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D e waa r d e v e r h o u d i n g e n voo r d e  
v e r s taan b aa r h e i d van a r c h i t e c t u u r

Een beschouwing over de manier waarop wij inzicht verwerven in de dingen om ons 
heen en over de invloed van architectuur op ons bewegen en handelen aan de hand 
van een analyse van Van der Laans ontwerp voor de abdij Sint-Benedictusberg te Vaals.

door Tiziana Proietti

Proefschrift Tiziana Proietti:

O r d i n e e P r o po r z i o n e . Dom Han s van  
D e r Laan e l’E s p r e s s i v i tà d e l lo S pa z i o 
A r c h i t e tton i c o
Orde en proportie. Dom Hans van der Laan en de uitdrukking van de architectonische ruimte)

Met haar dissertatie, die zij op 11 juli 2013 voor de Sapienza 
Universiteit in Rome verdedigde, wil architecte Tiziana Proietti 
(Rome, 1983) aantonen waarom het gebruik van verhoudingen 
van belang is voor de verstaanbaarheid van de dingen die wij 
maken. Hiertoe introduceert zij het begrip ‘cognitieve waarde 
van proportie’, waarmee zij aan wil duiden dat het gebruik van 
verhoudingen, of inzicht in de grootte in het algemeen, van 
belang is voor de manier waarop wij de werkelijkheid om ons heen 
leren kennen. Op kritische wijze snijdt zij in haar proefschrift de 
oorzaken aan van de huidige crisis in de proportietheorie in de 
kunsten. In Dom Hans van der Laan, met zijn overtuigende theorie 
en in zijn innemende werk, herkende zij echter een spilfiguur om 
de rol van proportie bij het ontwerpen opnieuw leven in te blazen. 
Van der Laan heeft zijn leven gewijd aan het onderzoeken van 
klassieke architectonische principes. Hierbij bedient hij zich niet 
van metafysische aannames, maar gaat hij steeds opnieuw uit van 

de vraag wat er eigenlijk gebeurt als wij iets maken. Het interessante aan Van der 
Laans proportietheorie vond Proietti nu juist dat hij in zijn zoektocht naar de essentie 
van het ‘maken’ steeds alle twijfelachtige constructies van mathematische formules ten 
dienste van onbewezen symbolische, esthetische of ethische waarden heeft vermeden. 
Zonder toe te geven aan de charmes van veronderstelde harmonische geometrische 
vormen of mathematische formules, distantieerde hij zich van het moderne debat, 
terwijl hij in zijn lessen en in zijn werk een geheel nieuwe interpretatie van de rol van 
verhoudingen naar voren bracht. Volgens hem is het gebruik van verhoudingen geen 
instrument om perfectie, schoonheid en harmonie te bereiken, maar drukt ‘proportie’ 
- door de ‘geleding’ in onderscheiden delen - de ‘samenstelling’ uit van de dingen 
die wij maken om in ons bestaan te voorzien. Uitgaande van de Van der Laans archi-
tectuurtheorie behandelt Proietti dus het belang van de - door proportie verkregen 
- verstaanbaarheid van architectuur voor onze verstandelijke ontwikkeling. Hiermee 
sluit zij aan bij de huidige belangstelling van de neurowetenschapppen en neuroaes-
thetica voor de kunsten.

Het proefschrift Ordine e Proporzione kwam tot stand met medewerking van prof. Roberto Secchi 

(Sapienza Universita, Dipartimento di Architettura et Progetto DIAP), dr.ir. Jaap Dawson (TU Delft), 

dr.ir. Leo Tummers (Van der Laan Stichting) en br. Lambertus Moonen o.s.b. (Archief Hans van der Laan 

OSB te Vaals). Voorafgaand aan het schrijven van haar dissertatie heeft Tiziana Proietti de proportie-

theorieën van Renaissance-architecten bestudeerd, met name het werk van de Florentijnse humanist 

Leon Battista Alberti. Als resultaat van dit onderzoek verscheen de publicatie: Concinnitas. Principi 

estetici nell’opera di Leon Battista Alberti (Rome 2010). Sinds deze studie houdt zij zich bezig met het 

onderzoek naar proportietheorieën vanaf de Oudheid.

Uitgaande van de verschillende aspecten van Van der Laans architectuur-

theorie: ruimte, vorm en grootte, die Tiziana Proietti op een eigen, associa-

tieve manier hanteert, wil zij in het onderstaande artikel aantonen waarom 

het gebruik van verhoudingen van belang is voor de architectuur en alle 

andere dingen die wij maken. Zij merkt op dat onze bewegingen, vaak 

zonder dat wij ons daar direct van bewust zijn, door de vorm van een ruimte 

worden geregiseerd. Op het niveau van de vorm wijst zij aan dat wij door 

het herkennen van overeenkomsten betekenissen verlenen en de hiërar-

chische structuur van een bouwwerk leren begrijpen. Door aan architec-

tonische elementen verhoudingen toe te kennen en deze ook te herhalen, 

geven wij tenslotte niet alleen maat aan de architectuur, maar ook aan onze 

handelingen – en daarmee niet alleen aan de ruimte, maar eveneens aan de 

tijd. Bij deze opgang van ervaring naar inzicht via de verschillende architec-

tonische aspecten speelt het ‘typeren’ van vormen volgens haar een cruciale 

rol; hierdoor kan de stap gemaakt worden van de concrete werkelijkheid 

naar ons verstand.

Juist omdat zij het begrippenkader van Van der Laan op een eigen wijze 

hanteert, roept het artikel tussen de regels door interessante vragen op als 

wat eigenlijk verschil is tussen ervaring en waarneming van een ruimte of 

wat nu precies ons inzicht in de grootte der dingen bepaalt.
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dienstbaar aan het menselijk lichaam’.3 Al deze aannames 
zijn gedaan op filosofische en theoretische gronden, maar 
wat betekent ‘intellectuele voldoening’ nu eigenlijk? Hoe 
beïnvloeden kenbare vormen onze ervaring van archi-
tectuur? Waarom zijn goed geproportioneerde vormen 
beter te begrijpen dan niet-geproportioneerde? En wat 
vraagt het intellect ons als we een architectonische ruimte 
binnenkomen?
Enkele tientallen jaren na het boek van Scott verwezen-
lijkte de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan 
de humanistische waarden die de Engelse historicus had 
beschreven, door architecten een nieuw gezichtspunt 
te geven voor het maken van dingen. Hij gaf tastbare 
oplossingen voor bovenstaande vragen in de vorm van 
gebouwen en geschriften, grotendeels samengevat in een 
echt architectonisch tractaat met de titel De architecto-
nische ruimte.4  Teruggetrokken in de abdij te Oosterhout 
ontdekte Van der Laan een verhoudingenstelsel dat hij 
het ‘plastische getal’ noemde en waarmee hij een nieuwe 
betekenis aan het begrip proportie toekende, die we als 
‘cognitieve waarde’ of waarde voor de verstaanbaarheid 
van vormen zouden kunnen karakteriseren.5 Van der Laans 
theorie en werk ademt een rationele humanistische geest, 
ontdaan van elke vorm van mystiek, waarmee hij vooruit-
loopt op recente interdisciplinaire studies op het gebied 
van kunst en kennisleer. De theorie van het plastische 
getal, die haar wortels vindt in de directe menselijke 
ervaring van de natuur en de gebouwde omgeving, 
bewandelt de weg van de wetenschappelijke en humanis-
tische methode. In De architectonische ruimte onder-
scheidt Hans van der Laan drie manieren waarop de mens 
de gebouwde omgeving kan ‘bewonen’: door a. ervaring 
van de ruimte, b. waarneming van de vorm en c. verstan-
delijke waardering van de grootte. Samen dragen deze 
aspecten bij aan de verstaanbaarheid van architectuur.

A. Ervaring van de ruimte door nabijheid
In de Moderne tijd is het gebruik van ons intellect 
verbannen naar een gebied waar de functionele productie 
overheerst. Hierdoor is de betekenis van de ervaring van 
de ons omringende omgeving op de achtergrond geraakt. 
Toch is het m.i. in eerste instantie door de ervaring van 
ruimte dat vormen voor de menselijke geest verstaanbaar 
worden. 
Wanneer we een klassieke basiliek binnenkomen, 
roept de ritmische opeenvolging van kolommen aan 
weerszijden van het schip ons als het ware op om naar 
voren te lopen en het altaar te naderen. Onze eerste 
ervaring van de ruimte wordt geleid door architectonische 

Door de eeuwen heen zijn er veel studies gedaan naar 
het ‘maken van architectuur’ als fysieke en als geestelijke 
activiteit. Hoewel de meeste hiervan erkennen dat er een 
invloed van gebouwen uitgaat op het menselijk lichaam 
en op de zintuiglijke waarneming, zijn er maar weinig 
die het belang inzien van architectuur voor onze intel-
lectuele ontwikkeling. Algemeen wordt aangenomen 
dat het menselijk verstand een actieve rol speelt bij de 
productie van allerlei dingen om ons heen, maar dat het 
ook betrokken is bij de beleving van architectuur, is weinig 
onderzocht en wordt zelden als richtinggevend beschouwd 
bij het maken van gebouwen. Niettemin geeft het ervaren 
van architectuur, om Geoffrey Scott in The Architecture of 
Humanism (1914) aan te halen, ons in het algemeen meer 
een intellectuele en spirituele voldoening dan een bewust 
fysiek genoegen.1 Deze ‘intellectuele voldoening’ komt 
voort uit de structuur van kenbare vormen die maat en 
orde vertonen. Aan het eind van de negentiende eeuw 
betoogde Robert Vischer dat gebouwen met bepaalde 
verhoudingen aangenaam aandoen, niet vanwege hun 
wiskundige verhoudingen, maar vooral omdat ze overeen-
stemmen met de manier waarop ons verstand functio-
neert.2 In diezelfde tijd begon Ruskin zijn Seven Lamps of 
Architecture met de woorden: ‘Elke architectuur beoogt 
een effect op de menselijke geest en is niet alleen maar 

Kerk van de abdij St.-Benedictusberg te 
Vaals (foto: T. Proietti)

1 Geoffrey Scott, The Architecture of 

Humanism. A Study in the History of Taste, 

Gloucester 1914.

2 Robert Vischer, ‘Der aesthetische Akt 

und die reine Form’ in: Drei Schriften 

zum aesthetischen Formproblem, Halle 

1927, p. 52. Cfr: H.F. Mallgrave, The archi-

tect’s brain. Neuroscience, Creativity and 

Architecture, 2011, p. 79.

3 John Ruskin, The Seven Lamps of 

Architecture, (1889) 1984, p. 8. Cfr: Richard 

Padovan, Proportion. Science Philosophy 

Architecture, Londen 1999, p. 340.

4 Dom H. van der Laan, De architectoni-

sche ruimte. Vijftien lessen over de dis-

positie van het menselijk verblijf, Leiden 

1977.

5 De gedachten en analyses van verhou-

dingen in dit artikel zijn het resultaat van 

mijn proefschrift: Ordine e Proporzione. 

Dom Hans van der Laan e l’espressività 

dello Spazio Architettonico, juli 2013, DIAP, 

afd. Architectuur, ‘Sapienza’Universiteit, 

Rome.



40 41

door de plaatsing van massieven wordt opgeroepen, onze 
bewegingen. 

De vorm van de ruimte geeft richting aan onze beweging
Deze eenvoudige zienswijze is m.i. mij uitbreidbaar tot 
andere ruimtes, zoals galerijen en zalen en daarmee 
ook tot de vorm van de ruimte. Wanneer we ons in een 
langwerpige ruimte bevinden met een verhouding van 1 
: 7 of 1 : 5, zijn we geneigd om te lopen. De ruimtelijke 
vorm die in dit geval kan worden aangeduid als een 
staaf – de ordening van vormen die door van der Laan 
wordt gehanteerd kent een onderscheid in drie groepen, 
namelijk blokken, staven en platen – vraagt om beweging. 
Wanneer we echter een blokvormige ruimte binnengaan, 
met een plattegrond van 1 : 1 of 3 : 4, zijn we geneigd 
om daar te verblijven. Elk van deze ruimtevormen heeft, 
dankzij haar verhoudingen, een andere invloed op onze 
ervaring.

Sommige lezers zouden het niet eens kunnen zijn met deze 
beweringen door hun herinnering aan Griekse tempels of 
andere monumentale gebouwen, waar deze associatieve 
verwijzingen al gauw tegenstrijdig zijn. Een blokvorm 
die is uitvergroot tot extreme afmetingen, nodigt niet 
uit tot verblijven, maar tot een verkenning door erin 
rond te lopen. Maar in dat verband is het van belang te 
benadrukken dat Van der Laan verwijst naar architectuur 
die direct voortkomt uit dat wat mensen nodig hebben 
om zich in de natuur te handhaven. De theorie van het 
plastische getal staat ver af van elke vorm van religieuze 
architectuurinterpretatie. Architectuur beantwoordt 
volgens Van der Laan rechtstreeks aan ons ‘beperkte’ 
intellect en geeft de mens een plaats binnen de onbevat-
telijke en onmetelijke natuur.

Thematismos
Aan het eind van zijn leven bracht van der Laan in een 
synthese van zijn werk vormen in verband met houdingen 
die het menselijk lichaam kan aannemen: zitten, staan en 
liggen. Deze houdingen van het menselijk lichaam zijn 
niet gelieerd aan dagelijkse gebruiksvoorwerpen – stoel, 
tafel en bed – zoals bij Le Corbusier, maar komen overeen 
met de drie soorten vormen die hij onderscheidt: blokken, 
staven en platen. Van der Laan gebruikt de begrippen 
zitten, staan en liggen dus als metaforen voor vormen 
of ruimtes van bepaalde verhoudingen. Het evenwichtig 
samenplaatsen van deze vormen ten behoeve van de 
ruimtevorming noemde Van der Laan ‘thematismos’.6 Van 
der Laan heeft niet meer de kans gehad om dit aspect 

elementen, die omgekeerd vorm geven aan de ruimte. 
Hun groottes, afmetingen en verhoudingen begeleiden 
onze bewegingen door de ruimte. De afstand tussen de 
kolommen, en de verhouding tussen hun breedtes en de 
open ruimtes daartussen, spelen – vaak zonder dat we ons 
daarvan bewust zijn – een rol bij het bepalen van onze 
bewegingen. Als de kolommen te dicht bij elkaar staan, 
schatten we de ruimte langer in dan deze in werkelijkheid 
is; het altaar lijkt bijna oneindig ver weg en we komen 
traag vooruit, omdat we de ons omringende ruimte niet 
kunnen beheersen. Als de ruimte tussen de kolommen 
daarentegen te wijd is, zien we weinig onderscheid 
tussen het schip en de zijbeuken, en kunnen we onze 
bewegingen niet goed richten. We gaan vooruit maar 
veranderen steeds van koers, we lopen door de zijbeuken 
en het schip zonder de ruimte te kunnen bevatten en we 
voelen ons verloren. Ook het altaar is geen eindpunt meer 
van de architectonische ruimte en we raken in verwarring.

Onze bewegingen worden opgeroepen door de 
architectuur
Het eerste wat onze geest van een architectonische 
ruimte vraagt, is dat zij duidelijk richting geeft aan 
onze bewegingen. We willen begrijpen wat onze plaats 
in een ruimte is en onze dagelijkse, routinematige 
bewegingen door de architectuur laten leiden. Om de 
ruimte verstaanbaar te maken voor de menselijke geest en 
richting te kunnen geven aan onze bewegingen, moeten 
haar vormen duidelijk zijn bepaald. Alleen op die manier, 
wanneer zij door haar ordening toegankelijk is voor ons 
verstand, kunnen wij een ruimte ook beheersen. De archi-
tectonische ruimte is de ‘gehumaniseerde’ vorm van de 
natuurlijke ruimte, die onbegrensd is en onkenbaar voor 
het menselijk verstand. Zij moet een eigen, specifieke vorm 
bezitten, die bepaald wordt door de plaatsing van de haar 
omringende massieven en hun onderlinge nabijheden. 
Deze vorm moet ten dienste staan aan ons intellect. 

Drie zones: cella, hof en domein
Met dit voor ogen vatte Van der Laan de manier waarop 
wij architectonische ruimtes ervaren samen in drie ‘zones’ 
die direct gerelateerd zijn aan onze bewegingen en 
handelingen. De eerste, kleinste zone is de ruimtecel, 
waarin men handelingen verricht of kan rusten. De tweede 
is de hof waarin men rond kan lopen. De derde zone 
tenslotte, het domein genaamd, omvat de ervaring van de 
grens tussen de architectonische en de natuurlijke ruimte, 
zij representeert de begrenzing van ons gezichtsveld. 
Cella, hof en domein dirigeren, dankzij hun vorm die 
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onze gang (afb. 1). Zodra we de ruimte binnenkomen 
voelen we ons uitgenodigd om naar links te gaan, aange-
trokken door de pijlers over de volle hoogte van het 
atrium. De donkere gang met de spreekkamers voor ons 
verdwijnt naar de achtergrond en krijgt zijn eigen plaats 
in de hiërarchie van de structuur van het gebouw. Als we 
in het atrium zijn binnengekomen, nodigt zijn verhouding 
van 2 : 3 ons uit om de lange zijde van de ruimte te volgen, 
waar zich een monumentale trap bevindt (afb. 2).7 Ook al 
bevinden we ons in een blokvorm, toch zijn we door de 
afwezigheid van een dak geneigd om langs de lange zijde 
van de ruimte ons pad te vervolgen. En de open ruimte 
over de volle hoogte – dit is geen blokvorm meer, maar 
een staaf uitgestrekt naar de natuurlijke ruimte erboven 
– vraagt ons om omhoog te gaan en de eerste verdieping 
te bereiken. Nadat we op dat niveau ook de korte zijde 
van het atrium hebben doorlopen, vinden we de toegang 
tot de kerk recht voor ons. De deur verdeelt onze weg in 
een blokvormige ruimte achter ons en een staafvormige 
ruimte voor ons, de galerij van de rechter zijbeuk (1 : 10). 
Als we de deur gepasseerd zijn, zien we links een reeks 
opeenvolgende pijlers met een intercolumnium dat vrijwel 
overeenkomt met de Vitruviaanse eustylos.8 De open 
pijlerwand nodigt ons uit om voort te gaan naar het altaar. 

Vervolgens merken we op dat de architectonische 
ruimte van het schip, evenals de vorm van de hele kerk, 
de verhouding 3 : 8 bezit – een afgeleide figuur die zich 
bevindt tussen de reeks van vier ‘velden’ en vier ‘stroken’ 
die Van der Laan op grond van de verhoudingen van 
het plastische getal heeft samengesteld (AR, hst. X,2 
en X,11). Het is een verhouding die zich bij uitstek leent 
voor ruimtes, waarin bezoekers worden uitgenodigd om 

van zijn theorie volledig uit te diepen, maar de overeen-
komst tussen architectonische vormen en houdingen van 
het menselijk lichaam biedt zeker aanknopingspunten tot 
een aantal interessante observaties, die ik hieronder heb 
getracht nader uit te werken.
Zo nodigt een staafvorm, afhankelijk van of zij horizontaal 
of verticaal is geplaatst, uit tot lopen dan wel tot stilstaan. 
Van der Laan is nooit betrokken geweest bij de bouw 
van een toren, die we zouden kunnen beschrijven als een 
verticaal geplaatste staaf, maar torens en wolkenkrabbers, 
waarin mensen op en neer bewegen in liften en trappen-
huizen, leren ons dat staafvormige gebouwen nauw 
verbonden zijn met beweging. Staafvormen roepen een 
vorm van voortgaan op. Ze nodigen uit om de hele lengte 
van de vorm te doorlopen. 
Eerder zagen we al hoe men een blokvorm ervaart. Maar 
wat gebeurt er met ons binnen een plaatvorm? Zijn we 
geneigd om te liggen en te rusten? In werkelijkheid is dit 
niet zo. Als we in een grote ruimte zijn, voelen we ons 
niet prettig als we blijven staan; we willen rondlopen, 
tenzij een specifieke functie ons vraagt om er te blijven, 
zoals in conferentieruimtes. Toch beseffen we dat we ons 
bevinden in een ruimte die op de grond is georiënteerd. 
We associëren de plaatvorm met een gevoel van rust, 
kalmte en stabiliteit. Dat wordt anders als de plaatvorm 
verticaal wordt neergezet. In dat geval ervaren we, net als 
in een toren, de behoefte aan beweging, maar we hebben 
niet hetzelfde gevoel van stabiliteit.

Analyse van de abdij Sint-Benedictusberg
Door een analyse van Van der Laans architectuur voor de 
abdij Sint-Benedictusberg te Vaals (1956-1986) zou ik dit 
onderwerp nog wat nader willen uitdiepen om uiteindelijk 
een poging te doen om de waarde van verhoudingen voor 
de verstaanbaarheid van architectuur aan te tonen.  
Al vanaf de eerste stappen die wij in het poortgebouw 
van de abdij zetten, begeleidt de architectonische ruimte 

Afb. 2 Overeenkomstige verhoudingen 
van de plattegronden van het atrium, het 
impluvium en de klokkentoren te Vaals (tek. 
T. Proietti)

Poortgebouw van de abdij St-Benedictusberg 
te Vaals (foto: T. Proietti)

Afb. 3 Toegang tot de abdijkerk te Vaals via 
de oostelijke zijbeuk (foto: T. Proietti)

Afb. 1 Abdij St-Benedictusberg te Vaals. 
‘Al vanaf de eerste stappen die wij in het 
poortgebouw van de abdij zetten, begeleidt 
de architectonische ruimte onze gang’ (tek. 
T. Proietti)

6 Het Griekse woord ‘thematismos’ (van 

τιθημι) houdt verband met de hande-

ling van (in orde) leggen, zetten, stellen, 

plaatsten. Het Latijnse woord dat hier-

mee overeenkomt is ‘statio’ en wordt 

door Vitruvius genoemd in De architec-

tura als een van de categorieën van het 

begrip ‘decor’ (bk I.2.2). Van der Laan koos 

dit niet zo bekende begrip vanwege de 

tweede betekenis die Vitruvius eraan toe-

kent en gaf het een nieuwe betekenis door 

de semantische waarde van het Griekse 

stamwoord opnieuw te interpreteren.

7 De specifieke verhouding van deze 

ruimte (2 : 3) wordt herhaald in het ‘implu-

vium’, de open middenruimte van het 

atrium, en opnieuw in de plattegrond van 

de toren.

8 Bij de ‘eustylos’ staan de kolommen van 

een open wand of galerij noch te dicht op 

elkaar, noch te wijd uiteen. 
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van het lopen door de ruimte ook een daad van het 
intellect.9 De verschillende architectonische elementen, 
zoals pijlers en wanddelen, zijn driedimensionale vormen. 
Hun volumes worden echter begrensd door vlakken die 
stuk voor stuk een eigen verhouding hebben. Deze vlakken 
onthullen de dikte, breedte en hoogte van die volumes. 
Vooral de dikte van de wand speelt een belangrijke rol in 
de verstaanbaarheid van architectuur. Deze dikte wordt 
gerelateerd aan de ruimte die zij begrenst, en die ruimte 
op haar beurt aan de andere ruimtes van het gebouw, 
waardoor een hiërarchie in de architectonische structuur 
wordt opgeroepen.

Nabijheid en vormovereenkomst in de abdijkerk te Vaals
Als we de abdijkerk van Vaals betreden, komen we binnen 
in de rechter zijbeuk, waardoor we vervolgens de ruimte 
van het middenschip bereiken. Waarschijnlijk heeft de 
keuze van Van der Laan om de toegang van de kerk van 
de klassieke, centrale positie in het middenschip naar 
de zijbeuken te verplaatsen, de bedoeling gehad om de 
onderlinge nabijheid van ruimtes op te roepen. En het is 
ook zeker zo, dat als je in een zijbeuk bent, je de dikte van 
de wanden ten opzichte van de breedte van de zijbeuken, 
en vervolgens die van de zijbeuken ten opzichte van het 
schip, duidelijk gewaar wordt. Wanneer je centraal in het 
middenschip binnen zou komen, zouden deze onderlinge 
relaties niet zo direct waarneembaar zijn. 

Maar als met name de dikte van architectonische 
elementen onze beweging door de ruimte leidt, hoe 
beïnvloeden de andere vlakken van massieven dan onze 
waarneming van de architectuur? Om deze vraag te beant-
woorden moeten we die verhoudingen onderzoeken, die 
significant zijn, dat wil zeggen duidelijk in het oog vallen. 

Uit de ontelbare hoeveelheid vormen die de wereld van de 
natuur ons biedt, selecteert de mens een beperkt gamma 
van vormen, dat hij met zijn geest kan bevatten en dat 
hij kan herhalen om een ordening aan te brengen in de 
oneindige vormenrijkdom van de natuur. Zijn geest werkt 
door tussen vormen overeenkomsten waar te nemen. 
‘Het menselijk oog bezit een opmerkelijk vermogen om 
relaties op te merken tussen dingen die dezelfde vorm 
hebben’, schrijft P.H. Scholfield.10 ‘Het benut dit vermogen 
voortdurend, hoever de dingen ook van elkaar verwijderd 
zijn en het kan de vertekeningen die veroorzaakt 
worden door verschillende gezichtshoeken, gemakkelijk 
corrigeren’.

te lopen. In feite hebben zowel de plattegrond van het 
poortgebouw als die van de nieuwe galerij (1986), die de 
nieuwe kloosterhof van de natuurlijke ruimte scheidt, deze 
zelfde verhouding (afb. 3). Het poortgebouw is net als de 
kerk verdeeld in langwerpige staafvormen, geleed door 
de deuropeningen naar de spreekkamers. En de galerij 
maakt door de spiegelwerking van de pijlerwanden aan 
weerszijden eveneens een staafvormige indruk (AR, hst. 
XII,9). De verhoudingen van deze architectonische ruimtes 
zijn duidelijk bedoeld om te voldoen aan het intellect, dat 
op zijn beurt onze bewegingen leidt bij de ervaring van 
het gebouw.

B. Waarneming van de vorm door gelijkvormigheid 
De volgende stap van mijn onderzoek betreft de 
waarneming van vormen. Bij het ervaren van een architec-
tonische ruimte, bevindt men zich in een ruimte met een 
bepaalde vorm en onbewust handelt men daarnaar. Zoals 
al eerder opgemerkt ontleent een architectonische ruimte 
haar vorm aan de plaatsing, geleding en onderlinge 
nabijheid van de haar omringende massieven, die elk hun 
eigen specifieke vorm hebben. De vraag nu is echter hoe 
tweedimensionale vormen en hun verhoudingen bijdragen 
aan de verstaanbaarheid van de architectuur.

Wij kunnen vormen alleen waarnemen wanneer zij zich 
aftekenen tegen een ongevormde achtergrond. We 
worden omringd door massieven die gespatieerd zijn door 
leegtes. Wanneer die massieven en leegtes zich nu op een 
bepaalde manier tot elkaar verhouden, wordt de ervaring 

Afb. 4 Overeenkomstige verhoudingen 
van de plattegronden van de kerk, het 
poortgebouw en de nieuwe galerij te Vaals 
(tek. T. Proietti)

De gang van het poortgebouw van de abdij. 
‘Het poortgebouw is net als de kerk verdeeld 
in langwerpige staafvormen, geleed door de 
deuropeningen naar de spreekkamers’ 
(foto: T. Proietti)

9 In zijn architectuurtheorie legt Van der 

Laan uit: “De ruimte om ons heen betrek-

ken wij op onszelf niet alleen door ons 

erin te bewegen en te verplaatsen, maar 

tevens door ons er een beeld van te vor-

men. Ons bestaan is niet alleen levend, 

zodat wij ons zelf kunnen bewegen en 

verplaatsen, maar ook zintuiglijk, waar-

door wij indrukken kunnen opdoen en 

deze in onze verbeelding bewaren ter 

wille van onze verstandelijke activiteit”. 

Dom H. van der Laan, De architectonische 

ruimte, Leiden 1977, hst. II, 6.

10 P.H. Scholfield, The Theory of Proportion 

in Architecture, Cambridge 1958, p. 7.
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zij tevens vorm aan de architectonische ruimte waarin het 
altaar staat. Door de herhaling van dezelfde verhouding 
op de twee niveaus van het middenschip, wordt de 
belangrijke betekenis van het altaar nog eens onder-
streept. De hiërarchie tussen ruimtes en massieven is op 
deze manier zowel zichtbaar als verstaanbaar.

Stonehenge
Van der Laan besluit De architectonische ruimte met een 
voorbeeld om de belangrijkste principes van zijn theorie 
nog eens samen te vatten. Hij houdt ons een analyse voor 
van de verhoudingen van het megalitische monument 
Stonehenge (2700 v. Chr.). Zelfs als men deze analyse met 

Gelijkvormigheid en betekenisverlening
Gelijkvormigheid is een bron van eenheid en orde. 
Herhaling van op elkaar lijkende vormen draagt bij aan de 
totstandkoming van hiërarchie in de architectuur. In feite 
is de menselijke geest, wanneer zij eenmaal een bepaalde 
vorm associeert met een betekenis, geneigd om aan alle 
elementen met een vergelijkbare vorm dezelfde betekenis 
en hiërarchie toe te kennen.

Ter illustratie: wanneer men zich in de abdijkerk van Vaals 
bevindt, is er een opvallende gelijkenis waarneembaar 
tussen het kleinste, staande vlak van het altaar en de 
intercolumnia van de pijlers op beide niveau’s van het 
middenschip. Deze vormen hebben een verhouding van 3 : 
4, de proportie die Van der Laan beschouwt als de grond-
verhouding. Zelfs het kruis op het monument dat buiten 
bij de toegang van de abdij staat, heeft een uitwendige 
rechthoekige vorm van 3 : 4. Zodra men dus aan het altaar 
de kwaliteit van centraal aandachtspunt heeft toegekend, 
hecht het verstand dezelfde waarde toe aan alle vormen 
met diezelfde verhouding. De openingen tussen de pijlers 
van de galerijen maken de doorgang mogelijk van de 
zijbeuken naar het middenschip en in indirecte zin geven 

Analyse van Stonehenge 
(tek. Dom H. van der Laan, 
mei 1970)

Overeenkomstige verhoudingen van de 
zijkant van het altaar, de openingen tussen 
de pijlers en de vensteropeningen van de 
abdijkerk te Vaals (tek. T. Proietti)

Abdijkerk te Vaals. ‘De openingen tussen 
de pijlers ... geven in indirecte zin vorm aan 
de architectonische ruimte waarin het altaar 
staat’ (foto: T. Proietti)
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een korreltje zout neemt, blijft het interessant om de 
proportionele gelijkvormigheden van Stonehenge nader te 
belichten. De dertig megalieten die de grote cirkel van de 
binnenruimte formeren, zijn wat hun grootte en proportie 
betreft duidelijk aan elkaar gelijk. Zij zijn gemaakt dankzij 
de aangeboren aanleg van de mens om vormen te onder-
scheiden en te ordenen. Stonehenge is niet alleen een 
voorbeeld van fundamentele architectonische principes, 
maar het bouwwerk demonstreert tevens het belang dat 
men sinds prehistorische tijden aan de verstaanbaarheid 
van vormen heeft gehecht. Mijns inziens is de belang-
stelling van Van der Laan voor dit monument mede gewekt 
door de herhaling van een specifieke overeenkomstige 
verhouding, die het menselijk intellect aanspreekt. ‘Elke 
ordening hangt af van de mogelijkheid om elementen als 
gelijk of ongelijk te zien’, merkte Christian Norbert Schulz 
op.11 Verhoudingen, belichaamd door architectonische 
onderdelen, bevorderen het proces van vormassociatie dat 
van nature in het menselijk intellect aanwezig is.

C. Begrip van de grootte door regelmaat
De derde manier om de waarde van het gebruik van 
verhoudingen aan te tonen is via de waardering van de 
grootte. Volgens de theorie van Van der Laan is met name 
de grootte van belang om vormen verstaanbaar te maken. 
Het gebruik van proporties ondersteunt niet alleen de 
ervaring van de ruimte en de waarneming van vormen, 
maar het beoogt tevens een eigen effect. Zoals we hierna 
zullen zien, leidt waardering van de grootte zowel tot een 
besef van ruimte als van tijd. 

Waarnemingsonderzoek is de vaste grondslag waarop 
de theorie van het plastische getal is gebaseerd. Door te 
experimenteren met kiezels en regelmatige meetkundige 
vormen onderzocht Van der Laan ons vermogen om de 
grootte van objecten te waarderen. Daarbij realiseerde 
hij zich dat ons beperkte menselijke intellect ons niet in 
staat stelt om de onmetelijke natuur volledig te bevatten 
en doorgronden. Om de wereld begrijpelijk te maken voor 
het verstand brengt de mens categorieën aan. Daartoe is 
hij begiftigd met een ‘classificatie-orgaan’, het brein, dat 
tevens zijn waarneming van de visuele wereld beïnvloedt. 
Door de waardering van de grootte kan hij ook in zijn 
geest een voorstelling van verhoudingen maken en 
dientengevolge tussen delen in een geheel.

Classificatie
Harry Francis Mallgrave merkt in The Architect’s Brain 
(2011) in dit verband op: ‘Het brein neemt de wereld 

niet alleen waar, maar het confronteert de ontvangen 
indrukken met zijn eigen representatiemodellen en 
beproeft deze onophoudelijk aan zijn eigen veronder-
stellingen. Het brein is ook zeer actief en selectief bij de 
waarneming. Het schuift opzij wat het niet zoekt of wat 
het niet nodig heeft’.12 Externe informatie, ontleend 
aan ons omringende objecten wordt door het intellect 
onderscheiden, geselecteerd, gegroepeerd en opnieuw 
bewerkt om deze toegankelijk en bevattelijk te maken 
voor ons verstand. Alle informatie die niet strikt noodza-
kelijk is om de structuur van een object te begrijpen wordt 
als obstakel beschouwd voor de verstaanbaarheid van 
dat object. Semir Zeki, een pionier op het gebied van de 
neuro-esthetiek, is van oordeel dat de werking van het 
brein berust op het classificeren van vormen: ‘Het brein is 
slechts geïnteresseerd in het vergaren van kennis over die 
permanente, essentiële of karakteristieke eigenschappen 
van objecten en oppervlakken, die het mogelijk maken om 
deze in categorieën in te delen’.13

Het concept type
Onze geneigdheid om te classificeren brengt mij ertoe 
om proportie in verband te brengen met het concept 
‘type’. Het is duidelijk dat proporties net als typen niet te 
herleiden zijn tot een vaste en scherpomlijnde morfolo-
gische structuur. Integendeel, zoals Quatremère de Quincy 
heeft opgemerkt: ‘alles is min of meer vaag aan het begrip 
type’.14 Een wetmatige exactheid is eerder gekoppeld  
aan het begrip ‘model’. Ook het begrip proportie kan niet 
worden ontleed met een wetenschappelijke methode. Het 
gebruik van verhoudingen is dan ook geen geheim recept 
om architectonische problemen op te lossen en intussen 
wellicht ook nog schoonheid of perfectie te garanderen. 
Proportie hangt samen met de structurele vorm van 
objecten. Zij heeft betrekking op typen van vormen die 
zijn ingedeeld naar hun grootte. Of, om Carlos Mart Arìs te 
parafraseren, we spreken van typen als we tussen objecten 
structurele gelijkenissen herkennen, die verder gaan dan 
hun verschillen op het oog. Omdat we de structuur van 
een object aan de maatverhoudingen aflezen, richt Van 
der Laan zijn onderzoek op de grootte van de dingen. 

Overeenkomst in grootte
In dit stadium van mijn onderzoek heeft het begrip gelijk-
vormigheid niet langer betrekking op de vorm van een 
object, maar op zijn grootte. Het is ook niet toevallig dat 
Van der Laan zijn experimenten om groottes te typeren 
begint met het groeperen van kiezels. Door vormen in te 
delen naar hun type van grootte legt Van der Laan een 

11 Christian Norbert Schulz, Intentions in 

Architecture, Cambridge Massachusetts 

1968, p. 153.

12 Harry Francis Mallgrave, The Architect’s 

Brain. Neuroscience, Creativity and 

Architecture, Oxford 2011, p. 134-135.

13 Semir Zeki, ‘The Disunity of 

Consciousness’ in: Trends in Cognitive 

Science, May 2003, vol. 7, nr. 5, p. 214-218.

14 Quatremere de Quincy, Dictionaire 

d’Architecture. Encyclopedie methodique, 

Parijs 1832.
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elementen, in hun maten, hun verhoudingen, hun relaties 
tot elkaar, variatie aangebracht, om ze in overeen-
stemming te brengen met hun details, zodat de hele zaak 
tot leven komt’.17 ‘Positieve elementen’, zoals Alexander 
deze bedoelt, brengen wanneer zij bij herhaling worden 
toegepast een zeker ritme teweeg, dat ons intellect 
door de anders voor ons onbevattelijke uitgestrektheid 
van tijd en ruimte gidst. Met andere woorden, door aan 
architectonische elementen verhoudingen toe te kennen, 
kunnen wij ook onze eigen bewegingen maat geven – 
en daarmee niet alleen de ruimte, maar tevens de tijd. 
Dagelijkse handelingen worden gedirigeerd door de ons 
omringende vormen, die niet alleen de structuur van een 
bouwwerk bepalen, maar ook ons bewegen en handelen 
organiseren. Zo wordt de mens een essentieel onderdeel 
van het ‘vormenspel’, dat door de architectuur in het 
bestaan wordt geroepen.
De cognitieve waarde van verhoudingen voor ons inzicht 
in ruimte en tijd geeft ons de mogelijkheid om niet alleen 
relaties tot stand te brengen met de ons omringende 
massieven en ruimtes, maar tevens met andere mensen. 
De waardering van de grootte, die ons vergezelt bij onze 
routinematige handelingen die door de architectuur 
worden opgeroepen, leidt niet alleen deze onbewuste 
bewegingen, maar ook onze actieve handelingen en 
op vergelijkbare wijze krijgen tenslotte ook gebaren – 
de tekens om met anderen te communiceren – vorm en 
betekenis in overeenstemming met de architectuur. Uit 
deze congruentie van architectuur en beweging in ruimte 
en tijd, komt dan tenslotte de liturgie met haar rites 
voort. Hier manifesteert de waarde van proportie voor de 
verstaanbaarheid van vormen haar diepste betekenis.

Conclusie
De mens is onder andere toegerust met instinct en rede. 
Het eerste stelt hem in staat om te overleven, terwijl de 
laatste hem begeleidt op zijn weg naar inzicht. De theorie 
en de gebouwen van Van der Laan helpen ons om de 
werking van ons intellect te begrijpen. Verhoudingen zijn 
volgens hem geen wetenschappelijk instrument om een 
architectonisch ontwerp te toetsen of te ondersteunen. 
Nee, het is andersom: proportie is de ordening die mensen 
in staat stelt de wereld te bewonen. Zoals ik in de analyse 
van de abdij in Vaals geprobeerd heb aan te tonen, maken 
verhoudingen – het proportiesysteem van het plastische 
getal – het de mens mogelijk om zijn bewegingen in de 
ruimte te bepalen, om de hiërarchie te verstaan waardoor 
architectonische elementen onderling op elkaar betrokken 
zijn, en tenslotte om zijn handelingen in tijd en ruimte te 
organiseren.

verhoudingenstelsel vast, dat niet gebaseerd is op getallen, 
maar op verwantschap in grootte. Het principe van 
‘overeenkomst in grootte’ is de sleutel om de cognitieve 
waarde van proportie – het belang van verhoudingen voor 
de verstaanbaarheid van de vormen – te begrijpen.

In de eerste twee stappen van dit onderzoek, gewijd aan 
de ervaring van de ruimte en de waarneming van de vorm, 
hebben we enkele concrete manifestaties gezien van de 
verstaanbaarheid van geordende architectonische ruimtes. 
Maar hoe beïnvloedt nu onze geneigdheid om te typeren 
en te waarderen onze belevenis van architectuur? 
In de architectuur geven families van grootte m.i. niet 
alleen maat aan de architectonische ruimte, maar ook 
aan onze bewegingen, aan onze stappen. Als het verschil 
in grootte tussen architectonische elementen te klein is, 
beschouwt het menselijk oog ze als leden van een zelfde 
familie van grootte. Daarom zullen, wanneer een afstand 
eenmaal in verband is gebracht met een specifiek element, 
ook alle andere elementen die tot dezelfde familie van 
grootte behoren, met dezelfde afstand geassocieerd 
worden. Dat betekent dat onze geest ook de tijd die nodig 
is om die afstand af te leggen koppelt aan een familie 
van grootte. Onze geest categoriseert de grootte van de 
ons omringende objecten om onszelf een plaats te geven 
in de continuïteit van ruimte en tijd. In analogie met de 
‘zeefmethode’ die Van der Laan in zijn theorie beschrijft,15 
zou ik naar voren willen brengen dat ons verstand ook als 
een zeef functioneert wanneer we een ruimte betreden. 
We selecteren die externe informatie, die overeenstemt 
met de reeds toegankelijke informatie in onze geest. Zoals 
een zeef de kiezels die groter zijn dan haar mazen uitselec-
teert, laten wij alle onnodige informatie zijdelings liggen.

Regelmaat en ritme
Dit ‘stofwisselingsproces van informatie’ wordt mogelijk 
gemaakt door regelmatige vormen. Daarom verdient het 
de voorkeur om architectonische ruimtes af te bakenen 
met regelmatige, meetkundige vormen. Hoe helderder 
de vorm van een object, hoe groter de verstaanbaarheid. 
Christopher Alexander heeft opgemerkt dat ruimtelijke 
elementen evenals kleinere onderdelen ‘positief’ gemaakt 
moeten worden.16 Een compositie wordt sterker door 
tijdens het ontwerp met deze positieve elementen 
te schuiven. En zij wordt echt iets bijzonders als deze 
positieve elementen net zo lang vervormd, uitgespreid en 
heen en weer geschoven worden tot zij een definitieve, 
sterk samenhangende harmonie vertonen. ‘Ze zullen 
herhaald moeten worden. […] Vervolgens wordt in deze 

15 Dom Hans van der Laan, ‘Toespraak’ in: 

Architectuur, modellen en meubels. Een 

tentoonstelling ontworpen door Hans van 

der Laan (red. Architext), Lemiers 1982, p. 

7-9. 

16 Bij ‘positieve’ vormen of elementen 

moet men denken aan de vormen die ont-

staan wanneer een figuur zich aftekent 

tegen een ongevormde achtergrond. Dit 

kunnen massieve vormen zijn, maar ook 

‘lege’ figuren – zoals vensters in een muur 

(red.).

17 Christopher Alexander, The Nature of 

Order. An Essay on the Art of Building and 

the Nature of the Universe, Book II: ‘The 

Process of Creating Life’ (1980), Berkeley 

2002, p. 402.
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Begin november verscheen het eerste deel van een kloeke monografie 
over de Bossche School-architect Jan de Jong (1917-2001). Dit boek 
Jan de Jong de monografie, deel 1 Pionier van het plastische getal is 
geschreven door architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma, 
auteurs van onder meer Gebouwen van het plastische getal (2010) 
en de gids Gebouwen van Jan de Jong (2012). Voor de monografie 
werkten zij samen met ir. Wim Ramselaar die bij De Jong heeft gewerkt 
in de cruciale jaren zestig toen de Bossche School tot volle bloei kwam.
Het rijk geïllustreerde boek geeft een indringend beeld van de 
zoektocht waardoor De Jong zijn leven lang werd gegrepen, en van de 
bijzondere verstandhouding die hij had met Dom Hans van der Laan. 
Rond 1960 al stond hij bekend als diens briljantste leerling; degene 
die als eerste de nog prille theorie van Dom Van der Laan vertaalde in 
moderne, sobere vormen en zo de kracht ervan toonde. Daarna was 
hij jarenlang de tegenpool van de monnik, die hem meer dan anderen 
tegenspel gaf. Hij bleef diens benadering altijd trouw maar wel op een 
eigen wijze, waardoor hij de toepasbaarheid ervan in vele opzichten 
verrijkte. Dat deed hij speciaal ook op het gebied van stedebouw, waar 
De Jong een speciaal talent voor had.
Een belangrijk deel van het boek bestaat uit de ‘herinneringen aan 
Jan de Jong’ van ir. Wim Ramselaar bi. Deze geeft uit de eerste hand 
een levendig portret van een bijzonder tijdperk. Het boek sluit af met 
een reconstructie van de stedenbouwkundige theorie van Jan de Jong, 
waarbij de auteurs de vele stapels manuscripten en tekeningen van De 
Jong over dit onderwerp hebben verwerkt tot een samenhangende 
visie die een intrigerende aanvulling vormt op de architectuurtheorie 
van Dom Hans van der Laan. 

Hilde de Haan, Ids Haagsma, Wim Ramselaar: Jan de Jong de 
monografie, deel 1. Pionier van het plastische getal, Haarlem (Architext) 
2013. ISBN 9789051050486. Prijs € 65,- 
Deel 2 (voorjaar 2014) completeert de monografie met een grondige 
analyse van De Jongs belangrijkste werken en een volledige werkenlijst.  

Mededeling Monografie over Bossche School-architect Jan de JongAl deze punten brengen een architectonische ruimte voort, 
die niet alleen bewoonbaar, maar tevens verstaanbaar is.18 
Het gebruik van verhoudingen is niet alleen van belang 
om ruimtes te ervaren en vormen waar te nemen, maar 
goed geproportioneerde architectuur stelt ons ook in 
staat om ons leven te beschouwen als georganiseerd 
door de bewegingen, handelingen en gebaren die door 
het begrip van de architectuur worden opgeroepen. Op 
deze manier voldoet de architectuur niet alleen aan onze 
fysieke benodigdheden, maar beantwoordt zij tevens aan 
het menselijke intellect en voorziet zij in onze diepste 
behoefte: namelijk om het individuele bestaan met het 
collectieve te verbinden.

Vertaling: Hans van der Laan en Juliet Oldenburger

18 ‘Door middel van het huis maken we 

de natuurlijke ruimte niet alleen bewoon-

baar, maar ook verstaanbaar’. Hans van 

der Laan, De architectonische ruimte,  

p. 184.


