
Harmen van der Wilt onderwerpt zichzelf aan 
een vraaggesprek over Dom Hans van der Laan



waardoor hij in Delft enkele 
vrijstellingen kreeg. Dat gaf 
hem de mogelijkheid om 
tijdens zijn studie veel te lezen. 
Vooral het boek Schoonheid in 
Samenleving van H.P. Berlage 
heeft hem zeer geboeid. 
Mede daardoor kwam hij tot 
het besef dat het onderwijs 
in Delft veel aspecten van de 
bouwkunst onaangeroerd liet. 
Toen in 1925 M.J. Grandpré 

Ik heb de vrijheid, om mijzelf aan een vraaggesprek te onderwerpen, en daarmee 
af te wijken van wat men van een essay verwacht, durven nemen doordat Dom 
Hans van der Laan, in zijn boek De architectonische ruimte, ook een gesprek lijkt 
te voeren met de lezer. Daardoor voelt het alsof hijzelf aan het woord is en je aan 
de hand door de materie loodst, als ware hij een zeer betrokken leraar. Daarnaast 
benoemd hij de vragen die van tijd tot tijd oprijzen bij het lezen van zijn tekst, en 
neemt vervolgens de tijd om op heldere wijze uitleg te geven.

Door Harmen van der Wilt, Rotterdam, 3 februari 2013

‘de zoektocht van Van der Laan ging erom alle delen 
van een gebouw met elkaar in betrekking te brengen’

 Dom Hans van der 
Laan studeerde aanvankelijk 
architectuur in Delft, maar 
maakte die studie nooit af. Wel 
werd hij priester, na een studie 
theologie en filosofie. Toch is hij 
bekend geworden als architect. 
Hoe zit dat?
 Van der Laan was 
gezegend met een scherp 
verstand. Hij bekwaamde 
zichzelf in de hogere wiskunde, 

Molière hoogleraar werd, 
veranderde dat enigszins. Met 
enkele medestudenten richtte 
Van der Laan in hetzelfde jaar 
de Bouwkundige Studiekring 
op. Deze kwam overigens 
regelmatig bij de professor 
thuis bijeen. Daar werd dan 
gesproken over de grondslagen 
van de architectuur, iets dat 
op de Hogeschool niet ter 
sprake kwam. De studiekring 
verdiepte zich voornamelijk 
in de ideeën van Jacques 
Maritain, vurig aanhanger van 
de thomistische wijsbegeerte 
en tevens de belangrijkste 
vertegenwoordiger daarvan.  
 Sorry dat ik je even 
onderbreek, maar ik wil het 
graag goed begrijpen. Van 
der Laan was dus op zoek naar 
kennis van de grondslagen van 
de architectuur?
 Ja, dat klopt.
 En die vond hij niet in de 
studie bouwkunde?
 Nee, of in ieder geval niet 
afdoende. Er bestaan mensen 
die datgene waarmee ze 
bezig zijn tot in finesse willen 

Thomisme

Thomisme is het filosofisch 
en theologisch denken van 
Thomas van Aquino (ca 1224-
1274). Nadat Thomas in 1323 
heilig werd verklaard werd hij 
in 1923 als Doctor communis, 
universele leraar, aanbevolen 
voor alle priesterstudenten. 
Het denken van Thomas moest 
dienen als tegenwicht van het 
toen opkomede rationalisme 
en vooral de mechanische 
natuuropvatting. Vanaf dat 
moment ontstaat het Neo-
thomisme waarbij geprobeerd 
wordt door middel van het 
verstand een samenhangende 
visie te ontwikkelen op de 
metafysica, de natuurfilosofie, 
de ethiek, de ethetiek en God.

doorgronden. Ze zoeken naar 
‘waarheid’, naar een vaste 
grond. Ik denk dat Van der Laan 
zo iemand was. Ik herken mijzelf 
daar wel in. Van der Laan had 
het geluk daar redelijk vroeg 
achter te komen en zijn leven 
zo in te richten dat hij daar 



optimaal voor kon gaan. Voor 
hem werkte dat beter om het in 
de rol van monnik te doen.
 Stel dat Van der Laan 
wel zijn studie in Delft had 
afgemaakt en geen monnik was 
geworden, had hij dan andere 
architectuur gemaakt denk je? 
Met andere woorden, draagt zijn 
architectuur een religieus tintje?
 Zijn belangrijkste bijdrage 
aan de bouwkunst is denk ik 
zijn theorievorming daarover. 
De mogelijkheden om 
daadwerkelijk een gebouw te 
realiseren werden door hem 
gebruikt om die theorieën te 
toetsen, en ze zo nodig aan 
te passen. Het ontwikkelen 
van een dergelijke theorie 
vergt een bijzonder hoge 
mate van concentratie. De 
besloten omgeving die een 
klooster biedt is daarvoor beter 
geschikt dan een doorsnee 
architectenbureau. Tegelijkertijd 
waren de opdrachten die hij 
kreeg ideaal en had hij als 
ontwerper grote vrijheid. Een 
aantal van die opdrachten 
bedroegen inderdaad kerkelijke 

architectuur, zoals Van der 
Laan dat placht te noemen, en 
gelden nu als zijn bekendste 
voorbeelden. Maar als je kijkt 
naar een door hem ontworpen 
woonhuis zul je vergelijkbare 
uitgangspunten tegenkomen. 
In tegenstelling tot veel andere 
architecten hoefde hij niet 
te bouwen in een wereld die 
wordt gedicteerd door functie, 
constructie, sociale betekenis 
en rendement. Een van de 
uitgangspunten van kerkelijke 
architectuur was voor Van der 
Laan dat dit niets anders kan en 
mag zijn dan architectuur in haar 
volmaaktste vorm. Dus door 
zijn werken als strikt kerkelijke 
architectuur op te vatten, omdat 
Van der Laan priester was, doe 
je ze tekort. 
 Maar ik neem toch aan dat 
de mens Van der Laan het wel 
eens was met het wereldbeeld 
dat in het klooster werd 
aangehangen?
 Ja, maar juist omdat Van 
der Laan in de neothomistische 
traditie stond konden het geloof 
enerzijds, en de bouwkunst 

anderzijds prima samen 
gaan. In het neothomisme 
ligt er een sterke nadruk op 
de ratio. Volgens Thomas van 
Aquino kon met behulp van 
het verstand, alle kennis van 
de wereld als één totaliteit 
begrepen worden. God was 
niet alleen de eerste oorzaak 
maar ook het doel van al het 
bestaande. Zowel de natuur als 
de werkelijkheid kwamen uit 
God voort en keerden naar Hem 
terug. Binnen dit denkkader 
wordt de vrije wil geleid door 
het verstand. Volgens Aquino 

was het schone een uitdrukking 
van een fusie tussen helderheid 
(claritas) en volledigheid 
(integritas). Die termen doen 
buitengewoon modern aan.
De Thomistische studies van 
Van der Laan, die hij in het 
klooster deed, bepaalden de 

wetenschappelijke aanpak van 
zijn onderzoek. Hij besefte dat 
de kennis die wij opdoen door 
middel van de zintuigen, pas 
waar is als zij overeenstemt met 
de dingen in de werkelijkheid. 
Voor Van der Laan treedt een 
architect in beperkte mate op 
als ‘medeschepper’, maar de 
beginselen van de architectuur 
zijn gelegen in Gods schepping. 
Dat is dus het vertrekpunt voor 
een architect. In die zin had 
Van der Laan weinig op met 
kunstenaars en architecten die 
zichzelf als de goden van hun 
scheppingen zagen. De enige 
religieuze gedachte in het werk 
van Dom Van der Laan, zoals 
hijzelf heeft verklaard, is dat de 
relatie tussen kunst en natuur 
een uitdrukking is van de relatie 
tussen Schepper en schepping: 
‘In die zin kan gezegd worden 
dat kunst een imitatie is van 
de natuur: het kunstmatige is 
gerelateerd aan de beperkte, 
geschapen intelligentie, de 
geschapen natuur aan de 
onbeperkte scheppende 
intelligentie’.

De beginselen van een architect 
zijn gelegen in Gods schepping, 
het vertrekpunt voor een architect



 Je liet net de term modern 
vallen. Van der Laan verruilde 
in 1927 zijn studie Architectuur 
voor het kloosterleven. Dat viel 
dan ongeveer samen met de 
doorbraak van de Moderne 
Beweging in de architectuur...
 ... Ja, en ook met de 
opkomst van de Delftse 
School. Maar laat ik met die 
eerste te beginnen. Volgens 
Richard Padovan, auteur van 
het boek Dom Hans van der 
Laan Modern Primitive, zag het 
Modernisme in de geschiedenis 
haar doel, in de historische 
vooruitgangsgedachte 
haar basis en in zichzelf 
de enige juiste weg. Van 
der Laan wijst het streven 
naar een internationale stijl 
alsook het rationalistische 
functionalisme af. Maar ook 
de meer traditionele stroming 
van de Delftse School onder 
leiding van Grandpré Molière. 
Beide stromingen gaven geen 
antwoorden op de vragen die 
Van der Laan had, te weten de 
oorspronkelijke bestaansreden 
van de architectuur. Het 

aardige van Van der Laan is 
dat hij zijn zoektocht begint 
alsof er nooit iets is gebouwd 
sinds de schepping van de 
mens. Zo ontdekte hij een 
onveranderlijke en existentiële 
behoefte, de verzoening tussen 
mens en natuur, de zowel 
lichamelijke als geestelijke 
behoefte aan geborgenheid. 
Om nog even terug te komen 
op je opmerking over het 
Modernisme: die stroming valt 
onder meer te kenschetsen als 
het streven naar functionaliteit, 
en het uitgangspunt dat een 
gebouw het programma zo 
goed mogelijk tot zijn recht 
laat komen. Van der Laan was 
weliswaar ook geïnteresseerd 
in functie, maar dan die van 
de architectuur zelf. Het 
geeft te denken dat waar Le 
Corbusier’s klooster in La 

Tourette vooral wordt bezocht 
door architectuurtoeristen, het 
klooster in Vaals een groeiende 
gemeenschap kent.
 Ik grijp nog eenmaal terug 
op wat je eerder hebt gezegd. 
Je noemde de theorieën van 
Van der Laan. Vertel daar eens 
over?
 Dat is een grote vraag. Van 

der Laan heeft een heel boek 
geschreven om die theorie uit 
te leggen. Laat ik beginnen met 
te zeggen dat Van der Laan 
vindt dat het de opgave van 
de architect is om ruimtes af 
te scheiden van de natuurlijke 
ruimte. Deze natuurlijke ruimte, 
de aarde, loopt oneindig 
door, en kan alleen worden 
afgescheiden door massa. Zoals 
stilte kan worden onderscheiden 
door geluid, zo wordt de ruimte 
onderscheiden door massa. De 
materialen die nodig zijn om 
tot die massa te komen worden 
uit hun natuurlijk verband 
losgemaakt, om ze daarna 
op een andere plaats tot een 
kunstmatig geheel te vormen. 
Om een ruimte af te scheiden 
van de natuurlijke ruimte is dus 
allereerst materiaal nodig. Met 
dat materiaal kunnen elementen 
worden gevormd die door 
hun massa een ruimte kunnen 
afzonderen. Met één enkel 
massief element kan nog geen 
afgezonderde ruimte gevormd 
worden. Als je een dergelijk 
blok op aarde neerlegt, 

boven: klooster in Vaals door Van der Laan
onder: Corbusier’s klooster in La Tourette

Het geeft te denken dat 
Corbusier’s klooster in La 
Tourette vooral wordt bezocht 
door architectuurtoeristen



verliest het zijn zelfstandige 
vorm. Het ondervlak verdwijnt, 
terwijl het bovenvlak het stuk 
verdwenen aardoppervlak 
vervangt. Het blok verhoogt het 
aardoppervlak, maar brengt nog 
geen scheiding aan. Wanneer 
je meerdere blokvormen naast 
elkaar zou leggen verliest de 
dan gevormde platte vorm nog 
verder zijn zelfstandigheid. 
Wanneer je echter dezelfde 
vormen op elkaar begint te 
stapelen neemt steeds de 
grootte van het bovenvlak ten 
opzichte van de zijvlakken af, 
tot het moment dat het zijn 
relatie met het aardoppervlak 
verliest. Het massief krijgt 
dan een zelfstandige vorm en 
tevens zijn waarde voor het 
afschermen van ruimtes. Een 
dergelijke opgerichte staafvorm 
wordt daarom door Van der 
Laan beschouwd als het eerste 
architectonische gegeven. Maar 
met zo’n staafvorm kun je nog 
steeds geen ruimte afscheiden. 
Van der Laan vergelijkt het 
met het zetten van een punt 
op een vel papier. Daarmee 

verdeel je dat vel niet in twee 
stukken. Wanneer die punt 
een lijn wordt, ook al is het een 
stippellijn, dan ontstaat er een 
verdeling. Op die manier moet 
de staafvorm tot een plaatvorm 
worden verbreed, zodat de 
ruimte in twee stukken kan 
worden gescheiden. Uit die 
horizontale verbreding wordt 
de wand geboren: het tweede 
architectonische gegeven. 
Maar ook met een enkele wand 
ontstaat nog geen ruimte, het 
laat de onbeperktheid van de 
natuurlijke ruimte intact. Om 
van de natuurlijke ruimte een 
ruimte af te zonderen is een 
tweede wand nodig, die met 
de eerste wand in betrekking 

wordt gebracht, zodat er tussen 
beide wanden een nieuwe 
ruimte ontstaat. Deze nieuwe 
ruimte, die ontstaat tussen twee 
wanden, is voor Van der Laan 
het derde architectonische 
gegeven en tegelijkertijd is 
nu de architectonische ruimte 
geboren. In de architectonische 
ruimte komt dus niet alleen een 
kunstmatige scheiding tot stand 
tussen ruimte en massief, tussen 
leeg en vol, het gaat ook om 
de scheiding van de natuurlijke 
ruimte door een plaatvormig 
massief. Maar bovenal wordt 
de ruimte op kunstmatige wijze 
van de oorspronkelijke ruimte 
afgescheiden. 
 Ik heb idee dat je een 
stukje overslaat. Ik begrijp dat 
Van der Laan op die manier 
de architectuur als het ware 
opnieuw uitvond, maar ik begrijp 
nog niet helemaal waarom?
 Simpel, Van der Laan 
ontdekte dat met het verstrijken 
van de eeuwen de architectuur 
van zichzelf vervreemd was 
geraakt, dat het zijn voeling met 
zijn oorsprong is kwijtgeraakt. 

Als een soort architectonische 
Zarathustra heeft hij de zware 
taak op zich genomen de 
architectuur weer bij haar 
oorspronkelijke beginselen 
terug te brengen. Van der Laan 
heeft dan ook wel over zijn 
loopbaan gesproken als een 
speurtocht. De verslaglegging 
daarvan heeft hij opgetekend 
in het boek De architectonische 
ruimte, waar ik me bij het vorige 
antwoord op baseerde. 

 Ik was te voorbarig. Nu 
ik je toch onderbroken heb 
wil ik graag nog iets te berde 
brengen: probeerde Marc-
Antoine Laugier halverwege de 
achttiende eeuw met zijn essay 
Essai sur L’architecture niet ook 
aan te tonen dat de architectuur 
gebaseerd is op de natuur met 
zijn allegorie van de primitieve 

Als een architectonische 
Zarathustra heeft hij geprobeerd 
de architectuur bij haar 
beginselen te brengen

drie architectonische gegevens. Tussen de 
wanden onstaat de architectonische ruimte
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hut? Ook Laugier lijkt in zijn 
essay terug te gaan naar de 
oorsprong van de architectuur 
door zijn beschrijving van het 
eerste ‘huis’...
 Er is nog een 
overeenkomst: ook Laugier 
was een Benedictijner priester. 
Maar dat is hier niet zo relevant, 

bovendien verbond hij zich 
pas een aantal jaren na het 
schrijven van het door jouw 
genoemde essay zich aan de 
Benedictijner orde. Eerder was 
hij Jezuïet. Maar je hebt wel een 
punt. Beiden gingen te werk 
alsof er nog nooit een gebouw 
gebouwd was en benaderden 
de materie alsof er geen 
architectuurtheorie bestond. En 
bovendien bouwden beiden 
aan een filosofie, een manier 
van denken over architectuur 
als zodanig. Toch is er mijns 
inziens ook een verschil. Voor 
Laugier was de rede, en niet de 
ervaring, hetgeen de richting 
van een architectuur moet 
bepalen. Hij sluit daarmee 
aan bij Verlichtingsdenkers als 
Descartes. Bij Van der Laan is 
naast het verstand juist ook 
de ervaring van groot belang 
geweest bij de totstandkoming 
van zijn theorie. Daarnaast 
voelt het alsof er nog een groot 
verschil is: Laugier lijkt met zijn 
essay voornamelijk een brug 
te slaan tussen de architectuur 
van de Klassieke oudheid en 

de architectuurpraktijk in zijn 
tijd. Daarmee heeft hij een 
flinke invloed gehad op het 
Neoclassicisme en later ook op 
het Modernisme. Van der Laan 
slaat geen brug, maar legt een 
nieuwe weg aan.
 Juist. Je was nog niet 
helemaal uitverteld was over de 
theorie van Van der Laan...
 Nee, dat klopt. We waren 
gebleven bij hoe een ruimte 
van de natuurlijke ruimte wordt 
afgescheiden. Ten opzichte 
van de natuurlijke ruimte is 
de architectonische ruimte 
een soort leegte. Door de 
uiteengeplaatste wanden wordt 
deze leegte onttrokken aan 
de homogene volte van de 
natuurlijke ruimte, zoals een 
luchtbel in het water. Vervolgens 
laat Van der Laan zien hoe hij 
de vorm en de grootte van het 
massief van de wanden en de 
ontstane ruimte daartussen 
benadert. Enerzijds is daar 

het massief, waarvoor twee 
aan elkaar beantwoordende 
oppervlakken nodig zijn, 
waarmee een vorm ontstaat. 
Anderzijds is er de ruimte, 
die zichtbaar wordt door de 
vormen van het begrenzende 
massief. Wanden worden dus 
gemaakt, terwijl binnenruimte 
ontstaat. De architectonische 
ruimte maakt de natuurlijke 
ruimte bewoonbaar. De 
vorm van de wand maakt 
die architectonische ruimte 
zichtbaar. Daardoor wordt 
de vorm van de wanden van 
groot belang omdat deze een 
belangrijke rol vervult in de 
ervaring van de ruimte. Zowel 
de vlakken waaruit de vorm 
bestaat, als de ruimte die 
ontstaat door de aan elkaar 
beantwoordende vormen 
van de wanden. Van der Laan 
spreekt in dat verband van 
architectonische vorm. De 
architectonische grootte brengt 
ons in kennis van de begrenzing 
van de vlakken, die op hun 
beurt het volume begrenzen 
van de architectonische vorm. de primitieve hut van Laugier

Wanden worden gemaakt, 
ruimte onstaat



Van der Laan kent drie typen 
van architectonische vormen: 
blok, staaf en plaat, welke zijn 
afgeleid van respectievelijk bol, 
cilinder en schijf. Een bol is voor 
Van der Laan de natuurlijke 
oervorm, omdat de afmetingen 
in iedere richting hetzelfde 
zijn. Wanneer je een bol in één 
richting vergroot, dan ontstaat 
eerst de gerekte bolvorm 
en vervolgens, bij verdere 
vergroting, een cilindervorm. 
Als de bol juist verkleind wordt 
ontstaat eerst een afgeplatte 

bol, en vervolgens een schijf. De 
vormen die wij het duidelijkst 
kunnen onderscheiden zijn de 
bol, de cilinder en de schijf. 
Deze drie hoofdvormen kunnen 
worden gekantrecht. Dan 
ontstaat vanuit de bol het blok, 
vanuit de cilinder de staaf en 
vanuit de schijf de plaat. Met 
deze gekantrechte vormen 
kan de ruimte vorm worden 
gegeven. Vervolgens is het dus 
zaak om de architectonische 
vormen met elkaar in betrekking 
te brengen, waardoor ruimte 
ontstaat. Daarbij is de afstand 
tussen de plaatsen waar twee 
vormen zich bevinden, als ook 
hun grootte, gemeten in de 
richting van die afstand, van 
belang. Maar ook het type 
architectonische vorm speelt 
een grote rol. Al is van twee 
wanden, twee pijlers of twee 
blokken op dezelfde afstand 
van elkaar en met dezelfde 
afmeting in de richting van die 
afstand, de onderlinge nabijheid 
hetzelfde, de spreiding van die 
nabijheid is steeds anders. Het 
is namelijk niet hetzelfde om 

tussen twee blokken door te 
lopen als tussen twee pijlers. 
Tussen de blokken lopen 
we door als waren het twee 
plaatsen. De pijlers lijken echter 
een poort te vormen. Terwijl 
als je tussen twee evenwijdige 
wanden doorloopt en je je daar 
enige tijd tussen bevindt, er een 
soort verblijfsruimte ontstaat. 
Bij de vorm van de wand treedt 
de dikte van de wand direct 
in relatie met de hoogte en 
de lengte. Bij de vorm van de 
ruimte treedt de wanddikte in 
relatie met de wandafstand om 
de onderlinge nabijheid vast te 
stellen. Volg je me nog?
 Ja.  
 Mooi, ik wil namelijk dat je 
het goed begrijpt. 
 Wat ik er tot nu toe 
van begrepen heb is dat 
de natuurlijke ruimte wordt 
afgescheiden door massa. 
Wanneer twee vormen 
met elkaar in betrekking 
worden gebracht ontstaat de 
architectonische ruimte. Ruimte 
ontstaat door architectonische 
vorm, die op zijn beurt bestaat 

uit de architectonische grootte 
van de vlakken van die vorm. 
 Heel goed, dan kan 
ik verder. Eigenlijk gaat de 
speurtocht van Van der Laan 
erover om alle delen van 
een gebouw met elkaar in 
betrekking te brengen. Daarom 
doet hij over alles waaruit een 
ruimte kan of moet bestaan 
een uitspraak. Van der Laan lijkt 
heden ten dage vooral bekend 
om zijn Plastisch Getal. Maar 
1,324718 verklaart nog niet 
waarom zijn klooster in Vaals 
eruit ziet zoals het eruit ziet. Om 
een uitspraak te doen over de 
grootte van de architectonische 
vorm en architectonische 
ruimte is het Plastisch Getal 
ontwikkeld. Deze verhouding 
gaat uit van het kleinste element 
waaruit een gebouw bestaat. 
Dat gaat trapsgewijs. Zo zijn 
de pijlers bepalend voor 
de wand, de wand voor de 
kamer, de kleinste eenheid van 
het huis, en de cella is weer 
bepalend voor de galerijen 
en de zalen. Het Plastisch 
Getal kwam voort uit wat Van 

boven: vergroting van bol tot cilinder
onder: verkleining van bol tot schijf



der Laan grondverhouding 
noemde. Dit ontstond uit 
onvrede met de gulden snede, 
die volgend Van der Laan 
alleen de grondverhouding 
zou kunnen zijn als de realiteit 
twee-dimensionaal was. Van 
der Laan verhief als het ware de 
formule van de gulden snede 
tot de derde macht waardoor er 
een reeks verhoudingsgetallen 
ontstond die bij elkaar horen 
in één orde van grootte: 1, 4/3, 
7/4, 7/3, 3, 4, 16/3, 7. Vanuit 
deze reeks komt hij later tot 
het Plastisch Getal. Daarin lag 
in eerste instantie de nadruk 
minder op de algebraïsche 
oplossing, maar meer op de 
menselijke waarneming van 
groottes. Als wij met onze ogen 
de bladeren van een boom 
zouden moeten indelen in 
groepen van ongeveer dezelfde 
grootte, dan kom je op een 
gegeven moment een blad 
tegen waarvan je niet goed 
weet of het de kleinste is van 
een grotere groep, of juist de 
grootste van een kleinere groep. 
Dit zijn de drempelmaten. De 

drempelmaten scheiden dus 
de verschillende groepen van 
grootte. De verschillen tussen 
de drempelmaten komen 
overeen met de verhoudingen 
van het Plastisch Getal. Naast 
deze benadering door middel 
van de waarneming heeft hij 
door middel van de wiskunde 

het Plastisch Getal verder 
verfijnd. Met dit matengamma 
ontstaan er mogelijkheden om 
nuances aan te brengen in het 
matenstelsel, te vergelijken met 
de verschillende toonladders 
die binnen een octaaf zijn te 
vormen. Van der Laan maakte 
de vergelijking met muziek 
ook voor zijn Plastisch Getal. 
Daarover zei hij dat zoals bij de 
muziek het uitgebreide scala 
aan muziektonen inzichtelijk 
kan worden gemaakt aan de 
hand van een stelsel van noten 
en balken, dit ook kan met een 
ruimtelijke uitgebreidheid aan 
de hand van het Plastisch Getal. 
En zoals je een muziekstuk in 
verschillende toonhoogten 
kunt spelen, voorziet ook het 
Plastisch Getal niet in een 
concrete grootte van een maat. 
Wat het Plastisch Getal dus 

doet is het vastleggen van de 
onderlinge verhoudingen, 
zoals bij de muziek alleen de 
intervallen vastliggen.  
 Dus het Plastisch Getal 
zorgt er dus voor dat de 
architectonische ruimte, die 
wordt gevormd door de 
architectonische vormen, met 
elkaar in overeenstemming 
zijn. Onder die kalmerende 
en terughoudende uitstraling 
die bijvoorbeeld het klooster 
in Vaals eigen is, ligt dus 
een strenge wetmatigheid. 
Daarmee zijn zijn ontwerpen 
veel gelaagder dan ik ooit had 
gedacht...
 Ja, maar die strenge 
wetmatigheid komt dus voor 
een groot deel voort uit de 
menselijke waarneming. 
Daardoor is zijn architectuur 
‘begrijpelijk’ en appelleert het 
aan hoe ons menselijk verstand 
werkt. Dit meetbaar maken 
van is een van de aspecten van 
de natuurlijke ruimte waar wij 
volgens Van der Laan geen 
raad mee weten. De natuurlijke 
ruimte is onbegrensd, zonder 
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deel geheelstuk

het achtvoudige stelsel van het Plastisch 
Getal. Getallen uit het stelsel kunnen worden 
terug gevoerd tot dagelijkse getallen.

Het Plastisch Getal legt 
onderlinge verhoudingen 
vast, zoals de interval dat in de 
muziek doet



vorm en onmetelijk. Architectuur 
is niets anders dan dat wat 
aan die natuurlijke ruimte 
toegevoegd moet worden 
om ze bewoonbaar, zichtbaar 
en meetbaar te maken. 
Bewoonbaar, dat wil zeggen 
begrensd met het oog op 
ons lichaam, zichtbaar met 
het oog op onze zintuigen en 
meetbaar met het oog op ons 
verstand. Architectuur is dus van 
drievoudig belang: vanwege 
de fysieke ervaring van ruimte, 
de zintuigelijke waarneming 
van vormen en als voedsel 
voor ons verstand verschaft 
architectuur inzicht in groottes 
en verhoudingen. Voor Van der 

Laan draagt architectuur dus bij 
aan inzicht. Inzicht in de natuur 
en in het menselijk bestaan. 
Van der Laan ziet het als een 
kringloop: enerzijds is er de 

natuur als een noodzakelijke 
grondstof, anderzijds is het 
de cultuur die de natuur 
inzichtelijk, of misschien zelfs 
wel zichtbaar maakt. Van der 
Laan zag dit zichtbaar maken 
dus niet alleen als taak van 
de wetenschap, maar ook als 
taak van de kunst. Kunst kan 
volgens hem alleen bloeien 
in een confrontatie met het 
natuurlijk gegeven. Zo ook de 
architectuur. De wisselwerking 
tussen natuur en cultuur loopt 
steeds als een rode draad 
door het werk van Van der 
Laan. Tegen de onbeperktheid 
van de natuur, steekt wat de 
mens maakt, de cultuur, af als 
beperkte maaksels. Wat de 
mens ook maakt, het is altijd een 
bewerking van de natuur. Niets 
kunnen wij zelf maken, want ons 
maken is altijd het vermaken van 
een natuurlijk gegeven. Door 
die wisselwerking komt onze 
cultuur tot stand, en vindt de 
natuur haar voltooiing. Bij Van 
der Laan kunnen we in dit geval 
beter spreken van de schepping 
die met menselijke maaksels 

voltooid wordt. Cultuur en 
natuur vormen bij Van der Laan 
dus geen elkaar uitsluitende 
tegendelen, maar een twee-
eenheid. Maar nu liet ik me weer 
verleiden uit te wijken door jouw 
opmerking over gelaagdheid..
 ...Het is er in ieder geval 
niet minder gelaagd door 
geworden...
 Klopt, maar ik wilde graag 
nog een paar belangrijke 

zaken aanstippen die bij Van 
der Laan een grote rol spelen. 
In de eerste plaats zijn dat 
de begrippen dispositie en 
ordonnantie. Deze begrippen 
ontleende Van der Laan aan 
Vitruvius, een Romeins architect 
die leefde in de eerste eeuw 
voor Christus. Deze schreef een 
boek, genaamd Architectura 
decem libri, vrij vertaald de 
tien boeken over architectuur. 

Ons maken is altijd het 
vermaken van een natuurlijk 
gegeven

Fragment van een ‘ontwerptekening’. Van der Laan sprak over zijn architectuur als goed 
bedacht, en niet ontworpen.



In het tweede boek beschrijft 
Vitruvius dat de ordonnantie het 
evenwichtig samengaan is van 
de maten van geledingen van 
het gebouw in ieder afzonderlijk 
deel, maar ook voor de 
verhoudingen van het gebouw 
als geheel. Waar ordonnantie 
gaat over de kwantiteit, heeft 
dispositie betrekking op de 
kwaliteit van de dingen. Beide 
moeten met elkaar in verband 
worden gebracht. Je kunt dus 
zeggen dat dispositie gaat over 
de architectonische voorstelling, 
hoe het gebouw er uit gaat zien 
en hoe het wordt ingedeeld 
en dat ordonnantie daarvan 
de nauwkeurige uitwerking 
in maten is. Symmetrie en 
eurythmie zijn twee andere 
begrippen die een grote rol 
innemen in het werk van Van 
der Laan. Tegenwoordig wordt 
symmetrie alleen nog gezien 
als bij een voorwerp de ene 
helft spiegelbeeldig is aan de 
andere helft. Bij de Grieken 
werd het begrip juist toegepast 
voor een juiste, harmonische 
verhouding van de onderlinge 

delen van een gebouw, en wel 
van het kleinste deel tot het 
gebouw als geheel. Die laatste 
betekenis hanteert Van der 
Laan. Bij hem is symmetrie dus 
de hele onderlinge samenhang, 
van het kleinste tot het grootste 
deel. Ook eurythmie heeft met 
verhoudingen te maken, maar 
dan van die binnen hetzelfde 
voorwerp. Architectuur is 
immers driedimensionaal, 
waardoor een gekantrecht 
voorwerp minstens drie maten 
bevat. Wordt bij symmetrie de 
lengte van een vorm vergeleken 
met de lengte van een andere 
vorm, in de eurythmie wordt 
de lengte van een vorm met 
de breedte en hoogte van 

diezelfde vorm vergeleken. 
Je zou kunnen zeggen dat 
eurythmie en ordonnantie gaan 
over de architectonische vorm, 

en symmetrie en dispositie over 
de architectonische ruimte. De 
begrippen die ik zojuist noemde 
duidt Van der Laan als het 
geheim van de architectuur. Hij 
constateert dat deze manieren 
van meten verloren zijn gegaan 
in onze westerse beschaving. 
Het enige dat opvalt in het 
klooster in Vaals, is dat dat daar 
wel gebeurt is. Vormen hoeven 
dan niet mooi of versierd te zijn, 
ze doen het uit zichzelf: een 
galerij wordt een versiering van 
de zaal, een kolommenrij wordt 
een versiering van de galerij. 
 Nu je me deelgenoot 
hebt gemaakt van het geheim 
van de architectuur lijkt het 
moment daar om dit interview 
af te ronden. Heb je nog een 

slotopmerking?
 Ik heb inderdaad het 
belangrijkste nu wel verteld. 
Hoewel er ook nog erg veel 
zaken zijn die niet genoemd 
zijn. Voor een uitputtende studie 
over Van der Laan ben je slechts 
aangewezen op zijn boek De 
architectonische ruimte. We 
hebben in dit vraaggesprek 
bijvoorbeeld geen aandacht 
geschonken aan de ideeën 
die Van der Laan had over 
stedenbouw en de relatie 
van het huis tot de natuur. 
Je kunt de bijdrage van Van 
der Laan niet anders zien dan 
een enorme verrijking van de 
architectuur. Voor mij laat Van 
der Laan overtuigend zien wat 
mist in de architectuur, zowel 
tijdens de opleidingen als in de 
praktijk. Niet voor niets sluit hij 
in de film De natuurlijke ruimte 
af met de oproep dat er een 
keer een kerel moet komen 
die de moed heeft om er in te 
springen. Hij doelt daarmee 
op zijn vastgelegde theorie. 
Dat eist volgens hem ontzaglijk 
veel aandacht en onthechting. 

Een galerij wordt een versiering 
van de zaal, een kolommenrij de 
versiering van de galerij

kerk van het klooster in Vaals



Van der Laan begrijpt dat dat 
in de huidige samenleving, met 
al haar complicaties, uitmate 
moeilijk is. Maar, is zijn laatste 
zin van de film: ‘het kon wel 
weer heel gauw komen’, waarna 
hij met een vriendelijke glimlach 
zijn geconcentreerde houding, 
die hij gedurende de hele film 
kende, laat voor wat hij is en 
een meer ontspannen houding 
aanneemt, door in zijn stoel 
achterover te leunen.

een jonge Van der Laan tijdens de bouw 
van de crype van het klooster in Vaals



Tijdens het vraaggesprek, waaraan ik mijzelf heb onderworpen, heb 
ik rijkelijk geput uit de volgende bronnen:

Plastisch lexicon - een kleine encyclopedie van de ‘Bossche School’, geschreven 
door Hilde de Haan en Ids Haagsma. Uitgegeven in 1996, bij Architext, Haarlem

De architectonische Ruimte - vijftien lessen over de dispositie van het menselijk 
verblijf, geschreven door Dom H van der Laan. Uitgegeven in 1977, door E.J. 
Brill, Leiden

Dom Hans van der Laan MODERN PRIMITIVE, geschreven door Richard Padovan. 
Uitgegeven in 1994, bij Architectura & Natura Press, Amsterdam

Documentaire De natuurlijke ruimte, geregisseerd door Frank Scheffer, 1993

website van de Van der Laan Stichting, www.vanderlaanstichting.nl

Boekrecensie Dom Hans van der Laan MODERN PRIMITIVE, door Jan verdonk in 
Katholiek Nieuwsblad, 1995

De esthetica van Titus Brandsma, door Huub Mous, www.http://www.huubmous.
nl/2012/06/16/de-esthetica-van-titus-brandsma


