur en uit te sluiten wat 
irrelevant wordt geacht. Dit in essentie egocentrische schema 
(. . .), mystificeert in feite de architectuur(. . .)" 7 

Dat er zeer uiteenlopende meningen, voorkomend uit verschillen 
in kelll1is, smaak en positie, heersen over hetzelfde gebouwde 
erfgoed, is een probleem. De mensen in politieke sleutelposities, 
die te maken krijgen met een (onverwachte) erfenis van 
cultuurbezit, zijn vaak niet de kelU1ers op het gebied van 
cultuurbezit en -behoud. De (regionale) overheid bestaat zeker 
niet uit onwetende cultuurbarbaren, maar in de negentiende 
eeuw en zeker ook in de twintigste eeuw blijken gezagsdragers 
zich vaak meer zorgen te maken om de publieke schatkist dan 
om de (publieke) cultuurschatten. 

Een treffend voorbeeld vindt op dit moment plaats met de 
discussie over de w-hal op het terrein van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het college van bestuur wil het gebouw 
niet herbestemmen maar slopen en er een nieuw gebouw voor in 
de plaats zetten. Hiermee scharen zij zich als sleutelpersonen aan 

7 Diane Ghirardo, 'introduetion' , in "Out of site. A social Criticism of 
Architecture", Bay Press, Seattle 1991, (p. 9-16) 



de zijde van de publieke opinie. Het is niet duidelijk of deze 
houding voortkomt uit een gedeelde afschuw van het gebouw en 
haar verloedering, of dat de keuze gefundeerd wordt door een 
oppervlakkige drang naar economisch gewin. Het is in elk geval 
een feit dat de kloof tussen de verschillende meningen over dit 
gebouw een schrijnende grootte aanneemt en dat 'de beslissers' 
niet aan de kant staan van 'de kenners' . Een selectie van 
opmerkingen: 

"De campus van de TUle verandert steeds meer in en 
verzameling middelmatige gebouwen, in plaats van een 
compositie met een sterk karakter. De w-hal is een van de 
karakteristieke gebouwen op de campus, dat lijkt ook in het 
nieuwe ontwerp te worden bevestigd. Opknappen en 
hergebruiken! " 

" ( .. .)Ik kijk gewoon onbevangen als liefhebber van mooie 
architectuur vooral vanaf de buitenkant naar een gebouw (dat 
doen de meeste burgers) en dan constateer ik gewoon dat ik een 
saai object zie. ( .. .) Als ik erg kort door de bocht ben kan me de 
hele binnenkant van een gebouw weinig schelen, de allereerste 
belangrijkste voorwaarde moet gewoon zijn dat het een 
aansprekend uiterlijk heeft. Als een gebouw dat heeft dan wil ik 
best meegaan in argumenten over binnenkant lichtval en 
constructie, maar als een gebouw van de buitenkant niet 
aansprekend is dan kan me dat helemaal niet schelen hoe het is 
gebouwd. Want als je zo gaat redeneren zoals jij doet kun je 
zelfs het hoofdgebouw (saai blok in mijn ogen) mooi gaan 
'd 1( ) " vm en . ... 
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"I've loved the W Hal since I first laid eyes on it. Apart from its 
aesthetic appeal, its structure is technically innovative, offering 
vast areas of open space with access to natura/ light. The value 
of this building lies precisely in that it was designed to easily 
adapt to new needs. I think it belongs (and deserves a place) on 
the TUle campus. " 

"Ik ben groot voorstander van de sloop van de W-hal. Waar ik 
me aan erger is dat, met alle respect, een stel 
bouwkundestudenten nu puur uit esthetisch oogpunt zegt: het is 
zonde om de hal neer te halen. Jullie kijken er alleen naar, maar 
er zijn ook mensen die dagelijks in die ongure hal moeten 
werken. Die hal zonder enige uitstraling, die hal die mensen die 
zich niet met architectuur bezighouden ronduit lelijk vinden. ( .. .) 
De W-hal behouden puur omdat het een of andere mijlpaal in de 
geschiedenis van de architectuur zou zijn is ronduit asociaal. " 8 

Bovenstaande citaten illustreren de frustraties, die zich bij de 
betreffende partijen kunnen aandienen door onbegrip voor de 
wederzijdse standpunten. Het is schrijnend dat de bevindingen 
uit het rapport "Notitie cultuurhistorische waarde w-hal TUle", 
van bureau 'Crimson, architectural historians', volledig worden 
genegeerd door het CvB. Toch is het bestaan en publiceren (dat 
Crimson overigens op eigen houtje heeft moeten doen) van zo 
een rapport niet sterk genoeg als overtuigende impuls voor het 
grote publiek en de TUle politiek. Het blijven slechts woorden 
die, hoewel gekoesterd door de 'kenners', weinig betekenis 
hebben voor de daadwerkelijke 'leken' ervaring van het pand. 

8 Citaten en infonnatie van de website www.whypod.tk 



Het grote publiek is niet in staat om door de verloedering, en 
door de saaie doosvorm van dit 'Architectuur Icoon' heen te 
kijken, ook niet als op papier staat dat het heel bijzonder is. 

Wat is dan het alternatief voor een goed rapport over ons 
cultureel erfgoed? Een goed project met ons cultureel erfgoed! 
Succesvolle ontwerpen in vormgeving en functionaliteit zijn 
nodig om de publieke en politieke opinie om te draaien naar een 
positieve perceptie van een tweede (derde, vierde, etc.) voor een 
'Architectuur Icoon'. Het is een illusie om te denken dat de 
kloof tussen 'leken' opinie en 'kenner' opinie, kleiner kan 
worden gemaakt door theoretische bevindingen. De enige 
mogelijkheid om gefundeerde erkenning, in de publieke opinie 
te zaaien, is door de creatie en verspreiding van geslaagde 
voorbeeldprojecten. 
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HISTORISCHE GELAAGDHEID 
De bijzondere maatschappelijke positie van 'Architectuur' is al 
aangekaart, maar wat betreft conservering is 'Architectuur' niet 
minder bijzonder. Historisch besef, met een daaraan gekoppelde 
waardering voor historische overblijfselen, is geen nieuw begrip. 
Bewondering voor oude artefacten en de drang om ze in een 
bepaalde staat te bewaren zijn oeroud. Deze bezittingen waren 
veelal erg belangrijk voor een cultuur en speelde dan ook een rol 
in rituelen en gebruiken. Het bewaren en behouden van 
handzame objecten door de tijd heen is al een hele opgave, maar 
bij een gebouw of gebouwde omgeving geldt, door gebruik en 
maat, een heel ander verloop. Een gebouw uit het dagelijkse 
functionele gebruik nemen, of het specifiek bouwen, voor de 
wijding aan een hoger doel vergt veel maatschappelijke rijkdom. 
Een handzaam object laten overgaan van een functioneel 
voorwerp naar een tijdloos artefact is een veel kleinere 
opoffering. 

Gebouwen en bebouwde omgeving hebben dus altijd een andere 
posttie ingenomen ten aanzien van conservenng door 
'waardevermeerdering'. De eerste generatieoverschrijdende 
monumenten in gebouw vorm ontstaan dan ook door hun 
religieuze functie. Dit heeft tot gevolg dat een verandering van 
religieuze uitingen van een maatschappij ook grote gevolgen kon 
hebben voor 'het bijbehorende gebouw'. Op die manier is er veel 
verloren gegaan, maar zijn er ook indrukwekkende gebouwen 
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ontstaan waarin historische ontwikkelingen prachtig verweven 
ZIJn. 

Die verweving en vaak stijlevolutie van een historisch pand oogt 
heel natuurlijk in het hier en nu. Zonder ons er echt van bewust 
te zien is er veel aan oude gebouwen gesleuteld om ze elke keer 
weer naar de hand te zetten van de stijl die op dat moment 
heerste. Denk bijvoorbeeld aan een Middeleeuwse burcht die 
sierlijkere torens heeft gekregen, een ander 'meer frivool' dak, 
grotere ramen met bewerkte lateien. Zo een kasteel is door de 
tijd getransformeerd met cosmetische operaties en elke nieuwe 
'facelift' laat zijn littekentjes achter, maar het geheel blijft 
charmant met de echo van het originele kasteer zachtjes op de 
achtergrond. 

De genoemde aanpassingen lijken helemaal niet zo opvallend, 
omdat ze samen in de categorie 'oud' vallen. En 'oud' wordt als 
mooi ervaren, zoals eerder uitgelegd door Ruskin. In de 
versmelting van aanpassingen aan het gebouw springt geen 
enkele transformatie er uit, totdat we dit thema zouden 
voortzetten in het hier en nu. De toevoeging is wel toetsbaar aan 
een heersend modebeeld en is dus 'automatisch' inferieur aan 
het 'oude'. Toch pleit ik voor het vervolgen van de toevoegingen 
aan en transformaties van cultureel erfgoed. 



We hebben het historische culturele erfgoed nodig 'als 
gebouwd' geheugen zodat de publieke ruimte niet slechts een 
voorlopigheid uitstraalt maar een boventijdelijkheid. Dit wordt 
niet bereikt door het met een monumentenwetgeving, bevriezen 
van historisch cultureel erfgoed, maar door het scheppen van 
historische gelaagdheid. Bevriezen levert namelijk gebouwen op 
die fungeren als in zichzelf gekeerde autistische 
persoonlijkheden in een constant evoluerende omgeving. 
De historische gelaagdheid van het verleden moet behouden en 
getoond worden, maar we moeten ook niet ophouden met lagen 
toevoegen in het 'huidige'. Die hebben namelijk de potentie om 
even waardevol te worden, voor het nageslacht, als de 
historische gelaagdheid die wij in het 'hier en nu' ontdekken en 
koesteren. Waar we wel voor moeten waken is dat we, met de 
interventie van het bestaande door de toevoeging van het 
nieuwe, het culturele erfgoed niet overspoelen met een jonge 
generatie en het verbannen tot slechts het zijn van 'decor' . Een 
architect heeft de verantwoordelijkheid voor de juiste 
verhouding tussen 'oud' en 'nieuw' en dit in acht nemende kan 
de interventie en transformatie van 'Architectuur Iconen' een 
prachtige symbiose opleveren, die ervaren kan worden als 
'nieuwe nationale trots'. 



ICOON EN HERBESTEMMEN 
Voor 'het gebouw' en 'de plek' zelf is het dus goed om te 
transformeren en 'lagen' te blijven toevoegen, maar er kan ook 
een maatschappelijk nut aan gekoppeld worden. 'De 
herbestemming' (=het onderbrengen van een nieuwe functie in 
een bestaand gebouw). Een gebouw dat naast 'beauty' ook 
'brains' heeft is in het bezit van iets extra's, want de toekenning 
van een nieuw, actueel gebruik aan een gebouw, levert namelijk 
geld en nut op voor de gemeenschap. Buiten het conunerciële 
gewin is het architectonisch gezien een stimulerende uitdaging. 
Een herbestenuning 'ontwerpen' is een moeilijke opgave die 
veel genoegdoening geeft, omdat het mogelijk maakt dat een 
gebouw een tweede (derde, vierde, etc.) leven krijgt. Dat 
volgende leven krijgt extra glans door de historische gelaagdheid 
die ontstaat vanuit het herontwerpen van een 'oud decor' voor 
een 'nieuwe voorstelling. 

Er is vastgesteld dat een nieuwe functie toekenning door middel 
van de toevoeging van een hedendaagse laag aan de bestaande 
historische gelaagdheid een goed ontwikkeling is. Traditioneel 
gezien zijn er twee benaderingen om met de transformatie van 
cultureel erfgoed om te gaan. 'Herbestenunen' en 'Renoveren'. 

RENOVEREN 
is het gebouw terugbrengen in een nu verdwenen, maar eens 
aanwezige oude glorie. De nieuwe functie is volledig 

I \ 

ondergeschikt aan de architectuur en vaak komt er geen echte 
nieuwe functie, behalve 'monument zijn'. Deze benadering 
voorziet in een langdurig, vaak wettelijk vastgelegd, behoud van 
het gebouw. Toch is het geen wenselijke situatie want er wordt 
voorbijgegaan aan de vereiste aanwas van historisch lagen om te 
voorkomen dat een gebouw of plek zich vervreemd van de 
omgeving. Renoveren zorgt zelfs voor een groter tempo van de 
ontwikkeling van een gebouw als autistische persoonlijkheid. 
Naast de architectonische veranderingen worden zelfs de 
invloeden van buitenaf (milieu, degradatie) buiten de deur 
gehouden. Er wordt angstvallig vastgehouden aan een origineel 
dat niet bestaat. 

Architectuur 
Functie 
[ .:nuu_;1 IL'd 
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.HERBESTEMMEN 
Levert in de betekenis die ik aan het begrip verleen wel een 
nieuwe architectonische laag op. Het bestaande gebouw wordt 
immers aangepast om er een nieuwe functie in te huizen. Die 
transformatie juich ik toe, maar niet de motivatie ervan. Het 
'Architectuur Icoon', dat de potentie heeft een tijdloze kwaliteit 
te manifesteren moet zich aanpassen aan een nieuwe functie die, 
in verhouding, de levensverwachting van een eendagsvlinder 
heeft. Ik wil niet dat een icoon zich moet conformeren naar een 
tijdelijke nieuwe functie, die weer zal overgaan in een andere 
functie. Als het gebouw elke keer wordt aangepast om er iets 
nieuws in te huizen zal het gene dat het een architectuur icoon 
maakte, onvermijdelijk verdwijnen in de tijd. 

Dat verdwijnen van een 'Architectuur Icoon' is niet het 
probleem, want ik pleit niet voor eeuwigheid of 'reversibility' 9, 

maar de aanleiding van de verdwijning de 'tijdelijke' nieuwe 
functie is wel een probleem. 

Architectuur 
Functie 
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9 Architectuur begrip dat staat voor een aanpassing aan een gebouw die 
zonder (veel) achterlating van 'littekens' kan plaatsvinden. 

Als 'Renoveren' en 'Herbestemmen' als reactie op een 
'Architectuur Icoon' niet geschikt zijn, hoe moet dan de nieuwe 
historische laag ontwerpen worden? 
Men moet zich niet laten leiden door de eisen van de te 
huisvesten nieuwe functie maar door het bestaande gebouw zelf. 
Een reactie puur op architectonisch niveau die alleen kan 
plaatsvinden na intensieve analyse van de bestaande 
architectuur. Deze analyse moet de volgende onderdelen 
bevatten: 'Historie' 'Gebouw in omgeving', 'ruimtelijke 
sequentie', 'routing' en 'organisatie'. 



ANALYSE 



HET DOEL VAN D.E ANALYSE 
In mijn manifest pleit ik voor een 
gedegen analyse van cultureel erfgoed 
en in het bijzonder van 'Architectuur 
Iconen'. Het doel van deze analyse is 
uiteraard om een gebouw, dat het 
onderwerp is van een ontwerp
vraagstuk, beter te begrijpen. Dit begrip 
zorgt ervoor dat de ontwerper zijn 
architectonische stellingnamen (concept) 
beter kan funderen. De analyse voorziet 
dus niet in een opgelegde reactie of stijl, 
maar geeft de 'huidige' architect inzicht 
in het denken over en de motivatie van 
de 'oude' architect. Deze informatie is 
namelijk te lezen in het bestaande 
gebouw en de opzet van de analyse helpt 
bij het naar boven halen van die kennis. 
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De analyse omvat de volgende 
onderzoeksgebieden: 

• Historie 
Ontstaansgeschiedenis 
De architecten: Theorie 
Transformatie 

• Gebouw in de omgeving: 
Topografie 
Begroeiing 
Landschappelijke elementen 
Compositie 

• Ruimtelijke sequentie 
Contact (binnen/buiten, 
gebouwdel en) 
Verticale compositie 
Horizontale compositie 
Inzoomen per ruimte 

• Routing 
Systemen horizontaal 
Systemen verticaal 
Compositie elementen 

• Organisatie 
(oer )Functie 
Openbaar/privé 

• Conclusie 



HISTORIE 
Dit onderdeel van de analyse gaat over 
de geschiedenis van een bouwwerk en 
geeft antwoord op vragen over de reden 
en de manier van het ontstaan van het 
gebouw. Verder wordt in dit onderdeel 
gekeken naar de architect( en) van het 
originele complex en hoe deze personen 
en hun theoretische achtergrond in de 
architectuur-geschiedenis en stromingen 
kunnen worden gepast. 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
De geschiedenis van de abdij gaat terug 
tot 1893. In dat jaar stichtten Duitse 
monniken vanuit de abdij van Aftlighem 
een pnonJ in het Zuid-Limburgse 
Merkelbeek onder de naam St.-Clemens. 
Drie jaar later werd het klooster tot abdij 
verheven. Deze waardigheid wordt 
verkregen als een abt wordt aangesteld 
als hoofd van een klooster. In 1922 
begon deze groep benedictijnen uit 
Merkelbeek met de bouw van een nieuw 
klooster op de Marnelisserberg bij 
Vaals. De communiteit bestond 
overwegend uit Duitse monniken. De 

Duitse architecten Dominikus Böhm en 
Martin Weber hadden het nieuwe 
klooster ontworpen. Door gebrek aan 
financiële middelen kon echter alleen 
het kloosterhuis uitgevoerd worden. 

De Tweede Wereldoorlog maakte dat de 
gemeenschap uit elkaar viel. De 
monniken waren immers Duits en 
werden na de bevrijding beschuldigd 
van collaboratie. Ze werden verdreven 
en naar Duitsland uitgewezen. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd het klooster 
in 1951 opnieuw bewoond door een 
groep monniken uit Oosterhout, die het 
lieten voltooien volgens de plannen van 
dom. Hans van der Laan. 

D'E ARCHITECTEN 
Zoals hierboven staat beschreven IS er 
dus door drie architecten aan het 
Marnelis klooster ontworpen en 
gebouwd. Dominikus Böhm m 
samenwerking met Martin Weber en 
drie decennia later door architect 
monnik dom. Hans van der Laan. 
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DOMINIKUS JBÖl-lM 
MARTIN WEBER 
Het 'oude' deel van St. Benedictusberg 
is een gemeenschappelijk werk van 
Dominikus Böhm en Martin Weber. 
Vrijwel alle ontwerpen voor de abdij 
zijn gesigneerd met de namen van beide 
architecten. Tussen 1921 en 1924 
werkten zij samen in een 
architectenbureau in Offenbach an der 
Main, dat ze het 'Atelier ftir 
Kirchenbaukunst' noemden. 
Weber is in de literatuur over Duitse 
kerkbouw vaak ondergewaardeerd en 
bijna altijd 'medewerker' van Böhm 
genoemd. In brochures en literatuur over 
de abdij werd hij als architect meestal 
niet of slechts terzijde vermeld, laat 
staan biografisch beschreven. Er moet 
echter van uitgegaan worden dat Weber 
een grotere rol speelde m de 
samenwerking dan alleen die van 
'jongere compagnon' van Böhm. De 
reden waarom Weber in vergetelheid is 
geraakt is diens vroege dood in 1941, 
waardoor hij in tegenstelling tot Böhm 
geen rol meer heeft kunnen spelen in de 



naoorlogse kerkbouw. Böhm hield zich 
na de Tweede Wereldoorlog intensief 
bezig met het verbouwen en restaureren 
van in de oorlog verwoeste kerken. 

Dominikus Böhm is in de literatuur 
altijd gevierd als degene die de 
kerkbouw van zijn eclecticistisch juk 
bevrijdde. Hij schatte zelf zijn rol ook 
hoog in, wat blijkt uit een brief uit 1925 
aan de abt van Benedictusberg:' !eh 
kann ja wohl, ohne unbeseheiden zu 
sein, for mieh das Verdienst 
beanspruehen, als Führer auf dem 
Gebiele der neueren Kunstbestrebungen 
des kathoUsehen Kirehenbaues zu 
gelten '. Tegelijkertijd heeft Böhm dit 
avant-gardisme willen verdoezelen; de 
reputatie bleek lastig bij het verwerven 
van bouwopdrachten. 
De ontkenning van zijn moderniteit kan 
dus in de eerste plaats in verband 
gebracht worden met het feit dat hij door 
de associatie van zijn naam met het 
expressionisme moeilijker aan werk 
geraakte. Hiervan afgezien beschouwde 
Böhm zichzelf wel als de vernieuwer 
van de kerkbouw, maar desondanks niet 
als 'modem' omdat hij vond dat hij in 

een overlevering stond, en wel in de 
vroegromaanse traditie. 
Böhm heeft in de loop van de jaren 
twintig en dertig gebruik gemaakt van 
verschillende stromingen in de 
architectuur: de Heimatstil, het 
expressionisme, het Nieuwe Bouwen en 
het neo-romaans uit de jaren dertig. Dit 
openstaan voor nieuwe vormen zien we 
bij veel kerkarchitecten niet, of niet in 
die mate. Ook experimenteerde hij met 
het materiaal beton in een tijd dat veel 
architecten het onverhulde gebruik van 
dit materiaal als onwaardig zagen voor 
kerkarchitectuur. Tegengesteld aan zijn 
reputatie van baanbreker is het feit dat 
hij zich toch bediende van historische 
stijlen; elementen van de gotiek en het 
romaans blijven in zijn hele oeuvre, tot 
ver in de jaren dertig aanwezig. 
Böhms werk laat dus aan de ene kant 
een gretig overnemen van nieuwe 
vormen zien waardoor veel van zijn 
werk avantgardistisch is te noemen. Aan 
de andere kant hebben zijn kerken een 
conservatief karakter. Het ging Böhm 
om de uitdrukkingskracht van het 
bouwwerk, overeenkomstig met wat 
expressionisten wilden. Böhm 
verdedigde dit express10msme dus 

omdat het deze uitdrukkingskunst 
mogelijk maakte. Tegelijkertijd bepleitte 
hij de receptie van met name 
middeleeuwse architectuur, omdat die 
expressieve kracht bezat. Naast zijn 
originaliteit staan dus heel expliciete 
historische citaten, en zijn denken over 
architectuur en kunst blijft in wezen 
sterk op de traditie georiënteerd. 1 

1 Zie 'Bijlage Analyse' voor citaten uit 
'Historische en Heemkundige studies in en rond 
het Geuldal, Jaarboek 1998'. 



DOM. HANS VAN DER LAAN 
Zijn gedachtegoed laat zich het beste 
treffen met een citaat uit een artikel van 
zijn hand. 

'Wij ervaren dus de ruimte op drie 
manieren: door de beweging, door het 
waarnemen en door de gedachte. Wij 
bewegen onze ledematen en kunnen 
daardoor ons lichaam verplaatsen. 
Daarbij gaan wij door de ruimte heen 
en tasten er een beperkt deel vanaf Dit 
deel, dat wij door erin te bewegen op 
ons zelf betrekken, behoort essentieel tot 
ons bestaan; zonder die 
bewegingsruimte kunnen wij niet leven. ' 

'Wij hebben geconstateerd, dat het 
afbakenen van een architectonische 
ruimte temidden van de natuurlijke 
ruimte drie dingen oplevert: een wand, 
een binnen en een buiten. Deze drie 
staan met elkaar in een onverbrekelijk 
verband, want zonder wand is er geen 
'binnen ' en zonder wand is er geen 
buiten '. Het buiten is geheel betrokken 
op het binnen, het binnen op de wand en 
de wand op zijn oppervlakte, want de 
vorm van de wand ontstaat door het aan 

elkaar beantwoorden van zijn 
oppervlakten. 
Door wanden wordt een beperkte ruimte 
afgescheiden van de onbeperkte ruimte, 
oppervlakte wordt een beperkt massief 
afgescheiden van het onbeperkte 
massief 
Behalve de onderlinge betrekkingen 
tussen wand, binnen en buiten, kunnen 
wij in elk van deze drie nog secundaire 
betrekkingen onderscheiden. Dit is 
vooral het geval als door een aanzienlijk 
verschil in grootte, de onderlinge 
betrekkingen te zwak aan het licht 
treden. Zo kan het buiten direct of 
indirect op het binnen betrokken 
worden, zoals dit het geval is in een stad 
met vele kleine huizen, waar pleinen en 
straten ontstaan. 
Ook het binnen kan, wanneer zijn 
omvang groot is ten opzichte van de 
dikte van de wand, geleed worden in 
ruimtes die op andere ruimtes betrokken 
zijn, welke laatste dan direct betrokken 
worden op de vorm van de wand zelf 
Tenslotte kunnen ook in de wand, indien 
het oppervlakte groot is ten aanzien van 
haar dikte, delen worden onderscheiden, 
die direct of indirect door de 
oppervlakte gevormd worden. 
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Het zijn open en dichte delen. Hierbij 
valt op te merken dat de dichte delen, 
zoals de pijlers van het schema van de 
abdijkerk in Vaals, direct gevormd zijn, 
terwijl de open delen, d.w.z. de ruimten 
die tussen pijlers overblijven, geen eigen 
vorm krijgen. De vorm kan natuurlijk 
ook eigen zijn aan de open delen, zoals 
ramen. Het scheidend oppervlak tussen 
raam en penant is dan eigen aan het 
gemaakte gat. 
Dit alles brengt dus mee, dat bij grotere 
gebouwen en complexen zowel het 
buiten, het binnen als de wand in vele 
delen geleed kunnen zijn, die toch alle 
met elkaar een groot geheel vormen, 
omdat hun onderlinge betrekkingen 
steeds teruggaan op die eerste 
onverbreekbare band tussen wand, 
binnen en buiten. 2 

2 Uit 'Beschouwingen over het huis', Dom H. 
van der Laan, Plan 1972 



TRANSfORMA TIE 
Het mag duidelijk zijn dat de Marnelis 
abdij een grote transformatie ondergaan 
heeft door de twee verschillende 
bouwfasen. Wanneer van der Laan in 
1956 begint aan het ontwerp voor de 
uitbereiding van de abdij, lijkt het Duits 
romantische concept van het 
kloostercomplex inmiddels achterhaald. 
Daarvoor had dit concept al te sterk de 
kenmerken van een expressionistisch 
romantisch symbolisme uit de jaren 
twintig. Toch weet van der Laan's 
ontwerp heel loyaal en harmonisch op 
dit oudere deel van de abdij aan te 
sluiten. 

De beide kasteeltorens werden vnJ 
spoedig na 1967 voorzien van een 
nieuwe dakrand, waardoor het 
cilindrische muurwerk vlak werd 
beëindigd. De voet van beide 
torenspitsen valt nu binnen de ronde 
torenmuren. In dit detail komt voor het 
eerst de architectuuropvatting naar voren 
waarmee van der Laan de uitbreiding 
van de abdij verder vorm zal geven. Bij 
hem zal het vooral gaan om een heldere 
tegenstelling van massief en ruimte en 
om het evenwichtige spel van 

verhoudingen. In plaats van die 
historiserende vormen, wordt voortaan 
de vormgeving van het abdijcomplex 
heel ingehouden van aard. 

In zijn ontwerp baseert Van der Laan 
zich uiteraard op de diepe algemene 
inzichten, die hierboven genoemd zijn. 
De relatie tussen natuur en cultuur, en 
die tussen binnen en buiten staan voorop 
in zijn theorieën en gaan ook in zijn 
ontwerp vanaf de eerste schetsen een 
stuwende rol spelen. 



DE NIEUWE KERK 
Qua dispositie wordt voor het klooster 
met kerk een nieuw concept ontwikkeld. 
Niet langer is dat concept een compact 
gebouwencomplex dat door Böhm zou 
worden bekroond met een forse toren. 
Het nieuwe ontwerp laat het hoogste 
terrein-gedeelte juist vrij voor een 
ontspannen uitbreiding van het 
woongedeelte van de monniken, terwijl 
de kerk met zijn atrium en poortgebouw 
als een lange massa evenwijdig aan de 
westgevel van het 'Böhm kasteel' wordt 
gesitueerd. Niet langer zo hoog mogelijk 
op de heuvel, maar 'onmiddellijk in de 
natuur geplaatst', een kwartslag 
gedraaid, en ook niet langer op het 
oosten gesitueerd zoals in het ontwerp 
van Böhm. 
Na de entree via het gastenkwartier 
betreedt de bezoeker het atrium met de 
trap naar de kerk. Van der Laan 
verminderde in vergelijking met de 
eerdere concepten van Böhm, de al te 
grote afstandelijkheid die uitging van 
een hooggeplaatste kloosterkerk, die met 
grote buitentrappen beklommen moest 
worden. Het nieuwe ontwerp komt naar 
de mensen toe, ontvangt ze en begeleidt 
de klim naar boven, naar de eigenlijke 

Benedictusberg, waarop ook in zijn 
ontwerp de kerk gelegen is, door middel 
van een overdekte galerij rond het open 
midden van het atrium. 

DE RELATIE TUSSEN 
KLOOSTER EN KERK: OUD EN 
NIEUW 
De lay-out van het klooster kent een 
kloosterhof in het oudere deel, waaraan 
de woonvleugels, de refter en de overige 
zalen zijn gelegen. Daaraan werd door 
Van der Laan een tweede hof 
toegevoegd, waaraan behalve de 
verlengde kloostergang de sacristie en 
de bibliotheek zijn gelegen. Een open 
galerij oriënteert tenslotte het gehele 
kloostergedeelte op een terras, dat 
uitzicht biedt op de verte en de toegang 
vormt tot een carré van lanen rond een 
weide. Terzijde ligt de moestuin en de 
begraafplaats tegen de bosrand. 
De open galerij, die als laatste deel van 
het ontwerp in 1986 werd gebouwd, 
bevindt zich op precies dezelfde plaats, 
waar in het ontwerp van Böhm de 
abside, de achterkant van het 
kerkgebouw zou zijn gekomen. 
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GEBOUW IN DE OMGEVING 
Dit onderdeel van de analyse betreft het 
gebouw en haar territorium. Er wordt 
antwoord gegeven op vragen over de 
plaatsing in de omgeving van grote 
'landelijke' schaal tot aan de plaatsing 
van het gebouw in haar eigen tuin. 

TOPOGRAFIE 
Het Abdijcomplex ligt in het Zuid
Limburgse heuvellandschap in de 
gemeente Lemiers nabij Vaals. De abdij 
ligt 7 kilometer vanaf de Duitse grens 
(met de stad Aken in de nabijheid) en 
zo'n 40 kilometer van de Belgische 
grens. Verder liggen er 7 dorpen rondom 
de Abdij. 
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CONCLUSIE: TOPOGRAFIE 
Met deze afbeelding wordt de conclusie 
genlustreerd die getrokken kan worden 
bij de topografische plaatsing van 
Marne lis: kenmerkt 'afzondering'. Of 
het nou de bebouwing, het landschap of 
de infrastructuur betreft, Marnelis ligt in 
een overgangsgebied en daarmee ook 
afgezonderd van 'alles'. 
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BEGROEIING 
De abdij ligt in een 'groene' omgeving 
waarbij stukken bos afgewisseld worden 
met weilanden. Het complex zelf ligt in 
een bos en is dus omsloten door bomen, 
maar ter plaatse van het gebouw is er 
een grote open plek in het bos waardoor 
de bomen toch op een redelijke afstand 
van de gevels staan. 

CONCLUSIE: BEGROEIING 
Ook bij het analyse onderdeel 
begroeiing kan men de conclusie over 
'de afzondering' trekken. De bomen 
rondom de abdij zorgen ervoor dat het 
complex los komt te staan van de 
buitenwereld. De open plek in het bos 
voorziet in een soort veilige eigen 
wereld met de begroeiing als muur 
tussen de eigen buitenruimte en het 
grote publiekelijke buiten. 
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LANDSCHAPPELIJKE 
:ELEMENTEN 

DE BEEK EN DE BRUG 
Als men de provinciale weg verlaat en 
de privé 'oprijlaan' van het klooster 
betreedt, wordt er na 15 m een beekje 
overgestoken. 

CONCLUSIE: DE BEEK EN DE 
BRUG 
De beek en de brug zijn 
landschappelijke elementen die een rol 
spelen in de eerder genoemde 
afzondering van het abdijcomplex. Het 
oversteken van de beek kan ervaren 
worden als het, over een grens, 
binnentreden van een ander gebied: 'de 
eigen wereld van het klooster'. 



DE .HEUVEL 
De abdij is op een heuvel gebouwd met 
een helling richting het zuidwesten. Het 
Böhm gedeelte met de twee prominente 
hoektorens is goed, boven de 
boomtoppen uitstekend, te zien vanaf de 
provinciale weg. 

CONCLUSJE: DE .HEUVEL 
Op het eerste gezicht lijkt het feit dat de 
abdij op een heuvel ligt er vooral voor te 
zorgen dat het gebouw vanuit de 
provinciale weg goed te zien is met zijn 
markante torens. Dit sprekende 
gevelbeeld functioneert als een 
landmark in het Limburgse landschap en 
die 'aandacht' lijkt loodrecht te staan op 
de eerder genoemde 'afzondering' van 
het gebouw. Toch zorgt ook de ligging 
op de heuvel voor een bepaalde mate 
van isolatie. Buiten dat het fysieke 
kracht kost om de abdij heuvel op te 
klimmen zorgt de hoge ligging ook voor 
een verandering in perspectief. Op 
grotere afstand is de abdij goed te zien, 
maar als men dichterbij komt verdwijnt 
het gebouw achter de hoge horizon, om 
vervolgens pas weer volledig te 
voorschijn te komen als men echt op het 
'plein' voor het gebouw staat. 



De heuvel blokkeert het uitzicht op de 
abdij en zondert zich zo af van 
'nieuwsgierige' blikken. 

Als men echt kiest om dichterbij te 
komen en bewust de heuvel op gaat 
komt de Abdij weer terug in beeld. 

Op het toegangs 'plein' is men op 
normale ooghoogte met het gebouw. 
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RUIMTELIJKE SEQUENTIE 
In dit analyse onderdeel wordt gekeken 
naar hoe ruimtes ten opzichte van elkaar 
liggen en hoe het scenano van 
ruimtelijkheid m het gebouw ervaren 
wordt. 

CONTACT miNNEN/BUITEN) 

.HET BINNENKOMEN 
Uit het analyse onderdeel 'Gebouw in de 
omgeving' komt duidelijk het thema 
afzondering naar voren. Als we meer 
inzoomen naar het gebouw zelf wordt 
die ervaring wat subtieler en kan er, 
vooral door het toedoen van dom. van 
der Laan, niet meer gesproken worden 
van een fortificerend buitensluiten van 
de rest van de wereld. Het lijkt bijna 
alsof dom. van der Laan de mensen die 
daadwerkelijk de keuze maakten om het 
gebouw te bezoeken, het binnentreden 
makkelijker wilde maken door middel 
van zachte overgangen tussen buiten en 
binnen. Deze overgang kan ook vertaald 
worden als de overgang van de profane 

wereld naar de spirituele wereld. De 
route vanaf de weg is ontworpen als 
'voorbereiding' van een bezoek aan de 
bovenkerk 'de kerkgang'. 
De eerste ruimte die ervaren wordt is die 
van 'het pad'. Deze natuurlijke gang 
wordt gevormd door rijen bomen aan 
weerszijden van de weg, die met hun 
takken ook een plafond vormen. De 
ruimte van het pad stijgt heuvelopwaarts 
en heeft nog enkele vergezichten door 
'ramen' tussen de bomen over het 
uitgestrekte landschap en vervolgens 
wijken de gevels van bomen uit elkaar 
tot een plein. Men is nu op ooghoogte 
met het gebouw. De bestijging van de 
heuvel in het landschap gaan nu door in 
de abdij zelf. Aan het plein plaatste 
dom. van der Laan een 
ingangsgebouwtje met een portiek. Deze 
kleine 'loggia' voorziet in de zachte 
overgang tussen de natuurlijke 
omgeving en de gebouwde omgeving. 

Voordat men het klooster binnentreedt, 
kan er nog een laatste blik geworpen 
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worden op de omgeving door de 
raamopening van de loggia. Men stapt 
vervolgens door een deur het gebouw 
binnen en aan de linkerkant vindt men 
het a tri urn dat naar de crypte en de 
bovenkerk leidt. Van der Laan bouwt 
met zijn opvatting van kerk als 'huis bij 
uitstek' de nieuwe kerk als deel van het 
abdijcomplex, niet met een zo afwijkend 
mogelijke vorm. Niet van buiten 
rechtstreeks te betreden, maar alleen via 
het klooster. Zijn ontwerp is 
'ingebouwd', dat manifesteert zich het 
meest via de klokkentoren op het atrium, 
en is wegens zijn lagere ligging 
ingegraven in het aardmassief Op die 
manier ontstaat het idee van de crypte. 
Voor het bereiken van de kerk erboven 
is een trap vereist, die zoals hij 
toelichtte, 'de pretexte' leverde om na 
het binnenkomen toch weer een atrium 
in de open lucht te bouwen als eigen 
buitenruimte van de kerk. Via de trap 
bereikt met het verdiepingsniveau van 
het atrium dat zich tevens op dezelfde 
hoogte als de kerk bevindt. Men kan de 



kerk binnentreden aan de linker en 
rechterkant, maar men komt te allen 
tijde eerst binnen in de zijbeuken van de 
kerk. Vanuit deze schemerige galerij kan 
al een blik geworpen worden op de in 
het licht badende hoge ruimte van het 
middenschip. Vervolgens stapt met door 
de kolommen-rij daadwerkelijk de kerk 
binnen. Dom. van der laan zegt zelf over 
deze ervaring 'Niemand zal ontkennen; 
het binnengaan van de kerk heeft iets 
briljants door de lichtval misschien, 
maar vooral door de opeenvolging van 
kolommen die daar heel ritmisch achter 
elkaar staan. ' 



GEBOUWDELEN 
Als men de verschillende makers buiten 
beschouwing laat zijn er twee 
gebouwdelen te ontdekken. 
Het Kasteel-hoven gedeelte dat als 
woongedeelte van de Abdij bestaat uit 
cellen voor de monniken, en die cellen 
zijn ondenkbaar zonder uitzicht naar 
buiten. Dit deel van de opgave vraagt in 
wezen om een benadering vanuit de 
stedebouw: een ruimtelijke organisatie 
van cellen, hoven en het domein van het 
klooster, zodat het gehele complex een 
plaats inneemt in 'het grote buiten der 
natuur'. 
Het Ingang-Atrium-Kerk gedeelte is het 
'Sacrale deel' van de Abdij en wordt 
gekenmerkt door een ontbreken van 
uitzicht naar het landschap. De 
gevelopeningen zijn slechts aanwezig 
als lichtbrengers en voor de rest is de 
ruimtelijke ervaring volledig toegespitst 
op 'het interne'. Hier gaat het om het 
uitzicht van ruimten op ruimten op 'het 
uitzicht naar binnen'. In deze opvatting 
van Van der Laan is dat het kenmerk 
van 'volledige architectuur'. Daar is 
volgens van der Laan de 'inmenging van 
de natuur' niet alleen onnodig, maar 
zelfs onmogelijk. 

Ingang-Atrium-Kerk 
gedeelte 
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Kasteel-hoven 
gedeelte 



Deze interpretatie van de beide delen 
van het gehele complex: de tegenstelling 
tussen een ontspannen op het buiten 
georiënteerde gedeelte en een naar 
binnen gekeerde 'volledige' 
architectuur, geeft de twee-eenheid weer 
die dit ontwerp een contrast geven, dat 
de ruimtelijke structuur tot een 
inspirerend gebeuren maakt. 

CONCLUSIE: GEBOUWDELEN 
De ruimtelijke sequentie (in dit geval de 
opbouw) van de gebouwdelen zorgt dus 
voor de mate van contact met de 
buitenwereld. Voor het Atrium-Kerk 
gedeelte geldt de volgende opbouw: De 
verblijf ruimte met daar omheen een 
galerij en een verkeersruimte gelegen 
aan een gesloten gevel. 

Het Kasteel-hoven gedeelte (het 
klooster) heeft daarentegen de volgende 
opbouw. Hof met daaromheen een ring 
van een galerij met daaromheen de 
verblijfsruimtes aan een gevel met 
gevel-openingen. Zoals eerder genoemd 
is hier dus meer contact mogelijk met de 
buitenwereld, maar ook dit gebouwdeel 
heeft naar hedendaagse maatstaven een 
zeer gesloten karakter. 

Kerk (van der Laan) 

Kasteel hof (Böhm) 

Van der Laan hof 



VER TICALE COMPOSITIE 
De eerder beschreven gebouwdelen 
kunnen in meerdere delen opgesplitst 
worden als verticaal naar een variatie in 
hoogte gekeken wordt Deze 
hoogteverschillen zijn niet alleen te zien 
in het verspringen van de gebouwdelen 
ter hoogte van de dakranden, maar ook 
aan de 'onderkant' van de verschillende 
'massa's'. De verticale compositie van 
het complex volgt als het ware de 
natuurlijke contour van de heuvel. 

CONCLUSIE: VERTICALE 
COMPOSITIE 
De gebouwdelen veranderen qua 
plaatsing dus van hoogte en dit gebeurt 
over een orthogonaal grid van 
hoogtelijnen. Als die hoogtelijnen in 
beeld worden gebracht wordt duidelijk 
dat ze zich allemaal rondom het atrium 
bevinden. Hieruit kan afgeleid worden 
dat het atrium, in verticale zin, een 
spilfunctie heeft voor het gehele 
complex. 
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HORIZONTALE COMPOSITJJE 
Ook in de horizontale doorsnede kan de 
compositie van de gebouwdelen 
geanalyseerd worden. Wat dan als eerste 
opvalt, is dat de eerder genoemde 
gebouwdelen een sterke richting hebben. 

Het is ook mogelijk om het complex niet 
in een 'kerk-deel' en 'klooster-deel uit 
elkaar te laten vallen, maar om uit te 
gaan van de hoven en de omringende 
galerijen en ruimtes. Hier kunnen dan op 
klassieke WIJZe middens gezocht 
worden. 

CONCLUSIE COMPOSITIE 
Gerelateerd aan de uitgesproken richting 
van de gebouwdelen kunnen we ook een 
oriëntatie vaststellen. De afzonderlijke 
bouwdelen en daarmee ook het 
abdijcomplex als geheel hebben een 
oriëntatie die heuvelafwaarts gericht is. 
Uit de compositie analyse van de 
middens van de hoven ten opzichte van 
de middens van de gebouwdelen kan 
afgeleid worden dat het atrium een 
bijzondere positie inneemt in het 
complex. Dat is namelijk de enige 
ruimte waarbij die twee middens 
samenvallen. 
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INZOOMEN PER RUIMTE 
Tot nu toe is er gekeken naar de 
ruimtelijke sequentie van het gehele 
complex, maar ook elke ruimte apart 
heeft een specifieke ruimtelijke 
sequentie. 

HET ATRIUM 
Het atrium wordt betreden via een 
rondgang van verdiepingshoogte. Vanuit 
deze donkere anonimiteit kan men 
kijken naar, het in het licht badende, 
middengedeelte. Bij het binnenkomen 
van het atrium is meteen rechts de 
monumentale trap zichtbaar die naar 
niveau 1 leidt. Vanuit het 
binnengekomen niveau 0 kan men ook 
via een gedraaide trap in de crypte naar 
niveau -1 afdalen. 

Deze beschrijving van het samenkomen 
van niveaus en ruimtes laat zien dat de 
functie van het atrium 'verkeersruimte' 
is. Er zijn geen verblijfsruimtes 
aanwezig in het atrium, maar dat maakt 
zijn functie niet minder belangrijk. Het 
atrium is namelijk de spil van de Abdij. 
In technische zin qua vertikaal verkeer, 
maar ook op een ander niveau: het 
atrium voorziet in een voorbereidende 

route die voorafgaat aan het 
binnentreden van de kerk of de crypte. 
Het is geen ruimte om iets te doen, maar 
een ruimte om je doorheen te bewegen. 
En deze subtiel opgelegde beweging die 
al begint bij het afslaan naar de abdij 
vanuit de provinciale weg, heeft een 
meditatieve werking waarmee het juk 
van het alledaagse leven een moment 
afgeworpen kan worden. 

·""' 

DE KERK 
Men komt binnen in een zijbeuk van 
verdiepingshoogte. Een schemerige 
gangachtige ruimte, aan een kant 
begrenst door een stenen muur (rechts 
met een deur) en aan de andere kant 
begrenst door een kolommen-rij. Wat 
niet op het eerste gezicht te zien is, is dat 
de zijbeuken doorlopen in een rondgang 
'achter' de tegenoverliggende wand. 
Deze architectonische invulling van de 
ruimte verwijst naar de 'Basilica' 
plattegrond en maakt dat de ruimte meer 
verwijst naar het centrum van de 
rechthoek dan naar een altaar, meer 
achter in de ruimte, zoals bij een 
traditionele kerk het geval zou zijn. 

Via de zijbeuk-rondgang kan men al 
beelden opvangen van de middenruimte. 
Deze ruimte kan betreden worden via 
een van de onderdoorgangen tussen de 
kolommen. In theorie kan men de hoge 
middenruimte, via elke onderdoorgang 
van de rondgang betreden, maar door de 
plaatsing van het huidige meubilair heeft 
men automatisch de neiging om 'in het 
begin' van de ruimte het middenschip te 
betreden. De kerkbanken en de 
monniken-banken zorgen er namelijk 



voor dat er een soort 'toeschouwer 
gedeelte' en 'optreed gedeelte' ontstaat, 
waarbij een bezoeker zijn respect toont 
voor de functie van de ruimte door zich 
als toeschouwer op te stellen. 

De middenruimte van de kerk ts van 
dubbele hoogte en is sterk verlicht door 
daglicht. Deze toename van licht
intensttelt en hoogte wordt extra 
ervaring doordat de zijbeuken vrij 
schemerig en laag zijn. De ramen in de 
hoge ruimte zijn op 3 keer ooghoogte 
geplaatst waardoor er alleen uitzicht 
plaats vindt richting lucht en 
boomtoppen. Deze architectonische 
vormgeving maakt dat de blik, van de 
bezoeker van de ruimte, automatisch 
omhooggetrokken wordt. 
In de middenruimte kan voor de eerste 
keer de volledige ruimtelijkheid van de 
kerk ervaren worden: De hoge lichte 
ruimte met het ritme van de ramen 
rondom, felle lichte vlakken in een 
stenen omlijsting, de schemerige 
rondgang met het ritme van de lichtere 
kolommen, met architraaf, die de 
donkere restruimte omlijsten. De 
afmetingen van de ramen en de 
openingen tussen de kolommen hebben 

een symmetrie as over de lange lengte 
van de kerk, maar het is niet zo dat elke 
raam of opening even breed is (wel even 
hoog). Er zitten subtiele verschillen in 
de maatvoering die terug te leiden zijn 
naar van der Laans maatsysteem. De 
maatvoering en architectonische 
vormgeving van de kerk zorgen voor 
een ruimte met sterke kwaliteiten: licht, 
ritme, harmonie en sereniteit. 

De rondgang kan ervaren worden als een 
verkeersruimte die als functie heeft een 
introductie en transactie ruimte te zijn 
voor het middengedeelte. De 
middenruimte is vervolgens de echte 
gebruikersruimte. De maat van de 
binnenruimte van de kerk roept 
gezamenlijkheid en collectiviteit op, 
maar het zijn de huidige meubels die de 
toeschouwer- en uitvoerendegedeelte 
veroorzaken, en niet de architectonische 
ruimte zelf. 
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DE CRYPTE 
Men betreedt de crypte vanuit het 
atrium, maar dan zonder de opgang en 
'voorbereiding' van de trap. De 
voorbereiding van de ruimte-ervaring 
van de crypte is gelegen in 'zijn eigen 
trappen'. Links en rechts betreedt men 
de crypte en daalt af via een korte 
gedraaide trap naar het crypte-niveau. 

De ruimte is symmetrisch over een as 
die loopt over de lange lengte van de 
ruimte. Ook de crypte heeft een 
middengedeelte en zijbeuken, maar in 
tegenstelling tot de kerk kom je in het 
middengedeelte binnen en functioneren 
de zijbeuken niet als rondgang, maar als 
russen. 

De lichtinval van de crypte is volledig 
eenzijdig van links (bekeken van de 
binnenkom richting). De ruimte is 
schemerig en voelt laag aan. Het 
weinige licht dat aanwezig is komt 
binnen via horizontale ramen die zelf 
niet in het zicht zijn. De (melk)glazen 
ramen bevinden zich in de linker wand 
in de nissen. Deze architectonische 
vormgeving zorgt voor een bijzonder 
effect: het lichtspel dat zich aan de 

linkerkant voordoet, doet zich ook aan 
de gespiegelde rechterkant voor, maar 
daar ontstaat 'het negatief van het beeld 
links. Links ervaart men lichte nissen 
met een donkere wand ervoor en rechts 
ervaart men donkere nissen met een 
lichte wand ervoor. 

De crypte heeft een zeer uitgesproken 
sfeer die niet bepaald zonnig of vrolijk 
te noemen is. De schemerige ruimte 
heeft een sterke akoestiek en ruikt 
vochtig en aards. De ruimte lijkt ook 
nog eens veel dieper onder/in de grond 
te liggen dan daadwerkelijk het geval is. 
Toch geeft de maat van de ruimte aan 
dat het een collectieve functie heeft 
terwijl bovengenoemde sfeer ook ruimte 
biedt aan een teruggetrokken gevoel in 
de 'privé' nissen. De crypte wijkt zo af 
van het huiselijke en het normale, dat 
deze ruimte het ultieme gevoel biedt van 
'in een andere wereld stappen' waar 
plaats is voor een in zichzelf gekeerde 
meditatieve ervaring die de rest van de 
wereld voor een moment buitensluit. 

Rechterzijde is inverse gemaakt (als een 
fotonegatief) waardoor te zien is dat het 
lichteffect nu symmetrisch is. In de 
realiteit is rechts dus het negatief van 
links qua licht/donker werking. 



ROUTING 
In dit analyse onderdeel wordt gekeken 
waar de verkeersruimtes zich bevinden 
in het gebouw en hoe ze met elkaar 
verbonden zijn. Deze aaneensluiting van 
ruimtes die primair bedoeld zijn om in 
voort te bewegen en om van A naar B te 
komen, kan opgevat worden als een 
routesysteem. 

ROUTE HORIZONTAAL 
In de Plattegronden van het 
abdijcomplex kan een heldere opbouw 
ontdekt worden. De verkeersruimtes 
liggen rondom de hoven. De groene 
lijnen geven de route aan en de blauwe 
lijnen de verbindingen tussen de routes 
en buiten. 

CONCLUSIE: ROUTE 
HORIZONTAAL 
Over 'het zachte binnenkomen' is bij het 
analyse onderdeel 'ruimtelijke 
sequentie' al gesproken. Vanuit de 
route-optiek kan daar het volgende aan 
toegevoegd worden. Door de plaatsing 
van het ingangsgebouw maakt van der 

Laan een extra element in de route vanaf 
de weg, waardoor de overgang van 
buiten naar binnen minder direct wordt. 
Een ander gevolg van de plaatsing van 
het ingangsgebouw is het feit dat men 
nu evenwijdig aan de gebouwrichting en 
oriëntatie binnentreedt. Zonder 
ingangsgebouw zou men haaks op de 
gevel van het atrium de abdij 
binnengaan (oranje lijn) en dat zou een 
volledig andere ervaring zijn geweest. 

Een andere conclusie die getrokken kan 
worden bij de route is dat het een 
aaneengesloten systeem is. Het zijn 
gesloten 'lussen' die allemaal met elkaar 
in verbinding staan. 
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ROUTE VERTIKAAL 
Uit de plattegrond (analyse route 
horizontaal) en uit de 'ruimtelijke 
sequentie' is al duidelijk geworden dat 
de route zich bevindt in de ruimtes 
rondom de hoven. Dit vindt plaats in 
drie variaties die met de volgende 
schematische doorsneden gei11ustreerd 
worden. 

D Hof 

D V erkeersruimte 

0 Verblijfsruimte 

Boven is een schematische doorsnede 
over het Böhm(kasteel)-deel en laat een 
route galerij zien rondom een hof met 
meerdere verdiepingen en de 
verblijfsruimtes in de periferie. 
Midden laat een doorsnede zien over het 
van der Laan (hof)-deel met hier ook de 
verblijfsruimte aan de buitenkant met 
daarbinnen de iets lagere galerij en in 
het centrum de hof. 
Onder laat een doorsnede zien door het 
atrium deel met de verkeersruimtes 
direct aan de hof. 

-

CONCLUSIE: ROUTE 
VERTIKAAL 
De verkeersruimten en dus ook de routes 
zijn in het abdijcomplex overal zonder 
uitzicht naar buiten ontworpen. Dit komt 
door het feit dat de galerijen allemaal 
uitkijken op hoven en dat daaromheen 
de ruimtes liggen. Of, zoals in het 
atrium, de route wel aan de gevel ligt, 
maar dat die gevel volledig gesloten is. 
Bij het gaan van punt A naar B binnen 
het gebouw is er dus geen contact met 
buiten. 



COMPOSITIE ::ELEMENTEN 
Met ' compositie elementen' worden 
onderdelen van het gebouw bedoeld die 
een 'actieve' rol spelen in de ruimtelijke 
ervaring. Deze elementen moeten in hun 
ruimtelijke en formele samenhang 
worden bezien. Op welke wijze vormen 
zij een ruimtelijke compositie en hoe 
beïnvloeden ze de routing? 

CONCLUSIE: COMPOSITIE 
De routing in de Marnelis abdij is een 
gesloten systeem waardoor men een 
sequentie van ruimtes ervaart die in 
elkaar overlopen. Met het doorlopen van 
de route worden op een aantal plekken 
architectonische elementen ervaren die 
als 'een aantrekking' fungeren. De 
compositie elementen markeren dus 
punten op de route die een bezoeker 
'raakt', en vervolgens wordt men 
voortgetrokken naar een volgend punt. 
De Loggia van het ingangsgebouw heeft 
die zuigende werking voor mensen op 
het plein. Bij binnenkomst is links in het 
atrium, de trap de volgende 'magneet'. 
Na het bestijgen van de trap wordt men 
de kerk ingetrokken door de kolommen
nJ. 
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ORGANISATIE 
Dit analyse onderdeel gaat over de 
relatie tussen architectuur en functie. 

DE OERfUNCTIE 
Er wordt voor deze specifieke benaming 
gekozen om aan te geven dat de analyse 
hier 'de eerste en originele' functie 
betreft. De functie van abdij, waar het 
gebouw als een maatpak voor 
ontworpen is. Deze uitspraak van dom. 
Van der Laan zegt veel over zijn relatie 
met de functie van abdij. 'Al mijn 
wijsheid komt uit de laaien van de 
sacristie'. Met die uitspraak wil Van der 
Laan zeggen, hoezeer de opbouw van de 
liturgie zijn leerschool is geweest, om 
daardoor geïnspireerd te komen tot zijn 
theorie over de architectuur. Als 
architect monnik is zijn leven en 
architectuur onlosmakelijk verbonden 
met 'de liturgie'. 
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OPENBAAR EN PRIVÉ 
Nauw verbonden met de organisatie van 
een Abdij is de scheiding tussen 
'Openbaar' en 'Privé'. Hier komen 
liturgie en architectuur samen, want het 
gebouw moet voorzien in 'Het Slot'. 
Een fysieke scheiding tussen de 
buitenwereld (waaronder ook de 
openbare kerkgang) en de 
kloosterwereld. 

Ondanks dat 'Het Slot' niet gevormd 
wordt door een fysiek opvallende muur 
is de scheiding toch goed voelbaar. De 
aanwezigheid van deuren geeft in eerste 
instantie een minder gesloten gevoel aan 
de wand dan een blinde muur zou 
hebben. Toch spelen de deuren een rol 
bij de 'verboden toegang' van het 
kloostergedeelte. Dit heeft te maken met 
hun plaatsing in de kerk en het atrium. 
In beide ruimtes liggen de deuren 
'verstopt' in de schaduw van de galerij 
waardoor ze niet uitnodigend werken. 
Als de deuren in de kerk opengaan met 
de komst van de monniken is het ook 
een onwerkelijk gezicht dat zich een 
zonnige wereld op 'maaiveld niveau' 
bevindt, achter 'het slot'. 
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Uit 'Histoische en Heemkundige studies in 
en rond het Geuldal, jaarboek 1998' 
'Architectuur- en culturrhistorische 
achtergronden van Abdij St. 
Benedictusberg' door D. C. Takens 

De Marnelis abdij sluit door de gesloten en 
gedrongen hoofdvorm met ronde 
hoektorens en steunberen aan bij de 
burchtachtige abdijen van de 
Middeleeuwen. Een dergelijke uitstraling 
kenmerkt reeds de vroegste, schetsmatige 
ontwerpen voor de abdij. In de 
ontwerptekeningen krijgt voorts de natuur 
die het gebouw omgeeft opvallend veel 
nadruk. In plattegrond volgt het gebouw 
het klassieke benedictijner grondplan naast 
romaanse vormen, associatief wordt 
verwezen naar de gotiek. Het gebouw 
getuigt van grote aandacht voor details 
zoals deuren en vensters. Mede door de 
bijzonder overwelfde ruimten als de 
abtskapel spraken contemporaine bronnen 
over de abdij als een modem klooster: 
"Urn so bedeutender verspricht die Abtei 
Benediktsberg zu werden, die ( ... ) in 
durchaus modemen Stilformen mit 
modernen Mitteln erbaut wird und so als 
Kloster zum ersten Male die rund 
hundertjährige Gewolmheit bricht, 
kirchliche Bauten nur in Stilformen der 
Vergangenheit zu errichten." 

Kritiek op de negentiende eeuw 

De katholieke kritiek op het materialisme 
en individualisme van de negentiende 
eeuw staat in verband met de algemene 
levensbeschouwelijke veranderingen in die 
tijd. De eeuwwisseling en de eerste 
decennia van de twintigste eeuw worden 
op veel gebieden gekenmerkt door reacties 
op het materialisme, rationalisme en 
individualisme, welke aanleiding geven tot 
een verlangen en zoeken naar een nieuwe 
geestelijke basis. Een aspect daarvan is 
bijvoorbeeld de opkomst van allerhande 
exotisch getinte bewegingen en 
leerstellingen, zoals de Mazdaznan, de 
Theosofie en de Antroposofie. Deze 
stromingen vonden vooral na de 
verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog veel gehoor. Een neerslag 
hiervan is ook te vinden in het gebruik van 
oriëntaalse vormen in de architectuur van 
de expressionisten. Dit algemene zoeken 
naar een nieuwe geestelijke basis werd 
binnen het katholieke christendom vertaald 
in een nieuwe vorm van geestelijk zoeken 
naar God. Voor de liturgie betekende dit 
dat het altaar, als symbool voor Christus, in 
de mis weer de centrale plaats ging 
tnnemen. 

Het christocentrisme 

In talrijke geschriften over de relatie tussen 
liturgie en kunst benadrukt Ildefons 
Herwegen dat de beeldende kunst en 
architectuur uit de liturgie moesten 
voortkomen, een deel van de liturgie 
moesten zijn. Toch schrijft Herwegen 
nergens hoe deze opvattingen concreet 
naar het kerkgebouw vertaald moesten 
worden. Na de Eerste Wereldoorlog 
gebruiken katholieke architecten, zoals 
Martin Weber en Dominikus Böhrn, zijn 
boeken bij het zoeken naar concrete 
architectonische oplossingen. De discussie 
onder architecten concentreerde zich met 
name op de centrale plaats van het altaar in 
de kerkruimte en de samenvoeging van 
gemeenteruimte en altaarruimte. Naast de 
invloed van Herwegen hebben de 
activiteiten aan de kant van de 
evangelische liturgische beweging de 
katholieke kerkbouw m hoge mate 
beïnvloed. 
De protestantse architect Otto Bartning 
(1883-1959) koppelde als eerste echt de 
liturgische opvattingen aan een nieuwe 
architectuur. In zijn Vom neuen Kirchbau, 
een boek met schetsen dat door veel 
theologen en architecten werd gelezen, 
sprak hij over thema's als de 
gemeenschapsgedachte en de sacraalbouw 



als religieuze offerdaad. Bartning kan als 
een protestantse tegenhanger van 
Dominikus Böhm worden genoemd. In het 
werk van beide architecten speelt de 
receptie van de gotiek een grote rol, en 
Bartning hield zich net als Böhm en Weber 
intensief met de centraalbouw als 
oplossing voor de nieuwe kerkbouw bezig. 
Belangrijk werd Herwegens uitspraak dat 
de christelijke kunst als 
gemeenschapskunst niet egocentrisch 
moest zijn, maar "christocentrisch", in 
overeenstemming met de liturgie. Dit idee 
werd met betrekking tot de kerkbouwkunst 
aan katholieke zijde uitgewerkt door 
Johannes van Acken. 

Mepopferkirchen 

Dat Van Acken veel werd gelezen blijkt uit 
de talrijke besprekingen van en 
verwijzingen naar het werk in tijdschriften. 
Het had vooral veel invloed in het 
Rijnland, maar ook in Nederland werd het 
gerecipieerd. Dominikus Böhm stond sinds 
1922 in contact met Van Acken en stelde 
voor de tweede druk van het boekje 
illustraties van christocentrische 
Me~opferkirchen ter beschikking. Het gaat 
onder meer om "Lumen Christi" en 
"Circumstantes", ontwerpen uit mei, 
augustus en september 1923 die hij in 

samenwerking met Martin Web er had 
gemaakt en die bedoeld waren voor 
Amerikaanse gemeenten. In beide 
projecten is het altaar het centrale punt in 
de kerk en wat vormentaal betreft sluiten 
de ontwerpen aan bij het expressionisme. 
Bij het Lumen Christi-project is gekozen 
voor een rechthoekige plattegrond met 
twee voor de kerk geplaatste, monumentale 
kapellen die met de kerk verbonden zijn 
door diagonaal geplaatste galerijen, die met 
spitsbogen naar buiten openen. Er wordt zo 
een omsloten plein voor de kerk gevormd 
en deze oplossing lijkt veel op de 
ingangspartij van de abdijkerk van 
Marnelis op een houtskoolschets uit 1922. 
De hoge rondboogarcade uit het schip en 
de kooromgang van de in ontwerp bekende 
abdijkerk van Mamelis, keren terug in 
beide Me~opferkirche-projecten. Varianten 
van de meerdelige graatgewelven en 
stergewelven van de abdij zijn onder meer 
in een van de plattegronden voor Lumen 
Christi ingetekend. Bij Circumstantes - de 
naam verwijst naar de gelovigen die om 
het altaar heen staan - is een ellipsvormige 
plattegrond toegepast, waarbij het altaar op 
een ronde verhoging in het oostelijke 
brandpunt van de ellips staat. Vier 
cirkelvormige kapellen zijn tegen de ellips 
aangezet. Het altaar wordt verlicht door 
een toren en om de hele ruimte heen loopt 

een arcade die gemeente- en altaarruimte 
tot een geheel maakt. In een brief aan Van 
Acken zette Böhm de iedeeën achter deze 
ontwerpen uiteen; hij vond Van Ackens 
oplossing van een altaar onder een 
koortoren niet voldoende en wilde de 
dramatische ontwikkeling van de 
offerhandeling om het altaar als 
middelpunt laten cirkelen. De ruimte 
hoefde daarvoor niet persé een 
cirkelvormige plattegrond te hebben, maar 
kon ook concentrisch werken wanneer de 
plattegrond een ellipsvorm had of 
rechthoekig was. In deze ontwerpen is de 
centraalbouw gecombineerd met een 
richting naar het altaar, een oplossing die 
tot het Tweede Vaticaans Concilie een vast 
bestanddeel van de katholieke liturgische 
traditie was. 

Christocentrisme en kloosters 

Over het christocentrisme en het 
kloosterleven zegt Van Acken: "Man 
könnte sich eine Klostergemeinde 
vorstellen, der eine streng idealistische 
Normalformung mit stärkster 
Entsinnlichung und V erfeinerung des 
Wilklichen im Kultgebäude vollkommen 
angepa~t wäre." In Marnelis mag dat ideaal 
dan misschien nog niet gerealiseerd zijn, in 
de abtskapel is in ieder geval een begin 



gemaakt. Volgens Rudolf Schwarz is de 
kapel een zinnebeeld voor de 
kloostergemeenschap: "Der kreisrunde 
Raum mit dem zentralen Altar symbolisiert 
die Klostergemeinschaft, in deren Mitte dat 
Heilige Me~opfer steht." 
De concentrische werking vanuit het altaar 
is wel heel letterlijk in de ontworpen vloer 
van de abtskapel van Marnelis tot 
uitdrukking gekomen. Volgens Van Acken 
moest een grote mate van geslotenheid van 
de kerkuimte worden nagestreefd, om de 
gelovige te laten loskomen van het leven 
van alledag. Ook de abtskapel is zo 
gesloten mogeijk gemaakt, met een nauwe 
spitsboog als ingang. Het gewelf, het licht 
en de inrichting versterkten deze werking 
en maakten de kapel tot een 
"Gesamtkunstwerk". 
Bölun, Weber noch Van Acken of 
Herwegen hebben zich specifiek over de 
vorm van kloosters, als aparte 
bouwcategorie, uitgelaten, Maar m 
uitgevoerde of ontworpen 
kloostergebouwen is wel de neerslag van 
nieuwe opvattingen te zien, waaruit blijkt 
dat men zich op het gebied van 
kloosterkerken en kapellen met dezelfde 
vraagstukken bezighield als bij de 
parochiekerkbouw. Het verschil is hierbij 
echter dat het om gebedsdiensten van 
kloosterlingen gaat, met andere eisen en 

voorwaarden. Dit werd door Bölun en 
Weber m 1923 verwoord: "Die 
Pfarrkirche hat im Gegensatz zur 
Klosterkirche die weitere Aufgabe zu 
erjüllen, durch die Macht ihres Raumes die 
Gemeinde erst in die zur Mitfeier des hl. 
Opfers notwendige Stimmung zu versetzen, 
wogegen die Klostergemeinde den Raum 
bereits mil der erforder/ichen Sammlung 
betritt. " Een aantal jaren voor de bouw van 
Marnelis heeft Bölun de cluistocentrische 
gedachte toegepast op een ideaalontwerp 
getiteld "Kloster mit christozentrischer 
Kirche an einer Meeresbucht" ( 1919). 
Bölun schreef hier zelf over dat de 
dakruiter boven het altaar het koor 
benadrukt als geestelijk hoogtepunt van de 
kerk. Over het kloosterlijk karakter zei hij 
het volgende: "Die Basililw ist hier als 
Klosterkirche begründet durch den 
verhältnismäfJig grofJen Raum for die 
Geistlichkeit auch hinter dem Altare. " 

Materiaalgebruik in de kerkbouw 

De abdij van Marnelis dankt haar 
expressieve uitdrukking aan de onbeklede 
bakstenen buitengevels met siermetselwerk 
en in het interieur de gotiserende, in 
stampbeton uitgevoerde gewelven. De 
materialen baksteen en beton kenmerken in 
bijzonder mate de ontwikkeling van de 

moderne kerkbouwkunst in Duitsland. 
Aanvankelijk stootte de toepassing van 
beton op tegenstand. Het werd daarom 
toegepast in een bekende stijl en 
constructievorm en bekleed met baksteen 
of natuursteen. Aanvankelijk werd het 
uiterlijk van het kergebouw dus nog 
bepaald door traditionele materialen. 
Vooral ongestucte baksteen vond veel 
toepassing in de kerkbouw van de vroege 
twintigste eeuw. De baksteengevels in de 
beginfase van de moderne kerkbouw zijn 
vaak ongeleed en onderstrepen de 
geslotenheid van het kerkgebouw. De 
voorliefde voor het gebruik van baksteen in 
deze tijd kan verbonden worden met de 
Heimatschutzbewegung en het 
expressionisme. Binnen deze stromingen 
werd aan het materiaal baksteen een groot 
aantal morele en ambachtelijke kwaliteiten 
toegeschreven, waarbij men aanknoopte bij 
opvattingen over de baksteenbouw uit de 
negentiende eeuw. Zo belichaamde de 
baksteen het ambachtelijke, waarin zowel 
progressieve als conservatieve architecten 
een redding voor de bouwkunst en de 
kunstnijverheid zagen. Baksteen werd 
binnen de Heimatschutzbewegung als een 
typisch Duits, meer in het bijzonder als een 
Noord-Duits materiaal beschouwd. Als 
voorbeeld kan de stad Hamburg genoemd 
worden, waar het bouwen in baksteen 



gepropageerd werd omdat baksteen het 
wezen van de stad als geen ander tot 
uitdrukking kon brengen en de stad weer 
een eigen "Hamburgs" karakter zou 
kunnen verlenen. Firtz Höger, de bouwer 
van het expressionistische Chilehaus in 
Hamburg ( 1922-1924 ), zette zich in het 
bijzonder in voor de Noord-Duitse 
baksteenbouw. Bij hem ontaardde het 
baksteenenthousiasme in een "militante, 
vö lkisch-nationalistische mot i vierende 
Backsteinideologie". Van belang voor de 
kerkbouw is dat de baksteen een specifieke 
sacrale associatie had, door het gebruik 
ervan in de Noord-Duitse gotiek; baksteen 
was het materiaal van de "nordischen 
Dome". Het materiaal kreeg een moreel 
stempel opgedrukt; het was een natuurlijk 
materiaal, "wahrhaftig" en monumentaal. 
Voor architecten als Dominikus Böhm 
belichaamde vooral de onbeklede vorm het 
materiaal de waarachtigheid in het bouwen. 
De schilderachtige werking van de gevels 
van Vaals door de aandacht voor details in 
het metselwerk moet gezien worden binnen 
de opvatting van architectuur als 
handwerk, waarin het handschrift van de 
maker zichtbaar moest zijn. 
Door de opleving van de baksteenbouw 
werd ook het uiterlijk van de steen zelf 
belangrijk. Het productieproces van de 
steen onderging een vernieuwing, waarbij 

de oppervlaktewerking van het materiaal 
voorop stond: "Besonders im stark 
gebrannten Zustand des Klinkers wurde er 
das bevorzugte Material ftir den 
gro~städtischen Backsteinbau". In het 
expressionisme werden de expressieve 
mogelijkheden van de baksteen ten volste 
benut. Het ging de expressionisten om de 
uitdrukkingskracht van het oppervlak, de 
baksteen die in allerlei kleuren en vormen 
voorhanden was, was dus zeer geschikt. 
Voor een expressief oppervlak, zoals bij de 
buitenmuur van de abdij van Vaals, 
metselde men misbaksels m. De 
baksteenmuur kon verder verlevendigd 
worden door siermetselwerk in bogen en 
hanenkammen, en door het veel toegepaste 
reliëf van vooruit- en achteruitspringende 
stenen. Het gebruik van baksteen in de 
buitenmuur van Vaals, door misbaksels 
verrijkt, is destijds in Nederland niet vaak 
toegepast. 
Of Böhm en Weber vanuit de 
heimatschutz-gedachte met de keuze voor 
rode baksteen in Marnelis hebben willen 
aansluiten bij de bouwtradities van Zuid
Limburg is een verleidelijke vraag, die 
echter niet zo gemakkelijk te 
beantwoorden is. Limburgse bakstenen 
boerderijen hebben in hun gesloten vorm 
bijvoorbeeld overeenkomsten met de abdij. 
Ook natuursteen en vakwerk ZIJn 

karakteristiek voor de streek. De 
aansluiting van de abdij bij de omgeving 
moet dan ook eerder associatief uitgelegd 
worden, niet als een aanknopen bij een 
specifieke traditie. Er zijn weliswaar ook 
overeenkomsten te vinden tussen de abdij 
en kastelen uit de omgeving zoals het 
nabijgelegen kasteel van Wittem, 

Beton 

In de abdij van Vaals valt het gevarieerde 
gebruik van materialen op. Wat de 
constructie betreft staat de abdij in een 
Duitse ontwikkeling; het beton is alleen 
voor vloeren en trapconstructies gebruikt, 
terwijl de muren uit baksteen zijn 
opgetrokken. Voor de gewelven van de 
abtskapel en de kruisgang en de gewelven 
ontworpen voor de traptoren ZIJn 
verschillende materialen gebruikt, wat 
bijdraagt tot de schilderachtigheid en 
expessiviteit van het gebouw. 
Niet iedereen was het eens met de 
introductie van nieuwe materialen in een 
kerkgebouw. Op de vierde "Tagung ftir 
christliche Kunst" in Feiburg in 1924 deed 
zich de eerste felle discussie over het 
materiaal beton voor. Dominikus Böhm 
sprak zich hier, evenals Johannes Van 
Acken, expliciet uit voor het gebruik van 
beton, dat praktisch en voordelig was, mits 



"materialgerecht" toegepast. Belangrijk bij 
het toepassen van beton waren, zoals Van 
Acken formuleerde, De "Wahrhaftigkeit" 
en "Materialgerechtigkeit". De zichtbare 
vorm moest overeenkomen het het 
materiaal en het nabootsen van materialen 
in beton werd afgewezen. Deze morele 
waarden kregen bij de katholieke 
kerkbouwers nog extra nadruk omdat bij 
een "materialgerecht:" gebruik van de 
bouwstof, religiositeit tot uitdrukking werd 
gebracht. De gewelven in Vaals henlUleren 
aan gotische gewelven en zijn gemaakt van 
stampbeton (Vaals), gietbeton of de niet
constructieve Rabitz-techniek (Neu-Ulm), 
waarbij het beton werd aangebracht op een 
ijzervlechtwerk. Blijkbaar werd onder 
"Materialgerechtkeit" ook het plastische 
toepassen van beton door gieten, stampen 
of de Rabitz-techniek verstaan. "Das 
charakterische des Eisenbetons ist die 
gegossene, gestampfte Hohlform". Ook de 
gotiserende vorm van de gewelven zag 
men ketu1elijk niet als een nabootsen van 
historische gewelfvormen. 

De kerkelijke kunst en het 
expressionisme 

Na de Eerste Wereldoorlog maakten veel 
architecten een korte utopische fase door. 
Een gedachte die de expressionistische 

architecten leidde, was de hoop op de 
wedergeboorte van een 
gemeenschapsleven en een volkscultuur, 
die een nieuwe architectuur met zich mee 
zouden brengen, de hoop op de "Gro~er 
Bau". Expressionisten beschouwden het 
bouwen als een religieuze ervaring. De 
architectuur was een roeping, waarbij de 
inspiratie van boven kwam of in ieder 
geval vanuit een bovelUlatuurlijke bron. 
Architecten waren uitverkorenen. Men 
hoopte op de komst van een onbekende 
religie waarin de nieuwe kunst zich pas 
echt zou verwerkelijken. Voor de 
"wereldse" expressionisten was deze 
religie nog onbekend, maar voor de 
christelijke expressionisten was het doel 
duidelijk. 
De architecten van het expressionisme 
wilden de maatschappij veranderen terwijl 
katholieke architecten met hun 
uitdrukkingsvolle kerkruimtes het 
christelijk-religieuze leven wilden 
veranderen. In een goed gebouwde 
kerkruimte zou de mens tot een sterker 
sacraal gevoel komen. Böhrn vond dat hij 
met zijn gebouwen kon bijdragen aan het 
geloof: "Gute Lösungen könnten doch nur 
dazu beitragen die Achtung der 
Aussenwelt, selbst die der Gegner var 
unseren heiligen Sache noch weiter zu 
heben ". 

Het vraagstuk rond het al dan niet 
adopteren van vormelementen van het 
expressionisme ten bate van een nieuwe 
kerkelijke kunst leidde tot een scheiding 
billllen de groep van christelijke 
kunstenaars en architecten. In de kunst van 
het expressionisme werd de nadruk gelegd 
op het uitdrukking geven aan het ilUlerlijk, 
het geestelijke, en dat kwam tegemoet aan 
de nieuwe eisen van de liturgische 
beweging voor kerkelijke kunst. Op dit 
aspect van de expressionistische kunst 
werd door katholieken dan ook steèds de 
nadruk gelegd en men sprak van 
"Ausdruckskunst". Op de Tagung ftir 
christliche Kunst in Keulen in 1921 werden 
lezingen gehouden van voor- en 
tegenstander over de positie van de kerk 
tegenover de moderne, expressionistische 
kunst. Voorstanders zagen het 
expressionisme als kunst die geestelijke 
toestanden uitdrukt en als ware christelijke 
kunst, mits die kunst door christenen werd 
gemaakt. Dus alleen als de 
expressionistische kunstenaar "doorleefd" 
katholiek was, doordrongen van de ware 
religiositeit. Er was ook bij de voorstanders 
van het expressionisme wel kritiek: het 
expressionisme was te subjectief en om die 
reden vond men de voor de Eerste 
Wereldoorlog gemaakte expressionistische 
kunst met een religieus thema ook niet 



kerkelijk. Het werd betreurd dat het 
expressionisme, hoewel "Ausdruckskunst", 
een echte en diepe religiositeit miste. 
Tegenstanders van het expressionisme 
vonden niet alleen de subjectiviteit 
verwerpelijk maar ook de associatie van 
het expressionisme met allerlei exotische 
mystiek. Zij verklaarden het 
expressionisme onkerkelijk en beriepen 
zich daartoe steeds op de paragrafen over 
kerkelijke kunst in de Codex juris canonici. 
In ieder geval was men het erover eens dat 
het extreme expressionisme geen plaats 
had in de kerk, maar "( ... ) man strebt 
heute einen gemäfJigten Expressionismus 
in den Dienst positiver Religion zu 
stellen. " In een stukje over de kerk St. 
Peter und Paul in Dettingen am Main 
waren Böhrn en Weber daarom zeer 
duidelijk over de relatie tussen hun kunst 
en het expressionisme: "Über den Namen 
unseres heutigen Kunstschaffens brauchen 
wir uns nicht zu unterhalten; es war auch 
unsereren grofJen Vorfahren in der Gotik 
wohl nicht bewufJt, da/3 sie "Gotisch" 
bauten. Auf )eden Fall hat dieser Bau mit 
"Expressionismus" nichts zu tun. Wohl 
aber ist unsere Kunst Ausdruckskunst- wie 
alle historische Kunst überhaupt- wei/ sie 
die Farm als Mittel zum Zweck benützt, um 
damit einen seelischen Zustand 
auszudrücken. " In verband met de 

negatieve associatie die het woord 
expressionisme opriep, bediende men zich 
van de term "Ausdruckskunst". Hoewel de 
termen in feite hetzelfde inhouden, bezat 
de laatste de negatieve associaties niet. Dat 
men zich vooral distantieerde van 
bepaalde, ver doorgevoerde uitingen van 
het expressionisme, spreekt uit de reactie 
van Dominikus Böhrn op het woonhuis dat 
de beeldhouwer Bemard Hoetger (1874-
1949) voor zichzelf bouwde in Worpswede 
bij Bremen (1920): "Höhlenbär [. . .} 
Zurürck zur Natur" krabbelde hij in de 
marge van een artikel over het huis. Men 
zag dus een belangrijk verschil tussen de 
"wereldlijke" expressionistische kunst en 
de "kerkelijke" expressionistische kunst: 
de eerste was kunst die subjectieve 
gevoelens uitdrukte, de tweede objectieve 
"ausdruckskunst". Objectief, omdat deze 
niet een uitdrukking was van het geloof of 
de geest van het individu, maar van de 
geloofsgemeenschap als geheel. 

Gotiek 

Voor Dominikus Böhrn was kunst symbool 
van het religieuze leven. Hij richtte zich 
daarbij naar de Middeleeuwen, omdat in 
die periode de kunst door religieuze 
waarden bepaald was en de kerk 
aanvoerster van de kunst. Zijn opvattingen 

over de Middeleeuwen weerspiegelen de 
opvattingen van andere architecten en 
kunstenaars na de Eerste Wereldoorlog die 
zich "zielsverwant" aan de gotiek gingen 
voelen. De kunstenaars beriepen zich op de 
middeleeuwse bouwmeester en de 
"Bauhütte" als voorbeeld, de 
werkgemeenschap waarin alle disciplines 
samenwerkten vanuit een gezamelijke 
geesteshouding. 
Het negentiende-eeuwse idee van de 
vereniging van alle kunstdisciplines onder 
de vleugels van de architectuur, het 
"Gesamtkunstwerk", zoals dat ook in de 
Middeleeuwen bestaan zou hebben, wordt 
bij de expressionisten opnieuw actueel. 

Gotiekreceptie 

Door de associaties met de Middeleeuwen 
is de abtskapel van St. Benedictusberg een 
uitdrukking van een geestelijke 
verwantschap met die periode, zonder dat 
een historische ruimte gekopieerd is. 
Verbonden met de gotiekreceptie was ook 
de fascinatie voor het kristal. In het werk, 
in ontwerpen en gedichten, refereerden 
kunstenaars aan het kristal dat werd gezien 
als het laatste en het hoogste, het was 
symbool voor de "ontmaterialisering". Ook 
de "sacrale" stralenkransen om gebouwen, 
die aangetroffen worden m veel 



expressionistische architectuurtekeningen 
vinden voor een deel in deze kristalreceptie 
hun oorsprong. Bij Böhm en Weber zelf is 
geen sprake van mondelinge of 
schriftelijke uitlatingen omtrent het bij de 
expressionisten zo geliefde kristal. Maar de 
gewelfvormen in Vaals en andere 
gebouwen van Böhm en Weber zijn wel 
kristallijn te noemen door de scherpe 
vouwen en gebroken vlakken. Critici 
bespraken het werk dan ook in aan kristal 
gerelateerde termen: "( ... ] de kleine 
abtskapel die is als het geslepen binnenste 
van een juweel". 
Details van de abdij te Vaals zijn te 
vergelijken met andere Duitse gebouwen. 
De novicendeur met haar grillige, kantige 
en spitse vormen komt dicht bij het 
smeedwerk van de deuren die Peter 
Behrens ontwierp voor het Technische 
Verwaltungsgebäude van de Farbwerke 
Hoechst in Frankfurt (1920-1924 ). De 
abtskapeldeur met het zeer bewerkelijke 
slot waarin het Christusmonogram is 
verwerkt, is ook een voorbeeld van de 
nadruk op het ambachtelijke in het 
expressionisme. De spitse 
kantelenafsluiting van het traptorentje in de 
kloosterhof is een ander bekend motief en 
bijvoorbeeld te zien bij het Geschäfshaus 
Vögel in Frankfurt uit 1922-1924 van Fritz 
Voggenberger. De onderkerk van de 

ontworpen abdijkerk van Marnelis heeft 
paraboolachtige spitsboogvensters, die in 
de gewelven van de onderkerk worden 
herhaald. Ook dergelijke vensters zijn een 
geliefd motief in expressionistische 
gebouwen. Bepaalde elementen van de 
abdij zijn wel vergeleken met de 
architectuur van de Amserdamse School, 
zoals de bakstenen erkers aan de 
zuidfaçade en de kloosterhof Voor 
contacten tussen Böhm en architecten van 
de Amsterdamse School zijn echter geen 
aanwijzingen, ook niet voor een bijzondere 
interesse van Böhm of Weber in het werk 
van de Nederlanders. Wel was er algemeen 
veel aandacht en bewondering voor de 
Nederlandse architectuur in die tijd. Ook 
de grote variatie in de in de abdij 
voorkomende vensters, is een 
overeenkomst met het werk van de 
Nederlandse expressionisten. De 
proportionering en de vorm van de 
driehoekige waterdoorgangen zou 
vergeleken kunnen worden met de op veel 
grotere schaal gebouwde brug van Johan 
van der Mey over de W aais-eilandgracht 
bij het Scheepvaarthuis in Amsterdam 
(1914). 

Kasteel 

Het burchtkarakter van de abdij komt voor 
in veel expressionistische gebouwen en is 
verwant aan wat Wolfgang Pehnt het voor 
expressionistische architectuur 
karakteristieke "Turm und Höhle"- motief 
noemt. Met "Turm" bedoelt hij de 
torenachtige, massieve en gesloten aanzien 
van veel expressionistische gebouwen, met 
"Höhle" doelt hij op het grot-achtige. Dit 
"Höhle"-achtige is ook aanwezig in de 
abtskapel van Mamelis, vooral door het 
schemerige licht en de versterking van de 
ruimtewerking door de nauwe ingang. 
De plaatsing van het gebouw in zijn 
omgeving hangt nauw samen met dit 
'Turm und Höhle'-karakter van 
expressionistische architectuur. De 
Benedictijnse traditie van het plaatsten van 
een Abdij op een berg in een 
'ausdrucksvoll' landschap wordt in deze 
tijd extra benadrukt door de neiging van 
architecten om de omgeving van een 
gebouw te gebruiken. 
Het klooster Marnelis bekroont de 
Mamelisserberg, maar tegelijkertijd geldt 
de "verworteling" van het gebouw in de 
natuur. Ze is ingebed in de omgeving door 
haar trapsgewijze opbouw tegen de heuvel 
en door de keermuren die in de aarde lijken 
te verdwijnen, hoewel dit in de tekeningen 



nog duidelijker het geval is dan in het 
uitgevoerde gebouw. Geslotenheid is een 
ander aspect van expressionistische huizen. 
Ze zijn een uitdrukking van de behoefte 
aan "physischer en 
psychischer Schutz" en dat is helemaal van 
toepassing op de abdij als burcht met dikke 
muren die de afsluiting van de monniken 
achter de kloostermuren symboliseert. 

De architecten 

St. Benedictusberg 1s een 
gemeenschappelijk werk van Dominikus 
Böhm en Martin Weber. Vrijwel alle 
ontwerpen voor de abdij zijn gesigneerd 
met de namen van beide architecten. 
Tussen 1921 en 1924 werkten zij samen in 
een architectenbureau in Offenbach an der 
Main, dat ze het "Atelier ftir 
Kirchenbaukunst" noemden. 
Weber is in de literatuur over Duitse 
kerkbouw vaak ondergewaardeerd en bijna 
altijd "medewerker" van Böhm genoemd. 
In brochures en literatuur over de abdij 
werd hij als architect meestal niet of 
slechts terzijde vermeld, laat staan 
biografisch beschreven. Er moet echter van 
uitgegaan worden dat Weber een grotere 
rol speelde in de samenwerking dan alleen 
die van "jongere compagnon" van Böhm. 
De reden waarom Weber in vergetelheid is 

geraakt is diens vroege dood in 1941, 
waardoor hij in tegenstelling tot Böhm 
geen rol meer heeft kunnen spelen in de 
naoorlogse kerkbouw. Böhm hield zich na 
de Tweede Wereldoorlog intensief bezig 
met het verbouwen en restaureren van m 
de oorlog verwoeste kerken. 

Dominikus Böhm (Jettingen 1880- Keulen 
1955) 

Dominikus Böhm groeide op in een 
Beierse familie te J ettingen, waarin het 
bouwvak al eeuwenlang beoefend werd. 
Karakteristiek voor de literatuur over 
Böhm is de mythevorming rond zijn 
persoon. Het beeld wordt nogal eens 
geschetst van de kleine Dominikus uit het 
in oude tradities gewortelde 
bouwmeestergeslacht, die opgroeit om de 
kerkbouw te vernieuwen. Böhm kreeg zijn 
opleiding aan de Bauschule in Augsburg en 
in Stuttgart aan de Technische Hochschule. 
Hier woonde hij onder meer de lessen bij 
van kerkbouwvernieuwer Theodor Fischer 
(1862-1938). Hij had grote bewondering 
voor Fischer, en veel van het 
schilderachtige en ambachtelijke karakter 
van de architectuur van Böhm kan op deze 
bewondering teruggevoerd worden. 

Moderne kerkbouwer 

Dominikus Böhm is in de literatuur altijd 
gevierd als degene die de kerkbouw van 
zijn eclecticistisch juk bevrijdde. Hij 
schatte zelf zijn rol ook hoog in, wat blijkt 
uit een brief uit 1925 aan de abt van 
Benedictusberg: "Jch kann ja wohl, ohne 
unbescheiden zu sein, for mich das 
Verdienst beanspruchen, als Führer auf 
dem Gebiele der neueren 
Kunstbestrebungen des kathoUsehen 
Kirchenbaues zu gelten ". Tegelijkertijd 
heeft Böhm dit avantgardisme willen 
verdoezelen; de reputatie bleek lastig bij 
het verwerven van bouwopdrachten. 
De ontkenning van zijn moderniteit kan 
dus in de eerste plaats in verband gebracht 
worden met het feit dat hij door de 
associatie van zijn naam met het 
expressionisme moeilijker aan werk 
geraakte. Hiervan afgezien beschouwde 
Böhm zichzelf wel als de vernieuwer van 
de kerkbouw, maar desondanks niet als 
"modem" omdat hij vond dat hij in een 
overlevering stond, en wel m de 
Vroegromaanse traditie. 
Böhm heeft in de loop van de jaren twintig 
en dertig gebruik gemaakt van 
verschillende stromingen in de 
architectuur: de Heimatstil, het 
expressionisme, het Nieuwe Bouwen en 



het neo-romaans uit de jaren dertig. Dit 
openstaan voor nieuwe vormen zien we bij 
veel kerkarchitecten niet, of niet in die 
mate. Ook experimenteerde hij met het 
materiaal beton in een tijd dat veel 
architecten het onverhulde gebruik van dit 
materiaal als onwaardig zagen voor 
kerkarchitectuur. Tegengesteld aan zijn 
reputatie van baanbreker is het feit dat hij 
zich toch bediende van historische stijlen; 
elementen van de gotiek en het romaans 
blijven in zijn hele oeuvre, tot ver in de 
jaren dertig aanwezig. 
Böhms werk laat dus aan de ene kant een 
gretig overnemen van nieuwe vormen zien 
waardoor veel van zijn werk 
avantgardistisch is te noemen. Aan de 
andere kant hebben zijn kerken een 
conservatief karakter. Het ging Böhm om 
de uitdrukkingskracht van het bouwwerk, 
overeenkomstig met wat expressionisten 
wilden. Böhm verdedigde dit 
express10msme dus omdat het deze 
uitdrukkingskunst mogelijk maakte. 
Tegelijkertijd bepleitte hij de receptie van 
met name middeleeuwse architectuur, 
omdat die expressieve kracht bezat. Naast 
zijn originaliteit staan dus heel expliciete 
historische citaten, en zijn denken over 
architectuur en kunst blijft in wezen sterk 
op de traditie georiënteerd. 

Enkele aspecten van 
kloosterarchitectuur in de negentiende 
en twintigste eeuw 

Door haar vormentaal neemt de abdij van 
Vaals een vrij unieke plaats in binnen de 
kloosterbouw van de benedictijnen in de 
twintigste eeuw. Naast de in die tijd 
modem ervaren expressionistische stijl met 
veel gotiserende elementen, laat het 
gebouw een voortzetting van de traditie 
zien onder andere door het strikt volgen 
van de benedictijnse kloosterplattegrond. 
Er is geprobeerd weer een echte, van de 
negentiende-eeuwse kloosters te 
onderscheiden, benedictijnenabdij te 
bouwen. 

Kloosterlijk karakter en verhouding tot 
de traditie 

Vanuit een kritiek op de vroegere 
negentiende eeuwse kloosters streefde men 
ernaar het klooster weer nadrukkelijk vorm 
te geven als klooster. Verwijzingen naar de 
traditie droegen tot dit karakter bij. 
Bepaalde als benedictijns en kloosterlijk 
geldende elementen werden graag 
toegepast, bijvoorbeeld een 
tweetorenfaçade voor een abdijkerk. Dat 
kon ook gebeuren door het teruggrijpen op 
de grotere abdijen van de middeleeuwen, 

zoals in de latere negentiende eeuw door 
het kopiëren van een bepaalde 
middeleeuwse stijl. Ook in de twintigste 
eeuw streeft men naar in het gebouw 
associaties oproepen met middeleeuwse 
kloosters, niet door het nabootsen van een 
specifieke kloosterstijl maar door bewust 
teruggrijpen naar bepaalde elementen van 
een klooster, waarbij het verleden van de 
eigen kloosterorde en het eigen land van 
groot belang zijn. Dat deze verbeelding 
van de benedictijnse kloostergeest wellicht 
soms ook leidde tot al te ambitieuze 
kloosterontwerpen, laten de plannen voor 
de abdij van Vaals zien. 

De abdij als "Gottesburg" 

Bij de behandeling van de abdij als 
expressionistisch gebouw is al een en ander 
gezegd over het kasteelkarakter en de 
plaatsing van het gebouw in de natuur, 
maar deze aspecten zijn ook kenmerkend 
voor kloostergebouwen als bouwtype. 
Terugkijkend in de geschiedenis is bij de 
bouw van een nieuw klooster de 
bouwplaats traditioneel een belangrijke 
leidraad. Vanaf de vroege Middeleeuwen is 
de omgeving van een klooster heel 
belangrijk geweest en heel bewust 
gekozen; de bouwlocatie kenmerkte de 
kloostergeest Het is niet verwonderlijk dat 



dit een grote rol in het leven van monniken 
speelt, want immers geldt voor hen de 
"Stabilitas Loci". In verband met het zich 
van de wereld afsluiten, werden kloosters 
ver weg van de bewoonde wereld in 
ontoegankelijke gebieden gebouwd. Zo 
wonen Cisterciënzers veelal in dalen en 
staan benedictijnenkloosters, in navolging 
van de ordestichter, op een heuvel. Zo'n 
ligging op een prominente plaats, waar het 
klooster de natuur beheerst, zie je niet 
alleen in uitgevoerde gebouwen maar 
wordt zeker ook in tekeningen van 
kloosters tot uitdrukking gebracht. Niet 
voor niets gaan besprekingen van kloosters 
in de literatuur van het begin van de 
twintigste eeuw vaak vergezeld van 
jubelzangen op hun omgeving, uitgebreide 
beschrijvingen van de "schilderachtige" 
natuur. 
In veel kloosters heeft men een 
burchtachtig karakter op zeer verschillende 
manieren tot uitdrukking proberen te 
brengen, al dan niet in combinatie met een 
opvallende situering in het landschap. Die 
omgeving is een uitdrukking van macht of 
geslotenheid en de achtergronden zijn vaak 
ideologisch. Daarbij speelt het beeld van 
het klooster als heilige burcht met 
verdedigingswerken, als "Godsburcht" een 
rol. 

De zware muren en toren van het klooster 
te Vaals verbeelden het zich afsluiten van 
de wereld en zo is het gebouw een symbool 
voor de kloostergemeenschap; 
"Gottesburg" werd St. Benedictusberg m 
contemporaine bronnen genoemd. 

Marnelis binnen de Duitse en 
Nederland se architectuurgeschiedenis 

In het voorafgaande is gebleken dat de 
abdij van Marnelis een bijzonder plaats 
inneemt in het oeuvre van twee Duitse 
architecten, maar ook binnen de Duitse en 
Nederlandse architectuurgeschiedenis. Uit 
de voorschetsen uit 1921 bleek dat voor de 
abdij van begin af aan voor een aansluiting 
bij de burchtachtige abdijen van de 
Middeleeuwen is gekozen en dat de 
architecten in hoge mate gebruik hebben 
gemaakt van de evocatieve kracht van het 
landschap. De abdij heeft een romantische 
achtergrond: romantisch in het teruggrijpen 
naar die middeleeuwse abdijen, romantisch 
ook in de presentatie van dit idee in de 
bouwtekeningen. Ook in het volgen van de 
benedictijnse plattegrond en in het gebruik 
van veelal gotiserende elementen, verwijst 
de architectuur van het klooster naar een 
traditie. Toch werd het complex in 
contemporaine literatuur een modem 
klooster genoemd. Door de toegepaste 

expressionistische vormentaal wilden de 
architecten een duidelijke breuk met de 
negentiende-eeuwse bouwtradities 
bewerkstelligen. Daarnaast werden in het 
gebouw de plastische mogelijkheden van 
het relatief nieuwe materiaal beton benut. 
Naast de vernieuwing in materiaalkeuze en 
-gebruik, ontstond het klooster ook in een 
tijd van liturgische vernieuwing, die 
kenmerkend was voor de periode tussen de 
beide wereldoorlogen. Al deze factoren 
speelden een rol bij de totstandkoming van 
dit uitzonderlijke gebouwencomplex. 
Misschien was het juist die symbiose van 
traditie en vernieuwing, die het unieke 
karakter van Marnelis heeft veroorzaakt. 



WEBSITE 



INLEIDING 
'De website' is bedoeld als medium voor het noteren en 
organiseren van de analyse van een gebouw. Daaraan zijn een 
aantal voorwaarden verbonden: 

• Het systeem moet in essentie toepasbaar zijn op elk 
gebouw. 

• Het systeem moet zo flexibel zijn waardoor de analyse 
zich kan 'specialiseren' een bepaald gebouw. 

• Er moet door meerdere gebruikersgroepen informatie 
toegevoegd en weggehaald kunnen worden. 

De website kan dus gezien worden als een constant evoluerend 
geheel waardoor de informatie vanuit de analyse van een 
specifiek gebouw steeds uitgebreider wordt. (in de sfeer van 
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wikapedia) Om dit te realiseren is er gekozen voor een flexibel 
grid als 'menu' voor de site. Dit grid functioneert als een matrix 
die kan variëren qua grootte (2x2 , 1 Ox 10, 8x 5 etc.) aan de hand 
van de hoeveelheid analyse-items die er behandeld worden. De 
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management systeem' waardoor deze elke vorm kan aannemen. 
Er kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd werken aan de 
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ONTWERP 



INLEIDING 
De Marnelis abdij is als gebouw 
ervaring al indrukwekkend genoeg, 
maar met de toevoeging van de kennis 
vanuit de analyse is het bijna benauwend 
om als architectuur student deel uit gaan 
maken van het project d.m.v. een 
ontwerp. Toch wilde ik de unieke kans 
om de moeilijke positie van 
'gelijkwaardige derde architect' in te 
nemen met beide handen aangrijpen. 

Een twee-eenheid wordt een drie
eenheid en ik stel mijzelf daarbij meteen 
de vraag 'wat is mijn bijdrage aan dit 
ontwerp trio?' Mijn meerwaarde aan het 
project als derde ontwerper moet 
gezocht worden in het feit dat ik een 
jonge vrouwelijke ontwerper ben die wil 
bouw m het hier en nu. De _ 
'vrouwelijkheid' moet dan niet gezien 
worden als een architectonisch concept, 
maar als een persoonlijkheids kenmerk 
dat onmiskenbaar terug te vinden is in 
mijn architectuur. De frivoliteit in mijn 
ontwerp kan vervolgens gaan werken als 
een complementair contrast. 

n 



De term complementair contrast komt 
uit de kleurenleer en staat voor twee 
kleuren die 'tegenovergesteld' zijn en 
gelijkwaardig. Door dat contrast werken 
ze versterkend naar elkaar toe. Dit 
schilderij 'dejeuner-sur-l'herbe' laat erg 
mooi zien hoe de versterking van een 
complementair contrast werkt op een 
meer filosofisch vlak: 
De naakte dame lijkt nog naakter door 
de aanwezigheid van de onberispelijk 
geklede mannen. Zij voelt zich echter 
niet opgelaten, maar kijkt ontspannen 
naar de toeschouwer. De mannen lijken 
juist nog meer aangekleed door de 
aanwezigheid van de naakte vrouw, 
waardoor het bijna voelbaar is hoe 
zwaar en warm hun kleding is. 



DRIE-EENHEID IN 
ARCHITECTUUR. 
Voor het samengaan van de drie 
gebouwdelen geldt ook de regel dat mijn 
nieuwbouw een meerwaarde moet geven 
aan het grote geheel en daar waar dat 
niet het geval moet het ontwerp de 
gevonden architectonische kwaliteiten in 
het originele gebouw in ieder geval niet 
verminderen. 
De versmelting tussen de drie ontwerpen 
vindt als volgt plaats. 

v.d.Laan 
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