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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject aan de faculteit bouwkunde van de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Dit project vormt een onderdeel van het atelier; Poetisch Ingenieurschap. 
Dit atelier is een samenwerkingsverband tussen studenten die zich verbonden weten door een 
gezamenlijk thema; baden. Het project situeert zich binnen de leerstoel AE (Architectural Engineering) 
en Masteropleiding Architecture Building & Planning (ABP) aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Bijzonder aan dit atelier is dat het een gecombineerd afstudeeratelier betrof waarin zowel architectuur
als constructiestudenten zich verbonden wisten in het onderzoek naar baden. 

Gedurende het vooronderzoek (M3) is er door het atelier in groepsverband een studie gedaan naar het 
thema baden. Hierin is het thema baden onderwerp geweest van studie op het gebied van de historie van 
baden, verschillende badculturen, het zintuiglijke aspect bij het baden, de constructie en duurzaamheid 
en de context van verschillende baden. Het atelier heeft een tiental baden onderzocht die karakteristiek 
zijn voor een bepaalde bad typologie of een belangrijke rol innemen in een badcultuur. Deze tien baden 
waren het onderwerp van een tiental case studies voor een architectonische analyse. Resultaat van dit 
onderzoek is een boekwerk dat een overzichtswerk vormt van deze verschillende onderwerpen; 'Baden 
in Perspectief'. 

Het afstudeerproject was een zoektocht naar de essentie van het baden en een ontdekkingstocht 
en kennismaking met het Plastisch Getal, het gedachtegoed van Dom van der Laan en Abdij Sint 
Benedictusberg. Dit document vormt een verslag, documentatie en duiding van mijn afstuderen dat zich 
heeft gericht op het subtiel herbestemmen en uitbreiden van Abdij Sint Benedictusberg te Mamelis met 
een badfunctie. In het inleidende gedeelte wordt de toedracht van het project en de constructie van de 
opgave verklaard. Vervolgens is deze verhandeling opgedeeld in drie de len. Deel I bevat een duiding van 
het bezinningsritueel bij Abdij Sint Benedictusberg aan de hand van het retraitebezoek in het klooster. 
Dit bevat onder andere een architectonische en context analyse en beschouwing op het kloosterritueel 
van de abdij. Deel II behandelt de achtergronden en de theorievorming van het Plastisch Getal en Dom 
Hans van der Laan. Hierin wordt zijn theorie en verhoudingensysteem uiteengezet en hoe dit resulteert 
in een ontwerphouding en ideevorming voor het architectonische ontwerp op deze locatie. Deel III en 
laatste deel behandelt het on twerp en de architectonische uitwerking in tekst, schematische weergaves, 
tekeningen en impressies. 

Floris Coolen 

Eindhoven, 02_maart 2012 
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Allereerst wil ik voor aanvang van het verslag graag een dankwoord uitbrengen. Ik wil graag mijn familie, 
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Tot slot wil ik mijn afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding en ondersteuning gedurende 
het gehele proces. Ik wil Prof. Jr. Jeanne Dekkers, Dr. Jr. Faas Moonen r. Jan Schevers bedanken voor 
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OO_Samenvatting 

Deze scriptie beschrijft mijn afstudeerproject voor de masteropleiding architectuur; Architecture, 
Building & Planning. aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het project 
kwam tot stand binnen de context van het atelier; Poetisch Ingenieurschap. In het vooronderzoek (M3) 
heeft het atelier zich toegelegd op het onderzoek naar baden en zintuiglijk ontwerpen. Het project 
situeert zich binnen de leerstoel 'architectural engineering'(AE). 
In dit project is er onderzoek gedaan naar bezinning in Abdij Sint Benedictusberg. Dom van der Laan 
en het Plastisch Getal en baden. De opgave voor het ontwerp betreft de herorientatie van Abdij Sint 
Benedictusberg door de toevoeging en uitbreiding van het kloosterritueel met een badfunctie. Op deze 
wijze ontstaat er een kleinschalige kwalitatief hoogwaardige badgang als uitbreiding en toevoeging aan 
Abdij Sint Benedictusberg die enerzijds een synergie tussen het kloosterritueel en badritueel vormt met 
als grondlegger een nieuwe vorm van bezinning. Daarnaast wordt het baden gekoppeld aan religie. 

Uit het vooronderzoek van M3 naar baden zijn een drietal fascinaties naar voren gekomen. Deze 
fascinaties vormen de basis van het project. De West-Europese badcultuur kenmerkt zich door geen 
eenduidig badritueel en het ontbreken van een religieuze relatie. Daarnaast vormt de 'wellness' een 
storende factor. Alles met ontspannen en baden wordt tegenwoordig aangeduid met de term wellness. 
Waar men vroeger in retraite ging bij een klooster om te bezinnen gaat men tegenwoordig naar 
wellnesscentra. Deze voldoen echter niet in de vraag naar bezinning. Ze worden gekenmerkt door een 
chaotisch opbouw, veelvoud aan baden, behandelingen en kuren. Deze baden zijn voornamelijk gericht 
op luxe en commercie en niet op bezinning en geestelijke ontspanning. 

Er is in de huidige maatschappij vee) vraag naar bezinning op zowel religieus als spiritueel als 
wellnessgebied. Ondanks dat het geloof afneemt en de ontkerkelijking toeneemt de vraag naar bezinning 
toe. De kloosters ontvolken maar de aandacht voor kerken en kloosters neemt juist toe. Door de 
ontkerkelijking gaan mensen opzoek naar bezinning en innerlijke rust. Uit onderzoek is gebleken dat hier 
vee) potentie inzit maar op dit moment weinig mee gedaan wordt. Het combineren van een badfunctie 
met een religieuze locatie vormt een nieuw aanbod voor een doelgroep die niet tot bezinning komt in een 
wellnesscentrum en gelnteresseerd zijn in religieuze en spirituele bezinning. 

In het zuiden van Nederland hebben kloosters en het geloof altijd een belangrijke rol gespeeld in de 
maatschappij en als cultuurdrager. Deze functie zijn ze verloren. Vee) kloosters hebben te maken met 
te weinig aanwas van monniken en financiele problemen. Dit is het geval bij Abdij Sint Benedictusberg. 
Het klooster verkeert in crisis door financiele problemen, steeds verder teruglopend aantal monniken 
en doordat ze niet meer zelf kunnen voorzien in hun Ievensbehoefte zoals de regel van Benedictus 
voorschrijft. Daarnaast heeft het klooster een zeer gesloten karakter waardoor de drempel om in retraite 
te gaan bij het klooster hoog is. 
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Een belangrijke rol in Abdij Sint Benedictusberg vormt een retraitebezoek aan het klooster. Het is 
mogelijk het klooster te bezoeken en enkele dagen binnen de kloostermuren te verblijven en te bezinnen. 
Men komt tot bezinning door de context waarin het klooster gelegen is, de historie, de architectuur en 
het kloosterritueel. In het kloosterritueel speelt de regel van Benedictus een belangrijke rol. De stilte, 
eenvoud, soberheid en structuur van het monastieke Ieven in het klooster zorgen voor bezinning 
gedurende een retraite in de Abdij. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de verschillende rituelen en 
handelingen die steeds terugkeren. 

Een essentieel onderdeel van Abdij Sint Benedictusberg vormt Dom van der Laan en het Plastisch Getal. 
Van der Laan is onlosmakelijk verbonden met het klooster. Dom van der Laan is de grondlegger van de 
Bossche School en heeft de uitbreiding van de Abdij ontworpen en daarnaast een theorie met betrekking 
tot een proportiesysteem en het hele wezen van de architectuur. Voor de ontwerpopgave was het van 
belang om een ontwerphouding te formuleren ten opzichte van de erfenis van Van der Laan en het 
Plastisch Getal. 

In het ontwerp van het badgedeelte wordt het Plastisch Getal gebruikt als een instrument om een fijne 
ruimtelijke beleving te creeren. In tegenstelling tot Vander Laan zie ik het Plastisch Getal dan ook als een 
hulpmiddel en niet als doe] op zich. Het interessante aan het Plastisch Getal is dan ook naar mijn mening 
niet zozeer de geschiedenis ervan, de vele afgeleiden en gedachtes die Dom van der Laan en Richard 
Padovan beschreven hebben. Het interessante aan het Plastisch Getal zijn juist de mogelijkheden die in 
het plastisch getal besloten liggen en een toegevoegde waarde kunnen hebben op het ontwerpproces en 
de hedendaagse architectuur. 

Uitgangspunt in het ontwerp van het badgedeelte bij Abdij Sint Benedictusberg vormt het Plastisch Getal 
als hulpmiddel om rustgevende harmonierende ruimtes te creeren. Centraal in het ontwerp van het 
badgedeelte staat het bezinnen en geestelijke reiniging. De badgang vormt als het ware de route naar 
geestelijke reiniging en bezinning. Door een optimale ruimtelijke beleving en rustgevende, ingetogen, 
sobere en harmonierende ruimte kan de badgast tot bezinning komen. 

Hierin vormt de theorie van Kruijtzen de Ieidraad. In tegenstelling tot Van der Laan is er in het ontwerp 
van het badgedeelte uitgegaan van de ruimte in plaats van de omsluitende mass a. Daarnaast vormt niet de 
baksteen als kleinste element maar de hoogte van de ruimte het uitgangspunt waaruit het maatsysteem 
ontleedt is. Het gaat in het on twerp primair om de binnenruimte en in een driedimensionale ruimte is de 
hoogte van eenzelfde belang als de breedte en de lengte. Van der Laan negeert deze hoogte, echter leeft 
men niet aileen tussen wand en maar ook onder een dak. 



Het badgedeelte in het klooster bestaat uit twee delen. Een gedeelte in de onderste verdieping van het 
klooster en een gedeelte op het voorplein bij de oude hoofdingang. Het gedeelte in de onderste verdieping 
wordt op een subtiele manier herbestemd en uitgebreid met een badfunctie. De interventies en ingrepen 
zijn transparant en hebben een eigen karakter, waardoor de leeftijd en ware aard van het klooster te zien 
blijft. Dit gedeelte van het klooster wordt op dit moment niet gebruikt en is verwaarloosd. Echter bevat 
dit gedeelte van het klooster vee! kwaliteit en potentie. De structuur en kloosterritueel blijven behouden 
en het badgedeelte moet deze juist benadrukken en versterken. 

Op het voorplein worden nieuwe elementen geplaatst die bestaan uit volumes die zo zijn gesitueerd 
en vormgegeven aan de hand van het badritueel. Dit badritueel is erop gericht tot geestelijke reiniging 
te komen. Deze volumes passen in de bestaande structuur van het klooster maar hebben daarentegen 
een eigen karakter en vormgeving. De volumes zijn gevormd naar de functie en onderdeel in het 
badritueel. De binnenruimtes vormen de ervaringsruimtes waarin men in de bassins tot innerlijke rust 
en contemplatie komt. Ze zijn opgebouwd uit het Plastisch Getal waarin de ruimte zelf het uitgangspunt 
vormt. Deze volumes zijn op hun beurt door middel van de massa als geheel ook geproportioneerd 
volgens het Plastisch Getal. Het voorplein zelf is ook te zien als een ruimte omkadert door het oude 
gedeelte ontworpen door Bohm, het nieuwe gedeelte ontworpen door Van der Laan en de natuurlijke 
ruimte. Door de positionering van de volumes worden er nieuwe ruimtes gevormd in het Plastisch Getal 
en ontstaat er een afwisseling van intieme binnen- en buitenruimtes en korte zichtlijnen, doorkijken en 
vergezichten. 
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01_1nleiding 01.1_Atelier Paetisch lngenieurschap 

Dit document doetverslag van mijn afstudeerproject aan de faculteitArchitecture, Building and Planning 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn project is een van de verschillende projecten van het 
afstudeeratelier 'Poetisch lngenieurschap' dat deel uitmaakt van de afstudeerrichting Architectural 
Engineering. 

"De badcultuur heeft zich in Nederland nooit ver ontwikkeld. In vee! culturen hebben zich interessante 
badculturen ontwikkeld. Ten tijde van de Romeinen waren de thermen een vitaal onderdeel van het 
maatschappelijke en sociaalleven, in Istanbul heeft Architect Sinan ( 1500 na Chr.) fantastische badhuizen 
gerealiseerd, de thermische baden in Boedapest vervullen naast de helen de werking ook een grote sociale 
rol (er wordt zelfs geschaakt in de buitenbaden bij elke temperatuur).Het baden en de cultuur rondom 
het baden is vanzelfsprekend onderdeel van het Ieven. Het succes van het Kuurbad te Vats van architect 
Peter Zumthor maakt deze behoefte duidelijk. Een serieuze benadering van deze typologie gebouwen en 
omgevingen is op zijn plaats. In Nederland bestaan er wei oorden met sauna's en baden, maar deze liggen 
vaak in de sfeer van de beautyfarms. Zwembaden kenmerken zich door glijbanen, hard gekrijs en witte 
en blauwe tegels, afgewisseld door felle kleurtjes. Zorg, vrije tijd, sport en recreatie komen steeds vaker 
in combinatie met baden op de agenda. Dit nieuwe soort combinatie gebouw met omgeving biedt kansen 
voor eigenzinnige antwoorden. Om een serieus antwoord te geven op deze probleemstelling is deze opgave 
geformuleerd."1 

Het afstudeeratelier Poetisch Ingenieurschap doet onderzoek naar de geschiedenis van baden. 
Verschillende badculturen zoals de Romeinse thermen, Turkse baden en de baden in Boedapest en het 
kuurbad in Vals worden onderzocht op onder andere de functie, routing en plattegronden. Daarnaast 
wordt de maatschappelijke betekenis onderzocht en de context, duurzaamheid en constructieprincipes 
van een tiental baden. 

Belangrijk onderdeel van het onderzoek vormt de studie naar het zintuiglijk ontwerpen en de 
aanwezigheid hiervan in baden. Er is gekeken naar materiaalgebruik, sfeer, kleur; Iicht, en geur in baden. 
Dit onderzoek resulteert in een boekwerk waarin de resultaten van dit onderzoek schema tisch worden 
weergegeven. Dit boekwerk vormt een soort zwembadwijzer en ontwerptool voor de ontwerpfase. 

De ontwerpfase wordt door de studenten individueei uitgevoerd en resulteert in individuele ontwerpen, 
waar dit project er een van is. Gedurende mijn Masterprojecten en verschillende vakken, is mijn 
interesse sterk aangewakkerd in het onderzoek, analyse van historische, sociale en culturele aspecten 
in combinatie met het architectonische ontwerp, materiaai, kleur, sfeer en technische aspecten. "Poetisch 
ingenieurschap" vormt als afstudeeratelier een ideale aansluiting en voortzetting hierop. 

Naastmijn affiniteitmet de richting van hetafstudeerprojectvind ik hetonderwerp van dit afstudeeratelier 
zeer interessant. Deze interesse komt mede voort uit mijn afkomst. Ik ben geboren in Heerlen gelegen 
in de provincie Limburg. In de Romeinse tijd ontstond de stad Heerlen, toen nog 'Coriovallum' geheten 
als nederzetting op het kruispunt van twee belangrijke handelsroutes van de Romeinen en daardoor 
ontwikkelde deze plaats zich tot handelspunt en nederzetting. In de tweede eeuw na Christus werd hier 
een Thermae (thermen) gebouwd en 1940 werden de overblijfselen van een groot Romeins badhuis 
gevonden. Dit was de eerste en vrijwel enige aanwijzingen en overblijfsel van de Romeinse badcultuur in 
Nederland. Daarnaast zijn de thermen in Heerlen een van de grootste en belangrijkste opgravingen uit de 
Romeinse tijd in Nederland. Het onderzoek tijdens het voortraject naar verschillende badculturen Ievert 
daardoor een zeer interessante overeenkomst met de historie en het veri eden van mijn geboortestad. 

' Jeanne Dekkers, afstudeeratelier Poetisch lngenieurschap, 2011 
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De titel van het verslag betreft; 'Baden & Bezinnen'; herorientatie Abdij Sint Benedictusberg te Mamelis. Er 
is voor de titel 'Baden & Bezinnen' gekozen omdat dit de twee centrale gedachten veiWoord die centraal 
hebben gestaan gedurende het ontwerp. Deze duiden op de combinatie van het baden met bezinning. 

Het on twerp van het bad is gesitueerd in en bij Abdij Sint Benedictusberg. Abdij Sint Benedictusberg is 
een Benedictijner klooster dat bekend staat als een van de belangrijkste en mooiste architectonische 
bouwwerken in de Nederlandse architectuur geschiedenis. Zonder enige kennis over Abdij Sint 
Benedictusberg.laat staan het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan, bezocht ik enkele jaren gel eden 
tijdens mijn stage peri ode bij een architectenbureau met de architect de abdij. De architect wilde mij zijn 
grote inspiratiebron Iaten zien. 

Tijdens het bezoek aan het klooster ontstond er een ervaring die moeilijk te duiden is. Er ontstond 
een gevoel waarin de zintuigen geprikkeld werden en een gevoel van nederigheid. Het werd meteen 
duidelijk dat hier meer aan de hand was dan enkel een 'mooi en mysterieus' klooster. De manier waarop 
de ruimtes waren opgebouwd, de verhoudingen en de schitterende lichtinval zorgden ervoor dat er een 
bijzondere ruimtelijke beleving ontstond. Dit wordt nog versterkt door de detaillering en het kleur en 
materiaalgebruik die heel sober, eenvoudig en strak aandoet. Bij mij als aanschouwer en gast riep dit een 
gevoel van stilte en bezinning op die ik nog niet eerder meegemaakt had. Deze ervaring heeft er mede 
voor gezorgd dat Abdij Sint Benedictusberg ondeiWerp is geworden van mijn afstudeerproject. 

De context waarin dit a lies plaats he eft bestaat uit Abdij Sint Benedictusberg. Een van de grondbeginselen 
van deze Benedictijner abdij is dat zein tijden van crisis openstaat voor herorientatie. Deze herorientatie 
beslaat zowel op aanpassingen van het kloosterritueel als uitbreiding van het klooster en aanpassing aan 
de huidige samenleving. De Abdij verkeert op dit moment in crisis en heeft behoefte aan een dergelijke 
herorientatie. 

De Abdij wordt met een badfunctie uitgebreid en door deze toevoeging wordt een dee I van het klooster 
herbestemd en een toegevoeging gedaan aan het huidige klooster. Door het combineren van baden en 
bezinning bij dit klooster wordt het kloosterritueel aangepast en uitgebreid met een badritueel. 

Dit verslag presenteert mijn proces en product in de vorm van een onderzoek en architectonisch ontwerp. 
Dit vormt het resultaat van mijn afstudeerproject. lk wens u vee) plezier toe bij het Iezen en bekijken van 
dit verslag. 
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01.2_Proporties van de lay-out 

Gedurende het afstudeerproject heeft het plastisch getal en zijn theorie en voorkomen een helangrijke 
rol gespeeld in het ontwerpproces. Dit wilde ik ook in de verschijningsvorm van deze verhandeling terug 
Iaten komen in de vorm van de proporties en verhouding van het verslag en lay-out. De lay-out van het 
verslag is geproportioneerd volgens het plastisch getal. Hiervoor heh ik het hoek van )an Tschicholds "De 
proporties van het hoek" bestudeerd. 

"Tot het goede uiterlijk van een boek dragen vele eigenschappen bij: een goed papier, dat aangenaam 
is voor het oog, een mooie, gemakkelijk leesbare letter, hoogstaande typografie, zorgvuldige druk, een 
degelijke band, welke in de woonkamer niet misstaat. Het belangrijkst zijn echter nobele verhoudingen in 
de afmetingen van het besneden formaat en een goed afgewogen zetspiegel met passende marges. Hoe het 
boek zich voor ons oog, op de hand of op tafel voordoet, hangt in eerste plaats van de proporties af" 
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04. lichtinval Therme Vals, Zwitserland 
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01.3_Fascinaties 

Gedurende het vooronderzoek is er door het afstudeeratelier Poetisch lngenieurschap onderzoek 
gedaan naar baden. Dit onderzoek gebundeld in een boekwerk en vormt het aanlooptraject van het 
afstudeeratelier. 

Gedurende een periode van drie maanden is er een gezamenlijk onderzoek verricht naar de verschillende 
facetten van het baden. Het doe! van dit onderzoek is het geven van een overzicht van baden die als 
uitgangspunt dienen voor het individuele onderzoek. In dit overzicht worden verschillende onderwerpen 
behandeld gerelateerd aan het centrale thema 'baden'. Het werk dient als inspiratiebron bij het vormen 
van een individuele houding ten aanzien van het ontwerpen van een badgebouw. 

Het baden is in dit onderzoek behandeld vanuit verschillende invalshoeken. Leidraad van het boek 
vormen een tiental case studies, die in het laatste hoofdstuk worden samengevoegd en vanuit iedere 
invalshoek geanalyseerd. Het onderzoek bevat een hoofdstuk waarin het begrip context toegelicht wordt 
aan de hand van vijf referentieprojecten op het gebied van baden. 

Daarnaast beslaat het onderzoek vijf bekende badculturen, de zintuiglijke ervaring van architectuur met 
betrekking tot badgebouwen. Verder bestaat het onderzoek nog uit een hoofdstuk met een overzicht van 
constructieve en installatiesystemen geschikt voor de badenbouw en het onderwerp duurzaamheid in 
relatie tot de badenbouw. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar baden door het afstudeeratelier Poetisch Ingenieursschap zijn 
een drietal fascinaties naar voren gekomen uit dit vooronderzoek. Deze fascinaties vormen de basis 
voor het formuleren van mijn individuele afstudeerplan en voor het individuele afstudeerproject. Deze 
fascinaties zijn: 

West-Europese badcultuur 

Retraite 

Well ness 
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01.31_ West-Europese badcultuur 
Deze fascinatie is naar voren gekomen tijdens het vooronderzoek naar baden dat gedaan is door het 
afstudeeratelier. Hierin zijn een aantal opvallende en karakteristieke kenmerken naar voren gekomen 
van de West-Europese cultuur. De West-Europese badcultuur is globaal in te delen in drie typologieen; 
het wedstrijdbad, recreatiebad en wellnessbad. 

De ontwikkeling van de Europese badcultuur heeft in de meeste Ianden op eenzelfde wijze 
plaatsgevonden. De Romeinen hebben de grootste invloed gehad op het baden in West-Europa. Met de 
val van het Romeinse Rijk is ook vee) kennis over het baden veri oren gegaan. Gedurende de Renaissance 
kwam het 'baden' weer naar voren en ontstonden in onder andere Duitsland 'Badsteden'. Het kuren en 
de natuurgeneeskunde kregen weer aandacht. In deze steden bezocht vooral de bevolking van stand 
de badhuizen om elkaar te ontmoeten en te reinigen. De badcultuur kenmerkte zich door natuurbaden 
(baden bij thermale bronnen) en badhuizen. 

In de late Middeleeuwen was het stedelijk badhuis een brand punt van het sociale Ieven, waar mensen 
van verschillende niveaus hun gemeenschappelijke behoefte aan gezondheid, entertainment en vermaak 
deelden. Rond 1400 ontstond in Duitsland een nieuw patroon van zwemgedrag, de zogenoemde badgang. 
Zieke mensen reisden naar natuurlijke baden en warme mineral en bronnen reisden, hopend op genezing 
van hun chronische enjoftijdelijke klachten. Er waren zowel badhuizen voor gemeenschappelijk gebruik 
als gescheiden baden voor mann en en vrouwen. De verandering van het morele inzicht en de ontdekking 
van de eigen individualiteit leidde ertoe dat het baden vanaf 1800 steeds meer een private intieme 
bezigheid werd. Het gemeenschappelijke baden bleefvooral bij personen van hogere stand erg populair. 

Het volksbad nam rond de negentiende eeuw een centrale plaats in, in het Ieven van vee) mensen in 
Duitsland. Steeds meer amusement werd toegevoegd aan de badhuizen. Zo werden casino's geplaatst 
en multifunctionele zalen voor activiteiten en concerten. Niet aileen in Duitsland, maar ook in andere 
del en van Europa ontstond de combinatie van baden en amusement. Mensen van verschillende klassen, 
mannen en vrouwen, zelfs studenten mochten niet sam en in het volksbad. 

Rond het midden van de negentiende eeuw werden er naast kanalen, watervoorzieningen en publieke 
huisvesting voor het eerst openbare badgelegenheden geopend. Oorzaak hiervan waren zware cholera 
epidemieen, ziektes en de toenemende aandacht voor hygiene. Aan het begin van de twintigste eeuw 
kwamen naast deze badhuizen in in het bijzonder Duitsland die op het gebied van baden in West
Europa altijd een voortrekkersrol hebben vervuld de volksbaden op. Doordat omstreeks 1900 de meeste 
woningen geen eigen badkamer hadden waren er op grote schaal in de grote steden openbare badhuizen 
aanwezig. Deze bleven bestaan tot het midden van de twintigste eeuw. Na de komst van de badkamer 
verdwenen de badhuizen en bleven er maar enkele bestaan. 

05. Wedstrijdbad 
06. Recreatiebad 
07. Wellness 



In Nederland duurde het tot het einde van de twintigste eeuw voordat het kuren tot bloei kwam. Een 
verklaring voor deze late ontwikkeling zou de preutsheid van de Nederlandse bevolking kunnen zijn of 
de calvinistische en nuchtere houding ten opzichte van de heilzame werking van het baden. Hierdoor 
kent Nederland nauwelijks een kuurcultuur. 

De Iaatste decennia is de badcultuur in Nederland aan verschillende veranderingen onderhevig geweest. 
We kennen tegenwoordig een breed scala aan baden waaronder wedstrijdbaden, recreatiebaden, 
badhuizen en wellnesscentra. De begrippen recreatie en ontspanning staan hierbij centraal. Doordat een 
goede gezondheid en ontspanning steeds centraler staan, heeft in het bijzonder de wellness-sector zich 
afgelopen jaren sterk ontwikkeld. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw is de bevolkingssamenstelling door grote migratiestromen 
in West-Europa sterk veranderd. Deze stromen gingen gepaard met de komst van vee) verschillende 
religies, overtuigingen en gebruiken. De multiculturele samenleving heeft een duidelijke stempel gedrukt 
op de West-Europese cultuur, zo ook op de badcultuur. In Nederland resulteerde dit eind jaren tachtig 
in een initiatief waarbij verschillende hamambaden gesticht werden. Deze van oorsprong islamitische 
baden werden al snel populair bij de autochtone bevolking. Tegenwoordig trekken deze baden een brede 
doelgroep aan. De hamam wordt in Nederland niet zozeer vanuit religieus oogpunt bezocht als wei 
vanuit sociaal oogpunt. 

Binnen de badcultuur heeft de laatste jaren ook een ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van 
wellnesscentra. Deze centra bieden een groot scala aan voorzieningen waaronder diverse baden en 
behandelingen welke be'invloed zijn door verschillende culturen. De wellnesscentra representeren 
enerzijds onze multiculturele samenleving. Anderzijds komt het tegemoet aan de grote vraag naar 
faciliteiten voor rust en ontspanning. In de vrije tijd wordt actief op pad gegaan en wordt geld en middelen 
besteed om de alledaagse stress te vergeten en het hoofd leeg te kunnen maken. 

De West-Europese badcultuur kenmerkt zich ten opzichte van andere badculturen doordat er geen 
eenduidige badrituelen bekend zijn in tegenstelling tot andere badculturen. Waar bijvoorbeeld de 
Islamitische badcultuur een vast ritueel heeft in het bezoek van badhuizen en in de manier waarop het 
badritueel is vormgegeven en zich ontwikkeld heeft ontbreekt dit in Nederland. Andere badculturen 
hebben bepaalde sequenties van karakteristieke handelingen, een vaste routing en rituelen die deze 
badculturen kenmerken. De West-Europese badcultuur is echter een verzameling en mengelmoes van 
verschillende aspecten en elementen uit andere badculturen en kent daardoor niet zijn eigen rituelen. 
Dit komt onder andere door het grote aanbod van baden in deze cultuur. Tegenwoordig worden vooral 
in wellnesscentra veel rituelen van andere (bad)culturen overgenomen. De West-Europese badcultuur 
wordt voornamelijk getypeerd door de diversiteit aan culturen en rituelen. Deze samengevoegd zorgen 
voor het ontbreken van een eenduidig en daarmee gedifferentieerd badritueel. 

Daarnaast heeft de West-Europese badcultuur geen religieuze relatie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Islamitische en Oosterse badcultuur waar veel badrituelen gebaseerd zijn op religieuze rituelen en het 
geloof is dit niet eenduidig in de West-Europese badcultuur. Waar bijvoorbeeld de Japanse badcultuur 
gekenmerkt wordt door de belangrijke plaats van de reiniging van geest in de bad gang is dit niet het geval 
in onze badcultuur. Deze heeft als hoofdfunctie het baden voor gezondheid- en hygienische redenen, 
sport, recreatie, vermaak, ontspanning en well ness. Hier ontbreekt de relatie met religie en zijn de enige 
religieuze invloeden te vinden vanuit rituelen die zijn overgenomen uit andere badculturen zoals de 
hamambaden uit de islamitische badcultuur. 
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01.32_ Well ness 
Een andere fascinatie die naar voren kwam naar aanleiding van het vooronderzoek naar baden zijn de 
wellnessbaden in de Nederlandse badcultuur. Wellnessbaden zijn naast een fascinatie vooral ook een 
persoonlijke initatiefactor. Deze irritatie komt voort uit het verschijnsel in de Nederlandse badcultuur 
dat vrijwel alles wat te maken heeft met baden en welbevinden aangeduid wordt met de term wellness. 
Een andere storende factor is de manier waarop wellnessbaden vormgegeven en opgezet zijn. 

"Wellnesscentra komen tegemoet aan de grote vraag naar faciliteiten voor rust en ontspanning. Men gaat 
actief op pad en besteedt geld en middelen om alledaagse stress te vergeten en het "hoofd leeg te maken'; 
door middel van allerlei kuurvakanties, thermaalbaden, spa's en beauty arrangementen." 

Het begrip well ness komt voort uit de fitnessterm 'well being' en slaat op het "fit voelen, energie krijgen, 
gelukkig zijn en welbevinden". Wellness is een verzamelbegrip voor alles wat met ontspannen, het 
genieten, rust en herstellen te maken heeft. 

In het afgelopen decennium is de wellnesssector enorm gegroeid. Deze centra rich ten zich op de men tale 
en lichamelijke ontspanning en is te zien als een vorm van toerisme. Deze kuuroorden bestaan al sinds 
de Romeinse tijd maar zijn in de laatste jaren enorm populair geworden door de toenemende vraag aan 
ontspanning. 

Het wellnesscentrum zoals wij dat tegenwoordig kennen staat naast gemoedstoestand voor het ervaren 
en bereiken van welbevinden. Om dit te bereiken zijn er allerlei behandelingen, kuren en therapieen. 
Deze werken met verschillende producten, technieken en werkwijzen; aan elke toepassing zit een 
ander ritueel verbonden. Een wellnesscentrum doet voornamelijk de verzorging. Voor aandoeningen 
wordt een kuuroord of specialist bezocht. Het verblijf in een kuuroord of kliniek duurt minstens twee 
weken. Naast behandelingen wordt hier het gevoel van welzijn bevorderd. Aandoeningen zijn niet te 
genezen, maar de kuur zorgt wei voor een verbetering van de levenskwaliteit. Daarnaast is er een groot 
aanbod aan wellnessbaden waar men een dagbezoek aan kan brengen en deelnemen aan verschillende 
arrangementen en kuren. 

08. Thermae 2000, Valkenburg 



Kenmerkend voor wellnessbaden zijn: 

Veelvoud aan kuren (Lichaamsbehandelingen, massages en beautyarrangementen) 

Veelvoud aan baden (whirlpools, warme en koude baden, kruidenbaden, en modderbaden) 

Veelvoud aan warme ruimtes (stoomruimtes, sauna's) 

Gericht op luxe, comfort, gemak en verwennen 

Chaotisch, drukte en een massaal voorkomen 

Commerciele insteek (gericht op het maken van winst) 

Badgang bedoeld voor lichamelijke en "geestelijke" ontspanning 

Ondanks dat er verschillende kenmerken en aspecten van baden uit de Romeinse, lslamitische en 
Oosterse badcultuur zijn overgenomen en de baden uit deze badculturen ook gericht waren op het 
ontspannen en geestelijke reiniging, verschillen ze enorm van de huidige wellnessbaden. In deze oude 
badculturen stond de geestelijke reiniging en het welbevinden centraal. Het hele badritueel had als 
doel te bezinnen. Dit in tegenstelling tot de well ness baden die juist gericht zijn op commercie, luxe en 
decadentie. Bij de oude baden kwam men tot ontspanning en reiniging door de heilzame werking van het 
water, het badritueel en de bijzondere zintuiglijke ervaring en koppeling aan religie tijdens de badgang. 
In de huidige wellnessbaden is het doel tot ontspanning komen door een overdaad en veelvoud aan 
kuren, behandelingen, baden en luxe. 

De manier waarop de wellnesscentra opgezet zijn en moeten voorzien in bezinning en geestelijke 
reiniging schiet naar mijn mening tekort en heeft zich ten opzichte van baden uit andere badculturen 
ontwikkeld in de verkeerde richting. Gedurende het vooronderzoek hebben we verschillende baden 
bezocht en geanalyseerd. Uit het onderzoek naar baden is naar voren gekomen dat een bezoek aan een 
wellnessbad zoals Thermae 2000 voornamelijk voorziet in lichamelijke ontspanning. Door het karakter 
en de opzet van wellnessbaden voorzien ze niet in de behoefte van bezoekers om tot bezinning en 
geestelijke reiniging te komen. 

09. wellnesscentrum 
10. thermaalbad arcen 
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01.33_Retraite 
"Een retraite is een afzondering voor spiritueel ze/fonderzoek en geestelijke oefening voor bezinning en 
geestelijke reiniging. Een daarvoor geschikte omgeving kan een klooster of een speciaa/ daarvoor opgericht 
retraitecentrum zijn': 

Een retraite biedt vaak de gelegenheid om in een groep met de hulp van een Ieider gedurende een aantal 
dagen intensief te mediteren. Tot laat in de 20e eeuw waren door scholen georganiseerde retraites voor 
katholieken in Nederland en Vlaanderen heel gewoon. Deze retraites richten zich op verdieping van 
geloofsinzichten en -beleving. De laatste decennia worden ook retraites georganiseerd buiten het kader 
van georganiseerde religies, waarin dan de zin van het bestaan of de persoonlijke verwachtingen in het 
Ieven centraal staan. 

Deze fascinatie is voortgekomen uit het bezoek van Abdij Sint Benedictusberg enkele jaren geleden en 
religieuze gebouwen. De fascinatie betreft in het bijzonder de zintuiglijke en spirituele ervaring tijdens 
het bezoek aan een dergelijk gebouw. Deze ervaring van een dergelijk gebouw is moeilijk te vatten en te 
verwoorden. Voorbeelden waarbij een dergelijke "spirituele ervaringen" sterk aanwezig is, is naast Abdij 
'Sint Benedictusberg', bijvoorbeeld 'Abbey Le Thoronet', 'The Monastery of Sainte-Marie de La Tourette'van 
Le Corbusier en de 'Bruder Klaus Chapel/e' van Peter Zumthor. Deze locaties hebben we bezocht tijdens 
het vooronderzoek naar baden. Daarnaast heb ik gedurende het afstudeerproject zelf ook een retraite 
gevolgd in de vorm van een verblijf van drie dagen in Abdij Sint Benedictusberg. 

11. Abbaye L.e Thoronet 



Gedurende een bezoek of verblijf in een gebouw en omgeving zoals hierboven genoemd wordt de 
bezoeker gegrepen en gefascineerd door de architectuur. Het bezoek roept bij de aanschouwer het 
gevoel op dat het een zeer bijzonder gebouw is en daarnaast een spirituele beleving en zintuiglijke 
ervaring die moeilijk te verklaren is. Aile zintuigen worden bij het bezoek geprikkeld en gestimuleerd. 
Bij deze gebouwen bestond een dusdanige zintuiglijke dat het gebouw een zeer sacraal, rustgevend en 
monumentaal karakter krijgt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door: 

Architectuur Monumentaliteit 

_Context en omgeving _ Spiritualiteit en religie 

Historie Eenvoud en soberheid 

Sacraliteit Lichtinval 

_ Sereniteit, stilte en rust _ Zintuiglijke ervaring 

Door het geheel aan aspecten die een dergelijke ervaring oproepen komt een bezoeker tot rust en 
geestelijke reiniging. De sacraliteit van de ruimtes veroorzaakt een plaats met serene stilte en een 
beleving die een bepaalde soort rust van geest en lichaam oproept. Deze ruimtes maken het dat je tot 
rust en bezinning komt. Bij het bezoek aan Abdij Sint Benedictusberg kreeg ik eenzelfde soort ervaring 
en gevoel van bezinning. Deze gebouwen maken de beleving van architectuur tot een haast spirituele 
ervaring. 

Het doe) van retraite is tot bezinning en geestelijke reiniging komen in een dergelijke omgeving. Waar 
retraites vroeger onlosmakelijk verbonden waren met religieuze locaties zoals kloosters en het dichter 
in contact komen met God is retraite tegenwoordig ook losgekoppeld van religie. Daarnaast valt het nu 
ook buiten de kaders van religie. Het staat tegenwoordig niet enkel meer in het teken om dichter bij God 
te komen maar meer in het teken van zelfreflectie, zelfonderzoek en vragen naar de zin van het bestaan 
of persoonli jke verwachtingen in het Ieven. 

In vergelijking tot vroeger gaan er steeds minder mensen in retraite om tot bezinning te komen. Dit komt 
omdat er steeds minder mensen gel oven en in de huidige maatschappij de drempel om op retraite te gaan 
in een klooster groter is geworden. Het wordt als oubollig en niet van deze tijd gezien om enkele dagen 
in een klooster te verblijven. Daarnaast zijn deze kloosters niet gericht op commercie en worden ze door 
hun connectie met religie en karakter als minder aantrekkelijk beschouwd. 

Wellness centra zijn in tegenstelling tot kloosters steeds populairder geworden. Waar men vroeger 
in retraite ging in een klooster om te bezinnen kiezen vee) mensen die willen ontspannen voor een 
wellnesscentrum. Deze centra zijn erg commercieel en maken gebruik van reclame en. Het is in de 
huidige maatschappij aantrekkelijker en eenvoudiger om flink te betalen voor een wellnessarrangement 
en een of enkele dagen te ontspannen in een wellnessbad. De drempel om in een dergelijke luxueuze, 
comfortabele omgeving te 'bezinnen' waar men verwend wordt is lager dan een verblijf in een klooster 
waar men in een sobere, eenvoudige en stille omgeving verblijft tussen de monniken. 
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12. Le Cylindre Sonore, Bernard Leitner 
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01.4_Bezinning 

Een belangrijk onderdeel van dit afstudeerproject vormt 'bezinning'. Het bezinnen is een breed begrip 
dat op meerdere manieren te interpreteren is en heeft daarmee niet voor iedere beschouwer dezelfde 
definitie. Deze term behoeft dan ook enige toelichting over de exacte interpretatie in deze verhandeling. 

"Bezinning is het komen tot innerlijke rust en evenwicht door het ondergaan van een beleving of ervaring op 
het gebied van religie, spiritualiteit of wei/ness, waarin een relatie kan worden gelegd met of de vraag kan 
ontstaan naar de zin van het Ieven': 

Bezinning is globaal onder te verdelen in twee soorten bezinning. Traditionele vormen van bezinning 
leunen sterk op religie en rituelen die hier mee te maken hebben. Bezinning kan echter ook ruimer gezien 
worden als momenten van overdenking en reflectie op het dagelijkse Ieven. Hieruit volgt dat bezinning 
niet aileen is weggelegd voor religieuze mensen maar meer met een innerlijke, psychologische of zelfs 
fysieke behoefte. Dit ontstaat uit de behoefte om uit de dagelijkse hectiek te stappen en het Ieven te 
reflecteren en te relativeren. 

De mens is van nature een existentieel wezen. Op belangrijke momenten in zijn Ieven stelt de mens 
zichzelf vragen over de zin van zijn bestaan. Lange tijd vormde het geloof het enige collectieve antwoord 
op deze vraag. De kerk is deze functie de laatste decennia grotendeels veri oren. De mens is opzoek naar 
andere vormen om deze vragen te kunnen beantwoorden. Bezinning is daarnaast iets waar niet iedereen 
bewust mee bezig is. Bezinning kan in de basis worden ingedeeld in twee groepen: 

Godsdienstige- rituele handelingen (bijv. bidden in de kerk, deelname aan een bedevaart) 

Algemeen-reflexieve handelingen (bijv. het lezen van een spiritueel hoek of beoefenen van 
yoga) 

Godsdienstige- rituele handelingen nemen af 
De Christelijke kerk heeft in Nederland steeds minder aanhang. Waar de aanhang voorheen vrijwel de 
gehele bevolking betrof is dit nu nog maar circa 15% van de Nederlandse bevolking. De verwachting is 
dat dit aandeel zal blijven dalen. Hierdoor nemen de Godsdienstige- rituele handelingen af. Deze afname 
wordt deels verklaard door het vervagen van de grenzen van sociale klassen en toegenomen welvaart. 
Het toegenomen relativisme en nuchterheid en daarnaast het toegenomen individualisme: het willen 
handelen uit eigen gevoel, emotie en concrete situatie. 

Door deze afname van religiositeit en kerkgang is de groep die uitgaat van de individuele ervaring sterk 
toegenomen. Deze groep stelt de religie samen uit verschillende tradities, rituelen en ideeen. Hierdoor 
gaat men steeds vaker op zoek naar een eigen invulling hiervan. Deze afname van religiositeit staat los 
van de behoefte aan bezinning. Deze wordt steeds meer op een andere manier ingevuld. 

Algemeen-rejlexieve handelingen nemen toe 
De omvang van de vraag naar bezinning is moeilijk te kwantificeren aangezien het een zeer individuele 
aangelegenheid is. Ondanks de afname in religiositeit neemt de vraag naar momenten van bezinning 
wei toe. Dit kan bezinning zijn in de vorm van religieuze dan wei niet-religieuze spiritualiteit, bidden, 
mediteren. Daarnaast is er een groep die tot bezinning komt door middel van spiritualiteit door algemene 
rituelen zoals een kaars branden voor iemand, een plek opzoeken waar het stil is, een herdenkingsplek 
bezoeken of een heilige plek hebben. De redenen dat mensen bezinnen, Iopen uiteen en worden 
persoonlijker en diverser. 
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De vraag naar bezinning neemt ondanks de afname van het geloof toe en de behoefte aan bezinning 
wordt steeds groter. Het onderzoek toonde dater een veelzijdig aanbod is op het vlak van bezinning zoals 
religieus erfgoed, stilte- en natuurwandelingen en well ness. Dit aanbod wordt gezien als een nichemarkt; 
het is een klein afgebakend dee! op de markt. Kortweg valt er een indeling te maken op het gebied van 
bezinning in religieuze bezinning, spirituele bezinning en bezinning door well ness. 

Religieuze bezinning 
Religieuze bezinning is een vorm van zingeving, dan wei zoeken naar betekenisvolle verbindingen, 
waarbij een of meerdere hogere machten centraal staan. Religieuze bezinning vindt plaats in kerken, 
kloosters, monumenten en gebedshuizen. Ieder van deze locaties heeft een eigen achtergrond en mythe 
die ze vertalen naar de aanbidding voor een hogere macht. Ze geven en vertalen gevoelens en gedachten 
met betrekking tot de zin van het Ieven. Het motief om de tocht te ondernemen is van religieuze aard: het 
aanbidden van een heilige plaats, verantwoording of het zoeken naar god. 

In plaats van een bepaalde religie te volgen is het tegenwoordig steeds gebruikelijker om afzonderlijke 
onderdelen uitverschillende religies te adopteren, zonderzich daadwerkelijk teverbinden aan een religie. 
Voorbeelden zijn de rituelen rond Kerst, herdenkingsdiensten en de geboorte en huwelijk. Dit komt 
ook voort uit de individualisering van de religieuze en persoonlijke beleving. Het is minder gebonden 
aan gemeenschapsgevoel en bijvoorbeeld kerkbezoek maar is meer een persoonlijke aangelegenheid 
geworden. Mensen die behoefte hebben om aan bezinning gaan bijvoorbeeld een kaarsje opsteken in 
een kerk zonder daadwerkelijk verbonden te zijn aan deze kerk of gemeenschap. Daarnaast worden de 
rituelen ook steeds meer losgekoppeld en getransformeerd van hun originele context. Mensen omarmen 
het 'gebruik' van allerlei religieuze opvattingen door rituelen los van hun oorsprong te gebruiken. Bidden 
is bijvoorbeeld voor een bepaalde groep vooral een vorm van meditatie of zelfbezinning geworden 
zonder zich daadwerkelijk tot God te wenden. De nadruk ligt steeds meer op het bel even en ervaren van 
een meer algemene vorm van spiritualiteit. 

Spirituele bezinning 
Ondanks dat er minder mensen verbonden zijn aan de kerk stijgt het aantal gei'nteresseerden in 
spiritualiteit wei. Deze vorm van niet religieuze spiritualiteit speelt hier een belangrijke rol in. Niet 
religieuze spiritualiteit is er sprake van geestelijke gedragslijn die men in het Ieven volgt. De nadruk ligt 
hierbij op persoonlijke en innerlijke ervaring, zelfbezinning en persoonlijke ontwikkeling. 

Bezinning hoeft niet in te houden dat de reis een puur religieus motief heeft. Bezoekers kunnen ook 
aangetrokken worden door de bijzondere kwaliteiten en aantrekkingskracht van de locatie. Hierdoor 
heeft men spirituele affectie en de bezinningsbehoefte om deze locatie te bezoeken. Bij deze vorm van 
bezinning gaat het meer om de verhalen achter de bezinningsplekken die een aanleiding vormen voor 
spirituele overdenking. Daarnaast speelt de esthetiek een belangrijke rol bij het bezoeken van een 
bijzondere locatie of cultureel-erfgoed. 
Wellness 
Deze vorm van bezinning richt zich meer op de fysieke component van bezinning. Het staat voor een 
combinatie van actief en passief werken aan gezondheid en welzijn, het lichamelijke en geestelijk 
welbevinden. Het is als het ware de kunst van aanraking op aile denkbare niveaus en hierbij gaat het om 
horen, zien, ruiken en proeven. Het tot rust komen van lichaam en geest en de innerlijke rust die hiermee 
ontstaat. 



Kloosters "ontvolken" in Zuid-Limburg en steeds minderparochianen bezoeken elke zondag de Heilige Mis. 
Toch stijgt de belangstelling voor de kerken en kloosters. Ze zijn het middelpunt van 'bezinningstoerisme'. 
De ontkerkelijking doet ons zoeken naar nieuwe vormen van geluk. Mensen gaan op zoek naar zichzelf, 
naar antwoorden en naar geluk. Wat opvalt, is dat de drie soorten bezinning nergens in combinatie met 
elkaar voorkomen. Ze worden steeds afzonderlijk aangeboden of gecombineerd met een andere functie. 
Een synergie tussen deze drie vormen van bezinning zou een bijzondere ervaring kunnen opleveren. 

"De nieuwe meditatie vindt plaats op plekken van de oude meditatie." 

13. aypteAbdij Sint Benedictusberg 
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14. Abdij Sint Benedictusberg (bovenkerll) 
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01.5_Abdij Sint Benedictusberg 

Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur vormt het geloof. In de zuidelijke provincies van 
hetland he eft het Christelijke geloof in het bijzonder een belangrijke rot gespeeld. "Het monastieke Ieven 
heeft een bepaalde uitstraling. in het klein, maar ook vaak in de cultuur, ideeen, geschiedenis, religieus, 
spiritueel, artistiek, intellectueel. sociaal en economisch. Abdijen hebben Europa in cultuur gebracht. 
Deze abdijen stralen af open voeden hun omgeving en dingen waarmee ze verbonden zijn.M 1 De kloosters 
en kerken vormden eeuwenlang de peilers van de samenleving. De religieuze instellingen cultiveerden 
deze provincies. Ze zorgden bijvoorbeeld ervoor dat mensen geletterd werden, het verbouwen van 
voedsel op de Iandgoederen en een roeping voor mensen die een kloosterleven nastreefden. De kerkelijke 
gemeenschap was cultuurdrager en vormde de 'hoeksteen' van de samenleving. 

Veel van deze kloosters hebben nu veel moeite financieel rond te komen door middel van het huidige 
kloosterritueel. Kloosters "ontvolken" en steeds minder parochianen bezoeken elke zondag de Heilige 
Mis. Ontkerkelijking is dan ook een veelvoorkomend verschijnsel. Veel kerken en kloosters hebben hun 
functie verloren en worden vaak zelfs afgebroken of herbestemd. De kerkelijke gemeenschap heeft als 
cultuurdrager zijn autoriteit veri oren binnen de huidige maatschappij. Hierdoor wordt het voor kloosters 
steeds moeilijker om zelf te voorzien in hun Ievensbehoeften. 

Een voorbeeld van een klooster waar deze ontwikkelingen grote invloed heeft op het kloosterritueel 
is Abdij Sint Benedictusberg. Abdij Sint Benedictusberg is een Benedictijner abdij te Mamelis in Zuid
Limburg. Ditkloosteris onderdeel van de congregatievan Solesmes. De abdij is ontworpen door Dominikus 
Bohm, Martin Weber en de Benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan. Het klooster is een 
rijksmonument en neemt een belangrijke rot in in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. 

lnkomsten 
De monniken van abdij Sint Benedictusberg Ieven volgens de regel van Sint Benedictus. Deze regel stelt 
dat het klooster naast bidden, studeren en werken zelf moet voorzien in het levensonderhoud. Volgens 
deze regel horen ze sober en eenvoudigte Ieven. Het klooster mag niet gericht zijn op het maken van winst 
Oorspronkelijk deed de kloostergemeenschap dit door de aanwezigheid van een aantal voorzieningen 
en functies zoals; een boerderij, moestuin, bakkerij, wasserette, kleermakerij, timmermanswerkplaats, 
boekbinderij en gastenverblijven. Voor deze kloosters wordt het steeds lastiger om zelfte voorzien in het 
Ievensonderhoud. 

Het klooster ontvangt op dit moment te weinig inkomsten om hierin te kunnen voorzien. De inkomsten 
die de abdij ontvangt zijn door de steenhouwerij die nog actief is en een kleine bijdrage van bezoekers die 
enkele dagen in het klooster verblijven. Daarnaast zijn de monniken vrijwel geheel afhankelijk van giften 
en donaties van oblaten, subsidies en de AOW uitkering van de monniken. Dit is echter niet genoeg om in 
het eigen levensonderhoud te voorzien en maakt de toekomst van het klooster onzeker. 
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15. Abdij Sint Benediclusberg, allium 
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Retraite 
Een belangrijk onderdeel van het kloosterritueel is het ontvangen van gasten. Centraal staat; 'ontvang 
je gast alsof het Christus zelf is'. Altijd door hebben de monniken zich geroepen gevoeld tot gastvrijheid. 
Sint Benedictus heeft er een hoofdstuk van zijn Regel aan gewijd. Mensen die in retraite willen en tot 
bezinning will en komen, kunnen enkele dagen in het gastenkwartier binnen de kloostermuren verblijven. 
Dit gastenverblijf biedt mannelijke gasten de gelegenheid enkele dagen in de abdij te verblijven om met 
de monniken mee te Ieven en te bidden, en, indien gewenst, ook mee te werken. Zij nemen daar deel aan 
de H. Eucharistie en de getijden, die in het Latijn gezongen worden. De gasten richten zij zich naar de 
dagindeling en de levenswijze van de monniken. De bezoeker wordt onderdeel van het kloosterleven en 
richt zich naar het kloosterritueel. 

Door de confrontatie met het monastieke Ieven, de structuur van het kloosterleven, de rust en stilte 
worden de voorwaarden gecreeerd om tot bezinning te komen. Bezinning houdt in dat iemand tot 
zichzelf komt en innerlijke rust creeert. Diegene moet zich bewust worden van zichzelf en stilstaan bij 
wat belangrijk is in zijnfhaar Ieven. De ideale omgeving voor deze bezinning is in een rustige, sacrale en 
sobere ruimte. 

Gesloten karakter 
De abdij wordt gekenmerkt door haar gesloten en strenger karakter als Benedictijner klooster en 
onderdeel van de congregatie van Solesmes. De abdij is zeer afwijzend ten opzichte van 'commercie' en 
een veelgehoorde uitspraak is dan ook dat het klooster vooral geen toeristisch trekpleister wil vormen. 
Daarnaast doet het klooster door zijn voorkomen als slotklooster en ligging erg gesloten aan. 

Vergrijzing 
Het klooster bestaat op dit moment nog uit 15 monniken. Dit aantal neemt verder af door de vergrijzing 
van de monniken en een gebrek aan aanwas van nieuwe monniken. Op dit moment is er een minimum 
aan monniken bereikt waardoor de toekomst en het voortbestaan van het klooster onzeker is. Daarnaast 
kunnen de monniken niet meer aile taken zelf uitvoeren door de hoge gemiddelde leeftijd en de 
zorg die ze dragen over elkaar. Hierdoor kan de kloostergemeenschap niet meer zelf voorzien in het 
levensonderhoud. Het klooster functioneert niet meer zoals het zou moeten functioneren. Door het 
gebrek aan aanwas van nieuwe monniken is het voortbestaan van de kloostergemeenschap in gevaar. 

' Wil Derkse , Een levensregel voor beginners, 2003. I.e., pag 17-18. 
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16. Rudas Bath, Boedapest, Hoogarije 
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01.6_Probleemstelling 

01.61_1 + 1::: 3 
Tijdens het vooronderzoek naar baden heb ik met het afstudeeratelier Poetisch Ingenieursschap 
studiereizen gemaakt naar verschillende baden en badculturen. In tegenstelling tot de meeste baden 
die we onderzocht hebben uit de Nederlandse badcultuur zijn er enkele voorbeelden van baden die 
wei een spirituele beleving oproepen en men tot bezinning komt vergelijkbaar met de ervaring tijdens 
een bezoek of verblijf in een klooster of kapel. Tijdens het bezoek aan het Rudas Bath in Boedapest en 
Therme Vals in Zwitserland komt men in tegenstelling tot bijvoorbeeld Thermae 2000 wei tot bezinning 
en geestelijke reiniging. Hier beleeft en ervaart de bezoeker het bad op een vergelijkbare wijze als tijdens 
het bezoek aan een klooster of kerk In deze baden was er volgens mij ook sprake van een "spirituele 
ervaring" en moment van bezinning. 

Gedurende de studiereizen constateerden we ook dat de koppeling tussen religie en baden in andere 
badculturen goed werkt en het baden en religie elkaar juist versterkt Hier is het baden onlosmakelijk 
verbonden aan religie en wordt het badritueel vormgegeven door religie. De rituelen en handelingen 
maken het baden tot een bijzondere en zelfs spirituele ervaring. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden 
in hamams uit de Islamitische badcultuur en badhuizen in Boedapest die gebaseerd zijn op de Romeinse 
badcultuur. 
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01.62_ Wellness * bezinning 
Terwijl er steeds minder mensen geloven en er grootschalige ontkerkelijking plaatsvindt, wordt de 
behoefte aan korte momenten van bezinning en geestelijke reiniging steeds groter in de complexe 
samenleving door de toenemende stress en de bewustwordingvan de mens als individu. Waarmen vroeger 
voor bezinning enkel in retraite kon gaan bij een klooster gaat men tegenwoordig op kuurvakanties. Men 
betaald voor wellness-arrangementen en bezoekt onder andere wellnesscentra en kuuroorden om tot 
bezinning te komen. Waar kloosters juist gekenmerkt worden door eenvoud en soberheid in zowel het 
bezinningsritueel als in de architectuur wordt het wellnessbad in Nederland juist gekenmerkt door een 
overdaad aan luxe, commercie, drukte en chaos en ontbreekt er een eenduidig ritueel. 

Er is behoefte aan een ander soort bad gang dan wordt aangeboden in de wellnessbaden in de Nederlandse 
badcultuur. Deze wellnesscentra in de Nederlandse badcultuur voldoen niet aan de vraag naar reiniging 
van geest en bezinning en een kwalitatiefhoogwaardige badfunctie. De manier waarop de wellnesscentra 
opgezet zijn en moeten voorzien in bezinning en geestelijke reiniging schieten naar mijn mening tekort 
en zijn de essen tie van het baden zoals die wei terug te vinden zijn in baden uit andere badculturen, uit 
het oog verloren. Door religie te koppelen aan wellness ontstaat er een synergie tussen deze twee. Dit 
is een badgang waarin religieuze bezinning en baden aan elkaar gekoppeld zijn en samenwerken. Nu 
worden deze bezinningstypen enkellos van elkaar aangeboden. 

17. Thenne Vals, Zwitser1and 



01.63_Baden in Abdij Sint Benedictusberg 
Door het gesloten karakter, afnemende geloof, ontbreken van aanwas en de financiele onzekerheid is de 
toekomst van abdij Sint Benedictusberg in gevaar. Het klooster heeft vee! moeite om hier een oplossing 
voor te vinden. Zij vertrouwen vooral op God in plaats van actief op zoek te gaan naar nieuwe monniken 
of inkomsten. Het is van belang dat het klooster ook in de toekomst kan blijven voortbestaan. Door 
haar historie, traditie en belangrijke rol als cultureel en architectonisch erfgoed is het belangrijk dat 
dit behouden blijft en niet veri oren gaat. Het klooster heeft een nieuwe visie nodig om bestaansrecht te 
hebben in de komende jaren. Een mooi uitgangspunt hierin vormt het citaat dat voortkomt uit de regel 
van Benedictus; "ledere crisis biedt de mogelijkheid tot vernieuwing." 

De onzekere toekomst van abdij Sint Benedictusberg biedt dan ook nieuwe mogelijkheden voor 
herorientatie in het klooster. De Benedictijner regel stelt dat het kloosterritueel niet gebonden is aan 1 
uitvoering maar dater altijd behoefte is aan uitbreiding van het kloosterritueel. Deze regel stelt daarnaast 
dat het klooster zicht aanpast aan de tijd. De abdij is op een punt beland dater herorientatie nodig is om 
de toekomst van het klooster veilig te stellen. 

Door een badfunctie toe te voegen en het kloosterritueel uit te breiden in Abdij Sint Benedictusberg 
zou het klooster een nieuwe toekomst kunnen krijgen. Door de uitbreiding met een bad zou de regel 
van Benedictus op een nieuwe manier ingevuld kunnen worden en het kloosterbestaansrecht krijgen 
voor de toekomst. Daarnaast zou er op deze manier een bad gang ontstaan met een eenduidig badritueel 
vergelijkbaar met baden uit andere badculturen met een religieuze koppeling. Een dergelijk bad zou wei 
voldoen in de behoefte aan bezinning en geestelijke reiniging. 
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01.7 _Doelstelling 

Het doel is om een kleinschalig kwalitatief hoogwaardige badfunctie te ontwerpen als uitbreiding en 
aanvulling op abdij Sint Benedictusberg die een synergie vormt tussen baden en religie en daarmee 
voorziet in een nieuwe vorm van bezinning en geestelijke reiniging. 

In het ontwerp wordt baden gekoppeld aan religie. Het klooster blijft in zijn huidige vorm behouden 
maar wordt uitgebreid met een badfunctie. Het kloosterritueel speelt een belangrijke rol voor het nieuwe 
badritueel. Het kloosterritueel met zijn rituelen en tradities geven vorm aan dit badritueel. 

Het bestaande ritueel en gebouw hebben vee) waarde, kwaliteit en historie. Deze blijven behouden 
en worden op een subtiele manier ingezet of aangepast in het ontwerp van de badgang. Door middel 
van de toevoeging van het bad aan het klooster ontstaat de mogelijkheid om te bezinnen. Daarnaast 
krijgt het klooster door herorientatie van het kloosterritueel en de regel van Benedictus een nieuw 
toekomstperspectief en een oplossing voor de crisis waarin het klooster verkeert. 



01.8 _ Onderzoeksvraag 

Op welke wijze kan een kleinschalige kwalitatiefhoogwaardige badgang als uitbreiding en toevoeging aan 
Abdij Sint Benedictusberg vorm worden gegeven die enerzijds een synergie tussen het kloosterritueel en 
badritueel vormt met als grondlegger een nieuwe vorm van bezinning en daarnaast het baden koppelt 
aan religie en een herorientatie vormt voor Abdij Sint Benedictusberg en het baden in de Nederlandse 
badcultuur? 
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DEEL 1: Bezinning in Abdij Sint Benedictusberg 
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_Proloog 

Dit dee) van het verslag vormt de basis en onderlegger voor de conceptvorming en het gedachtegoed 
in het ontwerp van het badgedeelte bij de Abdij. De Abdij heeft als architectuuricoon en Benedictijner 
klooster een grote waarde op zowel historisch en sociaal-cultureel als architectonisch vlak De Abdij is 
niet los te zien van het kloosterritueel dateen centrale plaats hierin inneemt. De Abdij zelfmet zijn ritueel, 
gedachtegoed van Dom van der Laan, regel van Benedictus en religieuze rituelen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Ze zijn niet los van elkaar te zien of te negeren. In het ontwerp van een badfunctie bij 
en in het klooster vormt het kloosterritueel en de manier waarop dit benaderd wordt een cruciale rol en 
belangrijk uitgangspunt. In het kader van dit project is het belangrijk om hier een duidelijk beeld van te 
vormen en grip op te krijgen om een ingreep te kunnen doen in het klooster. 

Een belangrijk onderdeel van het kloosterritueel vormt het ontvangen van gasten. Gastvrijheid is een 
van de centrale gedachtes in de 'regel van Benedictus'. Centraal uitgangspunt hierin is; 'ontvang je gast 
alsof het Christus zelf is'. Mensen die op zoek zijn naar bezinning en in retraite willen gaan, kunnen 
enkele dagen in een gastenverblijfbinnen de kloostermuren doorbrengen. Een dergelijke retraite is niet 
per definitie gebonden aan het Christelijke geloof. De Benedictijner monniken geloven in gastvrijheid 
ongeacht religie of godsdienst. De gasten kunnen enkele dagen in de abdij verblijven om het kloosterleven 
aan den lijven te ondervinden. Ze worden onderdeel van het kloosterritueel en richten zich naar de 
dagindeling, structuur en levenswijze van de monniken. Door zich te rich ten naar het kloosterritueel kan 
de gast tot innerlijke rust en bezinning komen. 

Tijdens het onderzoek heb ik het genoegen gehad gedurende drie dagen te gast te zijn in de Abdij en 
onderdeel uit te maken van het klooster. Deze drie dagen heb ik om de sfeer aan den lijve te ondergaan 
en een beter beeld te krijgen van de Abdij, naast de monniken geleefd. Deze bezinning wordt veroorzaakt 
door verschillende aspecten, die allen een belangrijke rol spelen tijdens het bezoek aan het klooster. 

lk ben van mening dat een dergelijke uiteenzetting in woord en beeld niet opweegt tegen het 
daadwerkelijke bezoek en verblijf in abdij Sint Benedictusberg. In dit dee) van dit verslag zal ik echter 
proberen de verschillende as pecten die deze bezinning en bijzondere ervaring veroorzaakten gedurende 
mijn persoonlijke ervaring en verblijf in het klooster onder woorden proberen te brengen. Aan de hand 
van deze ervaring zal ik proberen te duiden hoe een bezoek en verblijf in Abdij Sint Benedictusberg 
ervoor zorgt dat men tot bezinning en innerlijke rust kan komen. 

De belangrijkste aspecten van deze bezinning vormen de context, historie, architectuur en het 
kloosterritueel. In deze verhandeling wordt eerst de context van het klooster behandeld. Hierin wordt 
uiteengezet welke invloed de context heeft met betrekking tot het bezinningsritueel. De bezinning 
door de context wordt behandeld aan de hand van de stedelijke en natuurlijke Iaag. Hierin worden de 
karakteristieke elementen en indrukken behandeld die bepalend zijn voor de context. Daarna volgt de 
historische ontwikkeling van het klooster. Deze uiteenzetting van de historische ontwikkeling van het 
klooster vormt de basis voor de duiding van het bezinningsritueel in het klooster. 

Hierna volgt het bezinnen in het klooster zelf. Dit wordt uiteengezet aan de hand van het kloosterritueel. 
Hierin wordt het ritueel toegelicht en een poging gedaan de ervaring van een verblijf in het klooster 
onder woorden en in beeld en schematische weergave te brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van een 
algemene toelichting en het bezoek aan hetklooster van een retraitegast. Aan de hand van de verschillende 
routes, sequentie van ruimtes en rituele handelingen wordt de essentie van het klooster uiteengezet. 
Hierin staat de duiding van het kloosterleven en retraitegang die ikzelf als bezoeker ondergaan heb 
centraal. Hierin worden verschillende factoren zoals de dagindeling, structuur en gebouwdelen uitgelicht 
die een cruciale rol spelen in de bezinning en ervaring van het kloosterritueel. 
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02_Context 02.1_Aigemeen 

Een plek, landschap of omgeving kan een bepaalde rust en ruimte met zich meebrengen. Een wijds 
uitzicht of vergezichten, onverwachte zichtlijnen, intieme plekken, stilte, een rustige en natuurlijke 
omgeving. a! deze factoren hebben invloed op het welbevinden van de mens. Men komt in contact en 
gaat zelfs op in de omgeving. Een beschouwer wordt blootgesteld aan de wereld van de zintuigen, en 
men komt in aanraking met de rijke cultuur en natuur in de omgeving. Een dergelijke omgeving kan een 
spirituele ervaring oproepen en een manier of inspiratie vormen om te kunnen bezinnen. Het kan een 
plek creeren waar mens en zich kunnen herscheppen en tot zichzelf kunnen komen. 

Een belangrijk onderdeel van de ervaring en het tot rust komen bij Abdij Sint Benedictusberg vormt 
de context van de Abdij. Er is geen eenduidige definitie voor de context. Allereerst wordt de definitie 
van context geformuleerd zoals deze beschouwt en gebruikt wordt in deze verhandeling. Architectuur 
wordt meestal gemaakt voor een specifieke plek, een specifieke omgeving met een eigen al dan niet 
nadrukkelijk aanwezige geschiedenis. De kenmerken van deze plek, de situatieve randvoorwaarden 
vormen samen de context van het on twerp. 

De context wordt in deze verhandeling opgevat als het landschap van een gebied op een schaal van enkele 
kilometers, dat zijn karakteristiek ontleent aan een unieke combinatie van elementen en patronen. 

Rem Koolhaas benoemt het belang van de context in zijn boek 'S M L XL'. De 'geest van de plek' ofwel de 
'genius loci' en het stedelijke weefsel moeten volgens Koolhaas een uitgangspunt zijn voor het ontwerp. 
Het belang is voor iedere architect anders, maar hoe dan ook is de omgeving altijd aanwezig. De vraag 
waar iedere architect mee te maken krijgt is de vraag welke houding in te nemen ten opzichte van de 
omgeving. 

"Architectuur wordt vaak bedreven a/seen discipline die een optelsom van programma's omzet in een 
optelsom van vormen, daar waar de stad dan weer een optelsom van is. De stad wordt een opeenhoping van 
bewust lege hulzen, programmatische /eegtes en ongedefinieerde terreinen." 

De context van Abdij Sint Benedictusberg is uniek en karakteristiek voor deze locatie. Deze context speelt 
een belangrijke rol in het bezoek aan het klooster en bet bezinningsritueel tijdens een retraite. 

In het kader van deze verhandeling wordt de context opgesplitst in een stedelijke laag en natuurlijke 
laag. Aan de hand van de stedelijke en natuurlijke laag wordt inzicht verkregen in de vorm van de 
karakteristieke elementen en indrukken van deze lagen en hiermee de context van de Abdij. Deze 
elementen zijn uniek voor deze locatie en bepalen het gevoel van deze plek Hiermee wordt bet landschap 
uit elkaar getrokken en ontrafeld tot de belangrijkste elementen in de omgeving. De unieke elementen 
en patronen worden duidelijk gemaakt aan de hand van cartografische weergaves van het landschap en 
schematische indrukken en foto's. 

Voor de stedelijke laag zijn dit de morfologie en infrastructuur. Voor de natuurlijke laag zijn dit relief, 
water en bet groen. Deze facetten vormen sa men de meest kenmerkende factoren voor de context van het 
klooster. Ze bepalen de beleving van de context en hebben invloed op de ervaring van het retraitebezoek 
aan het klooster. 
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'De rijkswegmensen verve/en mij. 

/k vervee/ mij op het asfalt tussen de ki/ometerpalen. 

Deze mensen zijn naar iets heel bepaa/ds onderweg: 

naar winst, naar een doe/ voor hun eerzucht. 

Op de voetpaden staan in p/aats van ki/ometerpalen 

hazelnootstruiken. 

Daar wordt geslenterd om noten te vinden; 

men is daar om te zijn. 

Bij elke stap is men om daar te zijn, niet ergens anders.' 

"(Antoine de Saint Exupery )" 

49 I 



# 
I 

...... 

. 
I 

I 

•• . \ • ... .. .. ,, 
"* 

.• 

• 

, 
, ., 

t 

Situatie schaal1_10 000 

• • 



02.2_Stedelijke laag 

02.21_Morfologie 
De weg en route naar Abdij Sint Benedictusberg wordt gekenmerkt door kleine pittoreske dorpskemen 
en gehuchten. Deze kleine dorpjes liggen in een lintbebouwing langs de Rijksweg. Ze zijn hier enkele 
honderden jaren geleden gesitueerd vanwege het belang van deze weg als pelgrimsroute en in een 
nog verder verleden als belangrijke route voor de Romeinen. De bebouwing langs de wegen bestaat 
voornamelijk uit boerderijen en woonhuizen. Daarnaast is er sprake van een korrelstructuur van 
bouwwerken die verspreid liggen op de heuvels. Deze bebouwing op de heuvels zijn oude boerderijen. 
Vee! van deze boerderijen zijn oude vakwerkboerderijen en zijn volgens traditionele bouwmethodes 
gemaakt. Deze dorpen en gehuchten waaronder Mamelis ook valt zijn onderdeel van grotere gemeentes. 
Mamelis valt onder de gemeente Vaals. Dit zijn min of meer grote dorpen met niet meer dan 10 000 
inwoners. 

Mamelis ligt aan de voet van de beboste heuvel waarop abdij Sint Benedictusberg is gelegen. Hoewel 
de architectuur van het klooster doet vermoeden dat het ouder is, heeft Mamelis een veel langere 
geschiedenis. AI in de 13e eeuw ontstond er een nederzetting in Mamelis op de plaats waar nu de 
Mamelisserhoeve staat. De naam is vermoedelijk afkomstig uit 1243 van Mamelines toen zich hier a! een 
molen bevond. De naam van de nederzetting is waarschijnlijk afgeleid van het woord 'Mamilliacas'; de 
naam van de persoon Mamilo aan wie de nederzetting toebehoorde. 

Het gehucht heeft zich ontwikkeld door de vestiging van boerderijen langs de oude weg. Tegenwoordig 
heeft het gehucht ongeveer 80 inwoners en is Mamelis een beschermd dorpsgezicht. De bebouwing in de 
regio wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de abdij met zijn twee torens die hoven de bebossing 
op de heuvel uitsteken. 

18. Dorpskem Mamelis gemeente Vaals, achtergrond Abdij Sint Benedictusberg 
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02.22_1nfrastructuur 
Het klooster ligt aan een provinciale weg. de N278. Deze rijksweg verbindt Maastricht en Aken. Deze 
route tussen Maastricht en Vaals was lange tijd onderdeel van een pelgrimsroute. De weg is aangelegd ten 
tijde van de Romeinen die deze weg gebruikten als connectie tussen verschillende nederzettingen. Door 
de aanleg van de autosnelwegen A76 en A79 in de jaren zeventig van de vorige eeuw vormt de rijksweg 
niet meer de primaire verkeersroute tussen Maastricht en Aken. De weg vormt nog wei de belangrijkste 
ontsluitingsweg van het gebied. Daarnaast is het voor toeristen een aantrekkelijke route door het Zuid
Limburgse heuvellandschap met zijn karakteristieke dorpen. 

Door middel van een eigen weg is de abdij te bereiken vanaf de rijksweg. Door de Jigging van het klooster 
op de top van een heuvel en bebossing rond het klooster heeft de rijksweg vrijwel geen invloed op 
het klooster. Het klooster ligt als het ware verborgen op de heuvel achter een gordijn van bomen en 
begroeiing. Het contrast tussen de drukke rijksweg en de stilte bij aankomst bij het klooster is groot. 
Waar de rijksweg gekenmerkt wordt door de drukte en geluid van het verkeer en de voortrazende 
samenleving lijkt de tijd bij aankomst bij het klooster stil te staan. Deze ervaring begint al wanneer een 
bezoeker de Rijksweg afslaat en deze smalle bergweg oprijdt. 

De omgeving van de Abdij en in het bijzonder het gehele heuvelland staat bekend om zijn voetpaden en 
wandelroutes. Deze zijn ook onderdeel van het bezinningstoerisme in Zuid-Limburg. Vanuit het klooster 
zijn er verschillende wandel routes die rond het landgoed van het klooster leiden. Het gedicht van 'Antoine 
de Saint Exupery' aan het begin van het hoofdstuk typeert de essentie van deze zinnenprikkelende 
wandelingen; het contact met de omgeving. het individu, de natuur. Ondanks dat de wandelaar Ioopt 
staat men als het ware stil. 

19. Rijksweg gezien vanaf heuvellop Abdij 
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02.3_Natuurlijke laag 

02.31_Relief 
De omgeving wordt gekenmerkt door groene, hehoste, glooiende heuvels en dalen. Het heuvelland om vat 
het grootste dee) van Zuid-Limhurg. Deze heuvels vormen uitlopers van de Ardennen en de Eifel. De 
hoogste toppen zijn iets hoger dan driehonderd meter hoven NAP. Dit staat in groot contrast tot de rest 
van Nederland dat gekenmerkt wordt door zijn vlakke landschap en Jigging onder zeeniveau. 

De ahdij is gelegen in een zeer rustige en rustieke omgeving en gelegen op een idyllische plek in het 
Limhurgse heuvelland hovenop een heuveltop op een hoogte van 170 meter hoven het NAP ten noorden 
van de Rijksweg. Het klooster is tegen en in de heuvel gebouwd en ligt deels verzonken in de aarde. Het 
maaiveld rond het klooster heeft een hoogteverschil van ongeveer 10 meter waardoor de gehouwdelen 
op verschillende niveaus liggen. 

Het klooster geeft vanaf de heuvel een prachtig uitzicht. Vanuit het klooster kijkt men uit over de 
heuvels, de dorpen en het dal. Daarnaast hehhen de tuinen enkele uitzichtpunten van waar men over 
het heuvelland kan zien. Een dergelijk landschap zorgt nederigheid en een gevoel dat de mens niet 
kan vatten. Men waant zich in een andere wereld en het glooiende heuvelland zorgt voor rust en stilte. 
Wanneer men door het heuvelland dwaalt, wordt men steeds weer verrast door nieuwe vergezichten en 
interessante zichtlijnen. Het is iedere keer een verrassing wat zich achter de volgende heuveltop bevindt. 
In een dergelijke omgeving ontsnapt men aan de dagelijkse hectiek kan men dichter tot het individu 
komen. 

20. heuvelland gezien vanaf de Rijksweg richting noorden 
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02.32_Water 
Het landschap kenmerkt zich naast de door met weilanden en bossen begroeide heuvels met kleine 
beekjes en rivieren die het landschap doorklieven. Deze stroompjes meanderen door het landschap 
en vinden zo hun weg richting lager gelegen gebieden. Deze stroompjes staan in sterk contrast met de 
inkadering van het water in de noordelijke delen van Nederland. Hier wordt hetwater vooral gekenmerkt 
door lange rechte sloten en waterwegen die mede ervoor gezorgd hebben dat het land ontgonnen kon 
worden. 

De Selzerbeek ontspringt 250 meter over de grens met Duitsland ten noorden van Vaals en stroomt 
vervolgens door Mamelis. Onderweg wordt de Selzerbeek gevoed door verschillende zijrivieren en 
mondt uiteindelijk uit in de Geul bij het dorp Partij. Volgens de overleveringen was de molen aan de 
Selzerbeek het eerste bouwwerk dat in Mamelis heeft gestaan en daarmee teruggaat tot 1243. Tot ver in 
de twintigste eeuw is er een andere watermolen, de Schoeikmolen in dienst geweest bij de Selzerbeek 
De Selzerbeek heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van Mamelis. 

Tussen de Rijksweg en het klooster bevindt zich de Selzerbeek De Selzerbeek vormt een fysieke barriere 
tussen de Rijksweg met het asfalt en kilometerpaaltjes waar het verkeer langs raast en de rust en 
eenvoud van het monastieke Ieven in het klooster waar de tijd geen rollijkt te spelen. Om deze barriere 
te beslechten moet een bezoeker over het oude bruggetje om in deze 'nieuwe wereld ' te komen. Met het 
oversteken van dit bruggetje betreedt men de wereld van het klooster en ontsnapt men aan de drukke 
en chaotische maatschappij van tegenwoordig. Men komt in een omgeving van religieuze spiritualiteit 
en bezinning. 

21. Selzerbeek te Mamelis, Zui<H.imburg 
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02.33_Groen 
De context waarin het klooster zich bevindt wordt gekenmerkt door een zeer 'groene' omgeving. Aan 
weerszijde van de Rijkswegwordt hetlandschap gedomineerd door grasvlaktes en weilanden die gevormd 
worden en meegaan in het glooiende landschap. Deze groene vlaktes worden vaak geaccentueerd door 
lange bomenrijen langs de wegen en tussen de velden onderling. Het groen van de vel den en weilanden 
wordt afgewisseld met bebossing. Deze bebossing is gelegen op de heuveltoppen rond de Abdij zelf en 
ten zuiden richting Vijlen. 

Onderaan de heuvel van abdij Sint Benedictusberg zijn weilanden gelegen die het eigendom zijn van 
abdij Sint Benedictusberg. Deze weilanden worden doorkliefd door de Selzerbeek. De bebossing scheidt 
het klooster van de Rijksweg en zorgt ervoor dat het gebouw verscholen gaat achter een gordijn aan 
bomen. Min ofmeer in de achtertuin en bovenop de heuvel is het 'Kolmonderbos' gelegen. Hier bevond 
zich vroeger ook de steengroeve van de Abdij. 

Door de Jigging van de Abdij achter en tussen deze bebossing versterkt het gevoel van een andere wereld 
waarin het klooster zich bevindt. Het vormt een gelsoleerde, verscholen en mysterieuze omgeving. 
In combinatie met het heuvelland en landschappelijke elementen doet de omgeving onregelmatig, 
dynamisch, ongestructureerd en verwilderd aan. Deze omgeving staat in scherp contrast met wereld 
aan de binnenkant van de kloostermuren waar deze vrijheid, onregelmatigheid afwezig is. Het klooster 
wordt juist gekenmerkt door zijn structuur, regelmaat en eenvoud. 

22. Kolmonderbos ten nOOiden van Abdij Sint Benedictusberg 

59 I 



23. Lanen in kloostertuin noordkant Abdij Sint Benedictusberg 
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02.4_Bezinning in context 

Het heuvelland kenmerkt zich door een sterke dynamiek in de context. Er zit geen structuur in het 
heuvelland in tegenstelling tot bijvoorbeeld het polderlandschap. Het heuvelland kenmerkt zich als een 
dynamische context waarin structuur ontbreekt. Terwijl de mens de natuurlijke omgeving in Nederland 
vrijwel geheel gecultiveerd heeft behoudt de context van de Abdij voor een groot dee! zijn natuurlijke 
karakter. 

Het heuvelland ademt nog een rustiek, landelijk en vrij gevoel uit, waar de mens en huidige maatschappij 
ogenschijnlijk nog geen vat op heeft gekregen. Het landschap heeft een wijds, natuurlijk en ongerept 
karakter en is moeilijk te bevatten door de mens. Dit in tegenstelling tot de polders die volledig naar de 
hand van de mens zijn gezet. Het heuvelland glooit en gaat van hoog naar laag. Wanneer men door het 
landschap dwaalt, is het op iedere heuveltop weer een verrassing wat het uitzicht op de top prijsgeeft en 
achter de volgende heuveltop ligt. 

Dit gevoel is het sterkst in de boss en rond het klooster. Door de Jigging van de Abdij achter en tussen deze 
bebossing wordt het gevoel van een unieke wereld en landschap versterkt. Het vormt een verscholen 
en mysterieuze omgeving. In combinatie met het heuvelland en landschappelijke elementen doet de 
omgeving willekeurig, ongestructureerd en verwilderd aan. Deze omgeving staat in scherp contrast met 
wereld aan de binnenkant van de kloostermuren waar deze vrijheid, onregelmatigheid afwezig is. Het 
klooster wordt juist gekenmerkt door zijn structuur, regelmaat en eenvoud. 

Het klooster geeft vanaf de heuvel een prachtig uitzicht. Vanuit het klooster kijkt men uit over de heuvels, 
de dorpen en het dal. Daarnaast zijn er vanuit het klooster en zijn directe omgeving enkele uitzichtpunten 
van waar men over het heuvelland kan zien. Men waant zich in een andere wereld en het glooiende 
heuvelland zorgt voor rust, stilte, prachtige vergezichten en interessante zichtlijnen. In een dergelijke 
omgeving kan een individu in contact komen met zichzelf. Het contrast tussen de omgeving waar men 
zich bevindt en de natuurlijke omgeving is ingekaderd veroorzaakt een spirituele ervaring. Deze ervaring 
hoeft niet van religieuze aard te zijn maar kan ook een gevoel innerlijke rust en contemplatie zijn .. 

De Abdij ligt in dit heuvelland verankert en vormt een sterk contrast met het landschap en relief door 
zijn strakke en rechte vormen. Het gebouw veroorzaakt een sterke dynamiek ten opzichte van het relief 
van de context. Ze ligt verankert in deze omgeving en kadert het heuvelland als het ware in. Het contrast 
tussen deze natuurlijke omgeving die niet te bevatten is door de mens en de kloostermuren waarbinnen 
een rust, sereniteit en structuur heerst, is het grootst direct rond het klooster door zijn Jigging op de 
heuveltop en in het bos. 

Het gebouw en zijn directe omgeving (de kloostertuinen) vormen de ervaringsruimte waar de natuurlijke 
omgeving afgescheiden is door middel van architectonische ruimte. Deze combinatie zorgt voor een 
interessante wisselwerking tussen de context, plek en gebouw. Door het scherpe contrast is de ervaring 
en beleving tijdens het bezoek of verblijf in Abdij Sint Benedictusberg het grootst. Door deze combinatie 
van de natuurlijke omgeving en architectonische ruimte komt men tot bezinning. 

VanderLaan sprak overdeze natuurlijke omgeving datdeze door de mens niette bevatten is. Als de mens in 
de natuurlijke omgeving wil kunnen bestaan moet het ervaringsruimte door middel van architectonische 
ruimte afkaderen om te kunnen bestaan. De combinatie tussen dit ongrijpbare en oneindige van de 
natuurlijke omgeving en de essentie van de ervaringsruimte in de architectonische ruimte zorgt voor 
een mooie wisselwerking. Een dergelijke omgeving geeft de essen tie weer van bezinning en zorgt voor 
een plek waar de mens nader tot zichzelf kan komen. 
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1921 Start bouw klooster 

1923 Klooster Bohm en Weber voltooid 

1940 Bouw gestaakt door het uitbreken van W02 

1944 Uitwijzing Duitse monniken 

1951 Heringebruikname van het Klooster 

1956 Aanstelling Dom van der Laan 

1961 Crypte voltooid 

1962 Verbouwing refter in zuidvleugel 

1966 Bouw kruismonument op het voorplein 

1968 Kerk en Atrium voltooid en wijding nieuwe westvleugel met entree en 
spreekkamers 

1970 Ontwerp kloostertuin en begraafplaats aan noordkant 

1980 Restauratie en correctie oude Binnenhof, sloop trappentoren en bouw 
kolommengalerij 

1987 Sacristie, bibliotheek en tweede hof voltooid 

1992 Verbouwing oude ingang 

2003 Renovatie hal bij de refter 

2004 Buitengevels cry pte atrium en kerk gekeimd 

2012 On twerp uitbreiding en toevoeging met een badgedeelte 

tijdslijn Abdij Sint Benedictusberg 



03 _Historie 03.1_Aigemeen 

Een belangrijk onderdeel in het tot rust komen en bezinnen in het klooster vormt de architectuur van 
het klooster. Om deze te kunnen duiden is het van belang om het klooster ook in historische perspectief 
te bekijken. 

"Architectuur is een continue activiteit die haar zin in zichzelf vindt. Het gebouw is een actief, werkzaam 
gegeven. Een dynamiek vol spanning. Het gebouwde wordt continu gebouwd, het blijft gebouwd worden, 
zelfs als het een rufne is geworden. Hetgebouw is in zijn statische materialiteit een /evend ding." 1 

Het gebouw is een actiefwerkzaam gegeven, een levend ding dat zich blijft ontwikkelen. Men kan stellen 
dat een gebouw nooit af is. Het 'Ieven' van het klooster is tot op heden in globaal twee del en in te del en. 
De eerste periode uit het Ieven van het klooster vormt het gedeelte ontworpen door Dominikus Bohm en 
Martin Weber in het begin van de 20e eeuw. Dit is de geboorte en vroege jeugd van het klooster. De jeugd 
van het klooster werd abrupt afgebroken door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Deze zorgde 
voor een diepe crisis voor het klooster. 

Na de tweede oorlog duurde het enkele jaren tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw om uit deze crisis 
te komen. Het tweede deel van het Ieven begint met de toetreding van monniken uit Oosterhout in de 
jaren vijftig en de uitbreiding van Dom Hans van der Laan. Dit is te zien als de peri ode waarin het klooster 
volwassen is geworden en tot wasdom is gekomen. De ontwikkeling van het klooster in de tweede helft 
van de 20e eeuw is niet los te zien van Dom van der Laan en de ontwikkeling van zijn theorie. Het klooster 
is in deze periode uitgebreid met de bouw van de crypte, kerk en atrium en als voltooiing de bouw van de 
sacristie en bibliotheek waardoor het tweede hof ook voltooid werd. 

Momenteel aan het begin van de 21ste eeuw breekt er een nieuwe periode aan in het Ieven van het klooster. 
Er is een nieuwe crisis ontstaan die wordt veroorzaakt door de ontkerkelijking, financiele problemen en 
vergrijzing van het klooster. Het klooster staat voor een nieuwe fase en is toe aan herorientatie. Een 
nieuwe ontwikkeling in het Ieven van het klooster kan een herorientatie vormen met de uitbreiding met 
een badfunctie. 

' Dom Hans van der L.aan. Ter ere van dom van der laan, I.e., p. 30. 

63 I 



24. zuidgevel en torens Abdij Sin! Benedictusberg 
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03.2_Bebouwing periode 1: Dominikus Bohm en Martin Weber 

_ Ontwikkeling 
In 1922 is begonnen met de bouw van het Benedictijner klooster naar het ontwerp van de architecten 
Dominikus Bohm en Martin Weber. Het klooster was bedoeld voor de monniken van Merkelbeek, het 
eerste Benedictijner instituut in Nederland sinds de reformatie. Dominikus Bohm werd gevraagd voor 
het ontwerp omdat hij al verschillende religieuze gebouwen ontworpen had in Duitsland. Het klooster 
ontworpen door Bohm en Weber wordt gekenmerkt door zijn rijkelijke ornamentering en decoraties 
volgens de traditie van de kloosterbouw. Door geldgebrek werd de bouw een jaar nadat de monniken 
arriveerde in 1923 stilgelegd. De bouw werd in 1927 pas weer hervat toen het klooster overging van de 
'congregatie van Subiaco' naar de 'congregatie van Beuron'. 

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de bouw wederom stilgelegd. Hierdoor is het 
oorspronkelijk on twerp van de abdij nooit afgemaakt. Meest opvallende element datto en niet afgemaakt 
is, is de grote Abdijkerk. Het uitbreken van de oorlog belemmerde opnieuw de bloei van het klooster 
en ontstond er een interne crisis die het voortbestaan van het convent bedreigde. In 1939 moest een 
gedeelte van de Duitse monniken in militaire dienst en voor de andere monniken bleek het moeilijk 
politiek neutraal te blijven. 

Na de Tweede Wereldoorlog is het klooster jarenlang bewoond door Amerikaanse soldaten, politieke 
gevangenen en vanuit Indonesie gerepatrieerde gezinnen. Ondanks verwoede pogingen om het archief 
en verschillende voorwerpen te beschermen is een groot deel van het archief verloren gegaan en is er 
veel vernield en gestolen uit het klooster. Dankzij de zorgen van de enige Nederlandse monnik van de 
communiteit werden wei de sacristie en bibliotheek voor plundering gespaard gebleven. In deze jaren is 
het klooster behoorlijk uitgeleefd. In 1951 werd het klooster weer bewoond door een groep van dertien 
monniken afkomstig uit Oosterhout en leefde de abdij weer op onder Ieiding van 'abt Dom Vincent Truyen'. 

_Architectuur 
Het kloosterdeel dat door Bohm en Weber ontworpen is, is gebouwd volgens de traditie van de 
kloosterbouw zoals die tot 1922 gebruikelijk was. Het project kenmerkt de traditionele plattegronden van 
Benedictijner kloosters. Het gedeelte van Bohm omvat vier vleugels rond een Binnenhof. De voorgevel 
welke op het zuiden is gericht, heeft twee ronde massieve hoektorens. Deze twee karakteristieke 
cilindervormige torens aan iedere kant van de zuidzijde van het klooster hebben een kegelvormig dak en 
torenen boven de bomen op de heuvel uit. 

De bakstenen die men gebruikt heeft in het ontwerp, 'Se/fl<ant' geheten zijn uitzonderlijk groot en komen 
uit het Nederiands-Duitse grensgebied. De muren zijn niet gepleisterd zodat op de natuurlijke kleuren 
van de stenen de speelse versieringen goed uit doen komen. Ze vormden echter een te groot contrast met 
de natuurlijke omgeving volgens Dom van der Laan. De rijen vensters en de uitspringende erkers, vooral 
in het Binnenhof, doen denken aan de kloostergebouwen op de Berg Athos in Griekenland. 

Rondom het Binnenhof bevinden zich gelijkvloers, de kruisgang met refter en gastenkwartier en op de 
eerste verdieping een tweede kruisgang met kapittelzaal, scriptorium en monnikencellen. De betonnen 
gewelven zijn hier op oorspronkelijke wijze gedecoreerd: een sterrenhemel van ruitvormige raten welft 
zich over de gangen. Dit is gebaseerd op de kerk van 'Neu-Ulm' waar de gewelven op eenzelfde manier 
zijn vormgegeven. Twee monumentale trappen verbinden vervolgens de kruisgang boven met de refter 
beneden. 
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In het ontwerp van het oude gedeelte hebben Bohm en Weber gebruik gemaakt van verschillende 
stijlkenmerken en onderdelen uit een aantal typologische kenmerken betreffende de kloosterbouw uit 
die periode. In het kloosterontwerp van Bohm zijn de volgende stijlkenmerken en typologieen terug te 
vinden: 

Traditionele kloosterbouw: vier vleugels in een carree-vormige bebouwing rondom 
de kloostertuin met een oostelijk georienteerde kerk aan de noordzijde van het hof. 

Middeleeuws kasteel: De ronde torens op de hoe ken van het slot en de plaatsing van 
het klooster bovenop de heuvel geven het klooster het imago van een versterkte 
vesting. 

Romantische architectuur: De trappentoren in het oorspronkelijke on twerp en de 
gevelopeningen in het hof ogen Venetiaans. Dit zijn elementen die later door Van der 
Laan zijn aangepast en verwijderd. 

Het door Bohm ontworpen klooster contrasteert sterk met het landschap. Het to rent hoven zijn omgeving 
uit en gebruikt het hoogteverschil binnen het terrein als podium. Het klooster wordt enigszins verhuld 
door de bomen die tussen de Rijksweg en het klooster staan. In het oorspronkelijke on twerp was een 50 
meter hoge klokkentoren van de kerk opgenomen. Deze zou oorspronkelijk een baken in het landschap 
moeten worden die van veraf zichtbaar moest zijn. Deze is echter nooit gebouwd. 

25. Abdij Sint Benedictusberg in 1968 



03.3_Bebouwing periode II: Dom Hans van der Laan 

_ Ontwikkeling 
In 1956 werd Dom van der Laan gevraagd om het klooster te voltooien met een abdijkerk en uit te 
breiden met een bibliotheek, sacristie en een open arcade met een nieuw hof. Van der Laan bewoonde 
zelfhet klooster als Benedictijner monnik en architect. Hij maakte in een keer het ontwerp voor de gehele 
uitbreiding maar het is in verschillende fases uitgevoerd. 

Eerst werd er begonnen met de bouw van de crypte, ook wei de benedenkerk genoemd om de monniken 
een gebedsruimte te geven. Hierna werd de bovenkerk gebouwd volgens de typologie van een basilica 
incl usiefhet atrium. In 1968 is de kerk plechtig geconsacreerd en in 1987 is het klooster voltooid met een 
nieuwe sacristie en bibliotheek Deze vormen sam en een tweede hof ten noorden van het bestaande hof. 
Dit laatste deel heeft de Limburgse Architectuurprijs gewonnen. 

Gedurende deze hele periode van de jaren vijftig tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden er 
ook verschillende wijzigingen aangebracht in het oude gedeelte ontworpen door Bohm naar de inzichten 
van Dom van der Laan. Verder werd de kloostertuin en begraafplaats aangelegd volgens de ideeen van 
Dom van der Laan. Het duurde in totaal bijna dertig jaar voordat aile plannen uitgevoerd waren. 

_Architectuur 
De bebouwing van de kerk en crypte is volgens de typologie van een basilica gebouwd inclusief een 
atrium als vestibule. Deze twee typologieen zijn kenmerkend voor de Bossche School. Elk aspect van het 
ontwerp was bedoeld om te voldoen aan de benodigdheden van de monniken en regel van Benedictus. 
Het hele gebouw is gebaseerd op extreme helderheid en de ruimtes worden rechtstreeks gevormd door 
de karakteristieken van het constructiesysteem en de gebruikte materialen. Iedere functie onderscheid 
zich van anderen en de verkeersroutes zijn duidelijk te onderscheiden net als de biokhuizen, kerk en 
bibliotheek. 

Daarnaast is alles gericht op het tonen van de ware aard van iedere component. De regel van het 
Plastische Getal plaatst dit alles in een netwerk van proportie en vormt de onzichtbare maatvoering van 
het ontwerp van het gebouw. Deze is zowel simpel als complex en maakt het gebouw tot een modern 
architectonisch meesterwerk 

In de gebouwdelen ontworpen door Dom Hans van der Laan zijn ook verschillende klassieke invloeden 
te herkennen. Deze invloeden zijn veel voorkomend in deze regio door bijvoorbeeld de Romeinse invloed 
op onder andere Maastricht en Heerlen. Klassieke typologische kenmerken zijn terug te vinden in de 
basilica, atrium en de rondgangen met zuilenrijen. Andere klassieke kenmerken in het ontwerp van Dom 
van der Laan zijn terug te zien in: 

Materiaalgebruik: Het beton en wanden zijn afgesmeerd met cement (gekeimd). 

Bouwwijze: Het zichtbaar Iaten en stapelen van de betonnen balken ( deze zijn in het 
bijzonder zichtbaar in de bovenkerk). 

Muurafdekking: het gebruik van terra cotta dakpannen ( nonnen en monnikenpannen ). 

Rationaliteit: De klassieken werkten volgens strikte regels van maten en verhoudingen. 
Dom Van der Laan ontwikkelde zijn eigen maatsysteem en paste dit consequent toe 
in het ontwerp. 
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26. oostzijde klooster, aansluiting oude en nieuwe gedeelte 
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In tegenstelling tot het oorspronkelijke deel van het klooster ontworpen door Bohm en Weber is het 
kloosterdeel ontworpen door Van der Laan niet ontworpen volgens de traditie van de kloosterbouw. 
Typologieen die terug te vinden zijn in de gebouwdelen van Dom van der Laan zijn die van de basilica. De 
kerk is noordelijk georienteerd in plaats van oostelijk zoals altijd gebruikelijk was. Daarnaast speelt de 
Bossche School een belangrijke rol. De gehele nieuwbouw is gebouwd naar de Bossche School. 

De gebouwdelen ontworpen door Van der Laan gaan in tegenstelling tot het oude kloostergedeelte juist 
op in de natuur. De gebouwen liggen lager dan de bestaande bebouwing en zijn tegen en gedeeltelijk in 
de berg gebouwd in plaats van er bovenop. 

Daarnaast is het gebouwdeel ontworpen door Van der Laan een met de natuur door de materialisatie 
van het ontwerp. Voor het gebouwdeel ontworpen door Van der Laan zijn voornamelijk natuurlijke, 
ruwe materialen gebruikt: steenachtige materialen, ruwe beton en hardsteen afkomstig uit een groeve 
op dezelfde heuvel als de Abdij. Daarnaast zijn er voor de afwerking van het interieur ruwe, houten 
planken gebruikt. Het geheel vormt een compositie en spel van verschillende grijstinten. Van de warme 
grijstinten van de meubels tot de koele grijstinten van het beton en de vele gradaties ertussen. 

Van der Laan heeft niet aileen gebouwdelen toegevoegd aan het complex. Hij heeft ook verschillende 
aanpassingen gedaan aan het bestaande gebouw ontworpen door Bohm en Weber. Reden hiervoor was 
dat deze volgens Van der Laan te geornamenteerd waren en daardoor volgens Van der Laan niet binnen 
de leer van Sint Benedictus pasten. De aanpassingen zijn onder andere. 

De ronde trappentoren tegen de noordzijde van het oude Binnenhof is afgebroken. 
Deze is vervangen door een portico in Bossche School stijl. 

De grote gevelopeningen in het hof op de begane grond in dezelfde stijl als de ronde 
trappentoren) zijn deels dichtgemetseld en ontdaan van zijn ornamentering. 

De ramen aan de zuidzijde van het slot zijn terugliggend geplaatst in de gevel. 
Daarnaast is aan de bovenzijde een betonnen latei hierdoor naar voren gekomen. 

De puntdaken op de ronde torens vielen oorspronkelijk over de bakstenen wand en. 
Deze zijn naar binnen verplaatst zodat het dak in dienst komt te staan van de gevel. 

De dakkapellen op de puntdaken zijn verwijderd. 
Deze waren volgens Van der Laan ook te uitbundig geornamenteerd. 

Het gewelfde plafond in de abtskapel is afgetimmerd als een laatste aanpassing in 
2003. 
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27. regel van Benedictus in boekvorm (boven)kerk 
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04_Kioosterritueel Abdij Sint Benedictusberg 04.1_Aigemeen 

"Het kloosterritueel omvat aile rituelen, gebruiken, handelingen en activiteiten die plaatsvinden binnen 
de kloostergemeenschap. In dit kloosterritueel draait het om aandacht, rust, eenvoud, bescheidenheid en 
toewijding." 

In dit hoofdstuk worden de karakteristieke elementen en belangrijkste aspecten uiteengezet die zorgen 
voor innerlijke rust en bezinning tijdens een retraite in Abdij Sint Benedictusberg. Dit wordt toegelicht 
uit het oogpunt van een gast die enkele dagen in het klooster verblijft. Dit gebeurd aan de hand van mijn 
persoonlijke ervaring. Deze ervaring is niet eenvoudig onder woorden te brengen of te duiden. Om deze 
ervaring het best te duiden zou iemand deze ervaring zelf moeten ondergaan. Het kloosterritueel speelt 
een belangrijke rol in de conceptvorming en ontwerphouding voor het on twerp van het badgedeelte. In 
dit hoofdstuk worden de karakteristieke elementen van het kloosterritueel in Abdij Sint Benedictusberg 
uiteengezet aan de hand van een duiding in woord, foto en schematische weergave. 

In het klooster wonen tot op heden nog vijftien Benedictijner monniken. Het klooster biedt plaats aan 
40 bewoners, monniken en novicemonniken. Wanneer iemand een kloosterleven ambieert wordt deze 
eerst novice om zo voorbereid te worden op het Ieven in het klooster. Op dit moment won en er echter 
geen novicen in Abdij Sint Benedictusberg. Er is vrijwel geen aanwas van nieuwe monniken en daarnaast 
is er sprake van vergrijzing in het klooster. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is hoog en varieert 
momenteel tussen de vijftig en zeventig jaar. 

Naast de monniken is er een groep mensen die verbonden zijn aan het klooster maar buiten de 
kloostermuren Ieven. Dit zijn oblaten en vormen in principe de vaste gasten van het klooster. Oblaat zijn 
betekend letterlijk; "je Ieven van een afstand afstemmen op hetmonastieke Ieven van de kloostergemeenschap 
waaraan men verbonden is." Deze mensen Ieven volgens de regel van Benedictus aileen niet vanuit een 
klooster zelf. Ze zijn lid van een religieuze stichting die in plaats van geloften slechts een oblatie of 
toewijding aan de kloosteroverste aflegt. Ze bezoeken en verblijven regelmatig in het klooster en Jeveren 
daarnaast een vaste bijdrage aan het klooster in financieel opzicht. 

Een centrale rol in het kloosterritueel speelt de 'liturgie'. De liturgie is het geheel van voorgeschreven 
gebeden, ceremonien en handelingen die een eredienst uitmaken. Bijzonder aan de liturgie van Abdij 
Sint Benedictusberg is dat deze ontworpen is door Dom van der Laan. Aile voorwerpen, kleding, meubels 
zijn ontworpen volgens de theorie van het Plastisch Getal. 

De Abdij is officieel niet te bezichtigen. Men kan zich wei bij aile gebedsdiensten van de gemeenschap 
aansluiten. Aan de ontvangst van individuele bezoekers en groepen, vooral voor het bijwonen van de 
liturgische diensten, wordt dan ook graag tijd en aandacht besteed. De monniken willen vermijden dat 
hun abdij als een I outer toeristische attractie beschouwd wordt. Gas ten hebben de mogelijkheid in retraite 
te gaan in abdij Sint Benedictusberg. Mannelijke gasten kunnen enkele dagen in de abdij verblijven. Het 
klooster biedt op dit moment plaats aan 8 retraitegasten. Er kunnen geen dames ontvangen worden, 
aangezien het gastenkwartier zich binnen het slot van de monniken bevindt. 

Centraal in het tot innerlijke rust en bezinning komen gedurende een retraite staat het Ieven volgens 
het kloosterritueel. Belangrijkste aspecten in dit ritueel zijn de verschillende religieuze rituelen en 
handelingen gecombineerd met de structuur, regelmaat en dagindeling van het klooster. Uitgangspunt 
hierin vormt de regel van Benedictus. Verder wordt een retraite gekenmerkt door de stilte, soberheid, 
eenvoud en rust. Door de combinatie van dit alles met de dagindeling van de monniken, de structuur 
door middel van gebed, werk en ontspanning heeft het kloosterritueel een heilzame werking hebben op 
het individu. 
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04.2_Functieomschrijving 
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Plattegrond verdieping 0_ 
Legend a 

1. opslagruimte entreegebouw 6. kloostergang 

2. wasserette 7. dienstingang 

3. timmermanswerkplaats 

4. bierbrouwerij 

5. opslagruimte 
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Plattegrond verdieping 1_ 
Legend a 

1. voorportaal 6. atrium 11. keuken 16. kelder sacristie 21. arcade 

2. portiersruimte 7. crypte 12 refter 17. kapel 22. oude binnenhof 

3. ontvangsthal 8. kloostergang 13. kruisgang 18. ingang tuinzijde 23. opslagruimte 

4. ontvangstruimte 9. oude portiersruimte 14. gastenverblijf 19. oude voorplein 24. trappenhuis 

5. sanitaire voorzieningen 10. kapittelzaal 15. gastenzaal 20. oude hoofdingang 25. parkeerplaatsen 
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Plattegrond verdieping 2_ 
l.egenda 

1. allium 6. bibliotheell 11. abtskapel 16. kruisgang 

2. (boven)kerk 7. open arcade 12. abts kamer 17. opslagruimle 

3. nieuwe kloostergang 8. 2e binnenhof 13. monniken torenkamer 

4. gang sacristie_kerk 9. arcade 14. sanitaire voorzieningen 

5. sacristie 10. monnikencel 15. trappenhuis 
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Plattegrond verdieping 3_ 
Legenda 

1. ldollkentoren 6. kloostergang 

2. bibliolheek 1 e verdieping 7. trappenhuis 

3. archiefzolder 8. opslagruimte 

4. novicenkamer 

5. sanitaire VOOIZieningen 
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04.3_Regel van Benedictus 

Abdij Sint Benedictusberg is een Benedictijner klooster en is onderdeel van de 'congregatie van 
Solesmes'. De monniken Ieven en handelen naar de 'regel van Benedictus'. De 'Regula Benedicti' is de 
kloosterregel van de heilige 'Benedictus van Nursia' die leefde in de zesde eeuw na Christus. De regel van 
Benedictus vormde in de Middeleeuwen de beroemdste en meest invloedrijke leefregel voor monniken. 
Voornamelijk de Benedictijnen, Cistercienzers en de Trappisten volgen de regel van Benedictus. De regel 
van Benedictus is geen leer maar een levenswijze, een leidraad die houvast kan bieden en daarnaast kan 
zorgen voor harmonie en stilte in het Ieven. 

In de Benedictijner spiritualiteit wordt geen onderscheid gemaakt in gradaties van spiritualiteit. 
Uitgangspunt in de benaderingvan de regel van Benedictus is dater aileen maar regels voor beginners zijn 
en men nooit is uitgeleerd hierin. De Benedictijner spiritualiteit is heel down-to-earth, niet dramatisch of 
mystiek, maar bescheiden en sober. 

Centraal beginsel van de regel van Benedictus is 'ut omnibus Deus glorificetur'. Dit betekend opdat God 
in alles wordt verheerlijkt, dat alles een kans biedt God !of te bezingen en dat elke activiteit geheiligd 
kan worden. Belangrijk is daarnaast de alledaagse toewijding aan kwaliteitsverbetering van het Ieven. 
De regel stelt dat men ernaar moet streven aan alles aandacht te schenken. Er is geen scheidslijn tussen 
het sacrale en profane. Aan alles wordt evenveel aandacht besteedt. Taken en activiteiten kunnen van 
gewicht verschillen maar de een is niet heiliger dan de andere. 

De regel van Benedictus omvat drie monastieke geloften: 

'Stabilitas': Bestendigheid en niet weglopen voor waar je je aan verbonden hebt. 
Stabiliteit, volharding en tegenwoordig zouden we dit zien als betrokkenheid, 
commitment en loyaliteit. 

'Conversatio morum ': Het dagelijkse proces van verbetering van de houding en 
levensstijl. 

'Obedientia': kunst van het aandachtig luisteren en van harte en daadwerkelijk 
respons geven. 



Deze drie geloftes zijn gericht op groei en bevrijding en niet zozeer op beknotting en verenging. De 
geloften staan dan ook voor orde met flexibiliteit. Deze orde uit zich onder andere in de dagindeling 
en structuur van Ieven in het werken, bidden, studeren en andere dagelijkse bezigheden. Doordat 
de dag is opgedeeld door de verschillende gebedsdiensten en eucharistievieringen ontstaat er een 
regelmaat in de dagindeling. De structuur zorgt ervoor dat men een bepaald ritme aanneemt naar deze 
dagindeling. De flexibiliteit komt naar voren doordat het ritueel niet gebonden is aan 1 uitvoering. Er is 
altijd mogelijkheid tot herorientatie of uitbreiding. Daarnaast staan de kloosterlingen open voor andere 
gedachtes en gel oven. Dit gaat hand in hand met het gastvrijheids principe. 

Belangrijk uitgangspunt in het kloosterritueel is het streven naar zelfvoorzienendheid. De regel stelt dat 
om zo goed mogelijk te Ieven men niet mag streven naar het maken van winst maar dat men sober, 
eenvoudig en pover moet Ieven. Ze zijn daarnaast wars van commercie. Dit uit zich in het ritueel doordat 
ze van oudsher alles zelf produceerden en verbouwden. Oorspronkelijk had het klooster een boerderij 
waar het eten verbouwd werd. Daarnaast was er een moestuin waar nu nog steeds groenten en fruit 
verbouwd worden. Verder maakten ze in het klooster zelf de meubels, kleding en andere liturgische 
voorwerpen. Het klooster wordt verder gekenmerkt door een eigen boekbinderij, steenhouwerij 
en timmermanswerkplaats. Hiervan is aileen de steenhouwerij nog in gebruik. Naast de boerderij, 
boekbinderij en werkplaatsen zijn er nog verschillende andere voorzieningen waarin het klooster niet 
meer zelf kan voorzien. Oorzaak hiervan is de vergrijzing van het klooster en !age a an tal monniken. 
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De dagindeling met de dagelijkse diensten: 

05.00 uur_ 

06.30 uur_ 

07.45 uur_ 

09.30 uur_ 

12.15 uur_ 

13.25 uur_ 

14.00 uur_ 

16.30 uur_ 

17.00 uur_ 

19.30 uur_ 

20.30 uur_ 

Metten (nachtwake) 

Lauden (ochtendgebed) 

Tussen Lauden en priem: ontbijt in de ronde gastenzaal voor hen 

die dat in stilte willen doen. 

Priem 

Daarna ontbijt in de ronde gastenzaal tot 08.45 uur. 

Terts en Hoogmis 

Daarna gelegenheid voor een kop koffie in de gastenzaal. 

Sext 

Onmiddellijk daarna het middagmaal in de refter. 

Siesta 

Noon 

Kojfie in de ronde gastenzaal 

Vespers (avondgebed) 

Avondmaal in de refter, waarna recreatie 

Completen (dagafsluiting) 

Waarna de nachtstilte begint tot na de priem. 



04.4_Structuur en dagindeling 

Een van de centrale gedachtes in de retraite is het volgen van de dagindeling van de monniken en de 
dagstructuur die hiermee gepaard gaat. Centraal in de retraite staat het volgen van het kloosterritueel. 
De gast maakt gedurende enkele dagen dee! uit van het klooster en leeft en bid gedurende deze tijd met 
de monniken mee. Een van de uitgangspunten is hierin dat de retraitegast niet verplicht maar wei geacht 
wordt de Getijden bij te wonen en zich te schikken tot het kloosterritueel. 

Uit de regel van Benedictus volgt dat de structuur en inrichting van de dag belangrijk onderdeel zijn in 
het ritueel. Door de regelmaat, repetitie en structuur ontstaat er een vast ritme in de dagindeling. De 
getijden en diensten zorgen ervoor dat de dag wordt onderverdeeld in peri odes varierend van een uur 
tot enkele uren. Tussen deze diensten werkt, studeert, of rusten de monniken. De retraitegast is in deze 
tussenuren vrij om te lezen, te studeren of mee te werken met de monniken. Doordat dit ritueel dag in 
dag uit plaats heeft is het verworden tot een bepaalde manier van Ieven. Het zorgt voor rust en vastigheid 
in het dagelijkse handelen. Deze structuur kan een heilzame werking hebben op de gast. 

Liturgische diensten 
De gast neemt dee! aan de H. Eucharistie en de getijden gedurende een dag. De liturgie wordt vrijwel 
volledig in het Latijn gevierd met Gregoriaanse muziek. De getijden (gebedsdiensten) worden in hun 
geheel in het Latijn gevierd. Men viert de mis volgens de 'Novus Ordo' van na het 'Tweede Vaticaans 
Concilie'. Deze vinden plaats in de bovenkerk. In de psalmverdeling over de week volgt men de Regel van 
Benedictus op de voet. Het belangrijkste uitgangspunt vormen de 150 psalm en die in een week aan bod 
moeten komen. 

De Hoogmis is grotendeels in het Latijn met uitzondering van de lezingen, voorbeden en de eventuele 
preek die in het Nederlands zijn. Naast de dagelijkse Latijnse Conventsmis om 9.30 uur in de bovenkerk, 
is er na de Lauden een H. Mis in het Nederlands aan een van de zijaltaren in de crypte. 's Zondags is er om 
8.00 uur een H. Mis op het hoogaltaar van de crypte eveneens in het Nederlands. 

Deze liturgie vieren de monniken dag in dag uit. Hierdoor is er een hoge mate van stilering bereikt. Er 
worden geen instrumenten gebruikt en iedere monnik weet precies water op elk moment moet gebeuren. 
Hierdoor kent de liturgie een verstild karakter. Het gregoriaanse gezang en de religieuze ervaring dragen 
ook bij aan de heilzame werking van een dienst en spirituele en religieuze bezinning. 

Dagindeling 
De liturgische diensten zijn bepalend voor de dagindeling. Ze geven de structuur en regelmaat aan de 
gehele dag. De dagindeling is tot op het saaie af en is dag in dag uit hetzelfde. Deze dagindeling zorgt voor 
een ritme en strikte afwisseling van aileen en sa men zijn met de kloostergemeenschap. 

Gedurende een retraite is er een duidelijke scheiding in individuele bezinning en gemeenschappelijke 
bezinning. De individuele bezinning vindt plaats in de monnikencel en in de invulling van de tijd tussen 
de liturgische diensten door. Deze individuele retraite kan plaatsvinden door middel van studie, gebed 
en arbeid. Daarnaast kan dit plaatsvinden gedurende individuele bezinning tijdens het wandelen of 
het bezoek aan de bibliotheek, kapel of gebedsruimte. De gemeenschappelijke bezinning vindt plaats 
gedurende de liturgische diensten waar men met de kloostergemeenschap samenkomt. Hetzelfde geldt 
voor het gezamenlijke middag- en avondmaal en het ontspannen in de avond. 
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28. Bovenkei'X abdij Sint Benedictusberg 
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Het ontbijt heeft plaats in de ronde gastenzaal. Wanneer men dit individueel en in stilte wenst te doen 
kan dit tussen het Lauden en Priem. Wanneer men dit gezamenlijk wil doen met de retraitegasten kan 
dit direct na het Priem. De monniken ontbijten gescheiden van de retraitegasten. Na het Sext vindt het 
middagmaal plaats in de refter. Na de dienst loopt de retraitegast samen met de monniken en processie 
richting de refter. In de refter vindt dan gezamenlijk de warme maaltijd plaats. De avondmaaltijd vindt 
plaats tussen de Vespers en Completen. Men dient voor de avondmaaltijd buiten de monnikencel te 
wachten totdat de gastenpater de retraitegasten ophaalt voor de gezamenlijke avondmaaltijd in de refter. 
Naast de maaltijden is er gedurende dag een tweetal keren gezamenlijk met de retraitegasten koffie 
drinken in de ronde gastenkamer. 

Een ander onderdeel dat is opgenomen in het dagelijks Ieven van het klooster is de 'lectio', het studeren 
en lezen. Voor monniken is studie en lezing. een dagelijkse activiteit die in de dagstructuur is opgenomen. 
Lectio is evenals de gebedsdiensten, de tijd die wordt besteed voor arbeid en de ontspanningsmomenten 
even belangrijk. 'Ora et Labora', bid, werk en studeer je hele Ieven lang. is een van de existentiEHe 
basisprincipes. Volgens de regel van Benedictus wordt je daar mens, zelfs een beter mens van. Deze Iectio 
vindt plaats tussen de Getijden door, 

De kloostergang neemt naast de monnikencel en de verschillende gemeenschappelijke ruimtes een 
belangrijke plaats in, in het klooster. De kloostergang vormt de verbinding tussen de individuele en 
gemeenschappelijke ruimtes. Het klooster is in tegenstelling tot andere kloosters een stilteklooster. Dit 
betekent dat het eren van God buiten de liturgische diensten in stilte gebeurd. Het is niet de bedoeling dat 
een retraitegast in de kloostergangen een monnik aanspreekt. Wanneer de retraitegast een gesprek wil 
met een monnik zal hij een afspraak moeten maken bij de gastenpater. Contact met mede retraitegasten 
vindt plaats gedurende de gezamenlijke rituelen. 

Na het avondmaal vindt de recreatie plaats. De gastenpater kan de retraitegasten uitnodigen om mee 
te gaan wandelen in de tuinen. Het is echter gebruikelijker dat de monniken dit gezamenlijk doen en 
gescheiden van de retraitegasten in de buitenruimten van het klooster of in de kapittelzaal. 

Een onderdeel van de regel van Benedictus is ontspanning. Dit is opgenomen in de dagindeling van de 
monnik en retraitegast. Voor de dagelijkse gebeds- en reflectiemomenten wordt al het andere werk stil 
gezet. Hierin komt het principe van het aandacht luisteren naarvoren. Er moet evenveel aandacht besteedt 
worden aan ontspanning als het werken. Benedictus combineert orde met flexibiliteit. In de 'Regel' wordt 
vee! aandacht besteed aan een juiste, humane taakverdeling. Niet aile taken zijn gelijk verdeeld, maar ze 
zijn wei gelijkwaardig. Door de dagindeling van de monniken, de structuur door mid del van gebed, werk 
en ontspanning kan het kloosterritueel een heilzame werking hebben op het individu. 
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04.5_Retraitegang 

Een belangrijk onderdeel van de regel van Benedictus vormt gastvrijheid. Centraal staat; 'ontvang je gust 
alsof het Christus zelf is'. ledere gast dient met dezelfde aandacht en gastvrijheid behandelt te worden 
alsofhet God zelfwas. De regel stelt verder dat God in alles gezocht moetworden. 

In de huidige samenleving is het doel van een retraite veranderd. Oorspronkelijk was het doel van een 
retraite religieuze bezinning en dichter tot God te komen. Een retraite stond in hier in het teken van 
religie en het belijden van het geloof. In de Benedictijner orde stond het zoeken en bezingen van God 
centraal. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is hier verandering in gekomen. Belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn de individualisering en de afname van het geloof. Daarnaast is er sprake van een 
multiculturele samenleving waarin steeds meer mensen ook een andere religie of geloof hebben. In de 
huidige maatschappij is retraite dan ook niet meer exclusiefverbonden aan religieuze bezinning. 

De regel van Benedictus stelt dat een gast niet gelovig hoeft te zijn of hetzelfde geloof dient aan te 
hangen. De Benedictijner orde stelt zich open voor aile gel oven en is geen exclusief erfgoed. De regel van 
Benedictus is geen leer maar een levenswijze, een leidraad die houvast kan bieden en daarnaast harmonie 
en stilte. Het doel van een retraite kan per gast verschillen. Naast het oorspronkelijke religieuze doel kan 
het ook een spiritueel doel hebben. Een gast kan de behoefte hebben om in een religieuze omgeving de 
hectische maatschappij van nu te ontvluchten en in het klooster als het ware bij te tanken. Een andere 
oorzaak kan zijn dat een gast op zoek is naar innerlijke rust en in contact met zichzelf wil komen. Door 
een bezoek aan het klooster kan iemand tot nieuwe inzichten komen. Het kan een red en zijn dat iemand 
op zoek is naar stilte. In de drukke, vluchtige maatschappij is dat iets wat nog maar zelden aanwezig is. 

Een retraite staat in het teken van rituelen en vaste handelingen die zorgen voor structuur en regelmaat. 
Door de aanwezigheid van deze structuur is er sprake van een routing die centraal staat in dit geheel. 
Deze routing en opeenvolging van handelingen, rituelen en ruimtes is eenduidig en iedere dag hetzelfde. 
Dit versterkt de structuur en regelmaat in het bezinningsritueel. Een bezoeker ondergaat deze routing 
en sequentie meerdere malen op een dag, waardoor dit een repeterend karakter krijgt. Dit zorgt voor 
een rustgevende ervaring en een omgeving waarin plaats is voor contemplatie en het nader komen tot 
het individu. 

De routing wordt gekenmerkt door een vaste opeenvolging van ruimtes en gangen. Het kloosterritueel is 
strikt vormgegeven en zorgt voor een strenge route door het gebouw. Globaal zijn er drie handelingen en 
sequenties van ruimtes die het ritueel typeren. Deze drie worden gekenmerkt door een strikte routing. 
Deze routes zijn onderdeel van rituelen die een grote mate van stilering hebben bereikt. Wanneer men 
voor het eerst in het klooster verblijft en het kloosterritueel ondergaat wordt men in eerste instantie 
geconfronteerd met de vele traditionele en symbolische handelingen, routes en rituelen. Deze ondergaat 
een bezoeker in het begin gelaten, onwetend en vrij ongemakkelijk. Naarmate men Ianger in het klooster 
verblijft en meer kennis opdoet gewend dit en heeft het juist een rustgevend karakter. Men komt er 
achter dat iedere handeling voortkomt uit het ritueel en is ontstaan uit eeuwenoude tradities. Dit zorgt 
voor structuur en orde en heeft een heilzame werking op de bezoeker. Men laat zich meevoeren in het 
ritueel en men komt los van de chaos van de dagelijkse samenleving. 



Het veelvoud aan routes, rituelen en handelingen varieren van de aankomst bij het klooster en de 
dagindeling, tot de manier waarop de maaltijden vormgegeven zijn en de Getijden plaatsvinden. Om al 
deze as pecten individueel te duiden zou een boekwerk op zich volstaan. In deze verhandeling worden 
de drie routes behandeld die typerend zijn voor het bezoek aan Abdij Sint Benedictusberg. Deze routes 
zijn die van de aankomst bij de Abdij. De route van het gastenverblijf naar de Getijden in de bovenkerk en 
route na de 'Sext' naar de refter. 

Deze drie verschillende routes worden in de volgende paragrafen uiteengezet en beschreven. Aan de 
hand van de sequenties van ruimtes bij deze routes worden de belangrijkste gebouwdelen behandeld die 
deze karakteriseren. Deze gebouwdelen zijn van belang in het bezinningsritueel van de gast Ze worden 
uitgelicht aan de hand van tekst, schematische weergaves en foto's. 
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Legend a 

c=::::J Monnikencel 

Route_Retraitegast 

isometrie routing_ Aankomst AbdiL verdieping 1 



04.6_Routing_Aankomst Abdij 

De eerste belangrijke routing en onderdeel van het kloosterritueel vormt de aankomst bij het klooster. 
De aankomst van een bezoeker begint bij de benadering van het klooster. Men benadert het klooster via 
een smalle bergweg die afslaat vanaf de Rijksweg N278 tussen Maastricht en Aken. Deze Rijksweg vormt 
een drukke verkeersroute die dwars door het heuvelland voert. 

Vanaf deze weg en vanuit het klooster wordt de Rijksweg nauwelijks ervaren doordat de bomen 
een fysieke barriere vormen. Deze context zorgt naast een fysieke ook een denkbeeldige barriere en 
overgang van de drukke chaotische maatschappij naar de sereniteit en stilte van het monastieke Ieven. 
De natuurlijke omgeving waarin het klooster zich bevindt zorgt daarnaast ook voor contrast en dynamiek 
tussen de ongestructureerde, ongerepte natuurlijke omgeving die de mens niet kan vatten en daarnaast 
de structuur, regelmaat van het klooster. 

De aanwezigheid van deze weg verdwijnt zodra men afslaat en deze bergweg omhoog rijdt of loopt. 
Bij het oversteken van de Selzerbeek stapt men een nieuwe wereld binnen; de wereld van Abdij Sint 
Benedictusberg. De stijgende oprijlaan voert de bezoeker van de abdij naar een ruim voorplein met een 
groot kruismonument, dat erop wijst, dathet huis en zijn bewoners aan God gewijd zijn. Hier aangekomen 
vormen de hoge statische kloosterwanden een drempel om het klooster te betreden. Het !age volume 
vormt het entreegebouw en door hier aan te bell en betreedt de bezoeker de Abdij. 
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04.61_Entreegebouw 
De entree van het klooster bevindt zich in het kleinste volume aan 
de westkant van het klooster; het voorgebouw. Na aankomst bij het 
klooster arriveert men bij het entreegebouw. Het is niet mogelijk 
om zo naar binnen en buiten te !open. Nadat de bezoeker aangebeld 
heeft wordt deze officieel ontvangen door de gastenpater in een \-
spreekkamer. Na binnenkomst is het eerste wat de bezoeker ervaart 
de lichtinval door de lichtkoepel in het dak en de materialiteit van de 
ruimtes. Deze zijn zeer sober en eenvoudig vormgegeven in de vorm 
van houten bekleding van de wand en in een grijstint en de eenvoudige 
en strakke detaillering. 

In het entreegebouw zijn de spreekkamers gesitueerd en de 
portiersruimte. Het gebouwdeel is in 1968 voltooid en vomt het eerste 
dee! van het ensemble van de kerk. Vanuit het entreegebouw betreedt 
men het klooster door een toegangsdeur die uitkomt op het atrium. 

29. entreegebouw weslzijde Abdij Sin! Benedictusberg 
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04.62_Atrium 
Het tweede dee! van het ensemble van de kerk bestaat uit het atrium 
dat een belangrijk element vormt in het klooster. Het atrium is open 
op twee verdiepingen en is vergelijkbaar met een oude Romeinse 
villa. Het atrium leidt op de le verdieping naar de kerk Doordat de 
uitbreiding ontworpen door Van der Laan tegen de heuvelligt, ligt de 
kerk zelf hoger dan de entree. Hierdoor is het aileen te bereiken door 
de trap tussen de zuilen in het atrium. Dit is een van de interessantste 
architectonische elementen in het gebouw en wordt veelvuldig 
gebruikt in andere ontwerpen door Van der Laan. 

Het atrium lijkt op een kamer geopend naar de Iucht en is een van de 
meest aantrekkelijke ruimtes in het klooster. Het vormt een drempel 
tussen het publieke en privegedeelte. De architectuur is overgoten 
van classicisme en verstoken van enige vorm van overdrijving door 
het vereenvoudigde gebruik van materialen. De bakstenen zijn 
nauwelijks gevoegd, de betonnen balken en de houten planken van de 
vensterbanken zijn zorgvuldig afgemeten en passen mooi samen om 
de afdichting te verbergen. Daarnaast wordt dit alles versterkt door 
het eenvoudige gebruik van vormen (de kolommen geven het atrium 
een heilige en sacrale uitstraling). 

30. atrium 1e verdieping Abdij Sint Benedictusberg 



Het atrium vormt een centraal punt in het klooster en verbindt het oude gedeelte met het nieuwe gedeelte 
van Dom VanderLaan. Vanuit het atrium heeft de bezoeker toegang tot de vestibule van de (boven)kerk 
en de crypte. Na het bestijgen van de trap komt men bij de ingang van de kerk die is vormgegeven door 
twee eenvoudige deuren die naar de zijbeuken leiden. Dit zijn ook de enige ruimtes die toegankelijk zijn 
voor aile bezoekers en deelnemers aan de verschillende vieringen en Getijden. 

Een andere deur in het atrium leidt naar de prive gedeelten van het klooster waar men het oude 
kloostergedeelte kan betreden en het tweede hof. . Het tweede hof is toegevoegd door Van der Laan 
en wordt omringd door de kerk, de nieuwe sacristie en bibliotheek. Vanuit dit hof is de grote tuin en 
de moestuin bereikbaar. Bezoekers krijgen aileen toegang tot de rest van het klooster op afspraak of 
wanneer men besluit enkele dagen in het klooster te verblijven en dee) te nemen aan het kloosterritueel. 

Belangrijk element in het atrium is de klokkentoren. Deze dient als prototype voor de klokkentorens 
in het 'klooster van Roosenberg' en 'Tomelilla'. De klokkentoren staat aan de kant van de entree op de 
hoek van het kerkgedeelte en lijkt op een kleine rechthoekige toren. De toren bevat vijf bell en waarvan 
de noten deel uitmaken van het pentagonische notenstelsel zijn niet afgesteld als muziekinstrumenten 
maar geharmoniseerd volgens het 'systeem van Pythagoras' waar de Gregoriaanse zang op gebaseerd is. 
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04.63_Crypte 
Nadat men ontvangen is in het entreegebouw wordt de gast door de 
gastenpater naar het gastenverblijf geleidt. De regel van Benedictus 
stelt dat iedere bezoeker bij aankomst aan God getoond moet worden 
in de Crypte. Vanuit het atrium betreedt men via een wenteltrap de 
crypte.ln 1961 begon in de crypte de wedergeboorte van het klooster 
te Vaals na voltooiing. Deze is uitgegraven in de heuvel en bevindt zich 
voor een groot deel onder begane grond niveau. 

In de crypte wordt een bezoeker blootgesteld aan de sereniteit van 
deze ruimte en toont de constructie van betonnen balken en kolommen 
zich aan de beschouwer. Het Iicht valt op subtiele wijze door de ramen 
in de zijaltaren. De ruimte is zowel suggestief als sober van opzet. 
Deze atmosfeer wordt opgeroepen door een essentiele architectuur 
die bestaat uit materie, Iicht, maatvoering en ritme. De rechthoekige 
plattegrond wordt verlevend door een dubbele rij kolommen, die 
dichter bij de zijwanden staan waardoor het middenschip breder is. 
Verder bakenen ze een reeks van verhoogde kapellen af en dragen ze 
de hoofdstructuur van de bovenkerk die zich op de verdieping boven 
de crypte begint. 

31 . crypte Abdij Sint Benedictusberg 



Net als in de rest van het gebouw zijn de material en die gebruikt worden duidelijk zichtbaar. Zowel de Iicht 
met mortel bewerkte bakstenen van de kolommen als de versterkte betonnen balken Iaten hun materiaal 
duidelijk zien. De vloer bestaat uit grote platen gemaakt van een mix tussen cement en rivierstenen die 
het constructieve ontwerp tonen. De enige uitzondering ten opzichte van de extreme simpelheid van het 
geheel is de kopse muur aan het eind van de crypte die gemaakt is van blokken steen. Achter deze wand 
ligt de tombe van weldoeners van de abdij met hun namen gegraveerd in de letters ontworpen door Van 
der Laan in deze mu ur. Steen is ook gebruikt voor de altaren in de kapellen. De enige ornamenten zijn de 
kandelaren. Deze zijn net als aile andere meubels en elementen ontworpen door Van der Laan. 

Het Iicht is een essentieel onderdeel van de constructie in de crypte. Het betreedt de crypte enkel vanuit 
de westkant en de schaduwen vormen de enige decoratie. De invloed van het Iicht is merkbaar door 
de twee trappen die naar de crypte leiden vanuit het atrium. Ondanks dat deze twee trappen volledig 
symmetrisch zijn ogen ze zeer verschillend door de manier waarop het Iicht op deze trappen valt. 
Daamaast valt in de crypte het karakteristieke kenmerk van het gehele complex sterk op: de zeer subtiele 
samenstelling van gewone elementen en material en die zorgen voor een mysterieuze en heilige sfeer. 
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04.64_Kioostergang 
Na het bezoek aan de Crypte wordt de bezoeker naar het gastenverblijf 
geleidt. Men verlaat de Crypte en komt terug in het atrium. Vervolgens 
betreedt de gast het privegedeelte van het klooster. Dit is aileen 
toegankelijk voor de monniken en retraitegasten. Het openbare en 
privegedeelte worden van elkaar gescheiden door de centrale as in 
het klooster waaraan de verschillende gebouwdelen gelegen zijn. 

De kloostergang leidt de gast vervolgens naar de gastenkamer. 
Een kloostergang of kruisgang is een belangrijk onderdeel van de 
architectuur van een abdij. Het is een vierkant van overdekte gangen 
met arcades rondom een centrale open binnenplaats, het kloosterhof. 
De kloostergang vormt het centrum van het klooster en geeft toe gang 
tot de ruimten voor de kloosterlingen zoals de monnikencellen, refter 
en kapittelzaal. 

De kloostergang wordt dus gebruikt als een verbindingsgang en biedt 
beschutting tegen regen en warmte. Daamaast speelt de kloostergang 
een belangrijke rol in de meditatie en het gebed. In deze Abdij is het 
verplicht in de kruisgang te zwijgen. De rol van de kloostergang wordt 
getypeerd door een gezegde van een van de monniken; 

'In de kerk bezingt men God en in de kloostergang komt men dichter 
tot God.' 

32. kloostergang gastenverblijf, privegedeelte 1e verdieping 



De kloostergang bevat nissen en grote vensters die uitkijken op het centrale Binnenhof. In deze nissen 
kan men bidden en mediteren. De gang wordt gekenmerkt door een eenduidige route die men voor en na 
iedere liturgische dienst volgt en een bepaalde structuur en regelmaat 
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04.65_Monnikencel 
Vanuit de kloostergang arriveert de bezoeker bij de het gastenverblijf; 
de monnikencel. Dit vormt de individuele priveruimte waar de gast 
verblijft gedurende enkele dagen. In deze ruimte rust en studeert men 
en komt de gast tot innerlijke rust. Gedurende het ritueel komt men 
na een liturgische dienst of andere activiteit steeds weer terug in deze 
ruimte. De ruimte bestaat uit een eenvoudig bed, kast, zetel, krukje, 
bureau en een wasbak. Daarnaast zijn er verschillende religieuze 
tekens aanwezig zoals een kruis aan de wand en een wijwaterbakje. 
Deze vormen onderdeel van religieuze bezinning. 

De ruimte is sober en eenvoudig vormgegeven. De meubels zijn 
ontworpen door Van der Laan en vormgegeven in het Plastisch 
Getal. Ze bestaan uit geverfde bij elkaar gespijkerde houten planken. 
Aile meubels zijn gemaakt van dezelfde soort hout en op dezelfde 
eenvoudige manier vervaardigd in het klooster. Door de eenvoud 
en soberheid van de ruimte komt men tot spirituele. Het vormt de 
ervaringsruimte en cella en architectonische ruimte die de natuurlijke 
omgeving terug heeft gebracht tot een ruimte waar de mens in kan 
verblijven. 

33. monnikencel in het gastenverblijf 
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Legenda 

c=::::::J Monnikencel_ (boven)kerk 

Route_Retrattegast 

Route_monniken 

isometrie routing_ Getijden_ verdieping 1+2 



04.7 _Routing_ Getijden 

Belangrijk:ste route gedurende het kloosterritueel vormt het ritueel waarin de retraitegast naar de 
bovenkerk beweegt voor het bijwonen van de liturgische diensten en Getijden. Dit ritueel vindt plaats 
voor en na iedere dienst. De enige uitzondering hierop is het ritueel na de 'Sext' waarin de bewoners van 
het klooster en de gasten in processie door de kruisgang naar de refter !open voor de middagmaaltijd. 

Na het luiden van de klok dienen zowel de monniken als de gasten zich naar de bovenkerk te begeven. De 
route voor de monniken is strikt gescheiden van de route van de retraitegasten en de mensen die enkel 
een dienst bijwonen. De fysieke en visuele connectie tussen monniken en retraitegasten vindt pas plaats 
in de bovenkerk De retraitegast begeeft zich via dezelfde route als bij aankomst via de kloostergang 
en de trap in het atrium naar de bovenkerk Deze route bewandelt de retraitegast voor iedere Getijde. 
Deze wandeling is door zijn terugkerende en symbolische karakter een belangrijk onderdeel van het 
kloosterritueel. Ze bestaat uit verschillende Godsdienstige-rituele handelingen met een diepere 
betekenis vanuit religieus oogpunt. Hetzelfde geldt voor de Getijden en diensten in de bovenkerk. Voor 
mensen die gel oven zorgt dit voor religieuze bezinning en heeft het tot doe! om dichterbij God te komen 
en God te bezingen. 

Voor iemand die niet gelooft, of het klooster bezoekt voor niet-religieuze spiritualiteit kan dit evengoed 
voor bezinning en innerlijke rust zorgen. De bezoeker ondergaat gedurende het bezoek ook deze 
Godsdienstige-rituele handelingen. Voor deze groep heeft het echter geen religieus doe! maar zorgt het 
voor spirituele bezinning en ervaring. Ze worden aangetrokken door de bijzondere ruimtelijke ervaring 
of bijzondere aantrekkingskracht van de Iocatie of ritueel. 

De route van de monniken is gescheiden van die van de retraitegast. Ze betreden de kerk via een andere 
ingang dan de gasten en bezoekers. Wanneer de eerste bel geluiden heeft begeven de monniken zich eerst 
naar de sacristie, naast de bovenkerk alwaar ze zich op de Getijde voorbereiden. Vervolgens betreden ze 
in processie vanuit de sacristie de kerk 

Voor buitenstaanders en bezoekers die enkel een dienst bijwonen geldt ook een gescheiden route. Zij 
betreden het privegedeeltevan het klooster niet maar worden direct na binnenkomst in het entreegebouw 
via het atrium naar de bovenkerk geleidt. 

Wanneer de Getijden of dienst afgelopen is vindt hetzelfde ritueel plaats als bij aanvang. De monniken 
verlaten als eerste de kerk waarna zij terugkeren naar het privegedeelte van het klooster. De retraitegast 
verlaat de kerk via dezelfde doorgang naar het atrium en volgt dezelfde sequentie van ruimtes naar het 
privegedeelte en gastenverblijf aan de oostkant van de Abdij. De bezoekers die enkel voor de Getijden 
komen begeven zich via het atrium naar het entreegebouw waarna zij het klooster verlaten. 

Dit ritueel vindt voor en na iedere Getijde plaats gedurende een dag, dag in dag uit. 
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04. 71_(Boven )kerk 
De beroemdste en meest be ken de ruimte van de Abdij is de bovenkerk. 
De kerk is gebouwd naar on twerp van Dom van der Laan en was sam en 
met zijn bijgebouwen in 1967 voltooid. Via een brede trap komt men 
door een galerij in de Abdijkerk, welke is toegewijd aan de H. Maagd en 
Moeder Gods Maria. De kerk bestaat uit een ensemble van verschillende 
onderdelen, elke met een eigen wezen. Het interieur van de kerk heeft 
een plattegrond van een basilica, met een schip die aan drie kanten 
omgeven is door colonnades. Het middenschip van de kerk is hoger dan 
de colonnades, waardoor het de indruk wekt dat het een onafhankelijk 
gebouw is dat omsloten wordt door de grotere kerk. De impressie dat 
het hoofdgedeelte van de kerk onafhankelijk is, wordt benadrukt door 
een hellend dak. Het hellende dak bestaat uit zwarte dakpannen die 
het gebouw volgens de theorie van Dom van der Laan een uitstraling 
van een landelijk gebouw moet geven. Het rechthoekige gebouw doet 
denken aan een Romeins huis. 

Het Iicht betreedt de kerk door het bovenste gedeelte van de kerk, 
door rechthoekige ramen, die smaller worden in de hoeken. Er is geen 
eenduidig formalisme in het gebouw. Dit is te zien in het interieur waar 
ondanks de ogenschijnlijke symmetrie de ramen bovenin de kerk niet 
stroken met de plaatsing van de kolommen en de inhammen daaronder. 

34. Bovenkelil Abdij Sint Benedictusberg 



Het altaar staat centraal aan het einde van het middenschip. Aan beide kanten staan twee rijen van 
houten kerkbanken waar de monniken in twee, afzonderlijke koren de Eucharistie vieren en de Iiturgische 
dienst doen. Voor het altaar zijn nog eens drie rijen kerkbanken toegevoegd voor het publiek. Net als 
al het andere meubilair in het klooster zijn deze ook ontworpen door Van der Laan, door eenvoudige 
geverfde houten planken sam en te voegen en vast te spijkeren zonder veel variatie. Hetzelfde geldt voor 
de materialisatie van het plafond van de kerk waar houten planken in donkere grijstinten zijn geverfd en 
het plafond van het middenschip en colonnades vormen. 

In de bovenkerk vindt de religieuze bezinning in optima forma plaats. Gedurende de Iiturgische dienst 
is de retraitegast volledig opgenomen in het ritueel uitgevoerd door de monniken. De invulling van . 
de liturgie maakt de dienst tot een spirituele ervaring onafhankelijk of men de dienst uit religieus of 
spiritueel oogpunt bijwoont. Wanneer een gast in retraite is en de verschillende Getijden bijwoont is de 
beleving van iedere Getijden anders. Het Metten vindt plaats in het donker waardoor het enige Iicht in de 
bovenkerk afkomstig is van flauwe kunstmatige verlichting in de kerk. die de ruimte subtiel verlichten. 
Afhankelijk van de seizoenen vindt het Lauden of Priem plaats gedurende de zonsopkomst. Tijdens deze 
dienst valt het eerste zonlicht van de dag door de hoge vensters in de bovenkerk flauw naar binnen. 
Gedurende de dag valt de zon tijdens de Getijden steeds anders de kerk binnen waardoor het Iicht ieder 
bezoek weer anders maakt. Tijdens het Vespers gaat de zon onder en kan men vanuit de kerk het Iaatste 
daglicht zien verdwijnen. 

• 
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c:=:::::J (boven)kerk_refter 

Route_Retraitegast_monnik 

isomellie routing_ Processie_ verdieping 1_2 



04.8_Routing_Processie 

De uitzondering op dit ritueel vindt plaats na het Sext. Dit is het Getijden rond het middaguur. Na 
deze Getijde vindt de middagmaaltijd plaats in de refter. Deze maaltijd vormt een belangrijk moment 
in de dagindeling van het klooster. Wanneer het Sext afgelopen is gaan de monniken, retraitegasten en 
bezoekers die genodigd zijn in plaats van de verschillende gescheiden routes die gedurende de overige 
Getijden plaats hebben gezamenlijk naar de refter. Dit gebeurd in een processie; dit is een godsdienstige 
plechtigheid binnen de Benedictijner orde in de vorm van een optocht van de geestelijken en andere 
gelovigen. 

De abt gaat de monniken en gasten voor in optocht naar de refter voor het warme middagmaal. Deze 
processie leidt de bezoeker vanuit de kerk over de centrale as van het klooster. Deze as wordt gevormd 
door de bovenste kloostergang en de kruisgang. 

De bovenste kloostergang en het 'nieuwe' Binnenhof vormen het hart van de uitbreiding door Van der 
La an. Het ontleent zijn vorm aan de bestaande kern, de nieuwe kerk en het gebouwdeel dat de bibliotheek 
en sacristie bevatten. De arcade Joopt Iangs twee kanten rond het nieuwe hof en heeft grote vensters die 
uitkomen op de groene tuin in het midden van het hof. Aan de Jaatste overgebleven open zijde heeft Van 
der Laan een brede open arcade ontworpen die de route rond het hof verlengt en afmaakt. Daarnaast 
vormt deze arcade meteen de scheiding en filter tussen het interieur van het klooster en het exterieur 
van de natuur. De arcade vormt als het ware de drempel tussen het gedefinieerde uiterlijk en strenge 
geometrie en de natuur. Daarnaast Jaat de open arcade juist de sterke afhankelijkheid tussen deze twee 
zien. 

Via deze bovenste kloostergang komt de processie in het 'oude gedeelte' en door de kruisgang die in het 
verlengde van de bovenste kloostergang en op deze centrale as in het klooster Jigt. Deze kloostergang 
biedt uitzicht op het oorspronkelijke Binnenhof in het gedeelte ontworpen door Bohm en Weber. Deze 
kloostergang wordt daarnaast getypeerd door het gewelfde plafond. Via de grote trap in de kruisgang 
met eenzelfde soort gewelven komt de processie bij de refter. 

Het middagmaal wordt gekenmerkt door allerlei religieuze handelingen en rituelen. Een bezoeker of 
gast die voor het eerst deelneemt aan dit middagmaal moet voor het betreden van de refter zijn han den 
Iaten wassen door de abt. Verder wordt het middagmaal gekarakteriseerd door verschillende gebeden 
voor en na de maaltijd en gedurende de maaltijd het voorlezen van een van de monniken. Dit zorgt voor 
een bijna theatraal ritueel dat het middagmaal vormt. Wanneer men dit voor het eerst meemaakt doet 
het onwennig en mysterieus aan. Wanneer men de verschillende handelingen begint te begrijpen en vat 
heeft dit een zeer rustgevende en spirituele uitwerking op de bezoeker. 
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_Proloog 

Mijn interesse voor Dom van der Laan werd onbewust gewekt door een bezoek aan Abdij Sint 
Benedictusberg. Tijdens dat bezoek had ik nog geen enkel besef van de theorie van Dom van der Laan, 
het Plastisch Getal, de Bossche School en de grote waarde van Abdij Sint Benedictusberg binnen de 
architectuur. Enkel het gevoel dat ik kreeg tijdens het bezoek overheerste; een serene rust en zintuiglijke 
ervaring. Een dergelijke ervaring verwacht men misschien bij een klooster maar ik kreeg al snel het 
gevoel dat er iets bijzonders gaande was. 

Tijdens het bezoek ontstond al snel het gevoel dater iets 'speciaals' aan de hand was met het gebouw en 
dat dit het werk was van een bijzondere architect. Het gehele karakter van het gebouw was opvallend 
sober, heel vee! aandacht voor de details, zeer consequent materiaalgebruik en tegelijkertijd een 
bepaalde terughoudendheid en daarnaast een schitterende lichtinval. Daarnaast ontstond er nog een 
ervaring die niet direct te duiden was. Na het klooster bestudeerd te hebben ben ik erachter gekomen 
dat dit veroorzaakt wordt door de grondgedachte waarnaar dit gebouw gebouwd is: de theorie van het 
Plastisch Getal. 

Gedurende mijn afstudeerproject is deze theorie onderwerp geworden van studie om deze te kunnen 
begrijpen en duiden. Dit was van be lang om een gepaste en goede houding te kunnen formuleren ten 
opzichte van het bestaande klooster. Tijdens het onderzoek ben ik lang zoekende geweest naar een 
ontwerphouding ten opzichte van de theorie van Dom van der Laan en het Plastisch Getal. Voor het 
ontwerp van een badfunctie bij de Abdij is het van belang om te bepalen of de theorie juist genegeerd 
moet worden en terzijde geschoven dient te worden of de opgave juist een exercitie oefening moest zijn 
in de Bossche School. Beide houdingen bleken gedurende het onderzoek al vrij snel geen optie te zijn. 
Een toevoeging aan de abdij is niet mogelijk door het plastisch getal te negeren. Daarnaast is een exercitie 
oefening ook geen optie doordat de Bossche school gedateerd en niet meer van deze tijd is. 

Om de juiste houding te bepalen is het van belang te begrijpen wat het plastisch getal inhoud. Naast 
literatuuronderzoek heb ik verschillende personen gesproken die in hoge mate begaan zijn met dit 
onderwerp en deze daarnaast in de praktijk gebruiken en toepassen. Hierbij wil ik dan ook graag Rogier 
Janssen, jan Schevers en Jeanne Dekkers bedanken die de tijd genom en hebben mij deelgenoot te maken 
met de verschillende aspecten van het Plastisch Getal en mij gedurende dit proces begeleid hebben. 

Belangrijk hierbij is de vermelding dat mijn interesse niet in het bijzonder ligt in de totstandkoming van 
de theorie maar meer in de mogelijkheden die het Plastisch Getal de architectuur biedt. Daarnaast ben ik 
van mening dat de theorie van het Plastisch Getal en zijn ontstaan belangrijk zijn in het duiden van Abdij 
Sint Benedictusberg. 

In deze verslaglegging zal ik nader ingaan op de theorie zonder het gedachtegoed van Dom van der 
Laan volledig uiteen te zetten. In dit dee! zal ik dan ook de basis van de theorie van het Plastisch Getal 
behandelen. Ik heb geprobeerd deze uiteenzetting zo fundamenteel, kort en begrijpelijk mogelijk te 
houden. Het gedachtegoed en de architectuurtheorie van Dom van der Laan zijn dusdanig uitgebreid 
en complex dat een verslaglegging hiervan een studie op zich is. Om de mogelijkheden die het Plastisch 
Getal de architectuur biedt te onderzoeken is het toch gewenst enkele achtergronden te behandelen om 
inzicht te krijgen in de eigenlijke betekenis van 'het Plastisch Getal'. 

Belangrijk onderdeel in dit onderzoek vormt de theorie van Godfried Kruijtzer en de publicatie 'Ruimte 
en Getat: Kruijtzer heeft de zoektocht van Dom van der Laan naar de grondslagen van het Plastisch Getal 
voortgezet en een steekhoudende wiskundige bewijsvoering geleverd voor de theorie van Van der Laan. 
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05_ Het Plastisch Getal 05.1_Biografie 

Dom Hans van der Laan werd in 1904 geboren te Leiden als negende van elf kinderen van de architect 
'Leo van der La an'. In 1923 schreef Hans van der Laan zich in in Delft voor de bouwkundeopleiding onder 
Ieiding van 'M.j. Granpre Moliere' die hij als zijn meester beschouwde. Tijdens deze orientatieperiode 
vond Van der Laan zijn roeping tot het monnikenbestaan, het geestelijke Ieven en de wereld van de 
contemplatie. In 1927 verliet Van der Laan de 'Technische Hogeschoo/ te Delft' om in te treden in het 
'Benedictijner klooster te Oosterhout: In 1929 legde Van der Laan hier zijn kloostergelofte af en in 1933 
werd hij gewijd. Deze abdij is een jonge abdij, bemand door monniken gevlucht uit Frankrijk De eerste 
jaren was Van der Laan vooral bezig met een intensieve studie en lessen in filosofie en theologie en 
naar vroege kerkvaders en klassieke denkers. Vanaf deze peri ode zijn het dagelijkse koorgebed van de 
monniken, het gregoriaanse gezang tijdens de diensten en de studie van de liturgie een belangrijke rol 
gaan spelen. 

Na zijn eerste jaren in het kloosterleven vooral georienteerd te zijn geweest op filosofen en vroege 
kerkvaders ging hij zich weer rich ten op de architectuur. Vitruvius; architect, ingenieur en auteur uit de 
klassieke oudheid werd een belangrijke bron van inspiratie voor Van der Laan. In deze periode droeg 
Van der Laan de zorg voor aile materiele voorwerpen van de liturgie. Van der Laan werd door Vitruvius 
gelnspireerd om een diepgaande studie naar de vormgeving te doen. Hij bemande een permanentatelier 
met enkele broeders binnen de abdij. Daarnaast ontwierp hij kelken, lessenaars, smeedwerk en meubels. 

In 1938 ontwierp Hans van der Laan samen met zijn broer Nico een nieuw gastenkwartier bij de abdij. 
Tijdens de laatste oorlogsjaren formuleerde Van der Laan de eerste versie van zijn theorie over het 
Plastisch Getal. Deze bevatte Van der Laan's vernieuwende standpunten op het gebied van de liturgie 
en architectuur. Deze hadden vee) invloed op de Bossche School, een curs us voor kerkelijke architectuur 
waarin Van der Laan als voornaamste grondlegger wordt gezien. Na de oorlog werd Van der Laan door 
zijn broer Nico gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Cursus Kerkelijke Architectuur in Noord
Brabant. Hierdoor kreeg Hans de bijzondere gelegenheid om zijn ideeen verder te verdiepen. Vanaf zijn 
deelname aan deze curs us begon de werkelijke zoektocht naar de essen tie van de architectuur pas echt. 

In 1953 ontwierp hij opnieuw samen met zijn jongste broer Nico de achthoekige 'St. josephskapel in 
Helmond'. In 1956 werd Hans van der Laan gevraagd om een plan voor de uitbreiding van de Abdij St. 
Benedictusberg bij Vaals te ontwerpen. 

Dankzij publicaties in het Franstalige tijdschrift 'L.:Art d' Eglise' tussen 1948-1960, kreeg het atelier 
voor kerkelijke kunst te Oosterhout en het toenmalige architectonische werk van de Bossche School 
internationale aandacht. In 1953 hield hij ook een reeks van 16lezingen. In 1960 vond de eerste publicatie 
van de architectonische theorie van Hans van der Laan plaats 'Le Nombre Plastique: De Nederlandse 
uitgave verscheen in 1967 onder de titel 'Het Plastisch Getal: In deze uitgaven wordt de ordonnantie 
behandeld. Door deze publicaties en studies ontwikkelde zijn gedachtegoed zich. In de volgende jaren 
vervolgde hij zijn onderzoek naar de dispositie. Dit resulteerde in het hoek 'De Architectonische Ruimte' 
in 1977. Hiermee werd de connectie gelegd tussen de ordonnantie en concrete werkelijkheid, van klein 
naar groot en vormde een samenvatting van de grondgedachte van zijn lezingen van de voorgaande 
twintig jaar. In 1985 wordt het 'Vormenspel der Liturgie' gepubliceerd. 
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De uitbreiding van het abdijcomplex in Vaals laat goed zien dat de gehele ontwikkeling in zijn theorie 
ook domwerkte in het ontwerpproces. Naarmate de voltooiing nadert van het abdijcomplex hoe meer de 
vormgeving de essentie benaderd. Dit project krijgt zijn erkenning door de toe kenning van de Limburgse 
architectuurprijs in 1989. In 1989 schreef hij 'lnstruments of Order', dat een afsluitend stuk vormde 
waarin hij zijn theorieen combineerde. Op 19 augustus 1991 overleed Dom Hans van der Laan in de abdij 
te Lemiers (Vaals), alwaar hij op 22 augustus 1991 begraven werd. 

Bouwwerken en ontwerpen: 

1928 Kapel te Baarle-Naussau 

1937-1939 Gastenkwartier voor de St. Paulusabdij te Oosterhout (samen met N. van der Laan) 

1948 Sint Josephkapel te Helmond (sam en met ir. N. van der Laan) 

1956 Ontwerp verbouwing en uitbreiding van het klooster Sint Benedictusberg te Vaals. 

1956-1961 Crypte van de kloosterkerk te Vaals 

1956-1987 Bibliotheekvleugel klooster te Vaals 

1972-1975 Klooster Roosenberg te Waasmunster 

1980-1984 Klooster Kerkstraat te Waasmunster 

1978-1982 Woonhuis Naalden te Best 

1986 Ontwerp voor Benedictinessen Klooster in het zuiden van Zweden 



05.2_(Begripsbepaling) Theorie van Dom van der Laan 

05.21_Het Plastisch Getal is geen getal 
Dankzij mijn bezoek aan Abdij Sint Benedictusberg heb ik ondervonden dat gebouwen met het Plastisch 
Getal als grondbeginsel overduidelijk zijn uitwerking kunnen hebben op de bezoeker. Dit gevoel is lastig 
te beschrijven of duiden, men moet het eigenlijk zelf ervaren. Deze ervaring is niet extreem opvallend of 
spectaculair. Dit fenomeen is echter wei zeer bijzonder en niet eenvoudig te begrijpen. Je zou het kunnen 
zien als het de geest van de plek die je bij de keuze voor een dergelijke locatie erbij krijgt. Het Plastisch 
Getal is als ontwerpbeginsel en instrument zeer bruikbaar. Hiervoor is het allereerst van be lang om te 
begrijpen wat het Plastisch Getal precies inhoudt. 

Om te duiden wat het plastisch getal dan wei precies is en hoe het gebruikt kan worden als instrument 
om architectuur te maken is voornamelijk niet eenvoudig te verklaren door de leesbaarheid en 
complexiteit van verschillende publicaties en boeken die hierover geschreven zijn. De boeken van Dom 
van der Laan zijn moeilijk te lezen en in publica ties over VanderLaan wordt door verschillende auteurs 
niet zelden de essentie vergeten. Ze behandelen vaak allerlei aspecten van de theorie en bewandelen 
allerlei zijwegen zonder de essentie te behandelen. Dit is begrijpelijk aangezien Van der Laan niet 
aileen een ontwerpinstrument heeft ontwikkeld die gaat over verhoudingen maar een theorie over de 
grondbeginselen van de architectuur en essen tie van het bouwen. 

In de meeste publicaties wordt de betekenis die het Plastisch Getal voor de architectuur zou kunnen 
hebben over het hoofd gezien. Het wordt vooral gezien in het kader van het gedachtegoed van Dom 
van der Laan als theorie betreffende de essentie van architeetuur en het Ieven zelf. Uitzondering hierop 
vormen de publicaties van Godfried Kruijtzer. Zijn benadering is zeer wiskundig en heeft dan ook een 
hoog mathematisch karakter. 

Als we het woord getal bekijken op de manier waarop we gewend zijn is een getal een abstracte weergave 
van een hoeveelheid, een telkundige eenheid. Wanneer we dit als definitie beschouwen voor getal kunnen 
we stellen dat plastisch getal feitelijk geen getal is maar een verhouding van getallen. Het gaat bij Van 
der Laan dus niet zozeer om de kwalitatieve of kwantitatieve betekenis van het Getal, maar vooral om 
het zien van het begrip getal als een duiding voor een verhouding in plaats van een telkundige eenheid. 

Het procede dat dient om ruimtelijke uitgebreidheid te ordenen kan 'getal' genoemd worden doordat net 
als een hoeveelheid voor ons slechts kenbaar is in haar relatie tot de eenheid (en deze relatie juist het 
getal in zijn primaire betekenis is), zo kan een continue kwantiteit ook een ruimtelijke uitgebreidheid 
zijn, indien we haar in relatie zien treden tot een ander, als eenheid fungerend bouwelement. Dit procede 
van tot elkaar in verhouding treden van bouwvolumes en ruimte-eenheid kan men daardoor eveneens 
'getal' noemen. 

In verschillende publicaties wordt gesproken over de ruimtelijke getalsverhouding. Deze past beter bij 
de theorie dan de term het Plastisch Getal aangezien het een verhouding betreft die betrekking heeft op 
de driedimensionale ruimte en niet slechts aan een aan plasticiteit gerelateerd getal. In dit document 
wordt echter gewoon de term Plastisch Getal gebruikt wanneer er wordt gesproken over verhoudingen 
met betrekking tot de driedimensionale ruimte. 
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05.22_Het Plastisch Getal 
Wanneer er gevraagd uit te I egg en wat het plastisch getal precies inhoud is het los van architectuurtheorie 
het eenvoudigste uit te leggen aan de hand van een vergelijkbaar fenomeen dat vee] bekender is: de 
gulden snede verhouding. Deze verhouding is vooral terug te vinden in de Renaissanceperiode waarin 
de verhouding gebruikt wordt in het platte vlak bij bijvoorbeeld compositieschema's voor schilderijen 
en gevels. Deze verhouding staat bekend om haar harmonische, door vel en als prettig ervaren proportie. 
De gulden snede is voor te stellen door een rechthoek waarvan de lange zijde zich verhoudt tot de korte 
zijde, zoals de twee lengten sam en zich verhouden tot de lange zijde. Hier is sprake van een zogenaamde 
tweevoudige betrekking. 

Noemen we de korte zijde a en de lange zijde p, dan is bovenstaand stelsel te schrijven als; 

p : a=( a+ p ): p . 

Dit is de gulden snede verhouding. Onder deze voorwaarden blijkt p zich tot a te verhouden als 
(1 +{5):2 -of bij benadering 1.618 staat tot 1, waarbij we (1 +{5):2 het gulden snede getal noemen. 

Voor het Plastisch Getal geldt iets soortgelijks. Het plastisch getal heeft waar de gulden snede verhouding, 
voor te stellen is middels een rechthoek en zijn toepassing vindt in het platte vlak, juist betrekking op de 
drie dimensionale, architectonische ruimte. 

"De architectonische grootte onderhoudt een drievoudige relatie met de linea ire eenheid. Zij is tegelijkertijd 
lang, breed en hoog. De verhouding tussen twee architectonische uitgebreidheden, de zogenaamde plastische 
verhouding, zal daarom ook een drievoudige verhouding moeten zijn, waarbij de overeenkomstige dimensies 
met elkaar vergeleken worden: lengte met lengte, breedte met breedte en hoogte met hoogte." 1 

Bij de plastische verhouding is sprake van een drievoudige, in plaats van een tweevoudige, betrekking. 
We kunnen dit voorstellen door aan bovengenoemde rechthoek een extra dimensie, de hoogte, toe te 
voegen, welke we y noemen. Hierdoor komt naast het feit dat de breedte zich verhoudt tot de lengte, erbij 
dat de lengte zich ook verhoudt tot de hoogte. Daarnaast verhoudt de hoogte zich op dezelfde wijze tot 
de breedte en de lengte samen. 

Oftewel: a: p = p : y = y :( a+p). 

De oplossing van deze vergelijking is het Plastisch Getal. De uitvinder is Dom van der Laan die tot dit 
Plastisch Getal kwam. Dom van der Laan is tot deze bevinding gekomen zonder het wiskundige bewijs 
hiervoor te kunnen leveren. Later is uit onderzoek van verschillende personen het wiskundig bewijs 
geleverd voor deze vergelijking die juistheid van Dom van der Laans bevindingen bevestigd. 

1 Dom H. van der l.aan, 1967, I.e., p 123. 
2 1,324718, Rogier Janssen, 2001, 1.c., p 14. 
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05.3_Achtergronden bij de theorievonning van Dom van der Laan 

05.31_Het begrip ruimte 
Zoals ik al eerder vermeldde ligt mijn interesse niet in het bijzonder bij de totstandkoming van de 
theorie, maar bij de mogelijkheden die het Plastisch Getal de architectuur kan bieden, zal ik toch enkele 
achtergronden behandelen om inzicht te krijgen in de eigenlijke betekenis van de term 'het Plastische 
Getal'. 

Belangrijk element en de basis voor de theorie van Dom van der Laan wordt gevormd door de 
architectonische cyclus. Deze cyclus is samengesteld uit de natuur; vormen en maten. 

"Het gaat in de architectuur daarom, dat wij de delen waaruit een gebouw bestaat met elkaar in betrekking 
brengen. Zowel de kleinste vorm, met de kleinste maten, een blok steen, dat wordt de dikte van een muur of 
de breedte van een kolom. Oat we die in relatie we ten te brengen met het gebouw als geheel. En dan nag het 
gebouw als geheel in relatie tot de natuur. Dan is de cyclus volbracht. Dan hebben we aan de natuur maten 
ontleend, met die maten vormen gemaakt en dan /egg en we die vormen weer terug in de natuur." 1 

Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de theorie die heeftgeleid tot de definitievan het Plastisch 
Getal door Dom van der Laan, vormt het begrip ruimte en in het bijzonder de architectonische ruimte. 
Centraal in deze gedachten staat het besef, dat ruimte en in het bijzonder de architectonische ruimte, 
zich werkelijk kenbaar maakt op het moment dat de beschouwer erin beweegt. Naast deze lichamelijke 
bewegingen is er nog een tweetal andere aspecten van be lang bij de beschouwing van ruimte: 

Zien 
Verstand 

In eerste instantie hebben wij te maken met het zien, een van de mogelijke zintuiglijke waarnemingen 
van de mens, vervolgens speelt ons verstand een belangrijke rol. Wij zien immers niet aileen de ruimte 
waarin wij ons bewegen, wij maken ons, bewust dan wei onbewust er ook een voorstelling van. 

"Een massief dankt zijn vorm aan zijn beperkte uitgebreidheid. lmmers, de vorm van een massief is slechts 
zichtbaar- waarneembaar - als hij zich aftekent tegen zijn negatiet de ongevormde achtergrond ruimte. 
Oak de ruimte dankt zijn vorm a an zijn beperktheid. lmmers, de vorm van de afgebakende ruimte is geheel 
ajhanke/ijk van de massieve elementen die deze ruimte omgeven. Door deze ajhankelijke beperktheid van de 
ruimte ontleent deze ruimte zijn vorm aan, en tevens ten koste van, de vorm van zijn begrenzend massief" 2 

1 Dom Hans van der Laan, De natuu~ijke ruimte (video) 
2 Hans van der Laan: architecture and the necessity of limits, Richard Padovan, I.e., p ? 
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De ervaring van de ruimte 

Het hegrip ruimte staat centraal in het gedachtegoed van Dom van der Laan. Zijn conclusie was dat de 
architectonische ruimte vorm dient te krijgen volgens de verhoudingen van het Plastisch Getal. Deze 
conclusie was het resultaat van zijn zoektocht en daarnaast het hewandelen van verschillende zijpaden 
naar het wezen en de essentie van de architectonische ruimte. Van der Laan stelt zelfs dat door middel 
van architectuur het Plastisch Getal verwerkelijkt dient te worden. Dit doet zich voor als de omgekeerde 
we reid maar geeft de essentie van het Plastisch Getal wei weer: het Plastisch Getal is als ruimtelijk heginsel 
van intrinsieke waarde voor de architectuur. Binnen de theorievorming die leidt tot deze hevindingen, 
onderscheidt Dom van der Laan drie ruimten: de natuurlijke ruimte en onze ervaringsruimte die door de 
architectonische ruimte worden verzoend. 

De natuurlijke ruimte is de ruimte die zich uitstrekt hoven het aardoppervlak Zij is verticaal georienteerd 
- homen, planten etc. groeien immers vanuit de aarde omhoog. De ruimte van de natuur heeft drie 
aspecten, die de mens niet kan hevatten. Zij is onhegrensd, zonder vorm en zonder maat. VanderLaan 
stelt dat architectuur niets anders is dan een toevoeging aan de natuurlijke ruimte, om deze hewoonhaar 
te maken, hegrensd en in verhouding tot ons lichaam. Ze moet zichthaar zijn voor onze zintuigen en 
meethaar voor ons intellect. 

De ervaringsruimte is de ruimte die wij mensen waarnemen en heleven. Zij is horizontaal georienteerd -
onze ogen staan naast en dus niet hoven elkaar, waardoor wij een horizontaal hlikveld hehhen. Daarnaast 
hewegen wij ons in heginsel horizontaal over het aardoppervlak. Uit de tegenstrijdigheid van heide 
ruimtes, die van onze ervaring met zijn horizontale en die van de natuur met zijn verticale orientatie, 
wordt architectuur gehoren. Zij hegint als de mens verticale wanden toevoegt aan het horizontale 
oppervlak van de aarde. Hierdoor ontstaat er een ervaringsruimte die niet meer op aarde is maar tussen 
de wand en zelf. 

De architectonische ruimte verzoent hovengenoemde twee ruimten. Zij ontstaat wanneer de mens 
wanden opricht en zo een dee! van de natuurlijke ruimte afneemt. Dom van der Laan heweert dat wij 
Ieven op het aardoppervlak en russen de wand en. Dit suggereert een zekere horizontaliteit. Nergens in de 
theorie heeft Van der Laan het over de afbakening van ruimte in verticale zin. Dit lijkt onvolledig doordat 
we ook onder een dak Ieven in plaats van aileen tussen wanden. Hierdoor strookt dit principe niet geheel 
met het idee dat het plastisch getal een drievoudige hetrekking vormt, welke zich laat uitdrukken in 
proporties tussen lengtes, hreedtes en hoogtes. 



05.32_De beoordeling van de architectonische ruimte 
Met de begrippen getal en ruimte is het mogelijk de theorievorming van Dom van der Laan te duiden. 
De theorie is onder te verdelen in een aantal begrippen. Deze begrippen zijn: Natuur en architectuur, 
ruimte vorm en grootte, binnen en buiten, vol en hoi, Iijn vlak volume, drievoudige functie (trinoom). 
Deze begrippen lei den uiteindelijk tot de Theorie rondom het Plastisch Getal. 

Meten en tel/en 

Dom van der Laan stelt dat ruimte en de architectonische ruimte in het bijzonder door de waarnemer 
- de mens die zich bevindt in deze ruimte - beoordeeld wordt door zijn begrenzingen te meten om 
zo tot een inzicht te komen van de grootte - de uitgestrektheid - van deze ruimte. Dit meten gebeurd, 
afhankelijk of de waarnemer geoefend is in het beschouwen van ruimtes, meer of minder bewust, maar 
het gebeurt. Het is de manier waarop de mens van nature kennis neemt van zijn omgeving. Een mens 
meet de ruimte door te tell en. Het tell en van bevattelijke groottes, zoals raam- en deuropeningen in een 
wand, genereert kennis over deze wand en daarmee kennis omtrent de hoedanigheid van de ruimte 
die deze wand afbakent. Dom van der Laan neemt als uitgangspunt de dikte van de wand, als kleinste 
eenheid van meting en vormt de basis voor de overige belangrijke maten in het gebouw. 

Type van grootte en orde van grootte 

De essentie van de theorie is nu het gegeven dat tell en plaatsvindt in eenheden van vergelijkbare grootte. 
Dom van der Laan verwoordt deze eenheden van vergelijkbare grootte met het begrip; 'type van grootte'. 
Het is een sleutelbegrip binnen de totstandkoming van het stelsel van groottes en hun onderlinge 
verhouding volgens het Plastisch Getal, zoals Dom van der Laan dat heeft ontdekt. Dit stelsel gebaseerd 
op een reeks grootten, waarbij de verhouding tussen de termen van deze reeks constant is: 

"De uiterste maten van ieder type van grootte staan tot elkaar in een vaste verhouding, hetgeen ook geldt 
voor de overeenkomstige maten van de elkaar opvolgende typen, zodat wij kunnen zeggen dat de typische 
grootten een meetkundige reeks vormen." 1 

Elke term in de reeks stelt een type van grootte voor: "In de onbeperkte opeenvolging van mogelijkheden 
van grootte die de natuur ons biedt, voert het verstand een onderscheiding in door de elkaar continu 
opvolgende grootten tot duidelijk onderscheiden typen van grootte te Iaten behoren." z 

De (beperkte) reeks zelf noemt Dom van der Laan de 'orde van grootte': "De schifting van de onbeperkte 
reeks van elkaar continu opvolgende natuurlijke grootten, tot typen van grootte, beperkt ipso facto de 
uitgebreidheid van die reeks tot een bepaalde orde van grootte." 3 

De eerder genoemde wanddikte is dus - in de bouwwerken van Dom van der Laan - de kleinste typische 
grootte van de door middel van het Plastisch Getal op te zetten orde van grootte. Deze bevat daarnaast de 
overige te gebruiken typische grootten. 

1 Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p 19. 
2 Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p 5. 
' Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p 32-33. 
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De waameembaarheid van betrekkelijke visuele verschillen 

Belangrijk element aan de theorie is dat er geen keurslijf van binnen het plastisch stelsel ontworpen 
maten is. In werkelijkheid maakt het niet zo gek vee! uit of een bepaalde, binnen het plastisch stelsel 
ontworpen maat, een beetje groter of kleiner is. Pas wanneer de afwijking zo groot wordt dat dit verschil 
waarneembaar wordt, zodanig dat het teveel van de theorie afwijkt, zal het in de praktijk als hinderlijk 
kunnen worden ervaren en het beoogde effect in gevaar brengen. 

Om deze afwijking van de ideale theoretische maat te categoriseren, introduceert VanderLaan het reeds 
genoemde be grip 'type van grootte'. Een voorbeeld hiervan is de proef met de kiezelstenen, varierend van 
grootte, gerangschikt in groepen stenen van op het oog min of meer dezelfde grootte. De verschillende 
stenen die representatief zijn voor elk ontstane typische groep, blijken elkaar in grootte op te volgen 
volgens de plastische reeks. Wijkt de maat van een van de stenen enigszins af van een der typische 
stenen, dan zal deze binnen het stelsel toch begrepen worden als min of meer van gelijke grootte. Van 
der Laan doet geen uitspraken over de Jigging van de grens tussen identificatie bij de ene dan wei de 
andere typische grootte. Hij neemt genoegen met de empirische vaststelling ervan. Kruijtzer weet 
daarentegen wei te beredeneren en te beargumenteren waar deze grens getrokken kan worden middels 
een wiskundige bewijsvoering. 



05.34_Kanttekening 
In tegenstelling tot Dom Hans van der Laan en veel aanhangers van de Bossche School, zie ik persoonlijk 
het Plastisch stelsel als een ontwerpinstrumentarium in plaats van een intrinsiek beginsel die per 
definitie in de architectuur gewenst is zoals Van der Laan doet voorkomen. 

Daarnaast valt op dat Van der Laan in zijn geschriften geen waarde hecht aan de hoogte van ruimtes 
maar zijn aandacht volledig wijdt aan de ruimte tussen de wanden. Dit komt niet overeen met het idee 
van ruimtelijkheid. Hij spreekt over de natuurlijke ruimte die in verticale zin oneindig is en voor de 
mens niet te vatten is. Door architectonische ruimte kadert en begrenst de mens de natuurlijke ruimte in 
horizontale zin door de toevoeging van wanden. Zoals al eerder vermeld Ieeft de mens niet aileen tussen 
wand en maar ook onder een plafond. De essen tie van ruimte is juist drie-dimensionaliteit, dus niet aileen 
de breedte- en Iengte- maar ook de hoogteverhoudingen. 

Van der Laan zegt hierover in 'De architectonische ruimte' dat hij het bestaan van een nabijheid in 
verticale richting, tussen de grond en het plafond ontkent doordat het massief van de aarde zich aan ons 
voordoet als een onbeperkt massief: 

"Wij zijn niet in staat het oppervlak van de aarde als de begrenzing van een vorm te zien. De onderlinge 
afstand tussen grond en pia fond vindt dus geen dikte om er mee in relatie te treden en daarom kan er geen 
onderlinge nabijheid ontstaan." 1 

Voor Van der Laan zelf was dit reden om de hoogte van het plafond I outer te Iaten bepalen door de 
wanden. De hoogte daarvan werd, net als de lengte, gerelateerd aan de dikte van de wanden en aan de 
wijze waarop in die wanden gaten waren aangebracht. 

Een ander aspect van de theorie dat naar voren komt en ook zelf door Van der Laan onderkend wordt 
in het ontwerp van de (boven)kerk van Abdij Sint Benedictusberg is het stellen van de vormen als 
uitgangspunt. Uitgangspunt in het ontwerp en verhoudingenstelsel is de dikte van de wand als kleinste 
maat. Van der Laan gaat uit van de massa in plaats van de ruimte zelf. De massa bakent de onbegrensde 
natuurlijke ruimte af tot een begrensde architectonische ruimte waarin de mens kan verblijven en 
de omgeving bewoonbaar wordt. In de gedachtevorming van Dom van der Laan bepaald de dikte van 
de wand de grootte en afmetingen van de architectonische ruimte. In een brief aan Richard Padovan 
onderkent VanderLaan dat zijn oorspronkelijke uitgangspunt net niet goed was. Hij nam zichzelfkwalijk 
dat hij in zijn eigen ontwerp van de bovenkerk in de Abdij teveel is uitgegaan van de vormen in plaats 
van de ruimten zelf. 

' Dom Hans van der Laan, Gebouwen van het Plastisch Getal_ Een lexicon van de 'Bossche School', 2010, I.e., pag 82 
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05.4_Achtergronden bij de theorievorming van Godfried Kruijtzer 

Meten en tel/en 

De architectonische ruimte kan worden opgevat als de ruimte van de dagelijkse werkelijkheid. In de 
dagelijkse werkelijkheid wordt ruimte gemeten in Iengte, breedte en hoogte en daarnaast in concrete 
grootheden zoals meters, centimeters en millimeters. Hierdoor wordt de ruimte tot bespreekbare 
grootheden teruggebracht. Hierbij ontstaat een probleem; de verhoudingen zijn betrekkelijk en de 
grootheden worden door de mens als exact gezien. 

Een lengte is slechts die lengte omdat er een andere lengte is die korter oflanger is ( dit is dus betrekkelijk) 
en niet omdat we een eenheid van lengte meting gekozen hebben. Bij het meten is de eenheid van meting 
juist willekeurig, maar wanneer deze gekozen is wordt de grootheid als exact gezien. 

In de architectuur staan de visuele, relatieve verschillen centraal; dit is eerder telkundig dan meetkundig. 
Dit staat in contrast met de maatvoering van gebouwen van tegenwoordig nog altijd en meer dan ooit 
voornamelijkvanuit meetkundige overwegingen bepaald wordt (bijvoorbeeld standaardisatie van maten 
voor kantoorgebouwen, plaatmaterialen en prefab elementen). 

Kruijtzer beschrijft in zijn hoek 'Ruimte en Geta/' de manier om het hieraan ten grondslag gelegen 
probleem van het verschil tussen tell en en meten op te lossen. De oplossing ligt in het door Dom van der 
Laan bedachte plastische stelsel. Hierbij volgen Iengten van lijnstukken elkaar op volgens de termen van 
een meetkundige rij. Twee lijnstukken in combinatie met hun verschil noemt Kruijtzer een 'trinoom', een 
uiterst belangrijk begrip in de architectuur. Dit verschil kan bepaald worden door twee lijnstukken op 
elkaar te leggen - dit wordt de 'superpositie' genoemd - en ze vervolgens onderling te meten. Meten is 
iets volkomen anders dan tell en. Bij tell en worden de Iijnstukken juist in juxtapositie achter elkaar gelegd 
en opgeteld. 

We zijn hiermee terug op het verschil tussen het tellen en meten. "Bij het tel/en van afzonderlijke dingen 
zijn deze dingen nevengeschikt: zij verkeren injuxtapositie (naast elkaar ligging). Bij het meten van lengten 
liggen deze /eng ten als het ware op elkaar: zij verkeren in superpositie. Dit is het wezenlijke verschil tussen 
tel/en en meten. 1 

Het is mogelijk deze wezenlijk verschillende begrippen met elkaar te verzoenen. Deze verzoening tussen 
Iijnstukken in superpositie en juxtapositie is slechts mogelijk in twee gevallen: bij de Gulden Snede en 
bij het Plastisch Getal. 

Dit verzoenen van Iijnstukken is van belang in het vormgeven van de architectonische ruimte. Het 
menselijke brein 'meet' dingen door ze te tellen. Dit doet de mens door de ene maat te betrekken op een 
andere en vervolgens te schatten in welke verhouding zij tot elkaar staan. Deze onderlinge verhouding, 
de proportie, is gebaseerd op de kleinste eenheid van lengte meting (de red en van een wiskundige rij - bij 
Van der Laan is dit de dikte van de wand). 

1 Godfried Kruijtzer. Ruimte en Getal, He! Plastische getal en He! Gulden snedegetal, Amstendam, 1998, I.e., p. 19 
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Waar hier gesproken wordt over de theorie van Kruijtzer is van oorsprong voor een groot dee! toe te 
schrijven aan Dom Hans Van der Laan. Kruijtzer is verder gegaan met de zoektocht die Van der Laan 
gedurende zijn Ieven gemaakt heeft naar de grondslagen van het Plastische Getal. Van der Laan bleef 
gedurende zijn Ieven de theorie verbeteren en aanscherpen en kwam zelfs tegen het eind van zijn Ieven 
tot fundamentele nieuwe inzichten. 

Het doe! van Kruijtzer was om een steekhoudende wiskundige bewijsvoering van de theorievorming 
van Dom van der Laan te ontwikkelen. Kruijtzer wilde middels wiskundige middelen aantonen dat de 
vermoedens en bevindingen van Dom van der Laan, die betrekking hadden op de proporties van de 
architectonische ruimte volgens het Plastisch Getal, juist zijn. Hij heeft de ideeenwereld van Dom van der 
Laan weten te vertalen in enkele wiskundige vergelijkingen die een verklaring vormen voor 'het Plastisch 
Getal'. De bewijsvoering die hieraan ten grondslag ligt - het opstellen, beargumenteren en oplossen van 
bovengenoemde wiskundige vergelijkingen - noemen we de theorie van Kruijtzer. 



OS.S_(Begripsbepaling) Theorie van Kruijtzer 

"Het plastische netal van de volumineuze ruimte bestaat uit meetkundi9e rijen van acht lennten van 
eenzelfde orde van nrootte op onder/inn nekoppelde schaalnrootten. Het plastisch netal kan op twee wijzen 
worden afneleid. In de eerste plaats door uit te naan van de verschillennte en de somlennte van twee direct 
opvolnende lennten en te eisen dat de verschil- en de somlennte behoren tot de meetkundi9e rij lennten; in 
de tweede plaats door het definieren van het ben rip lennten van eenzelfde ore van nrootte." 1 

"De gedaante van gelijkvormige gekantrechte figuren in het platte vlak wordt bepaald door een enkel 
getal, met name, door de breedtefhoogte verhouding van een figuur. De gedaante van gelijkvormige 
gekantrechte plastieken in de ruimte kan niet worden weergegeven door een enkel getal. Hiervoor zijn 
twee getallen nodig, met name, de breedtefhoogte verhouding en de hoogtefdiepte verhouding. De 
plastische verdeling van een lijnstuk Ievert de twee nodige betrekkingen 

breedte : hoogte = 1 : p en hoogte : die pte = p : p2 met 1 + p + p2 = pS. 

Dit was het idee van Dom van der Laan. De plastische deling geeft de mogelijkheid de drievoudige 
betrekking van breedte, hoogte en diepte in de ruimte te baseren op drie onderling onmeetbare eenheden 
van lengtemeting." 2 

Het reduceren van de ideeen van Dom van der Laan tot de voorwaarden 1:p en p:p2, waarbij tevens 
moet geld en dat 1 +p+p2=p5, is de theorie van Kruijtzer; zij was bij het uitkomen van 'Ruimte en Getal' 
overigens nog niet absoluut, maar volgens Kruijtzer wei een zeer gefundeerd vermoeden. Inmiddels is 
ook de wiskundige bewijsvoering geleverd en wereldkundig gemaakt met het verschijnen van een artikel 
in het wiskundig vakblad NAW." 3 

De term p in de stelling kunnen we letterlijk lezen als het plastisch getal. Voor de plastische verdeling 
van een lijnstuk geldt bij benadering dat p gelijk is aan 1,324 718, of in de meetbare benadering p -4:3. 

Om nate gaan wat we nu met ditgegeven concreet moeten do en komt het door Vander La an gedefinieerde 
begrip 'orde van grootte' naar voren. Van der Laan veronderstelde aanvankelijk dat deze reeks uit zes 
termen bestond. Deze aanname stelde hij later bij tot een verzameling van acht elkaar opvolgende 
'typen van grootte'. Elk type onderscheidt zich van het voorgaande of opvolgende type in exact dezelfde 
verhouding. 
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"Gaan we nu uit van een bepaalde visuele waarneembaarheid van het betrekkelijke verschil tussen 
twee lengten dan biedt de verschillengte zich als vanzelf aan als eenheid van meting voor de somlengte, 
waarbij de verhouding tussen de somlengte (juxtapositie) en de verschillengte (superpositie) tevens de 
verhouding tussen de grootste en de kleinste lengte van het stelsel wordt. 

Zo werkt iedere architect. Een architect zet twee lengten in juxtapositie uit, bepaalt hun verschil, en weet 
dan: de verhouding somlengte I verschillengte is de verhouding tussen de grootste en kleinste lengte van 
het op te zetten matenstelsel:' 4 

In het geval van de plastische verhouding Ievert dit een meetkundige rij op met de acht lengten: 
1, p, p2, p3, p4, p5, p6 en p7. 

Of bij benadering: 
1, 413, 714, 3, 4, 2114 en 7. 

De kleinste term - de eenheid van meting, is in dit geval dus 1. Bij Van der Laan is deze eenheid de dikte 
van de wand. Deze vormt de grootste term van een 'lagere' orde van grootte, net als de grootste term p7 
de eenheid van meting zal zijn van een 'hogere' orde. 

De 'grens' tussen twee, elkaar opvolgende termen van de meetkundige rij volgens de plastische 
verhouding, wordt gevonden door het 'harmonische midden' van de twee. Dit is gedefinieerd als het 
midden tussen het betrekkelijke tekort en het betrekkelijke te lang; in formule, met H als het harmonisch 
midden van lengten a en b is dit te schrijven als H(b,a) = 2.b.a I (b+a). 

Verhoudingen zijn normaal gesproken betrekkelijk en grootheden exact. Dit probleem blijft bestaan 
zolang er wordt gezocht naar meetbare criteria aan de hand waarvan de betrekkelijke zaken moeten 
worden beoordeeld. Kruijtzer heeft in navolging van Dom van der Laan, een dergelijk meetbaar criterium 
onderbouwt. Zijn benadering, in de architectonische zin van het woord, van het Plastisch Getal - als 
verhouding- is immers niet meer betrekkelijk zoals bij Van der Laan wei het geval was, maar wiskundig 
gedefinieerd; exact. 

1 Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p. 5 
' Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p. 32-33 
' Jan Aarts, Robbert Fokkink, Godfried Kruijtzer: Morphie numbers, NAW 5/2 nr. 2, maart 2001, p. 56-58. 

' Godfried Kruijtzer, 1998, I.e., p. 27-29. 
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05.6_Conceptvonning Plastisch getal 

05.61_Conclusie Plastisch Getal 
"Het is dus juister te zeggen dat wij ons van het bouwen van huizen bedienen om het plastisch getal te 
verwerkelijken tot een architectonische ordonnantie, om aldus a an de geest te Iaten zien waartoe die huizen 
door diezelfde geest bestemd zijn." 1 • 

Van der Laan sprak over het plastisch getal als de enige juiste en ware manier van werken en als 
vanzelfsprekend in de architectonische ruimte besloten ligt. Het plastisch getal is naar mijn mening niet 
altijd toe te passen als ruimtelijk ontwerpbeginsel. De toepassing is voornamelijk geschikt in situaties 
waar de ontwerper een bepaald rustgevende, harmoniikend effect beoogt te bereiken. Door evenwichtige 
verhoudingen wordt de zintuiglijke beleving van de ruimte versterkt. Het plastisch getal is echter niet 
altijd een zaligmakend principe. De wereld zou wei erg saai worden als ieder gebouw ontworpen was 
naar de theorie van het Plastisch getal. Dit zou al helemaal het geval zijn wanneer aile gebouwen volgens 
de typische stijlkenmerken van de Bossche School vormgegeven waren. Daarnaast zijn voldoende 
ontwerpproblemen voorstelbaar waarvoor een andere benadering beter geschikt is. 

Er is daarnaast een onderscheid tussen de zogenoemde stijlkenmerken en de maatverhouding zelf. De 
stijlkenmerken die typerend zijn voor de Bossche School zoals het gekeimde metselwerk, een opbouw 
met galerijen, colonnades en binnenhoven passen niet meer bij de huidige tijd. Het plastisch getal is 
echter wei nog relevant als inspiratie in het toepassen van maatverhoudingen in het ontwerpen van 
architectuur. 

"lk wacht op dingen die helemaa/ niet meer lijken op wat ze nu Bossche School noemen. In principe is mijn 
theorie universeel toepasbaar, de beginselen zijn te algemeen om zich a an een bepaalde manier van bouwen 
te hechten. lk ben benieuwd wat volgende generaties met hun eigentijdse opvattingen zullen maken met 
mijn theorie." 2 

Naar mijn mening is het Plastisch Getal dan ook los te zien van een bepaalde architectonische opvatting 
en daarnaast onafhankelijk van een bepaalde architectuurstijl - of stroming. Het is geen theorie die een 
bepaalde vormgeving verondersteld of die enkel gerelateerd is aan de Bossche School. Het Plastisch 
Getal is een universeel instrument die onafhankelijk van een bepaalde stijl toegepast kan worden in het 
ontwerpproces en in het componeren van architectonische ruimte door het op elkaar betrekken van 
plastische ruimte-eenheden. 

Ik beschouw het in het kader van mijn afstudeerproject als een zuiver ontwerpinstrument waarvan 
de keuze om en hoe er mee te werken volledig vrij is, naar gelang de opvattingen en ideeen van de 
architect of ontwerper in kwestie. Het interessante aan het Plastisch Getal is dan ook naar mijn mening 
niet zozeer de geschiedenis ervan, de vele afgeleiden en gedachtes die Dom van der Laan en Richard 
Padovan beschreven hebben. Het interessante aan het Plastisch Getal zijn juist de mogelijkheden die in 
het plastisch getal besloten liggen en een toegevoegde waarde kunnen hebben op het ontwerpproces en 
de hedendaagse architectuur. 

1 Dom H. van der Laan, 1967, I.e., p. 113. 
2 Dom Hans van der Laan, Gebouwen van he! Plastisch Getal_ Een lexicon van de 'Bossche School', 2010, I.e., pag 252 



05.62_0ntwerphouding 
Plastisch Getal als instrument 

Uitgangspunt in het on twerp van het badgedeelte bij Abdij Sint Benedictusberg vormt het Plastisch Getal 
als hulpmiddel om rustgevende harmonierende ruimtes te creeren. Centraal in het ontwerp van het 
badgedeelte staat het bezinnen en geestelijke reiniging. De badgang vormt als het ware de route naar 
geestelijke reiniging en bezinning. 

Men kan tot geestelijke reiniging komen door terug te gaan naar de ervaringsruimte van de mens. In deze 
ervaringsruimte is door middel van architectonische ruimte de natuurlijke omgeving afgescheiden en 
ingekaderd. Deze ervaringsruimte is niet dezelfde ervaringsruimte als gebruikt in de theorie door Van 
der Laan. De ervaringsruimte is in mijn ontwerphouding de elementaire ruimte waarin een beschouwer 
zich bevindt en tot bezinning komt. Deze ruimte zorgt er mede voor dat de bezoeker dichter en in contact 
met zichzelfkomt en tot innerlijke rust. Door een 'optimale' zintuiglijke ervaring, rustgevende ingetogen, 
sobere en harmonieuze ruimte die door evenwichtige verhoudingen is opgebouwd kan de beschouwer 
tot geestelijke reiniging komen. 

Hierin vormt de theorie van Kruijtzer de leidraad. De wiskundige bewijsvoering voor het Plastisch Getal 
biedt praktische mogelijkheden. Dankzij Kruijtzer is het mogelijk de maten van het Plastisch Getal met 
wiskundige exactheid toe te passen. De maten van het architectonische stelsel van Van der Laan volgen 
elkaar opals de termen van een meetkundige rij: pO, pl, p2, p3, p4, pS, p6 en p7, waarin p de rede is. 
Hierdoor wordt de visuele waarneembaarheid schaalongevoelig. Daarnaast eist Kruijtzer daarenboven 
dat de som van twee opvolgende maten en het verschil van twee opvolgende maten ook maten van het 
stelsel zijn. Deze eis leidt tot twee mogelijkheden: of de rede p is de gulden verhouding of de plastische 
verhouding. Door deze voorwaarden consequent toe te passen ontstaan er geen kleine restmaten. 
Waar in de architectuur van Dom van der Laan onnauwkeurigheden zijn opgenomen geeft de reeks van 
Kruijtzer getallen die tot vele cijfers achter de komma nauwkeurig zijn. 

Het Plastisch Getal vormt in het ontwerp van het badgedeelte een instrument dat los staat van 
historiserende gebouwvormen of gebouwtypen. De vorm van het gebouw volgt uit de opbouw van de 
ruimte en deze in zijn buitenruimte. Dit in tegenstelling tot waar de Bossche School be kent om staat. 

Een veelgebruikte naam voor architecten van de Bossche School was basiliekbouwers. Toen van der Laan 
de principes van het Plastisch Getal in de praktijk bracht vie! vooral de historiserende vorm op. Een 
voorbeeld hiervan is het ontwerp en bouw van de St. Josephkapel in Helmond. Van der Laan gebruikte 
deze oude vormen om de wezenlijke kenmerken van de architectuur te ontdekken. Voor de deelnemers 
aan de Bossche cursus was niet zozeer het uiterlijk van het gebouw van belang maar meer de innerlijke 
opbouw en het hanteren van maatverhoudingen aan de hand van het Plastisch Getal. De vroeg-christelijke 
basilieken bleken overeen te stemmen met het Plastisch Getal. Hierdoor kregen vee I kerken en gebouwen 
vanuit de Bossche School automatisch een Romaanse basiliekvorm. In de loop van de geschiedenis zijn 
er vee! Bossche School gebouwen gebouwd. Door de typische stijlkenmerken lijken deze vaak sterk op 
elkaar. 
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Ruimte als uitgangspunt in plaats van massa 

Belangrijk element van de ontwerphouding is dat de ruimte zelfs als uitgangspunt wordt genomen in 
plaats van de massa en omsluitende vormen. Dit is in tegenstelling tot Van der Laan die door de vormen 
te ontwerpen ruimte afscheidt van de natuurlijke ruimte. Hier heeft VanderLaan na de realisatie van de 
(boven)kerk in de Abdij over gezegd dat, wanneer hij bet on twerp over zou mogen doen, hij meer zou zijn 
uitgegaan van de ruimte in plaats van de vormen. 

In bet on twerp vormen niet de afmetingen van een baksteen bet uitgangspunt voor de gehele maatvoering 
en verhoudingenstelsel. Uitgangspunt in bet on twerp vormt de ruimte zelf die wordt gevormd door de 
functie en ervaringsruimte. Het gaat primair om de binnenruimte. Deze ruimte heeft vervolgens met de 
mas sa als omsluiting in totaal als volume weer invloed op de ruimte waarin dit volume bestaat. Hierdoor is 
bet belangrijk dat ook de omsluitende massa bepaald wordt door bet Plastisch Getal en is opgebouwd uit 
bet verhoudingstelsel. De ruimte met zijn massa als totaalvolume bestaat zelf ook in een grotere ruimte. 
Doordat bet volume als geheel ook gebaseerd is op de grondverhouding vormt de ruimte met zijn massa 
een volume die is opgebouwd uit dit matenstelsel. Dit geldt voor meerdere volumes en ervaringruimtes. 
Deze hebben allemaal als uitgangspunt de hoogte Door de compositie en de onderlinge relaties tussen 
deze volumes worden er nieuwe ruimtes gevormd die ook zijn opgebouwd uit deze grondverhoudingen. 

Hoogte van de ruimte 

VanderLaan ontkent de nabijheid in verticale richting. doordat volgens hem bet massief van de aarde zich 
aan ons voordoet als een onbeperkt massief. Hierdoor wordt bij Van der Laan de hoogte van bet plafond 
!outer bepaald door de wanden en is deze hoogte, net als de lengte, gerelateerd aan de dikte van de 
wanden. Ik ben van mening dat deze hoogte van de ruimte niet ontkend kan worden. De architectonische 
ruimte bevindt zich niet aileen tussen wand en maar ook tussen bet vloeroppervlak en een dak. De hoogte 
in een ruimte is van hetzelfde belang als de lengte en breedte. Daarnaast is bet onbeperkte massiefvan 
de aarde in verticale zin niet ervaarbaar in een ruimte. Uitgangspunt in bet ontwerp is dan ook niet 
de afmeting van een baksteen die de basis vormt voor de maatvoering en verhoudingenstelsel van bet 
on twerp maar de hoogte van de ruimte. 

Dikte van de wand 

De muurdikte is in de theorie van Van der Laan een zichtbaar uitgangspunt voor de hele maatvoering; 
hierdoor is de vorm van de wanden en van aile architectonische elementen, driedimensionaal herkenbaar. 

Belangrijk in mijn on twerp is de dikte van de wand. Deze omsluit deze 'ervaringsruimte' waarin iemand 
tot bezinning komt en daarnaast bakent deze de natuurlijke ruimte af. Hierdoor is bet belangrijk dat de 
beschouwer en bezoeker de dikte van de wand ervaart. Door hetervaren van de dikte van de wand ervaart 
de bezoeker de ervaringsruimte. Hier vormt de ruimte zelf bet uitgangspunt en door de verhoudingen 
van de ruimte en bet volume als geheel wordt de vorm van de wan den driedimensionaal herkenbaar. 

De binnenruimten wordengedefinieerd door de omheiningen. Hierdoorvormen de ruimten geen continue 
ruimtes die zonder duidelijke grenzen in elkaar overlopen. Deze 'omheinende' wandelementen hebben 
een kenmerkende maatvoering die gebaseerd is op discontinue overzichtelijke reeksen mogelijkheden 
zoals deze voortkomen uit bet Plastisch Getal. 



DEEL Ill: ARCHITECTONISCHE UITWERKING 
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06_Conceptvorming badgang 
07.1_Houding ten opzichte van het bestaande klooster 

Belangrijk aspect in het ontwerp is de in te nemen houding ten opzichte van het bestaande klooster. 
Het klooster is een architectuur icoon en neemt als monument een belangrijke plaats in, in zowel als 
monument en in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het gebouw heeft als Benedcitijner klooster 
vee! cultuurhistorische waarde en daarnaast vee! kwaliteit in religieus en spiritueel opzicht. 

Het badgedeelte is gelegen binnen de kloostermuren; in het oude gedeelte van het klooster. Dit 
gebouwdeel bevat vee! kwaliteit ondanks dat het niet is ontworpen door Dom van der Laan. Het oude 
dee! straalt een sfeer uit van een traditioneels middeleeuws klooster met haar bogen, nissen, gewelfde 
kloostergangen en geornamenteerde gevels. Daarnaast is een van de kwaliteiten van dit gebouwdeel de 
mysterieuze bijna middeleeuwse sfeer. 

Ondanks dat het klooster vee! historische waarde heeft staat een groot dee! van het klooster leeg, of 
wordt nauwelijks gebruikt. Dit is het geval bij de bovenste twee verdiepingen van het klooster. De zolder 
en de 3e verdieping worden nauwelijks gebruikt doordat er nog maar een beperkt aantal monniken in het 
klooster leeft en er geen novicen monniken zijn. Hetzelfde geldt voor de kelderverdieping van het klooster. 
Deze werd vroeger veelvuldig gebruikt en in die tijd bevond zich hier een timmermanswerkplaats, 
hostiebakkerij, bierbrouwerij. Tegenwoordig doet deze verdieping echter enkel nog dienst als 
opslagruimte. 

Het bad wordt ingepast in het bestaande klooster. De functies waarmee het klooster voorheen altijd 
voorzag in het levensonderhoud zoals, boekbinden, hostie bakkerij, timmermanswerkplaats zijn 
verdwenen en worden nu vervangen door een badfunctie. Het klooster past zich aan, aan de hedendaagse 
maatschappij. Het klooster past zich aan qua functie en gebouw. De vraag naar bezinning is veranderd 
waardoor niet enkel meer retraite wordt aangeboden maar deze ook wordt aangevuld met baden. 

In het ontwerp van het badgedeelte bij het klooster blijft deze zoals gezegd behouden in zijn huidige 
vorm. In deze toevoeging en uitbreiding is het van belang dat de kwaliteiten van het bestaande gebouw 
niet worden aangetast. Het bestaande gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en deze 
schoonheid en sfeer mag niet verloren gaan. 

Het is echter van be lang te waken voor driftig conserveren en het in exact oorspronkelijke staat herstellen 
van het gebouw. Wanneer men hierin doorslaat ontstaat er een imitatiedrang die verwarring veroorzaakt 
en de ware aard en leeftijd van het gebouw aantast en daarmee de tijdslijn van het gebouw vervaagd. 
Daarom moeten de ingrepen duidelijk zichtbaar en transparant zijn om zo de verschillende peri odes in 
het Ieven van het gebouw te ton en. Dit past daarnaast ook in de architectonische ontwikkeling van het 
klooster. Het contrast tussen Bohm en VanderLaan is duidelijk zichtbaar. De ingrepen die VanderLaan 
gedaan heeft in het oude gedeelte zijn helder zichtbaar en versterken het karakter van het gebouw. 

"De interventie en rehabilitatie moe ten innovatie en architectonischeoriginaliteit respecteren en continueren 
naar deze tijd. Dit zorgt voor differentiatie die verleden onderscheidt van het heden en blijft historische 
waarde behouden. Door een transparante interventie Ievert deze nieuwe kwaliteit en de wedergeboorte."1 

De nieuwe elementen en toevoegingen aan het klooster moeten samen met de bestaande architectuur 
het kloosterritueel en kloosterwezen versterken en benadrukken. De ingrepen hebben hun eigen aard en 
karakter en zijn geen imitatie van een Bossche School gebouw of traditioneel klooster. Het is echter wei 
van be lang dat het gebouw een geheel blijft. De interventies en toevoegingen zijn dusdanig vormgegeven 
dat zein het klooster passen en een logische ontwikkeling vormen in het 'Ieven' van de Abdij'. 

1 C. De Mullewie, proefschrift 1983_ 
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07.2_locatie van het badgedeelte 

Het badgedeelte in Abdij Sint Benedictusberg bestaat uit twee delen. Een gedeelte van het bad bevindt 
zich op het voorplein bij de oude hoofdingang van het klooster. Het andere gedeelte is gelegen in de 
onderste verdieping van het oude kloosterdeel ontworpen door Bohm en het binnenhof. 

Het badgedeelte gelegen in het onderste gedeelte van het klooster ontworpen door B6hm bestaat op 
dit moment uit opslagruimtes, een washok en een oude timmermanswerkplaats. Dit dee I heeft dezelfde 
kwaliteit en potentie als de rest van het gebouw. Deze wordt op dit moment niet be nut en zelfs min of 
meer verwaarloost. De onderste verdieping is onderkomen en is nu niet meer dan een stoffige kelder. 

Door het badgedeelte in het onderste deel en het hart van het klooster te plaatsen wordt het bad 
verweven met het klooster en letterlijk onderdeel hiervan. Door de structuur van het bestaande klooster 
te behouden ontstaat er een rondgang rond het binnenhof met ruimtes geschakeld aan deze rondgang 
vergelijkbaar met de verdiepingen hierboven. De badgast en bezoeker ervaart de atmosfeer van het 
klooster doordat hij of zij Ietterlijk ondergedompeld wordt en zich in de diepste dee I van het klooster. 
bevindt Het badgedeelte ligt letterlijk in het hart van de Abdij. Er ontstaat een spanningsveld tussen 
de monniken en de gasten en een wisselwerking tussen het badritueel en kloosterritueel. Centraal in 
het bezoek staat de bezinning waarvoor de gast komt. Het kloosterritueel speelt een centrale rot in de 
bezinning in het klooster en het baden. 

De rondgang en de verschillende aangrenzende ruimtes worden ingedeeld en herbestemd als badruimtes, 
kleedruimtes etc. Hier vindt het badritueel plaats. Daarnaast wordt het binnenhof en het voorplein bij de 
oude hoofdingang onderdeel van het badritueel. In het binnenhof bevindt men zich letterlijk in het hart 
van het klooster. Het binnenhof wordt omgeven door hoge kloostermuren en vormen een besloten en 
verborgen ruimte en tuin. Deze ruimte wordt momenteel niet gebruikt en daarnaast is het niet mogelijk 
om in het binnenhof te verblijven of te bezinnen. Met de toevoeging van het bad aan het klooster wordt 
het binnenhof opnieuw betrokken bij het klooster en opengesteld. 

In dit oude gedeelte is een deel van het bad gelegen. Het ontwerp bestaat uit een subtiele toevoeging 
aan de bestaande architectuur. De interventies en toevoegingen in dit dee I zijn helder en transparant en 
moeten de bestaande architectuur versterken. Van belang is dat de kwaliteiten van dit gedeelte bewaard 
blijven en juist benadrukt worden. De ingrepen zijn vergelijkbaar met de ingrepen die VanderLaan deed 
in het oude gedeelte van Bohm toen het nieuwe gedeelte van Van der Laan werd toegevoegd. De ingrepen 
vormen een nieuwe ontwikkeling en fase in het Ieven van het klooster. 

Het voorplein bij de oude hoofdingang vormt een vergeten en verborgen gedeelte in het klooster. Voor 
de uitbreiding van Dom van der Laan bevond zich hier, volgens de oorspronkelijke plannen van Bohm en 
Weber, de hoofdingang van het klooster. Nadat het klooster is uitgebreid met de nieuwe kerk is ook de 
entree verplaats naar het nieuwe entreegebouw. 

Nu vormt het voorplein en de oude hoofdingang een ongebruikt deel van het klooster. Dit voorplein bezit 
echter vee I kwaliteit en is karakteristiek voor de Abdij. Het voorplein is gelegen op een plateau en wordt 
ingekaderd door het oude gedeelte van Bohm, het nieuwe gedeelte ontworpen door Dom van der Laan 
en daarnaast de natuurlijke omgeving. Hier sluit het atrium aan op het prive gedeelte van het klooster. en 
daarmee de architectuur van B6hm en de architectuur van Dom van der Laan. 
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Er is een groot contrast tussen de gevels van het oude en het nieuwe gedeelte. Het oude gedeelte is 
vormgegeven met rode baksteen, rijkelijke geornamenteerd en bevat allerlei traditionele elementen, 
zoals een middeleeuws ogende toren met een kegeldak. Dit staat in scherp contrast met het grauwe 
kleurenpallet van het witte gekeimde metselwerk van het atrium en de klokkentoren die gekenmerkt 
worden door een zeer minimalistische en sobere uitvoering. Het bestaat uit rechthoekige vormen en 
rechte lijnen. De enige 'ornamenten' zijn hierde betonnen lateien boven de kozijnen van hetentreegebouw, 
doorgaande betonbanden en de dakrand van het atrium met monniken en nonnenpannen. 

Vanaf dit plateau heeft de bezoeker een schitterend uitzicht over het Limburgse heuvelland en de 
natuurlijke omgeving. Het vormt een ruimte ingekaderd door de bestaande bebouwing en natuurlijke 
ruimte. In de middag valt de zon precies langs de ronde toren op dit plateau wat deze plek een mystieke 
sfeer geeft. 

Gedeeltelijk op en verzonken in dit plateau is een gedeelte van het bad gelegen. Het antwerp op dit 
plateau zal bestaan uit nieuwe elementen waarin een dee! van het baden plaats heeft als onderdeel van 
het badritueel. Deze nieuwe elementen hebben net als de interventies in het bestaande klooster een 
eigen karakter en stijl. Ze zijn ontworpen vanuit een visie op het Plastisch Getal en met de bestaande 
architectuur van zowel Bohm als VanderLaan en de badfunctie als uitgangspunt. 



07.3_Doelgroep 

Het ldooster heeft op dit moment een zeer gesloten karakter. Momenteel is het ldooster wei te bezoeken 
en is het mogelijk in het ldooster te verblijven voor een retraite. Voor deze retraitegasten is het prive 
gedeelte van het ldooster toegankelijk. Voor mensen die voor het bijwonen van een liturgische dienst het 
klooster bezoeken is dit echter niet mogelijk. Zij komen niet in het prive gedeelte van het klooster tenzij 
ze hier toestemming voor krijgen. 

Het ldooster verkeert momenteel in crisis en maakt moeilijke tijden door. De Abdij heeft vee! moeite 
om zelf te voorzien in het levensonderhoud en kampt met financiiHe problemen. Er is behoefte aan 
herorientatie van het ldooster en het ritueel. Een mogelijke oplossing om uit deze crisis te komen is een 
nieuwe invulling en een uitbreiding van het ldoosterritueel. 

Het badgedeelte bij de Abdij is gelegen in het hart en het prive gedeelte van het ldooster en vormt een 
uitbreiding van het kloosterritueel voor de retraitegasten en de monniken. Deze kunnen gebruik maken 
van het bad en voor deze groep vormt het een toevoeging aan het bezinningsritueel. Dit ritueel is zoals 
behandelt in het eerste dee! van deze verhandeling zeer bepalend in het ldooster. De monniken Ieven 
volgens de regel van Benedictus en dit geeft structuur en invulling aan het Ieven. Een badfunctie sluit 
hierbij aan doordat het vee! raakvlakken heeft op spiritueel en religieus vlak. Reiniging van lichaam en 
geest speelt een belangrijke rol in het geloof en het baden zou een nieuwe invulling kunnen geven aan en 
herinterpretatie vormen voor de regel van Benedictus. 

De monniken hebben de uiteraard mogelijkheid om gebruik te maken van het bad. In de regel van 
Benedictus is naast het werken, studeren en bidden plaats voor ontspanning. Gedurende de dagindeling 
van de monniken is er ruimte om te baden. Het baden vormt een onderdeel van de geloofsuitoefening 
en ontspanning. Dit baden vindt gescheiden plaats van de retraite- en badgast, net als dat nu het geval is 
in het bestaande ldoosterritueel. Er zijn vaste mom en ten waarop er interactie is tussen de monniken en 
'buitenstaanders' .. gedurende de liturgische diensten en verschillende maaltijden. Dit a lies heeft te maken 
met het feit dat Abdij Sint Benedictusberg een stilteldooster is en het type ldoosterorde. 

De badfunctie vormt voor de retraitegast een aanvullende mogelijkheid en functie gedurende de retraite. 
Vee! mensen hebben behoefte aan bezinning en overwegen een retraite. In de huidige maatschappij en 
door de ontwikkelingen in het geloof en religieus opzicht, is de drempel om in retraite te gaan in een 
religieuze omgeving groter geworden. Mensen kiezen er eerder voor naar een wellnesscentrum te gaan 
of een andere locatie om tot bezinning te komen. 

De retraite is momenteel eenzijdig; men bid, studeert ofwerkt mee met de bewoners. Een badfunctie vormt 
een toevoeging hieraan als onderdeel van het bezinningsritueel. Door de samenwerking en combinatie 
van een badfunctie en de retraitegang in de Abdij wordt het ldooster toegankelijker voor mensen die 
op bezoek zijn naar religieuze of spirituele bezinning gecombineerd met baden. De retraitegast volgt 
het ldoosterritueel en gedurende enkele dagen de dagindeling en het kloosterleven van de monniken. 
Tijdens deze retraite heeft de retraitegast de mogelijkheid om tussen de liturgische diensten door vanuit 
het gastenverblijf naar het badgedeelte te gaan en hier te baden. 
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Op dit moment kent het klooster financiele problemen en heeft de abdij moeite het hoofd hoven water 
te houden. De enige inkomsten die men op dit moment heeft is de AOW van de bewoners en de kleine 
bijdrage van de retraitegasten voor het verblijf in het klooster. Er is op dit moment maar plaats voor 
een achttal retraitegasten. Dit aantal zou kunnen worden vergroot om zo meer inkomsten te genereren. 
De 2e en 3e verdieping worden op dit moment vrijwel niet gebruikt door een gebruik aan monniken 
en novicenmonniken. Hierdoor zou de capaciteit voor retraitegasten uitgebreid kunnen worden. Door 
de toevoeging van een badfunctie zijn er meer mensen gei:nteresseerd om in het klooster te verblijven 
doordat de drempel verlaagt wordt. 

Een andere manier om uit de crisis te komen is door de toevoeging van een nieuwe doelgroep met de 
toevoeging van het badgedeelte. Deze doelgroep zou ook een oplossing kunnen vormen voor de financiele 
problemen. Deze doelgroep bestaat naast de monniken en retraitegasten uit; de daggast ofwel badgast. 

Deze groep bezoekt het klooster voor het baden in de Abdij. Deze gasten verblijven een halve of hele dag 
binnen de kloostermuren. Ze komen naar het klooster voor bezinning en om tot innerlijke rust te komen 
net als de retraitegast. Ze verblijven echter maar een kortere peri ode in het klooster. De drempel om het 
klooster te bezoeken wanneer men maar een halve of maximaal hele dag in het klooster verblijft is lager 
dan wanneer men enkele dagen in de abdij leeft en slaapt. 

Deze groep heeft behoefte aan spirituele bezinning in een religieuze omgeving van het klooster. De 
badgast hoeft niet als de retraitegast niet gelovig te zijn. Het is vrij en toegankelijk voor aile geloven. 
Daarnaast wordt het ook toegankelijk voor vrouwelijke badgasten. Deze hebben toegang tot het bad 
en prive gedeelte van het klooster. Ze kunnen echter niet in het klooster overnachten doordat het 
gastenverblijf in het prive gedeelte van het klooster ligt. 

Net als een retraitegast neemt deze gast vantevoren contact op met het klooster. De badgast neemt 
vergelijkbaar met een retraitegast dee! aan het kloosterritueel en wordt onderdeel van het kloosterleven. 
De gast heeft zijn eigen kamer in het badgedeelte net als de retraitegast. Deze verblijft voor meerdere 
dagen in het klooster maar dan in het gastengedeelte. In dit geval verblijft de daggast in een priveruimte 
in het badgedeelte voor maximaal een dag. 



41 . aquae Sulis, Bath Engeland 
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07 _Badritueel 
07.1_Aigemeen 

In vee] oude culturen en gel oven in de loop van de geschiedenis en ook in het heden speelt water een 
zeer belangrijke rol. Water heeft al sinds mensenheugenis in vee] culturen een reinigende en heilzame 
werking. Daarnaast bestaat er vrijwel geen religie die geen gebruik maakt van water. Philip Larkin, een 
Engelse dichter zei hierover in 1954; 

"Sacred waters; From the droplets in a baptismal font to the scattering of ashes on a holy river, water blesses 
our lives. If/ were called in/ To construct a religion/ I should make use of water" 

Volgens Tertullian de beroemde Christelijke 'apologist' uit de tweede eeuw na Christus bezat water 
aangeboren kwaliteiten van zuivering. Door het zuiveren in heilig water konden aile zonden en smetten 
verwijderd worden en een nieuwe staat van bewustzijn bereiktworden. Aile profeten van de grote religies, 
Manu, Buddha, Confucius, Moses en Mohammed spraken over de morele eigenschappen van water en 
het voorschrijven van reiniging als onderdeel van hun ritueel en Jeer. Totdat het water uiteindelijk zowel 
als reiniging van de ziel als van het lichaam werd gezien. In India heeft water volgens de Rigvelda (de 
bloemlezing van Vedische heilige geschriften) de kracht om Ieven, kracht en zuiverheid te geven op zowel 
fysiek als spiritueel gebied. 

"In water, the material imagination finds pure matter par excellence, matter that is naturally pure. It is a 
constant temptation therefore to endow it with the facile symbolism of purity." 1 

In Japan gaan boeddhistische rituelen terug naar de zesde eeuw voor Christus en bleken geheel in 
overeenstemming met het shintoisme. Hierin zijn de geestelijke gezondheid van de mens en geestelijke 
zuiverheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als de meeste religies wordt in het Shintoisme 
immoraliteit gezien in verband met vuilheid en deugd met reinheid. Het Shinto bad is onderdeel van een 
gehele sequentie van reinigende rituelen en deze worden zelfs nu nog toegepast in pelgrimsplaatsen. 

In andere religies moestmen zich eerstreinigen en zuiveren voordatmen de heilige plaats of tempe] mocht 
betreden. Een voorbeeld is de Joodse religie waar het rituele bad 'mikveh' zeer belangrijk is. Volgens de 
regels van Mozes mocht een Jood niet in een stad Ieven waar geen openbaar badhuis was. Daarnaast is 
het baden nauw verbonden met de Islamitische religie waar de reiniging van geest en lichaam door water 
zeer belangrijk wordt geacht. De functie van de hammam is naast fysieke reiniging ook een plaats voor 
meditatie en spiritualiteit. Door zuivering van lichaam en ziel biedt water de mogelijkheid tot een andere 
staat van zijn. 

"To purify oneself in clear water before rendering homage to the gods has been part of the ceremonial of 
every religion since earliest antiquity."2 

Sinds mensenheugenis wordt water beschouwd als een symbool van de passage, het markeren van de 
grote mijlpalen van de reis van het Ieven. Het bad na de geboorte die voorkomt in de meeste beschavingen, 
het rituele bad v66r het huwelijk, en de baden van de doden om de ziel te zuiveren voor de reis naar het 
hiernamaals. 

1 Gastib Bachelard , The book of the Bath, Thames and Hudson Ltd London, 1998, I.e., pag 9 
2 Francoise de Bonneville, The book of the Bath, Thames and Hudson Ltd London, 1998, l.c.,pag 10 
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42. de Cemberlitas Hamami in Istanbul, Turkije, gebouwd in 1584 
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Het water is een symbool van regeneratie en wedergeboorte. Wanneer men uit een bad komt voelt 
die persoon zich als herboren. Het lijkt alsof je getransformeerd bent in een nieuw persoon. Dit komt 
ook voor in oude mythes en rituelen zoals de fontein van de eeuwige jeugd. Daarnaast werd er in oude 
culturen al gedacht dat verschillende natuurlijke bronnen en sprengen een helende werking hadden en 
ziektes en kwalen konden genezen door te baden en zichzelf te reinigen. Voorbeelden zijn terug te vinden 
in de Griekse oudheid en Romeinse oudheid waar thermae werden gebouwd op plaatsen waar thermale 
bronnen te vinden waren. 

Vanaf de negentiende eeuw werd water gereduceerd tot een chemische formule H20 en traditionele en 
oude rituelen werden aan de kant geschoven en vervangen door wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. In enkele decennia zoals Jean-Pierre Goubert stelt in "Conquete de l'eau", veranderde 
water van iets heiligs en belangrijk ritueel binnen de cultuur naar iets 'hygienisch'. Het werd 
gei"ndustrialiseerd, verkocht en gestandaardiseerd. 

De relatie van de mens met water zit onlosmakelijk verbonden in onze cultuur en kan niet gereduceerd 
worden tot een enkele chemische formule. Het is onderdeel van ons erfgoed, cultuur, rituelen en historie. 
Sinds het begin van ons bewustzijn is bronwater een onderdeel van eerbied en pelgrimstochten. Wanneer 
het water een magische en helende kracht zou hebben of enkel ter verfrissing wordt gebruikt, is het 
een symbool van verschillende handelingen en rituelen. Onderdeel hiervan zijn de revitaliserende en 
zuiverende krachten en deze corresponderen zeer nauw met onze behoeften in de mod erne were I d. 

Om tot bezinning te komen volgt de badgast het badritueel in de Abdij. Dit ritueel is gebaseerd 
op verschillende elementen uit oude badculturen en kent religieuze invloeden. Het doe) van het 
bezinningsritueel is om tot innerlijke rust en ontspanning te komen. Het badritueel is ingepast in het 
kloosterritueel en de dagindeling en levenswijze van de monniken in Abdij Sint Benedictusberg. 

Het badritueel wordt gekenmerkt door een heldere structuur. Er is een logische opeenvolging van 
ruimtes, handelingen en baden waardoor het ritueel overzichtelijk en een rustgevend karakter kent. 
Deze structuur ontbreekt in vee) well ness baden, die juist gekenmerkt worden door een zeer chaotische 
en onoverzichtelijke indeling. 

Het badritueel in Abdij Sint Benedictusberg bestaat uit twee onderdelen. Geestelijke reiniging enerzijds 
en bezinning door het baden in het klooster anderzijds. Het doe) van geestelijke reiniging is om tot 
bezinning te kunnen komen de bezoeker zichzelf dient te 'reinigen'. Water heeft een reinigende werking 
voor zowellichaam en geest. Om tot bezinning te komen dient de bezoeker eerst tot innerlijke rust en in 
contact met zichzelf te komen alvorens te bezinnen en ontspannen. Deze geestelijke reiniging komt voort 
uit oude badculturen waarin het individu een opeenvolging van handelingen en rituelen volgt tijdens het 
baden om nader tot zichzelf te komen. Hierin speelt het opwarmen en afkoelen en reinigen met water 
een belangrijke rol. 

Wanneer de badgast dit ritueel ondergaan heeft begeeft de badgast zich in het oude kloosterdeel door de 
rondgang rond het binnenhof. Aan deze rondgang liggen verschillende douche-, meditatie-, rustruimtes 
en bassins waar de badgast kan baden en ontspannen. Vanuit deze rondgang komt de badgast uiteindelijk 
bij het centrale buitenbad in het binnenhof. 

137 I 



Legend a 

1. parkeerplaats 6. trap naar bovenkerk 

2. voorportaal 7. crypte 

3. entreehal 8. altaar 

4. ontvangstkamer 9. kruisgnag 

5. atrium 10. kloostergang 
138 

11. gastenvertlijf 16. oude portiersruimte 

12. sanitaire voorzieningen 17. oude spreekkamers 

13. trap toegang badgedeelte 18. uitgang voorplein 

14. trap toegang voorplein 19. douclleruimte 

15. refter 20. sauna 
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Plattegrond verdieping 1_ 

21. stoombad 

22. warm bassin (36 gr) 

23. warm bassin (38 gr) 

24. dompelbad 

25. koude douche 



07.2_0ude kloosterdeel 

Het badgedeelte is gelegen in de onderste verdieping van het klooster. Deze verdieping is te bereiken 
vanaf de le verdieping van het klooster door middel van de trappen aan het eind van de kloostergang 
in het gastengedeelte. De route en Jigging van het badgedeelte is zo vormgegeven dat er geen inbreuk 
gedaan wordt aan het bestaande ritueel en verschillende handelingen. 

De routing van de badgast vanaf de benadering van het klooster tot en met de ontvangst in het klooster 
komt in grote Iijnen overeen met de aankomst van een retraitegast de Abdij. Wanneer de badgast aankomt 
bij het klooster betreedt men het klooster in het entreegebouw alwaar men ontvangen wordt. 

Afhankelijk van het tijdstip waarop een badgast arriveert, gaat deze vanuit het entreegebouw direct naar 
het badgedeelte of eerst naar een Getijden in de bovenkerk. De badgast he eft de mogelijkheid en staat vrij 
om zelf te bepalen of hij of zij eerst gaat baden in het badgedeelte en vervolgens naar een dienst te gaat 
of juist eerst naar een dienst afhankelijk van hoe Iaat de badgast arriveert. 

Vanuit het atrium begeeft de badgast zich vervolgens naar het prive gedeelte van het klooster via de 
kruis- en kloostergang rondt het binnenhof. Men wordt Iangs de gastenverblijven naar het hart van het 
klooster geleidt om vervolgens de trap af te dalen naar het badgedeelte. 

Op de onderste verdieping is het badgedeelte gelegen met de (kleed)kamers van de badgasten. 
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Plattegrond verdieping 0_ 
Legenda 

1. plive (kleed)kamer 6. trap naar voorplein 11. arcade 16. uitgang naar voorplein 21. wann bassin (38 gr) 

2. central gang 7. meditatieruimle 12. centrale builenbad 17. doucheruimte 22. dompelbad 

3. toiletten 8. rondgang 13. bimenhof 18. sauna 23. koude douche 

4. douclleruimle 9. binnenbad 14. ronde torenbad 19. stoombad 24. installatieruimte 

5. trap naar verd. 1 10. uitgang buitenbad 15. nooduitgang 20. wann bassin (36 gr) 25. opslag entreegebouw 
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07.3 _Badgedeelte 

De badgast daalt vanaf de rondgang op de le verdieping van het klooster af naar het badgedeelte. 
Wanneer men op de onderste verdieping komt, betreedt men het badgedeelte via een lange gang waaraan 
de (kleed)kamers en andere voonieningen gesitueerd zijn. Deze bevinden zich in de ruimtes geschakeld 
aan deze rondgang waarin voorheen opslagruimtes, een wasserette en werkplaats gelegen waren. 

De badgast gaat vervolgens naar zijn of haar prive kleedruimte van waaruit de badgast het badritueel 
volgt gedurende zijn bezoek aan het klooster. De badgast wordt Ietterlijk onderdeel van het kloosterleven 
doordat ze een eigen gastenverblijf hebben net als de retraitegasten en monniken. Er is een beperkte 
capaciteit voor het zwembad en vindt het baden op kleinschalig niveau plaats. Er is plaats voor 
vijfentwintig bezoekers (retraitegasten en badgasten) op 1 moment en maximaallOO per dag. 

De kleedruimte vormt het gastenverblijf voor de badgast. Vanuit deze ruimte neemt de badgast dee) aan 
de verschillende rituelen en handelingen gedurende de badgang en het kloosterritueel. Men kleedt zich 
hier om te gaan baden en wanneer er een Getijden of dienst is verfrist en maakt de badgast zich hier klaar 
om deze bij te wonen. Tegenover de kleedruimtes liggen de sanitaire voonieningen gebundeld op een 
centrale plaats in het badgedeelte. 

Als de badgast zich heeft verkleed om te gaan baden begint het badritueel met de geestelijke reiniging. 
Hiervoor begeeft de badgast zich naar de oude hoofdingang van het klooster via de tweede trap aan de 
centrale gang. 
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07.4_Route in beeld 
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isometrie routing entree_badgast_ verdieping 1,0 
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43. impress· le entreegebouw 
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44. impressie atrium 
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45. impressie bovenkerk 
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46. impressie koostergang 
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impressie centrale gang 
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impressie prive (kJeed)ruimte 
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47. heilige bron in Xkeken cenote in Mexico's Yucatan 
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08_Geestelijke reiniging 
08.1_Aigemeen 

Het eerste deel van het badritueel bestaat uit geestelijke reiniging. Geestelijke reiniging is in deze 
verhandeling geformuleerd als; de reiniging van geest door middel van het badritueel met als doel dat 
de badgast dichter tot zichzelf komt. De badgast ondergaat een letterlijke geestelijke en lichamelijke 
reiniging die ervoor zorgt dat deze persoon in contact komt met zichzelf. 

Het principe van baden is al duizenden jaren oud. Wanneer men naar de rituelen en handelingen tijdens 
het baden kijkt in verschillende (bad)culturen zijn er een aantal belangrijke overeenkomsten. Naast 
fysieke reiniging is geestelijke reiniging het voornaamste doel van het baden. De rituelen, volgorde en 
invulling van deze geestelijke reiniging door middel van baden is uiteenlopend en vaak verschillend per 
cultuur maar vaak met een aantal overeenkomsten. 

Deze badculturen hebben een aantal dingen gemeen; de constante prikkeling van aile zintuigen. Daarnaast 
onderkennen ze ailemaal de heilzame en helende werking van het water. Baden is goed voor lichaam en 
geest. In verschillende badculturen komt de wisselwerking en het contrast terug tussen koude en warme 
baden, warm water en koude buitenlucht en een badgang van verschillende baden met verschillende 
temperaturen. In veel badculturen is het baden onlosmakelijk verbonden aan religie en vaak worden 
waterbronnen als heilige en bovennatuurlijke plaatsen gezien. 

"To plunge into water is to return, quite literally, to the source of life and even -since psycho-analysis- to 
life in the womb. You float in water knowing you are absolutely secure. You permit yourself a small moment 
of regression, of vulnerability almost, in order to attain a state of relaxation and regeneration." 1 

Het badritueel in Abdij Sint Benedictusberg wordt gekenmerkt door het steeds verder opwarmen, 
afkoelen en reinigen van het lichaam met water door middel van baden om zo tot geestelijke reiniging te 
komen. Hierin is het contrast tussen de koude buitenlucht en de warme ruimtes en baden zeer belangrijk 
Tijdens het baden stelt de bezoeker zich letterlijk en figuurlijk bloot aan aile prikkels uit de omgeving 
en daarom is het belangrijk dat die omgeving aangenaam is. Hier spelen de materialen, texturen, geluid, 
geur en intensiteit van het Iicht een cruciale rol in. Een dergelijke mystieke, bovennatuurlijke sfeer met 
prettige verhoudingen zorgt voor een ideale ruimtelijke beleving om tot innerlijke rust te komen. 

Het badritueel wordt gevormd door verschillende handelingen en baden waardoor de badgast dichter 
tot zichzelf komt. Deze handelingen zijn gebaseerd op badrituelen uit andere badculturen en religies. 
Het is een route en sequentie van baden waardoor men tot bezinning komt. Deze bad route is introvert, 
persoonsgebonden en gericht op het individu. Het individu ondergaat dit ritueel om zo te mediteren en 
na te denken over fundamentele zaken. Belangrijk element hierin is de bewustwording en helende en 
reinigende werking van het water. De volumes waarin dit gebeurd zijn vormgegeven met het individu 
dat in deze ruimte verblijft als middelpunt. De ruimte zijn naar de gast en de badfunctie vormgegeven 
en hieruit zijn de volumes ontstaan. De volumes zijn gesitueerd naar de sequentie in het badritueel en 
vanuit deze volgorde is de ruimtelijke compositie bepaald. 

' Francoise de Bonneville • The book of the Bath, .Thames and Hudson Ltd London, 1998, I.e .• pag 25 
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48. voorplein oude hoofdingang 
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Dit badritueel vindt plaats op het plateau van hetvoorplein bij de oude hoofdingang aan de noordwestkant 
van de Abdij. Hier bevinden zich verschillende volumes (blokken) metruimtes waarin men het badritueel 
ondergaat. 

Deze baden en badruimtes worden in de vorm van nieuwe elementen (volumes/ bassins) aan de 
bestaande structuur toegevoegd. Gedurende dit ritueel verplaatst de bezoeker zich van het ene volume en 
ruimte naar de andere in een bepaalde sequentie en verblijft gedurende de bezinning in de verschillende 
binnenruimtes van devolumes alwaar men kan baden, opwarmen of juist afkoelen. 

De volumes kennen een vaste vormgeving. Ze zijn vormgegeven naar hun functie in het badritueel. 
Uitgangspunt voor de vormgeving en ruimtelijke compositie van de afzonderlijke ruimtes vormt de 
binnenruimte van iedervolume. Deze binnenruimtes zijn zo geproportioneerd datze de ideale ruimtelijke 
beleving om te bezinnen bevatten (de ervaringsruimte ). Deze binnenruimte vormt de kernruimte waarin 
de badgast kan bezinnen. 

De volumes zijn gepositioneerd naar hun plaats en functie in het badritueel. De ruimtelijke compositie 
van het geheel aan volumes worden bepaald door het badritueel en sequentie van handelingen. Het 
badritueel wordtgekenmerkt door een heldere en vaste opeenvolging van badruimtes en handelingen. De 
badgast ondergaat een vaste route die van het ene naar het andere volume leidt. Deze held ere structuur 
en ordening in het badritueel is belangrijk om tot geestelijke reiniging te kunnen komen. 

Een voorbeeld waar dit niet het geval is, is thermae 2000. Hier wordt het baden gekenmerkt door een 
zeer chaotische opbouw en structuur. De badgast verliest al snel het overzicht en men gaat van bad naar 
bad zonder duidelijke volgorde of doe I. Men dwaalt door het complex zonder duidelijk doel. 

Het badritueel ziet er als volgt uit. 

_ Betreden van het voorplein via de oude hoofdingang 

_ Reiniging van lichaam en geest in de doucheruimte 

_ opwarmen in de saunaruimte 

_ verder opwarmen in het stoombad 

_ ontspannen in het warme bassin van 36 grad en Celsius 

_ baden in het warme bassin van 38 graden Celsius 

_ een bad in het dompelbad om afte koelen 

_ terugkeren naar het badgedeelte in het bestaande klooster via de oude hoofdingang 
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isometrie routing monniken_geestelijke reiniging_ verdieping 2,1 ,0 
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08.2_Routing 

08.2l_Monniken 
De bewoners van het klooster hebben de mogelijkheid tot baden in stilte tussen het Metten en Laud en en 
Lauden en Priem in de ochtend. De monniken baden gescheiden van de bad- en retraitegasten. Het bad is 
dan niet toegankelijk voor badgasten en de retraitegasten. 

De route van de monniken leidtvan de monnikencellen op de tweede verdieping naar de oude hoofdingang 
op de le verdieping door het trappenhuis in de kruisgang waardoor er een directe verbinding is tussen 
de monnikenverblijven en het badgedeelte op het voorplein. 

De bezinningsroute op het voorplein vormt een rondgang waardoor men uiteindelijk weer bij het begin 
uitkomt. Wanneer de monniken het badritueel doorlopen heeft, betreden ze het klooster weer via de 
oude hoofdingang. Ze gaan vervolgens via de andere trap in de kruisgang weer naar hoven naar het 
privegedeelte van de monniken. 
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isometrie routing retraitegast__geestelijke reiniging_ verdieping 1 ,0 
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08.22_Retraitegast 
Het baden in dit badgedeelte is een aanvulling op het bestaande kloosterritueel. Wanneer de retraitegast 
behoefte heeft om te baden kan hij gedurende de tijden waarin dit gedeelte toegankelijk is voor de 
retraitegasten hiervan gebruikmaken. De retraitegast kan gedurende de ochtend gebruik maken van het 
badgedeelte op het voorplein tussen het Terts en Sext en in de namiddag tussen het Vespers ( avondgebed) 
en het avondmaal. 

In de ochtend heeft men na de Hoogmis de mogelijkheid dit badritueel te ondergaan. Wanneer men dit 
badritueel ondergaan heeft begeeft de retraitegast zich naar zijn gastenverblijf om vervolgens naar de 
Getijden (Sext) te gaan en aansluitend het middagmaal in de refter. Gedurende deze periode heeft de 
badgast ook de mogelijkheid gebruik te maken van het badgedeelte op het voorplein. Hetzelfde ritueel 
geldt voor de namiddag wanneer het avondgebed is geweest. Gedurende deze periode is dit gedeelte 
enkel beschikbaar voor de retraitegasten. 

De route voor de retraitegast komt voort uit het ritueel dat centraal staat tijdens een retraite. De 
retraitegast ondergaat in feite maar een enkele route gedurende zijn verblijf in het klooster. Deze route 
loopt vanuit het gastenverblijf, langs de kloostergang richting het atrium. Wanneer een retraitegast 
gebruik wil maken van het badgedeelte op het voorplein onderneemt men dezelfde route. Alvorens de 
retraitegast eigenlijk het atrium zou betreden gaat hij in dit geval echter via de kruisgang naar de oude 
hoofdingang en uitgang naar de geestelijke reiniging. Deze route blijft gescheiden van heilige routes van 
de monniken en verstoren het kloosterritueel van de monniken niet. 

Na het baden keert de retraitegast terug naar het gastenverblijf aan de oostkant van het klooster. De 
terugweg vormt dezelfde route net a is de terugweg na de Getijden. In het gastenkwartier zijn ook douches 
en sanitaire voorzieningen aanwezig net als in het badgedeelte op de onderste verdieping. 
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isometrie routing daggast_geestelijke reiniging_ verdieping 1,0 
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08.23_Badgast 
Naast de monniken en retraitegasten heeft de badgast ok de mogelijkheid om gebruik te maken van 
het badritueel op het voorplein. Dit heeft plaats in de ochtend tussen het Terts en het Sext wanneer de 
retraitegasten ook toegang hebben tot het voorplein. Daarnaast kunnen de badgasten die in de middag in 
het klooster verblijven tussen het Noon en Vespers gebruikmaken van het badgedeelte. 

Ook voor de badgast geldt dat dit gescheiden is van de tijden waarop de monniken de mogelijkheid 
hebben gebruik te maken van dit badgedeelte. De interactie met de monniken vindt plaats gedurende de 
Getijden en maaltijden ofwanneer men een afspraak heeft om een monnik te spreken. Dit is hetzelfde als 
bij retraitegasten 

De badgast gaat vanuit de kleedruimte naar de oude hoofdingang door middel van het trappenhuis in 
het oude klooster. De route is op de le verdieping dezelfde als die voor de retraitegast en dezelfde als 
wanneer men zich naar de Getijden begeeft. Deze route is karakteristiek aan de bezinning in het klooster. 

Wanneer de badgast het badritueel doorlopen heeft, keert hij of zij terug in het oude klooster. Na het 
betreden van de oude hoofdingang daalt men de trap af naar het badgedeelte in de onderste verdieping. 
Vervolgens kan men ervoor kiezen te rusten in de kleedruimte, de Getijden te bezoeken wanneer deze 
plaatsheeft of verder te baden in het oude kloosterdeel. 

impressie_ uitgang voorplein naar geestelijke reiniging 
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08.3_ Plastisch Getal 

Uitgangspunt in het ontwerp van het badgedeelte vormt het Plastisch Getal; als een hulpmiddel om 
rustgevende harmonierende badruimtes te creeren. De ervaringsruimtes en de badvolumes zijn 
geproportioneerd volgens deze Plastische Verhouding. Centraal uitgangspunt vormt de hoogte van de 
ruimte in het volume zelf. De ruimtes zijn zo ontworpen dat de ervaringsruimte gescheiden wordt van 
de 'externe ruimte'. 

Het voorplein wordt gezien als een ruimte. Deze ruimte wordt ontsloten door de bebouwing van Bohm 
en het later toegevoegde dee) door Van der Laan en daarnaast de natuurlijke ruimte. Deze ruimte wordt 
vormgegeven en geproportioneerd door de volumes waardoor nieuwe ruimtes ontstaan. In het gebruik 
van het Plastische Getal is het belangrijk dat, bij de proportionering en de ruimtelijke compositie van 
de volumes het uitgangspunt niet de natuurlijke ruimte was, maar de combinatie van de omliggende 
bebouwing van Bohm en VanderLaan en de natuurlijke ruimte samen. 

De volumes waarin de geestelijke reiniging plaatsvinden zijn prive ruimtes. Dit zijn zeer intieme en 
geborgen ruimtes waarin men dichtertotzichzelfkomt. De ruimte in hetvolumevormtde ervaringsruimte 
van de badgast. Deze ervaringsruimte is de ruimte waarin een badgast tot innerlijke rust en nader tot 
zichzelf kan komen. Deze ervaringsruimtes worden gevormd door de handeling in het badritueel en zij 
vormen op hun beurt het volume. Hierdoor ontstaat een route waarin men in de ruimte van het voorplein 
beweegt en steeds van buitenruimtes naar intiemere ruimtes en de ervaringsruimte beweegt. Deze route 
wordt gekenmerkt door spannende doorkijken, korte zichtlijnen en vergezichten vanuit de ruimte van 
het voorplein naar de natuurlijke ruimte. 

In deze ervaringsruimte is doormiddel van architectonische ruimte de natuurlijke omgeving afgescheiden 
en ingekaderd. Deze ervaringsruimte is niet dezelfde ervaringsruimte als gebruikt in de theorie door Van 
der Laan. De ervaringsruimte is in mijn ontwerphouding de elementaire ruimte waarin een beschouwer 
zich bevindt en tot bezinning komt. Deze ruimte zorgt er mede voor dat de bezoeker dichter en in contact 
met zichzelfkomt en tot innerlijke rust. Door een 'optimale' zintuiglijke ervaring. rustgevende ingetogen, 
sobere en harmonieuze ruimte die door evenwichtige verhoudingen is opgebouwd kan de beschouwer 
tot geestelijke reiniging komen. 
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Uitgangspunt bij het antwerp van de volumes en de ruimtelijke compositie zijn de ruimtes zelf. In 
tegenstelling tot Van der Laan wordt hier de ruimte zelf als uitgangspunt genomen in plaats van de 
massa en omsluitende vormen. De ervaringsruimte bepaald de vorm en massa van het volume en niet 
andersom. De ruimte zelf en in het bijzonder de hoogte van de ruimte vormen het uitgangspunt in de 
maatvoering van de volumes. De ruimte wordt gevormd door de functie en ervaringsruimte. Vanuit deze 
ruimte wordt vervolgens de massa als omsluiting geproportioneerd. Dit geheel als volume heeft weer 
invloed op de ruimte waarin dit volume bestaat. Hierdoor is het van belang dat de omsluitende massa 
ook geproportioneerd is volgens het Plastisch Getal. Door de volumes zo te proportioneren en ze zo te 
plaatsen in de ruimte van het voorplein ontstaan er nieuwe buitenruimtes die ook geproportioneerd zijn 
volgens het Plastisch Getal en daarmee in het geheel het voorplein ook een ruimte vormt in hetzelfde 
verhoudingensysteem. 

Belangrijk aspect in de ervaringsruimte is de ervaring van de wanddiktes voor de optimale ruimtelijke 
beleving. Deze omsluit de ervaringsruimte en bakentde ruimte af van de natuurlijke ruimte en omliggende 
bebouwing. De binnenruimten worden gedefinieerd door de omsluitende elementen. Deze omsluitende 
elementen ervaart men het beste wanneer men de dikte ervan kan waarnemen. Door het ervaren van 
de wanddikte ervaart men de ervaringsruimte. Dit versterkt het gevoel van geborgenheid en intimiteit. 
Deze wanddikte ervaart men vanuit het bestaande klooster en bij de benadering van de volumes door 
het gevelvlak dat in verhouding staat. Daarnaast wordt de dikte van de wand zichtbaar bij het betreden 
van hetvolume. 

In het antwerp is gebruik gemaakt van het Plastisch Getal om de volumes te proportioneren. Hiervoor 
is zoals a! vermeldt in het dee! met betrekking tot het onderzoek naar Dom van der Laan niet de 
exacte methode van Dom van der Laan gebruikt maar is het geherinterpreteerd en een paging gedaan 
het toe te passen vanuit het kader van de theorie van Kruijtzer. In het toegepaste matenstelsel is als 
uitgangspunt de hoogte van de ruimte genomen (3000mm) en deze vormt p0·• De overige maten uit het 
verhoudingenstelsel zijn hiervan een logische afgeleide. 

plastische verhouding 
wanddiktes 

p-6 p·• 

4/21 1/4 

550 750 

p·• 

1/3 

1000 

p·• p·' p·l 

3/7 4/7 3/4 

1250 1750 2250 

49. Matenstelsel Plastisch Getal_ uitgangspunt hoogte_3000mm 

p' 

1 

3000 

ruimtes 
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4/3 7/4 7/3 3 4 21/4 7 

4000 5250 7000 9000 12000 15750 21000 
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08.4_ Volumes 

08.41_Doucheruimte 
Het eerste onderdeel van het badritueel vormt het eerste volume na het betreden van het voorplein; 
de doucheruimte. Het gehele badritueel begint met een warme douche in dit volume. Dit is het kleinste 
volume en is er op gericht dat de badgast zich bij aanvang van het badritueel eerst lichamelijk reinigt. 

Naast hygienische redenen wordt douchen in oude badculturen ook wei gezien als het ritueel om de 
zonden van zich af te wassen en zich te reinigen voor een nieuwe start. Dit gebeurde meestal bij een 
waterbron waarvan men dacht dat het helende krachten bezat of heilig water. In verschillende religies 
wordt het wassen en reinigen van het lichaam als een belangrijk element gezien van de geloofsuiting 
(zoals het dopen in het christendom en het reinigen in de Islam) en heeft daarnaast het een heilzame 
werking. 

Wanneer men het klooster verlaat via de oude hoofdingang valt meteen de connectie tussen het oude 
rode bakstenen gedeelte van Bohm op en het nieuwe wit gekeimde gedeelte ontworpen door Van der 
Laan. Hier komen de verschillende periodes in het Ieven van de Abdij bij elkaar en staan ze in scherp 
contrast. 

De connectie met de natuur wordt gevormd door de afwezigheid van een dak en de doucheruimte is 
ongeconditioneerd en staat in contact met de buitenlucht en hemel. Hierdoor ontstaat de wisselwerking 
tussen de koudere buitenlucht en warme douche. Nadat men gedoucht heeft droogt men zich af om 
daarna de warme Iucht te kunnen toe Iaten in de saunaruimte. 

p 

schematische plattegrond plastisch getal douche ruimte_ schaal 1_100 
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08.42_Sauna 
Wanneer de badgast zich heeft gereinigd in de doucheruimte verplaatst men zich naar het volgende 
volume; de sauna. De sauna komt voor in verschillende oude badculturen en wordt gezien als een 
belangrijk element in de badgang. de oudste badinrichtingen zijn vele duizenden jaren oud en bestonden 
al in de Romeinse en lslamitische badcultuur. De sauna heeft zowel een reinigende werking voor het 
lichaam als voor de geest. 

De sauna bestaat uit een ruimte waarin een hete Iucht bad genomen kan worden. De ruimte wordt 
verwarmd waardoor de temperatuur hoog oploopt en de porien in de huid open gaan en men gaat zweten. 
Hierdoor wordt de huid gereinigd. Het vuil dat in de porien zit wordt vervolgens naar buiten gedreven. 
Men neemt in het begin plaats, zittend of liggend op de onderste trede, zodat men gelijkmatig opwarmt. 
Naarmate men opwarmt kan men op een hogere trede gaan zitten waar de temperatuur hoger is. 

De sauna is net als aile volumes zeer eenvoudig en strak vormgegeven. De ruimte bestaat uit een drietal 
treden waar men kan zitten. De saunaruimte is geconditioneerd omdat de ruimte verwarmd dient te 
worden door een kachel. Hierdoor staat deze ruimte niet in direct contact met de buitenlucht. Het Iicht 
valt op een subtiele manier binnen door de lichtspleet in het plafond. De ruimte wordt afgesloten met 
een deur. 
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08.43_Stoombad 
Het volgende volume bestaat uit het stoombad. Nadat men is opgewarmd in de hete droge Iucht van 
de sauna begeeft de badgast zich naar de stoomruimte. Door de koude buitenlucht wordt de badgast 
enigszins afgekoeld waarna deze de stoomruimte betreedt. Dit principe van opwarming in verschillende 
warme en hete ruimtes is gebaseerd op de Romeinse en lslamitische badcultuur waarin dit vee) 
voorkwam. Voorbeelden hiervan zijn de de Romeinse thermae en Turkse hamams. 

Een stoombad is een warme ruimte van 40 a 60 graden Celsius met een hoge luchtvochtigheid van 
ongeveer 98%. In deze ruimte kan een badgast de huid reinigen en wordt de huid zacht en soepel door 
het stimuleren van de doorbloeding. Daarnaast heeft het stoombad een ontspannende uitwerking op de 
psyche van de mens. 

Door het afwisselen van het opwarmen en afkoelen heeft dit een heilzame werking op de mens. De ruimte 
wordt gekenmerkt door de mist van de warme waterdamp. De ruimte wordt op natuurlijke wijze verlicht, 
net als de saunaruimte door middel van een lichtgleuf in het dakvlak boven het zitgedeelte. Hierdoor 
ontstaat een mysterieuze sfeer waarin de badgast tot innerlijke rust kan komen. Een belangrijke rol 
speelt ook de geur in het stoombad. Er wordt aan de stoomgenerator een eucalyptus geurstof toegevoegd 
waardoor de aile zintuigen geprikkeld worden. 

181 1 



/'- · - - . --'\ 

plattegrond stoombad_ schaal1_50 

182 



aanzicht stoombad_ schaal 1_1 00 

183 I 



aanzicht1 stoombad_schaal1_100 

184 



doorsnede stoombad_ schaal1_50 

1ss 1 



impressie_ warm bassin 36 graden celsius 

186 



08.44_Warm bassin (36 graden Celsius) 
Na voldoende opgewarmd te zijn in het stoombad verlaat men deze ruimte en komt men weer in contact 
met de koude buitenlucht. De badgast gaat vervolgens naar het volgende volume op het voorplein met 
het warme bassin. Dit volume is te zien als een warm water bron. In de zomer is de temperatuur van het 
water 34 graden Celsius en in de andere jaargetijden 36 graden Celsius). 

Warm water bronnen nemen al sinds mensenheugenis een belangrijke plaats in, in het baden. Thermale 
waterbronnen worden in verschillende culturen als iets heiligs gezien en de heilzame en helendewerking 
van deze bronnen heeft er altijd voor gezorgd dat deze bronnen een belangrijk onderdeel waren in religie 
en de cultuur. Ze worden al sinds de oudheid toegepast om allerlei kwalen te genezen en laat zien dat een 
warm bad meer biedt dan enkel een goed gevoel en hygienische toe passing. 

Het warme bassin vormt een waterbron waarin men kan ontspannen terwijl men in de buitenlucht 
verkeerd. Het bad staat in connectie met de Iucht en door de hoge temperatuur van het water kan men 
hier in verschillende weersomstandigheden baden. Hier kan men tot innerlijke rust en bezinning komen 
door de heilzame werking van het water, de ervaringsruimte waarin men zich bevindt en de connectie 
met de heme I. Wanneer men zich in het water bevindt staat het individu centraal en zijn aanwezigheid 
in het water en in de ruimte. 
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08.4S_Warm bassin (38 graden Celsius) 
Het volgende volume is ook een warm bassin. Dit bassin is in de zomer ook 34 graden Celsius en in de 
andere jaargetijden 38 graden Celsius. Dit bad is het Iaatste element in het opwarmen. het karakter van 
dit bad is anders dan het karakter van het vorige bad. Dit bassin is vee! opener en wordt gekenmerkt door 
een wijds uitzicht over het Limburgse heuvellandschap .. 

In dit bad wordt de badgast geconfronteerd met de onbevattelijke natuurlijke ruimte. Men kijkt vanaf 
het plateau uit over het heuvelland vanuit het geborgen en veilige water en de besloten ruimte van het 
volume. Dit zorgt ook voor contemplatie en reflectie en een breder perspectief. Dit bad is minder besloten 
en intiem en de badgast wordt langzaam voorbereid om weer de kloosteromgeving in te gaan. 

193 1 



plattegrond warm bassin 38 graden_ schaal 1_1 00 

194 



\ · . . ~ 

aanzicht warm bassin 38 graden_ schaal 1_1 00 

195 I 



aanzicht1 warm bassin 38 graden_ schaal 1_1 00 

196 



doorsnede warm bassin 38 graden_ schaal1_100 

197 I 



impressie_ dompelbad graden celsius 

198 



08.46_Dompelbad 
Ter afsluiting van de geestelijke reiniging komt men gedurende het ritueellangs het dompelbad. In het 
dompelbad wordt men gereinigd. Het koude waterbad ter afkoeling van het lichaam bevat water van 
ongeveer 5 grad en Celsius. De badgast begeeft zich na het warme bassin omlaag het plateau af door de 
frisse buitenlucht. Hier bevindt zich het dompelbad en een koude douche. 

In de Romeinse badcultuur kende men het koude dompelbad als het Frgidarium. Het doe! is om de hoog 
opgelopen Iichaamstemperatuur middels dit bad terug te brengen. Het vormt dan ook een groot contrast 
met de warme baden en sauna en stoombad. De bloedvaten worden geprikkeld en de bloedsomloop 
bevorderd. Het vormt de afsluiting van het badritueel waarna men tot geestelijke reiniging is gekomen. 

Vanuit het dompelbad kijkt men tegen de volumes van het warme bassin en de sauna waarachter het rode 
bakstenen gedeelte van Bohm en witte gekeimde gedeelte van Dom van der Laan de ruimte omsluiten. 
Nadat men een duik genomen heeft in het dompelbad begeeft de badgast zich weer het plateau op om via 
de hoofdingang het klooster weer te betreden en zo de rondgang af te maken. Na binnenkomst gaat de 
badgast de via de kloostergang weer naar het badgedeelte in de onderste verdieping. 
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08.5 _Materialisatie 

Belangrijk aspect in de vormgeving van de volumes op het voorplein is de materialisatie. Het oude 
kloostergedeelte ontworpen door Bohm is gebouwd volgens de traditionele kloostertypologie. Deze 
wordt gekenmerkt door een kleurrijk materiaalgebruik, rijkelijke ornamentering en versieringen. Dit 
materiaalgebruik komt naar voren in het gebruik van de rode baksteen. Deze baksteen is niet van een 
gelijke rode kleur maar toont de mate van verhitting in de roodtint. 

Dom van der Laan heeft het gebouwdeel anders gematerialiseerd dan het bestaande gedeelte. Van der 
Laan stelde dat het bij architectuur allereerst gaat om het vormen van ruimte door middel van vormen. 
Welke materialen daartoe worden ingezet zijn volgens hem van minder belang. Kenmerkend voor het 
metselwerk in de Bossche School zijn stoer metselwerk met dubbeldikke voegen, grijstinten en gekeimd 
metselwerk 

Van der Laan heeft geen rekening gehouden met het bestaande gedeelte maar zijn eigen opvattingen 
over de materialiteit toegepast. Enige overeenkomst is de baksteen. Deze is echter geheel anders 
toegepast dan in het oude gedeelte. In plaats van rode baksteen is het metselwerk gekeimd. Door de 
baksteen na het metselen meteen te keimen met een wit cement en daarnaast wit te verven oogt de 
gevel als een massief en uniform geheel. Het geeft een sober uiterlijk. De kenmerken van de material en 
in de Bossche school zijn een hoekige vormgeving, grauwe kleurenpallet (slemp en keimwerk) en ruwe 
materialen. Er werden betonnen lateien en doorgaande betonbanden toegepast en daarnaast werden 
de gemetselde buitengevels afgewerkt met monniken en nonnenpannen. In de Bossche School waren 
een aantal muurbehandelingen karakteristiek voor de architectuur zoals papwerk, keimen, kaleien of 
vertinnen. Het doe I hiervan was om de muur een egaler uiterlijk te geven. Het effect hiervan was steeds 
hetzelfde. De muren werkten in dat geval sterker als een vlak en daarmee de vormen en volumes terwijl 
de structuur van de stenen zichtbaar bleef. 
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Volumes 
De gekeimde baksteen, houten beplating en betonnen lateien zijn een stijlkenmerk van de Bossche 
School en niet meer van deze tijd maar vooral vee! gebruikt tussen 1945 en 1970. In het ontwerp 
van Van der Laan vormt de kleinste maat het uitgangspunt van het maatsysteem. Deze kleinste maat 
wordt gevormd door de baksteen. Ondanks dat deze materialisatie niet meer van deze tijd is zijn er wei 
bepaalde eigenschappen van toegevoegde waarde in mijn opvattingen en ontwerp van de volumes. In 
mijn ontwerp vormt het uitgangspunt de ruimte zelf en volgt het materiaal uit de ruimte. Het dient een 
materiaal te zijn dat niet maatbepalend is of afhankelijk dient te zijn van een maat. 

Het volume moet worden gegoten aangezien er in het ontwerp en in de proportionering niet is uitgegaan 
van een maatsysteem gebaseerd op de kleinste maat van een baksteen, maar juist vanuit de ruimte zelf. 
De omsluiting dient een geheel te zijn waardoor de nadruk komt te liggen op de binnenruimtes. De 
wanden dienen als een massa ervaren te worden maar de opbouw van de wand dient zichtbaar te zijn. Bij 
Van der Laan werd dit gedaan door metselwerk te keimen. In de toegevoegde volumes wordt dit gedaan 
door ze in hun geheel te storten. 

De volumes worden als geheel gestort. Door de dikte van de wanden wordt er een spouwruimte in de 
wand en gestort. Hierdoor wordt ook het water dat op de volumes valt afgevoerd. Deze spouw bestaat uit 
EPS blokken die de bekisting vormen voor het binnen en buitenblad. Het binnen en buitenblad worden 
door ankers aan elkaar gekoppeld waardoor het geheel zijn stabiliteit verkrijgt. 

De buitenzijde wordt bekist met betonplex, hars in de naden en zonder centerpennen waardoor er 
zo min mogelijk bekistinglijnen zichtbaar zijn en het zo vlak mogelijk is. Hierna wordt de buitenwand 
met lichtgrijs stucwerk afgewerkt. De binnenzijde wordt bekist met vurenhouten bekisting die 
geproportioneerd is volgens het Plastisch Getal. De belijning is duidelijk zichtbaar. Hierna wordt de 
binnenzijde gebouchereerd. 

De volumes hebben een dubbel karakter. Van de buitenkant zijn de volumes vlak, glad en vormen ze een 
vlak. Door de verschillende vlakken van de volumes vormen zij de omsluiting van de buitenruimtes op 
het plateau. Deze hebben een Iicht grijze kleur in overeenstemming met het bestaande klooster. Hierdoor 
vormt het bestaande klooster en de toegevoegde volumes een geheel. De buitenwanden van de volumes 
worden nadat ze gestort zijn behandelt met lichtgrijs stucwerk waardoor het vlak nog sterker als een 
geheel gaat werken en de ran den scherp afgewerkt kunnen worden. 

De binnenzijde van de volumes heeft een ander karakter. Hier bevindt zich de ervaringsruimte en de 
kernruimte waarin het individu verblijft. Deze binnenruimte heeft een ruwe textuur die verwijst naar het 
materiaal en Plastisch Getal. In de ervaringsruimte is het van be lang dat de badgast het materiaal ervaart, 
zowel de textuur als de kleur, opbouw, ware aard, bekistingnaden en manier waarop het gemaakt is. Hier 
moeten de wanden dan ook niet 1 vlak zijn maar moeten de belijningen van de bekisting de ware aard 
van het materiaal ton en. Deze belijningen zijn ook gevormd uit het proportiesysteem van het Plastisch 
Getal. Groot verschil is echter dat ze hier niet als uitgangspunt vormden voor het maatsysteem maar 
hieruit afgeleid zijn. Nadat de wanden gestort zijn worden de binnenwanden gebouchereerd. Hierdoor 
wordt de nadruk gelegd om de textuur en opbouw van het beton en wordt het materiaal sterker ervaren. 
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doorsnede sauna_ schaal1_25 
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doorsnede warm bassin 36 graden_ schaal1_25 
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09_Baden in het klooster 
09.1_Aigemeen 

De badroute in het bestaande klooster wordt gevormd door de bezinningsbassins en ruimtes gesitueerd 
rond de rondgang en het centrale buitenbad in het binnenhof. Deze vormen samen het badritueel en de 
route door het gebouw. Belangrijk element in de bezinning vormt het ervaren van het klooster met zijn 
rondgang. nissen en ruimtes die het ritueel vormgeven. Deze rondgang rondt het binnenhof vormt de 
primaire route waaraan alles gekoppeld ligt. De ruimtes aan deze rondgang zijn intieme geborgen ruimtes 
waar men tot bezinning kan komen. Ze zijn opgenomen in de bestaande structuur van het klooster. 

Vanuit deze ruimtes komt men steeds weer op de rondgang en uiteindelijk bij het centrale buitenbad. 
Deze vormt het eindpunt van de bezinningsroute. Hier sluit de badgast het bezinningsritueel af in het 
hart van het klooster. 
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isometrie routing monniken_baden in het klooster _ verdieping 2,1 ,0 
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09.2_Routing 

09.21_Monniken 
De monniken kunnen net als dat ze gebruik kunnen maken van het badgedeelte op het vom-plein gebruik 
maken van het badgedeelte in het oude kloosterdeel. Ze kunnen van dit badgedeelte gebruik maken in 
aile stilte tussen het Metten en Lauden en het Laud en en Priem. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van 
het badgedeelte tijdens de recreatie na het avondmaal en voor het Completen. Gedurende deze peri ode 
kunnen de monniken gezamenlijk ontspannen. 

Recreatie is een belangrijk onderdeel in de regel van Benedictus en dit wordt nu enkel gedaan door 
wandelen. De mogelijkheid tot baden zou een goede aanvulling hierop zijn. Gedurende deze recreatie zijn 
er geen badgasten of retraitegasten aanwezig waardoor de monniken niet gestoord worden. 
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isometrie routing retraitegast_baden in het klooster _ verdieping 1 ,0 
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09.2 2_Retraitegast 
De retraitegasten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het badgedeelte in de onderste 
verdieping van het klooster tussen het Terts en het Sext, Noon en het Vespers en in de namiddag tussen 
het Vespers ( avondgebed) en het avondmaal. Gedurende de dag maken ze gebruik van het badgedeelte 
sam en met de badgasten. In de namiddag zijn de badgasten weg en zijn er enkel nog retraitegasten. 

De retraitegast kan gedurende deze periode vanuit zijn gastenverblijf naar het badgedeelte gaan en 
daar tot bezinning komen. Wanneer er een Getijden gaat aanvangen wordt de bel geluid waardoor de 
retraitegasten en badgasten weten dat er een dienst gaat beginnen. Vervolgens gaan de retraitegasten 
zich naar het gastenverblijf waar ze zich vervolgens klaarmaken voor de Getijden. Wanneer de bel weer 
I uidt staat de dienst op het punt te beginnen en dienen ze naar de bovenkerk te gaan. 
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isometrie routing daggast_geestelijke reiniging_ verdieping 1,0 
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09.23_Badgast 
De badgasten hebben de mogelijkheid om te baden in het oude kloostergedeelte gedurende de dag tussen 
het Terts en het Sext en tussen het Noon en het Vespers. Gedurende deze periode hebben de retraitegasten 
ook de mogelijkheid te baden. De badgast kan vanuit zijn prive kleedruimte naar de verschillende baden 
en ruimtes op de rondgang en naar het centrale buitenbad in het binnenhof. 

De badgast volgt niet als de retraitegast het kloosterritueel. Wanneer er een Getijden, bijvoorbeeld het 
Sext gaat beginnen, gaat de badgast naar zijn prive vertrek om zich daar op te frissen en klaar te maken 
voor de dienst. Daamaast kan de badgast deelnemen aan het middagmaal en het avondmaal. De badgast 
is onderdeel van het kloosterleven en volgt de rituelen en dagindeling van de monniken. 
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impressie_ rondgang badgedeelte 
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09.3_Rondgang 

Karakteristiek element van het badgedeelte in het oude klooster is de rondgang rondom het binnenhof. 
Deze rondgang wordt gekarakteriseerd door bakstenen bogen en kleine ramen waar subtiel daglicht 
naar binnenvalt. Aan deze rondgang liggen de verschillende baden, meditatieruimtes en doucheruimtes. 
Deze ruimtes zijn zo ingedeeld dat ze logisch geordend zijn. 

De rondgang wordt verlicht door de kleine ramen die grenzen aan het binnenhof en zo hun Iicht werpen 
op de rondgang en de ramen vanuit de badruimtes aan de rondgang. Daarnaast wordt de gang verlicht 
door subtiel geplaatst kunstlicht. 

De vloer bestaat uit een betonnenvloer afgewerkt met een grijse deklaag. De wanden zijn wit gekeimd 
metselwerk Het plafond bestaat uit een donkere houten latten plafond die aansluit bij het kleurenpallet 
van het badgedeelte. 
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impressie_ doucheruimte badgedeelte 
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09.4_Doucheruimte 

Aan de rondgang liggen op verschillende plaatsen doucheruimtes. In de doucheruimtes zijn de 
verschillende ingrepen duidelijk te herkennen en zorgen ervoor dat de ware Jeeftijd van het klooster 
bewaard blijft en de verschillende peri odes getoond worden en duidelijk zichtbaar zijn. 

Het Iicht valt de doucheruimte binnen door de kleine vensters aan de buitenkant en vanuit de rondgang. 
De douches zijn zo vormgegeven en gesitueerd dat bet een besloten intieme ruimte vormt. 

Het materiaal waarmee de interventies zijn vormgegeven zijn van hetzelfde karakter als het materiaal 
aan de binnenkant van de volumes op het voorplein. 
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impressie_ binnenbad badgedeelte 
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09.5_Binnenbad 

Op verschillende plaatsen aan de rondgang Ioopt de vloer over in een badruimte. Hier verdwijnt de 
betonnen vloer en Ioopt deze over in water. Vanuit de rondgang kan men zo een bassin inlopen en zich 
daar onderdompelen. Deze bassins zijn geplaatst in ruimtes aan de rondgang die al open zijn. 

In deze ruimtes is de oude vloer verwijdert en verlaagt. Hierdoor ontstaat er een badruimte waarin 
het water tot aan de rand van de rondgang komt. De wateroverloop is zo weggewerkt dat deze vrijwel 
niet zichtbaar is en er geen roosters of afvoer te zien is. De Ieidingen lopen onder het bad door via de 
kruipruimte naar de installatieruimte in het binnenhof. 

Vanuit het bad kijkt de badgast richting de rondgang.In deze ruimte valt het Iicht binnen via het venster 
bovenin het bad waardoor het Iicht op de badgast valt. Het bad is naar de rondgang geopend maar roept 
een zeer geborgen en intiem gevoel op doordat deze verscholen gaat achter een boog en het water 
geruisloos overgaat in de vloer. De lichtinval en vormgeving geven het bad een mystiek en geheimzinnig 
karakter. Men bevindt zich diep verscholen in het klooster en is even weg uit de drukke en chaotische 
samenleving. 
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Doorsnede A_ Schaal1_500 
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Detaildoorsnede A_ 
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impressie_ vanuit het binnenbad badgedeelte 
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impressie_ uitgang naar het centrale buitenbad in het binnenhof 
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09.6_Uitgang centrale buitenbad 

Vanuit het binnenbad heeft de badgast de mogelijkheid om naar het centrale buitenbad te gaan. Deze 
is toegankelijk van twee kanten vanuit de rondgang. De uitgang naar het centrale buitenbad bevindt 
zich onder de arcade in het binnenhof. Deze arcade is toegevoegd door Dom van der Laan nadat de 
trappentoren is afgebroken. De arcade is in dezelfde stijl als de arcades en rondgang in het gedeelte 
toegevoegd door Van der Laan aan de noordoost kant van het klooster. De arcade benadrukt en versterkt 
de uitgang naar het centrale buitenbad. Een trap leidt vervolgens naar het buitenbad dat verdiept ligt in 
het binnenhof. 
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impressie_ centrale buitenbad gezien vanaf de trap onder de arcade 
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09.7 _Centrale buitenbad 

Het centrale buitenbad wordt bereikt via twee luie trappen die naar beneden leiden vanuit het 
badgedeelte op de onderste verdieping van het klooster. Deze trap pen zijn geproportioneerd volgens het 
Plastisch Getal. 

Het centrale bad ligt in het hart van het klooster en vormt het middelpunt van het prive gedeelte. De 
route naar dit bad vormt figuurlijk een bezinningsroute. Het centrale bad vormt als het eindpunt van 
deze route. Men komt hier tot bezinning door de Jigging in het hart van het klooster en doordat het 
omringt is met de kloostermuren waardoor de connectie met de Iucht extra wordt benadrukt. 

Het binnenhof wordt sinds het afbreken van de trappentoren niet meer gebruikt en is enkel nog zichtbaar 
vanuit de rondgang. Door het buitenbad in het binnenhof te plaatsen en de uitgang naar dit bad onder de 
arcade te plaatsen wordt de aanpassing van Van der Laan benadrukt en versterkt. Het bad ligt een half 
niveau lager dan de onderste verdieping van het klooster en anderhalve verdieping onder het maaiveld in 
het binnenhof. Hierdoor blijft het binnenhof een geborgen rustige plaats en ontstaat er een interessante 
wisselwerking tussen de kloostergangen op de verschillende verdiepingen rond het binnenhof. 

De heilzame werking van het water en het contact met de buitenlucht versterken de bezinning in het 
binnenhof. Hoe dieper en centraler men in het klooster komt hoe dichter men tot zichzelf komt. Het 
vormt de afsluiting van het bezinningsritueel. In de winter is het bad 36 graden Celsius en in de zomer 
varieert het van 30 tot 33 grad en Celsius. Het vormt de heilige bron in het klooster. 
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impressie_ centrale buitenbad gezien vanaf de waterkant 
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impressie_ centrale buitenbad vanuit het water 
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DEEL IV: SLOT 
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1 0_ Reflectie 

Ter afsluiting van dit verslag wil ik door middel van een reflectie kort terugkijken op het gehele proces 
van het afstuderen. 

Bij aanvang van het afstudeerproject stapte ik vrij en relatief onwetend in deze, wat naderhand bleek 
zeer complexe en uitgebreide ontwerpopgave. Na het vooronderzoek naar het baden kwam al snel naar 
voren dat ik naar aanleiding van dit vooronderzoek naar baden geen 'typisch' Nederlands zwembad 
wilde ontwerpen. Daar de wellnessbaden en complexen zo populair zijn wilde ik mijn afstudeeropgave 
op een andere manier formuleren. Ik was door de verschillende studiereizen gedurende het onderzoek 
gefascineerd geraakt door Therme Vals en de badhuizen in Boedapest. AI snel rees bij mij de gedachte 
dat zoiets in Nederland totaal ontbreekt en het contrast met de Nederlandse baden met blauwe en witte 
tegeltjes, glijbanen, geschreeuw en drukte. 

AI enkele jaren geleden trok abdij Sint Benedictusberg mijn aandacht naar aanleiding van een toevallig 
bezoek aan dit klooster. Dit gebouw en met name de kerk van het klooster maakte op mij een diepe 
indruk. Ondanks mijn toen nog geringe kennis van architectuur kwam ik al snel tot de conclusie dat hier 
iets bijzonders gebouwd was. De bezoeken aan de baden gedurende de studiereizen riepen bij mij vee! 
overeenkomsten op met de ervaring van het bezoek aan het klooster. Het leek mij dan ook mooi om deze 
twee te combineren en het klooster en zijn ritueel uit te breiden met een bad. 

De geformuleerde opgave bleek dermate ingewikkelder en complexer dan ikzelfvoorzien had. Met name 
de locatie van Abdij Sint Benedictusberg was vee) complexer dan ik dacht ondanks waarschuwingen van 
de begeleiders. De complexiteit door zijn schoonheid, aanwezigheid van de theorie van Dom van der 
Laan in de vorm van het Plastisch getal en het klooster als architectuur en stijlicoon maakten het tot geen 
eenvoudige opgave. Daar ik nooit voor de eenvoudige oplossing kies heb ik toch geprobeerd deze opgave 
tot een goed eind te brengen. 

Gedurende het proces heb ik verschillende malen de opgave en vooral mijn koppigheid en vervloekt en 
bleek het ontwerpproces erg zwaar. Door de complexiteit van de opgave duurde het relatieflang om alles 
op een rij te krijgen en een goede ontwerphouding te formuleren. Typerend hiervoor is misschien wei de 
volgende anekdote. 

"Een van mijn eerste ideeen was om het gebouw geheel te herbestemmen en de kerk te herbestemmen 
tot een bad (zie afbeelding). Gedurende het onderzoek naar de abdij, het kloosterritueel en het plastisch 
getal en gesprekken met de begeleiders bleek dit echter heiligschennis. Door verschillende bezoeken 
groeide het respect ten opzichte en het aanzien van het klooster. lk ontdekte al snel de schoonheid en het 
belang van de Abdij voor de architectuur maar ook in andere opzichten. Hierdoor werd het ondenkbaar 
om ingrepen te doen in het klooster en tijdens het tussencolloquium was dan ook het plan om de 
badfunctie naast het klooster te plaatsen. Na een verblijf van meerdere dagen in het klooster als gast en 
intensieve begeleiding kreeg ik het gevoel dat ik de opgave en het klooster 'steeds meer eigen maakte'. Ik 
kreeg Iangzaam vat op de opgave en hierdoor kon ik mijn ontwerphouding ten opzichte van het klooster 
en vooral de aanwezigheid van de erfenis van Dom van der Laan steeds scherper definieren. Dit uitte zich 
ook in mijn schetsontwerpen en ideeenvorming. Van op gepaste afstand van het klooster schoof ik er 
langzaam tegenaan om vervolgens een gedeelte subtiel in het klooster te situeren en een nieuw gedeelte 
ernaast." 
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Het moeilijkste onderdeel van het proces was het ontwikkelen van een houding ten opzichte van de 
erfenis van Dom van der Laan en dan vooral ten opzichte van de theorie van het Plastisch Getal. lk zag 
geen uitdaging in het ontwerpen van een Bossche School gebouw met de typische stijlkenmerken. Deze 
stijl is gedateerd en niet meer van deze tijd. Echter kon ik door het be lang van het plastisch getal en de 
geest van deze plek niet zo maar de gedachtes van VanderLaan negeren. Na onderzoek en verschillende 
gesprekken met begeleiders en architecten die het plastisch getal in hun eigen ontwerpen gebruiken 
kreeg ik inzichten in het formuleren van de juiste ontwerphouding en interpretatie van het plastisch 
getal. 

"Uiterlijke vormen zijn, zoals in dit hoek telkens naar voren komt, in wezen secundair. Dom Hans van 
der Laan zelf was er van overtuigd dat zijn theorieen niet gebonden waren aan bepaalde vormen en was 
benieuwd hoe andere, latere genera ties, wellicht heel anders op zijn inzichten voort zouden gaan." 

Door het plastisch getal te herinterpreteren en te gebruiken als een ontwerpinstrument en 
verhoudingensysteem kan er bepaalde ruimtelijke beleving te creeren. Hierin staat het plastisch getal 
los van de architectuur van de Bossche School en vormt het een ontwerpinstrument in plaats van een 
doe! op zich. Een van de belangrijkste onderdelen van het project was om de verhoudingen en theorie 
van Van der Laan te begrijpen en hier grip op te krijgen om het als instrument te kunnen gebruiken. lk 
heb geprobeerd de verhouding te begrijpen en te vatten en geprobeerd deze als instrument te gebruiken. 

"Ontwerpen met het gedachtegoed van Van der Laan is echter geen sinecure. Het vergt naast voldoende 
kennis en talent vooral ook vee! oefening, liefst onder begeleiding van ervaren praktijkbeoefenaars. Een 
euvel van deze tijd is echter dat de theorie vrij bekend en redelijk toegankelijk is, maar dat de praktijk 
sterk is verwaterd. Oat vergroot de kans dat het plastisch getal slechts wordt gebruikt als een spelletje, 
en dat uiterlijke kenmerken worden ingezet als trukendoos. 

De compositieleer; inclusiefhet verhoudingenstelsel van VanderLaan, is evenwel in de eerste plaats een 
instrumentarium. Het kennisnemen hiervan kan architecten bewuster maken van hun compositorische 
mogelijkheden. Dan kunnen ze kiezen om zich dit instrumentarium eigen te maken, waarmee ze 
vervolgens echt aan de slag kunnen gaan. 

Aileen dan kan gebeuren waarop dom Hans van der Laan ooit hoopte: dat hiermee oorspronkelijke, 
nieuwe composities ontstaan die hijzelf nooit kon hebben bedacht." 

Het instrumentarium heeft mij bewuster gemaakt van compositorische mogelijkheden, verhoudingen en 
proporties. Gedurende dit project heb ik geprobeerd om mijzelf met de nodige hulp dit instrumentarium 
eigen te maken. Echter heb ik niet de pretentie om te denken dat ik het plastisch getal doorgrond heb. 
Voor mijn gevoel heb ik er kennis van genomen, enige grip op gekregen en daarmee het plastisch getal 
geprobeerd te interpreteren en geprobeerd te gebruiken als instrument op mijn eigen manier. Echter 
denk ik niet dat mijn manier de enige Ia at staan de juiste manier is. Hiervoor was de tijd eenvoudig weg te 
kort en de theorie en gedachtegoed van Van der Laan te uitgebreid en daarnaast te complex om helemaal 
te vatten. Het plastisch getal is een studie waard die een Ieven lang duurt en laat ruimte voor nieuwe 
gedachtes en herinterpretatie. Het verbaast mij dan ook niet dat het voor Van der Laan een levenswerk 
was en zelfs aan het eind van zijn Ieven nog tot nieuwe inzichten kwam. 



Het on twerp vormt het resultaat van het onderzoek en stu die naar het klooster en het plastisch getal en 
het onderzoek naar baden door het atelier Poetisch Ingenieurschap. Het resultaat van het onderzoek en 
studie is terug te vinden in dit document. Dit document is een samenvatting en selectie van het proces 
van het afgelopen jaar. Het project was een enorme uitdaging en heeft tot verschillende inzichten geleid 
op het gebied van architectuur maar ook op persoonlijk vlak Het vormt het begin van mijn zoektocht als 
ontwerper en architect. 

impressie_ ontwerpidee vooronderzoek 
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11_ Bronvermelding 

Architecture of Silence: Cistercian Abbeys of France 
Terry/ Kinder 
Uitgeverij Harry N. Abrams, New York, 1e druk, 2000 
ISBN 0810941163 
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Xavier Barral i Altet 
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ISBN 3-8228-7781-6 
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Baden in Perspectief 
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Uitgeverij Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 2011 
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Verheijden, H. _ZKA Consultants & Planners 
Uitgeverij KVK Limburg en provincie Limburg, Breda, 2008 

Morphic numbers_ NAW 5/2 nr. 2, maart 2001 
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11.2_Publicaties & Artikelen 
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11.3_1ntemetbronnen 

De website van Abdij Sint Benedietos berg 
www.benedictusberg.nl 

BAl Bosch Schoolinitiatief 
www.bai-s-hertogenbosch.nl 

Bezin io Limburg 
www.bezininlimburg.nl 

Bossche School 
Bosscheschool.blogspot.com 

Bureau Van der Laan 
www.bureauvanderlaan.nl 

Dom Hans van der Laan 
domvanderlaan.blogspot.com 

Kerkgebouwen in Limburg 
www.kerkgebouweninlimburg.nl 

Van der Laan Stichting 
www.vanderlaanstichting.nl 



11.4_Diversen 

Tekeningen_ 
Aile tekeningen en schematische weergaves zijn zelf vervaardigd. De tekeningen bestaande uit de 
plattegronden, aanzichten en doorsneden van abdij Sint Benedictusberg gebruikt voor dit project als 
onderlegger voor de tekeningen en het architectonische ontwerp zijn gebaseerd op foto's van tekeningen 
uit het archief van het klooster en digitaal tekenmateriaal. 

01_ Archief Abdij Sint Benedictusberg 
02_ Gaby Paulissen 
03_ Thibaud van Dommele 

Kaartmateriaal_ 
Aile kaarten zijn overgetekend en gebaseerd op bestaande kaarten. De kaarten zijn gebaseerd op het 
volgende kaartmateriaal. 

01_ Kadaster 
02_ DANS Data Archiving and Networked Services 
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