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Hoofdstuk 1 : Bossche Schobl.
.
- Beschou\·J~r;i-~en o;:e~ het hui~ ~.Dom v.d_~ -~aa11).
1Iet plasGlSChG c,el,al (Dr. h.P. v.d. JJlHden).
- Algemene over\·1egingen.
- Blok, staaf en plaat.
,Iillibrorduskerk te A1melo (Jai'1 de Jong).
- Toevoeging: Kaison D'Jtalie.
- J?oto's B.S.
1
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Hoofdstuk 2 : Delftsche School.
- Gran pre l':oliere i publikaties :Jelft.
- Intreerede 22 oktober 1924.
- De leer van het Schoo:ne.
- Afscheidscollege 9 oktober 1953.
- Prof. Gran pre J::olie:re; plan 6 1972.
- Opdat de mensen wonen (bouwen, wonen, leven).
- Bijlagen; foto's.
Hoofdstuk 3 : :'.Jossche School versus De1ftsche School;
- Veertit:; j2ar bouwen; plan 9, 1970.
- Konklusies.

Verantwoording.
De doels.telling vanddi t projekt is ,~n
historisch onderzoek naar gedachten die van invloed zijn
geweest op het ontstaan van de Bossche School.
Prof. Bekaert formuleert het als volgt:
"Het historisch oriderzoek van de archi tektuur heeft, lijkt
ons, als objekt in een bepaalde maatschappelijke contekst
de relatie van de mens tot zijn gebouwd milieu te ontleden
en op die wijze bij te dragen tot de opheldering van het
proces, waarop een gebouwd milieu tot stand komt en evt.
bepaalde betekenis constanten ervan aan te geven en tot
een algemene theorie van het archi tektuurfenomeen bij te
dragen. 11
De term Bossche School moet men zien in verbcmcl met de
architektuurgedachtes die zijn ontwikkeld door Dom v.d.
Laan, architekt en kloosterling van het klooster J!Iamelis
bij Vaals.

Inleidin&!_
Het doel van dit projekt: het zoeken naar een soort
grammatica als sleutel om te lrunnen bauwen.
Bij de in de bouw\'1ereld gehc::m teerde maatsystemen kunnen
globaal in twee essentieel verschillende groepen warden
onderscheiden:
a) systemen die z:ijn opgezet met de bedocling om de
ontwerpen een richtlijn te ge:r,ren voor het afleiden van e;oede afmetingen en maatverhoudingen van
ruimten en objecten (proportieleer). Deze systemen zijn vaak gebaseerd op een wetmatige relatie
tussen mens en ruimte, vmarb~j ui tgaande van deze
vretmatigheden bepaalde maatreeksen afi:i;eleid lnmnen warden.
b) systemen die zijn beclaeld om een do el treffencle
organisatie en coordinatie van de afmetingen
van materiaal en ruirhte te bevorderen ..
Ik beperk mij hier tot de onder 1) e;enoemde systemen. Uit
deze systemen heb ik een keuze gedaan en wel het maatsys~
teem dat bekend. staat ander de naam: 111-Iet Plastische getal. 11
:Sij deze studie ( ui t anderzoekingen van Pater v. d. IJaan)
·wardt ui t~e~aa.n van de 1·1etmatigheden· die naar varen komen
bij (visueleJ \·raar:neming van de natuur. Ui ti::;aande van deze
studies kamt van der Ijaan tot het vaststelien va:..'1. het
11
plastische getal 11 wat men mag amschr3jven als het getal
dat de in de natuur waarnecmbare kvranti tatieve arde regel t.

Hoofdstuk I

De Bossche School
- Beschouwingen over het huis(Dom vd Laan)

( blz 1 t/m 4)

- Het plastische getal, door Dr. M.P. vd Linden

( blz 5 t/m 14)

- Algemene overwegingen

( blz 15 t/m 18)

- Blok, staaf en plaat

( blz 19 t/m 29)

- vlillibrorduskerk te Almelo(Jan de Jong)

( blz 30)

- Toevoeging: Maison D'Italie
- Foto's Bossche School
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Beschouwinge:q_ over het huis.
,De architekt, die gefu.ndeerde uitspraken doet over maten,
stel t in een en dezelfde activi tei t twee daden: hjj beoe"."'
fent zijn vale adequ.aat door het te verdiepen, een wezenlijk
fu.ndamen t te geven, en anderzijds open t hij zijn vak naar het
publiek, de 11 gebru.iker 11 van zijn produkten.
Bjj de ordonnatie gaat het niet om de overeenstemming van
de maten met het gebruik, noch om de aanpassing aan de
techniek; z:ij betreft het samenspel van de maten die het
gebom·r in zjjn plastische u.itgebreidheid bepalen. Zoals
de maten e;ehoorzamen aan eisen va..n. techniek en bru.ikbaarheid, zo zouden zij oolc aan elkaar moeten 11 gehoorzamen 11 ,
waardoor zij materie worden voor een orde naast die van
de techniek.
Bevreginrr,, waarneminp;, p;edach te.
Wij ervaren de ruimte op drie manieren: door beweging,
door waarneming en door gedachte. Wij bev10gen onze ledematen en ku.nnen daardoor ons hele lichaam verplaatsen. Daarbij gaa..n v1j_j door de ruimte heen en tasten er een beperkt
deel van af. Di t deel, dat vrjj door erin te bev1egen op ons
zelf betrekken, behoort essentieel tot ons bestaan;
zonder die be1·wgingsruimte kunnen v1ij niet leven. de ruirnte zelf ontsnapt aa..n onze waarneming. Daar waar zij ophoudt
tegen het massief, daar wordt zij zichtbaar.
Ons voorstellingsveri110e;en echter vraagt om vormen, beperkte massieve elementen, die zich tee;en de ru.j_mte aftekenen.
In deze concrete vormen ku.nnen 1·Ijj met onze gedachten niet
doordringen. Het· is slechts de kwantitei t ervan die wij op
een betrekkelijke manier ktmnen kennen, omdat wij die in haar
relatie tot de eenheid door middel van het getal lrunnen
ui tdrukken. 1;Jij spreken dan van maat.
VJjj komen me± de ruinte in aanraking als beperkte ui tgebreidheid door onze beweging, als beperkte massiviteit door
onze \'laarrteming, en als beperkte kwan ti tei t door ons verstand.
Het laagste niveau..
De. ru.imte die de natu.u.r ons bied t, verheft zich boven de
grond en is geheel op dat aarvlak georienteerd. Temidden
van een verticale orientatie van de ruimte op de grond,
creeert hij een horizon tale orientatie op zichzelf. De fm1.ctie van het huis zal .clan bestaan in het paseen van deze aan
de natuur onttroldcen archi tektonische ru.imte op de menseljjke
ervaringsruimte. Zo ontstaat de bewoonbare ruimte die wjj
het binnen noemen. De natuurljJce ruimte ontvangt hierdoo±
zelf een zekere beuoonbaarheid in zo:verre zij op het door ons
geschapen binnen betrokken is. '.,'[jj noernen dit het bui ten.
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Het middelste niveau.
In beginsel is de zichtbare vorm eigen aan het beperkte
massief ·waardoor de onbeperkte ruimte onderbroken wordt.
De architektonische ruimte, tussen beperkte massieve elemcnten ontstaan, heeft voor ons geen vorm. Het oppervlolc namelijk dat de vorm moet determineren, kan niet tegeljjk aan tvree
realiteiten toebehoren. Om tegemoet te komen aan ons voorstellingsvermogen, dat zich op vraargenonwn vormen baseert,
kan het huis da2.,rom nieto anders bieden <lan de plastische
vormen van zjjn v1anden; d.e eigenli.ike ruimte on tsnapt aan
onze waarneming. l1aar zoals wij de natuurlijke ruimte bewoonbaar maakten door het cultiveren van de architektonische
ruimte, zo kunnen wij ook die laatste ruimte een zekere zichtbaarheid geven door het cultiveren van de plastische vormen
van de massieve elementen, die de ruimte doen ontstaan. Door
haar betrekking op deze massieve vormen zal oak de ruimte
voorstelbaar warden. Deze betreklcing hebben \·Jlj ui tc;edrukt
door het binoom vol-hol; zij is het resul taat van de ontmoeting tussen ons bestaan en het ruimtelljk eegeven op het middelste niveau, dat beantvrnordt aan ans voorstellingsvermogen ..
Het hoogste niveau.
Zoals de ruimte cler natuur terwille Vall de bewom1baarheid
in betrekking uordt gebracht met een be-oerkte ruimte en
deze laatste ruimte ter\'lille van de zichtbaarheid betrokken
wordt op een beperkt massief, zo zal ook de kwantiteit Vall
het massief, terv1ille van de kenbaarheid, in relatie gezien
moeten Horden tot het beperkend oppiervlak, dat zelf beperkt
wordt door lijnen, welke lijnen op hun beurt beperkt worden
door pun ten. Door de ln1anti tei t van de ljjn kennen w.ij die
van het oppervlak, en door die van het oppervlak hebben wij
een zekere kennis van de kwallti tei t van het volume. T1aar
zoals de beperkte ruimte moest passen op onze ervaringsruimte en daarcloor tot een binncn werd, en het beperkte
massief aall ons voorstellingsverrnogen moe st beaJ1.twoorden
en daarom een vorm diende aan te nemen, zal de kwalltiteit
Vall de lijn, om tot ons verstand te kunnen spreken, ui tr:edrukt
moeten ·worden door het e;etal. Door het getal wordt de kwanti tei t gekend, omdat het getal de relatie uitdrukt met een
eenheid die in zichzelf bekend j_s. Voor de discrete kusntitei t, de hoeveelheid, is die eenheicl absoluut en vm1 nature
gegeven. Het is de individuele eenheid van de dingen die
vrij tellen. Deze kwantitei t is dus volledig kenbaar. l•Iaar
voor de continue kuanti teit, de hoeforoothej_d, is geen ma0,tstaf Vall n2,ture gegeven. Het zou het kleinste ondeelbarc geheel moeten z\j:n., dat echter voor een k:uanti tei t die oneindig deelbaar is niet bestaat. Als zodanig is dus de hocsrootheid van een volume, een vlak of een l]jn onkenbaar. De telkundige eenheid en het abstracte getal kunnen ans hier niet
helpen.
Opnieuw zal doot het huis, in casu door de maten van het huis 9
een aar1passing tot sta!ld moeten wo:cden ['.,ebracht, en ue1 tu~:-·
sen de hoecrootheden die zich in de volumes, de v1c.:dckcn on
de lijnen presenteren en:erzjjds, en ons te1kunclig begrip ander."'zijdn.
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Het moet gebeuren door een speciaal getal, dat rekening
houdt met de drievoudige lcwanti tei t en daarom plastisch getal
wordt genoemd. Het ge~ft aan de hoegrootheid, de doorzichtigheid, die eigen is aan de hoeveelheid.
Ons menselijk bestaan behoud t zijn eenheid, ondanks de onderscheiden niveaus waarop het zich openbaart, en dit is slechts
mogelijk door de voortdurende com:penetratie van zijn diverse
activi tei ten. Bij al ons handelen en rnaken, ':rordt de beueginc;
geleid door onze zintuigen en dit hcJe beleid wordt door het
verstand op zjjn doel r;ericht. Van de, andere kc=mt ecllter moet
het verstm1d zjjn kermis ontlenent door miclcJ~el van de zin tuigen, aan de zichtbare en tastbare ·\·rercld vn:w.rin ons hrni.delen en maken thuishorene J)eze op e:,1 neer go..cinde beweginr;
vormt als het \Tare de adernhalint; van ons hele besto..o..n; zij
a_oorstroomt de drie niveaus en consti tueerd er de eenheid
van.
Hetzelfde eeldt voor de drie aspecten die 1;.rjj in het ruimtelijk
ge2even lwbben onderscheiden. Het is de ku2.- 1titeit voJ1 de
massa die de ruirate determineert; c1i_t is de bcueging n2.ar beneclen. ;\..ndersom ontleent de kwantitei t cloo:c mic1del van. de
massa aan het ruimteljjk gegeven de ma·~erie ·,·1aarin zjj zich
openbaart. Oo!\: het huis, dat tusscn het r;wnsclijk bestZ1.an
en het rLlinteli.jk eegeven ontstaat, zal aan de compenetratie
van de drie niveaus ·l'laarop het zich reali[;ccrd, zjj:n ccnheid
moeten on tlene:1. Let huis verschjjn t als een raaatgevencle,
een vorrngevende en een ruimtegevende reali tc:;i t. Door de mat en determineren v(Lj de vorm van. de \18J1clen~ en door de »Janden
cleter~Jineren .-1!j de bim1enruimte[c>. In ci_c7"c o;;il<u,ggao.ncle be\·reging hebben de r11ateri slechts \·J2,arde voor de vormen en de
vormen voor de ruimte die wij voor ons lichoJuelijlc bestaan
noclig hebben. Het inzicht dat in staat is di t i)roces te leidenzal zich echter reeds bjj voorbaat a,::m het result2,a-~ van
dit proces r.10eten }cLmnen voeden. Daaron zu11cn ten bchoeve
v2n de opgaande bevreging de treden reeds voorzien moeten
zjjn bjj a_e beueging naar beneden.
De ruimtes zullen moeten \'forden ui tc;esp:cokcm in de vormen,
de vormen in de nc:;,ten en de maten in e;etallen ':raara2..n het
verstand tenslotte het \'!ezen v2..n het huis kci..n 2.flezen.
De treden om tot dit inzicht op te st~gen, vorden ons Geboden door c1e a..n.alot;ien tussen de cli verse ni vc.:2us. In de re1 , -1
"'
.,
, +..
ule vo - 110 , CLlC z1c11 op 118 0 111 vcav. clcr \!2,::1rneemoao.:r·.L1eiu
l a _,_.
realiseert, kunnen \'Jjj een gelijkenis erkenne11 met de relatie
binnen- buiten van het laagste nivea.u, dat Cler lichameljjke
func:tionali tei t. Het vol van de uo:r1d dient c1an niet alleen
or:l J:1et hol v2x1 de binnenrui:r:.1te to·c sta.J1c1 te orengen, het
1 1·
" t- l10 __J een b.
. ~
gaa 0 ·cevens :oe t - o.a
e·Gre,;::_ci:nr;
aan, d'J_e exri:cc::rniex
is va;.i. de relci.tie bin11en- buiten.
Zo dicnt ook op het hoogste niveau de maat V8J:l de lincai:re
kv:a.ntiteit, uitgeclrukt door het getal, niet alleen o-:n het
vlak en daardoor het volume van de uand te dctermineren,
ma<Bf:' in de relaties tussen ljjn, vlak en volume ligp;en de
betrekkingen tussen \Jand binnen en buiten uitgedruld;.
1
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Deze ln,ranti tatieve betreJrJcingen krjjgen daardoor een zelfstandige ·waarde voor · het vervrerven van inzich t in de totale fm1ctionaliteit van het huis.
Als men zich zou gaan beperken tot de neergaande beweging,
waarbij de materiele vorm van het huis eindpunt is, dan staat
de maat die e;ebruikt \'rord t en het getal vraardoor die maat
vrord:(; ui tgedrukt, geheel in dienst van de wand en de ruimte
die ·er door gemeten \'lord en. Maar ,,ranneer men tevens aandach t
heeft voor de beweging die opstijgt naar het inzicht in het
wezen van het huis, dan dienen de ruimtes voor de wanden
en deze voor de maten wier verhoudingen ons dat inzicht moeten verschaffen.
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Het plastische

getal~

De verhoudingen van een gebouw worden niet uitsluitend en
in de laatste instantie bepaald door de praktische eisen
en technische mogeljjkheden. Zij hebben een eigen 1n·mli tei t
die VCIJ.1 een aJ1dere orde is. :Bjj een zuivere verwezenlijkinc;
van deze lci.rali teit ervaren wjj de verhoudingen van het
gebouw en z~n onderdelen als helder, ordel~k, harmonisch.
Aangezien de verhouding tussen afmetingen in getallen lean
vmrden ui te:eclrukt, is de vraag geuettigd of aan de harmonie
der verhoudingen een bepaald of getallencomplex beantwoordt.
Pater van d:er Laan is van oordeel dat dit inderdaad het geval is. JUj noemt di t getal het plastische getal omdat het
·vrnrdt gere2.liseerd in de concreetheid van het gebomv.
In z~n colleges in de jaren 1953- 1956 voor de cursus
HKerkelijke Archi tektuur:r te ,' s Hertogenbosch hee:ft pater
van der Laan zijn antwoord op de vraag naar het plastische
getal ui teengezet en uitgewerkt. De eerste publikatie van
deze collegestof verscheen in het Prans onder de volgende
ti tel: Dom H. van der Laan, IJe nombre plaotique.. Quinze
le cons sur l,~ ordonnC1J.1ce archi tectique. 'l'radui t du marrnscri t
hollandais par dom Xavier Botte; IJeiden, E.,J. Bril.l, 1960
XVl + 135 blz.(besproken door G.~h. Rietveld op blz. 403 '
va'1. de jaargang 1960 va'1. het bouwkundig Weekblad).
Pater I3otte heeft de stof eerst diepgaand bestudeerf:li en daaraan vervolgens, in overleg met pater van der Iiaan, vorm [,egeven in het J<'rans met een soberhcic1 en helderhcid vai.1 formule:cinc; die de· aard van het onderwerp waardig zijn.
Ve:-chelclerend voor cle strekking van het boelC is ook de inleiding, ceschreven door dorn Frans Hui ting m. b., prior van de
St. :eaulusabd}j te Oosterhout.
Het is verheugend, dc_:.:c di t boek in 1967 ook in een lJederla:n.dse uitc;ave is versche~1en, ';Iederom bij =Jrill, getiteld: Het
plastir::~che get0,l, ~~V lessen over de groadslagen van de archi tektonische ordonnantie (Xll + ltl-2 blz.) Doorclat de schrjjver de tekst nog op een aantal punten heeft bewerkt, is
deze uitgave niet ui tsluitend een vertaling utt het :B'rans.
De verschjjningsvorm van de Nederlandse ui tgave komt overeen
met die van de :B'ranse; beide uitgaven getuigen van de grote
zorg die de uitgever heeft besteed aan de presentatie van het
werk.
De bedoeling van. di t. artikel is het boek van pater van der
Laan te introduceren door het centrale gecleelte daarvan kort
·weer te geven. Daar het boek zelf reeds beknopt van stijl is,
was deze verkorting tot een artikel alleen mogel:ijk door
belangrijke weglatingen, nl. van beschouwingen op aangrenzend
gebied, voorts v2..n tal vo_n bev1jjsvoerin.gen 1 no:l;1_rn_rJjj}c ook
van vele suge;estieve illus·craties en tenslotte net none van
al die overue.:;inge:.'1 ':Ie.0.rin de ::ichrijver zichzelf en z5jn lczers
de gang vo.n zjjn betooz in theoretischc zin bc\'ru::;t maoJ.ct •
.Alvorens de ganc:; va:n z~in onder;;~oek uiteen te :-~ettm1 9 geei't
pater van cler ljaan een nadere nn;mcering van he L uitge:rngspunt, de architektonische verhou<lingen ..
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Daarbij maakt hjj al interprcterend gebrtdk van begrippen die
ons ui t de oudheid zijn overge1everd clool" Vi truvius.
Het belar1z,rij}::st voor ons doel is het bec;rip 11 ordonnantien,
cl. \·1. z. de onderlinr;e overeenstemrninc, va..Yl de ma ten die het
gcbouu en zijn onclerdelen bepalen. Ecm kan hi:erbij onderscheid
ma1 ::en tus~;en de "curytJ1Biei 1 , cl.':r.z. de juiste verhoudini:;
v2.n verschillende r:1aten V<ill hetzelfde object, bv. hoogte en
breedte V<~n. een dcur, en de n symmet:r:'ic:: ;; , d. '>!. z. de juiste
verhouCiinc; van overcenk:01~1stige maten vm1 veeDchillencle obj ecten, bv. de hoo[';te van ecn deur en die van de muur waarin de deur is aaneebracht. ( dcze oorupronkelijke betekenis
vc:m 11 symrnetrieH is dus ruirner dan de huidige.)
Men kan de maten vraarvan de ordonnc:mtie de verhouding regel t, oolc ?nderschc:Lclen in maten ::aJ~ const~tue~ ertde el,einenten van hen; gebouu en raate:,1 van aI s-G<"-1.nclen Ci2.8.r~Guc3sen, ov.
de maten V<1n een deu. :ropening en die van het rei::>terende muurgedeel te, of de rn.aten van zuilen en die vnn de ruirnten cl2artussen •. De juiste a:Cstanclen ontstci.an cloor een juiste plaatsing van de constituer:ende e1ementen& })e juiste plaatsing
\·1ord t aangeduid met de term n dispo sitie 11 • Ordonnantie en
disposi tie z:ljn de beide branclpunten in het archi tektoni.sch
denken van pa:ter vm1 der J~aan .. Het onderhavige boek richt
zich in de hoofdzac:ik op de bestudering ven de ordonnantie.
De ordonnantie, a1dus on,sevecr rer:mrwe:ct de schr:;jver deze
inleidende 1Jeschol1'.rinc;en, is een specic_i,le k1::c:n1ti·catieve orde die doo:r.:' ono verotancl. uo:cd·~ a&J.gctir;:;1,cht in de ruintelijke
uitgebreidheid zoa1s de natuur ons clie 'bied t, en waarvm1
de architektonische objecten als het uare de dragers zijn
( zie 111, l; deze nw:raerin~~ verv1jjst hier en in het volc;ende
1
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"-cu
tische geta1 mag men dan omf::;c~ir}jven al~:; het gc;xcal (of he-c
get2.llenstelsel) \'raardoor cleze kv1antitatievc orde wordt geref;eld.
Or:i met het plastische ge-U~l te leren i;rekenen 11 heeft :r_)ater
v2.n der IJao.n een inorurn.ent ui tgedacht dat Jljj cle abacus noe:,rc,
ecn naa.m die is 0~1tleend aa1.1 de doos 11wt gleuven en schijven
\·12.c:~rmee de Horneine11 rekenden. In plao_t;:; van de schijven die
daarin eenheden, ticntalle:n enz. voorstelden, bevat de abacus
van pater van_ der l1a~:n stac;,fj cs die in hun onderlin.ge lengteverhoudingen het p1astische p,etal tot ui tdruJcking brengen.
Als wij nu nazaan hoe pater van der Laan het plastische getal
heeft opgespoord en uitgewerkt zullen v1ij tevens een inzich:t
in deze abacus krijgen., De abacus is c;een gegeven voor het onderzoek, maar een resultaat daarvan., \'iel wordt aan het begin
vcm het betoog gebruik gemaakt van de inhoud van de abacus,
maar deze is dan :nog niets andic!rs dan een ongedifferentieerdc, op tafcl uitgcstorte hoop staafjeso
J)e onde:cJ:i_n,";e ver(:;c}1illcm i:n lengtc vrtE de staC'',f~jes zjjn zo
klcin ( te1Jccns on[:;c·:eer 1/50) clat 1f:j ze kunnen ve:cclele:n in
g:coepen 1.rnn op het o 00 gel: ,j}ce ezernJ::il;:;:_ren. ~e~lkc groep vertegernrooi~cJ.ir:;t ecn be:ci~~al(l 11 t:nie va.:n p;:cootte:;. (111, 11- 13).
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Ea deze rangschikkinr; van cl.eze staafj es in typen van grootte
ka.n men de type:n op h1u1 bcurt in groepen verenigen; een dergeljjke groep he et ord.c van grootte. Om de me tho de van deze
tueede e;roeporing te lcunnen begrijpen, moet men letten op
het verschil tussen het grootste st0,~1,fj e van het grootste
type en het kleinr:>te daarvan; dat op zijn beurt vreer het
grootste staafj e is van het tweede type. Aanc;ezien wij de
stci,aJj es van dat cerste type -per deiinitic- G81~.Uc achten
en de lengteversctillen dc:,oxhrnsen dus ve:c 1.ra0,:r:-lo'.?~en, kunnen
stn.2,fjes die kleincr zjjn don het versc~'lil tussen het groot:::;-ce en het klei::1stc staaf;je V8..l1 het ee~~·s·te tyiie niet in aanr:i.er!dng ko:::wn vo o:c vo::.~r~el~?:ei.1c r:wt c1e r:ia:ten va;.1 cl.at type;
men kan ze en d2:t ~~:i~ te:c1 OJJ7'ichte ve.n cJ.o:l; .ty:9e niet bes·cac:~J'l. Anders gezegd: clie :::;taafjes beho2:·en niet neer tot
dezclfde :i orde van [\rootte i; als dat eerote type ( 1 V, 1- 4).
De hier gedefinicerde begrj_ppen utype vcm grootte 11 en 11 orde
vrn.1 grootte 11 z:~n de eerste voorbeelden van de terrnino1ogie
die pater van der I1aan als taalkundig hulpmiddel moest ui tdenken. Het fei t c1at hjj zijn terrninologie concequent volhoudt helpt de lezer om de draad van het betoog niet te verliezen.
Een nadere beschrlrnvrin!:; van de verschillen tussen de opeenvolgende ty.:pen brengt ons onmiddellijk tot de kern vc_m de zaak.
JJe schrijver beoorcJ.eclt cl.c7'e ve:rschillrn: naar cle overge..:c:.{;s\T"'1.Y:
J-v-""''•1
-'- ,.,.;;·r
c'Le rn::::iJ_8'Yl
( u<:"~··::<
ci·f·;e,
. \ a1·
J-11,..,-·-,y11
·-c...-,,, 01..J..
, c,,_ _ c"1°
v
G.J l.J....:::; .. o TJ·'
_, ...LG
L.J-J-·L
~- ... c..... V __
v,_, __
. .,_._ '-J
•-;
- 8 de o·')l
eenvol{;cmde typen tclkc~1s c,,ls crens j:et errn,2r t:;er.rnen heolJen.
_\11:;; rnen nu een ;'.';ekere erve:crin.~s heeft c;e 1cregcn in het sc~1if
ten van de sta2fjcs 9 dan bl'j}ct, zo con;.:;-l;;::i.:teeYc1 de schrjjver,
dat zjj zich als v2x1zelf laten groeT1ero11 volc;ens typen van
groottedie, zoals men aan hun overgangs~D.aten ka.n zien, een
meetku11dige reeks vorrnon, ri1c a. ·v1. zjj volc;en elkaa:c op in een
vaote verhouc1:Lr1:.; c:.:1_ uel in ee~1 ve:choucJ.:Lng vc-m or:1c;eveer 3: 4( 1119 14 en 15 en lV, 10).
:Oit is de gronc1ve:choudi:r1c vc;~n de lnr2x1titatieve orde ·vraarna;J,r
clc nchr:jver zochto OYeJ:'i[';e1s lcoixc h:ij ~,~icd: alleen la:1gs c1e
uc:.; van cle \TC12,rner1ing tot doze uitko::i;::i-c; h.'j gceft e:c ook een
uitvoe:rige berec1ene:'_'i ~er, v;:m, uitgaanc1o v<:: ,n de dricclimensiono,li tei t vc:i.::1 hct 2,rchite:cto:~1isch geE~O'/cn(Vl, 10- 15).
~'~ls ncn eon l'ee 1 :s n:iten le:•,[;:t 2,i'd.a.lel1 iI1 c1c verhouding 3: ~-,
c1c:n1 bLji:t de zcsc1c 1,1aat o:c1geveer ge1ij}c te z\jn as x1 het versc~1il tusse:n cle t'.iee eerstc matcm. JJe 2;evencle u2,D,t is ]·(leinc:c dc.,:_1 cl.it versc!1i1 en behoo::ct clus, ge~.;ie:ci de dcfenitie
van ;;orde van t:;:coottc: 1 niet r:1eer tot dezc, rnaar tot een volgcnc1e, 12gere orde V2..YJ. r;rootte. :~3ij eon opccmvolging va.."1. de
typen i:n de verhouclin[; ) : ~- m;wat de o:cdc: van groo·cte clus
vJjf typen, begrenr;d cloor ::1es maten(lV, 10 en V11, 3). :De
ondersta~mde :L"igunr 1ao:c dezc samenJ1<:c12; zien.
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Dit zestal maten verenigt twee eigenschappen.Zij volgen elkaar
op in de verhouding van ongeveer 3:4 en in samenlLang daarmee
zijn bepaalde maten gelijk aan de som of het verschil van andere maten. Het verschil tussen de twee grootste maten, voort·aan aangeduid als het 11 grote geheel 11 en het 11 kleine geheel 11
is,zoals wij reeds zagen,gelijk aan de kleinste maat,het
"kleine stuk". De beide middelste maten,het zgn grote deel
en kleine deel, vormen samen de grootste maat,dus het grote
geheel. Evenzo komt de som van de twee kleinste maten, het
kleine en het grate stuk,overeen met de grootste van de beide
middelste maten,dus het grotem deel(VII,5 en 6).
In vergelijking met de muziek,die meer is dan een toevallige
beeldspraak,zegt de schrijver: 11 Deze zes maten vormen,als de
snaren van een lier,het grondakkoord van de ardonan.tie 11 • (VII, 4)
De schrijver introduceert nu een nieuw motief in de uitwerking
van het stelsel, nl de verdubbeling van een maat en de invoeging daarvan in het systeem. Hier volgt,oak als praeve van zijn
bewijstrant,een aanhaling van zijn desbetreffende beschouwing ••
Na opgemerkt te hebben dat geen van de zes maten van het stelsel het dubbele is van een andere vervalgt hij aldus(VII18) :
11
Het dubbele vari het kleine deel bijvoorbeeld,is kleiner dan
het grote geheel,omdat dit laatste bestaat uit een klein en een
groat deel;het is echter grater dan het kleine geheel,omdat dit
bestaat uit het kleine deel en het grate stuk. Dit tweevaud van
het kleine deel ligt dus tussen het grate en het kleine geheel
in.Zijn verschil met het grote geheel is gelijk aan het verschil
tussen het grate en het kleine deel,en zijn verschil met het
kleine geheel is gelijk aan het verschil tussen het kleine deel
en het grate stuk. 11 Het dubbele van het kleine deel ligt bijgevolg in het harrn.onische midden tussen het grmte en het kleine geheel". Het harmonische midden tussen twee termen is,volgens
een definitie die pater Van der Laan aan Plato ontleent, het
midden dat,met hetzelfde deel van de termen, een van de terrnen
overtreft en door de andere term wordt overtraffen.
Door verdubbeling ontstaan dus tussen de oorspronk:elijke maten
van het stelsel 11 afr;eleide matenll die nu zijn geidentificeerd
als het harmonische midden van de oorspronkelijke maten(VII,8 en
13). Omgekeerd varmen de oorspronkelijke maten het telkundige
gemiddelde tussen de afgeleide maten;de schrijver toont nl aan
dat a_e verschillen tussen een oorspronkelijke maa t en de aan
weerskanten gelegen afgeleide maten gelijk zijn(VII,12).
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Tenslotte kan worden geconstateerd dat ook de afgeleide maten
onderling de grondverhouding 3:4 vertonen die zich tussen de
oorspronkelijk:e maten voordoet(VII,13 en X,I).
Deze laatste worden nu, ter onderscheiding van de "afgeleide"
maten aangeduid als de 11 authentieke" maten.
Het pralrtisch belang van de introductie van de afgeleide maten
dubbele maten dus, springt in het oog als men bedenkt dat met name
de breed te veelal de som is vru1 twee gelijke ma ten, genomen vru1
eenas naar rechts en naar links;de verdubbeling wordt vereist
door de symmetrie, hier opgevat in de huidige zin des woords,
YII, 7 en 8. Als men nu rek:ening houa.t met cle afgeleide maat die
vlij heb1:Jen gesitueerd tussen het grote en het kleine geheel,
wordt het mogelijk de orde van grootte naar beneden toe uit te
breiden. Volgens de definitie ligt de benedengrens van de orde
van grootte bij een maat gelijk aan het verschil cle twee eerste
maten. Deze grens komt lager te liggen als men niet het verschil
tussen het grote en het kleine geheel( dv!Z het k1eine stuk) in
aanmerking neemt,maar het uiteraard kleinere verschil tussen het
grote geheel en de bovenbedoelde afgeleide maat. Deze nieuwe
kleinste maat vrord t aangeduid als het kleine elemen t(VII, 9 en IO)
Aldus e;aat de o~cde vru1 grootte, die we aanvankelijk stelden op
5 typen begrensd door 6 maten,bestaa..n uit 7 typen begrensd door
8 maten, volgens onderstaand schema:

1

1 • klcin element
2. groot element
3. k1ein ~:;tuk
4. groot stuk

2

3 4 5 6 7

5.
6.
7.
8.

8

klein
groot
klein
c;root

oeel
de el
gebeel
gehcel
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Dit zijn de acht authentieke rnaten van de eerste orde van
grootte .. De kleinste rnaat hiervan,dus het kleine element,is
tevens de grootste maat,dus het grote geheel,van de tweede orde
van grootte. Bij elke authentieke maat behoort een afgeleicle
rnaat. De grootste daarvann,het afgeleide grote gcheel,is in de
figu.ur op de vorige bladzijde aangegeven.
Stof tot overpeinzing biedt de paragraaf waarin pater Van der
Laan authentieke en afgeleide rnaten in twee ordes van grootte
terugvind t in de geleding van het menselijk lichamn: de lengto
van het lichaarn het grote geheel,het been het grote deeltde o,rm
het kleine deel,etc. tot de geleding van de vingers toe(VII~I5).
Het is nu zaak de verhoudingen tussen de acht authentieke matcn
ui t te drvJcken in een getallenstelsel vraarin de kleinste mc:i,at,
dus het kleine element,fm1geert als de eenheid(V, 6 en 7),
Op grond van de ons al bekende betrekkingen tussen doze maten is
reeds mogelijk een globaal schema op te stellen. Zoals het kleine
stvJc het verschil is tussen het grote en het kleine geheel is
het kleine element het verschil tussen het grate en het kleine
deel. Stelt men deze beide op 4 en 3, dan is het kleine element
onze eenheid dus, gelijk aan LHet grate geheel is gelijk aan
4+3,dus 7. Zoals voorts het kleine element viermaal gaat in het
grote deel, beva t het grote geheel viermaal het kleine stulc; dit
krijgt dus de waarde 7/4.
Het schema dat men aldus voor de andere maten verder redenerend
verkrijgt(VIII>'9 en IO),is echter,zoals gezegd, slechts een globaal schema. Dit blijkt bv bij toetsing van de stelling dat vier. maal het kleine stuk gelijk is aan het grate geheel(VIII, 5) ..
Het dubbele van het kleine st-tJJc is gelijka aan het harmonir;ch
gemiddelde tussen het grote en kleine deel. Anderzijcl.s is de helft
van het grate geheel gel.ijk aan het telkundig gemiclclelde van het
grote en het kleine deel.
Aangezien nu het telkundig gemiddelde iets groter is dan het harrnonisch gemiddeldes is het grate geheel(tweemaal dat telkundig
gemiddelde) grater dan vierrnaal het kleine stuk( tweemaal da t har- ·
monisch gemiddelde).
Onze aanvaiJ..."!(elijke mening dat het grate geheel gelijk is aan
vierrnaal het kleine stuk moet dus \·10rden gecorrigeercl: het geheel
is gelijk.aan viermaal het kleine stuk plus een marge. Met een be\·Tijs dat hier achterwege moet blijven toont de schrijver aan clat
deze marge overeenkomt met het kleine element van de volgende la-·
gere. orde van grootte,dus van de tvrnede orde(VIII,6).
Deze vondst is als het ·v1are het sein tot een toetsing van alle r-elaties tussen het kleine element en de andere maten enook v~m die
tussen het grate geheel en de andere mateno Overal komen marges
te voorschijn (positief of negatief) die kunnen worclen eeiclentificeerd als ma ten van de t\veede, derde of vierde orde, zij het met
ver\'marlozing van nog meer kleinere r!1arges( IX, I-9) o
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Nog een voorbeeld hiervan: het grote geheel bevat 7 maal het
kleine element plus een marge die gelijk is aan de sorn van het
kleine element van de tvreede orde en het kleine element van de
derde orde(IX,8 en IO).
De schrijver heeft nu alle gegevens bijeen om de verhoudingen in
e;etallen uit te drukken met het kleine element als eenheid.,
Aan het kleine element van de eerste orde(tevens groot geheel
van de tweede orde) kent hij de vraarde IOO toe en berekent daarui t dat het kleine element van de tweede orde I4 en dat vsn de
derde orde 2 moet zijn(IX,I2). J\Tet behulp van dit laatste gegeven kunnen de andere maten van de derde orde worc1en bepaald en '"rel
volge11s het aanvc::i.n};:c:;li jlrn 1 [~lo b2,Je scheLia van de bet~cc~;:2cin~;;sn
c1a0,rtusscn; de maJ:-ges( die dus behoren tot nog lagere o~cdes dan de
derde)zijn nl zo klein dat ze mogen worden verwaarloosd.De maten
van de tweede orde warden vervolgend berekend met inachtneming
van de marges voorzover deze gelijk zi.jn aan maten van de derde
orde. Vo or de berekening van de ma.ten va..n de eerste orde tens1otte
warden de marges behorende tot de tweede en derde orde in a.a.YJ.merking genomen.
In de vmarden van de derde orcle zi tten twee kleine afrondincen ..
Het grote element zou gelijk moeten zijn aon 4/3 van het kleine
element en het grote stuk moet overeen.komen met 7 /3 vaJ1 het kleine
element volc;ens het elernentaire schema(VIII, IO). De afronding van.
2 2/3 tot 2 -i- en van 4 2/3 tot 4. ~ is een vereenvoudiging die gelet op de marges in deze relaties(IX,8) toelaatbaar is~
Aan het eind gekomen van deze fase in het betoog vsn J?ater Van der
J_Jaan zou ik balsns 1'lillen opmaken voor de eerste orde ( dus de zui-verst ui tge\·verkte orde). In het voorgaande vverden drie soorten
betrekkingen tussen de maten van het stelsel opgemerkt. In hoeverre komen deze nu tot hun recht in de gevonden getallen?
In de eerste plaats moeten de ma.ten e1kaar opvolgen in de verhouding van ongeveer 3:4. Deze verhouding is inderdaa.d steeds ongeveer aanwezig. De afwijkingen zijn voor alle waarden van de
eerste orde minder clan I% en blijven dus duideli~k onder de grens
van I/50 waar zij optisch merkbaar zouden worden,III,II).
De getallen voldoen nauwkeurig aan de tweede eigenschap, nl dat
bepaalde maten de som of het verschil zijn van andere maten.
Het grote geheel is bv precies gelijk aan de som van het grote en
van het kleine deel en het kleine stuk komt nauwkeurig overeen
met het verschil tussen het grote en het kleine geheel.
Tenslotte vindt men de marges die nodig zijn om door vermenigvuldiging van het kleine element of deling van het grote geheel uit
te komen op een andere maat van het stelsel,namvkeurig terug in
de getallen v2,ii de eerste orde. Het grote geheel is bv inderda.ad
gelijk aan 7x het kleine element,verhoogd met de som van het
kleine element van de tweede en dat-van de derde orde,want 716=
7xIOO+I4+2., De afvrijkingen die bij vermenigvuldiging of de1ing
ontstaan,zijn in het stelsel opgevangen door ze te idetificeren
als maten van lager orde. Dit is een van de punten waarop tot
uitdrukking komt hoe ingenieus pater Van der Laan zijn stelsel
heeft ontwikkeld.
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Het is hier ook de p1aats om de bewuste beperking van het stelsel tot drie ordes te verduidelijkene Deze berust op het eerder
gesignaleerde feit dat het oog een verschil van minder dan I/50
verwaarloost. De verhouding tussen de overeenkomstige maten van het
kleinste en het grootste matcnstelsel zal dus maximaal 1:50 mogem zijn. Hieruit volgt dat gewoonlijk drie e1kaar opvolgende
ste1sels bij een architectonische ordonantie gebruikt worden en
deze dus drie ordes van grootte omvat(VIII,I4).
De schrijver komt aan het eind van het boe:'rc nog eens te spreken
over de marginale ma ten( XV, I2-I4). Zij kmrn.en vaa1<: worden verdisconteerd in de maatafwijkine;en die de praktijk van het bomven
met zich meebrengt,bv door de techniek of door de pralctische bestemming. Ook kunnen zij als ornament vmrden verwerkt.
Na deze uitweiding,die ons reeds bij de toepassing bracht,moeten
wij terugkeren tot het maatstelsel zelf. Dit rnoet nog voltooid
warden door tussen de maten (de authentieke maten) de andere maten in te voegen. Een deel van die tussenmaten leerden ·we reeds
kennen,nl de 11 afgeleide 11 maten,die waren gevonden door verdubbeling van de authentieke mateno Zo was het afgeleide grote geheel
het a_ubbele van het au then ti eke kleine de el en lag het als harmonisch midden tussen het authentieke grote en kleine geheel in ..
Het verschil tussen het authentieke en het afgeleide grote geheel
was, zo constateerden 1·n~, gelijk aan het au thentieke kleine element.
kmgezien nu dit 1aatf>te identiek is aan het authentieke grote
geheel van de tv1eede orde,kan men de stelling formuleren, dat bij
elke au then tieke maat een afgcleide maat behoort die kan ·warden
gevonden door de authentieke maat te verminderen met de overeenkomstige maat van de volgende,lagere orde(X,4).
De afgeleide maten kunnen nu worden gepast in een getallenstelsel.
Aldus krijgt bet afgeleide grote geheel de waarde 6I6, nl het
verschil tussen het authentieke 9rote geheel van de eerste ord.e
(7I6) en dat van de tvreede orde \ IOO). Zoals gezegd vertonen de
afe;eleide maten ook vreer de grondverhouding 3: 4. Het afgeleide
stelsel is als het ware een verschoven authentiek stelsel.
De tweede groep tussenmaten wordt gevormc1 door de verminderde
ma ten. Deze kan men vind.en door tussen twee afeeleide maten, bv
het a:fgeleide erote en kleine geheel,opnieuw het harmonisch midden te bepalen,hier dtus door verdubbeling van het afgeleide kleine
deel., Deze nieuwe maatfeen tweemaal afr;eleide maat dus,blijkt iets
kleiner te zijn dan het authentieke kleine geheel. De schrijver
toont aan dat de vermindering tov het authentieke kleine gehee1
gelijk is aa.n. het authentieke kleinc geheel van de derde orde(X,
7-9)., Naar analogie van de ste1ling inzake de afgeleide maten kan
warden gezegd. dat bij elke authentieke maat een ve:rminderde maat
behoort die kan word en gevonc1en door de au then ti eke ma.at te verminderen met de overecnkomstige ma.at van de tweemaal lagere orde.
Bij het authentieke r,:cote gcheel behoo:ct dus een verminderd groot
geheel, te berekcnen door aftrekking vm1 het authentieke grote ge···
heel van de derde orde(7I6-I4~702)~
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Vo1gens de zelfde methode kan men de verminderde maat verminderen
dus met de overeenkomstie;e(verminderde) maat van de derde orde en
dit kan men nog enige keren herhalen. De verminderde maat,bv het
verminderde grote geheel,wordt dan gevolgd door een tweemaal,drie;..
maa1 enz vermindcrd groot gehcel. De ver:1nindering wordt el1ce keer
iets kleiner,maar de VE~rschil1en zijn zo klein dat men de verminderingen gelijk mag ma1rnn. Het verschil tussen het grote geheel
en het af geleide grote c,eheel k8n word en opgedee1d in 7 kleine ver-·
schillen, elk ongeveer gelijk aa..Yl het grote geheel Vall de derde orde. Er is tussen het grate geheel en het afgeleide grote geheel
dus plaats voor 6 verminderde maten.
Vervolgens kan men het afgeleide grote geheel evenzo eenmaal,
tweernaal enz vermind.eren zodat er ook tussen het af geleide rorote
gehcel en het authentieke kleine geheel een gradatir van verrainderde maten ontstaat~in dit gcval geen 6 maar 5 stuks,ook vveer met
r;elijkroemaa~cte in tervallen, elk ongeveer overeenkomende met het afgeleide grte geheel VaJ.1 de derde orde(XI,3 en 4).
Zo kunnen tusBen alle authentieke maten twee opeenvolgende reeksen van 6 rsp 5 verminderde maten warden gevoegd, V8..11 elkaar gescheiden door de afgeleide maten. Door toepassing van de vermindercle maten wordt het mogelijk sccundaire delen van een eebouw luchtig en met een zekere speling op te nemen in het architectonisch
geheel(X,I2).
·
De afleiding van de maten is hiermee voltooid en het betoog van
pater Van der Laan mondt nu uit in de beschrijving van de abacus
waarin de maten ·warden ·weergegeven met staafjes. In de abacus zijn
de staafjes van drie typen op tafel uitgelegd,de authentieke maten telkens op enige a:fstand van de tussenmaten. De staafjes die
de authentieke rnaten vooTstel1en, zijn gemerkt met cen z1·1arte stip.
In grootte afdalend volgen op elke authentieke maat 6 verminderde
maten,rsp voorzien van een rode,oral1je,groene,blauwe en violette
stip. Daarna komt de afgeleide maat,gemerkt met een zwarte cirkel
gevolgd door de 5 bijbehorencle verminclerde maten,die rsp een rode
oraJ1je,gele,groene en blauwe cirkel dragen .. Dan heeft men de volgende authentieke maat met Z\varte stip bereikt enz(X, IO en XI, 4).
De staafjes van de abacus zijn ook een hulpmiddel om zich te
oefenen in het herkermen van verhoudingen. Het boek geeft vijf
voorbeelden van combinaties van staafjes ter eefening(XII,I0-15).
Meer in het bijzonder is het van belang de verhoudingen 4:3,7:4 en
7:3 .te herkennen,verhoudingen die dus bestaan tussen het grote
geheel enerzijds en het k1eb1c geheelfrsp het grote deel en het
klcine decl en het klej_ne deel an.derzijds en die zich door het gehele stelsel heen voortplanten(XI,7-IO en XII,I-4).
Hiermee .zijn \Ve aan het eind gekomen van het centrale gedeelte Vall het boek 1 ge1·rijcl aan de studie van de archi tectonische ordonantie die,nadat de g:ronverhm..lding was opgespoord, \'!erd uitgedru.kt
in het pl2.stische getal,, De schrijver knoopt enkele beschouv1ingen
hieraa.n vast over de vcr11erkelijking van het plastische getal die
echter op het terrein va.n de architectonische dipositie liggen.
Deze zal het eigen1ijke onderuerp vmrden van een tweede boek dat
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pater Van der Laan in voorbereiding heeft;dit zal uitvoerig ingaan
op onze ruimtelijke ervaring met zijn verschillende aspecten. Het
is zeer te hopen dat hij zijn gedachten hierover zal kunnen publiceren,maar ook dat hij nader laat zien hoe zijn theorie van de ordonantie in de praJ.ctijk kan worden gehm1teerd. Pater Va.YJ. der liaan
deelde mij(Dr vd Linden) bv mee dat bepaalde verhoudingen van
lengte,breedte en hoogte reeds in een verzarneling houten blokjes
een morphotheek,zijn uiteedrukt te dienste van het ontwerpen op
basis van het plastische e;etal.
Om teruc; te keren tot het uitgangspunt vandit referaat: de these
van pater Van der IJacm is, dat het hier ui tgewerkte plastische getal
;ten grondslag ligt aan de harmonie die we in de verhoudingen van
een gebouw kunnen ervaren., Over een these mag men disputeren 9 waarbi
men dan_ nog onderscheid kan mal:cen tussen de vraag naar de juicitheid van het plaE3tische getal en de overtuiging van pater Van. Cler
Laan,dat die helderheid van verhoudingen worclt bepaald door een
getal,en dus door ons verstand kcu1 worde:n begrepen. Voor de bewustmaking van het architectonisch ontwerpen als geestelijk proces
is het vvaardevol dat deze zaJ.cen aan de orde zijn gesteld dmv een
zo scherpzj_nnig en zorgvuldig ui tgevrerkte these.
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j\.lgemene.. overwegineell
Ruimte zelf is niet waarneembaar;het is een tweeledigheid tussen
massieven en leegten. Het scheidingsvlak daartussen is bepalend
voor het ervaren van die ruimte. Hierin zit tevens de mogelijke
konsekwentie van groot/klein naar mate van het oppervlak kantrechten om er vat op te krijgen. Het oppervla.1;: dat zich zowel op de
ruimte als op het massief betrekt toont zich in zijn kwantiteit
omdat ze in haar relatie tot de eenheid dmv het getal uitdrukbaar
is •. Essen tie el voor het scheidingsvlak is dat inderdaad het vla};:
moet zijn in principe, omdat anders de tvrceledigheid ontbreekt( op
vol en hol).

Vlak dualistisch
Eol relateert aan
Hol relateert a8n
(fe- ruimte ( geen tweeverbindt zich met
maosief(geen tweeledigheid)
massief en met de
1edigheid)
leggteo
De ruimte \·mrdt bevattelijk dooJ: de driedimensionalitei t waarin
de scheidingsvlalcken zich aan ons voordoen ;rne1i kan op de volgende
manier vat krijgen op de grootte van het volume.,

de drie vlakken bepalen de omsloten ruimte

de lijnen bepalen
de punten beeindigen
de grootte van de
de lijnen en bepalen
omslui tern.de vlakdaardoor de herkenken
bare grootte
Alleen de laatste is direkt kwantificeerbaar;of onderwerp van
ordening. Ze zijn te vatten i.n bepaalde telkundige eenheden.
Deze relaties van de maten:Eurythrnie dwz lang/breed/hoog is
bepalend voor de vorm(blok/staaf/plaat).
Opmerking: er geldt dus dat het volume worclt bepaald door zijn
hoekpunten: volmne f- inhuud. Dus relaties van vergelijkbare maten met elkaar; vergelijk symmetrie = lengte met lengte vergelijken(klein en g:c-oot in de eigenlijke zin) .. Voor deze relatie is
het noodzakelijk dat een der eindpunten vd te vergelijken lijngrooten samenvallen~
Twee mog_~lijkheden ·~an IQ.a ten vergtl~J..~:221
Juxtapositie
Sup_e:rp_Qf>i tiEL
basis gemeenschap._basis gemeenpelijk
scappelijk
eindpunt ene == babasis enc =
eindpunt ande:
sis voor de andere
ri;r treed t een som op.
Er treedt een verschil op.

~=u
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Opmerking: de som treedt direkt op als konkrete grootte(gelieerd
aan de dingen zelf);het verschil is geen maat van een konkreet

volume(~kunstmatig).

Be·wering: in onze bestaande omgeving zijn de 4 mogelijkheden van
ju:x:tapositie en superpositie altijd terug te kennen.
Opm.: Eurytlnnische verhoudingen zijn vormbepalend.
Symmetrische verhoudingen zijn groottebepalendo
De relaties van maten die hierdoor ontstaan geven ons de moge1ijkheid om via 2 manieren een afleiding te geven voor het 11 plastisch
getal 11 •
De vraag is nu: 11 Is er,uitgaande van een junx;hapositie van 2 maten
met hun bijbehorende som een zodanige verhouding te maken,dat tussen de delen onderling en deze met de som een hechte samenhang optreedt.

~~~ 1c;te 1?-_ggel~jkh~id: ~;i~e dele~ ~e~ijk.
Vernoudingen.
S/D 2 (-2)- ._)/D1 (-2) l DJ/D 2

_
j ]) _ I _])-< j_
0
(--1)
dus de delen -Zijn met nun som niet in een relatie
te brengen, a_us is di t in iedere geval geen iclea1e
si tuatie.
Tweede rnogel_i jkheid: D1 fa D2
~
uitgaande van de gelijkheid,veranderen de verhouding als yo~gt: S/D 2 was 2 9 wordt grater; S/D 1 was
2,wordt k1einer; D /D 2 was l,wordt groter.
Theoretisch zouden de twee laatste 1 ge:.tijk 1::-tmnen worden op een
bepaald punt tussen 1 en 2,maar S/D, wordt dan ongelijk.
(NB b:i..j d2 gv.lden. snede is di t h~~ &eval; als daar D =a 9 D =1 , dus
2
1
1 + a = a dus a is ongeveer gellJk aGill. 1,62)
Nu i~ een voorvraarde voor~ een re_gelmatige opvol~ing V8.n _c1e verhoudinc;en: S/D 2 : S/D 1 = S/D1 : D1 /D 2
(D 1 +~ 2 ) ·= D1 (D 1;-1J 2 )
1

ti2:-=t

-

-

-·-·..;&--

S=D1+-°2

Dl

--~....:2--

JJ2

7.

dus a.:.>=a+l
Gelijkvmardig is de afleidi:gg via de superpositie:
Dit geeft de relatie met het verschil.
Behalve de 3 voorgaa.nde verhoudingen treden nu op D2 /v en Dl /V t ·
maar ook S/V.
D2/D 1 =a; D2/V:D 1 /V=a en S/V:D 2/V=a 2
7.:
s
D1 /V: S/D1 of anders :D1/V:a.:>
t==
===+
I==:- ___ ±z:zL'_LZ7..Lzl
3
3
J),_ ~CL
.I)i. ~ 1.
Dus : 1==a.
a- 1- : a :.:: ~a·..... - (\·rant a =a+l) ,~--·
a ·-a.
jZZL.7.Z.L-::Z::Z..i
r:=.:l ~D.1.
Zodoende treden de volgende 6 verhouclingen op:
v = s -- ;z_-P.1..
7
5
D2 •·'T =u,
D :D =a
S ·.D =a.:;
2 2
1
S:D 2 =a 2

1

0
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Resu.merend:voor de 11 ideale situ.atie 11 zou.den D1 /D ,S/DJ en S/D 2 op
elkaar betreklcing moeten hebben ;bij de gelijkliei~ nocfi bij de
11 gulden snede 11 ~s dit het geval;bij het plastische getal vrel.
J<~~ is bchal ve a.::> =a+l nog een eigenschap kenme4kend voor_ he4 plas. tische getal. St~l dat D =1 en D =a dus V =l/ a , want D 2 / V=a en ook
2
1
V=a-1 ofwel a 5 -a'=l.
Type e:n orde van grootte: Een bepaalde ru.imte Hord t via de waarnemi1
van het volume en het vlak,uiteidelijk kenbaar en meetbaar door de
maten van a_e lijnen .. Het waarderen van lijngroottes is gebast:erd
op het onderling vergelijken van ma ten( =Verhoudingen van maten).
Een maat vrord t pas bekend, wanneer deze door vergelijkine een plaat:
krijgt tussen 2 andere maten., De ervaring van een willt:keurige maa
komt dus neer op een plaatsbepaling in een regelmatig opvolgende
reeks .. De erva:cingmrnreld heeft echter beperkende factoren 9 v,relke
echter karalcteristiek zullen blijken te zijn. Ue noemen maten even
groot,,ook al hebben die in de werkelijkheid,kleine maar voor onze
ervaring onbelangrijke verschillen. N\1_ noemen we de verhoudin.g
tuusen 2 maten,die nog juist even groot zijn(en tegelijk voor het
eerst verschillend) 9 een type van grootte.
Het rekenkundig verschil tussen de 2 r;rensmaten is ook belangrijk;
het is qua grootte de kleinste maat die van belang is(begint te
warden), voor de waardering van het type, en als zodaJ.1ig in sarnenhang met het type niet meer gevm'-rdc;;:erd., ZR_ ontstaflt REi een reeks
vai1 sa..menhangende g:rensmaten p,p tP.::> 9 f 1 . . . . p , met p -p
=P•
Nu noernt men alle maten tussen p en p een 11 orde van grootte 11 ,,
- Oprn.: als nu de verhouding tussen de grensmaten van. het type klein
is,is ook het verschil tussen deze ma.ten gering;dwz dat de onderste grensmc:ta.t van de orde klein is dus de orde vm1 grootte zelf
groot is .. Zo is de orn.vang vm1 het type bepalend voor de omvanc; vm1
de orde en omc;ekeerd.
QJ?~ne:i:-kinr:ren alr;emeen:
--essentj_eel voor een ruimte is de kvr2:nti tei t; di t tov de menseli.jk'
maten,maar ook tav de geestelijke ervaring.
--doordat de mens een hrizontalc kijkrichting(vooruit)hecft 1 heeft
hij een v~_ri.:ikaa; v~~-t.k. nod~g~ ~ls beein~~ging van een ruimte
--toepa,:::iSlng ree~(SCn.4bon_°"~c_i_(_g:Q,lden u!lede) 1 1 2 3 5 8 13 21. e • •
deze nadert naar l+a=a •
Plastisch ~etal~l 1 i 2 ~ 3 4 5 7 9 12 16 21 28 37 •••••••••
controle: l+a=a·> en a 5 -a'T=l •
&

0

.£1-rchi t~S,~J-'be~~Ch2_1:3::vi~E!·l:~~ll-: Om vormen te kunnen onderkerrnen zJ_ ;Jn
c::.m1 elkaar bec..mtuoo:rci_ende vla1cken nodig.Het ui tvangsm.m-1~__Js Q&
:!}.atuurl:,;Ulf_~ P;egevenheid vm1. de ruimte. Voorbeeld: iets ui t de na-·
tuur vreg11emen en daarvan iets mo...1cen: een steen oppakken ;1·raar die
gelegen heeft ontstaa t een kuil en vraar hi;j neergelegd 1·rnrd t
ontstaat een bergje. Huizen verschaft de natuur niet kax1t en
klaar,maar i'Je richten ze er \'/el in op 9 en de natuur levcrt de
materialen daarvoor.
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Bouwen is dus een verlengstuk van. de natuur en tevens het oprich ten van massieven,die een ruimte omsluiten.
Van een vorm is pas sprake als de oppervlakken am1 elkaar beant\1oorden. Zo heeft de aarde zelf voor ons geen vorrn ·want we
zien alleen een plat vlal\: ,met leegte daarboven. Bij een bal wel,
tov zijn middelpunt.
Definitie: Habijheid is de ruimte direkt om een bouwsel heen,dus
ontstaat een tweede binoom(=onverbrekelijk bijeen behorend), na
vol/hol: bouwsel/nabijheid.
Bij een bouvrsel ontstaat een nieuw fenomeen:binnen/bui ten,vrat ook
weer een binoom is .. Bin.nen is de onderlinge nabijheid. Buiten is de
gezamelijke nabijheid. Dit is het grondbeginsel van de architektonische dispositie. Dus:de afhankelijkheid van bv de grootte van de
stenen en hun onderlinge nabijheid bepalen de intensiteit(relatie
vol/hol). Negatief voorbeeld: als twee stenen te ver (hoe ver?) vru
eDcaar kornen te liggen, dan hebben ze geen onderlinge nabijheid meeJ
Konklusie: voor een verhouding zijn afstand en grootte essentieel.
Lijn/vlel\:/volume ( :.::trinoom), vol/hol en bin...YJ.en/bui ten vormen met hun
afgelteide betrekkingen de essentie voor de architektonische dispositie.
Opmerking:de lijn is het aangrijpingspu..Tlt van de ordonantie.
Laatste opmerking:in de vorm moeten funktie en ex:pressie samengaan.
Vitruvius onderscheidt 6 fal(toren:
samenspel vd maten(niet de maat terwille van het
--Ordonan tie
gebruik)
juiste onderlinge :plaatsing.
--Di§J2ositie
bevallig voorkomen van lengte/breedte/hoogte.
--Eurythmie
samen meten;maten vergelijken.
--.Qymetrie
--Decor
--Distributie
economische aspekten.

- blz 19 -

Blok,staaf en plaat

1) De kwantiteit,die ons in de architectuur door de massieve
uitgebreidheid der wc:mden op een objectieve wijze wordt gepresenteerd,hebben we door het plastisch getal leren kem1en alsof het ·
inplaats van een hoegrootheid,die 1.ve meten, een hoeveelheid \"las,
die we tellen. De vormen van dat massief der wanden moesten hiervoor warden gerechtkant om zodoende de lijnen op te leveren,die
voor het waarderen der grootte nodig zijn. Door een drievoudige
lineaire verhouding met de eenheid van grootte kan dan de grootte
van dat driedemensiona1e gegeven bepaald worden.Door ons voor
de drievoudige verhouding te beperken tot de verhoudingen tussen
de maten van een matenstelsel 9 die de drempelmaten vertegenwoordigen van de onderscheiden typen van grootte,is het bovendien mogelijk geworclen om van de konkrete grootte der massieve uitgebreidheid niet alleen het type van grootte te kennen maar tevens de
grootte zelf. Zoals \·re door het abstracte getal de hoeveelheid der
dingen kennen,zo kunnen we nu door het plastisch getal hun hoegrootheid kennen.
2) Omdat de vorm van het gerechtkante massief gedetermineerd wordt
door de onderlinge verhoudingen tussen de groottes van zijn drie
afmetingen, is het nu ook mogelijk gevmrden om behal ve de grootte
van de massieve vonn, ook die vorm zelf te leren ke1men.
Op deze wijze laten we de konkrete vormen delen in de kebaarh.eid
van de kwantiteit als zodanig. Iedere gerechtkante vorm presenteeri
zich als een onderlinge relatie tussen de figuren van zijn begrenzende oppervlakken;en deze figuren op hun beurt warden gedetermineerd door de relatie tussen de lengtes van hun begrenzende lijnem. De langste van deze lijnen zullen we steeds lengte noemen, de
kortste daarentegen breedte.
Door ons voor de lent,te en breedte der figuren te beperken tot de
acht maten van een stelsel,beperken we tevens de figuren van de
vlakken tot een achttal,het vierkant met gelijke af'metingen in
lengte en breedte meegerekend. Van deze figuren kunnen wij ons een·
voorstelling te maken door het grate geheel als lengte successievelijk te kombineren met een breeclte die overeenkomt met de achi
maten van het stelsel.(tekening)

I
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Deze acht figuren warden dan gedetermineerd door de acht verhoudingen die tussen de maten van een stelsel bestaan,de gelijkheid
meegeteld.
l:l,3:4,4:7,3:7,1:3,1:4,1:5 1/3 en 1:7.
Indien we rekenint:; houden met de minimale afwijkingen cler marges,
dan is 1?ij e~:r:- groot~ti afme~ingivan 1 100 1 de kleinste afmeting
successieveliJk 100, /5~,57,43,32~,24~,18~ en 14.
3) De verhoudingen tussen de maten van een stelsel,die ons in de
vorigll? les(manuscript nieuvre boek Van der Laan) op een symmetrisch
manier vrerden gepresenteerd, warden ons hie:r eurythmisch voorgehouden. Toen \·Jerden verschillencle maten in een zelfde richting met
elkaar vergeleken,het!--:dj met eLkaar in superposi tie,hetzij in
junxtaposi tie ;nu \·mrden de ma ten in de verschillende rich ting van
eenzelfde figuur met elkaar vergeleken,lengte en breedte .. Dit heef
ten gevolge, dat de verhoucling tussen twee kwantitatieve uitgebreidheden ons als een kwaliteit,als een zichtbare hoedanigheid va
een oppervlalc getoond wordt.Iedere verhouding krijgt door de fir;uu
die zij determineert een zelrnre physionomie.De figuren doen zich
voor als velden en stroken. Hoe verschillende maten van de velden
zijn,hoe smaller'zij worden,totdat er spralce is van brede stroken
die tenslotte bij een verhoudingtussen de uiterste maten van een
stelsel tot smalle stroken worden.
4) Om one een voorstelling te maken van de acht figuren kunnen vre
ook uitgaan van het kleine element en dit successievelijk met alle
andere maten van het stelsel kombineren.

Bij een breedte van 100 is dan de lengte successievelijk 100,
132-~,175c~,232~,308,408,540~- en 716. Deverhoudingen tussen lengte
en breedte van de figuren zijn hetzelfde als die,waarbij van het
grote geheel wordt uitgegaan. Het zijn dezelfde velden en stroken
maar de velden worden nu niet smaller,maar langer,totdat er gesproken moet vrorden van een korte strook, die op zijn beurt weer
langer wordt. Er zijn dus twee grondtypen van figuren,veld en
strook en deze gaan _langzamerhand in elkaar over. Ieder type heeft
vier variru1ten: zeer breed,breed,smal,zeer smal,als de kleinste m
maat,de breedte,varieert; zeer kort,kort,lang en zeer lang,als de
lengte varieert. Door de vier velden warden de verhoudingen gepresen teerctt; die we het eerst tesamen met de grondverhouding hebben
afgeleid. Behalve de gelijkheid 1: 1, zijn het de e;ronclverhouding
3:4 en de verhoudingen 4:7 en 3:7. De eerste twee vertonen zich al
brede of korte velden,de laatste als smalle of lange velden. De
vier stroken vertonen de verhoudingen,die hierna van de grondverhouding zijn aggeleid 1: 3 en 1: 4,het zijn de brede of korte stroke:
De verhoudinc;en, die het laatste zijn afgeleid worden door de smaJ_l
of lange stroken vertegenwoordigd;het zijn de verhoudingen 1:51/3
en 1:7.
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5) Met de acht maten van een stelsel kunnen slechts acht onderscheiden figuren warden gevormd;dezelfde figuren kunnen zich
echter in verschillende groottes voordoen. Het veld met de figuur
van een vierkant kan alle acht maten tot zijde hebben en daardoor
acht verschillende groottes. De smalste strook echter,met de verhouding tussen de zijden van 1:7,kan maar een keer voorkomen omdat
deze zijden de uiterste maten van het stelsel vertegenwoordigen.
Naarmate de figuren, smaller of langer worden,hoe minder hun aantal
wordt.Alle f'iguren,die we hiervoor vermeld hebben,laten zich systematisch in een grote rechthoekige driehoek rangschikken.
In de richting van de schuine zijde der driehoek liggen de figuren
die slechts in grootte van elkaar onderscheiden zijn: 8 vierkanten
7 veld en in de gronverhouding; 6 en 5 smalle veld en, Llr en 3 brede
stroken,2 en l smalle stroken.In de richting van de ene rechthoekszijde zijn de velden breder of smaller,in de richting van de anderE
rechthoekszijde langer of korter. Alle tesamen zijn het 36 figuren
die met acht maten gevormd kunnen ·warden.
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6) Iedere gerechtkante voluminieuze vorm wordt begrensd door drie
vlakke, rechthoekige figuren. Van deze drie figuren zijn er slechts
hree bepalend voor de vorm, terwijl de derde noodzakelijk ui t de
beide andere voortvloeit. Deze derde figuur onleent zijn lengte aar
de ene figuur,en zijn breedte aan de andere. Wij zullen steeds de
figuur met de grootste afmetingen en die met de kleinste afmetingen als bepalen beschouvren voor de vorm. Zodoende word t de lengte
van de kleiste figuur tot breedte van de vorm en noemen we haar
breedte de hoogt van de vorm,. De grootste bepalende figuur wordt
zodoende gedetermineerd door de lengte en breedte van de vorm,de
kleb1ste door de breedtte en de hoogte. De derde figuur,die van
beide afhankelijk is wordt dan c;edetermineerd door de lengte en de
hoogte van de vorm. De grootste afmeting van de vorm is dus haar
lengte,de klei.nste haar hoogte en de breedte ligt tussen beide in.
Ook nu moeten we nagaan,welke vormen kunnen ontstaan cloor het same1
gaan van twee van de-; acht onderscheiden figuren.
Als we ui tgaan vai."1. het kleinste vi erk ant, gevormd door twee kleine
elernenten van het rnatenstelsel en we la.ten deze figv.ur successievelijlc met de acht figuren, acht vormen l)epale, dan ontstaat eerst
de lrnbus,door de kombinatie van de tvree kleinste vierkante velden.
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Als dan het ene vierkante veld zich verlengt tot een langer veld,
· zal de blokvormige lrubus zich ui tbreiden tot een langer blokje,
vervolgens tot een k:orte staaf en tenslotte tot een lang9 staaf.

De lange staafvorm wordt bepaald door een klein vierkant veld en
een lange strook. Haar ook dit kleine veld ken uitgroeien tot de
andere onderscheiden figuren en steeds lal'lger uorden, totdat de
lange strook bereikt is. De andere bepalena_e fic;u.ur, wordt daardoor
steeds breder, van smalle strook tot brede strook en daarna vai1 sma1
veld tot breed veld. De lanP:;e staafvorm neemt daardoor geleidelijk
een plaatvorm aan.

Haar ook het k1eine vierkante veld van de voorlaatste lange staafvorm ka~n zich ver1engen tot een 1ange strook, hetgeen nieu-we vormen
zal opleveren. Als dit kleine vierkc:mte ve1d zich echter tot de 1
langste strook verlengt zal een plaatvorm ontstacm,die identiek is
met de voorlaatste plaat van de eerste serie.

Hier ZJ.Jn slechts zeven onderscheiden vormen mogelijk;en dit aantaJ
zal steeds minder 1·wrdenrnaarmate de kleinste bepalende figuur
oorspronkelijk behoord heeft aan een kortere staafvorm.
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Op deze WlJZe kunnen de twee bepalende figuren door hun achtvoudigheid 36 onderscheiden vormen tot stand brengen,die zich systematisch laten rangschikken in grote rechthoekige driehoeken,
evenals de figuren zelf.
De 36 figuren vertegenwoordigen alle mogelijkheden van figuur en
grootte. De 36 vormen zijn echter allen onderscheiden en komen
slechts in een grootte voor.

7) De acht onderscheiden figuren hebben we in velden en stroken
verdeeld en daarna iedere groep in smalle en brede of korte en
lange specimen. Om echter de 36 onderscheiden vormen,die op deze
acht figuren gebaseerd zijn,eveneens een voor een op hun verschijningsvorm te herkennen zullen zij in meerdere groepen moeten worde:n
verdeeld en onderverdeeld., De driedimensionaliteit van de vorm
geeft hier zelf aanleiding toe,want nu zijn het aanstonds clrie
kategorie~n van vormen,die zich aanbieden:blokken,staven en platen ..
Bovendien komt er voor een nadere precisering het onderscheid tusse
platte en dikke vormen bij. Van de blokken zijn alle begrenzenden
figuren velden,terwijl van de staven en platen slechts een vlak
de figuur heeft van een veld. Bij de staven is de kleinste bepalende figuur een veld,de grootste een strook;bij de platen daarentegen
is de kleinste bepalende figuur een strook en de grootste een veld.
De derde figuur is in beide gevallen steeds een strook.
De acht figuren werden systematisch naast elkaar op een rij gezet
met aan de ene kant de velden,aan de andere leant de stroken. Beide
groepen gingen geleidelijk in elkaar over. De 36 vormen laten zich
systematisch in een grote rechthoekige driehoek opstellen met de
staven in de rechte hoeken,de blokken en platen in de beide andere
hoeken • .A.an ied.ere zijde van de driehoek is er dan sprake van twee
soorten vormen,die geleidelijk in elkaar overgaan • .A.an de ene
rechte zijde zijn er blokken en staven; aan de andere rechte zijde
staven en platen • .A.an de schuine zijde bevinden zich blokken en pla
ten. Bij deze schifting der vormen valt op,dat in het midden van de
driehoek een groep vormen overblijft,die noch blok,noch staaf ,noch
plaat genoemd kunnen worden. \'lij kunnen 10 blokken, 10 staven en 10
platen tellen, 1·mardoor er 6 vormen overblijven, waarv-oor we de naam
schuldig blijven.
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Van deze 6 vormen hebben teThens twee vlakken de figuur van het
veld en slechts een die van de strook. Het zijn bovendien de beide
velden die a.ls grootste en kleinste figuur de vorm bepalen.
Bij de vlaldce figuren gingen de velden zond.er tussenfiguur geleidelijk in elkaar over. Hier zijn echter duidelijk vormen aa11. te
wij zen, 1'1aarin de blok-, staaf- en plaatvorm a.ls een supervorm samenkomen. Het is alsof de vormen zich vanuit deze superieure groep
schiften in bloldcen, staven en platen. Uij kunnen cJ.i t fenomeen vergelijken met het schiften van het licht in de kleuren rood.,.geel en
blauvr. De vormen van de kerngroep zouden we dai1 a.ls blallke vormen
kunnen aanduiden.
8) Als we de ker.agroep van b1allke vormen uit de driehoek van 36 vor
men nemen,valt de grote driehoelc in drie kleine driehoeken uiteen:
een driehoek met 10 blokken, een ancler met 10 staven en de laatste
met 10 platen.
In iedere driehoek van de blokken wordt de rechte hoek ingenome:m.
door drie lange blokken en de beide andere hoeken door dikke en
platte blokken., Hetzelfde geldt voor de beide and.ere driehoeken met
de staven en platen .. Bij de staven onderscheiden we korte,lru1.gd en
platte staven;bij de platen dikke,smalle en platte platen.
Iedere driehoek valt zodoende in drie groepen van drie uiteen,met
in het midden een vorm, ·waarop de drie kwalifikaties niet van toepassing zijn. De groep blokken heeft in het midden een blok,dat
no ch a.ik,noch lan[W. no ch plat is; de staven een staaf die no ch kort
noch lang,noch plat is en zo ook de platen een ideale plaat die
noch dik,noch smal,noch plat genoemd kan wordenol<:venals de grote dI
driehoek in het midden de kerngroep van blai-1ke vormen heeft, 1·raarop
de onderscheiding ~1. bloYJ\:en,staven en platen niet van toepassing
is,zo heeft iedere kleine driehoek .!ill het midden een vorm. vmarop
de nadere kwalifikatie van dik, lBng en plat niet van toepassi:..r1g is.

9) 13ij nadere beschouwing va...n de kerngroep met de zes blanke vormen kan ook daar een nieuv.re onderscheiding ·warden aangebracht.
Ook cleze zes vorrnen litsgen in een driehoek, waarbij de c1rie voi'"'Inen
die op de hoeken van de drichoek liegen zich andE~rs voordoen, da.n
de drie die in het r,1idden liggen.

,.
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De vorm die in de rechte hoek van de driehoek lic;t houdt het midden tussen een blokvorm en een plaatvorm maar heeft met de staafvo:r
niets gemeen .. Op dezelfde man.ier hebben van de beide vormen,die aan
de andere hoeken van de driehoek liggen 9 de ene niets gemeen met de
plaatvorm,maar houdt het midden tussen blok en staaf, tervrijl de andere niets f;emeen heeft met de blokvorm en het midden houdt tussen
staa:f en plaat.
De drie middelste b1anke vormen hebben echter met alle vormen iets
gemeeno Het is alsof in deze drie vormen de onderscheiden kategorie
~n elkaar het dicht::-}te naderen., Door hun eminente v;aardc; spelen zij
in de architektuur een voorna.me rolo
10) Iedere vorm V2TI het tota1e gam.ma vm1 36si '·rordt dus in drj_e
stadia gedeter.mineera.• EIDrst wordt het gamma vanui t een middengroe:r=
in drie hoofdgroepen verdeeld: blokken~ staven en platen., V:ervolgeiu~
word t iedere hoo.fdgroep vanui t een ccn trale vorrn verdeeld in d:cie
kleine groe11en met cle kwalifikaties vm1 kort en lang, f3mal en breed,
dik en plat .. bn ieder van deze kleine groepen kent drie specimen.
In het midden van deze negen kleine groepen ligt dan de r,roep van
drie eminente blanke vor.men,omgeven door de drie overgangsvormen
tussen de t::;.rot~ __g):'gepen. _])e tien groepen van drie vormen worden
zodoende gescheiden door zes vormen. Het zijn de drie kenvormen van
iedere hoofdgroep en de a.rie overgangsvormen t-ussen deze hoofdgroe~·
pen,genomen uit de kerngroep van blanke vormen.

Als we de analot;ie met de kleuren van het spektrurn doorzettcm, dan
zouden we de ker-Dvormen van .:Leclere hoofdgroq) met primair rood,
geel en blauu moeten vergelijken. De andere vormen van deze hoo.fdeJ
groepen geven dan op een gcnusnceerde man.:Ler dezc klc:rnren vrner ..
De cl:rie overgongsvonncm. mo et en clan vc~cgeleke:n 110rden mot de secu.ndaire kleuren oranje,groen en paars,, Op deze 1Jijze be;:;e;homrnn v1ij
dai.vi het totale vormengamrna
..
als het palet van een scldlder., Uit di t
"
"
• •
,
1 .
l -J .
gamma word.en
a.mi
o.e
vormcm 1·.u:LJ
eeDgezoc1:1c
9o.ie ctoo:r. 1Ufi. _one GJ.>. .inge
betrekkingen de c'\ii:;:posi tie van de arcl'li tektuur ui i:;mai:ccll,.
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11) Met de acht onderscheiden figuren,die uit de acht maten van
een stelsel voortvloeienzijn dus 36 onderscheiden vormen tot
stand te brengen. Zoals echter met die acht maten van het stelsel
dezelfdo figuron in diverse groottes kunnen gevormd worden,zo
kunnen ook met de acht figuren dezelfde vormen in diverse groottes
gemaakt worden~ Als we ons beperken tot de acht onderscheiden ka..n
de kv.bus maar een keer tot stand gebracht vrnrden. Met de 36 figuren
in hu a_iverse groottes kan de lrubus acht verschillendc groottes
aaJ.memen; ook de andere vormen kunnen diverse groottes aannemen.
Ui t kvn.mti tatief oogpunt zijn er dus meer dan 36 mogelijkheden voor
de vorm~ die 1·rn opnieuw kunnen inventariseren ..
Als 1·rn de grate driehoek beschom·Jen, v1aarin de 36 onderscheiden
vormen zich laten rongschikken, dm1 is het duidelijk dat van al dezE;
vor:me11 geen kleinere specima mogelijk zijn, o:-Hdat de kleinste afDeti
steeds overeehkomt met de kleinste maat van het stel:c:;cl. Van a_e
acht vormen in de rij die gaat van de platste plaat tot aen de
langste staaf zijn geen grotere vor:men mogelijk 9 oma_at hun grootste
afmeting overeenkomt met de grootste maat va.n het stelsel.
Van de volgende rij echter met zi;jn zeven vormen la;mnen de beicle
bepalende figurcn vergroot worden,de grootste figuur echter slechts
~en keer. DezG zeven vormen kunnen dus een tweede maal voorkornen
en laten zich op de eerste rij ra:ngschikken~

Op dezelde manicr kunnen de vonwn v0.J1 de derde rij driemaal voo:cko;nen en tenslotte komt cle kubus acht maal voor. Alle vormen,die
met de 36 figuTen tot stm1d gebracht kvnnen warden zi;jn 120 in
getal en laten ?;ich tot ecn groot viervlak opstapelen., Van di t vier
vlak zijn tvrne driehoeken rechthoekig 9 die elkaar in een van hun
rechthoekzijden loodrecht ontrnoeten. In de onderste laag liggen de
36 oorspronkelij1::e vormen, in de volgende laag 28 vergrote vormen,
in a_e volgendc 21 en zo steeds minder, totdat in de top slechts l
vorm ligt,de erootste kubus.
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12) Zoals in de driehoek van 36 fi,guren in de rechte hoe1<: de
stroken la['.;en en lan::;s de schuine velden, zo liggen nu in het grotE
vie:rvlak met zijn 120 vormen de platen en staven in de rechte
hoeken van de beide loodrecht op elkaar staande vlakken, terwijl
de blokken zich opstapelen langs de opsta[~nde zijde 'daarin de beidE
anc1ere vla}::ken elkaar ontmoeten. In de kern van het viervlak
lj_gr;en de l)lanke vormen verscholen. De bloklcen zijn 60 in getal;
de staven, platen en blanke vormen komen ieder 20 maal voor.

13) Voor de ficuren, waarnee de vormen tot stand ZlJn gebracht,
hebben v:e ons tot nu toe beperkt tot cle acht figu.ren, die met cle
acht naten van een stelsel h.'lmnen 1·1orc1en gevormd. Zol2.ng die maten
tot ee:o.zeli'de s·telsel behoren, hetzij authentiek, hetzij a;fgeleid
dan ontstaan steeds dezelfde acht fig11ren.
Inclien echter de beide maten van een figuur niet tot eenzelfde
stelsel behoren, zodat de ene authentiel: is en de andere afc;eleid,
dan on tstaon acht andere fig;uren. ·de spreken dan van afgeleide
ficure:1. en noemen de oorspronke1ijke figuren authentiek. Ieclere
authcntieke figuur heeft dan zijn eigen afgeleide figuur, vmarvan
ofv1el <ie breeute ofuel de lengte de afgeleide is van de oorspronkelijke nuthentieke maat. In het eerste {!;eval noemen we de figuur in
de breedte afcaleid, in het tweede geval daarentegen in de lengte
a:Lgeleicl. Vo:n de .in de b:i::'eed te afgeleide figuren kunnen vre ons een
voor::;telling maken door hst authentieke grote geheel als lengte
successievelijk te lco~:1bineren met een breedte die overeenkomt met
de acht maten v.cm het afgeleide stelsel.
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Bij een lengte van 100 is dan de breedte successievelijk gelijk
aan: 86,65,49,37,28,21,16 en 12.
Van de in de lengte af geleide figuren maken ·we ons een voorstelling door het authentieke kleine element als breedte te kombine·ren met een lengte die overeenJrnmt met de acht maten van het afgeleide stelsel. Bij een breedte vo.n 100 zijn dan de lengtes
successievelijk: 86 9 114,151,200,265,351 9 465,616.
De eerste figuur van deze tweede serie is kennelijk gelijk aan de
eerste va..n. de eerste serie,want beide zijn de afgeleide van het
vierka..n. t 9 waarvan de lengte niet onderscheiclen is van de breed te.
De tweede figuur van de tvreede serie lijkt ook hetzelfde als de
eerste van de eerste serie, evenals de derde vru1 de twee de serie
lijkt op de tvreede van de eerste serie .. Dit geld t voor alle volgende zodat de laatste van de tweede serie lijkt op,de voorlaatste
van de eerste soriee Deze figuren der beide series zijn echter
niet volkomen identiek. De in de lengte afr;eleide figuur van de
fig;uur 4: 3 verschil t enigszi..ns van het in de breedte of lengte
a:fc:eleide vieTl-cc-1.nt., I3ij het afgeleic1e vierlrnJ1t is de verhouding
86: 100; bij de in de leni:ste afge1eide va..n. het veld 100: 132-~t is
de verhouding echter 100:114,, Om identiek te zijn met het afgeleide vierkant,zou de kleinste maat echter 98 moeten zijn,de
tweemaal afgeleide maat van 132~. Wij vreten ui t de beschouwingen
over de matenstelsels(VIII;l3 en 14) dat 98 de verminderde maat
is van 100 en dat dus de verhouding tussen 100 en 114 een verklein.de verhouding is. }3ij de in de breed.te afgeleide figuren zijn
de afmetingen in een normale afgeleide verhouding;voor de in de
lengte afgeleic1e figuren zijn de afgeleide verhoudingen tussen de
afmetingen verkleincl.
14) Omdat de afgeleide V8Jl een maat ui t een au.thentiek stelsel steE
het dubbele is van een Jdeinere maat ui t dat stelsel,kunnen ·\'le ons
een afgeleide figuur voorstellen als een verdubbeling vai.J. een
authentieke figuur. Het afgeleide vierke:mte veld bv is een verclu.bbeling van het smalle veld met de verhoudinc; 3:7.
De verdubbeling van een authentieke figuur in de breedte geeft
ons dan steeds een norm2.le afgeleide figuur terwijl een verdubbelin
in de lengte leidt tot een afgeleide figuur met een verkleinde
afgeleide verhouding tussen de maten. Wij kunnen hier spreken van
een verminderde afgeleide figuur.

_D
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15) Als we ons voor de figuren,waarmee de vormen tot stand
gebracht worden,niet beperken tot de authentieke figuren gebrui..lren, zal het garnma van 36 authentieke vormen zich aanzienlijk
uitbreiden met een aanta1 afge1eide vormen.
Vormen ku.nnen op dric verschillende ·v;ijzen worden afgeleid, i11 de
breedge,in de lenete en in de hoogte. A1s de grootste der beide
bepalende figuren in de breedte afge1eid is,zal de kleinste der
beide bepalende figuren nooc1z8lcelijk .in de lengte afgeleid zijn,
terwijl de derde figuur authentiek blijft.

Iedere afgeleide voJ:'r:i. kent zodoende steeds tv1ee afgeleide figuren
en een au then ti eke figuur; de figuren J;::u_YL.'1.en nooi t alle drio ai'ge··
leid zijn.
De in de lengte af geleide figuur onderscheidt zich maar aJnper van
een in de breedte af goleide figuur zij is er een vermindering van,
·waarbij slechts sprake is van een minimale speling van 1/7 van
1/7 deel., We lamnen dus zeggen,dat er naast de acht authentieke,
acht afgeleide figuren bestaan.
IIJ:aar voor de afgeleide vormen is er een groot verschil tussen
vormen,die in de breedte,lengte of hoogte zijn afgeleid. Zelfs al
maken we geen onderscheid tussen in de lengte en in de breedte
afgeleide figuren, d,c:m nog laat het naast elkaar bestaan van 2
afgeleide en 1 autJ1~'i'ltieke figuur drie mogelijkheden toe vool" de
drie figuren,die de vorrn begrenzen.
A1s we de drie figuren a, b en c noemen,ku.nnen of·wel a en b, ofwel
b en c,ofwel a en c afgeleid zijn.
Het zijn de drie ondcrscheiden gevallen,die zich voordoen bij een
in de breedte~indc lengte of in de hoogte afgeleide vorm. Voor de
kubus,waar de drie figuren identiek zijn,bestaat slechts een afgeleide vorm;een vorm met twee identieke figuren heeft twee afgeleide vormen,alle andere drieo De 36 authentieke vormen hebbeb zodoende samen 92 af r;eleide vormen en voor het totale gamma van 120
vormen zijn 288 afgeleide vormen .. Al deze afgeleide vormen zijn
slechts te kern1en in huJ1 relatie met de authentieJce vorm, waarv<c JJ.
zj<j in de b::eeedte, iri.t1e lengte of in de hoogte afgeleid zijn.
Hij 1et.mnen dus volstaan met de systematische onc1erscheiding van de
36 authentieke vormen.
1
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Willibrorduskerk te Almelo
De Willibrorduskerk te Almelo is door de architekt Jan de Jong
onti.·vorpen,met inachtneming van de regels der archi tectonische
ordonantie en dipositie,zoals die sedert do oorlog in Den Bosch
zorgvuldig bestucleerd en onderwezen vrorden.
De ordonantie beoogt een sa..rnenspel Von maton die het gebouw in
zijnplast'ische uitgebreidheid bepalen. De vorm van het huis is
in de eerste plaats het gevolg van een aarrrenvoeging vai'J. gescldkte
materiaJ.en,ma2,r diezelfde vorm is tevens ui tga11gspun t voor het
vervrnrkelijken vcm. een plastische orclonan. tie o De elem.en ten van een
gebouw waarvan de ma ten door ons gebruikt uorc1en om een ordonan tie
te realiseren,behoeven niet steeds massieve elementen te zijn,zoal
bv kolomnen en vra.:n.den.,Het kun:nen ook openingen of ruimtes zi~jn
zoals ramen en deuren of afstanden tussen de kolommen .. De maten
vo.n een gebouv1 9 die door de ordonm1. tie op elkaa.r betrokken vrordcns,
ha:ngen dus af van de hoedanigheid der dingen clie we door die r;1aten
bepalen en van hun plaatsing tov elkaar., Het is de §J:_spositi.~ die
dit regel t., Zij beoogt volgens de klassieke forrnule~ de juiste
onderlinge plaatsing van de dingen en de oordeellnmdige ui tvoo:r-ing
van het ·werk,krachtens saiuenvoeging van maten die in overeenstemmi1
z:tjn rr1et de hoed2.:nigheid, de kwali tci t van de dingen. De o::cdona.ntie
bascert zich op de kwon.titeit, a.e dispositie daa:i:·en tegen op de
kwaliteit der elementen$
Karaktertrekken van deze kerk:
--De grote horizontale afmetingen zijn 1rnnnerkend voor deze ro.inte
-·-De grote,door portieken en galerijen omgcven en door enkele pijleTs ingedeclde zaal is voor een kerk van zeer ongm·rnne propor·ties. Bij een lengte en breedte van 50 en 35 meter,bedTaa.gt de
hoogte inwendig slechts 6 t 7 meter.
--Iedere maat heeft zijn plaats in een groot maar zeer eenvoudig
gamma dat zich op overzichtelijJrn vrijze in het gebouw eta1cert
en waarin een klein hoogtverschil tussen midden -en zijruimtc
tot een dergelijke waarde wordt opgcvoerd,dat de geringe re~le
hoogt8 als het uo,re geen rol meer SJ}eelt ..
--Door de grote omvang van de deuropening iEJ deze statige ruimte
in haar geheel te overzien en omdo,t ha2r verlichtiEg schaars is
wordt men als vanzelf tot een van de beide ,1:1t.ruropeni11gen getrokken, die toegarig geven tot de lich te kerkJ:"'Ll.imte.
--Zander de galerij zolii.den we de ruimte nooit op zijn waarde kunnen taxeren 9 en ooJ<:: nu zou di t maar amper hebben kunnen gebeuren
al.s a.ie ruimte zelf niet door twee rijen zeer ijle betonpijlers
was vercleeld ..
--De openheid van de beide ga1erijen is van dien aarcL, dat de ruirnt:
haar volle breedte von. buitenmuur tot buitcrnnuur heeft behoudcm.
--De meubilering bestaat ui t zeer sober getimmerde \.71,1.renhouten
bai1ken.,
--De totale composi tie \'Tordt verrijkt door zijn kleurengarnma ui tgevoerd door de schilder WrVeHooff uit Vught.
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])9 ui tu rs te ma ten van het gcbouw in lfr-1'.:od to ml in hoogttt
s taa.n tot olka,ar in do gro!idvorhcuding~ indien wij de horizon ta lo afotand. lE'm•;n c.::i.n de grond.slag VD..tJ het gebcL~w en de
vortioalo afst~nd borekeneu tuBschen de ·top van bet gebouw

I>

en een imuginair spiegelbeeld van die top in de grand.
Op die. manier wordt voor beid0 afstantlcn uitgegaan van
tcrrnincrnrcnd<'J puntN1, die van gulijke r.iac-trd<:; r~ijn in dE1 hiornrc h ic d or ri~ao. tvoerj '·1c, De vo 1.kc;·:;v.:in weclcrke oriche :id in he'-~
rjzonta1s z:i.n dt1:r boid.o helftcn n!jst vanzcJf (:Wn rn:~clckn aan.

'

Jn vcrticc-:.10 zin ochtor is de

·s·~cierkoo}~ir;hej,d

ginair. De oene helft wordt ing3nomen door bet
andere door het ~assiof der aarde.
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Het midden in verticals zin ]aat zich daarorn elochts benv.deren doo:t:· vo.nuj.t (~e bcj_de i;ermen der tu·t.c~le 2.fst.::,Hl! ~»~r,
di..~ b be 1E~ Yi:~·r2,1... trna.a t ui t t e z et t ct1
J1 ie rd o o ~~ on s ·tc;,~:1 t cc:~-~ !:1EJ.I'f!.'3'
Ve.n 1/50 dei' tctalc hoogto rorjd;;im hct oigGnl.ijke !Jliddcni
we...:.rvan het ·pli;,t g0h.1jgt. llm.r(;ri het pJiTit hoeft oen VGT£:naJJ.:i.ng pla2,tD van 1/50 vcm do 1n·eccte d01' gevel; hierdoo~:
komt deze breadtemaat in overeenstemming mot de nie~wc bcogtenw.s;c~ de; llo.lve breed-::.o sta.::-.. t in de er·ondvcrhoudir:g tot cl0
hoogte, boven het plint ge~eten. Als wij deze versmalling,
die 2.an ied;:n·c ke>.nt 1/-lOO der gevolb1·.:.•cdte bedraagt, aannc-mcn o.1s Doclnlus ~ C.ai1 7';jn do b:resd t.e on do Loo gt~: wu.:u.··,c:.r.
oorspronkelijk is uitg0gaan nuaccssioveltjk 100 en ~32 1 5 med.
De br8odte en hoov~9 bo~en ~et nlint wordcn dan succ. 98 en
65 mod. Deze moduius is b~ dit ~uis ong0veor 15 oll. groot
(halve voct, halve bakstcien-m~at, koppenmaat)o
f;.

•

II

Eet

g~bouv

bestaat uit muren en eon dak. De hoogte van

di t da.k b0dra.agt ·1/8 d:::r:l va.n do l10og·:;c vc:n-i h:;t gi;:;/:;0Lt·;; boven
he::t pl:lnt9 De onch:::drnnt van de d;:-JdijB-~ ligt cp ·'./1 v:i:1 tovon geme~on, zoodat do breedte v~rr die ]~st opnieuw e~n margo van :/50 dc;r boogtc vo1·mi:., d.v:.z~ do hc:lft vc:m d.li:· pbn:~

hoogte

(4/3 mod,).

(D0 lDat worJt als 1 mod. geteeksnd cmdE~ de indeelj_n·g nj.0t verder gaat.)

De onderkan t van do daklijs t vortegenwocHiigt a.Ls het ware de basio van hot gobouw ten opzicht van bet da~, dat
zich daardoor duideltjk als e~n dubbele maat vcorJoet.
_Hat uitstok van de dakl~st bedraagt 2 mod. Deze marge-in
borizontale zin koDt overeen met die van het plint in vert~
cale zin. De ve:x·houding van do gevel vinden wjj dus terug

tusachen de tcta.1e hooete met inbcgrip van het plintt en de

.
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longte van do dakltjst.
III

De. gevo\ doc~ cen fries in een boven- en ondcrgebouw gedeeld, heeft een raamplaatoing in 7 travee~n. Het fries is
ta beschouwen als oen bekroning van de ondcrbouw. Samen vorrr.8n zij· een afzondcrlijk ().::heel, da. t va11 cmde1'ui t gcmeten
di on t ta word Em. Deze ond0:rbouw bes laat een dubbcle kwa;:t-

maat der total0 hoogto, dat is 32 mod.
llet fri00 zelf is van bovenaf ge6eten en beslaat i/8 van

do totale 0ndorbouw (2 x i/16). De cnderkant van bet fries
komt daardoor op eon pl.aats te licgen, d)o do totale hoogte
van het gebcu.w verdcelt voJ.g-enc clo grondverbouding, Dczo
ond12rk.an t lj.gt op 28 mod. boven he t pl int, De breed. te van

hot

plin~

derbomv~

io 4 med. Deze

friesbreedt~

is dus t.o.v. de on-

wat do dakhoogte is Loov• he.t goheel.

IV
Daar
14 mod.
bnJod te
dus 2 x

er 7 travee~n z0n, is de breedte van iedor trav8~
De ramen hebbcn naar wee-rs.zijden van het hart eGn
van ':
travo0, Da breed te vs.n iedor raam bedrae.gt
2 "' 4 rnodo

/7

De rondo baeldniascn ender de daklijst h0bbon dozelfd0
maat als ~inm~ter, behalvc de midrl61ete die i/7 groot~r
sch!jn i; "te ziJn
Het fries is in ioder tra~ee door de versierin~ in twoeb

en

gedoeld. Ioder vors:LeringsmoU.of is due

7

modo lang bij

een hoogtb van 4 med. De verhouding van zco'n rnotief repeteort de verhcuding v<::n do totalo i::;evel ondor de dakLjst •
Da hoogte van de onderbouw is door da r~ ramcn in drie
deelen vordeeld, waarvnn het onderste staat tot het middel-

•

ete~ ala dit middelste tot het bovensta~ en bovendien als
dit bovenstc deol sto,at tot de beid.e andore deelen sameno
De opvolging :in grootte is dus zuiver volgerw de grondv&r~
houding, zoodat de gozamenlijke hoogte van 28 mod. verdeeld
wcrdt in 7, 9 on 12.
J)e raa!"nh•J<Jgto is 9 mod. bij een 1;reod to V<1n 4 mod. Do verhcudi ng van j_E'c!-ere raar:<i:rpenjne is n.ls :~ : 7. led.er travee
van de ondcr-bouw lH~cft eon ?ielfd.:; ·,r0rhouding~ nJ. 14 : 3;~.
De ramen van de bovenbo'...!w staan direct coven het fries
en zijn van dezeJfds groctte en verhouding als boneden.
Het midden van de rcndo beeldnia ligt op 3/4 raa~1oogte
bovcn het r~am. Bij nadere ~oo~houwing ligt dus dit middon
der nis op eon hoogto van drj.emaa.1 een kwn.rtn:aa t bcveu bet
plint, <lat is eon marge van ~/50 lager dan de kwartmaat van
bovenaf ge~eten zou aan~ijzen.
Juist op bet plint bevinden zich kelderraa~pjao, even

(

•
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.

:

.,,,.r~-------

·····- --·--.- . -

-------

'ffl-~--~r<~:::~---r------·-··

broE:d. ale de groo te r0men maar s Jech t.e 1

juiste msat is mneilijk af te loiden

a

2 mod .. hoog; de

(7/4-mod.?).

]ovon d.~) n:.;,;non en J.>ondc.m d0 boeldnis bovinden. zJch l'Qlla·-

gon van 1 mod. br0edte.
loo.er· tra\ ·e0 ttilt end.er de de.klijst 4 a.fntanden van goot1

3k

I

k1o.ssonp iEide:c ve,n
mor.o De br(0d. te Yan d::i kloss.::n ka,n gesck\ t word,3:1 ('P. 2/9 Y<'n d3 !;llde:>."liri50 o.fstal10. 9 d.::\t is 3/4
mod~
Da hoogto i.B ve1°mocd.o"ljjk d.oze1fd.o"
Op hD t ciak bovin-

don zich bollo en hello pannen, telkena twee tollo en twee
h(.lllo o:p i0dc:.TG k:tcis~:ifr,;kncL I:e 1.1:1.'occlte 111i) d0 1x:-lle l)C\l\
le,at zich metcn a}s 1 rriocL? t1Jl'v;·ijl v&.n d.o h:;llo slechts .~/4
mod< in het ge:dcht komt.

v

De verdealing in 7
EGn d~rgeltjko deeling
rnee V~'..n 1

/6

travee§~
namJl~k

t:r·z:.Vf.·e, dat

behosft een kleine oorre~t~e.
brongt eon overschot met zi~h

it:i i;:;ts ff,ee:c'

de,n 2 uod,

Inde~dasd ligt hct middelsto raaLl onrraveor 1 aod. links
'te.:J.I. hs~~t har-i~.v-a.r1 llet 50b?·-i"N, t;:,n jg b~et 1!3.e. ts·le r~;,D,rJ}J~D.o.r1t

as,n d.~.~ reclr'cGI'ziJdf} ·£:.anz.ion)ijk gJ'Q(.d_c~:::i.· di:w hot eerc t<? lin1',fl <
Mon he,d zich :V.rnmon V{.1o:r·nt1:1ll0!1, dat b•<',(hi p<-t:n.o!.n·h;1n h~t
ov~raQbot

gedsold zouden

hebben~

B~

oen muurdikt ven 2 modo

VQEit)~zooulr~ v•~'rmoedolijk 1foi· hot goval iBt zou dti trn-ves-·~v0rdeeb.ng bog~urn.en cm oinclige.n op hot he.rt
van clo 2.~j~

(e6r:.

murt,.'.1.
De verdcol:i.ng

n.'tn

:l.0d0:c· t.X'a\"00 j n 4 g0otkloi:-.1·-t'-fB 1·and<";1'

laat evansenn ~ote cvGr 5 zoodat oYe~ ds totala efctand 2~
afstanQen en 30 kJoaaen gsto]d k1~nnen word~~. Omdat dez~

dcollng

th0oretie~h

in.29.2:

d(olcn moet

c~schiodon~

blijft

z~'lfB vp dio 29--vou·i:i.ge dc~el:ins 2·1'/~00 cLL 2/9 \'ar, do a.fM
stand ove~. D~sr dit overoenst~mt fuot d8 breodte van icdore
k1ce~ kl3.n aa.n boic.~0 cindc-11 van ck s1.n'io eun volloclige k1:;.is
op HOY.'maJ.c c;,f's'cc.Dd zijn :p]aa:Le viridtn"

VI De drio togon in het Midden van ds cnderb0uw beslaan drie
tr2."vrc;~)(.;n, De jnvroncl:igo b:rt-0dt<: Veen d(:' rnidcJe1c1;G boog ia 6/7
. va,n d.0 travesm::i.;::, t, zo0da t •!ooi he'(; pe~:a.n t
"i
travoomcui i.,

/'l

d.i~

2 mod., ovorschiet

d

J),;_a.~:i.i1zl1·i: van cle riocg

ia- op geJ.ijl:e Lo~igto oJ.s cl0 b'~''lfm-'
kD.nt dt.'J.' rar:1rm, cLio cp 'i6 mod, bovon lrnt pl:il"lt; (op do
helft ve..n do -;;ncl.e:r~;ouw r1et friorl, c1 n 4/7 van dco nnde:rbouw
zond.Gr fri00 ~ l..!JJ '1/4 van de to t;<.11, ho~)gto van b0 t ge bou?t).
Do hoogto van da boogie 5 modo en verdeelt het muur~1ak
bvvf;n d_,~ booga<',r1zct in do g:eonriYel'hi)Udj 115,, Do bovonkan t van
de rolJaag 1igt in het mjcldcn, J)o boo gs traa:I. Yan 6 mod-0
vindt d~a z~n ciddanpunt op ~ mod. ondor de booga~nzato
De beide

z~b~5en

zljn 1 mod. smaller dan de middenboog 1

· zoodat het geheel dur drie bogen met hun vier kolomllien juist
drj e travee breed_ ten bes la.at. Het middonpur~ t van de zijbogen
ligt o1ochtn ~-med. onder de boog-aanzet, 7,codat d.0 lii;venkan tm1 vc.n de clr-io DO[;;•:m even hOC:·g komen .ice J.).ggen t)ll we l.
c.:p 2'i m~d.. boven ht3t plint. 9 d.io op ~/3 van do hoogte van

het geheoL
·
De tQinmuur is eveneens 21 m?d• hoo~, gemeten boYen bet
plint.
.
Da boogstelling staat op twee treden 1 eamen tar hoogte
van het p1int,.
De ondorste tredo is 4 travee~atan lang, de bovenste 3}.
De vo:rh(·uding tuG:::.:::bon cl.e bc-Yc;rwte trcolengte en de hoogt<t
van d'J <Jnd<:'<rbcuw is d.us

breedte

gelij}~

.c"a.n d·e verhvuding tusec-li0n

hoogte van hat gehs0lc gebouw.

~n

De g~)lE1(1:>ngen fd)J: k0Jomm0n 7,.ijn gehasC'erd ?.P oen k}ej,nerc:
mcdulus, on vragcn ocn ontl ~(1-:lng op z:~t;h 1 1n1arv"O(•r c·<:.lJ: ter
de gog0v01.tr:>. onvoJ.d"'":nc~·..: zijn. E0t \-olu:ne 1vc12'rin zich cLi_e g~
leding afsp~elt~ m~et 2 mJd. in horizontal~ zin, \6 modu in
vertical~

zins

h~:nding V;:\n

tot d0

~en ~arhuuding di~

h0t d2,k tot

h~)t

ovoreenctemt raet de ver-

gdwel 1 en vun

d.G

fr:i.oul1T·;;,;.>dte

ond~rbouw.

D-c bcid0 zijbog0n zijn

'b].inclb·.:.g~m

r.:et sch:.)\mmetselw(;:rk g12-

vuld. Bet aantaJ lag~n wtjst uitt dat 3 lagon .in de mudulus
gaan. JJe 1.acen zijn dus ongeve~r 2 duimen cl:i.k~
Bij JY

ri'enslotte kmmen Hjj nog C{.ll1'-3t.;:~tce:ren dat, alb.C0WG1 d.O.
van het gebouw ondor het dak gemetcn 2 mQd. ·kleiner
is d2.n do b:reedte van het plint. di.t .Plint bd1 nj"0t aan
:iGd.erv kant I :aod .. uitsteckt. De verhouding ~:'ai\ pl:i.ni.u5t-13 tok t~it p1:i.n thoogte io a.ls i · ~ 4 < JJ;it u.:i.. t[; t0k bed1·aagt
2/3 mod. 5 z~odat do muur 1/3 mod, d.i. 2 duim 1 over zijn geheele hoogtu schuin naar b~~nen staat.
De d:ak1ijrc1f is geprofDeer-d en heeft van boven ecn uitstekende r2.nd~ Deze rand zc)u 1/3 m;:,io.• breod lrnnnen zijn en c-,-enveci1 uit::;l.e1:8no . .Do verhoudj.ng ·.ran uitstek-Jijst tot J.ijsthc)og.te iu dan ~an 7 : 4, d.~. eal~k aan die van het gohoole gcbouw under do daklijst, on aan dio van.hat versieringsm0tief
van het fr:i0s •
br~edte
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1. Gernert kerk

Jan de Jong.

2. Naarsen klooster

3. Vaals

Jan de Jong.

(1.laasaantel).

4. Veld.hoven kindertehuis (Vermeulen).
5.

l~osmalen:

woningen

V8D

de Jon0 en '.lijnen.

6. Einc1hoven tuindorp de Ilu.y:;: (])elftsche School).

Hoofdstuk II

Delftsche School.

- Granpre Moliere
publikaties.

( blz 31 )

- Intreerede 22 okt. 1924.

( blz 32 t/m 36 )

- De leer van het Schoone.

( blz 37 t/m 142 )

- Afscheidscollege

9

ok~.

1953

·- Prof. Granprc T~oliere plan 6 1972

( blz 143 t/m 149 )
( blz 150 t/m 152 )

- Opdat de :Mensen vrnnen. (ui t: bom1en, wonen, leven). (blz 153,15,';)

- Bijlagen.
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Boeken en publicaties aanwezig in Delft
over ·n·:rar1p:r~-TIOiiere:---

-----------·
-

-

-

-

Aesthetica; college cursus 1947 - 1948.
Brieven over bouwkunst z.pl, 1940 - 1945.
Delft en het nieuv1e bouwen Heerlen 1947.
Het huis in de 20e eeuw, Den Haag, Cedo uitg. 1965.
De leer van het schone. Fotokopie college 1940.
De moderne bouwkunst en hare beloften. Delft 1924
Inaug. rede.
Over de gedaante van het toekomstig Rotterdan; een
bijdrage tot de meningsvorming .. Lezing gehouden op
24 - 1 - 1958 voor het bouwk. gezelschap 11 Stylos 11 •
Over mijn terugkeer tot de moederkerk. Den Bosch
Geert Grote Genootschap 1939.
Schoonheidsleer cursus 1939 - 1940. Delft T.H. 1939
Utrechtse toren:flat roept geen ruimte op. Waar horen
de torenhuizen thuis? Roer niet teveel in onze oude
binnensteden. Overdr. uit: De l 1ijd - Maa.sbode, 5 nov.
1960.
Zoeklicht op de architektuur. Afscheidscollege
Amsterdam, Van So.ane 1953.
Kli ;jnen, J'.Iolie:ce, Verha~en. Een plan voo:c de Kralinger
bosschen.
In : 1.'hunni u sen, II. J. \,'. Gevrel ven cmz.
Woorclen en 1·rerlrnn van Violicre bijeengebracbt door
zijn vrienden en leerlingen.
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Intreerede 22 oktober 1924
Vlij bezitten geen stijl; er zi;:in geen vormen, die wij de
onze lrn_nnen noemen; ans tijdvak is modern en elke nieuwe
vorm doet de voorafgaande te niet, maoJ(t de voorgaande
ouderwets. De bouwambacht heeft door alle wisselingen van
techniek en kunst, een wijze traditie gehandhaafd, die
reikt tot in het vroegste verleden, alle wisselingen van
stij1 hebben iets in het karakter van onze steden onaangetast gelaten. Eet onderwijs moet zich in de eerste plaats
richten naar deze blijvende waarden.
Het is het ontbreken van die eenheid, die orde, die algemene bezieling, die ons voortdurend doet uitzien naar de
toekomst en de verwachting wekt, dat het eigenlijke nog
komen mo et; er zou daartoe anders nj_et zoveel reden zijn;
een tijd die jaarlijks zulke oogsten brengt, mag toch wel
voor zichzelf £:;-e1de:n; zulk een spa..Ylkrach t is in de wereldgeschiedenis niet alledaags en nooi t lc:mg va.n duur.
Wanneer er een nic-rnwe schoonheid komen zal, dan zal zij
niet kome11 uit de kunst; de kunst is altijd bloesem geweest
raaar nooit een wortel; en de schoonheid is nooit een slotsom ~eveest; zij is tegcnwoordic in alles vat culturele
1·1aarc1e bezit, alth;ms in al datgene ua~.1.raan de sc:Jnen1eving
zich geeft. De f3Choonheid is een troff,re spiegel va..Yl het
levc:m; het is in die spiegel, dat ik voor u het beeld van
deze tijd zou willen oproepen; door de vraag te stellen dus,
waar de schoonheicl vru1 onze tijd te kort schiet, en waar ze
overvloedis aan\'rnzig is.
Het is aan de kunfJtenaars verweten, do.t onze voertuigen
schoner zijn dan onze meubelen en dat onze werkplaatsen
schoner zijn dari onze ontvangzalen.
Voor ons b.jclvak is de schoonheid in de wereld van het scheppen; niet alleen op stof'Jelijk gebied: dat van het bedrj_jf,
evenzo op e;eestelijk gebied: van de vrije kumst, dat de kunst
is von het schappen als zodard.r;; rd.et alleen in het strijdmiddel der kanonnen, ook in het strijdr:iiddel der gedachten:
de uit:Ll1~;en Vc'....n s;0ot en veTontuaardi~ing, in de mc:w.tsch2.JJp8lij1{e o:rpositiepo..rtijen. \!ij vinden overal hetzelfde terug:
in de gebieden vru1 het vorden, het sci1eppen en het strijden,
cle zegevi8renc1e scl-LOonhcid; in de gebieden van het zijn vlakheid 9 1Jurr:;crl:L j 1::he:Ld ~ on bcle.n,r:;ri jkhej_cl.
In de grote tijdv~Jcken van de geschiedenis, die we ons te
binnen brengen, was het anders; 1ve denken ons daar zo gaarne
de schoonheid in de blijvende ·vraarden van bestuur, religie
of maatschappe1ijke syr;1bolen; in het paleis, de tempel of
het r:iarktplein; v1i;j stichten geen paleizent onze kerken sta2..11
in de rooilijn en onze centra zijn uitfJlui tend voor verkeer
en reclrune; bij ons is de schoonheid aan de keerzijde van de
onvergankelijke vraarden.
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Dit betekent iets; dit meet een diepe alom tegenwoordige
oorzaaJc hebben;we hebben gemeend dat dit een be1ofte was,
dat de g1a11s van scheppen en vernietigen een schi tterende
belofte inhield voor de schoonheid van het zijn; we hebben gemeend dat de schoonheid van het vrorden ons waarborg
was voor de wordende schoonheid. Dit is niet vol te houclen;
wa11t al zijn onze 1·rerktuigen volraaakt van geleding, daarom behoeft het voorwerp dat ze vervaardigen niet mooi te
zijn; al zijn do ka11onnen en slae;schepen indruk',·re~ckond,
daarom behoeft datgenen wat ze volbrengen, nog niet groots
te zijn; en al zijn onzo kunstenaars vorsten der verbeeldinc;, daarom behoeft het einclcloel van die verbee1ding nog
r;een verheven kunotuerk te zijn; vre hebben al te di1nlij ls
hettegendeel van dit alles gezien.
Br moet een ande:ce groncl aan-v1ezir; zijn en ik zou cleze als
volgt will en aanr;even: \'!8J1neer het zwaartepun t van di t
tijdsbestek li3;t in het schep]Jen en vernietigen, dan is er
een strekldnc; om de aanclacht eenzijdig te rich ten op de·
wercld van het onaft:;ebrol;:en warden en vergaan: van a_e werkelijkheid; en dan d\·raalt in Gelijke mate de aandacht af
van de uereld van het onvergankelijke 11 zijn rr.
n. a. vr. dan is er een neiging, orn het verc;ankelijke te vereeru'.elvigen met het onverg.::mkelijke, om de 1·rnr1ce1ijkheir1
te verecnzcl vigen met de \·Jaarheicl.
de kunst in haar oucle banen was doodgelopen, kvramen
de naturalistcn; de natu:ralisten riepen dat zij \!C1,arheid
zochten en dat zij niets anders clan de \·marheid wild.en
gevcn; maar achterna blijkt datgene wat ze gec;even hebben
niet veel meer te zijn dan een nabootsing van de \'le:drnlijkheid~ ~elnu, het is dit naturalisme, deze neiging o~ de
wer}celi;jkhcid te vereenzelvit:en met de vra8,rheid, 1·rat '.Je
overal terug vinden; en sindsc1ien heeft het de kunst ook
niet losgelatcn.
~ 1 oe:n

Eet realisme, het rationalisrne, het imprs:;sionisme en het
expressionismc zijn ver~:;chillende mogelijkheden van eenzelfde naturalisme. '..'a.J.'1 t het na turalisrne richt zich zo1·1el
op de natuur der dingen buiten de kunstenaar als op zijn
cigen natuuro Het is de natuur van de Jamstenaar, om te
vrorden vervoerd; bij het realismo lii:st het zwaartepun t in
de bui tenv1ereldr bij het espressionisme in de kunstcnaar
ze],f; nmar in beiden vrorc1t de natuur gezocht 9 gehanclhaafd
en on t:r)looicl,. e:.-1 het gemak, vraarr;i_ee kunstenac:n'S van de ene
schol in de o.ndere overgaan i[:3 een aan\'Jijz:Lng te mecr voor
de celijke he~comst. llet is dus niet zo~eer op de waarheid,
de enige bron va.n alle ontroe:cing, maar meer op de ontroering zelve, op het scheppen als zodanig dat zich de aandacht van. cle Jarn.stenaar gi:ne bepalen.
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JJe km1st zou vrij ZlJn, d.\·1.z. vrij van het enige \'Jaaraai.l.
de lrunst gebonden is, vrij van de ·vmarheid; alleen zich zelf, alleen vervoering, emotionele kracht.
Hier kan de kunst haar oude verbond met de schoonheid niet
handhaven; schoonheid is orde en orde 1,1ordt hier tot dogrn.a
en elk dovn.a is een rem ter ontroering; dao.rmee verviel de
lcunst in een ander doc;nm, mo[;elijk het ergste d2.t de ku.nst
hebbcm kan: het dogma der oorspronkelijkhoid. ·,/ant hiermee
vrord t de kunst als een plant bi j de wort el af ge f.meden en
bestemd om te verwelkenvoor zij tot wasdom is gekomen. Het
'i'Tordt een Jnrnst1)0\·1eging van kortstondige impulzon, die
zich door de jaren alleen handhaven kan door ee~1 ontkenning
van de 'daarheicl, door een openlijke strijd met de Dchoonheid en met alle zuivere voelen en denkcn van het·volk ..
Hen kan zich niets ingeuikkelder denken dm1 ee:1 kunstbe':!e·ging op de grondslac; van het naturalisrne; het is strikt genomen geen gronclslar; en daarom zijn ook haar uitinsen in
volkomen teeenspraak met elkaar; het realisme \·ril de onpcrsom1lijkc, o:nbeuogen weergave van de bui ten-werclcl, het
expressionirJ:c.e daartegenover de ueergavc vc:ul. het c;loeiende
ik. \!e kunncn dan oo]-:: vraarnemen hoe zich u.it deze chaos een
bc:1·.reginc; 1osma0.t:t, clie elke toevalligheid van lwt zinne- en
gevoelsleven va,,'1. de ku.nstenaar Hil overwi:cnien, en tevens
a1le nabootsinc; v8n de bui tern·rereld vril uitsluiten. Hier
heef·t zich iets voltrokl;::en, •:rat in de s;cschiedenis der kLrn.st
ongec~venD. ard is: men zuivercle en zui verue ueer en ten slotte
bleef er nicts over dan het \'Ji t van. het doek, het kale vlak
van cle muur, het zwijgen van de dichter.
De tcchniek v·o1c;t wcc;cn, gehce1 verschi1lend van de kunst,
maar in de gc:o:nc1 vertonen zij overeensternining. Ook in de
tec}1niek moet diezel.fde neic;ing naar bcvrijdinc;, naar het
ha.ndhaven en ontplooien vrn.1 de oigen natuur en cleze op te
leg~cn aa:D. de werelcl. daarbui ten 2a.ni:rezi0 zijn. In zover een
vrije lmnst ist moet eT ook een vrije tcchniek zijn en in
zove:r deze s·c:cc2::l::inc; aan.uezic is, volgcn beiden clus uitsluitend hu:a ei2on natuur; voor de kunst is dit de kracht der
emotie, voor de tech:niek de lcracht der productie. Alleen in
zover kunst en techniek blijven binnen de cultuurkring, is
same:m1erkil1r; mor;cli jk.
C2evoren he1) ik reeds 5ezegd, dat het naturalismc niet rnoet
gozion ':JOrden als eon vorm; als zodani[~ is het onverstaa11b2.ar; niet al1cn dat het de vrercld verscheuren zou in even
zovele rijken als er beGrippen zijn, maar ook zou elk becrip
in zic:hzelf vcrscheurd uorden; het naturalisnK is in de grond.
t1.-1eei;lachtig: haar enig doel k011 zijn cle hoegroo·cheid V811
1)::-:ood\J.ctieve of cnotione1e kracht, maa.r de cul tnur ~ou cleze
.....-.eyn
0·"'oler
oe- '·1l~. oeve·1
e-1
er zo·Li d LJ. 0'' ·1J·
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Oswald Spengler's boek, dat de veelzeggende titel draagt:
11 Der Untergang des Abendla11des 11 ,
begint met de hooghartige
woorden: 11 In diesem Buche wird zum ersten l'Iale der Versuch
gemacht, Geschichte voraus zu bestirlliuen 11 • Ziehier dus de
samenleving ten volle aanvaard als een natuurproces, een
plan taarclig organisme, waarvan rnent omroorziene \'Jeersomstandigheden bui tenge::-,loten, alles voorui t kan voors:pellen.
~Coen met de uerelcloorloc; de betovering van de dagelijkse
vernieuuing een ot;enblik v1eelc, is de ges1xrnnen vervmchting
op een stralende toek01~rnt bij velen omgesJ.2.gen.
En zo vinden we dan de meningen scherp tegenover elkaar;
deze zien in ons tijdva};: de beloftc ener niei.:nve schoonheid,
anderen het eincle van een afgeleefdc cultuur.
Zo keren we teru:~ tot de vraag, in de aanvang gestelcl, in
hoeverre ons tijdvalc met al zijn onrust en schi ttering een
belofte en in hoeverre het een on t1cnoping kan zi jn.

De bouwkunde is zeer veelzijdig en berust op de meest uitecnlopende waarden in de f3amenleving• ';J3nneer i:1e eerlijk
·willen oordelen, dan moeten we afzonderen do.tc;ene, v.raarin
de bow.vkunst eenzj_jdi,s is ten offer geval1cm of a&'l de
vrije kunst,
aan het vrije bed.rijf; \'JaJ.1-t in zoverre dat
het geval i9~ lweft het \·1el de glans der teclrniek of der
kunst, r:i:::.ar het is geen architectuur in de eigenlijke zin.
Bom-ren bestaat uit eenvouclige overwegingen en verrichtingen,
maar ze zijn zeer verschi1lencl v2.n aard en claardoor is het
bomvvoJ;: zeer afhm1kelijk. Eet kou\·rvak heeft behoefte aan
klo..arheid, en juist deze heefr ontbrolrnn.

of

Hoe weinig ophef is in vorige eem·1en van de stedebomr gernaalct en hoe dierbaar zijn de vrerkstuklcen, die ons zijn
nc.:::;elaten; nu is het vra.:=i.c;f;tu~c van de steclebom1 duizelingwe1ckendvan veelzijdigheid. Ingeuikkeld in dubbele zin,
\!ant elke troobeling in de r:1Lll'.ienlcvin:; vindt eveneons ',·roerklank in de vvctgevhi.g: hier vj_ndt de architect soms een
nD.U'delijks te doordringen struikgev1as v2..n bepalingen op
zijn weg. Beproefde architecten hebben de klacht geuit, dat
er geen zv1aarde:c opgave mogelijk is dan de bouvr van een
arbeidersv10ning, geen zvmarder examen in beleid, geen groter
beproeving van gecluld; zelfs bij uiterste mede':Ierking van
wnbtelijke zijde.
Onder de vlac; van economische noodzakelijkheid is born·1 en
stedebouw gedrukt; en het is de vraag of ooit het bouvrnn
zozeer is ged\·rongcn tot schaT;J.elhcid als in het 1Jederlarn1
van hci,ar grootf3te ontplooiinE,. E'nsi als noodzaklijk tegendeel
is \·1ellicht nirrl'.rieJ:' ten a8.c'1Zien van cen goecle cconomie zoveel
orn1il en zoveel baldadic;heid aan de dag i:;elegd als in onze
jaren.
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Ons land is een der schoonste der v.rereld; maar het is het
niet door onvervreemdbare waarden; het heeft niets dan hare
vla.kten vru1 land en water en haar eemvig bedauwde hemel;
alles uaarop het oog rust, de dorpen en steden tussen het
zachte tapij t der velden, alles vrat v1ij onder natuur en
kunst verstaan is de verzorging der achtereenvolgende geslachten. Alles is open en eerlijk v1erk van rnensenhanden
en kan ook door mensenhru1den ge:makkelij;c ·wordcn verstoord.
Ons lcmd heeft geen vaste vorm, bet is diepte; diep ziet
uw ooc; in de verte, diep ziet ge in de vensters der huizen,
de donkere vensteroGen nergens ter wereld zo groat als hier;
dicp ziet c:;e in de achterE;ronden van Hem brand t 1 s et sen en
onze B;rachten met hun \·rater en hun zcht buigende vranden c;even diepte en verte tevens; ons land is vlaJ{ en de dingen
zijn kelin, maar het zachte overriet en het dons der wilgen
ve:rvloeien in de at1Josfeer en de geko-rtelde topgcvels,
schoo:cste:nenen open[sewerkte torenspitsen doen de stof vervloei en in het onbegrensde, het kleine vereenzelvigt zich
met de oneindigheid.
Het is nie-[; de schone vorm, het afges1oten wezen, de ornvan.c;
\'lC:lt onze cul tm1r bq)aalt; maar het is die een_voudige \·Jaarheid, die onniddellijkheid die al1es in alles opneernt en
verenigt tot een beelcl van onuetelijlce overgaven en \·:ij sheicl en i;JCclde. Dat if.> de schoonheid von a_i t lage land.
Bet is claarom dat de bou·1·::neesters van onze tijd \·1eer schoonheid hebbE;~:1 kunnen seven zonder de boproefcle vorm. r.:aar het ·
c,emis aan vorm heef·c oolc m1deren in staat gesteld, ver af
te 11ij~{en van het \"lezen van onze cultuu~c; gi~j lmnt nooi t
dieJ)Gr warden doordrongen v211 het overvregend ontlrnnnend
karaJcter va.:·1 de noclerne kunst, clru1 een \'la..r'ldelint; door onze
nieu\'TC stadm·1ijken u kc-i.:'1 geven, uaar alles ged·;·,ro11gen, e;eu.ild, apart en hard is. af.::;esnedon tec;en de zachte lucht.
Ilier heei't de hervorningszin c;eleicl tot de ontkenning van
datscme v1a-c a~m ons land, ons voDc En onze cul tuur onafscheiclelijk is veroonden; en nert:=;ens is zoveel eentonig!1eid
en ;rcrv~l~ne; als juist daar vmar de oorspronkelijkheicl tot
ma3~staI is gcnomen.
Elk tijclvak stelt zijn eieen op[';aven, waarvan cle vervulling
tot schoonhej_cl leic1t. De jaron achter ons heb1Jen zich gekenme:ckt door de snel1e groei der steel.en; deze fase in de bouvrkunst is mislukt; het beclrijf heeft c;crer;eerd: het heeft
be'.,:J_it genorn.en van onze steden; het drijft ons erui t. De trek
na;1,r 1miten heeft het karo.k:ter van een vlucht; 01u3 12J1dsc11ap
clreic;t een onafzienbe:~o,r JG11r1penent vo.n sto..d::wluchte1ingen te
\·rorclen. ))e~;;e beHec;ing zal voor1opic; i:rnl aanhouden, ook al
\'!OI'dt ze door de arr:ioed V2J1 de tijd c,erend; allc overice omuerken er toe Beae en ook de bedrijven verspreiden zich over
he·l; 1221c1; 21 hetc;een doo~c een reeks v211 voorgesl0,chten 2.211
nat1.-1_-,_13'~:;c~100,~1 is [';e~:.'onnc:·1, z2,l door cn1:ele c;encr'atieo ku.r1nen
\·1ord.en toniet gec1aan.
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Door Professor Ir. 1~.J. Grenpre l'.ioliere te Delft.
Het Doel van deze verhandling is; te do en ke:r1nen de oorzaak waardoor k11nst :1erken schoon zi jn, in het bi j zonder de
bolr:!':rerken. Alle 1Ietenschap l:>eschou 1Jt het onverm1clc;rli jkc
in de dincen. Sommige takken va."'1 1·1etcmschap handelen over:
be1·Jegine;, i:;olvine;, trilling, etc., c1us over veranc1ering,
doch trachten cleze dingen niet te kennen inzoverre ze vcranderen, cloch in zoverre er in hun ver~'.:n.derin~ vaste beginoelen zj_jn, als de wetten der valbo-..,:egin&, de c;olfbeuec;ing, etc.
In c1e schoonheidsleer behm1del t men de oi1veranderlijke
be:;inselcn, vol~ens \·;elo.e de kunste~1c::.-i.D.J.: mooie dinc~en m2.c·~;:t;
deze leer is dus een gcv1ichtig hulpmidclel voor de n schep:ciencle
kunstenaar 11 • De oefeninc; is de eerste leerschool, doch
oefrn1in3 is niet voldoende om een goed docter, rechter of
klmstenaar te vrorc3_e:1 9 cL_:.ar rrioct de :1etensch2.p i.:10de toe bijdrctc~cm. De leer v211 het schone is de 1·1etenschap van de lamstcm_ci.ar.
1

1

Het mateTic::.tliDJ1e uil vaoz de 1.::l1i1st',·rer1 ;:el1 verkl2.ren uit hun
sto:f.felijke oorzc::.1cen 1 (het beeJcl ui t het narii1er, gJ;:w-inlood uit Glas en look, otc.). Dit is zeer eenzijdic 1 dunr
in totaal 4 oorzaken ucrkza8Jn ~;;ijn, 1·marvan cle stof oorzci.c::-1.\: n:Let de voo:cna2ni::ite is.
!~ristotele s o:c1cie:cscheicl-(; ~- soo:cten van oorzaken:
1
10 " i,·.r~::iro·;;1.,
70 <o:r- (ca-1irs _nl_l·"":::i]·i· '~)
,,-,-1-c';··oorr
l n~" ---;)-Oeloo1~'
~- ·"'-""·-~
/
' V-•-''--' .u"" _- ,._,.
ct.L
,/
__ ~l de Vr0~
•-'-o.
·~~
11
11
2eo Voi"'2noor2;2):Jk >C8.Usa fo:cmaliD)
H
wat.
11
3e. \!e:clcoor:1;~;.o~: \ ce.usa ei'ficiens)
ir
n
hoe.
11
11
4e., Stofoorze.a1-:: ( causa materialis)
n
\-Jaar.ran.

:Cij 1::unstuer1rnn li~t clc nadruk op de vormoorzaak, bij een
gebouvr du::; 011 het :s!lan, 01) de :rn2.ten. \!il men een monument
lercn ken;:-10,1 clan no et ::1cn het op.
Ver\-raarloor::d; nen cen do:c 4- oor:6.cJceD., dan lcidt zulks tot
eenzi~jdic;hcdd, die ori:b,rrichtend \Ierkt op de kunstenac.:r. De
1 r-1'1' de
lrir(J<'!...{--Ll,180l'i
' l. J.'1. 88D.r>l• -id1'" rr (.:>r"C''l"'C'"'"mee
;! - · 0 --'-e
v - ,1.,c_
.. - 0 l• v~ .. --- -- e•e"~..cl
, \_. 0 v' V~J"1d.c.:. 0,c:t__
~
vrecs van ir:lJ:Yulr:iieve kunstel12ars, om door de vretenr3chap hun
kunst te beclc;rvcn.
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Wij zullen nu onze stof verdelen als volgt:
1 e. \lat de kuiY]_st is.
2eo Vergelijl-cing tussen kunst en natuur.

3e. Euttise- en schone ku.:nst.
L1,e. ',!elke soorten schonc km1::-~ten zijn.
5e. Dou\'!Jrnn;=3t (c1eclr:3 schoon~ dcols nuttig) als zod2.nig.
98 ., De ~arns-Cmiddelc;:,1: ( schena zie vol::;ende blad%'.ijc1e)
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Statj_sch: --Uitgebreidheid;
V 0£~TIQ.0_1:z_Q-QJ.f.
Inwenclig~...:i;:~~en- - - ·(blijven L'l het kunstwerk aanwezig)
·

Dyno.rnisch:-Z1;1aarte en 1·1ecrst2:nd
Licht en J;:leur
Sy:mbolen
Orde der
___,..,._.,.
. Wetenschaunen:
-.

--~~-~'.t---

Eathematica
nechanica
Yh;srsica
r sycholoc;ie.

Ui tv~~I'ili3£..-2..?...:L'Z8kCE1- - - li.§:rko9_;;_~::.!_0Qlr.~
'.J:cchniek en gebruikTdrvJ;:ken allecn l'~un
stemnGl on het bou\rUQP.199_:.r:·z_g_o}r,;;_
BestemIYli:i1.g.,
werk).
7 8 • ~7iel:fstandic;hcid van. het ~;:u:n.stvterk( ecml:1ej_d).
.L

88
oC
J

•

•

18

-

':fij zc VCJ.D kcnnen ( ee:n kunsti.:erk moo·c am1.gepast zijn aan
de 11ij ze vc.I1 kennen) ~
•
~oepnssinGen.

·1:1ri1 TS ·1).i 1' ;:_T_f_i,_:.',1~r_nl·'?•

.;~_!........::.;'.~:-..:.:..!;;.__-_-~.~~

Ect \ioord il}n:i.ns-t:;n 1:oi·d·t in mec:rdcJ:'e betc~cenissen of zi1E1.en
gebn.JjJct; de n~;:unst vc.rn een vo:,;el die 7>:Ljn nent bow:rt, de
11
lru..:i:1~:0-tn van het scha2tsc11 rijden, van hc,-l; schr:Lj·v-c:n., etc,,
1,!e spreJcen v;,~}1. l;:u.ns·c ovcrn.l 1,12.ar sp:cake van o.oen of makcn
is, clus kunst is: iets veroorzo.1 :cn.
Doch, deze betc!:en.is is te ru.im: }~r is een c;c;bied va.21 vc;:roor:;;.'J.1;:cn, d;xc te la2['; j_s, 1·:at no;:; c;een :Gurnt is ( vo:;e1nest
"00...,\.,_11,,·,.-c·~)
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zake:'1 uit het nic;t). De lmno<~ ligt claartusscn. De kunst is
b:Lj uitste~c een mm1selijJ:: ver:Joc;c;1.
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\!elk rnenselijk vermocen is de zetel cler kunst'?

Ko.nt ve:cdcdir·;t het volscnde: iecler ve:cr:w«;en '.:orc!.t soorteJj_jk

'5epi::,,ld J'.c1.ar '-- zijn e:C':Lect. Voor icde:r effect cl.us een vennogen ..
Zo

i~3

J1et Wel::'e hct effect( nrcst::i.:cie)
het .......
~c'le i:
a
-het schoj1e 11

vs;:1
11

_.~,-~

II

het verstct:'.1d.
de
een andcr vermoc;en.
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n~ 1 •. he-~ .t;.£.~~:.
Drt :ts l1J.e"G Jlll.rn: het schone in zo1,·re1 vooI·ucrp van het verotanc1 d2.t hct schone bc.::clo.r-ikt, 2.Jn vr;.n de '.Ii1, die het schone
be:.:1int. Ifon behoeft dus geen nicu\1 verr10gcn cl.aarv·oor aan te
i
1
\ j 0 0 r'. ,'C .,_~_ -!·.'
)1. ~uen •. uo ,, eno.2c1 _s
.:..au1c·c
_; van ecn ac-cJ.e::: ~ )JI'O d ucerencL,
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veTinocen en het gevocl is receren, passiof.
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Ook de hartstochten of passies h."Ullllen niet de oorzac.k ZlJn
.van het actieve kunstvermogen: De dieren hebben een veel
sterker p2,ssieleven a.an de mens en zouden dus meer lm..nst
moeten bezi tten. (vergl. voorgaand: 11 De kunst is een bij
uitstek menselijk verrn.ogen 11 J:l.G).
Zetelt de kmu:it in de verbeelding?neen, \·1an t ook de dieren
hebben verbeeld.ing. Zetelt kunst in het onbc-..-ruste? ( dat is
de mening vci~n Kloos). J:Teen, 'Hant oo!-c de dicren leven onbe1·mst.
Zetelt de Jam.st in de uil? ~Teen het schone \'!O~cdt priuair gekend, niet :r;irimair [S8''»lilcl. I·Ien EJ.oet de schoonheid kennen. eer
men er naar km1 streven ( o::.1bekend maakt onbemj_nd) •
In al deze uitspraken zit 1.1el iets 1·1aars, maar het is niet
de volle \'Iaarheid.
Heen, de Jnmst zetel t in het verstand.
· Stamt de 1::unst sons ui t de intui tie? cl. i. hct onrr1iddellijke,
intuiticve inzien? ~Teen, ons verst2.ncl kent nict onmiddcllijk,
1;i0.ar cloor 2'.1idc1el vcir1 zintuic;e:,1 o I'.ovei1::1ien is : ::unst l;J_'oductiei',
inzien is cl.it niet .. Hoe kan hot verstand, cl2.t naar .i~ijn ac:ffd
bescb.ouVTend is, :Qroductief 1·1erken? Het verst2.:1cl bescl101.nrt:;
en begrij:pt het \·:ezen der din.Gen die zijn, maar ook v2,11 cle
dinc;e:c1 die kunnen zijn. Het beschouut de tckorten. dus clc .tgene
\·mt er nog niet is, maar wat zou kunnen zijn .. Haar zijn aard
uerkt het verstctna. in de speculatievc o:ccte, mci.ar het vcrsta..nc1 k::::Ln beschou'.'len •.-rat er tc kort komt en \terkt dan in de
~ractische orde.
De lcunst is een hcbbelijkheid vm1. het practische verstancl..
Vat de deuGd is voor de uil, vat de vaardi01eid is voor de
hand, dat is de kunst voor het practische verstand.
De kunst moet cloor oe:feninc worden verworven. De aanleg be~:;i t
men, al of niet Villl natu:re.
Echter \'!orclt vaal:: het verstand door de Jcu..11stenaars gerao..dpleegd, a1r~ zij gee11 raad rn.eer \'leten, a.us in tijclen vo..n vervo.1. l~:r is onderscheid tussen het grote, visioenaire verstand,
on het pluizend verr;tac'1.c1.
De vercta'.l..dsvre:rk:Lnc; alleen is echter niet voldoende, zij moet
verc;ezeld caar1 van een ·t·rilsbe slui t. De sch one ktmst uerkt, min
of rneer spontaant door de 1·1il. In de logica vorrit zich een
oordeel 01) grand van een recle:nering, L11 de kunst vornt zich
eeh o6rc1eel op grond van. neic;ing, van lief de. ( Augustinus:
1
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IIet schone uekt op tot bewondcring, en bewondering is kennis,
door liefde vcr1:rekt.
Een ku.nstuerk moet OT> enigerlci wijze in stof l'TOrden ui ti:;edruJct en verei~;t clo.2.rom ee::.1 tech.YJ.ieJ::,
.
allereerst een teclrn.iek
i:n de inne:clijke ve:cmogens, waarvan het voorn2,0.Jnste 't1el de
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.De kunst is niet rationeel, het is een enkelvoudige verstandswerking die het redeneren te boven e;aat. Bij de kunst ontstaat
plotselinc; een oordeel, dit sa2.t spontaan, zoals scheppen.
(Redeneren echter is middellijk).
Alle een-zijdige kunst theorien zijn een rem voor de kunst.
Een goede volledige kunstthoorie is een bevrijc1ing voor cie
lnu1st.

De kunst ardent uisselvallice dinc;en, d.w.z. din[Sen die zo
i,-,,-,·n1en
171° -i;,,
I-""'"'"" OO'·' "'11Cle·r~
(V'"''l
c·'-ene-1
m~ 0 1r~- r1e'l 8"''1 J~•lll
~V....l..!..J.
_:_0.
\.
uG .i
'.Tisselvallir; zijn de din::;en die orc3.enL1g behoeven en ac:m ons
ondervrorpen zijn ( dus nict het sterre~1 stelsel).
Het riaterieel vooi~.rerp vein de kunst is de orc1ening der wissel·vallic;e dingen, die aan de keuze 8n het overlec; onder11orpen
zj_jn. ~let formeel vooruerp van de ku.:n.st is de vwzensbe})8.ling
V<:L1'.l het te r.1cl\:en cling. (i._ristoteles). ( be :rerkt zijn 11ezensvervoln'.llcineJ.
Hieruit blijkt, clat d.e kur1st verst2.l1ds11erk is, omd2~t alleen
het versta.nd het 1·rezen der cLingen kent. (De nw_ag neemt vrn1 de
spijzen al1cen de ze1fstrn1digheid 01), het verstc.'.nd neemt vm1
de dinc;en <:<.11een het ~:1ezen op .. )
De uetenscJ-J2.p beria2.l t het -;:rezen van .-m,t er is, de kunst het
wezen (met cl.e 4 oo:r:zalcen) vaYl 1Jat er nog niet is.
De ku:nst bc 1erkt dus de vervolr,1alcin5 vo.x1 stoffelijke goecle:cen,
en de hoorsste kunst is de vervolma1dnu; van een sto:ffelij:c goed
tcT\·:ille va:;1 het vcrst2ncl dat bij cle lleschom·.rinr; van het !::unst\Ie:ck geniet. (a..i. cl_us de 11 vrije'i kunst? n.H.G.)
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vrij m.et het \·roorcl 11 natuur"?
Dit ;10rd t, evenals het ":.roord km1.s-c in neerderc:; betekenissen of
zinnen c;e1JrLlilct, het is een vcelzinnic; begrip.
Alle veelheid kout voort uit onderscheicling; zonder
onderscheid.i..ng geen veelheid. De zuilen van een Griekse
tmnpel zijn onclerlint:; gelijk, toch zijn er meerde:ce
zuilen, 02d2"t er onderscheid is i 11 plaa-'cs: tuee zuilen
kum1en niet SD.men dezelfde plaats inneme11, er is verschil
in c:::emJJlaar. J!~en bevJc en een eik zijn bovendien onderscheiden ~i soort.
I~r zijn eenzinnig algemene bezrippen, toepasbe.ar op dingen die
a1leen nrnnneriek onderscheiden zijn ( verschil in :plaats, als
"
I1 zuJ·__1 en),
\
,.
'
l CLlff:1en vorr.ien. -)
. . ae
b J_J
\.en:;Je
en c;_ie
een reeJ;:s
1 eze b egri]Jpen v.rorc1cn op veel dingen toece:past:, maar steeds in
zin.
El' zijn vee1~::;im1ig algemene begrippe11, toepasbo.ar op aingen die
bovendien in soort verschillen en die een harmonie kunnen
v o :r1'1 en •
Wat

becloele~.1

1

een
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Deze beGrippen zijn op veel soorten van dingen toegepast,
maar telkens in een 211dere zin.
Alle dingen staan in, tussen zijn en niet-zijn, zij
heb1;en eon betre~cl::elijk zijn, ontleend. a811 h1m oorza3Jc, zij hebben een verschillende graad ven verwerkelijking va..n het zijn. Zo lijkt de vaste dode stof
het minst op het leven, vloeibare en gasvormiGe dingen
al meer en neer, het vuur (liefde) en het licht (verstand) nog ueer mec:r. Het begrip 11 leven" is alclus toepasseli;jk op dinr~en vm1 verschillende aard of soort,
maar telkens in een andere zi.Yl.
Leven is: zich verancleJ~·en, op zichzelf inuer1rnn. De docle
st of kw1 alleen op iets anders im:1erken, niet op zichzelf:
ko1;ei~ kc:..n niet op kopcr irn1erkent z .·1avelzuur 11el.
De plcmten hebben meer leven dan de dode sto:f: zij ku11.nen
zichzelf voec1e-'1 en voorc:~;la:nten.
De c1ieren k1nLnen daarbij zichzelf vrij beuegen en zintuiglijk i.'aar11e:men~
De mensen hebben daarbij nog het vermot:;en om verstandelijk:
te 1:cnnen en v:rij te uillen.
Dit zijn clu;:; vc:rschillende gradcn V811 levcn; het begrip
11 levm1 11 is o~D al deze din[£en tocpasbClar, maar telkens in
e.JJ.dere :?.~1]~!'... ilS'£1l'.~9:.9:!:.~~i.S in prir:1aire zin is: de gestcltenis
va11 de vri1, i.n 2de zin ~ cen h.2.ndeling of c1D,acl, in cle:rde zin:
een maatschc'-JJI)Cli;jke o:cc1cninc;, in vierde zin: een 1·ret.
Vrijheicl in ecrste zin if:;: {1;erichtheic1, zonder belernmering,
op zijn clocl; in tuecde !-:;in: vrijheid van be•,.regen.
De efo1zi:nnic;e be g:.ei~)JK~~1 zijn toep2,;:;baar die ui tgebrcic1heic1
••J
"'
.,
·1
..
d aar murrrn.erie.:
·1
b ezJ.-c
cen, oJ.e
nu:rnr:ieric~: ono.ersc.neicen ZlJn,
verschil (verschil in :plaats) 0een verschil in soort veroorzaalctf maar alleen veTschil in exemplaar .. ( is: numerieke
veelheidJ.
1

~
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Hatuur nu is ook meer-zinD.ig, het bezit tvrne hoofdbetekenissen o:(.' z:Lnnen:
le lTatuur in de beteke11is vo.11: de vrije- ongerepte n2.tuur,
dat v:at in c1e 11erkelij'rcheid aa.YJ.'.Iezig is 9 cle dingen zoa1s
ze zij:n zo::ldcr de iD.menging Vffil de mens. '.!e noemen dit
natuur-1.
2e lTatuur kan c_1,2,nduic1en het nuezen 11 .. r;u betekent 11 •..1ezen 11 ,
het zijn zon.c1er mecr, en natuur (natus is geboren) het
zijn opgevat a.1s bccir!sel van ·1·1erking. ( :':raarom handel t
dat din)r~ zo? Volgens zijn natuurl) ~.le noer.ien dit natuur-2.
(

:'.::

<j

rl 'r,Q,

L.~c. ~--

,,

ui·~~~sancsJTLlnt, en natuur-2 is hct cloel van
de k1:i.ns·~~o De k1.x;1st noet natuur-1 aa:nvullE:n.• Eaa:c deel is do,t,
vmt no:tr).ur-2 ve:ceiot,, naar \·rat natuur-1 niet geeft.

Eatuur-1 is nu het
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Natuur-1 eist aanvulling door de 1CTl.Ilst van de mens: een
bos b.v. moet onderhouc1-en \·rorden. Eaar de mens moet niet
meer doen dail natuurteko:ct aa..nvullen, hij moet de dine;en
die van natuur goed co.an niet .aanraken.
De staatkunde r:ioet niet meercloen dan de tekorten dcr burgers aa.nvullcn, voorzover deze niet bij machte zlJn zich
recht, veili[;heid., enz. te ve:cschaf.:fcm, en o.ndere dingen
\·raar:J.c:m behoeftc; is. Er is onderschied tussen behocfte en
bec;certe. :i3egcerte is dc..t >.12-t natuur-2 niet eist en uat
natuur-1 niet geeft. Omdat het "',rerstm1d ecn onbegrensd
aan tal di..11.c;en k2_:1 lr.ennen zi jn de begeerten onbecrensd,
mateloos.
11 Verst211clig is de man, die een nj.euw hul11~~lidclel uitvindt,
maar \·rijs is c1e nan kie kan beoordelen of het gebI·uik e:cvan
· nuttig is of niet. 11 (Jl12.to). JJen hulpr:1ic1del is nooit goed
in zich 9 mc;,ar alleen inzover :':1et een doel client.
AJ..le 6ver-lcv.n_f3t en ove:c-beschaving zaat over hot natuurlj.. jke
doel heen, de modern.e [iemaJ;::zucht oversclirijdt ve:cTe de ce\·rone ( uat in deze als norm te stellen'? n. ~-~. G.) behoefte ao..n
enig f,8m8J:: .. o~eactie hiertec;en Spreekt Uit de l8UZC: 11 tGJ:'U[S
naar de natuur 11 !
ook ui t cle zvch t na2~r kc-:irn:peren, de trek
4
1
u1 e '1"'·'-·lJU"
i· c• oo 1 nr:-.
n ::i--i-l~ -[)l1i·1i.J-en 9 c·'·c
\.; • )t D.,....,n0'
~.O. i.'J ll"'"~-·
<~U,.C.
~
~
-~'-" • ·c;-·"""n1·· i.J-J·_'°'J·"'
t;.
c;ed.oo van so1rr.:iigo modeD1e kunstc,1.aars., IHt primitief gedoe
-:'')~ri"'
rtii· .LJ·
f1'"'1 e -i Ql $ e·n
0·11e cll"';l• c< be-1·[l1 s·'-e
i.J
_l ...
i.J._ e- .J...~
.. .l ]. -'-' rlu
'·
De l;:1r1st mo et viissol vallige clin~;cn orde:r!_cm., ma2,r mo et niet
wissclvallige opheffc 1 \·ia,t bij macllin:::;,lo techniek teveel c;e.,beurt. J~en ow1e GrieJ;:: zong;: n11ct toeval be;~1int de kunst, de
lcU::J.S°t bemiEt het toevetl n l·je~2 pTcfereeJ.:·t Ci.<:~arom he·c [';Cbl7Llik
van brcuksteen, B;eklooi.\Le leien, handvoJ::"r:J.steen, gekloofd en
hr·.....,dqc".ri-('i· ·P+v'
g ecli sseld hout 11ane.,.sl ,.,,.,.. bi·iu 11eed en clri· J"·f'1·rer1r
ha:ndgm-reven stof:f en.
Het al te zeer ccperfectionneercle is zijn doel voorbij gesti,,oo:l:'d en dus niet zo ~1or:Zect als hc.t eT uit ziet. Ec·c
n2.:cerialisme d.e:r 20e eeu-11 stelclc de i;ilnst boven de n2:tuur,
r:-e bQ'V" 0 1" }Je+v ..ll"'c ... ·'·ui1~"]
l• -'lro
bo( 1ne·1ll·• °1nr"!
.... ·.... L.UJ_ a-'-·ii'".">·l·l·
L,,_.:.iu.. Li
L.)
0 ,_,
J-L. . _,. \j c··1 Q8 ·1Li-ec11·11i
... _ elr
....
ven de k1)..::.1st, 6.us cl.e ue:ckm.ethocJ.e bovcm de te verue~~enli;jke
. idee. l~chter cle lo.ndelijl;:, mic1c1.elem11.'!Se din.gen boeicn ons
door een levc:ndige rust. Deze kunst\·rerken kv1ai1ien voort ui t
het gezo::J.cl. verst211d en vinclcn Cl.us -...·reerkla:nJc in ieder ander
gezond versto..nd~
])e~..;e km1sten<:'.c:H's decl.en lmn v1erk ondergeschikt blijven 2.an.
de nc:t-o.ur 9 hu~1 ·\-,'erken hebben aJ..1cmaal ie·Ls heel natuurlijks
en ccnvoudir:;r:>o De kunst moot de n2tuu:c a<:i:nvullen, di t kan
bestarn1 in ::;c1edin:; of vcrsierin[;. Geledi:n 2;en J::an I'Wi1 niet
van ee:c_1 cl.inr.:; a.:f~1enei1 7iO'J.c:er !.-ie·~ te -v~ee'iinken; zij ~:;ij:c1 o..ls
de leder:.1aten v2,n het licha<:1L1. ( otenen vcu1 een muur, pannen
v2J1 een dak ..
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Versiering is een vreemde schoonheid aa.n. een ding toege. voec,c.1, d. \·I. z. een orclening die vreemcl is aan, niet noodzaJ::elijk behoort bij, · het ding als zodanig. Neemt rnen het
ve:rsiersel 1:wg dan mac:tkt men het ainc; wel arm, maar niet
stuk. De versierinc heeft tot to,o.Jc: ofue1, o::i cle functie
te verduidelijken: lJrofiel on een deur kc>n iets ui tnocligencls hebben, ofuel zij 'Jordt 2,angebracht om op ee:.1 voor·1,·1e:cp het ste~xpel v2.n cle vrije nenselijke geest te druklrnn.
( Inkerving in hand vat, krul aan een schaats, bolle·tj e O}')
ijsmuts).
1

Het doel is de maatstaf voor de middelen, het bepaalt,
•:relke middelen het best gekozen ku.m'len ;1ord.en,. '.'!Ordt het
do el uit het oog verloren, da..'1. .-rord t he·[:; l:unstuerk mate_loos.
\·le k1xnnen cle c1il1e;en op tuee v1ij zen be r.:;chou :re:1:1:
n·
1')f7f:;]-"'
dUo uO'-'od.e "},)e -t~-lr'.ri~
r .... _."'
1c1c """
,
1
1 e • •-r~E~~:.=!:.9.:::;;;..:~~~J.
_ e,.. .. '--"lc_,en
vl.uoen
Q8
o_e_en
onderli::1c:;, en vc:m do delcn tot hcd; gcheel.
2e. Jn beJ.E.~~~Ei11JL.iot dq___ c1inf':_?..;~};-~§'2-~..1L~:~921 1~ n.l. het doel
(nut) en oe benchou.i.nng 1 sc.~10onnc:icD o
Is een kunst<. 1e:rk dooT zijn doel vo1komen c;edeter1nineerc1?
Heen, um1t eejl elcnen.Jc v2n vri;jheic1 va.n de b:mt van de
menseli;jke c;ees·c blijft a2-n de· ·vormoorzs,u};: voorbehouden.
Een kun.steD.~".e,r handel t neer uit neiging don "L:.it in~~icht;
bcl2J:isri;jk is voor de kv_nstens,ar, dat zijn nei[;ingen goed
zijn.
HJfon kan op velerlei ':.rijzen f2,len., mao.,r men ko21 een bepo,ald
cU.nc; m.aar op C~8ll mo..nic:c· goecJ c1omi0 ., u~ristoteles).. (llen
v~l •.,,.LLo- G • ) De }r.,p1c•t
] - 0 'l·reJ
(-'-en
;:iel
V'~l· J
e ,,.,lrel o·"' r•1ee"Yr:rol1d'>
v
- -·
-~-L.._l.
~' - -G
\..l · --- e)
maar niet c;r:LlliCt uillekeuriz, niet vogelvrij. De logica
is vrij om de Haarheicl te vinc_e, maar niet 0111 leugei1s of
sopJ1i cm en te vertcllen.,
De u:i.s~amde is vrij, 0:11 de orc_e in de [';etallen ke::i.b2,2,r· te
maken, maar nict om fouten te na1::en. In de natuur ir:: een
bestendic, onvero..nc1.erlijk bec;inr~cl van '>Jerking: Uit eikeJ.s
groeien steecds eiken, door de eik-natuuro
Typisch 1:1.odern is de .fout, oril niet de natuur te zicm als
doel van de kunst, maar 11 het nicuvre 11 • Het niem·re ire; geen
l
. t..S rnem·r oI
•:raaroorg vooT .n.e t.. goectc, uare OI sc_1one.
::c ie
ouc1 is doet er rninder -l:oe$' hoofdzaak is dat het goed is,
waar 9 of schoon, of beter no_'_'.: c;oed, HaaT en schoon. De
cul tuur is cchter ook ee:n natu1J.rlijk proces en eist dus
voortduTende ,ESToei; st.i.lstOJ1cl i~:: tegen de natuur.
Verdel' brenr;t de natmJ_r1i.jke ne 1s recel1:-c12,ri,t en rythne in
zi jn leven e~(1 \'eri.::e11: l~J.oJ::Jcc s:ncl in cl.e stD,6.r:itorcn ~3, zinc; en
ondc:c het 'deJ~;;:., ir:ly·th:rie is eic;en aan de natuurn (Ari~:;·totcles)
De lcv..11s·c behoo~c-t clus oo}~ recolc, mac;,~~ en :cythne te 11erbere-"' .J\e
S.!...,_1
l• P:_, \rr;-,1
(1. (), !nii'f
r 1° "'Y e·,i l "t) l J Ql e uQ'.-'-~1cl1°
l.J,
· l,c. (J__
''"'·
-'-v'"·-'-' (.,
•~' Q c~ L. '1~> e· u--cLl
l,_..
_ ~e
0
van de natuur. 11 J:-Tatura artis ma(";istra 11 •
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De menselijke natuur-2 vereist bijv. een zekere ·wijsheid.
In zoverre natuur-1 die niet c;eeft, moet de mens zich wijsheid verwerven, door de lru..-rist van goed denken.
De genee sheer gaat ui t von 1·12,t er aai."'1. gezondheid; natuur-1,
acn1·1ezig is en tracht natuur-2 zo .goed BO[·;elijk te rnslcen.
De natuur is voorwerp voor 0.e uetenscha1); deze onde:rzoekt
hoe de natuur-2 der dincen is, dus hoe de dingen behoren te
zijn, of' bcdoeicl zijn. J)e 11etenschap houd t zich irn.:mers be zig
met het onvere~nderlijke in de dinz,en. IIaar doel is het 'l'lezen
der c1ingen te verstam1 .. Haar crondslac; is dat vrat 1;1ij vc-m
nature inzien: de grondstellingen of axioma's. (bijv.: zijn
en nict-zijn in hetzelfde opzicht, sluiten elkander uit .. :
wi t-zijn en niet-1-rit-zijn.)
.
Axiom2. 1 s begrijpt men alleen niet, als men ze niet kent. Ze
zijn niet te bmrij zen v5 t and ere stelli:i:1~;en. Di t komt ui t
onze · overr:1aat, niet uit ons gebreJc aan in5:;icht.
Axiom.a' s zijn klaarblj_jkelijk voor vrie ze 1::ent, kennen valt
hier so.r:1en met begrijpe:n. De ·v1etcnschap berust niet op fei ten:>
maar op inzicht vm1 natuur of gezond verstancl.
De lnmst tracht het j_dea1e in de clingen (natuur-2) klaarblijke1ijk te maken, omdat de natuur-2 van de r;iens hieraan
behoefte heeft~ en on de natuur-2 te vervolna1cen.
·
·
',.. a.00_
1 VC,il a.e i.\:'t.Uu:;·c:
·
· · meo u lllG'C 1Ci a2.TD
1 i lJ.:::e· ·1
lS
c;ecn
ZlJ
I,ceO. i lCY.:18
lijk Dci..J.cen \'lat reeds klaarblijkelijk is, rno.ar 1·1at nog niet
kl2,2,rb1ijkelijI:is, de JniJJ.st noet ideali0eren ..
·;1annecr onclerdelen nict c;eidealiseerd 1rn..=.·T:1en \·1orc1en, moeten·
ze bedcl::t i.:orcJcn, bijv ~ buizcn VOJ'.l gas e:c1 'Jeter~ licht en
ver:mr1;1inc;. Ze zijn maar een cleel vm1. het ~~ehecl, ecn ver1·rarminr:sbuis b .. v. is een de el van het geheel: 11 ketel-leidinc·ro.clia:coril, d. i .. : 00J.'7ia0Jc, midc.1.el, do el.
1'~en electrische 1eiclinc; is o:nclerd.eel v211 het geheel: centralo,
leidin~; 1 lichtpunt. r=etel en centr2.le zijn. niet aam1ezic; in
hot ::om1ve:'.'·cr8J:::, en daarcloor 21.ict klc;.aroli;jkelij~<::; e::.1 lelijlcheic1 is ge'.·rnonlijk: gebrek a::m klaarblij~;:c;lijkheid.
Dij ecn h2.ard ::-~iet Den ochter: br211dstof - \ruur - rook schoo~csteen, in het te veruarmen vertrek, a.lles is \:laarbli;jke-·
lijk. Zo is bij een zeilschip de ·be'•Tecgkracht klaarbli;jkelijk,
bij ee::.1 stoornschip of r::i.otorschip \·reinig of niet.
:Con kaa:cs is klaarblijkelijJ,c, ecm petroleum lamp minder, electrisch licht nog minder.
Zrn1dlo1)er is k1aarblij1:cli~jke:c dc;n raderi..n..i.r",·Ierk.
Pijl en boos ~~ijn klaarblij~.coli~jlcer dan een vuuruapcn.
I)ao_rd en rijtuig kle.ai~blijkelijker dao. een auto.
".Iindnolen klaa~cblijkelij}:er cl.an motormolen.
13ij ecn vre1put Het ernrner en rad is allos klaarblijkelijk. bij
een l)Ut IJet pm:ip minder, bij 1-ratcrleidint::; nog minder.
.L
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"Kleine geesten leren ~an het ogenblik, r;rotere van het
verleden, grote geesten leren van de natuur. 11 (Berlage).
11 J)e Franse kathedralen zijn een weerspiegelinl?.: 'van het
Franse land: zijn rotsen, en zijn wouden. (natuursteen,
hout). Een enkele liefde, n.l. die voor de natuur, heeft
mijn hele leven bepaald. 11 (Rodin).
Een kunstenaar moet een fundamentele kennis hebben van
een grote liefcle voor de natuur: landschc.p, klimaat,
athmosfeer, plantengroei, bouwstoffen, en ook van de men selijke natuur: zijn werkingen, en vermor;ens.
Wat is verhevener? natuur, of kunst?
DB kunst is onderwor:pen aan de natuur, Hant wat van. de
mens voorkomt is lager dan wat reeds aanwezj_g was.
11 Eeen echt paarcl is toch al tijd rnooier clan een afgebeeld 11 •
(Plato). 11 De kunst staat hoger dan de n0,tuur, want de '
geest staat boven de (onredelijke) natuur.rr (Hegel).
De na tuurdingen hebben een irnvendige ordening, de 1rn_nstwerken een ui t•..wndige ordening. Een machine kunnen we in
onderdelen uiteen halen, en weer ineen zetten, maar met
een levend schepsel gaat dat niet. De kunst gaat boven de
natuur-1, \·vant ze geoogt een ideaal. Het schone is een
aanschou-wingsbeeld, een voorwerp voor aanschouwing. ~Sen
schoon kunstwerk is een zelfstandig aanschouwingsbeelc1
( schilderij). J~en natuurcling is bijkomstig een aanschouwine;sbeeld. ( zonsondergang). In het opzicht va."'l aanschouwinc; staat de kunst boven de natuur.

Aristoteles: nHet reukorgaan heeft een t :1eevoudig voorwerp: le: om ·wille van de eetlust, 2e: onv1ille van de
geur zelf. ( bloe1r;.en) • Het reu~cort;a82'1 ruikt dus ofv1el omwille van iets anders(nut), of ter 1·:illc van zichzelf.
(streling, genot)e
dat v1e voor bet lich;:i2.JJ1 cloen, doen 'de voor zijn gezondheid,
en dat is goed. Alles wat we doen, doen we voor een doel,
en alle doel is een goed.
Goed is een meerzinnig begrip, in de volgende betekenissen:
A. l'ormeel goed. d.i. iets anders vervolmakencl, het
goedmal{:ende.
le zin: datgene, vraarop alles van nature is aangelegd: 11 doelgoed 11 , of eerwaardig goed (bonum
honesturn). Doelgoed voor het versto.nd is het
inzicht; voor het lichaarn: cle gezondheid.
Dit doel wordt om zichze1f cezocht, niet om
iets anders.
2e zin: Niddel-goed~ of nut-goed. (bonum utile)
wordt gezocht als middel tot een doelGoed.
b.v. lekker eten voor een zieke, voor zijn
gezonclheid.
1
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3e zin: Geluks goed, genot-goed. (bonum delectabile) 'dordt ge;,~ocht om het welzijn van
het strevend veri~·ogen. b.v. blijdschap
over het inzien der waarheid.
:s. J?undanenteel goed.
Zin van goed in de betekenis an het geodgemaDkte.
Datgenc dus, wat in zichzelf goed is.
In hot spraaJcgebrui1c: het volmaakte, dus: zonder
gebre~cen. b.v. een e;oed \1crktuig ..
Alle streven e;eoogt enir; goed, iets wat e;oed is, of ·wat
goed lijkt. (schijngoed).
Schoonheidsccnot is er in het streven naar vereniging, en
in het ru.sten in die vereniging:
bij de dode stoffen tengevolge vari de aantrekki:ng
in chemische zin: tengevolge van de affiniteit,
bi~j de dieren: aantrekking tot de soortgenoot (kuddegeest)
·
bij de redelijke 'dezen: aantrekking door de vril (de
1iefde).
Het waa:cnc:;men v1erkt aldus:
le. Ne nemen het zijnde waar.
2e. J)aarna nrn:ien 11e 1·10,<=n:.', do,t ue waarDemen o ( bewu_st ;.10rden)
3e. Daar:n.a ncmen 1·1e wac-1.r clat we het zijnde nastreven ·willen (dit is het terrein van het goede).
4e. :Da;:,'vrna nc'nen i.·re vmar dat cle dingen in zich goed zijn.
( dit is het terrein van het r1chone).
Door het goe(1_e Hordt de ;.ril vervolmaakt.
Door het 1·rarc~ \·1ord t het verstand vcrvolmaakt.
Door het echo rn uorden verstand en '>lil ve:rvolmaakt.
Het goede 9 ~n1re en schone zijn dus eigenlijk de geestelijke goederen voor mH;, omdat ze onze hoo[;ste vennogens
( verstand en i:Jil) vervolmakeD, doen genieten.
Terecht worde11 d5ze goaderen eerwaardig ganoemd: zij hebben uaarcle vooJ.:' de gee::it • .Iac::.~cde hebben goederen die ornzichzelf \·1orden 08Zocht niet die om iets anders uordcm gezocht.
"Het goede 1·ro:cdt als iets schoons beschou1·1d 11 • (Dionisius).
Wat blijkt te zijn is waar.
Het gocde wat blijkt, is het schone.
Definitie: Het schone is het blijkbaar volma~cte.
1

1

De middelgoederen zijn middel tot geestelijke waarden,
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Aristoteles: rr3ij h~t doelgoed :past niet meer de vraag:
waarom? 'Ja...nt het vrordt niet om iets naders c;ezochtn. Het
doelgocd kan in zichzelf soed zijn, een middelgoed is niot
in zichzelf, kan dus niet in zicl1zelf goed zijn.
Alle nutse;oede:ren zijn schoon, in zoverre het (nuts-) goed
blijkt, v.rc::i.nt ue nj_ddelen. zi;jn er om oen doel. Vollec1ie; is
de kennis der middelen, nls men in de middelen het doel
onclerkent, als nen clus arn1 een dine; ka_n zien uaartoe het
client.
Het sch one is onder1·;or:pen clan de zedeli jke orde, •.-1211 t deze
vervolmaakt de mens als geheel, hot schone vervol1na3Jct
( doet r,enieten) naar het versta.'1.d.
Ile sta2.tletJ_-1de behoort te 110Jcen over het schone, dat het
onde~c•:rorpen blijve aan het zedeli;jke, het schone moet ook
goed zijn. Ile J-:1_mst behoort geen onbeperkte vrijheid te
bezitten ..
1

Hebbeli~kheicl.

'1Iij~'ito'11en tcr-uorelcl met instincten en talen ten, maar deze
behoren gericht te worden op een doel.
Een hel)belijkheid is een stc:ixJ.dvastig uerkve:rraor:;en, dat door
herhaling van de zelfde handelingen vrnrd t verkrcgen.. Ile beoef ening de:r ku.n;_;t eist een hobbolij!:::heicl_. In de kunst uorde:n ve1e din.:~e31 opontc:;,a:n seoTc1enc1, cl. w. z. vrijvrilliGt met
de betclcenis: onnic1c1ellijk, zo2.1der tij sverloop, di t e;eschiedt ender oordeel vcm de 1:1il ..
:F;iz,enli;jk oorc1ee1t het -verstand. I~en oor,~;eel kan .e;evorDc1
vrorden:
le. :Door :i::-edenering, onder invloed va.:r1 het versta1J.c1,
2e .. Spontaan, onc1er invloed vrn1 de wil.
Ile ·b·wc hoofc1vcr'.Jo:_;cns c1c:1:: zicl zi jn: kenvermogens.
streefve:i.:wogens.
Ileze ti:ree zi jn vc:!:'bonden r nen kent niet iets zon.de:e e:r::' naar
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vermoget1. De ~cenvermogens !:iijn onderscheiden in:
le. Geestelijke kenvermoc;ens: het verst211c1, doet het
vrezen c1cr clingen kennon: \'.rat het ding is.
2e. ZinneLljke kenvermogens, de zintuigen, doen ons de
bijkomstic;heden kenn911 1 b.v. cle kleur.
OoJc de streefvermogens zijn te onder:~;:ennen, in:
le. Versta11dclij:c stri::;efver:moc;cm, geestelijk, de v1il
(lief~c)~ Hierin is vrijheid ou iets al of niet na

te
2e.

s-tj:c~te11.

strce:C•1e:c·1:1ogens: hartstocl1·t of passie.
b.v. ectlust. Eicrin is geen vrijheid, daarom wordt
ze passie genoesd.
Zim1elj~ ~jJ{c
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In de schone kunst \·mrd t het oordeel gevormd door neiging, geestelijk of zinnelijk. De schone kunst oordeelt
door de wil, het geestelijk streefvermorsen, de geestelijke lief de. _(het zingen is des minnaars) :._
Er zijn twee soorten schone kunsten:
Die met nadruk op het tonen van de volmaaktheicl der menseli jke recle. (de bouv.rkunst).
Die met nadruk op het tonen vm1 de volmaaktheid der menselijke strevingen en instincten (muziek, lyriek).
De bomvkunst verheerlijkt de rede, de wi;jsheid. De wijzen der Griekse drarna' s waren steeds bou.1:1meesters.
liiaar, hoe kan de rede, die door redenering werkt, toch
spon taan ·werl{en'? Er is een lang leven nodig om dat te
leren. De lyrieker is op zijn best op zijn twintigste
jaar, de bouvMeester niet voor zijn vijftieste. De redeniringen rnoeten vlees en bloed der bouwkunst zi;jn gcworden, eer men die redeneringen op spontane wijze kan verbeerlijken. 11 De boln1kunst is geen krijgsdienst 11 •
Dit alles doet duidelijk zien hoezeer de schone kunst,
en zeker de bouwkunst, hebbeli;jkheid vereist.
Een hebbelijkheid is voor het verstand, v1at de t;ebaande
we~~ is voor het lands chap: men bereikt er goed en gemakkeli jk zijn doel mee.

V~gxdifJlC id_ in....£.§. kun s_t~~
J3ij iedere ver'der1ce1ijking va.n een idee erken11en dij:
VorrnoorzaaJc
Sto:foorzaaJ.(
:Doeloorza2J-c
\'!erkoorzaak (hoofd oorzaak, ligt in de geest von de
maker, \'Terktuigelijke oorzaak is de techniek) ~
Technick is het middel waardoor iets t;emaalct word t.
Techniek is te onderscheidcn in:
le. Kunstvaardigheid, liggende in onszelf.
2e. Gereedschappen die de mens zich onmikkellijk toevoegt,
de mens verschaft de beweeg}{racht.
3e. \!erkt-uicen "\Jaarbij de ncns het bestuur verschaft en de
bewec;inr, re gel t, de beweegkracb.t kornt:
a. vm1 de natuur: paard, wind, water.
b. dode boweeQ;kracht: de machine.
4e. Het maatschappelijk bestel, d.e arbeidsorganisatie.
De heb.beli jkhc:d.d ei st: vaardigheici, d. H. z. \':erkvcr:aoze11s
die met een zekere vrijhaid om het zus of zo to doen, toch
vrij'-'·'el auto10.::;,tisch hun werk ki.Emen verrichten, die door
oefei1inci; zo onnikkellijk uerke11, dat men er in de regel
niet meer bi;j denkt.
1
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Vaak verstaat men onder techniek in hoofdzaak: machinetechniek, dit is te eng. Zingen (werktui,s is de mond) en
dansen (werktuig is het gehele lichaam) voordrachtskunst
( ster;1, gebaren) hebben ook hun _techniek, deze ligt in het
organisrne v<m de kunstenaar.
De techniek der bouwkunst ligt buiten ons, en die hulpmiddelen zijn minder volmaakt dan die binnen ons liggen.
De middelen behoren middelen te blijven, en geen doel te
worden: virtuosendorn. Dit verheugt zich niet met te ,seven
vrat de natuur eist,oaar stelt zelf eisen, overdreven t.o.v.
het ding, schadend ten opzichte van het geheel, waarvan het
ding deel ui trnaakt.
De vcrstandelijke hebbelijkheid staat tot de kunstvaardigheid als de natuur tot de kunst, als doel tot middel.
Zo kan men de kunstvaardigheid noemen: een dercle natuur.
/~r_b e :h_~1 so rc;opi sa tie·~
Deze bestaat heirin, dat een vrerker zich ondergeschikte
medewerkers kiest. Een medewerker is volmaakter dan een
\'lerktuig, or:1dat men hem zijn ideeen mee krill delen, cen
werktuig niet. De medewerker werl{t enigszins als instrumentale oorza8~{, maar inzoverre hij liefheeft en inziet
wat hij doet, is hi~i principale oorzaak. :En in zoverre
geeft een werk van velen (bou\'rvrerk, zons;koor) ons meer
genot da.n een '.!erk van een (bceldhouwvrerk, solozane;).
Bij alle sarnem1erking moct een leidenci werker zijn, die
me er zelf stanrlig is; r:aar de mede1·1erkers r:10eten zoveel
mogelijk op hun terrein zelfstandig werken. Verg. de staat!
De hoogste vorrn van saraenv1erking is die, vraar, b15 de noodzakelijke afhankeli;jkheid zoveel mogelijk begrijpende zelfstDndic;heid hecrst bij de medewerkers.
Dit is de hoogste vorm der arbeidsorganisatie, zoals ze
spreckt uit de middeleeutlse kathedralen: de ondcrgeschikte
medewerlrnrs hebben toch begrijpend, scheppend gm·rerkt.
De productie arrn de lopencle band mist dit zoveel mogelijk,
is daarom tege~1natuurlijk, en zedelijk ongeoorloofc1.
De bou•:1kurrnt zal een adelende invloed uitoefenen op, maar
is omgekeerd zeer afhankelijk van het maatschappelijk bestel.
De architect ko.n met zijn kunst een gunstige invloed uit oefenen op de maatschappij.
!let_ indi~icl_\~~le van de hebbeli;ikhei_c.b_
De. hebbelijkheid hangt af', van:
le. het doel ('.·raarheen ga ik?)
2e. het individu (lopen of fietsen)
3e. conventie (rechts houden).
De ingevinc; bij de kl.mstenaar groeit a1s een zaad dat in
de grond \'lordt gcworpen; het moet een tijd aan zichzelf
wordcn over~elaten, het groeit, zonder dat wij het weten,
en d<.m ontstaat er iets, tot onze eigen verbazi:Jgo
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\'lij kunnen niets doen dan zorgen voor goed droog hout,
en dat opstapelen! Door een macht buiten ons wordt er een
vonk in ge j aagd en dan staat de zaalc in lich ter laaie. 11
(Goethe).
.
·
De stijl wordt gezegd te zijn:
Louter persoonlijk: de meest individuele uiting van de
allerindividueelste impressie. (Kloos)
Zuiver onpersoonlijk: nieu\'!e zakelijkheid, internaturalisme.
De "\'!Gtarheid ligt in het midden.
11

Stijl is: een gelijke hebbelijkheid bij velen.
Stijl is onderscheiden in: plaats (land, volk)
tijd (in de geschiedenis)
Onze tijd zegt: heden allen gelijksmorgen allen anders, maar
onderlin~ gelijk, dit houdt volstrekt geen rekening met verschillen van tijd en plaats.
Een gemecnschap if3 een kleinst gemene veelvoud.
Een meniete is een grootst Gemene deler.
Een ,ser11eenscha11 oravat de personen, in een rrieingte kornt raaar
een deel van ieder tot ni tin,:;.
Een stijl is noodz<J~celijk: pc1. . soonli~ik, plaatselijk, ei.e;entijds. Dit volgt uit de definitie: Stijl is een gelijke hebbelijkheid bij velen~ Jn de bom-vkunct zijn de vermoc;ens va:.n.
een indiYidu onvolcJ.oencle, vandaar c1at de bo1n11nrnst 12.'.!gzaarn
en door cemeenschappelijk streven zijn resultaten bereikt.
De bou\\rkunst is d1rn, meer dan cindere kunsten, r-;emeenschaps}c1111 s~t.
\lelke gaven zijn vereist voor een bouvm1eester?
Hen ~rngt: le. 11 Je hebt het of je hebt het niet 11 •
2e. "Eet is lcmter intuitie, gevoel, vi tali teit. 11
Dit is niet gehee1 de volle 11aarheido
De hebbelijld1eicl dcr bou\'lln:mst ve:-ceist:
A. Ji.ls verstaads deue;d: alle verrnogens van het verstand:
D•• Het ecmvoudir;e be_srijpen, snel het \':ezen vatten, 2.0..nvoelen.
b. Eet vermo[;en, het gevolg uit de oorzaak af te leiden:
wetenschap.
c. Het vermogen om te oordelen na.:::.r de hoo['.:ste ber;inGelen:
cle vrij sheid.
Dit brengt het eenheids beginsel tevrneg, het vermoc;en
om de eenheid in de veelheid van dingen te va:'.~ten.
Daarom is vereist een universele opvoeding, dit behoort ook het ondcrschcid te zijn, tussen hen die hoger, en die niddelb2.ar ondcnrijs hebben ontvc<.ngen.
Het oorc.l.elen noet ge::·whiec1en onder j_nvloed van de
liefd.e. liet verstand mo et lcren oordelen met voo:r~~ich
tic}wid ci1 beleid.
J.'.i'n beleid vereist: leerzaamheid.,
gecluld ( onu.i tputtelijk)
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Een zedelijke deugd is nog vereist: de matigheid.
Zij zetelt in.de zinnelijke vermogens en ordent de
zinnelijke strevingen, de grootste bouwmcesters uaren sober, opvallend sober.
11 De onmatigheid bcderft het oordeel van. het practische verst~:.md 11 (Aristoteles).
B. Als zinnelijke verrJogens:
a. Voorstellinc,sver:mogens:
11 IIet verstm1.d '.-rerkt nooi t
zonder voorstellingsbeelden. (Arist.)
J3ij de Jmnst ont::;taat eerst een :passend beeld in het
voorstellinc,sverr11ogen, daar-fla pas het din:::; in de vwrkelijkheid.
Bij de l"retenschap is het net ondersom.
Ke.nmerken voo~c het voorstellinc;svermogen is, om het
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vc,les); zoals in de beeldspraak: :De prinseG is de bloem
van ons vo1k.
b. Gcheugcn.
c. Al0e111ene zin, schattingsvermogen voor lc1;1anti teitcn:
n.1_5-nte - massa, dik - dvn. Vooral eei1 goed ruirn.te
VOOTStellingsverr::10gen. J.=annen heoben dit iets ster}:::er
dm1. vrouv.ren, haar verbeelcling be:cust ietr; l"'leer op c;c~-\...
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c1. SmaaJcp lleze lic;t ook in het schattinc;sver1;10gen, di t
hebben vrouvrnn iets bet.er da11. rnao.:r1en. De smc:w.k oorcleelt over de verhoudiDC der -i·raar:.'leembo.re k•:raliteitcn.
In cle f3'1aal;:: 1ict een subjectieve factor, doch de be·werinr~;: ii over smaalc val t niet te ti.Iistenn is niet u;eheel juist, i'lant er is goede srnaak, en ook i:J2J1smaa1:::.
De smaal.::: is niet geheel subj ectief, rnaar 1noet volcloen
0,2..n ooj ectieve r.nats-'cavc::J; en cleze lig(Sen ten clele in
het te Ll8.l:c:n. \rerJ:, anclc:rzijds in bou'.1 en aarcl onzer
zintuigelij!:e ven:ioGens, dus in hem die D~na2.kt.,
Soril<Jigc:n. zeggen: 11 Kunst is niets anders d~'.YJ. een ln·rc::itie
van sno.al~:H. Er l::ori1t nu ':rel een l:i:Jestie van smaak bij
cle klmst, rnaar kunst is I'1eer. Her verstand blijve
rneeste:;~·, doch gee~1 d·1·ringeland! over de vex.'beeldinf;.
Zoniet, dan is de verlrnelc1ing erger clan de clerdedaar;se
koorts.
!~D..l_e.:: ~:.ebl?_eli;jJ::hetd.

Het verste.nd is onstof:felijl:, en dus gebrekloos 1 dus is het
verste.nd bij z~lle mensen gelij~(. :Oaar het verst~c:o.d nn zi;jn
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die gebJ:ekkir~: zi;jn, is er ve:cschil, tufrnen de uensen onderlinc, in c:-~o;u1lec.; en ontuildceling.
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een,

Het geestelijke is
onsa.mcngesteld. Va."'1.daar dat in
het ~eestelijke. er bim1e11 elk soort maar een exemplaar
is. 1... b. v. bj_j de engelen, die clus allen in soort verschillen)
·
Het stoffelijlce is 11el samenr,esteld, hier is dus 11el
mogelijk, meer exempl2-ren van een soort, de eigenscha~qpen die kenr..ierken.cl zijn voor de soort, ( eik of
marmer) hebben alle e:?::e:r::rolaren gemeen, maar ze verschillen in bijkor:1Stighec1en~ ~ Spaan.s eiken of inlana_s cikcn
nao,:c hardheid en taaiheid; wit of geaderd n1armer naar
de structuur).
Niet de bij~o~stigc, Baar de noodzcicelijke eigenschappen rncilcen de eik tot eik, en hct mariner tot metrmer.
Verschillen in de bijko:crntige onsta:ndj_ghedcn zijn clus
oorzac-:tk, dat de mensc11 onderli~1c verschillen in aanleg
en eieenschappen.
IIet gednld cm oefening zijn veel sto.f.felijke ueersta11cl.en te
over•.rim1.cn 1 eer het geestelj_jlce vernor;en vrij. k:-n 1;;erken.
Elke Hilsdaad is als een rotsblok, C:~at eerst \Jentelt, en
cla11 valt; maar: 1·raar een \·ri1 is, is een 11eg. ( 11 }}eginnen k::m
1r TT..-,.-,,rJe--~\
"'<rol'~.,-,~c"1"'-n
--ri]
i"lr
Sl"''"e-1.
"'"'l n~;;
(rrr:•":rel<Yp-Y'C"
_._!.Le.:....:..
\·,. J:_..._'
- {.),,L) J.
L"J c
J.l G;,C..J... - - j •
J"}r
}~r zij:n ~:>lechts vrei11j_;; oorcpronJ.rnli~jJ;:c lamstenaars, die gac>..n
tot de oo:::s}Jro:n~~~ cle2..~ dine en. Vor1aal;:t oorspron.keli jl:e km1f>·tenaars zijn er misschien niet. Juist in bl6ei·tijden is er veel
c;ocopiecra.• :De oorspronlcelijlrn lomf:>tc~1a:::<,rs ZJ_Jn voorsD11c;ers
voor hen die allc:;en ecm bestz-\.21..nde trc.:c~.t of stijl kunnen volgen. In de middeleeuwen en bij de chinezen vas het verboden
iets oorcpronkelijks te leveren, tenzij men cen zekere craad
van meestcrschap had ver,·10rven, om de vcrwa:crende Hoorspronkelij1:heic1;r cler niddelmo,ti,scn tegen te c;aa..n.
l;Jat verleent, (niet: \Iat is!) de hebbclijkheid'?
le. E'en sta.nclvastig veri.:10gen tseeft eon sta..YJ.dV<:),stige 1n·oc1uctie.
(is ccordende productie) en een ceordend arbeidsproccs.
2e. Het doet ons rnet voldoening en arn1dacht ':rerken.
3e. Doet one \;erken net vreur'.;de en O}_!f';G'>!(:ktheid.
4-e. l)oet ons '.rerken met gern.8Jc 9 spelcnde:r·\'rij s.
Ger::iis aan hciJbelijldi cid gee ft:
'.L'raac,hei.d, vcrinoeidhcid, uitputting, wanhoop aan zichzelf, veranderlijk:hej_d, ec:;nzi;jcli~heid.
}3ij gebrek aa~'.1 hebblj_jkheid zijn ve:.cstand en vlil niet meer in
hDJ::monie o:ndcrling en ook nict met de zinnelijke vermoeens •
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x;en z i ;LdiJ::~2-~§.rb:._C._~_g__~~
le. van het versta.nd:
i.ntellec·~~J.alirnne
2e., ·.-an de uil
.
1 1 art pour l' art
)e. van de verbecld.ine;:
romantieJ::
in be-,,.regj_n.~; Geb:retcht van bin·1en uit: expressionim:w
in bevregi:nz gebracht vo.n hui·[;an af: impression.icme.
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4e. van de voortplantingsdranc;: erotiek
5e. van het geheugen:
in de schilderlamst: naturalisme
in de letterkunde: realisme
in de bouukunst: eleotisne. ( ontlening van vo:r~:ic;n aan
vroegere stijlen: Feo-Gothiek e.d.)
6e. van algemene zin. d.i.. schattinr;svern10~en: cubi.sme
7e. vo.n uite:r·1ij3rn ve:rnoc;ens:
vaardigheid:
virtuose:nclmn
mech2.nische techniek: noTT10.lisat~Le v2.n hc;·c product.
Al deze eenzijdir:;hedex1 zijn onbev:r·edigend, de lcuJ:10tenaa:rs
a_ezeT richtin.";en noemden zich: 11 door hun tijd onbcci'epen 1i .
Goel zij de..nkl :1a2,r zij uilden ool: niet ber;:re:ren HoI'C..en!
Zodra zij •;ree:ckla:nlc vonden 1·rier1;icm zij zich op ietf'3 anders.
Deze eenzijclic;e kunste:::i zijn on-oegrijpelijlc, niet alc;emeen.
Ge~o;onde ~;:u.:nst is lagerJe(m, begrij1Jelijke en bevredj_c;ond.

Ku:!.~TCT.:.£.;re l.!.?....
HHe·c is gei~1aakt volgens de ren;elcm cler b.mst 11 •
Alle J:unststijlen heblJen bepaalcle voorscJ1:cif-~en, zelfs r.:;eheimenl (in de gilden) deze c;aan vaaJc tot vei~ in bij zonder·heden~ Deze lamstregels zijn:
le. Deels voor schoonheid (climax, opheffing~ gezichtsbeJrog)
2e. cl.eels voo:c doelnc:.·U_c~heicl.
)e. cleels voo:c sy:rJ.boliek en nc~gie~::.
4e. deels voor conventie.
De i:10CLe1~11e JTI8J:1s ver\·1iei~1) o. lJ_e oi1Uc regels, i:12..ar stelcle toch~
blijkbaar zonder het te weten nieu~e reGcls op. ( n .!ij willen
1
1
c bli_ J"!ren
u"l1°
1ol (>'~·1· ,;C
• • • • • :i) -J)o
_..._, re,-,·e]
_ .__)
_u
__
_ ;..; oo'- nc<-crc
.l:'u.)
u l 1 vc~caD.t\1oord ..
II et verst2.ncl J;:e:1t all en li et uni verse le.
J)e zinneli jke ve:rmogens all en het incliviclv.ele.
J';n ec:1 2::uns-t/..·c::~c is altijc:t d:Lt enc bq)aalcJ.e c1i:c1c.
II et al0ernene -Dec;5.:nsel vo.:n nciJcen en hcu1dclen :Ls een i..'et. :
Ieo.er noreel '..7ezc:'1 po.st de zeclc:J. i.;e::t toe, v12:.:nt cl.ezc is een
ieder inc;csch:-:0.~)en~ getuir;e c1e ~;til1e ster:1 ve.:n hct r;e',Jeten.
~j_QrJ81'8· 1-Ll1'1'°'-l-8f)">r>J.:' J_
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vc.:n de algeoe11c uet ori het bijzo~'ldere c;evc'.l is moei1ij~c, de
afst8nd van hct ale_::;enene tot hct bijzonclcrc is zo c;root! en
claaro~;1 1)0}10eft o.e mens ccn bru.~; en. dat is een rege1. De
reeel eeldt niet voor alle gev2llan noch voor een bepaalcl
geval, maar voor een groe~n van gevallen.
bijzonder seval:
algeneen:
brug:
zed en
lJersoonli;jke handeling
zedenwet
zed en
recht
no.tuu:rre ch t
11c-ci:_~eviI113
a::cLoma
defini·cie
conclucie
km1st
\'lCtGn
re[:~e1s
ingcvin~; •
Lio;0e:::; hceft de zcdcrnret OJJc;esc11Teven en daaro_it rc~;els aigeleicJ..,
--~

\...-

-~

_...,_

-

......> V

_"_{_.,..,(...<.,._

c_.,.1-..)

V

-··-~

._

-.~

_ :.....!.

'-'

V,

~

.._

-.JL)-

>

C·

'-~1...0

- blz

54 -

Een •:rnt der sch one kunsten is: v;i j kunnen enkel genie ten
· cloor tegenstellinc;en. Di t geldt ook voor de bom·1lru.nst:
ruimte - massa,
licht - danker.
Er zijn nu t~ee Gevaren:
le. hen zec~t 1::el: i 1de rer;els veranderen, dus is er .c:;een
1·1etn, ff0. ook: Hde zeclen veranderen en dus is er geen
zedenuetY.
Ilm1 mee:c1t dus d2,t de uet veranderlijk is. Di t is blijkbaar fout, uant de zeden of gcv10onten zijn rer;els voor
pe:rsoonlijJ:e he.JJ.delingen en staaJ.1 dus tussen de zedenvret en die ho.ndelin2;en in.
2e. JJe regels uorden 2.c:iDgezien voor de v10t. I-len meent d2n
dat de rec;els 0Y1vei·2:.nderlijk zijn, or.'1d.at men te gooder
trouu vreest de regels te zullen schenden. Dit leidt
tot ve~~stc:i..rring ..
::.'.icn juiste houclin.ri; lJlijkt ui t het gezec;de: 0 de uitzonderingen bevestit;cn de rogel ;i. Door de uitzoncleringen blijkt
de reGel regel te zijn en geen vet, die eeen uitzondcringen
toelaat.

De 1:unst :retten gelc1cm voor alle lrnJ1s·~en, volke~cen, ti;jden en
plaatDen.. ( zie ])om l<ac1_uereau: le norJi.ffe musicaJ.. J ca.n. :3urrce:
st. :~ut_;"c.Wtin., JJ8 Corbi..1.c;ierj' nae ',•retten zijn algeneen en eenvoudig11).
De rer~els L~elde~1 2..llen voor die en die bijzonde:ce ku.".lsten,
.
voJJcen, tijc.1.cn en plac ,tsen. ( stijl dak voor noordlijke, flauu
dct.J: voor zuid.elijke volJccn) ..
De re[;els hOLJ.c1e:n l1et midden tussen :mt en algemeen geval, zijn
ten clcle o·"''''";-.·::n1cl 0r-Li .!J!C +ci1 c~ eln -v-e~~";~a e·rl i· -i1r en \·rel vercc:iY'_ dcrlijk nam.:- tj.jd en :plaats.
l)e inzevinc; is echter niet van een a11der te leren, die is
van onszclf en voo:c onr:: allecm.
De •,1et kc:n.nen 1-re enic;szins v2n nature, de re eels moeten geleerd Horc1.en., :.!ij zijn ar:m aan ke:nnis van re~els, CrieJ;:en
en CJ:1inez2n -\!arcn er rj_;jk aa:ri, de re:naissa1.1ce overrijk!
Dit lcidt tot acc.1..cle:r1ip;n1e. Deze vcrsts..:rrins 1·ms hieraan te
uijte:m dat e:c ec 11 over:ri~ike kennis l:ras betreffende bijzaken,
maar een tekor-c aan kennis van regels betreffende hooi'clzaken.
De hoofdzcicen l~ten zich niet straffeloos persen in een
kcurslijf voor [l:LjzaJrnn, cl2.aJ.:- zijn ze veel te belanc;rijk
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Vij moeten dus weer speurcn na~r ~etten en regels .. De rec;e1n 1)elern.L1e::~·cn nict de sgonto.ne uitclrvJ:cki:o.:~, mc,ar ma.ken
dezc r;1ocelij]::: en :S~erw.~c::clijk: een to..['~1 bele"~Enert n5.et de
s:po:'.l:Lcme uitinz van Oi17ic gccl.<,!..ch te 9 r,.1aar rnaakt die juiGt nocelij}~ l :t::n ',·.c:i.j uite!.1 mis beter in onze r:1oede:rte,al cl.8..D. in
een vreemcJ.e, Doo::c' 011i:3 :aodern c;eb::cek 2.3.rl kenn.is van rGc;els,
1":or1·t }:1J0t~ c1-ct-~ 0:1ze :3CYLe:r_'"t\i~ic zicl1. ~~o r~1oeiJ_ijY: in zij!:l JclLn_s-t
uit.
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De gezonde kunst zij als een schoon landschap:
Rotsen symbool van onveranderlijkheid
oude vruchtbomen-onveranderlijk hout en veranderlijk
jong lo of
bloesens veraI1derlijkheid.

:y! e_;b_f~C?_Q.rt~2l s CE.~1.l£...JS:.t:-.n- st en --~E". z i j1l.!_

·:fat in de zicl gekend vrordt, dringt tot ui ting.
\le kunnen onze ziel niet ui t haarzelf kennen, maar alleen
door haar ken- en v1ilsdaden, (kennis is de kennis v2n dingen,
be\-.rustzijn is de lcennis van die kennis.) Zo leren we ook

onszelf ke:rmen uit onze kunst·11erke:n.
Wanneer ue namelijk de dingen niet rechtstreeks kunnen kennen, trachten wij ze te kennen door verGelijking met dingen
die er ove:ccenkornf>te:n en verschillen mee vertonen: we kunnen dus de bo1xwkunst beter leren kennen door verr:;elijking
met andere kunstwerkeno
Delen 1·1e cle Jcu.nsten materieel in (naar v1at ze maken) dan
zi jn er tvrnc kunstsoorten:
le. :Plastische kunsten (bolrv1-beeldhom·1-schilderkunst) deze
stellen het voorv.rerp k321t en klaar voor ogen, zijn de kunstcm van het '.Ierk, niet het ontstaan.
2c o lTuziscl'ic kunste:n: deze do en het kunstuerk achtereenvolgcms voor onze oc;en ontstaan, zi~j zijn de kunsten van het
v.ro rd en. ( dan s ~ muz i eJc: vro o rc.llrn:'.18 t) •
Jn de muziE.;che krmsten moeten elementen zijn, gemeenschappeli jk voor alle ach tereenvolgende ontstaan.s-fasen: rythme,
toonsoortQ
In de plastj_oche kunf>ten word t to ch op enigerlei wij ze het
ontstaan getoonc1. ( opstapeling van steen, sporen van bewerkins.) De schone kunsten bootsen de bewegin3 in de ziel na:
nu is het vcrstand dee1s actief, deels passief:
Vandaar kornt men tot deze verdeling:
(Uithee1clende kiL"lsten
Verstancl actief:
b1uzlek, bouwkunst
Verstancl p2;3sief:

(Afbeelclende h.---unsten
(
(Dr3111a, toneel, beeldhou'i'1-, schilder kunst

In de kunst vol trc:.:kt zich een oorcleel.
1''o:r-;r1eel knnncn '>Tij de lnmsten hieruit indelen in 4 soorten,
na.ar ge10,11c:; het betreft: le. t,oed of le1:1aad
2e. schoon of lelijk
3e. waar of vals
4e. een of vecl
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Een en dezelfde historische romaYl kan zijn:
le. goed. (versterkt bijv. de vaderlandsliefde)
2e. schoon.
3e. niet 1raar. (m2,ar verzonnen)
4e. e6n roman. (niet een verzal!lelinp; novellen).
Goed, schoon,waar en
zijn logisch (naar het beGrip) onderscheiden vam: in de \'Te:rkelijkheicl ~~ijn zij vereni[;d.
Omdat het schone midden is tussen het goede en het ware
("l'1ant · een ding irJ schoon, oDdat het ervan blijkt) vinden
\'le in elk schoon cling het goede en het -vrare terug.
Hieruit blijkt in hoeverre in de verschillende kunsten
en kunst\·:e:d;:en de nadruJc ];:an lic;r;en op het £r,Oede, het vrare
of het schone. Het schone heeft met het goede ~eraeen: de
grondslau;: het volr,1aakte. (goed is: het volnaakte voorzover
er naar c;estreefd wordt.) (schoon is: het volrnaakte voorzover het blijkt).
Het scho:ne is van het [SOede onclerscheiden door de zetel van
het vermor_~cn: het goede zetelt in de vril, het schone in het
verstand. Tietscone heeft met het ·ware de eincltenn gemeen;
het bevredigen v2J1 het verstand.
Het schone is van het 1·rare onderscheiden, doordat het vrarc
op abstracte, algernc.me wij ze in het vcrstand is, het sclrnne
op concrete en bijzondere Hijze in hct kunstvierk.
Ile bom·rkunst is een gemengd schone kunst en j_n ieder soort
bouwv:erk is een bijbeho:cenc1e gep2.ste maat, volgens •;relke
het goed of het schone behoort te overheersen. Naar het
heeft geen zin tc streven naar een nuttig ding zonder schoonheid (Nieuwe z~celijkheid) of naar een schoon ding zonder
nut (forr:nlisue, vormelijJ:heid, etiquette).
Iedere kunst blj_jve op eiB;en terreinf en werke met haar
eie;en mj_ddelen. Schilderkunst is in hoofdzaak afbeeldend~ en
op onderc;eschikte 1·rij ze uj_ tbeeldend; de vorige p,eneratie
heeft getracht dit om te keren. Het afgebeelde en de afbeelding hebben iets soortgelijl{S gemeen, n.l., de fig,uur; het
uitgebeelde en het beeld hcbben nie·~s soortgelijks gemeen,
do ch het tweed is s~r:.n.bool van het eerste. ( b. v. wi tte k1eur,
als s~Jbool der reinheid.)
J3ouvikunst en rnuziok zi~jn in hoofdzaaJc ui tbeeldend en bijkornstig afbeeldencL De bouwkunst beperke zich tot algemene
begrippen en trecle n:Let te veel in bijzonderheden, noch op
het gebieO. van het schone, ( grillige bouvnnassa' s) no ch op het
geoied van het goede ( ingebouwc1e lampen en coDy-conJ.ers).
JJe bou1·1kunst voege zich dan toe de beeldhou .fl;:unst en de sierkunst, opdat lan.~·;s die -1.,•e::;; toch volc:ocnde in details '::orde
getreden, en dit is ge\·!C:1st: in elk 11 1evendtl kunstvrcrk willen
i·re de volledige sche:ppinr; enigermate t.erugvinden. (Daarom
gaat muziek zovaa~;: sa111en met zang en dans).

een

1
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Hoe algenemener een begrip is, hoe armer aan inhoud (b. v. ·.
n1evend wezen 11 is armer dan 11 mens 11 ) . Hoe me er bij zonder een
begrip is hoe rijker aan inhoud, het is echter op minder
dingen toep0,sbaar. Vandaar dat een voorbeeld zozeer een
stelling of een regel toelicht. Maar het bijzondere begrip
valt onder het algemene, en niet omgekeerd. Zo moeten de
toegepaste l~unsten ondergeschikt zi;jn am1 de moederkunst:
beelhouv.r- en sierkunst onderceschikt aan de bouwkunst, zang
en da11s a3.l1. de muziek.
lJe eenoemde kunsten hebben echter hun grensgevallen:.de grens
tussen b01.J_i,,·~.:::unde en bouwkunst, tussen beeldhom·rkunst en schilderkunst (relief uerk) is soms moeilijk te trekken. Haar daarom is er i.1el een erens: onkuncle op di t gebied 1rnrd t vaak
verdoezelcl door te zeggen: 11 In vrnzen is het toch allemaal
hetzelfden. \fol scherp moeten 11e de grens trekken tussen de
verschillc:;nde soorten van bouvrv1erken: woonhuis, raadhuis,
enz. Dee;eneratie is, wa.:n.neer men geen scherpe grenzen meer
vermag te trckken .. Een slecht geleercie bedient zich van 1·1elsprekendheid en bee1clspraak. 11 De (moderne) \'letenschap vermag
zich niet boven de beeldspraak te vcrheffen 11 (11 rof. Huizinga).
Hethorica rnag overtuigen, doch logica moet bewijzen: Een slecht
toneelspeler of clichter komt v.rel met redeneri-:::1gen aan, een
slecht voorcJ.Tae;er gaat >He1 zingen, een slecht dc:mser vertel t
anecdotes, ecn slecht schilder doet 11 beeldhouwerig 11 , een
slecht beelcfoo1n1e1: beschildert »rel, ofwel hij maakt karyathiden
en wordt sierkururl;enaar ..
Slechte bou•;1l·~w1st ont0,arc1 t:
in bmxwkun. de (nice overheerst, onevenredd..g);
in sierkunst (tentoonstellingse;ebouwtje)
in schilc1erkunst (men suggereert dat een gebouw bestaat uit
vlakken met een sterke kleur).
Iedere J::unst heeft du::-3 haar eigen ge1)ied, eigen middelen en
eigen taak .. };en kunstwerk is een geheel en sluit dus alles in,
mc:;,ar iedcr }nm stuer~-c hoeft bepa2ld de el 1ra11 het leven der ziel
uit te drukken.,
l'luziek en bouukunst drukken onmikl::ellijk de bewe~~inc;en in de
ziel ui t. liuziek drvJct meer uit cle beuec~i.ne;en in de vril ( ook
de driftent hartstochten, gemoedsstemmine;en, instincten) het
meest algo:::n.enc in het gevoelsleven. Deze zijn algemener (natunrlijker) dan c1e ( vei:,.1vorven) deucclen. De bij zondere kunsten
elrtJJckcn uit de r:iei1selijke hm1delinc;en (vrat de ziel doet) en de
menselijke f.i<·;v.ur.
nom-rkunst d.rnl::t d.e be 1.1egi11g uit in het ve~c>stand, de deugden
cchter helpen wel mee om de instincten te zuiveren.
'..'at geeft nu eigenlijk de m1.)_ziek? :fiet al[>,emene in het strevin.co;:::~leven, d.e instincten in de •.'!il, clus in de vormen der
}j_ei'cle: le. !~ezi t cl.er zaak
( vreugde, j odelen)
2e. Cemis
(droefheid, verzacht tot
berusting, 3eethoven
Cozochte zaa1~
( vcrlc:rngen, kan aangroeien tot
onc;eduld)
4e. Hat bedreic;en kan (vrees).

- blz 58 -

Deze vier vertolkt de muziek. Het zijn de vier hoofddriften
der ziel en die zij·n onuitroeibaar. ( Ook de vrees, de moder-11e mens zegt: de vrees moet warden uitgebannen, maar dat
is onmogelijk en dus dornr..1e praat) de vrees moet vrel gematigd
vrorden .. Deze vier komen zo heerlijk ui t de psalmen!
Het toneel maakt de deugden blijkbaar, het toont de deugden.
})e bou«Iknnst toont: de :c1enselijke \Iij sheid, het menselijl-:: verstand. l:et rec1encren, het ordenen in het oordeel.
Als de km1.sten geordend zi~jn, kan de rnenselijke ziel zich
enigermo.te in de kunst ui tdrukken.
De tese~stellinge~ zijn:
in de r:1u;;5iek: vreugde
droefheid,
verl8nc;en - vrees
in het toneel: deugd
ondeugd
in de bow.:kunst: natuur
kunst
het voorhanclene
- het gemaelcte
het ongevorrncle
- het gevormde
het zware, brlJ.te
- het speelse, ra.nke
verfijnc1e
grove onderbouw (toren) - fraaie spits
het liggende-ruutende
- hct opstrevende, be\Jecgli;ike
het wissclvullise
- het geordendc.
De eige:n bom·.rlamstige tegenstelline;en:
l:r0,cJ1 t ~ la,s·t
licht - donlrnr
binncm - bui ten
'JCC
- 11lein
De Ouden kendcn viel:' elernenten, sy1~1bool van de vier driften
~
ni
• d ,
. • ge 1 l • J•I;;:eno.o op b_e--t 1 even )
ac·cJ_eI:
aarae, ~ aroe:u1ei
vc.rn-c
vuur,
vreuc;de, bci_1eec;lijkheid, neest 6e1ijkend op
het lcven) ..
11 )
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O
lucht, ( verla.i"l~en, nog bewee::i;lijkder dan ua ter).
:Oc tet:;en::;-tellingen ruimte-Dass8, \•rorden symbolisch voorgestelcl
cJoo"" lt1c 11+- :1·rc.le 11"'rc'e 8''1 ~"P'r z· i -J··1 ac+i eJ" p or1Ci-,.,..;a"'rc'e
...
l'~\1aa:r is en 1:1eersto:n.d ka:n. bi eden ( eigenli jk re-actief) en
omdat 'n1u:e omhoo::;streeft e1·1 iets a.,viders kan vc~rvrarmen.
De schilderkunst heeft aarcle, \12..ter lucht tot voori.rnrp, het
vuur \'IO:r.'dt c;erepresenteercl door het licht.
Daar iecler lrn.nstvrnrk min of meer een geheel is, moet het
eniGr:>zins all es vo..n de ziel uitdruJd;:en:
de 4 elemcnte~1 ( toesta11clcn), de 4 instincten, figuren
ronL1 en 1100J;:i_r;:> de hoof,i:'::leurcn.,
Al deze hoo:fd2;D1:en spre~~en sorns heel Eochoon ui t een klein
boerenhu.is;je • .Hj kunnen clc kunsten indelen b.v. naar de
verheve:nheid van het voorv:c:;q) ..
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a. het verhevene: mooi. vinclen '..-re iets als het ons ideaal
beant11oord t, verheven als het on.s ideaal overtreft.
b. het lachuekkende: (het schijnba,ar volmaakte in het klaarbli;jkelijk onvolmaaJcte).
.
c. het schijnbaar volmaakte uordt veroordeeld (spot)
d. schijnbare berusting in het onvolmaakte (sarcasme)
e. beru.E3ting in het schi~jnbaar volmaaJcte (hu.Jnor)
Het lachi"!ekkencle hoort niet op het gebied va:n de al,rr;emcne
kunst nj_etin de ·1;mre kunsten, wsnt het toont geen volrnaaktheicl, en niet in de nuttige kunsten (kettingbrug); het hoort
alleen bij de afbeeldendekunsten.
f. Het verhevene in de betrelcking tot het vergankelijke (de
deucd of het blijvende (de held die valt ) wordt gegeven
in het drar:12,e
Een slechte indeling is bijvoorbeelcl klassik-sy:.nbolisch-romantisch. Een goede indeling moet stennen op een vol1~12a1cte tegenste1linc;: dom - 1Iijs, licht - donJcer, zijn - niet zi;jn.
Tecenstelling is in 2, of in 3 als er een midden is b.v.
links,. rrlidden, re ch ts; of vree s, moed, overmoed.
Klassiek is: voorbeelding, rijkdom van idee in aan13:ename vorm.
S;yinbolisch is: ove:cmaat van idee in aangena.."'Ile vorrn ( laat
gothisch)
Homa1rc;isch is: valse idoe(5:n in aangena.me vorra.
Dit 7'i~jD dus geen volmaD}:::to tef,enstellinc;en .. , beter j s de
1
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De bom,1kunst ve:::::'heerlijkt dus alle beleidvol \\1 erken, door
de mens. Het versto.nd, naar zijn ·wezen beschom·rend, is aangeviezen op het genieten van het schone. Het beschouwend element in de arbeid \'lorc.1t ook geboclen in de schone bouHl:u,_'lst,
'
een mooi c.eoolT'd een 1,1aar d'"ige aC.ll t ergronci vorm c, waard ooro_2_-c
tegen ons ·werken leven zich afspeelt, v1elJ{e achtergrond een
welc12_dir;e invloed lca.n hebben op ons denJcen en streven. Betzelf'cle geldt V2l1 c:ebou1.'-'en tijdens uren v2n nrnt en ontspannine; ..
/, lle 1;::1LJ1~ .,-.·:-\·'erlre-:1 l TT•l i elr bo elr c•u Chi
zi J11. VO 0-r"bi J. v
- ......... lcl eri
- - - J Zien)
c;aa.nc1, de bo1x.-rvrnrken blijven ons omringen; het vermoei t niet
om thuis te zijn~
l)e westcrse cul·cuu:r is een saTD.envloeiS:nc;, a..u.z. zij bevat
Cl'}-i-l1-re·0
1-'1°'"'r
rreu..,_e~r~en
C,lOOr ee . .,., 'll.· el1"1·.r
;_--_L
l
" .. _____ ,
l
i:)
-<'-c'>
ele '"'en·'-a,_1 lll OUC'e-~G
en universeel idee .. De westerse cultu:ur is in het algeneen
verscheidener en rijker, en ook beweecli;jker dan de oucl.ere.
le .. Er uordt me er ee~1 veelheid sanengevc:.d: tot een eenheidsbcgL1sel o Jn het oti..de ~?,o:-ne \'.!are:i1 de gebow.rcn wel een
eonheid O]_)ZicL, doch de straten ',·ro.ren het overschot tussen de gebouv1r:n, haC:Wen niet een zelfstandige, op zich
schone vorrn: de stad als zod::mig \'l<:Ls geen eenheid. '.:fel zo
in de .'Iestersc bescho_ving. Deze beh221delt gebouuen als
deel v;:u1 het st~1clsbeelc1, daardoo:r hebben de huizen een
11
gelaat• 1 (de oosterse vrouvr gaa:t gesluierd). De voorgevel
i~3 een J-~elfstc.<_n.c1ig elm:1en t e;e1-ro:rde:n_ voor het e;eboui:1, wo~ccl t
sonshoc;er d2..:.1 he Jc geboli_u. :Dit gc-~cd boven het incli viclualif3tische uit, dat zich naar bim1en keert.
2e. De torenbouv1 i[J ook typisch 1rnste:r..·~3; hier v1ord.t vertolkl;
de omhooc;r.i.ch tj_ne; cl er docle st of, tegen de zi.Iac:Ttc~:racht in;
de to:!'.'enis de nuziek vm1 de bou\!lcu.nst. lietzelfcle idee
lice ook in torenaclrci«;;e opbouvrse1s, pinakels, enz. l-iet
sy'f1boliseert onze zie1, die door etc idealcri. omhoog getrolcken '1ordt 9 als je een nooie toren ziet daar wordt je een
I
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3e. V eel a2.·1de:wht '"'orc1t bc::iteed aan cle doelmatigheid.
4e .. Ken.merken.d is: ee:cbied voor de menselijke persoon en voor
c.1e 0-rbcid.
5e. K eI1:·2e rl: enc.1 l. o. eerbied voor cle natuur en harmonie rn.et de
<".

no:b.ni.r •

Ge. De uesterse ci1l tuur br2lc met het verbergcm '\B._,_'1. het intieme
leven de:r oosterse cul hmr, dus nwer openbaarheicl.
De IJeclcrlanclse cultuur is in de uesterse cul tuur het Beest
weste:rs. ~1. rouuens ook het minst beinvloed door vreemcl.e culturen. In ons 1c:md :;,i~jn de torens en de c;evels nog voornar;ier dan
in 11011: 2xJ.c1er 12]1d ool:. ( o. ao omda~ de to:r-en in ons vl2,:d-ce la'ld
1
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to::eens uit .. E::r: is orenhcd.d van. de; gcvels door de c;rote r2Jnen.
Ook cle harmonie net cle natuu.r vrc:w in ons land zeer ster};: ( r;ebru.ik van hout e::.l ::_'iete21 dc2:e:n) ..
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Het hollauase interieur is een schone ueerspiegeling van
het stille leven der hollandse ziel. Bovendien bestaat er
een f aaie tuinlnmst. Overheersen in het Hollandse karakter
zij1. de :parrnieve clouc;a_en:
De F ollern'Ler is ove:cuet:;end verst2.J.'lc1i['; en trouv1, dee;eli jk
voorzichtic;, zorgvuldie;; hij heeft eerbied voor het kleine
en neit:inc tot j_n,r;ekeerdheid en innerlijke rust. De oprechtheid cmd te:::::ern.roordi['; over tot natio~1alisrae, helaasl
Overi~~ens heeft con Eolla~c1er gevoel voor s:feer, sezelligheicL, behC',[~;elij)che:Ld, c;e:moedelijkheid; e;een volk heeft zo 'n
stc:r\:e nci:";ine; tot -theolo2~isc~1e gesi1re3dcen of heeft een zo
1 0 -r~(_-. 7 ·.-..ho: 0 ~s "'ra;n v-er"'T'e-1
1
-1q~\__ 0 ·:-c-1c·c(""'r-,-1)
~r
"l
r]._J.
J._,.,
v. c
v 0 n r- eer ·lVv-- 0
\.
_.lU,•
v
.'l_'.J l '
H' .ub:roe:=~ Eusin.s, Sta,lpae:rt, v2.;.1 cler '.Tio1en, Vonc1el, :.Crasmus).
Llao.T ook nollands is: bcnepen, gelclzuchtig, nuchter.
Een Uollru1der voelt niet groats, maar wel wijds. Groats is
o.e volr12,0J:::-Lheid dc:r ~3ic:,1tbare dint;en, uijds is de vo1mo..r;Jctheid der onzichtbure dincen, die achter die zichtbare dinGen
verborsen :::;ijn .. De zichtbare dingen zijn dm1 zel:f heel eenvoudig (b.v. vee1 zeg~en met weinig, ecnvoudige woorden).
:.rij zj_jn, neer dYJl de zuiderlincen in:~estelc1 OI) kleur en
niet ~rnzec~~, op vo:r_1J. Eood is de ~:::le1).r die Js:inc1eren ook het
rnooi:Tc v:L1~den.t prachtig tcGen het blc.n.11:1 van de he!ne1. IIct
\'Teeter hee:Ct zijn ciiepte ei1 rust, da2.rtegenovcr het kleu.ric; oprij zcn der cebouweno
-,). . ,..,
-·u- ()'l 1 ''1 -'l'' s+v Vl"·r-'-ol
1:-+v .r:-r:>u",,
1 cl. (a'
0 or -.·L"'' r:-e +o
rrenl1e
. e·11
..,_
.._,. E
"- _ oll;ci·ri
c..,. __ (-_: ,, ('
"
.v__
\
v
..._)
_ .,.
_i· ,-, )
ve:~~..:.11.Gen ( c1oo:c o:cJri;j zenc1e vormen), ~l!-s onz~ Jc-~u1st i:3 :i ;j
ceJ_-cig••, SJJreekt V<3.n een an.de re vrnreJo_, hee:c t iets sproo1q esachtigs.
Locler:ne bo1J_ .1::::u:nst::
De XIXe eeu\1 hee:ft alle deur,c1en genee;eerd, is 11 diessei tig: 1 , zij
cert hct ;Jachin<-".lc, nict het nenseli;jke .. Zij eert niet de
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Do:t IJoete::1 1:Iij nu meer doenj en ons het doel voor
ogcn stellen ..

6. De
De uitvoe2:·inc; van bouvr.-rerken bcst2,at alleen uit 1)lao.tEwerandering chm een Jnrantitatieve verm1derine; .. Da-t is het cnige \·1at
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-r~,.rci~CLT_,:Lrt c1e J.=i_1=n_ste~n.clctr iJe~c::·t.
1Iet verJwvc:1s·ce in C"ce lni_31st is \:at he·l; meest l:Lgt in de }::vt:::1ntiteits-o~cde, in clc uitr~cbrcidheid. i.Jo,."-.ron is cle meest 2,bstracte ktmst niet de Dooiste, naaT -\"'cl a_e rnecst mensel:Ljke,
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·Abstretcte kunst laat clit niet genoeg ui tkomen en lee;t teveel
nadruk op het typisch ·menselijJ<.:e in de ku,"1.st:n.l. de 1n·rs.ntitatieve orcleninG• Va:.ridaar de nadruk die abstacte ku:nst legt
op zui ver m.e8tkundice vo:rmen: 11a~rna 1 s als ui t een blokkendoos, }::aarstechte ·wee;E::n, 1·1aarbi;j , ter1·1ille vc:u1 het meetlama_ig c;enot vrn1 de ont'.1erper, schoonheid. en doelmatigheid in
het c;ed:co.ng korn.en.
Ui

trze b:reiclhe id.

·a. rcioFF8-;-nu~:ite,

ui t g;e b re i dh e :L cl, kvm..!.'1 tit e it, con tinumn, ope en··
volging, ua·C; is uat allemaal?
Al o:ns kermen ve:ckri;jgen ';Tij met behulp van de ui tgebreiCLheic1~
deze is ook het hoo:i:c3.eleraent van de verbeel6.ing. Ui tcebreiciheid is Q-1.szodanig nie·C; ':Iaarneembaar, 1·1ant zij is ecn passieve
.stofc:ic;en~3cha:c:io '.iij moeten haar leren kennen door acticve
st of eic;enschap~Jen,. ( \'fe,arvan de; hcJ;i.1dcling en wcrlcinp; ui tgaat) ,
d.j_e door de zi::.rcuie;el'l \'!o:rclen ':!2,a:rc_;eno::.11en: kleur 9 klank, v1e:::x'1;:te 1
hardheid. Dc~;;e 1·marn.cmi Jr;cn geven 01u:; cmige ken.1."lis von de ui tgebreiciheicl. Over de actieve stofcigenscha}JJ)en heboen 1·.rij geen
m.acht~ uel ove:c de passieve stofcigenschap der uitgcbrej_dheid.
T~1 wc1 macht erover door ver~p1as.tsins;. U~1..t,r;ebreic1heid is eigen
aoYl alle sto:C en allecn aan de stof. 1Tietalle sto:ffelijke
din~e~ zijn rood 9 Daar vel: elk otoffelij~ ding heeft uitgebrc:ldheid .. Het is de ccr::>te i.':Jto:fei;c_ecnscha:p en dus de neest D.1gcneneo J)1 ir~ clno oo]c C:Le dra~er v;:'.n alle <l''l.dere sto::.'eigenschap··
pen e:n in de 1nnu;t 001:: de draE~Gr ·v8.n. de zinrielJeelden. Ile \·Jis}nrncJc ue:.d;::t 2J. lee:.1 net c1e uit[;ob:ccicf{>.eic1.
1

Ui t:::;e bre ic1he 5. c1 ir3 oor;7,2~:.,,1: vao.1 ·vec1heicl bj_ j soortcli :1ke eer::.heic1:
Zo zi;jn 02: ri1ecrrJ.c:ce il<:"l, l:erdrci_ppelc; d.cw.r 7'i;j een ande:;.:e plaatD
iJ'Jner;:c:n c1us vcrf>chillcEel zijn in p1.0,at~::;, t.e:c»:7:Ljl zij ovcrigffn.o
op elkaaT li;j 1cen als tHee clrugpels v12:ter. :r:;r is in soort [~ee:n
vcrschil, ua~r ~el in pl22ts, in uit~ehreidheid. Ook: omdat
ie·Cr:~ u_iJc[j'e1JJ~cid is, in l1e·C c1ec]_f)<J,c..lr.
a. lJit:=e1;:o:·e:Lcl :i_~,) d<:":.t •..rz::t c1eerJ2,ar is in soo:·_"-~~c;olijJ:c d.elel1t
c.lit is ee;1 ·rJ.oofcH::en:'ierJ<::~ ',Jo kw111cn ce~1. stuk tou\·I c1elcn,
:nict omdc;c het ton',: 9 ~:1Cta:c oi:1c3.at !:iet ui tge breicl is.
TU ;jl:ornc;t:Lr;-e knm1crke•1:
b. U.f'CEebie'IcG1"c-:i.:CT f[-;·--c:·c~-eTbam.: in clr:i~e deleE. ( clrie c1j_:;1e,1sies).
c .. Uitc;el)reicJhoid i~3 ooJ.:zaalc van geleidelj_jke verandering.
( een pook 11ordt eerst {',locie:n.c1 bij cle punt, dan l8.ngz2ner-
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is 00:::.:ze,22;: va.J.1 de tijd .. In een litijc1sverloop 11
doorloopt 6.e \·ri;'jzer vcix1 ee:n u1n·\1erk cen zelrnre uitgebreiclhcidf da2rJoor lcrcn vij de tijd kennen.
\Jc:).nnecr een ui tc;e brcicilwic1 gedeeld is, spreken ':te van een acm·t~l
_,_.i8.Xl _!co. 1 i 0 r~ed_ c; cJ.cl_u lJ.i ·tse 1J:ce j_(l_J1eid.
AlrJ 1:ti;j een 2,c.mtal bc1):>,lcn, krijgen 'Jij cen getal, het getal
uorclt los ged2,c'1.t v;:u1 de c1in;~:e1', h~t aC1.11:cal er echtc:c nee ver110··1
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Ui tgebreicLheid is ecn moeilijk ondeJ.:'"Jerp door ziJn alc,ern.eenheid, het lic;t tussen de eerste stof 'daarin niets bepaalds is,
(ceen actie naa~c oJ_les aanle2;) en de actieve stofeige:nschappen.
Di tgebrej_dheid is deelbo.ar, en 1·rel in dTievoud:

G.-

0
De·

8

~plastistioche

le.

Getc:~1le:i:i,

kunct 1rerkt rwt:
2e, :E'i.':uren, )e. GTootte, 4e. rlaat:::;, 5e.

::1e-\·rec~ing.

Getal i~:-:; ee:n discontium qun:ntium, dus een hoegrootheicl.
::caJ: bestc:;,;::i,r,_de in uit·;ebroic!_>eid is be:tJerkt of r)eJJC-1,ald~ Ben kan
zich t_>;een licho,;),:1 voorstellc:n c12.t e;een vorm heeft. De begrenzinc der ui·c~~erx~cic)_Lcici is ~dj:i1 figu:c.:c'.
Iedere uitsebreidheid heeft zijn grootte; er zijn kleine en
grote bolle:,_1 o
1
_

Iet heelal j_s pla2.·cr:::)e}Xt.lerH1 voor de hcraellicho.r:1en, c1e i.·1ancle11

VC'.:l een vo:r·'cl"81::: zijn lJlc:;_atslwp[:J_e11Ci_ voor de meubels .. Alle
c15.n~;cn hcbben ten opricht v~m he·c hcelo.l en van eJ::::aYJ.dcr ecn

bcpaalde plnats of ligcingo
Zeor algcnccc1: bevregin[S is de overg:::mg va_n aanleg tot act:Lc,
V<-J..n iets J::\L1::ien ·cot iett::~ inc':_,:;rcl.aaa_ zi;j:::1e Leer bijzonder: be1.ceg:Lac; is ver:l'ndcri:n:( in plr:.ats..
_
!;_lle be•,;e:;in_r~ e;aat gei'Jc.0.ard net cen zelcere handcling van ecn
\lerkcnd ver:rno.:;;en, en cli t la;:~tste is altijd ger:Lcht op cen
zeJ(Cl' doel .. }~r 1:m1 veranderin[:; van :pl::J.a.ts geschieden !'..;onc1cr
}·1 2.(LC1cli:1(:-;,
iets C'.c-ciels. ~2oc51 lan1nen ':,rij een bm;c~;in(;: ze1fs
een over~;a:nf; va:n ko~ic1 tot \m.r:;n niet vei·ne1~w~1 d:_m met bebulp
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Ltet cleze vij:C begriprlen kunnen -.1ij een ding i;1 de kuan ti ta.tieve orde bepalc:n . . JTen vro.<).{';t al c;au\·r: hoeveel? \!cJ.ke vo:i.:'l'l?
vielke t;roo·ctc? ·\·raa:;: is het? is het in_ rust of in be11eging?
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uat beke•1d if>c .!ij ::iccen. stc:ec1;3 r:::.et vw.t beJ:enG.e:r: is dan he·c
ce::i1etene: ~re Jrn:nden ::1iet uetcn uat cen krormne lijn is, als we
niet uisten ',rat cen :rech te lijn is.
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Stelling: met en do en w·e L18 t het eenvoudigste in de soort:
de getallen met de eenheid,
de plaats met het heelal,
de figuur met de qol,
Ue bchandelen cle uitgebreidheid, eerste onderdeel van de
vorrnoorzaalc. Eet oncl..eruerp der ui tgebreidheid verdelen ·we
weer als volgt:
le., I,ijn 9 vlok, volum.e.
2e. Lichaa:m, ruinte
3e. I•'iguren 9 eenvoudige, uisselvallige, samengestelde, onbep~talde.

4ee Ile drie c'.imensies.
5e~

Sa2enstelling.

6e.. ~: 1:venredi:~heid.
7 e., ;Ta:r:monie en ryth1ne.
Be c ...: e~c~reli ~j}ce [~i--io o-c·te.
9 e. i3chaal.
lOe" :LiE;gin::i;.
1le. Hust en be\1c[;ing ..
1,.,,
,- j -'-~
v-l ··· 1 yol u-·1°
.:::,~_-:,.c_:'_:.,'..l!,:.~2_-,_.,.:.~'.;;.·°'.;,}'_ _.,. ~ •.,.::::.,..:1.:.~:-;._.". . "
J~er: l:i.cnao.:i:-1 J_s em.1 neriac:. loe,
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r:;:\d;i c[i·J. , v2..J1 t\rce lijnen 1 lweft geen 0. i'1•1etinr;en, alleen nr1.ar
0;

li'.~C).11c;.

De vo1v.nina :;d;jn van natt::ce eeTcJ..er d8n vlakke•1 9 lijnen en
pm1tc~1_, \lelkc alle zi jn .:::,f'c;eleicJ_ v21 hot vohr.:1e

:De 1i;jn l;:o:it \·:cl ~i..ls bec;rip voor, mac,:c in de 1·rn:r1-celijkheid.
niet~ De li~jn 1·.ro:rdt benadcrd door sen stceep 1 een touv.r
of

een lineaeJ.• Die 1:=v_nstenaar is uac1..rlijk groot~ die zijn kunst
. , J'.'1cn·c
.
'
i··
- 11
• ...
nie·c
op ]JUTJ ·ccm,
i Jncn o:..:.f' v J..2.Lc..:cen,
1:.a2r op vo J__1u:un2
'~-

Deze figuu:r zien uij in hoofc1z2.ak ruimtelijk 1 het lcost ons
1:1oe:i_·cc on zc f' s vL.:..J;:~ce :Ci[~uu:r tc zj_e~J •
.Jc:e ~:;e;j_ Qf r1.s_i·~c.e-G·\rlo er·
&
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·nen is geneigd in alles het driec1imensionale te zien. De
muziek vrerkt met tijd-, toonhoogte en toonsterkte, drie elementen die de drie dinemsies voorstellen.
De Dchild.erlrn.nst \·rerkt met twee dimensies, maar suggereert de
derde door licht en donker, voor en achtergrond, rood en
blmn1, enz. Ieder ornar:ient ;.1erken moet benaderend vlak uerken, niet te vlak, cle11 \'rorcl t het saai, niet te vreinig vlal;::,
dan gaat het l'aTnHeleYJ. •

.l~

Y~l~ s ~c_f e 'l9~l.~.

De bouuhrL.urnt meet ruinte als ruinte en lichaam als lichaarn.
tonen. De rL1_ir:rte ingeDloten tu~Jsen platte vlc)..kken :Ls uel ec::i.
lichc:'c.meli jkc ruirnte r n2.~-~r i:roi~cit niet bli j 1.::baar c;en;:;,oJct 2ls
2.odanig. ~Iet enige -\',rat 1Jlijkb2,ar is zj_jn de vrislrundig-abstrac. te v1akken. ·. tarri1eer de 1iche:1_men niet driedimensionaal getoon.cl worclen, cL:::.n \'Jorden de vloJclcen zel:f stc:,ndige cler:icnten
en ve krijGen de volcendc verarrainGen:
o.. jJoo:ccl.at het vl2lc zel:i~otaJ1d.ig lijkt n2,e.r denkbeeldic; j_s,
uorc1t de k:unst hierdoor minder ~'._~ecel, neer denkbeeldig.
b. }Je eenheicl va:n. het lichcwn _r;c. .2;t verloren, het valt ui teei1
in vla1.cken in drie richtingen.
c. :1~r komt cc:)J_'ek a2;n dinaniscl:Je ':Jerkin-e, de k1ra.ntiteit is
(l_r2.:;;cr v2,11 (i_e ln'!aliteit~ Als \IC de kwant:Ltcd.t of uitgcbrcici_heid n.ie·(; c~lc :,rnc1a11ic; uits1)}:'ekeri.s nisDen \«'e de k1·10lj_tei t.
(geuicht, kle;1;_r 9 ha:eclhcid, enz.)
0

~'.e Krnstrer~cl

..

"J°5'1~~-cCE ..o_6_u',fEi1:j1st

'.1oro.en alle r:ecige:1c!_e r1iddclen 2.m1.ge1.'e::1d om:
Vlakken en lijnen als delen v<m een licha2n te t0Em1 of:
b. Z e i:!u1erdc:.e,u_ tot ee11 zeli'st:::.:::ic'iic; ele:~wnt te ma~;:e:a.
Hoe bereiken ':l:ij dit?
le n:Lc1c1el: I' et ve:rneij den vu.n zr.ivere vl2J;:heiC. en /~uj_vere
claclheid., GJ2,elc1c }!lcistc::r:laag en tec;elbe\:lec1inc;
'°''erkt zeer v1ak. }~en vlak d2.t een rui::nte in t\·rneen deolt hecft aan Hcei~:c;zi;j cl en een lege :r•1J_5mte
n<:~o,st zich~ ::c1a.ar een v1a1: dat cen licJ.E . 01n bez,:censt
hc2ft a2n ecn zijcle hot volume van het lichaa2a
aan cle a1de:cc zijde een lego rl,ijmte .. Eet is dus
loc;isch om deze vla d:en niet neutr02.l v1ak te
maken, maar om ze te l:mi{:Sen.
Hol i.1erkt o.lD lichao.r'l~
Hol 'derkt als ruirJte.
2..

1
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J3ovendien is het eenvoucuge klaarblijkelijder dan het ninder
eenvoudige, da,e::i.rom vallen een rechte lijn tussen gebogen lijnen e11 een plat vlaJ{ tussen gebogen vlalcken direct op, ze
drinr~en sterk in het oog. .!il men vollunina ls zodm1ie; klaarblijkeli;jker ma~cen dan cie ornhullende lijnen en vlal.;::ken, d811 kan
men clcy;e lau:tste rnincler klaarblj_jkelijk mt:i.ken door ze te
buigen. ~iet menceJijk lichetc=Lm vertoont nerr;ens een zuiver pla:'c
via:: of een zuiver recllte lijn.
net /.::ui ver plattc vlci': is no ch hol 9 no ch L)Ql; het 1:l8rkt dus
noch ruinteli;jJ;:, noel!. lichamclijk; het is neutraal, lcoucl en
lel:i_~jk. Ook een schrale ijzeren staaf kan zijn volwne klaarblijlrnlijk mo.l;:en.
2e Liiclclel

Her--v-e:i::D1Tjden van zui vere haaJrnheid ..
Bijvoorbeeld in de da,ri; v211 een rao..rrro
Klej_11c c;ciwefiieden no.le en re eels een '.·rarn:ie inclruk 9 ond.o:l; de
richting deJ:' :rm:mr tern[£ is te vinden in de richting van de
scheve c12.r:, .. l<I"Lw.r en da~'; h.ebben claaTdoor een richtinG gerrieen,
en zi;in dus ao..n eJJcaar verl)Onclen. ~~\'Tee onderlinc; haalcse vlalcken hchoren elk <;,0:~1 een rich tin[~; van de J'.1.J.inte en zijn dus
aa.n c1kao..r vrec:r.1()_~ Dus if3 het oo~c coed de hock tussen hJCe
hacJ;:,c;0 vlakkeJ; af tc scl~.1.i.ine!1. o=::' te rond.en_: cli t bind·!; de
-q1 r,:.:- --c'l ,.., n e 8'1 f' r"' ' ro-.~,~
l -p· r· + ,..,,, clJ' c: "'rl -:-0°1 C<"1 z· -j 011
_,_1.,.;..,__,_.c. -rn i' n cl ,,,-,n
rnecJ:' c'J__ s
mn.h:1lJ.i11~ v2,:r1 ee;1. volu_;·:1e .. j:lovenclic:n 9 als ee::J }:.Jla·:~
vla.J:: 1 is oo;;: cc:n. Ecc>·ce hoc::: een nuu. L:rale en_ 011:versc~'.i1li:-:;e
vor::ic Juc1ien hoe 1 :- .:'l. r:,ev-ctld en. hoel;: D niet, n.oet d.e2;e ber.:d~aan
de on:~cLLjkheicl kla:J,Tt)lijkeli~jJ: v;orden ge11a2.kt.
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boDtc) na-Cuu.r::-;tecJ.<. vla1::!ccn; deze breke:n bovcndien in hct
plB:Vce v1a1r ( zie k1J.J'.lf!t:ctidc1el 1) e:i1 ma1:en alC:Lus het driedimen;,1iono.1e v~m de nmur ~;:laarbli jkelijk.
In dic:9 te:ct.1gli:;c;e:·i.CL .:::cvoec;d ne·c2el1reJ::'k toont elke steei1 zi"jn
voln:ue. Zeer :n1<,>,::o-tisc!1 \':erJ:en uit;3prin;3;ende raarnlatc;ien onder
r2'J1cm 9

uellen ac..n

t:r;:J,ptrede~1.
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4e Eic1del:
Hen tO:o.e-steeds drie kanten van de dingcm.
r.Ien lo:te nooi t een der dimensies te veel spreken en overheersen. 1Ji t hangt s2J;1eil net de overzic1rcli;j1chcid. Een zeer lange
c;evel onderbreke mex1 door uitsprongen, of b .. v. eJ:.>kers.
Vl2J·:l:::c nu11r onderbrelce men door l:::leine ui tletselingen, blindc
boe;en, opierE:.nkcrs, diepe raamdagt;en.
Hen kc:m ook \12re afrnetin.:.i;en va,_-vi ondc:!.'delcn to:nen 9 b. v. met
uitgemetselcl r;eveloor de dikte van de ande:re gevel.
Di t verl-:rij[~t men ook door hijv. een toN:i;evel op te metselen
boven het da1:::.
':Tij miss en d0,t bi j het orn1erstaanc1e moderne Jrnude rnJJJ_rt j e ~
vmar c;een :1:crao.k of smaal: aa"'l is, 11e vinden. het in di t :~ezel
lige muurtje on een kerkhof.
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kunnen d;:i:l~ nie·i:;. Fct zie:'l van drie vla1':::ker1 d::c,J)d dus ruirntelijkheid uit " het zien v2,:r1 t-vree vlek.'.cen nietQ ')e T'.l':::cken cJ_i·i:;
aCJ1 onc'J.e:cst2.;_,,;:1cJ_ gebo"Lrvri:; j e, u.et le ~Jsex1aarsdc.0.~:::
\Te vinden he·;:;
zee~c :cijJ;: acc;1 een ec:c1vo·,;_cl.i:~ ker}cje clat ue hei:r zien in %'.ijj:;_
cJ]'..'ei ~;elcc.1.in:·;en? e:c.1. v2.n ell:: \'leer dJ:.>ie v1c..1 :::kcn~ Vien :Lec;r:;e eon
c;e l!OU'•.r ict'.!a:c scheef O}) de •.re:-_~ \W.2,rJ.011c;s r:1e11 a<=::.nl:::out, (1_;E1.
ziGt men het zo plastisc~1 moc~eli;jk o In de middel-ecuuen uas
de t!OU.'fG:jlSt ZCOJ:.' J;Jastisch, de re:.1.2is;c~Q.YJC8 d.ecc1 cJ.e c;ebou1..re::i
vl2J::J::cr 1.1orclcn, ne21. voercl.e de toc[;c:rn.m1er;en recht op c1e as
vo.n het t~cdJou·:1 az'.ns cloch de barok hcrc;eeft de gebon·.ren hu:n
plLs·cic~c op overc1.:cevc~1 ui~jzc. Ontrent: de Pran~~e rcvol11.·U.e
\'.'O:r.:'dcm de [;CV8ls [8~')leis·cercl en d;:w.:~·11a '.-~elf's r;ever.fCI.! :jij
kastelen zijn de achtertorens soms hoGer, en raeer zijdelin~s
gEm1~t.:J,ti::d:; 9 on van voren toch al d8 inc1rulc c1er PTootte en die·o-'·c~ tc> 1 ~-~·i ·i· (;'C'(l
,

l,.

,

<.J

J\.J_ ~- < (:>'-'-

,L

Door clezo hoektorcmtjeo (Oude ko:ck in Ifolft) zien \·rn icts van
cJ.e acl1te:rl;:2ffc onhoo:~ri j ~:.;en. Door hct zj_en v221 het d2~k bin
nen de dieptc van ec:o_ gcbouu ongevec;r Bchatten (is t»·recmaal
(1_ i" 0 -~.--J -:v- c- -.rv '·n e en o" 'i.-"' c1~ i· 1 u~ 'i
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Ook door een cliepe poo:ct en door een dalcko,pel ver31oogt men
de plastische werkinc;,- en inzicht in de dieptematen die men
nog niet ziet. Een plastische voorgevel doet een diep ~ebom'l veronderL~tellen, daarom r:i.ac deze snalle rrevcl plastischer
bevwrkt \·mrden dan de lange gevcls. Hij represen teert de B;rote
afnetinc;en V8J1 het gcbou'.1 in die richting. Ifon kan c1it effect
zecr versterkell door he·c 3ebov.i.! in die richting icts tcrn[s te
lccgEm: de dicpte worc1t cl.a.n ingeleid. door de diegte van hct
voorplcin, men veronclerstelt ecn zekere ( doch gcc:m Yrisknndic;c)
evmn:edic;heid tusscn beide. Het raadhuis te Rotterda:rn is ten
onrechte naar voren geboui."'cl. Ook in1:ijkjes en doo:rlcijk;jes oJ
een voorgcbou'..'de poort zoals ac.'.rn som:mige Italiaanse p2J_eizcm 9
ve:csterke:o. zeei· de die:9te1:rerkinc;.

~)oms is het vrijvrel Ol1mogc;lij~c om licherneli jlcheid te toner1:
zo n10et een vloe:r van nature vl2J.c zijn, v.::muece zi :jn ge"hnli1:: o
l:>: 1Jestaat :Ja<T een nogeJ-5.jkhcid om arn.1 ecn vloer plar--;-~:ic:L-tei c
tc 5evei1, n.l. als ~en ~elegonheid heeft cen trap te le~2en:
b. v. vom: ecm verhoorr,clc koorvloer in een kerJ;::, of \Ja.n:o.ecr een
decl van een m2,rktJ:Jlein hoge::c li[;t d.::n de rest, of tr;:t1)_1;1en
on ecn :f:'oi1·cc:L~-.1, of ·crottoirs 12,~:1r;c:: ee'J'.fe~;o Is o.it niet no-;elijk, d~:u1 moe·l; men ;rn 1 11 vloer als vlak verzclfstc::.1disen, o:;:;
o,l;3 vlak lz~tcn zicm .. Vien. laat }rn111 dc.m s:9reken, als uit de:;:
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zelfde eeval hccft Don bij
men f3een en~cele clie11te
de:e :::;c')OlET8n 1::221 z:i.on.. Ls11 m2{i; cleze gevels z;.,ls v1a.': ve::eze1:Cs·cci.ndj_gc:J9 b .. v. cloo::i: ze a1s to:r\r;evels bovon do c)_;:2;:en 0:1) tc
t::cokken. 'IetzclfG.e J::2.n alc1us ce1-ieuren met cle hoek v<:m eon
gobou~:.r, een sb:aathoel;: lJi;jv.: deze lrn21 als lijn ve::czel:~'s·[~D. nc1ir~d ·110Tc1eJ1, ri.vo met [JCbctrt1Jrp2.,,_1 een becc1Dis. }Jen vei~nie:r:de
dak~;;oot is een vo0Ti1eeld va..11 ecn verzel:l'stcrn.clir;de horizo:1talc
li ;]:n.
:Oit "r~oc1er1 w balkm.1 lijlc-G ee:0. massieve steenJ{lon~1 9 terwijl
het toch hol i[3, dit is een valse niet-blijJ:::bare .vor.u.
~L~cc::. ~~ -c~:~ic c_:_ e
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So;.1L1igcn :plaatsen een rci.cun op de hock, en nemen daar dus de
muur \'leg .. '.i:'och oe:hoort de hoek zovrel tot de ene als tot de
andere c;evel, er is dus een dubbele reden on juist daar een
nuur te ver ;:2-chteD.
1

De bonen sta2.:t1 irm:iobiel op de grond, en vervloeien door .hun
':Iortclc;ef..>tel in het drageno.e licha<:11,1: de aarde. I;en boom is
wel een levend, fla2,r toch c;cen zelfut:::mdig lichaa.r1 ..
Ee~1.S en di er zijn echter uel zelfstDxldige lichamen; zij verheffen zich O}) h1n-1 ledernaten en kur.nen alclus vrij be\«'egen.
Zo l:oac ccn J:::H>t op poten 110er ui t als een 11 vrij :r lichaam,
dan b:i.jv. cen 1ffec:;1ci.kast.

·a
j

.• 1

ge;Jonu s·c<~at ook op de grondt T%'.;:1r men 11 zet het graac;
0:9 poto:.1 ;; , 12.at zich ~jo 1 n r;ebomr ve:cheffen, het lijkt neer
0:9 ~1 e·c J.even 9 nee. lc.~,at zi;iu lichc.:1xwli;jl::neid i:wer vri;j zien.
::.i~j ce::1. :~n~ur; J::rn·r~~ c~.u~ reec1s voo~ct 11it de c1oc1rn:rtit;heici., ook
bij ccn :y:J'J_c:ro::1i11;; of een f;einhuis., j"2,ar c;euone c~cbouv:cn
~,;ict non r~~;,;::•,:i:nc' 1 o:c>rid1:ce:nY J:wt li;jJ::t zo een licha22!1 9 en zelfs
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Jloo:;t ncm c)_ie tc vo1,:-;en.

J\.uimtc:; zonc1.er stoi'fc:;lijlce bee;ren~:;in:; is niet kenbaar, niet
Zoals ee:n vrij liclw.2,r1 (me~s,. dier) vol}:o:Jene:c is cJ.c:m c:c::'1. rdet vrij (boo:~1), zo is ook een Deer klaarbl5. ~jJ::cl~L ;j~ce, ec:J_ ue 2:.:' c.,lr:c s1 o ten :ru5 l:l te voJJ:o:wner du11 dan
ccn :en:i_;:xcc rw·l~ ee~1 :;1e~r".
l~c11 rti.i.r:1·te CLie :n.£·t~1J~J eer1 oJ? mcer zijdcn geheel open is, is een
0111.rol1n2a.ktc ru.intc r zoa1D: een plein, o~-aclat lwt van boven OJJCY1
is. een straat: v~1 boven, voor e~
8.chter O)c~1 •
.r,~ts;}=hic~.=~--- I21. de bou\·:JCLl'.rnt uo~cci.e~1 zoveel r.10r,clijJ:: vol:oa;::c;,kte
klaarbli~j 1 ::cLL;j 1<o

rLJ_j_r~t~c}:l

Jcoec;eI)CLD·t"

De omlen tr<whtten dac,roi:1 (le :euimte11 meer volnw.alct of ceslote:r~ ·ce to:ae:n cl2J1 zt;j volr:;cns }';_un_ ao.rc1 zijn.
~~e:n. ~Jlcj_n: I ~e-:: s1lsJ.le toe,r;2,ri[;s':.'ege11 cm bovensluitinc; door
boon1Je~,'.1<:1J1 ting.
: ;en o·cr~'..;:::t cloor hem voor e;1 achter tc slui ten door kniJ.;:1:e~1 en
kTo::rc1in.:;;c:r:,? v~'J1_ bovcn zovc:;cl noc;el:i jk door ovcrgebouvn1c
cevels on Galerij2n.
Ofv.·cl ool:: door bom:frJe)l';.~1tin.r;. 11 raaie sluiti21c; geeft oo~:: het
o"':re1,,-uo-:...J_'..reJ1 \TE~~~.1 ee]:1 B·t1~2"8~t c12J1 11e-c lJ..:L·teijJ_d.e: L1en \'Grl2~c3. -t de
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:Coven is de af sluiting volkomen, bencden heeft men een doorkijk door de portiek heen. In een tuin ook bovenslui ting
door bomen, of .-1el men bom1t er een perc:ola. De opgan naar
een huis moet zijn: door minder volmaakte, tot rn.cer volmaakte ruimten: J~erst opzi;j gesloteh (bomen of ijzeren hekken);
01izi,j., link~, rechts is de ~1inst ~prekende dirner:-~ie. :t;i~n
een oinne:1.hoI, ( voor-achter is reeo_s een bel[?:.nc;riJlcer ctinensie) d2.n ook een e;aleri j, ( ven boven ge sloten, de bela:n[~
rijl:ste clir.1e:·1sie), eincielijk in een zo,al, c;eheel geheel
ceslo-'cen.
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}1;en vertrel;: moet 'l'!einig of kleine ramen hebben, en liefst
maar een cle1)_r., Ook niet te veel kastdeuren, en dan liefst
kleiner d:::i.r.1 de ge'-.1one deuren, b. v. boven het plint gepl2.atsto
Ve:rder '1·1erkt de deur van een losse kast rriinder open.end dan
v0x~. een vas-C_::;etimr::e:ccle kast, irant cle eerste opnt 1·re het
neubel, naa~c 11iet cle .·:e:w.d.
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Zit het ra8n in eon cUe:ne nis, a_ar1 wordt die nis zelf een
a:C'zonc1e:;::-1i~i~::e voorTI1hn.~.;c ( een soort ::-~chutr;luis) en dat
stoort de bosloteJ1heicl. va:<.1. de hoofci~1:"1:i.:Lu :~c het min st.
·11et J;::ruisJ::-ozijn 1.·eer;wur:i.-c o:r.s het neef:ot on uit te kijken
e:,1 verstoo:-::'-\.; chm '..1cini::; c1c beslot;en~eicl vo.n de nmur, ond2,t
in cle vo:r:':J. ·vc:m de nic1c1enr:;tijl een 2:f'~31uitinc:; in het ~n.idden
0,[1,:r,-.:ezic; is. nn he·~ 1;iidden re:oresenteert het geheel.

Ven!.eel een ra2n dus licfst in t\ree of vier delen, niet in
drie of vi j :f'. Eet oude venoterglas '112.S 1·:einc; cloorzich tig
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Een venster clat be};Jerkt is van grootte voldoet ook aon de
eis a_at een mooi uitzcht evenals een tafereel in een lj_jstje
gevat moet zijn oa er van te e;eniete~'l..
:r~en tafel ao.n het raam is daa:com zo gezellig mid.at er een
r;iooie tec;enstellinc; is tussen de o:i;:enheid van het rao..m en de
lichanelijkheid van de tafcl.
])e moderne mens streeft naar op:mheid en onsto:ff elijkhe:Ld en
zegt: i 1\·rij f3trever1 :naar de verf~oestelij=dnc; va:i1 de stofil.
J)e geest ale zod2.niz streeft \·Jej_ nc:ar het onstoi'i'elijke en
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},~a hij racta.kt de stoffelijke clingen zo dat men zien kon cl<:~.t
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alle kv_nstel1 net tec;e::nstellin[;e,n.,
te«;enstell5.ng is: licha2n, T~).iBte. =~e:;t
gc.c:<..t O.US i .ie·i; Oltt
V<?.JJ. beide::1, ( rni1,1te Of liclJ.aDI!l) t L1C.c1-l.'
O:'.''l rui:Tl~o co. licha:in ..
Is een vc:m beiden vooJ::r.c1Gner dci.n de an.c:ere'?
Ja voor de r)ou.-;·1\:1mst is cle ruLrte voo:t:»lD,mer d:"rn c1e lichc~nen,
voor c1e beelc~_hm.i.'.::cFLSt is het 2,:1derrw:1 ..
le. :·)ci6.c ~0i;j:c1 stof:L'e1:Lj2c 9 1.-.'c1.xd; beic"le lle b ben l 1.i t::-;e brc5.c.i.hcicl.
:ue rui:c:ite is eC:1ter V<.'Jl. nc.:::ture ecJ'..'cJ.e:c dan cJ.e lich~?v'·te11,
v1ant C:.c ruimte is uitgebreiclheid :;~onder neer, lic}1z 1.ci.::n is
ruirnto cevcJ_ld net ;3tof.
2eo 11.nirrtc is hct neest k12-,a:cblijkelijke~ iJ2n·c ze is door;~j_c}1t~i[;9 \:c~r.:. c1e lj~c~J.CVilCil 011.·t;·t27e\.::-c Cle bil111c11 CYl. c-:. cl1te:rzij clc :;~ich aoJ.1 m1s oo[;.
)c.. Ruin to uorcl.t het nee st volstrel:t door ons gevormd. (de
uit;::;eb:;::'cidhcicJ cloor 011s vastges·ce1c1). :Ji;j de lich;-~:ic::_;_1
ziJn \IC gebo~10.en c::.an de stofeige:nocl1e.ppe:c10
L;.e. }~ic;c:(1do2l ve.11 de l)ou1·1kmrnt is: het tot stc-1.ncJ. bren.c;en va:n.
rtl.irri.te:n" Zolar:':': er geen :cuimte o::J tst2,at ic,; er geen bou'd1m:o.st nc;,ar a,llcen beelc1bouulmnst.
e~(J. h'.J.2~r vooTnc.~os.rnte

ecn

1

:Oe tem})eJ_ c1er ouoen r1et zuilc':1f \•r2,a1_' je n.og 1·rel t-ussen c1oor
l:u-:it lo::)en, is :;een ruinte 1 C1.E1St, rnac-,~r een soort beeldh01.n.rkunot. In c1e boucJ}:v.nct ver:!1ouden zic;_A.L licl!..2.am en ruinte ale
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actief: een nis, een beeld.
passief: in een nis, in de muur.
Zo is een en dezelfde nis actief (t.o.v. de muur)en passief
t.o.v. het beeld). Dit gaat op tot in alle onderdelen van
de bouwkunst, evenals in alle onderdelen van het leven.
Alle ruimten zijn een spel van actief en passief van ruimte
en lichaam.
Jiet contrast ruimte ( vertrek) en lichac T'1 (meubel) is onoverzichtelijk, daarom wordt het op kleine schaal herhaald in de
profielen van het meubel en zo klaarblijkelijk ge~naakt.
Hoe \·:ord t het spel noc; ro.eer aangetroffcn in de 1·1erkelijkheiC:.'?
In· gol ven, plooien ener wappere~1de vla[';, p,ol vine; van een pannenclak, cannelures van zuilen. In en tuuscn balkcm ener zoldering. Vooral ook in muurdoorbrek:en:
1
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Deze doorbraken bestaan ten dele

uit lichamn (kolo:n:netjes),
ten de le ui t ruimte (n .1. de :ruimte tussen de kolommetj es en
de denkbeeldig doorgetre}~ken rrn.nJ.rvlal;:ken).
De?~e kleine rci_imten zi jn onvolmaakt, daar ze voor en ach ter
open zijn,, en alleen zj_~jdelings door ko1onnen en muren, van
bove:n door bogen. IJe fraaiste doorkijk vereist dan ook dat vrij
cloor het doorkijkje heen kijken in een ge~-;loten~ volrnaakte
ruimte. Dan krijr;t men bovendien nog het fraaie spel van clie
gesloten ruimte met cle eloorgangsruimten ( tnE>sen de kolornillen) ..

IIct spaanse huis heeft heel fraai de overgci;i:1cen van meer en
minder gesloten ruirnten. Opmerlcelijk is ook het verspringen
der zs in de voorrv_irnte ( wat ook bij Javac.i21se tempels het
geval is). Dit verspringen geeft aan zo'n voorruimte een
zeker doel, an.dcrs zou de betreclcr recht c!'oor lru.nnen lopen
en 1·r,3.s de voorruimte eiu:enlijk niet nodigl Uu cUent ze om
de betreder die bui ten het midden aankonrt, in het midden te
on tvane;en.
Stelling: J3ij elk:e ruj_mte hoort een passend lichaam.
Bij elk licharurr hoort een passende ruimte.
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Het spel van doorgar1gsruirnten tussen kolornmen vindcm we
zeer fraai, in drie- of zelfs neerbel1Jd.f>e kerken; in dit
laatste geva1 heeft men zelfs doorblik vanuit hot schip in
de onvolmao.Jcte zijbeuk en vanc1aar in de meervo1na8J::::te zijk2,:pellen.
·
Contr2,xt tusscm ruimte en 1icb.'.lam vindt men in c1e ruiratelijke, holle .':;ev:elfvorn1en en de lichaueli;jke holle zuilschachten. Hetzelfde is in onc1erstaancl eenvoucli.~; geval 1.1aar de
1icharnelijke trept:rede con~>trasteert net de ruimtelijkheicl der deu:r'llis, bi j een lichtJ;::roon of een trap in een
hal, een beelc1 in eer: nis, bij een baJ. 1 :::zolc1.erinc;, bij een
.c;ebom'l of monlunent op een plcdn, een huis in ce:.1 tuin.

f:;tellinc:
Huimce en lichaxa r10eten net e1ke.nder in even\iicht zi jn.
Dj_s fL8

juiste

a_i:~c-t8

Cte2:_-. Zll_i]_8J_}

8Tl

de

"\·/_ijfl_·:~e

8}"18J::'

r·u.iri.1·to

warden vasteesteld door hot esthetiGch instinct, en niet
door steI'kte oerekej1inz~. H et j_ G onta.ardin;~ ·uax1Dee1: ofvJel de
n12. s~3o. ,

o~f

\'le]_ cie

i~t1_j_n1te

01.1e:r~l1ecrs-t.

De Grieken heliben ee:ci edele vo:.cE1 in de ;;;uilen zeJ.f ~ maar de
ruimten tus;_;cm die zui1en zijn overschotten, r:;ee11 ~elf s~cCJ..n
dige :i.~uimte-:i_, het edele Dorische kapitee1profie1 is zinvol
ten opzichte cler zuilas, rnaar niet ten opzichte van de as
deJ::' openint;.
JJe :Cc;ypt~Lsche kunst 1:ms zee:c n~".ssaal, louter me..ssa;:1l.
De llomaanse ku:;.u:;t heeft een zeer r,oed evcrnrich t er.t heeft
rustige kracht j_n de lichame(1.
De Gothick };eeft nor~ meer s1;2c:r111ing in de lichcinen 9 mao..r zij
is te ruimtel:l.jk, te ijle
De ba::i..~ok bre:i1·c 1:1eer even.11icht tu.ssen :ndute en lichaam., J)c
tegern·rnorclisc noder::w kunst Eao.t in ze]::ere zin door op cle
laatc;othiek, iE; te ijl, te louter ons·coffel:Ljk, dj_t is cen
vols ntreven .. :De kunrc>t vro..act ecm hoor;ste zelf s·l~andic;heic1
van ruimte en VJ.1 lichaarn en dao.:~'bij <le ri;jJcste 11ederzijdse
CJ oorch'in_ging:
opengcuerkte torenspits, rijke licht:croon, kantwerk.
I:ie:;:_·~)ij is in hct 00_
te houc1c1 i~-1 uel\:c :-'.late Ci.c ~::,oortcn
van. [;cbonv,rc:::n. sc! 1 oon rnoeten zijn: du;3 ceen \·roonk;-:;_·._w:c met zijbeu!:~ seen u2,tcrtorcn net opcngeuerl::tc helm en klo;:\:enspel,
gecn bon te :;c bJ:·u_il;::oz~'-~:rlo ek raet ko..:ri ~. Uo)c i:.1 de E;chilCJ.erlnu1st
r10et er Dpel zijn tusscn i'iguu:c en achterc;ro:nCl.
0;
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yerhoud~~h'I ..~~.n

i•}.':!..§.E_d~·g__sn ui twendl-..G .1?ij een g_ebouu._
Hoe is de verhoucling van deze beicle.
l·fon hoort hierop c;euoonlijk deze antwoorden:
le. gebmn·I is een ruimtelijke omsluiting;
2c. ~~en. J1uis is orr1 to· \'lOJ1.en en nie-'c orn naar te 1cijlren;
)e. J. ;en huis moet ont"\'lorpen worden van binnen ui t.
1

le. )~en ['.;ebouw is ecn ruimte-o:wslui tinr;.
a. Het gebom·r is een. kunstwerk, dus het is een wezensbepali,1g. Duo prj_::-:1air is dit een \·1ezen en d2;t raoet door het
irn1enC!.ige en oo};: door het uitvrendige worclen ui tgedrul::t ..
J.Ian.r hct in1:.'encl.ige en het uit1·rendige doen dit ieder voor
hu..11. deel, en zij hebben ieder iets anders VCJ..n dat ·wezen
uit te drDJcken .. Zo heeft ieder mel1s een verborz;en en een
opcnbaar leven. Eet verborgen leven mag men zelfs niet te
veel uiten, dat 8Ceft schade voor de persoon zelf en voor
de a11de:ren. Eet noodzalrnlijk openbare c1eel mag men niet
voor zich alleen houden.
b. ~Iet uitc1J:'l)_~cke:;,1 van het \\rezcn geschidt in hoofdza'.,lr: uit'dendir:; . net ni..imtclijke rn.iddelen
])it r;ceft dus verschil tucrnen binnen en bui ten.
i3i;j dit kathec)raoJ_:front B})reekt het reusachtig dc:.k nci~
ge:Gs, Jie·L is :;ccn zuivere uitdn1Jcking van het inuendige ..
c. i)oFnni,c;e bel~'lr;:ci;j2ce rui1~rten kunnen niet nac.:r ·ouiten 1."'orden ui·cc;e(.i.J:1.l1cL;: vrnon.Jcamcr::-3 of vergad.erzalen ligc;en 1:Tel
ecns ao.~1 0TJ.belc:J1.c:ci jlce ach tergevels.

~-l:ellj_11p;:

Huimtcui td:r·uJ.dd:n5; ii::> een a.er mid.delen om de ruimte kenbnar
tc mCJ.ke::.1.•
Onder allc misselen is nlimte uitdrukking het beste 9 ·want di t
vloe:Lt voo:rt ui t de na tuur va..n het bou\·J':rerk, ( b. v. koc~pel
gev1elf kan spreken al.s koepeldaJ<.::), het is dus een natuuTlijlc
rnidc1el en ve~cclient dns voorkeur boven z. g. kunstmiddelcn die
slechts no;cuurtckorten ku.nne:1 aa11VD.llen.
J)e gcvelku.nst die het im·rcndic;e onnod.ig verbere;t moet vro:rden
VE";r':lO:CTlen o Ile l1cn.ais::>8.J1CG b •Ve uist met een trap niet coed
ra2.c1 c~n. 12.e.t \ 1e1 ec:n. trapborcle s midden door een rac:1m lorJen.
:De r1iddelceu•:.re::1 m2.2J::.tcn, door ce 1:1 ui-:;:::;cbm.P:rde t:0:a~9torcn, de
t:ro.:~) ;jui1Tt. tot ec-m aardi[_; elc:r-1ent. De nim.111e zc.l::elijJ;:}1cid
bow.-rt. tra:rYcorens v2..n c;las a1sof het })2~lrne:nser:-c·e :_:; \'Taren.
::~ni[~e J:uimte ui tdrul-;:kin.:, kan niet \·rorden gernis·cs> de p,rote
2.:cchitec·cmJ.:rpe:ciode:/:i. heh'oen cJ.i t o~J ·c;oecle e:,1 c;epaste uijzc
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2e'. n1Iet huis is om in te Honen en niet om naar te kijken~
Deze beuerin.c; is eveneeno fout. Fet gern.eenschap~peli~jke gaat
niet boven het pcrsoonlijke, muar moet het persoonlijke dienen en aanvullen, daa2:' waar de enkelin::; te l;:ort schiet.
Haar in datc;ene vrat semeenscl12.:ci::n·1e:rk ist caat het c;eneensch.appelij~ce bel<:\11[~ boven het persoon1ijk bel2J:1r;. \Ia.nt anders zou
'•!8f':"-f1CI
0'8J'f'ee11ocl1~-rc<i,rerlr
f-.,
~1
ll8~j-uu1~\ e_,8--U "!·jrJnora.,Q ht::)-1- a"oel tr':)-~ Q'.1r)-t
v.
C.',t)>.JI•
\l~o-•
tel:ort aanvulle11 vo:n o.llen rnaa:-c 00:1.c vaiJ. die cne persoon) niet
eens \!OTden bereikt.
Zo rnoet de stro2.tgevel hot voornawaste deel van het huis zijn,
t. o. v. de straatu211d ( r;cDecnschapm1er~c), cle gevel noet de straat·vro.x1cl d:Lenen, dus uel o:n_Z:~err;esch:L2:t blijvon, maa:r toch e;oed voor
".o- iro'M
,,,.,,.,.L' e;1
c i· er oV_~
~-re· lr 1.rer
0, e c'l~c_,
~':i..
. . c·Le s~-rl,.
c1... .L,.r~nc"l "-o-:tJ
Het huis rnoet ool: iets uitdrlJJclcen vaJ:1 de n1;:w,tschappclijke i3tand
van de beuo:,1er, c1.u.z .. v;:1.n onze Jilacr,tschap~:Jelijke ve:choudin;:i;
tot ~mderen. ~en huis dient dus niet alleen 03 e:r in te uonen,
mao..r ook om er n2.a.r te kijken.
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3e. ":!~en huis mo et van bin_nen uit ..rorden ont1:rorpen. 11
Dit is tendelc, hetzelicle als :::;ub. 2 hierboven cenoe.::icJ.. :Ooch
or:1 de buite~1.J<::2..::rc niet te schadcn 9 moet de bj.JJEcmruj_:11te ve.alc
1

eni[s~:;zins f,C'dijzj_c;d wo:rde.m.,Zo is een trap~_;orta.al gevroo:nli;iJc
veel c;e~·az;.klcclij~r.c:i:· te ont·vrerpe 01 ht.u-l~en aan llet lrniD, dat zo1..1_
ecl.'l.tci. een i.~m:t1.:1eli[;e strao.ti.-12.JJ.d t;even.
0

Tiguren zijn duidclijke Jcenme:r:l:en voor ll8t \'rezen cler dingen,
bi~j de pl2.stische l:unsten zelfs de bestc ken'nerken.
Pl2:co bond de e1cncnten aa.n cie vo1Gern:le fir;uren:
Aarc1e a2.u cle ku.huDvor::i
Hater c-w11 c1e icosaf?d_er
lucht aan c~e oc·ca\.~cler
vuur ao;r1 de rm tamidc
c1e schep:~;ins 2.2n cle bo1vo:cl:1
of recc~~a-~ise tvanlfvl~= werd niet toczepast.

Zo hc2ft rJen in alle ti ;j c1c:n in de fir,uren een geheirmdnnige
cez6cht. De J'i,'·~trn.r i:_~ een 1Js::s:cen:::,;i:ng cler u:i_tge-

bete;ce~1ic

brej_c1heid, hoort tot de uitgebreic1heic1 en is dus ook een
passiove stof'eige:nschap.
:Cen figuur ontstc:'.o.t door een h.:wtdeling, een act en ze is de
figuur een o..f'beelc1in2; of cen te 1ccn v2..n de he:i..cideling~ \·:aarcloor
de ges·~alte zo, en niet ru1de:rs is ge~ordcno
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Er ZlJl1 2 soorten hD.p.delinr,en:
le. Inwc:ndige handelingen: do en
2e. Ui tuendige h;•_ndelingen: ondergaan, lijden.
Br zijn d2.aro:n 2 soortei1 figuren:
le. Figuren ontc;t2.211 ui t een im·1endige handeling,
d1u:> van binncmui t gcvormcl, zelfst~mdi[':.
2e. Pi[';U.rE.m or~tf; ::;2"8.::.1 door ee:1 uit .1enc!ige handelinr;,
clu:::i van buitcmaf gevormd, afhankclijk:.
1

Gron ci f i

P:,lU:' crn.

:

T8-.----ffon-cr8· TI'[i:urcm

ontstaaYJ. in de na tuur door een enkele inHe110.ice oorza2.J=:
b. v. hemellich?xien vornen zichzelf in bolvorm, als. er
geen lJi·brendige invloed bij korrit.
2e. H.echtli;jnir::;e fi,';l).ren ontstc..an door ui twendigc oorzaken,
vertonen redhte li;j~1en als s:nijdj_np;cn van ple,:..tte vlaldcen5
b~v. kristallen ~orden gevormd in een oplossing door
stofaf~0etting on een beDtaand lichaa:J heen.
J.:;r ~3i~jn 2 ·cypen rechtli;jni,-'.:e figuren:
a. de rechthock, kan men zich geff(J.cc1cn denke·a ui i:; een
groter op:rie:cvlc'J;:, toont ;;;j_ch als cleel vcm een Grotcr
sehccl.
b. de driehoek, b.v. het zog echter cen schip, toont
zicJ 1_ ti ;j cl.e:n r~ ZlJn ontsta2x1 JS en voerstraal v2n ee:!.l
ci:c~ccl vorm:; tijdens het :.conc1lo:oe:c1 ecn dri.ehoekit_;e
figcwi~ ~ totd:-:.t de rm1_dp,an~'.; vol too:Ld is. 'Ji j kcnnen
dus clrie vlo.\:l;:e [Sro:rnl.i'is;uren, te 1;e·ce21 ~ _g)~}Y:..eJ____,_ }?_g_c :i:~
l~q_g}_~ en .'.l~i.£1-~<2..S':.:"!£":.,. die ooJc als ru:Lmtelijke fir;uren
v o o :c2·::: o:~; en.
RuimteLLj'ce fi[~~llre:n:
le. J)olt
be;;c;i ·c s.. _./il:-~i;j Clise ui t2;eb:r.'eidheid ( ~cec;eh12.at)
b. Er he!Jben [F,eEm zichtbare uiti.-rencli~e oor;;;2.1cen
op ,r~c-\·.re::r:-3.::t 9 i;-3 eeJJ. -oeeJ.d -\r2Jn zclfs-~2. .nc1-ic)1eicl,.
p<u_:d; zich niet c;oed 2.D.1.1_:
met bol vor1D.ic;e
stcl1en }co.n r'lcm niet goe<J. metselen.
c. bezit al:.:;iJui2;e gclijk~).Gid, nac'Jct ::een ondcrscheid tusscn lenstc 1 breedte en hooctGo
d. be~it in zich een oneindi3e verscheidenheid:
de raa1::lijn l)ezit in iecler punt een 2...ndere
richt:ing. IJeent zich door cleze c:d.[senschappen
coed. als versieringsmotief.
2e. KlJ-1111[-; 2.. Zichtbaar in clrie gedeeJde ui tp;ebreic1heicL
b. If; c:en beeld v--;::.n het bctrel::1::eli ;jJce, 2.fh~ 1)1~celi jke
~3.i;jn~ r2oont Zich aJs d.eel van 8Cj1 gehee1:
met lcubische ctenen kun j e p;oed metuelen, zij
1Ja.::;se~1 zicll f':oec1 c:ian.
$
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· 3e. :I?yraruide. a. Toon t geleideli jke verandering.
b. Is e·en syr.abool van het ontstaan, het 1:10rden en het vergaa:.n, van het beginnen of
het einc1igen, van te zijn of te bestaan.

St2,ds2;ilattegronc1 is rond of vierkant.
'.1onin.:_;en zijn vierlGmt (h1lis) of rond (hut) of driehoekiL;
(tent). Ook onze hoofc11etters A,3,C,E,.:G',G,11, enz. zijn sarnengesteld uit cle clrie e;rondfiguren.
0

~~e,~e~telde

?i81~en

.,1:?.~~·~..,-..::.,,~~~~:~. ,..___...:,.N• ......-~;;,..;::-.,.;;.. ..:..:;:~,.~-

Vo ri:ien in de naJCUlLC ontc:;taan door meerder in of uitwendic;e
oorzo}::en zijn rondachtig.,
b. v. een roterencl hemellichaam vertoon t af:olattin[!;, hemellich;o1,rnen i·n elJ;::aa:.:..~s ~:J.a1Ji;jJ:-wid zijn uitgere}.cto
Vallende drup~els, voeeleieren, s9ieren, hart, ledematen,
0 o 0:~1 ~"J ·tcL~~rrJe~·1, -t~ c1J~J c2Y1. ~ e:r~L z ~
:CZo:nc12.chtic;o i'ig1ffe~1 ~3ijn in de 112,tuur ste~ek ovcrhcerse11d ..
}?rod.ucte;1 van me113elijke «1er~:z2,anheicJ. ve~:::'tonen 2,ls l:en;::wrk
·veel rechte 1i;jnc11. 9 of\Ie1 cor:1bLiaties vc::,n recht en rond.
Drn·1bi:n.aties Jc1F1ncn }JlaatD he°l)ben in een ze1.fde l)lat vl2J;:
( :--?m 1 d.e deu:r, !:u:.t112;1n.'u{'::, enz.)
Ofucl zij kt.mne:o_ }Jlaats heoben in verBchillencle dimensies:
b. v e er.1mer is ·cirkelvo:1::'mi3 in grond}Jla:o., do ch drie~10e1ci0 in
01>0~;2.nd 9
Vie:,:_·zi~jd.i;Se

py::cc-',111icle i[c; co::n1Jinatie van vie::clcant en a.rie:'.rneic,
cylinder van ci:r:J:::el en rechthoek 9 e:n.z.
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.Qn~be 1'. ac::J-s}s;_~~l~l :l-:921!.

JJit zijn f'iguren \Iaarvan de grenzen nice ·wac::;,r:neembaar zijn
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11eg, h?rizo:c'l., o.,ar:- ~:'.~e, ~c:rno.s~no.p in de mis-~.,
,
.
Het onoep~alae is in_zich niet schoon, omaa~ he~ schone in een
kvi1st\·Icrk juist }Iet p:eoTcl.cnd.e cm beve.2.16.e is.
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is eic,cn o.m.1 <: ,lles i.r~rt bcst:::.2.t~ Aristoteles)
Blkeen is ,r;eneir;rJ zich de; :C'i[}n·cn te dcnken als on tstaan nit
ee~·1.

1

be\:Tet~j_~-!.,r'~e

Ile~1

1-)GSClJ.011_'.:rl; c~.c1J.1 21ie~t c:~J_leei1

cle

Gec10,2.x~-ce

~-J~;_ a~c

fi:,~urcn:
bcloop dc~n

in ee:;1 te1efoon~)a<:il
ziet men Lwer hot :-Jteigenc!.e
de opr;er.i.cht nrntencle
gccl<:i.c.t:r1te, in een r.:eg mecr het beloop na<~r een doel, c1;:m de
c;e s-~~re~:te :~ed;::1,,e;J1tc 9 enz o
cJe l'.:'anc1 Vf~.J.1 een ro::.1<le spie[';el
I'.1CeJ:' het onlij i:.::tef1c': beloop den cLe ronde vo:c:n.
oo\: de 1)e·,.'c:,:L1gs:cj_cl1:cin:; in c'ie

:'.:;r zijn cJric soortcD van -l)e1.re::)J1{j:
le .. :i~e\!e{;in~~ or:1 ee1 ~)1tnt~ cj_.r';:elbe 1:ro,n;i:,1g. De1o;e j_s volmac.•.kt.
Zi j ! ~cc ~:_-,·t i i i z j~ c;~-~z e J_i -c e ~~·-:1~c~ c11 J.·2-e c l'-L~ d. t10 0J~c'..c:i<111'~ ~) h2.c·:,i-b e;,,1e :;i:;•.r: cc:,1 zcJ:.ere r:.wt.
20 .. -~~ecJ.1-CJ:i.;jnigc bc<..'ec;h:u;~ volne,aJ:t 0':1c1at zij recht op cen
c1oe1 <.'.fgaat, cl.och 0;1voJ.n2.~:i,'1;:·c 021.do:[; er be[~in :noch einc:~c
c:.~211 ic"
)e. KTonli;jnic:;e bcuec;ing is onvolr:12,a1~-c '.rant zi;j voert niet
recht nnar eo~ doel en heeft besin noch einde.

De O'clCien 1..'0.ren e:c heel ~Y~~er]-: in 0:·:1 de in zich ges1oten fic;uren net ccn in zj_c}l voo:ctsch:cijdenci.c beue[~inc; tc verbindcn ..
ltondc gi:[uJ~·en bee1clen ruc:t ui t, zijn in zich besloten 1 geven

(c··" cl:1'-' o~'l•Tolr.'""' 1 '+e) c'»r1 '7e, 1:e•,e -v"O 1mc.~2J;:theid. :Jaaron is cle ncicinr; ste:ck m:1 aa:n ro de figuren
het ideo Y8J1 hcnror:j_np; to ve:c:)i:;1den, ren veJ.:'Dtc~ckt d:it effect
doo:c de l;::co::;:1L1c; '-"~'_:1 5ebo::;cm f:LgnrE:D. voo:i::·tciu:ccnc.l te 1·rij zin:en:
c10 o-,, 10
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\;i j hebtJen nu leren l:enne:n:
D:ric gronclfisu:ce.t
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In een uoo~:1vert:i.:'ek hee:ft men een c;rote vormrij}rdo:n door meubels en schildorijeno
Een cenvoudi[;c stac1sscvel toont cle c1:ciehoe1c in cle
:~en 1:1i__~~1st·1.,.rc:r1'::

i3

··\roJ_:c1.s~2~:·t

""\1cuJ.neer

11ci~

2.,l c1-c/_jC

di~1.c;onalen

ne[~e11

elcr1e11-ten.

clc J grm·]_cll'i::;-v.rcn 9
cle :::; soortcm :f:LguTcm,.
de 3 bn,reginc;en.
F,ist een km1st•:rnrk een c"i_eze:c, clan uordt het armero Zo mist
een huis met cen Tllat c13J;: de cl:ciehocJcsvor:c1 va."1. het da}c.
In eer.. I:J.icl.c.eleeu'.rn }:e:c\:ce1iou'.-r vinJ_e '>fC:
cle ) cro~,1dii;:;i.:u:·e>'i in de ~~1l.::1:cte~~:ro:o.c1. Ve:rder: c1c d:rie~1oek in
bcvc.:.:t:
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Tiet menselijk verstnd kiest i:wnneer het gaat ordenen bij
voorkeur de enkelvouc1ise figuren, niet de wisselv<dlige,
, •
1
, b en een ,OlJ~co111s·cir;e
• "l
b e·ce
' 1. cenis.
. '•
Tl
uie
.1eo
__ e :ci,s,11:>'.'e11 ZlJll a 1.._s
7iod_c;.nig rneer klaaTblijkelijk naar:E1ate zij eenvm-1.diri;cr zi~jne
De natuur is een invrendig '1·1eI'l:::be.c:;h1sel en kest bij vooi·~ccur
ronc1e of rondachtige figuren.
De l;:-unst j_s een uit'>tendi.::i; \·re~clcbeginsel en kest bi;j voorkeu:c rechtlij:n.ic;e fi[~uren, dezc zijn hct neest eJ_[:;<?n o.aiJ_ de
men.selijke kunst .. ~~erv1ille voJ'.l d.e volledicheid moeten e:c ook
ronde fif.:,'l.lre~1 zijn.
:Cij een trapgevel su[;c;creert nen corabinatic van Ci.riehoek en
re ch thoek: dus 2.lsof c1e mate::'.'.'ie ' 1 tuec voJ'.'Ften tegelijk;j he:;_(L
De stof is zo arm in haar mogelijlcheclcn, dC:'..t :;3ij maar ecn vorm
.tecelijl::: kOJ1 am111e1~iel1: ro:1d o:f recht. In ecn bep;:1.alc1 1·rerl':: l:::c-;:.1
men manr een idee leg~en.
JJe klE1sten2.ar moet dus voel ve:r:~\·.rijge:J, 1:12.~i.r cl.at \12,t hij \-,:el
ze[;t, d.uiclclij 1::o ;rJJe sens du so.ci~ificc".
HJn c_e:r BeschranlnJJ!E zei0t sich der Eeistcrir.
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Voora1 door het pla3.tse:1 van figuren concent1°isch in elkaa:c
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In de r,evel \'lora.t de rechthoek herhaald in ·wordt de rechthoek herhaald in alle rarnen, en bovendien in alle glasroeden.
De deur als af"':Tijl;:ende _vorm, er is n.l. maar een deur, heeft
een gezwaaide bovendorpel.

Eec:;elnatige patronen in de sierkunst kunnen zi;jn:
Yoo rt lo :£.c:2?2:..:.
tandlijst:

l~ e1~S}.i {l

..

ronde neander
. . '
(na2,r Grie~cse rivicr)
orthogonale mc2..nder:
muizen tand:
kr2,lensnoer:
fla:'!!.boyant ornament:
Go thi sch raJ:i.kornanon t:
~:uee:;;i:idi~

voortlo-pencl •

..._._........?..._,_ ...~,._.;... :.,...~,,,. .... ._....,,~.,.,,,...,, ... ,.,,.~----,_..._...._._..__

glas in lood.:

teselvloer:

ij zersneechrerk:

kruirnnotief (in Rus. kerken)

uen telenc1 vi crko.:n. t:

visc;raat motief:
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cirkel motief:

ronde vormen:

filS8
cirkel en ruit

In st<:'.and vle.k zou men eerder ov:_c.len ao.x1brcngen in pla.ats
van cirl:els, O"J de verticale richti:i1~ 2,a-,.1 tc gevene
In een vloo=r: zi;jn lc\·/CJ~d_I'a. -ten e11 cirlccls o~p l1l111 ple.,EtJGs, daai
het r,e:c·inge verc;chil tussen lengte en breec1te 11cgvalt tegehover de met beiden contrasterende hoogtcrichtinc.
1

J\0:1c1.

'7oi'cf'S ·coegepast voor cle grootste

c:n oolc voor de klciru:;te
voor'\'/er11en 9 liefc;t nict voor tu::-::c;ernao.tcn.
Dus roncl zijn: koepels~ })1ein voor de ~3t. !Jiete:r, grote
brD_2;bor;cn, rnc:»ar ook: p2,rels, lmoppe, bolle'.:L op to:i._'e:::u.;pj_tsen.
:Des not als in de na·cuur hemellicha:men en 7.aadje;::>. Ilonc1 is
de mce st voJJco:cwn vorm.,
Het ':rordt ooJ;: [";ebruikt voor beei:n.c1i::::inge:n: koo:c 1.~c::.:1 ecn kerk,
kapellen k:coxi.s, \:oe:pel, traptoren in plattc c;ron.cl..

Oolc voo:r c1ingen clie het midden verte~~en~.1oo:cc1ic;en: roo cwenster o
oo:: voo:c ve:;:-heve;1 dinr;e:n:. 1ici:rtd:cc:.:,;er;3. II et licl1:c is eei1
edel- " ·c11e1)c'el
ff1
een
QT'78
lre-,1ni
''0'1.cl
'Le' n-"'"'Chik·'·- _u
-·
L
, .... b:co-,1
-·· voo-r-•
"·
.. .1_~,
-"- --··,_,,.
J.c
•.
_>Ju"-''-'
->.l,
voo:r belcro:r1onde vorn: afcl.c~cking v21.1 c1euren en rD:u1m1.,
Vooi, ee:'l stcmen brug is de boog--vorrn kaI.'2}:::tei,isick 9 voor een
j_ ;j r~e J.:e~(1 -lJJ.7tl[~ de l1~J21r;e116_ e -\To J.7r11, c1a~~J_::j_ ~i z or ·l~J'~eJ~ ~-;p8~~.-:i.r_1i}~~[; 2l1 lca-c1
O:C)}:1CT:lcn., }~en ij?;ere:n l1002;rnrn1 is nooit km:-oJcterir:d~ieJ::: voor
0

0

1

i

~j ZeJ'.:' •

vindt men in de bomr}::u_nst zo dilcv1i~jlc de rolJd'l!ooc?
Ondat de constructie nit zich ecn kettinglijn vraugt (na·:·1nr:,li ·q-e ~l_-,:1_11-·1 i ·i,1) l'.'"'J. nn-:1 110::· f'i''''r..,.18 P,l'Y;'J c<+;=ITJ ·:~r'.>""l\"''° Cl1
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De ronde vorm hoort verder bi j all es Via t bev1eging ui tdrukt,
Hen 1:Iindt veel ronde traptorens. '.L1egenwoordig legt men vaak
een trap langs een gebogcm wand.
}~en gedeelte van een cirkel heeft een sterk dynamische 1.·rerking, het gret'G ;rvaart aan de dingen 11 , b.v. bij straat en ,
pleirn·mnden in de p1atte crond. Ook als heironder aan silhouettcm en straatprofielen, of bij het profiel van deze
l:ian. J)e ronde vor:i~1 is de geeigend bij iTnrendig bepaald.e
din.gen.

HechthocJ::
·v"""o'C)r -ufi~iendig bepaalde dingen en voo::r.' dingen met ui ti.rendlge betrc;klcin _·en kiest men de rechthoekic;e vonnen. Een kubus
is cle rneest r~:eslo·L;enen, de r:ieest op een bol li;j~\:ende v2'21 deze
vorrnen, cloch o.e mecr vrillek:eurige rechthoek worel t meer gebruikt
d<:-ro de kubus, de:1e:n· de-; b01r,·.rkuncle de natuurlijke vcrschillen
tussel1 de d:cie hoofclrichtingen: lengte, breedte en hoo~te
moet eerbiedigeno
Vooral de hoogte richting heeft een bi;jzondere betekenis,
d[E~,r rn.en volE';e:ns c1e z1:a2rtekracht mo ct b01x11en: keert nen ee:r..
geboL.:.·11 een ~='-·'2rt slag 01~1 d.a:o. r;tort het in. Do,2,r een cei)om·r
gev.'oon1i. ;jk van een Jean t v.rord t betreclen heb ben alle drie de
dimensies een aparte betekenio voor de betreder, zodat de
zui ·vere k:ubu svorm v2_a}.;: onaagen2aL1 lili jkt.
In de l•;gyptische te1Jpel pilomen uindt men de hoogterichting
e;oaccentueerd door oen versmalline; der muurmassa's naar boven
toe. De drie maten van een vertrek rnaa};:t men licfst onr,elijk,
doch in die ongelijkheid een zekere orde (z.g. gelijkheid in
ongelijkheid).
I1ooi kan zijn de verhoucling drie-vier-vijf voor een vertrek,
of de verhoucli.ng der gulden snede ( 1; 1, 62) zijnde ongeveer
de verhouding vai.--i de getallen 3:5:8:13:21:34-:55:89 enz.
Ook bij hot bepalen vai.vi. stro.atprofielen kiest men de hoogte
tot de breedte graa2 als de v1lden snede. Een zuiver kwadratisch straatprofiel maakt steeds een saaie indruk.
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Een vertrek met een lengte van twee maal de breed te j_s onduidelijk van verhouding: want maakt men het korter dan krijgt
het duidelijk de verhouding van een kamer, maakt men het vertrek la11e;er cla11. vrordt het een ganp; of geleri;j. Hoet men z:Lch
afvrac;en: wat is dit, een kam.er o:f een galcrij, dan is de
verhouding onduidelijk en moet vrnrden herzien.
Ji;en ruimte ma~; niet te hoog zi;jn, anders lijkt lwt alsof ze
v2.n boven o::oen is! }icn rnoet een \'Ta.nd van bencden tot boven
rnet een blilc Jcn.l1ne1.1 overzien.
J~en gaJ1e;, kamer, straat, plein hebben elk hun eigen behoorlijke verhouc1in,rsen. '.ihrnneer deze slechts voortkoiDen uit co,_1ventie dm1 raag lJen er l~1ct zekere vri jheic1 van af\'li jke:~1; \"r;_rr1neer ze ui t de natuur der dingen voortl::o~-:te11~ dan slechts in
zeer ~erin~e uate. (een uitle~ ma~ kort zi4n, een bevel moet
kort zijn). Een utreve daarom binnen de r;rcEzen vc:-::1 het behoorli jj;:e ( dus :::;onc1e:r te verv2llen in buiteTrli ssi 0 ;e ve:choudi_n'.;en,
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Ook de nee ste bou\i1naterialen 1.10rc1en ver>..'erJct in kubi ~~che vo:iy1~
zoals 1)2Jrntenen, tegels 9 l)C:<.nnen, ba1ken~ cnz.
])c;,2.r ell:::e 1:1uur eei1 opeensta}Jelinc van bou'. ;r:::tc:ci_en i[c;, is voor
cl,.,.,
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li3~ing tijdens het metselan, als de s~ecic noc nat is.
Voor vloertegels is de lc11adratisc!1c; vorm hot meest karaJctcrL:;tiek, omdat le:1gtc; en breedte z ovc;el r;ernecm_ hebben, vc1·~~elc ;:en
net ue verticale richtin, v;:1x1 de; v:o.ncl. Voo:c de UL111d :r1eemt i-w;1
bi-'-V-i VO o-,+·
i"'J..Y'
'TO
0 r_
+v'-',
!"> 'rn
l ("' '-.• p_ Ci'! e-1 C'""l l '.V l ~'.-,...___j r:o :•-in cc
1__ c.J_,
'.<i 1c·:i
Y'" i -:·
n;-1
. ._ .. ,._.._,.
:...
,,,
_
uv
.._,
c!.e st:'2]1dc rec~;thoel: da:.;,r cie verticz:.1e richtin,'>; zich i:wet
11
opr_ichten". l)tuJ c;om1 ligc,cl1de 1.'201u_1J2.nelen, [';Gen lj_c~ce~1cle
ruiten.
J)e hoofc1ve:rhm_i_cl_j_ngen r;10eten r,ezond en c,oed zijn, voor onder···
delert 2:~o::rt het riie-'c ozn o·o de l2.E1tste centimeter. ':j_ct alleen
noet ellc ondcrc~eel in /-;ich zo f;oeu nogeli;jl: vc.m verhoucUng
ziJn, n2.2,r bovenal f;oed van verhol~clinc t.o.~~$ het geheel \T<'.;1,:cvcrn het ecm or1cle::c1_eel vor=1t, en ook t.o./~. va..n cle andere 0~1cJe:i:·
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iets~

Is 001:: ecm tekcn v211 ontsta2:,1 vcrof van pas voltooid ::::;ijn v2,n iets.
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Als ee1 figuur van ho: 11clelingen drukt hij ui t: het gaan van
dit tot dat, is dm1 de figuur van de verbi:ndinc; ( diagonalen
en schoren)
In het alc,erneel!. gelc1t de driehoe 1( voor rneer ondergeschikte
dinc;en (b.ve indeling van glas in lood of tee;elvloer).
1

Kunstregel: l)c driehoeLs:ficuur E12-e; noch ont'breken, noch overheerson, ( 11an t het j_~,; de dynanischo vorn).
Ifon vind t ·\'Tel k8Jners met erote sd1 uinc:; hoe1 cen en grate schuino
uitbouven, di·t g~at te ver, ondat daardoor een wezenlijk onderdeel van het ve:ctrek 9 cen hoel: nar•1elijk, verlorcm gaat.
In i j Z8J~·en vc_1,l::\,?e:rJ::en \rorc~t de clriehoek sterJc overc1rcven. ook
vind t nen ovcro.ri jvinr: in otratcnplmmen cm sterploin.en.
Het is verder ove:co.reven on. teruille van de vrindstreek een
ln.d s schcef o-o het bou'.ll~errein te zetten.
I.let \I2.r:> een fout van de 19e eeu•:.r 0:'1 de schuine li;jn te sterk
te ove~drijven 9 maar tcr juistcr plaatse toegevast heeft de
scJruine lijn iets heel p:r:ettigs en. iets vcrbindendo ~ b. v.
da..J-.::, zo1clerJrnJ:ert;je, trap.
JJi;j so:rn:ii:::e torens vind.[; men Hcl cle volgende overg2::1gen van
beneclen :n.aar boven: vier1=:ant, o..cJl t\:a:n t, rotid. In de af schv.inL1c
tot cle achtka:ilt kornt de driehoek voor de c1~1g.

Sciwcfhe:i.d.

Ver1~,=8~,}{'T1e:E C:tc drichoe~csvor;n is

de schcefheici: De zuiverc
rechte hock if3 oJT\rersc:hillic;, l:Lnl:::s is geli;jk aan rechts 9 chm
[_Sec:,1 voorkcu:C' vooJ· het een of' het ander. :Uoor een geringe
af\ri. jl=:ing va.n de zui vere hc~aJ;:sheid i'lorden 6.c betrekkingen vaak:
ve~ccluidclij}:::t. j.Sen kerkportaal is 1·1e1 eens v1at schecf als a.e
kerk niet :-:1y-u_;:wtri sch lir;t t. o. v o de >.re,c;,. ii.:1 het priest er
koo:c vc..n velo Jeer~::: en s·co,a.t f3Cheef t. o .. v .. het schip.
Hen \"leek vrocc;er vaak bij voo:d::cmr af van de zuivere haaksheid, zelfs dc:;,a:r \/a.2.I' men voll:oE1en vrij vras om haaks te
uerJ:::en v.rat betroft gebT1J.il:seisen.,
Iruaers al eist de 1·raarheid een synmetrischo vorm bij symmetrisch r;ebruik 9 of een o.1syErr1e·cTiDche vorm bLj onsyEcietrisch
gebrnH:::? dan nog is f3Cheef11cid vaal;: mooie:c omdat de met materie
gevuldc hoek: ccn andere betcl-:::cnif..; heeft cla..11 de lege hoek, en
daaro.oor and ere vo:C'F!. vr2.a;';t.
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De grieken en de middeleeuwers ZlJn meesters in de scheefheid, evenals nu nog de z·weden. Onderstaande grondverkavelii.'1.g is met een gerust hart scheef r;emaak. Oude pleinen
·1varen haast alle scheef. Uiarkt in Gouda en eerste plein
van de st. Pieter).
We tonen ker ter vergelijkins een Chinees huis en e.en Griekse
deur. Ook een kaaimuur is scheef. :Sen stoel bestaat bijna
helemaal uit scheve vormen. Het raadhuis van. Stoclcholm heeft
doelbeuuste scheefheden, Zo pretti:s de scheefheid is vian.neer
zij niet of "\Ieinig, opval t, zo vervelendv!ordt zij ·wanneer
zij :'3aat verbazen. 11 De spiegel is een ding ·waarin de vrouw
kijkt of haar hoed coed of scheef staatn .

Gelmikte f iruren.
Onze mooie oude ·-grachten blijken bij scherp toezien niet gebogen maar geknikt. Aan vele daken van boerderijen ziet men
dat de onderste rij pan..nen wat is opge·wipt, dat staat heel
11
vlug 11 • Vol0ens de ui tleg van. Kropholler heeft het muurwerk ·
omdat het va.r1 steen is minder delddng nodig dan. de binn.enruimte, zij dan dus onder een flauwere helling \·JOrden afgedekt. Ook bij een overstekend dak mag het overstek flauwer
hellen dan het dak.

In Indie ziet men vaa1c een dubbele knik. men is daar gewoon
om profielen te verdubbelen en vorrnt het meervoud door verdubbeling van het woord.
Een fout van beginnelingen is dat zij de lmik overdrijven
om vooral te laten zien dat ze het \·reten, men kijkt er dan
echter overheen. Omdat men een dak van beneden ziet behoort
de knik heel flam1 te zijn, men zal hem toch bemerken.
K._romme figuren.
De ronde vorm is die der rust, de ronde lijn is die der beweging. De ronde lijn is die der levende natuur en dus bij
ui tstek geschikt om onze kunstvrnrken te verlevendigen.
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De voornoemde holle vorm van het geknikte dak, of de holle
nok van een Chinees.huis, of ook van een vervallen huis, is
daarom zo mooi dat de lichte houtconstructie van het dak
nopgehangentt lijkt, een luchtige hangvorm is op zijn plaats.
Omdat steen om drukspanning vraagt, en de koepelvorm op
druk is geconstrueerd, is een stenen koepel een logische vorm.
Een bol dak is echter foutief als denkvorm, ook het mansarde
dak dat de bolvorm benadert. (Men kan echter de beneden schil
den hol maken.)
Hoe bewegelijker een ding is hoemcer scheve en kromme vorrnen
men er aan vindt. Onze tijd gaat te ver in het nadoen van dierlijke figuren. IIet voorstuk van een dieseltrein lijkt op een
vis! Ook de spoelvorrn van. modeme auto• s lijlct op een tor.

Daardoor vrnrdt niet ons mensenwerk getoond als typisch menselijk, n.l. voortkomend uit ons brein en zich tonend in meetkundige lijnen, vooral in< de rechte lijn.
Wisselvallige fir::u.ren.
De natuur is vol v2n de \·Ierking van vele onderscheiden oorzaken. De moderne stofwetenschap is zo onder de indruJ;: van
de verscheidenheid der stof\·1erkingen, dat er velen a8nnemen
dat er geen oorzaken zijn! Inplaats van te erkennen dat niets
gebeurt zonder oorzaalc, maar dat wij niet alle oorzalcen kennen.
Omdat de mens een geestelijk-stoffelijk wezen is hebben al
zijn werkingen wisselvalligheid, door de im·rerking van ondergeschikte oorzaken. Al het stoffelijke is saJ.--aengesteld en dus
veroorzaalct, al het geestelijke is niet-samengesteld, en vrij
in zijn \'lerkinz.
Uit de verbinding van geestelijk en stoffelijk ontstaat de
vrije werking der oorzalcen, dus v1isselvalligheid, blijkbaar
eit;en aan geestelijk-stoffelijke \·rnzens.
Hen kan duidelijk onderscheiden de bouwkunsten
le. die rijk zijn aa...n. wissel valligheid (b. v. de Hiddeleeuvren)
2e. die aTI1 zi jn aan. wissel valligheid (b. v. Griekse, Egyptische h."lJ.nst, ook veel in de moderne machinale klmst).
De middeleeuuen kenden veel wisselvalligheid, tot ruit; en ruvr
toe. Echter hadden ook de Grieken wel scheefheden en l.;:ro::!l.heden, dochdeze moesten het gezichtsbedrog corriceren. (b.v.
de onderkant van een rechte deurafdekking licht op-1vaarts
buigen, om de schijn van door hangen te voorkomen.
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])e niddeleew.:en hadden een grote eerbied voor de individuele arbeicl,. cm lieten elke medeuerker t;rote vrijheid. Ze
kenden ook allen het doel, letten daarom meer op de hoofdzaken da:o. op de bijzDJrnn.
En bovendien beoordeelde men be .·mst tot hoever de af\'1erking
moeot g2,C;'S1 v211 de bij zaken, cpd.at het geheel het schoonste
zou zi jn. ::)at de niclcleleeu .-Jen ech ter de afuerking tot in de
kleinste bi;j za2:en ver door konden voeren blijkt uit de hoge
bloei va'l alle ambachten.
1

1

______

___....__
Sanenstellino::

Onderstarr11de figLJ.ren vindt men veel in de archi tectuur: de
e;erichtheid volgens de pijlen is opvallend. ])e architectuur
zoekt telke::_1s 'deer naar de verbinding van bol en kubus, cirkel
en rechthoek: zoals in het tonge1·1elf, kloostergewelf, kruisgewelf en diverse koepels.
I-let tongeuelf heeft rneer richtin[:'; dan de a:ndere gewelven.

Alle stoffeli;jke lichc~nen hebben drie dimensies, hierin zit
een onbcgre~u;de rij~;:clorn aan combinatiemoc_;elijkheden verscho-·
len. Alles· in de natuur is op drie dimensies berelcend: in
ons oor zit een evenwich tsoorg2.an: drie half cirkel vorrnige
kanalen ·vrier vlakken loodrecht on elkaar staan.
~Iet oor.; heef·L; een gezichtsvelcl v2.n ongeveer 270 van.af de OOc'.'.;as. Een is ;~e;1eigd hoogten van gebou\'rnn of ruinten hoger te
schatten (i.an zij zijn.
Onnid.dellijk object v2n het oog zijn alleen breedte en hoogte,
de die1)te ervo,ren ·we op neerdere manieren:
le. Door verldeinen der voor\·lerpen naar 2.ch ter ( verdwijnpun t).
2e. Door bedeJcking v2.n verder afgelegen voor11erpen.
Door verv2.:;int, van de lijnen naar het verschiet: 1·mt dicht
bij is zien uij scherper.
3e. Door het zien rn.et hree ogen, waardoor elk oog een ander
beeld ontvangt; hieruit heeft de mens geleerd de afsta.Yl.d
te schatten. Horizontale lijnen \·mrden hierdoor scher:per
gezien da:1 schuine of verticale daar de ogen naast elkaar
ligge-::1, en dus het beeldverschil in de 1·1aterpasse lijn ligt.
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De natuur is onderscheid tussen c1e dirnensies door: de zwaartekracht, die alleen in verticale richting werkt en door het
licht dat in hoofdzaak vcm boven valt. In dit laatste zit
ook no8 verschil in betrekking tot de vdndstreken.
De s:i,1reektc::.al heeft haar eigen 1;roord voor elke dimensie: hoogte
breedte en diepte.
IU}.::e dimensie is in de natuur [';eleed op eigen Vll ;:i ze:
J)e verticD.c:,l: harnonisch, voortdure:n.d anders 1:wrdend. In een
12nclschaD vind-t men b. v. va"l be:L1eden vaar boven: ri vierweiland ::..bor.1en-ber{';e11-uollren. Bij planten vindt men een sterk
contrast, tussen oncler en boven. Bij een boom b.v.: een wortelgeotel, sto.r1, kroon. De horizontaal: rytlunisch geleed, regelnatig te:i:'V_gkeren vru1 de zelfde dingen: boom-\1ei-boom-Hei.

De dicren, en ook de mensen hebben in hun lichaamsbou\'l verschil tussen onder en boven en voor en achter, door hun beweginr;svrijheid.•
Er is 1·1einic; verschil tussen links en rechts, (behalve in de
kledinc;: de overslac van de jas), een lichtelijk as:y1nmetrische
houding is minder stijf.
Een zeilend schip heeft, zeilende ,onderscheid tussen links
en rcchts.
De dinensies in diverse lctmsten.
Beelclhom·IJnmst.
Onderscheidt heel sterk de dimensies in onder-boven, en in
voor en ac:rrter, rnaar geeft sterke gerichtheid naar voren.
( Gradansicht) is IJerekend op bekijken van een kant.
De 1;gypte:10.ren saven in hun tekeningen graag de romp van
voren, ma~r hoofd en ledematen opzij, om het mensenbeeld zo
volledig r.10:selijk voor te stellen. (Kinderen tekenen alles
\·rat 7iij ueten dat aa">J. een ding zit, al lruiJ.nen zij dat nooi t
aller;1aal tec;elijk zien) •
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Schilderku..nst.
Symboliseert de diepte, geeft diepte suggestie door tegenstellinc; voorgrond-achtergrond, duidelijk-vaag.
Dans~ru.:nst.

Vooral bij gest~cleerde dansen is" sterk onderscheid tussen
de dirnensies, be'.reging voor-achter, links-rechts.
Eevie2:ing vooJ:--2.chter bij optochten en plechtigheden.
Boui:1lru.:nst
De monmnenten dezer kunst v10rden: bekeken,
betreden,
gebouwd.
De verticale dimensie is de meest af\djkende, en ook de
meest kenmerkende, men spreekt terecht van een monument of
een cebou-w t101)richtenn. {dus tec;en de zwaartekracht in). En
daardoor krijgt het iets van de levende natuur, die ook opgericht
is en niet uitsespreid zoals de d.ode natuur. Grote grafstene::.1.,
obelisl::en, ere:poorten, torens '•Forden opgericht.De toren is het
edelste en verhevenste bouwonderdeel, rnaar ook de torenachtige
elementen: kantelen, pinakels stoeppaaltjes inde steden, zuilen,
siermasten.
Draagzuilen, lantaarnpalen en schoorstenen zijn er niet alleen
voor het schoon, r;1aar ook voor het nut.
Torenachtig zijn in het algemeen alle zelfstandige vrijsta2Jlde
verticale motieven, (als de pluim va11 een hoed).
Hoogte is het syrnbool van geestelijke verhevenheid. In Azia-·
tische kunst geeft men vaalc het verticaal oprijzende door een
opeenstapelin0 va.~ horizontale elementen.

Betreden, voortschrijden, bestijgen. Hierin ligt het element
voor-achter, en ook het element onder-boven, in de trap of
een traps[:Se\"fijze aanleg van terassen. i,:ooi is om in de diepte
veel notieven &c:'.1 tereen te zien: het ryth.1:1.e van bomen in een
laan,vaJ.1 zuilen in een hal, galerij of arcade, deze drulcken
alle het voortschrijden naar een doel uit.
In een zolderint; drlili:t men het voortschrij den naar een do el ui t
door ge\relfbogen of door ballrnn. in een wand door een raamreeks, di t geeft een af·vrisselend licht en danker, open endicht •.
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In de l:erlcelijke architectuur krijgt men op natuurlijke 1·1ijze
verschil tussen lin.ks en rechts (noord en zuid) door de verlichting, b. v. \'leinig kleine ramen in de noordmuur, veel
e;rote in cle zuifunmr. Ook symboliek der voorstellingen is
een a..11dere: b. v. ';restmuur - ondergaande zon, laatste oordeel.
Hoogte is ui td "Ukking va..11 kracht, ·waardigheid, verhevenheid.
}3reedte is ui tdrulcl:ing va..11 macht, (betrekking van het beschouwde tot ons): een b:reed gebaar maken.
Diepte is ui tdrul::king van eerbied en ontzag (betreldring van
ons tot het beschouwde): een a.iepe eerbied.
Diepte nodic:;t ook ui t om er in door te dringen.
We vinden de drie dimensies terug:
hoogte, harmonie
in de toren
diepte, rythme
in de galerij
breedte, sym:metrie
in de gevel.
Oprichten
Betreden
Beschom·ren
hoogte
diepte
breedte
harmonie
ryth.me
symmetrie
kracht in zich
eerbied v. ons
macht over ons
Tussen de dimensies is geen onderscheid naar hun wezen, r.iaar
wel naar hun betrekkingen ten opzichte van de zwaartekracht.
\'Te moeten vooral laten zien de betrekkingen van:
voor en na
begin en einde
voet en kroon.
Dat is, in een interieur:
vloer: tegels,hout , ingedeeld, niet gericht, niet plastisch.
1·1a.nd: ge11i t
niet ingedeeld
niet plastisch.
zoldering: balken
ingedeeld, vrnl gericht
wel plastisch.
In schildcl2Jcen 1·1ord t de rich ting \'Teinig ui tgesproken.

In zadelda1:en vind t men een goed ui tgesproken rich ting.
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Enige vormen van zitmeubels:

--... -

----.

Zitblok, opgericht.

krukje, onder-boven.

bankje bovendien
nog richting.

Stoel, voor-achter.

stoel, accentueert bovendien de symm.
van links-rechts.

-~
lJ%;;,J
_

_ _J

crapaud: verdoezelt de vormen.

ongericht

onder-boven

moderne stoel: moet hij zo
staan of een halve slag gedraaid?

voor-achter.

In ;dit kerkje is e.lles sterk gericht. De symmetrie van dit
kerkje doet de gerichtheid om de andere as juist sterk uitkmoien. In de vroeg-rennaissance v1erd de rondboog der rai"'Tien
soms va..~ boven (langs de buitenbooglijn) spitsboo~ormig geraaaJct om het effect onder-boven sterker te maken.
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.As.
Eexi as is geen ding in de werkelijkheid, maar een denkbeeldig iets, een zeker niet-zijn, zeals de maat-rust in de .Eruziek een zeker niet klinlcen is. I!,71 as vindt men overal waar
symmetrie is. Een as is het midden van een symnetrisch motief,
en bevindt zich vaak in het niet-zijn, in een leegte of opening.
Leegten of O:!)eningen zijn aangeuezen op synrrnetrische vorrnen,
voor rarnen en deuren b. v. zijn asymmetrische vorrn.en niet )vel
o·o hun plaats.
Openinc:;en, die in zich niets lichamelijks hebben, hebben e_;een
uiterlijke betrekkingen, zeals b.v. een dak t.o.v. de regen,
doch openingen dienen alleen om iets door te laten, licht of
personen.
Richtingen der as:
·in de diepte (as van de vloer b.v.)
in de hoogte (as van een syrnmetrische gevel b.v.)
niet in de breedte ( dan \·rerd onder gelijk aan boven!)
Het heeft weinig zin een verticale as te plaatsen in b.v.
een gevel vroar men langs kijkt, die dus in de diepte verd»1ijn t,
,..rant deze syrnmetrie ziet men niet.
Is de voorgevel sym..t11etrisch dan make men de zijgevel niet
symmetrisch.

:·@·or
.

_,,t

"' 0

Is de voorgevel asyr:imetrisch dan
niet syr;imetrisch •
.

ma.~e

men de zijgevel zeker

·~.

Uerkelijke srootte.
Haar hun uitgebreidheid ku..nn.en v.re de dingen bepalen door:
figuur, aantal, ligging, grootte.
De ·wiskunde gaat bij alle werkzaamheden ui t van het tellen
(aantal) niet van het meten.
Alle aantalle:n 1.'!orden gemeten nc:tar de natuurmaat voor de r,eIallen: de eenheid.·
In de ku.nst is dat anders: hier is de ee:nheid geen middel,
maar een doel: geen begin, maar eind.
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Daarom uerkt de 1-runst allereerst met grootte, en daar.aa met
getal, dus omgekeerd als in de wiskunde.
De grootte va'l een ding is in de kunst niet v1illekeurig,
evenmin de grootte verhouding der delen.
Van nature hebben de dii1gen een eigen grootte, vraarbij hoort
een eigen naam: rotsblok - kei ...: kiezelsteen - zandkorrel poeder.
oceaaiL - zee - meer - plas - vijver - guts drup~oel.

paleis
huis - hut.
zaal - vertrek - kai'J.er - :portiershokj e.
Is er geen reden om de naam te veranderen dan e;ebruiken \'le
de bijv. naarm·morden: groote en klein: grote of kleine keien,
-meren, -kamers, ••• grof en fijn zand, enz.
Een natuurmaat voor de grootte zouden ue hebben in het heelal,
het allergrootste, of in de stofdeeltjes, het allerkleinste,
maar beide zijn voor ons onbruikbaar.
De gebondenheid aan een zekere natuurmaat komt in de dierenvmreld hierdoor: de spierdoorsnede en dus ook de kracht neemt
toe met het vierkant of kwadraat van de grootte, het te torsen
lichaamsgevricht met de derde macht. Het grote dier heeft dus
naar verhouding meer darmlengte nodig.
Het de grootte verandert ook het \·rezen. (il..ristoteles)
Ook de menselijl:e orga.nisaties: gezin, staat, bedrijf, ziJn
iers anders van karalcter naar gela:ng ze groat zijn of klein.
In de kwanti tatieve orcle bewonderen vre grootte als iets schoons:
een mooie grate appel of d_iamant.
Groot \·rordt ook vrel gebruikt voor schoon: een groot kara.'l;;:ter,
grootmoedig.
het natuurlijke t:;roeiproces is: grater \·rorden. ( een beeldhoui"rJerk ontstaat door ainamen, kleiner uorden, maar dat is
een kunstm.atig uordin,;s:proces).
Een groot di..115 verraac3_t een grote oorzaal:, en dat beuonderen
we. :1l3innen zekere gepaste grenzen is het grootste ook het
mooiste". (Aristoteles).
Door groeien naderen de dingen hun doel, de volle wasdom; door
vermindering van 10rootte sterft het af: verdrogen, verschrompelen. Deze ilzekere gepaste grenzeni 1 zijn objectief of subjectief.
De objectieve grens ligt in het din,g zelf.
De subjectieve e;rens ligt in de toeschouvrer.
Een kleine stad is in zijn silhouet overzichtelijker dan een
grote stad, en daardoor subjectief schoner.
Schoon is het blijkbaar voDrnmene. Het volkomene geeft het objectieve (het volkomene van dat ding zelf). Het blijkbare geeft
het subjectieve (\·rat in de beschouwe ligt).
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We kermen de dingen niet uit zichzelf, (intuitief kennen)
maar door middel van iets anders (licht, zintuigen) en daardoor komt er niets subjectiefs in de schoonheidm·raardering.
Zolax1::; een ku.nstuerk e;enietbaar blijft ( subjectief) is het
grootste het schoonste. (Grens naar grootte).
:Oe tijd doet ook de c;rens door vermoeidb.eid kennen.
DAS: toneelstu1c is het schoonst, dat bij goede overz.ichtelijkheid en oij matige vermoeienis het grootst is. Kinderen vinden
d2,t verhaal hetschoonst dat bij behoud van overzichtelijkheid het la"1.gst is. Alles vrat deel is behoort in zijn hoedanigheid va..n deel niet al· te groot te zij1;i. ·
Hen bootst niet een groot gebom·r na in het !lein! dus niet
een vijfbeuJcige kathedraal als kleine dorpskerk! .l1.nders 1.-10rdt
de bui tenbe1Ll{ __ te klein. Geen klein.e tuin met een massa kleine
bloemperkjes: men moet ook in de details nog kloek zijn.
Iets zeer c,root Daken is een goedkoop middel. om a..nderen te
overtreffen iedereen Jean datl :tiieri_n schuil t beslist een gevaar. Grootheid. gaat \·Iel eens gepaard met slapheid; kleine
smalle of dunne delen vertonen vaaJ.c meer spanning.
Ijzer>ierk make men daarom slank.
Be trekking va..n grootte tot de mens:
Grootte verraadt een grote oorzaak: de machtige mens die zo
iets groots tot stand bracht! Een groot gebouw kan de bewoner
11
eren°, doordat het gebruikt word.t door een 11 groot 11 mens, een
gezagvoerder b.v.
Het kleine geeft me er het 11 menselijke 11 a.an de dingen, d. 1·1. z.
het intieme smalle 1·1irl.kelstraten, een klein theatertje, een
lage karner.
De natuur en ook de1.'llnst 1·rorden het boeiendst wanneer '..re de
macrokosmos, en ook \-ra...nneer we de microkosmos naderen.
Voor menselij2ce or0c...nisatie is in den regel het kleinere beter
d&"1. het grotere, ( sted.en, staten, bedrijven) 'Ja..nt het kleinere
is beter te overzien en te beheren. Het grotere is na~elijk niet
alleen groter rnaar oo}c a.n.ders, meer ingev1ik'kela_, sarnengesteld
uit meer verscheidene delen \laarvan de samenvoeging moeilijk is.
Voor menselijke kunsti:rerken: kleine kunstvrerken komen vaalc
meer omniddellijk spontaa...n uit de mens: kleine schilderijtjes.
hand"vrerkjes, gedichtjes.
Er is: grootheidsschoon: uiting va..n kracht, macht, enz.
kleinheidsschoon: uiting van gezelligheid, veelvuldigheid,
inniE)leid, spontaniteit.
Het is zeer moeilijkr en zeldzaam om in een groot kunstvrnrk spontacm te blijven.
Elle ding heeft op zichzelf en ten opzicht van a.."1.dere dingen een
ide2.le grootte.
Re~el: dat uat door grootheid schoon is zal men versterken door
wat door gerint;heid schoon is, b. v. een zvmre :Oorische zuil
door fijne canelures.
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Zi..·rare Ronaa::1se architectuur met fije zuiltjes en beeldhouvrvrerl<:.
Grote kerktoren met fijne hoektorentjes en fijne gesmede \·rindijzer of torenkruis.
Hederl211dse Jnmst.
.
~·wee eigenschappen ZlJn typisch Hollan.ds:
le.· ~:;elfst&vidigheia_, dus niet zo ceschikt voor gemeenschaps
gebouuen, wel voor vroningbouu ••• 11 eigen haard is goud '.-mard 11 •
2e. :Cezonnenheid en voorzich tigheid; verbond.en met neiging naar
de macrokosmos (ui tzeilen over de \•1ereldzeeen) maar nog meer
de rnicrolcos:o.os ( geduldig scheepjes bouuen in een fles).
De ·holla.."'1.der is de kv..nstenaar van het kleine, en daar kan hij
zeer groot in zijn. Het minmnentale lic;t hem niet zozeer als
het uijdse. In~het uijdse wordt het zichtbare een tolk voor
het verheven-onzichtbare.
Als de ziele luistert
Spreekt het Jl.l een taal, dat leeft
't lijzigste cefluister
Ook een taal en teken geeft
·wind en weer en \·rolken
(Guido Gezelle)
\legelen vc:in Gods heilige voet
Het aa..ntal delen i..·raarui t iets is samentsesteld is ook een
maat voor de grootheid.
De 1-Iiddeleeuuse pleinen zijn van absolute maat vrij klein,
maar zij zijn groot van uitdrukking.
Het t;aat ook niet prinair om de grootte, maar om de grote
verhouding. De grootte zelf is geen bron van schoonheid, maar
wel de ui tdru.YJcing van grootte, en daardoor het wekken in de
beschom·re va.:.r1 gevoelens van kracht, macht en ontzag.
Haat, meten en schaal.
De beschom·rnr leert het ding niet kennen door meten( met de
duim.stok) maar door schatten.
Alle dingen 1·10rden «s:emeten naar hu.n. doel(niet het doel heiligt
de midc1elen). Dit doel is dus de rnaat voor de niddelen.
Dit doel is nu in de kunst: de mens. De mens is de maat voor
de kv..nst. }~r lcomen in de bom·rku..nst maten voor die van de mens
zijn afgeleid: traptreden, letL.~inGen, balustraden, deuren,
meubelen, ha..n.dvaten. De kv..nst vult de nat-uur aa..n, brengt de
natuur of de aard van het bouvMerk deze EJ.iddelen niet mee
dan mas de ku:"lst ze er in brengen. B. v. een balkon acm.brengen
om door het hekje de menselijke schaal aan te duiden, hoe1:rel het ball-:::o:i_1. niet strik-C nodig '::ras. Of ban};:en zetten lan.gs
een o:prijlaa.n, ook als er haast nooit op gezeten zal vmrclen
Het mooist is als het meetmiddel tevens nuttig is.
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De absolute grootte heeft geen eigen schoon_h.eid, maar de
verhoudingen moeten schoon zijn.
De mens is oorzaa..~ en doel van de kv..rist ,het maa.ksel is er
om de rn.aJcer, en daarom is de mens de maat van de kunst. De
oude eenheidsaaten: duin, voet, el, enz, zijn alle aan de
mensfiguur ontleend. Een baksteen is zo groat als de mens
goed ka.n hanteren. Ook de natuur: bomen, planten en dieren
nemen 1·1ij soms als maatstaf: b. v. deuren van een koetshuis
naar de mat en vn :paard en vragen. Dikte va..n een boomstain
blij~ct ui t de breedte v2.:r1 plan.1cen. Verder zijn er nog kunstmaten: bakstenen, dakpannen, leien, enz. geven een maatstaf,
zij het een 1nmstmatige, waaraan \·re de grootte der gebouvJen
schatten.
Voor de overspa..11..i""'ling ener abnormaal brede- kruner kan men ui t
de natuur e;een balk meer krijgen die sterk genoeg is om deze
ruimte te ove:csl)ai1....11en.
Ook wanneer men- de houtzHaarten en balkafstana_en evenredig
met a_e k8.EJ.erbreedte vergroot blijft de constructie niet even
sterk, daar de bui~ing dan toeneer,1t met de vierde m.ach t der
overspa..nning de sterkte slechts met de derde macht der houtzv.raarte.
Deze vert;roting verandert dus tevens de constructie, men moet
een nieuvre ordening der balken zoeken.
Bij raaE1openin~en gaat men ook tot een bepaalde grootte.
'dil men nog meer licht of een nog grotere raamopening, dan
stelt men meerdere nnormale ii ra.TTien samen •

.

I

Versiering.
Als niddel ·is de versiering het hoogste, omdat zij bij uitsteJ.;: van de mens komt. Zij is ona_ergeschil::t omdat zij het
\·rezen van het versierde ding slechts verduidelijkt. Versiering
ontstaat uit ee~1. tekort in de dingen, ui t een over:maat in onszelf. 3lk dine; behoort versierd te zijn op de \·rij ze die bij
het dine; past. Iiet is onbehoorlijk om een ding helemaal niet
te willen versieren.
Juist in zover de mens met vrijheid begaafd is kan een menselijk
\rerk pas als zoda..."'1.ig spreken, door die vrijheid te tonen", en
dat kan gebeuren door versierins.
·
Omdat de versierinc verduidelijken moet, moet ze ons ook:meetmiddelen van de hand doen: gerdonvru1den om de hoogte, kantelen
om de breedte te schatten. Zo 1 s indelende werking is ook eigen
aan: zuilen, balken pilasters, lijsten.
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.Het is aangenaam wanneer wij de drie richtingen door een
goede indeling kunnen.schatten. Het doel is echter niet
om de absolute afmetingen op zich te kennen, maar om de
goede afmetingen (de goede verhouding der delen ) te kennen,
Zodat het gaat om een goede inde~ing van goede dingen.
Verho.udingen:
Er zijn drie zinnen van verhoudingen:
le. De eerste zin (waaraan de andere zinnen ontleend zijn)
is de verhouding van oorzaalc en gevolg.
Het gevolg kan niet bestaan zonder oorzaak. Dit is de
verhouding heersen, dienen·~ ~ doen, lijden, kracht ,last.
2e. De tweede zin van verhouden bestaat in de verhouding
tussen de organen van een organisme, Zij hangen niet geheel oorza.kelijk samen, de delen hebben een zekere zelfstandigheid t.o.v. het geheel. De delen ·worden niet door
het geheel veroorzaakt, al zijn zij er aan ondergeschikt.
Hierop lijken de menselijke organisaties: 11 stads", organismen, kunstwerken, en vooral werktuigen.
3e. De derde zin is die van de verhouding in de kwantitatieve
orde: Te ·we ten de verhouding van:
a. een en veel
b. gelijkvormigheid.
c. symmetrie (de delen zijn elkaars spiegelbeeld)
d. groot en klein.
Gelijkheid in de kwantitatieve orde wijst op een werkende
oorzaak. De kwantitatieve herhaling kan zeer schoon zijn,
zoals men ziet in een kaleidoskoop
Het gelijke is·een bron van schoonheid, maar het ongelijke,
vooral wanneer er een gelijkvormigheid in optreedt, is een
uitstekend meet-middel. In onze kerken b.v. een middenbeuk,
geflankeerd door zijbeuken. Andere voorbeelden: een toren
met een traptorentje, moer - en kinderbalken, grote openbare geboµvren en kleine woonhuizen, grote blokken natuursteen
tussen kleine balcsteen, een roeibootje achter een groot schip.
Dus toepassing van een zelfde figuur in het groot, en tevens
in het klein. Het grote geeft het ontzag weer, het kleine
het verlangen er zich meester van te maken, of het liefelijke
Ook dient grootte verschil om onderscheiden te laten zien
tussen de zelfstandighei·d (wat het ding is) en de bijkomstigheid (wat het ding heeft), dus forse hoofdza"k:en en kleine bijkomstigheden, dat is een zeer fraaie tegenstelling.
De oudere kunst 1:1erken vragen meestal grote aandacht voor de
hoofdzalcen en '•rninig aandacht voor de bijzaken. Haar het eiride
ener beschaving komt er minder aai1dacht voor de hoofdzalcen
en veel meer voor de bijzalcen.
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Ook buiten de kunst merkt men dat aan de aandacht besteed
aaYJ. reclarne, etaleren, mode, beraadslaging, aan de krant
en het formalisme.
Eindelijk dringen alleen de bijzhlcen zich op en de werking
v·an het geheel gaat verloren, het gaat rammelen.
De neiging is er om steeds mecr de aandacht te richten op de
bijkomstie;heden, in de kunst, raaar ook in het intellectuele
leven. Vandaar dat een literator kan promoveren op: 11 Das
Kmnma bei Goethe" of een bouw1rundige op: "De stootvoegen bij
Braman. te ;i •
Elk ding,. ook elk gebouw, heeft noodza"l\:elijke delen(r8lnen,
deuren) en niet noodzaJcelijde delen(versiering, VD.lling, uitha.ngvord). Eenm.e..:.YJ.s kan zijn hoofd of zijn hart niet missen,
wel desnoods zijn haar.
Uaarop berust de goede verhouding?
Op gelijkheid, tegenstellingen en overgangen.
Door ons in deze drie dingen te verdiepen ontwikkelen we in
ons de zin voor goede verhoudingen.
Maar is er niet een regel tje vmardoor we goede verhoudingen
kunnen mal.cen? Neen!
Dat is een moeizaam vervrorven bezi t va.r1 een groot kunstenaar.
11
Es ist nicht eine I·Iethode da, die ohne nach zu denken schnell
zum Zile fiihrt;i.
De kunst der groten is om aan een ding vanzelf sprekende schoonheid te geven, zodat men het spontaan bewondert, en zich niet
afvraagt: is dit niet te dik en dat niet te hoo.::;?
Overgane;en: aanzuellen en toespitsen. In de muziek: forto en
piano, kan bui tenge1·1oon veel leven schenken.
Steeds even luide ~uziek is zeer saai.
HAls een kunstwerk goed is, kan er niets bij of niets afll
(Arist.) Anders wordt het er minder om.
Een goed kunstwerk beantuoordt aan een ideaal, is dus zo en
niet ru1ders, en krijgt daardoor iets vanzelfsprekends.
Schone verhouding als zodanig
~Jordt deze verkrer;en door wiskundige berekeningen? Ja zegc;en
sornmi.:;en kijk maar naar de muziek. Het octaaf heeft tweemaal
zoveel trillingen per seconde als de grondtoon, het octaaf
heeft dus de verhouding 1 : 2.
Zo heeft de quint 2 : 3, de kv1art 3 : 4, de grote en de kleine
terts 4 : 5 en 5 1 6 de sext 3 : 5 en 5 : 8.
De overeenstemming der tonen is groter (harmonischer)naarmate
de verhouding eenvoudiger is, bij. de octc;,af heeft de toon
zelfs de zelfde naarn. :Oe.-lrnekoek roept in een terts, de kHart
overheerst bij volksliederen.
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l·Iaat.
Ylu-ZTek behoort ryth.':le toe te pas sen; metrum d. vr. z. alle delen
zijn gelijk, is niet vereist. Rythme uil zee;gen: lang-kort,
k:lan.k-rust, · dus een eenheid van .tegendelen. Eetrum is een
aaneenvoe~ing van gelijke delen, los naast elkaar, dit is
houterig ( ein, Z'dei, drei, -Tiusik). llyt1une daa:'.:'entegen is
levend, het schoonste rythme is de verhoudinc; van 1 op 2,
als in nmziek die af\·!isselend bestaat ui t hele en halve noten.
AugLJ.stinus zer;t in zijn nnusica 11 dat de lengte der lettergre1Jen
in de latijnse talen, ook in het fran.s, zich verhoudt 011seveer
als 1 : 2. De versvoeten in gedichten zijn ongeveer evenlang.
Over de getallenverhouding ligt een Hmystische " sluier,
deze kan men iets oplichten en zo doordringen in het \rezen.
-Haar een soort magie of toverkracht zit er natuurlijk niet
in. Alleen 11ij kennen van de ·wereld der getallen zekere dingen
1.:rel, en andere niet, er is daardoor een geheimzinnige onbekendheid in de getallemrereld, maar t.;een geheimzinnigheid.

De Egyptenaren beoef enden de wisku.nde niet zozeer om de logarythme tafels te kunnen samenstellen, maar omv1ille van het
schone of V8l1 de orc3-e in de wislrunde.
Vandaar dat in Egypte de wiskv..ndigen de bom·ooeesters waren, en
·wat voor bouwrneesters!
De middeleeuuse gilden hielden hv..n valdcennis geheim voor hen
die buiten het vak stonden. Dit had meer dan een doel.
le. De voorzichtigheid, om aa.n onbevoegden omnogelijk te maken
die vakkennis te misbruiken •.
2e. Eonopoliel1lach t, om a8l1 bui ten het vak sta8l1den onmoc;elijk
te maken met het val\: hun levensonderhoud te verdienen en
toch buiten het vale te blijven.Zo sloot men oneerlijke
concur:'.'entie uit.
De diagonaal vcu1 een deur in een wand kan evenwijdig zijn aan
de diagonaal van die v1and, of er loodrecht op staan.
Hoe een lijn in h:ee stukken te verdelen?
b.v. zo dat a : b is b : (a plus b), dit is de z.g. gv.lden snede
het kleinste deel staat tot het grootste als dit grootste
staat tot de so:m van beide.
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Deze indelingbeeft d$ meeste innerlijke b-etreklcingen en heeft
een c1ynamisch karakter. I-Iathematisch geeft zij de volgende
kettingbreul;:::
a : b = 1: 1 +

1 +

1

-~-

1 +

1+
---••••

De verhoudinc; 1:1 heeft een statisch karakter.
Bij benadering vinclt cle verhoudi21g der gulden snede in de verhoudin~ va-::1 el~c va;n de volgende getallen: 2,3,5,8,13,21, 34,
55, ••• en 1:rel nam·1keurit;er naarmate men hoger in cle reeks opklint. Elk nieu1·r getal vindt men door de 2 laatste voorafc,aande
getal1en sarn.en te stellen.
I·Ieetkuna.ic;e constructie:
>.:e noenen AJ3 nu a en ner.'1en 131-I is -ia.

In een rezelnatige vijfhoek
verdelen 2 diagonalen de andere
volgens de [;Ulden snecle.

Een tirn.merma.n zet een rechte
hoek uit volgens de 3-4-5 steek.
De hoek bij I3 is clan recht.

In de plante1r.. rereld komt de guldensnede herhaaldelijlc voor, bij
blacleren, bloemen, zaden, o~: bij vele dieren.
De Italiaan Luca (ZVe eem·1) zegt: de gulclensnede is de Goddelijke
ha:ndeling. Keppler zei: de Gulden snede is Gocldelijk, want
warmeer het gelijke het gelijke voortbrengt, dan is dat
scheppen werlc (Idea Creatoris)
Beide ?edachten herbergen. een overscho..tting van het geschapcm
geed:, \de c;oede verhouding) en zeker van geschapen ,'30ed in
de orde der ui tG;ebreidheid of cie k1:1antitatieve orde, 1.-relk goed
veel te klein is om iets m:.ders c1an heel weinig te zeggen over
het ongesch2.penen. Eet schep:pend beginsel bij uitnemendheicl
is nu. het oorza"kelijkheids bec;insel: 1;'.Iat niet ui t zichzelf is is
het bij ontleni...ng 11 •
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Dit is het meest algeneen bec;il1sel, reecls een kincl vraagt
bij alles naar het vraarorn., en alleen het noernen vande oorzaa2c geeft een bevredigencl ant\!oord op de vraag.
i;Ianneer een bouu:oee st er geheel vri j kon on ti:.'erpen, d. 1:1. z. geheel vrij van de v1isen der constructie, clan zou de bouv1kunst
zijn een ln1c.mti tatieve ordenin,~'; van het verstand, en •.rij
zouden tot ee:.1 zuivere toepassi:ng v2n de meetkunde, zoals
de rn.uziek uai.u1eer zij [;eheel vrij zou zijn vm1 de stof, de
zuivere rekenletmde zo11 toepasse::1.
Er zijn drie betrel:kingen tussen oorzao.lc en gevolg:
le. De betrelclcinz vai1 syrnmetrie:
het ve:coorzao.kte lijlct o:p zijn oorzaaJc, maar het is een
gelijkheicL bij tegenstellin,r~. ( vacler en zoon, beelcl en
spiegelbeeld) Dit is een \'Jederkerir;e gelijkenis.
2 e. ·3 e tre~:kin:; van harnoni e.
:Oe oorz2.e-~: bevat ua:t het c;evolg ook bevat, naar op rn.eer
volkomen 1·1ijze (mens-schadus, kunstenaar-lmnstuerk).
Di t is ee:c.1 navolc;encle geli;jkenis
Zo is de cirkel als eenvoudic;ste figu.ur, oorzaalc ..
Het achtlc2.nt too:nt een navolgende [;elijkenis, het vier
kant is nos mind.er ve1...,:1aiJ.t. (Veel torens zijn van oncler
op: vierkant, achtka11 t, rond, dus naar het icleaal toe) ..
3e. ~le trekkinn; van rytlme.
Gelijke, oorz2.a1c, [;elijk gevolg.
De \-rincl bl2.ast over het 11ater en verv1ekt onderling gelijke
golven. :Oit ber;insel spreekt duidclijk uit alle gevallen
van rytme. '.iat voor getallen de eenheid is, is voor Ilguren de
cirkel. In de niddeleeuuen zijn diverse soorten driehoeken
toegepast.

In deze figuur zitten alle eenvoudige getallen. Een andere

eenvoudige, mcer dyna..mische manier om diverse getallen te
benaderen is de onderstaande van de reeksen.
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snel verloop
matig verloop
traag verloop
Hog meer dy-namisch verloop krijgt men als men de figuren laat
draaien, (roosvensters, pijlerdoorsneden).

De d;ynamische verhoudingen komen meer voor de opbouw, de
statische meer voor de plattegronden in aanmerking.
De beschrijving v8n de maten van de ark van Hoach, van de
J oodse ternpel, van middeleeuuse gebOlrwen, luic1 t raeestal
in voeten en ellen, dit zijn de eenheden die niet meer gedeeld vrorden, dus c;ehele aantallen.
.
Vioet men nu van de getalverhouding bij het ontwerpen uite;aan,
oi'. :r:10eten 1·ri j. tevreden zijn, wanneer zij bij onderzoek achter- ·
af, in ons \Ierk blijken te li_sgen?
- De ·eenvoudi5e getalverhoudin_'?~en zijn toegepast terwille 'atl de
schoon..h.eid, maar ook doordat het ui tzetten op het werk er
zo Esem8Jdcelijlc door 1·1ord t en veel ver13issin5 ui tslui t.
Ook ondat ee~1voudige getallen m82dcelijker te leren zijn, en
over te leveTen. Ook, omdat nen een bou\·Ideel (muur, pilaar)
na1::1celijker kan maken van een geheel aantal stenen dan van
stul\:ken.
Het schone kunst1..'erk is geordend, en lijkt daardoor op alles
111at geordend is. Daarom is het geen wonder als ons vrerk bij
later onderzoek rekenku...ndise of meetkundige verhoudingen
blijkt te bezitten.
De ku.nst rn.oet ook de natuur aa:nvullen. Dus: inzover ons na:b'uurlijk schattingsvermoeen voor mooie verhoudingen te kort schiet,
inzoverre ki. r1nen 11i j ::;erust ~etallen of figuren, rekenkundige
of raeetku.ndi;e reel-::sen en verhoudinc;en te hulp roe:pen.
De len_ztel1 uorden afc;eleid van de natuurlijke lene;ten of eenheden, de fi::;uren 1·rorden af~;cleid van de bol.
Zuilen zien \'le in perspectief kleiner, een kubus zien ·we in
pers:pectief c;,ls t':Iee trapezia, als een dak evenhoo:; is als
een huiq; lijl;:t het lacer da:n het huis.

. .. r- -
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Bij een toren zien v1e recht van voren het achtkant zo·-breed
als het vierkant, overhoeks lijkt het achtkant veel smaller.
Van een verspringing zien v1e het bovendeel steeds lager dan
het is, enz •. Er zijn talloze gevallen ·vraarin we gelijke bou\'ldelen ongelijk zien.
Uaar blijven nu onze mooie verhoudingen?
Een ka2.rsrechte baJJc lijkt door te hangen. Vierkanten werken
anders op de beschou':Ier naarmate ze a11ders zijn gekleurd of
gestreept. Ben vli t vierkant lijkt groter dan een evengroot
zuart vierkant. De ogenschijnlijke zo regelmatige Griekse
tempel is zo scheef en zo krom als een hobbel:paard
~

.
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Echter , naarrn.ate het schone ding belai."1.grijker is, \·!orden er
zuiverder verhoudinc;en in gebracht, meer orde.
Haarnate het d.oel edeler is krijgen i..·re meer behoefte aan een
rekenlamdige of meetkundige orde, naar getal en figuur.
In de taal heeft .Aristoteles dit duidelij}: uaargenonen: de
geuone heeft slechts eer1 ueinie; duidelijl: rytill:ie. Bij sprel::en
voor plechtige £;elegenheden of voor nadrukkelijk spreken
naderen de kortere letterGrepen al meer en meer tot de helft
van de la.nee. Als Ie:rnana. voorleest "'..rord t het nog duidelijker
en in het vers komt er zelfs een orde in de lengte der ziri_nen.
i"Iensen van het platte lcmd en..1cleinere provinciesteden spreken
meer rythmisch en melodieus (hoog en laag). Hensen uit grote
steden spreken meer eentonig, volgens een a.reun.
Uan.."'leer iets mooi va..11 verhouding is zegt men: het is goed
van schaal.
])aarmee bedoelt men:
le. dat er een goede onderlinge verhouding is in de onderdelen.
2e. dat het een goecle meetbaarheid heeft van die goede verhoudingen. Er zijn dus duidelijke meetmiddelen.
3e. Dat het kunstuerk goecle verhoudii."1.gen heeft tot de mens
:De Griekse ternpel voldeed ..rel aan de eerste eisen ( ook het
p1ein van de Sint Pieter) maar de verhoudinc; tot het rnensbeeld is niet zichtbaar en ook niet juist: de mens is te nietig, het lijkt een tempel voor reuzen.
1
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Nauwkeurigheid:
De grootste nauvrkeurigheid is vereist in de muziek: men merkt
onmiddellijk v1anneer iemand vals·· zingt, doch nauwelijks als
iemand vals spreekt.
In de bouwkunst gaat het niet om die graad van nau·wkeurigheid,
want le. Door de vertekening in de perspectief schatten we
niet zuiver.
2e. De verhoudingen veranderen: een zaal vol mensen heeft vo<
het oog een andere hoogte dan een lege zaal.
3~. De bouwkunst is ook afhan.l{elijk van constructie en
bouwstoffen die mede de maat bepalen, als veelvouden
van een steenformaat of va.n houtbreedten die in de
handel in voorraad gehouden worden.
De Griekse tempel stelt de zuilen voor als precies gelijk, juist
daarom past zij middelen toe om het gezichtsbedrog op te heffen.
De Viiddeleeuwers dorsten om verantwoordde redenen, met oordeel af te wijken van de precies zuivere verhoudingen en figuren. Toch waren die zuiver~ verhoudingen en figuren wel
degelijk het doel waarnaar men streefde.
De nauwkeurigheid zal sterker zijn, naarmate het te maken
ding meer zelfstandig is, minder afhankelijk van de dingen
er buiten, meer inwendig bepaald: bij sieraden vindt men dan
ook de zuiverste verhoudingen en figuren (rond, gulden snede).
zulke dingen hebben een grote vrijheid in de vorm en kunnen
daarom zo mooi mogelijk gemaakt warden. Andere dingen zijn
vaak sterker bepaald door uitwendige betrekkingen en ontlenen
daaraan hun hoofdvorm: die zal men menigmaal sterk afwijken
van een of and ere ideale vorm. Zo kan men bi j een v1eg b. v.
lenGte en breedte nooit krijgen in de verhouding van de gulden
snede, want een ueg is uit zijn aard een ding met een enorme
lengte, vraarbij de breedte in het niet verzin1ct.
Wat geteld wordt is precies juist. Wat gemeten wordt is bij
benadering juist.
Is A tvree maal zo groat als B, of kleiner, dan horen ze tot
dezelfde orde' van grootte •

.~&&
-
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Deze drie schepen hebben uat hm1 grootte betreft iets gemeen,
ze zijn n.l. wat hu..i.'1. grootte betreft al.len van de zelfde orcle
als }3. Een schiu dat kleiner is als 1/ 4 van A is 11 ui tgesprokenll
kleiner
-·
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J.e. '•Ierkt als een deling in drieen, do ch 2e. als een reeks
boogjes elk boo:;je is kleiner dan 1/4 van het geheel.
Drie is het grootste getal dat we nog in ons opnemen zonder
te tellen.
Het getal.
Di t is nauvr verbonden met grootte ..
Definitie: Grote is gedeelde uitgebreidheid.
Getal is ongedeelde uitgebreidheid.
Men kan zeggen: dat huis is 12 meter hhog, maar ook: dat huis
is drie verdiepingen hoog. Zo'n verdieping is zelf weer gedeeld (b.v. in een aanta meters) maar ·wordt nu gedacht als
ongedeeld, ·wanneer men ze gebruikt als maateenheid om de
hoogte van het gebom·r te bepalen.
Getallensvmboliek:.
De een11e.id is: \·:at in zich niet gedeeld is of als niet gedeeld \mrd t ged_ach t. De eenheid is het beginsel der getallen,
maar is zelf geen getal, ,,.,'ant een beginsel is dat \·mardoor
iets anders begint en moet iets a...nders zijn da.n wat erdoor
begint.
Zoniet cia...YJ. zou da t a.,,'1c1ere door zichzelf begin..YJ.en en da t is
slechts aan God mocelijk.
De bol is het beginsel der figuren.
De eenheid is het syrn.bool der ze1fstandigheid. Het moLumentale (monos is een) .dus terecht de gepaste uiting van iets
enigs, iets zaelfstandigs (staatshoofd, kerkgebouw).
Voor essentiele zalcen kiest men bij voorkeur een enig ding:
zo voor het bin..nengaa...n va...n een gebou1:1 een deur ( veel deuren
is lelijk: bovenhuizen, etage woningen).
Het ge~al~
Karakteristiek is het niet-een-zijn. Twee is gedeeld ziJn
(diabel duivel). T1·ree is een volledig getal. Het heeft 'del
een begin, maar geen eind.

J-Iet rietal 3.
Volge2'.ls Augustinus het volledige getal, het kleinste dat
begin, midden en eind heeft, is hei; symboo1 der veel-eenheid.
Het gezegde: alle coede din[;en in drieen heeft zeker een redelijke grond. In alle uin,::;en zoel:t men een oegin, een eind en
een derde, verbindend element, zo ook in alle symmetrische
dingen. Het (ongevere) midden vertegewoordigt het geheel.
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Bij dit kasteel is dat fraai uitgedrukt ..
Bij onderstaande kathedraal met zijn ii}10uding 11 uordt de kle:mtoon sterk op begin en eind, op de torens gelegd, dat maakt
het een-zijn, het geheel al minder sterk.
Bij de Egyptenaren is het tempelpyloon bedoeld om geweldige
indruk te moJcen en is nog ·weer minder sterk: het lijkt meer
op een tl·Jeeheid dan een drieheid.
•,
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Inderdaad de drie bovenste voorbeelden waren een aaneenschakeling van drie gelijksoortige bouwdelen, het laatste voorbeeld
is een aa.neenschakeling van hree soorten bom1delen; de beide
flan...1.cerende bouwdelen, en daartussen de (negatieve) poortopening.
In de Renaissance vrord t de nadruk sterlc op het midden gelegd,
men krijgt daardoor ':Jel een sterke eenheid, maar geen drieheid.
11 Het midden vertegenwoordist het geheel"
De klassieke kunst is het neeest sprekende voorbeeld va.."'1. een.
systematische indeli.."'1.g in drieen, met \·Jeer onderindeling in
drie

f@j . £ffi_

Een rarun is geen eigenlijk bouvrdeel, maar een opening, dus in
zoverre iets negatie:fs. Het kruiskozijn is dan ook, terecht,
zovrel in de hoogte als in de breedte door een middenstijl in
tweeen gedeeld.
l·fooi is in een gevel: een deur en twee ra.rnen. Ylij hebben een
mond en twee ogen.
-

--
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Eenheid is de grondslag voor elk ge·tal, maar is tevens het
doel van ons vrerken, n.l. va....n eeen veelheid een eenheid te
ma.ken.
Zoals vre naar op een plaats tegelijk kunnen zijn, zoals vrn
maar een \·roord tegelijk kunnen ui tspreken, zo kunnen we maar
een begrip tegelijk hebben, en maar een gevoel.
Eet t;etal ~ is het eerste en kleinste eigenlijke getal, dat
ons een nmnerieke veelheid to on t ( vrat alleen in de stof 1rnn
voorkomen, meer exemplaren van een soort).
Tvree is het kenmerkend getal voor de harmonie: het ene en
het ~ndere, zuil en opening, stut en last, enz.
Het Petal 3 moet ook in alle kunstvrerken voorkomen, gelijk
ln" lie"l; aen'.ken de sluitrede ook uit 3 elementen bestaat: major,
minor, conclusie.
Over het algemeen zijn de on even
getallen de schoonste, zij hebbe:'l
een midden en zijn sy:mrn.etrisch.
(ook zijn de kleine on even getall en 1, 3 en 5 en 7 ondeelbaar)
Uit nevenstaande opbouw lrnnnen
wij de symbolische betekenis der
getallen afleiden.

1

1 en 1

2

1 en 1 en 1
1 en 2
2 en 2
2 x 2
2 en 3
1 en 2 en 3
l
x 2 x 3
3 en 4
2 x 2 x 2

3
3

3

x 3

1 en 2 en 3 en 4

4
4

5
6
6
7

Het get al 1 is het heilige getal,
het vindt all en voor heel byzondere
ding en toepassing.

8

9
10

Deze guirlan.de vertoont de getallen 2, 3 en 4.
In volmaaJcte h.Ul1st•:rerken vinden vrij al tijd alle eenvoudiO"e r·etallen terug. In het rnenselijk lichaa.rn b. v.:
een: hoofd, kin, neus, enz.
tvree: ogen, oren, handen, enz.
drie: soorten: hoofd, romp, ledematen.
vier: ledematen: armen en benen.
vijf: vingers aan elke hand
·-

D

Op volgende kerk-plattegrond kan men de pijlerdikte wel
• •
•
,
• 'b oqen, maar
sch__ 2:u cen d er-1·.riJze,
aIE1e ven op d e opening
uer.
ZlJ
moeilijk op de breedte va."'1 het middenschip ( is 6). Wel
indirect: pijlerdite 1 schatten op zijbeuk 3, en deze op
middenbeulc 6.
LJ

~

..L

0
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Een verhouding van 1 op 5 is la moeilijk te schatten en
moeilijk te onderscheiden van 1:4 of 1:6. In dit voorbeeld
ener gevelvercleline; is de hoekclam 2 delen breed, het raar:1
eveneens 2 delen, <le tussend21nrne·n 3 delen.
'
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De raamhoocte kan de gevel verdelen, volgens de gulden snede:
a : bis b : (a en b).
\Ianneer nen zo 'n verdelinc precies ui trekent, cm met de :u.eet·lat uit zet, is het resultaat meestal onbevrecligend:
U moet uzelf dan dv1ingen om het mooi te vinden. l~aar wanneer
u op het ooc; indeelt is het \'!el mooi. I-let oog houdt namelijk
tevens rekening met de af·\'rijkingen die in di t speciale c,eval
nodig zijn.
Uit het oorz2Jrelijkheidsbeginsel vloei t OrL'Tliddellijk voort:
de oorzaclli: en het veroorzaakte hebben met elkan.der overeenstemming en tegenstellinc,en.
.
De neest volkomen overeenkomst is er tussen het bestaan( dat
het a.in[::; is) en a.e natuur ( 1:1at het din~ is): er kan niets
bestaa...-ri zonder dat het een bepaalde soort heeft. Iets kan
niet van een bepaalde soort zijn als het niet bestaat, of
minstens als bestaande gedacht vrordt.
Er is overeenkomst naar: het \·rnzen
de f iguur
het getal.
De cirkel is de Iiguur de volmaal{te overeenstemrning, alle
regel:u.atige figuren zijn hjervan afgeleid.
Volmaal{te te~enstellirn-;en zijn: begin-eind, voet-kroon,
lichtgevend-\lichtbron) en lichtontvangend (lichtplek).
Twee dingen die elkaars compler:ient zijn vormen ook een volmaakte tegenstelling: ook symmetriedelen.
De volmaakte tegenstelline; geeft kracht aan het geheel, zo
de verdeling heel en half, de delen der gulden snede,
alle meet1nmclige en rekenku.ndicse reeksen. De maat voor de
overeenster:i.TIJ.in~ en de te[;enstelling bij getallen is de eenheid, en bij figuren de rondheid.
Elke stijl zal op zijn manier deze beginselen toepassen. In
aanvangstijden, wan...11eer de stijl bezig is zich te vormen,
mo et men geen re gels, geen ezelbruggetj es ver\'1ach ten: als
ik werk volgens dat en dat recept krijg ik nooit mooie dingen.
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Ook in onze tijd van onrust en verwarring is het oordeelvan
de lmnstene,ar zeer nodig, en zal men niet licht slapende
mooie din_sen malrnn.
, Harmoni~1- syIBi"'iletrie en rvthme.
"
Dit is de toepassing van"het voorgaande:
Harm.onie is het Grie~cse 1·roord voor overeenstemr,1ing.
11 er is har.:1on.ie, 1·ia2,r het rechte midden in de tegenstelling
1·rordt getroffen 11 (Confusius).
Harmonie is een vereniging van tegenstellinc;en. (Aristoteles)
Een pen en e;at verbindine; is een harmonische verbinding: met
materi2,al zit bij de een, 1raar het l)ij de ancJ.er afuezic; :S, er
is dus een ee1u1eid bij tegenstelling.
11 Dingen die de hannm1.ische verhoudinz hebben lamnen niets ver'\lants opnenen 11 • (Aristoteles)

Er kan dus niets bij en niets af, anders 'dordt het geheel
minde.r, b. v. in de rcmziek. Als er iets aan de overeenstem1ning
ontbreekt, klinl·:t het geheel vals.
Harraonie is dus een veel-ee:nheid, en dus ook een zekere orde.
Er is tueeerlei orde:
le. 3:Sn orde kan er zijn voor een doel dat buiten het dine
li~t; d.i. doel-orde, theologische orde.
2e. Een orde kan er zijn russen de delen onderling: esthetische
orde.
Harmonie is nu de gepaste verhouding der delen, is dus esthetische orde.
De mooiste harrnonie is die, 1:Jaarbij de delen in niets onderscheiden zijn, da~n uaarin ze zijn tegent;esteld, en die in
niets overeerJcorJen, d2.n .in \·rat ze gemeen heboen.
Een pen en gat verbinding is van een soort hout, maar tegengesteld V2.Tl vorm. IIi ts c;oed c;emaalct is er geen ruimte tussen
de delen, \·rat van het ene niet is, is van het 8ndere.
J~en harnonie is verhevener, naarmate zij is samengesteld ui t
meerdere elenen ten 11 (Plato).
Er is geen levend ':Iezen, dat ui t zoveel elenenten is samengesteld
als de mens. Dat veronderstelt een zeer sterke harrnonie.
De middeleeDJ:rse J::athedrale::.1 zijn ui t geueldiG veel elementen
sarneneesteld, veel in. aantal en ook veel in soort.
De betrekking va.n bijeengevoe~~de elementen };:an bestaan in:
le. harmonie,
2e. rytlme,
3e. syrmnetrie.
11
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Harmonie is dat verband, \·raar de eerJ1eid bestaat bij soort. gelijke veelheid, b. v. uortels, s·ca".l, kroon van een boom,
of in de muziek: een accoord.
Onze Duziek is de enir;e in de geschiedenis die -polvfoon is,
vmar dus neerdere tmien tegelijk kli11Jrnn. JJij de o;J"a.en klon)r
de muziek slechts met een toon h;elijk, maar zo'n accoord
( dat dus na elkaar klinkt, arpegio) had de zelfde 1.relluidende
verhouding t 'USsen de t01:1en.
Rythme is de eenJ'.leid bij numerieke veel..heid, regelmaat van
opeenvolging van gelijke dingen.
Sy1rnnetrie is gelj_jk.heid ten aanzien va.'Yl. een middcno Een c;eheel
be staat uit drie delen: bec.;in, Bidden, eind.
De sy1,i'1letrie maakt begin err eind aan. ell:aar. Ryt~!.:.-Je en syDnetrie
. gelden beide, en zijn kemnerkend voor stoffelijke dingen, omdat
zij stof of kwanti tei t veronderstellen. Volrnaa1:t al:-~ijdic.;e
syr:l.!n.etrie vindt nei1. in de bol: e;elijk1-1eid ten opzichte v211
het middelpu.J."'1. t. De eenvoudir:;ste s:ynoetrie is een i:~idG.en nrnt
een linker en rechter eind. Er zijn 20 zoorten van syrnmetrie,
die alle voorkomen in de kristallen.
In de bou1Jklu1st vinde 1.-1ij de symnetrie vooral om t;·ree assen:
te \·reten on de verticale assen (links, rechts) en om de assen
die in de diepte lopen (dus links rechts in plattcgrond).
Sym.metrie om een as links rechts komt niet veel voor, nen
vinc1t ze in een c;ebouu aa"'1.het water met zijn spiec~elbeeld.
Symr.rntrie. ten opzichte van de verticale as is geschilct voor
het be schom·1en; symrp.etrie om de diepteas is gesci1i1ct voor
het betreden. Eooi is v1c.1..nneer men een 1·1ezenlijk 0.eel van het
gebom·r (do el van het betreden) nog achter het bou1.'lichaam
ziet te voorschijn komen.

Gaan 1rn naar een gebom·r toe, dan noet het ons ontvo..ngen,
zoals een moeder doet als haar kindje op haar toeloopt. (A)
Het gebouw moet niet naar ons toekomen en een hoge borst
opzetten, 1:ra:nt dat stoot af. In de renaissance v:erc1 ten onrechte de ingan[:;spartij veelal naar voren uitgebou'::d; de
echte klassieJcen hebben deze fout nooi t begaan. De j onge
G·erLlac:L.rise volkere:n hebben zich de oeroude klassie!:e beschaving
1;rel uat
te r.1in eic;en ger::iaakt en 'derden al te be\re:.;elijk in
hm1 kLmst.
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De re:naissm1.ce trachtte cle klassiel:e een_li.eicl te bereil:en,
maar ho1cle te ve-:c."' cl.oar en trachtte een pure eenheicl voor
-te ste.llen, alsof die. uit een veelf1eid bestond, en dns een '
veel-eenheid ':ras. :3ij sym.:netrie om de verticale as mag
gerust het midden het hoogst zijn (toren), maar er moet
ook een ace en t vallen op de hoek.
Symmetrie betekent: laten zien dat er begin, midden en eind
is, dus drie delen.
Dus het midden moet overheersen, vrant dat vertgem,roorc1igt
het geheel, maar men legge accenten op begin en iend, dus
·ware ui troeptekens. De hoekpartijen maal:t men bij voorkeur
niet syometrisch, zij hebben een bi11_n.en en een bui tel1l:ant.
Bij la:ngsgevels ook een fli:a.ke asuerking naast het mid.den.

De Oudholla.i.n.der, de Draban.der en de Engelsna.n. laten de haard
een terugvallende nis vormen. Hodern Hollan.cl bom1t peuterige
schoorsteen naar voren uit, dit is feitelijk renaissonce.
Behoefte a&""l symr:1etrie 1·rordt naar boven toe groter; hieronder : onder een deur en twee rarnei1., 13oven twee raraen
symmetrisch.
Symmetrie noet overzichtelijk zijn. De bou1·1elementen .AB en
CD, die men nooi t tegelijl{ ziet, maJ.-:::e men niet s;ymmctrisch;
dat zou geen ve:crij1-::ing vaar een verarming zijn.

~e,&,~··
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Dingen met een bestenming zijn aange 1:1ezen op een SJTl'.lmetrische
vorm een \'Tee; b .v. Gelijkheid in wezen eist gelijkheid in
vorm. P. amen en deuren behoren syr.ametrisch te zijn. Ook kerk
en raadhuis.
Vo or dingen met ui t·wendige betre:kkingen is symmetrie niet
vereist, voor schoenen b. v., sa.raen zijn deze 1·1el s~n:n:ietrisch,
maar ell·: op zich niet. J:och kan men voorname dingen or:n1ille
va.n. de scl1oonheid v:rel syra.rnetrisch maken, een voorzitterska.rnerb. v.
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Roever Boet de syr:nnetrie vrorden doorgevoerd?
Eist een sym:uetrisch gebom·r ook een syrnn1etrisch plein,
een symnetrisch stac1sdeel? ='Teen, men ka..n deze grote lichamen
toch niet overzien.
De Franse Lodevlijken lieten het paleis van Versailles symmetrisch bouwen, ook de parken er om...h.een. En het was de bedoelinrs dat een symmetrisch >·1er.:seni.'1.et over geheel Frankrijk
hieron raoest aansluiten.
De Grleken bom·rden symnetrische tempels, maar legden ze vaaJc
scheef t.o.v. de veg.

De Plaatsing van torens t. o. v. de kerk: is meestal syrn.rnetrisch,
hetzij met een of met twee torens.
Fout is, de toren opzij en toch in een lijn met de voorgevel
te zetten. De gevel \·10rdt d811 voor het kerkruim Viel syn."J.etrisch,
maar overigens helenaal niet.
Er zijn b·1ee soorten van synmetrie:
le. :Cen open eleme21~c -Cussen t\·,'EB c;eslotene.
2e. Een gesloten elc~Jen t tussen t>::ee open.e.,
1"1ooi is een raan met een middei1stijl, deze representeert de
nmur, die in het r2.o.r.1 behoort te overl1eerse11.
Als in een uand v2.n een vert~cek de opening overheerst, late
men in de andere het geslotene overheersen, of, in dit geval
zelf s iets naar voren komen, b. v. in de vorm van. een mooie
losse kast.

R;:z:,tlu~~

Di -r. is vax1 algemener orde dm1 ui tzebreidheid, het komt bij
meer dingen voor dan bij uitgebreicl.h.eid alleen.
Rytlrn1e is f'ei telij}c een speciaal geval van harmonie.
I-Iarnonie, die van het rythme de oorzaaJc is, berust op tegenstel1inc in hoedani,=:heid en soort Oc\-rantitatieve teGenstellL'1g).
Rytm1e berust op lcu~;.nti tatieve tegenste1ling, 1.-rell::e echter
to ch een ki"rali tatieve tegenstelling vereist; went i.·1as deze
laatste er geheel niet, dan \'las er een con tinu kwan tu."21, een
doorloIJende ui t[Sebreidheid, een ding, b" v. een balk va11 oneir1c1iGG le11ste, e11. nie-t rneerc1ere ba~llren.
*!
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Rythr:ie eist een gedeelde uitr:;ebreidheid, dus ook verschil
i..n. kwali tei t, b. v. kolor1-ruimte-kolom-ruimte, het een, het
e..nder, enz. Syr:1.metrie is kvran.titatieve gelijkheid bij tegengestelde ric}i-cinc;. Rytlme is re,r;elsaat bij opeenvolginc, dus
gelij~cheid clie regelnatig terugkeert.
Er is geen synmetrie zonder harmm1ie (midden en einden) en
geen rythr1e zonder synruetrie ( alth211s benaderende sym:o.etrie),
1·1ant het gelij3:rn moet terugkeren, de overgang kolon-ruimte
eist 1:reer een m1dere overgang rnimte-kolom. Eoe krachtiger
verschillen er zijn russende elkaar afwisselende delen, hoe
krachtiger het ryt:b..r1e is: in de muziek: de af-vrisseling kla-rikrust is krachtiger d2.n lang-lrnrt, of hard-zacht.
Het rythme ontstaat doordat eenzelfde oorzaak (b.v. de behoefte
aa..Yl. licht) zich erhaalt en daardoor meerdere gevolgen ui t·werl:t
·(meerclere ranen) .. Di t komt door de beperktheid van de stof
die zo gekortwiekt is, zodat we altijd vele delen nodig hebben
Ue ki..mnen ook niet in ecn la..nge teu13: ade:mhalen voor heel
ons leven, naar moeten dat bij beetjes herhalen.
Zo is ook onze clagverdeling r-ythmisch: slapen, wal-cen, ·werken,
rusten. Al onze u.itingen zijn rythmisch.
"Ier.w.nd die zich }cvaad maakt ga~d in jamben sprekenil. (Aristoteles)
Di t is bij vrou'den ui t het volk zo goed op te merken.
1Uk mens heeft het rythme in zijn natuur besloten, het is
taal-c der ku.nst dit op geschikte \·rijze te uiten.
De rythmische tegenstelling j_s altijd in tvree delen; vindt
men schijnbaar Bee:;::- delen, dan !comt dit door een verdere
onderverdelin~.

: deel een I
deel2 2a I I schijnbaar 3 delen.
deel 2b I I I
Er is tweeerlei I'1Jthne:
le. Vrij rythrJe: Ged.ich ten vai.J. Gezelle
2e. Ilaat of raetrtuJ.: geo.ichten va.i.71. Cats.
In het metrun herhaalt z.ich een motief precies hetzelfde.
De oude muziek en rythine hebben meer vrij rythne dan rnetru:m:
het ryth:me als geheel heeft begin en eind: er is gerichtheid
naar het eind, va..n het begin af, en zelfs een z.ekere .climax
de delen zijn onderling iets verschillend.
Het mctrisch motief herhaalt zich domweg.
Rythmisch be-Hegen is moeilijker dan metrisch bewegen (le.
schrijden 2e. marcheren, fietsen).
Rythme is vm1 hogere orde dan metrum.
De n2.tuur begint met het allerbeste, en ook vaak de kunst:
vandaC:i..r dat de oude lamsten neer ryth.111isch zijn, de nieuvre
meer netrisch.
.
c)lall.'leer een r:muropening groter is, behoort zij anders te
zijn ingedeeld. Rythmische motieven zijn: bakstenen, dalcpaimen, balkla;::;en, paneeluerken, rui ten in ramen, steunberen.
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Haar V2Jl ons hangt het af of ·we die rythmische ·werking sterk
of Z'l'!alc tot ui tdru..1c'k:ing brengen.
Voorbeelden:
Sterk rythmisch: hier zijn behoorlijke muurdammen. In het
tweede voorbeeld is het rytme zeer verzwakt, hier zijn de
muurdarnmen haast verdwenen. lfoeten de muurdarnmen smal zijn
a_2Jl be h2Jldele men deze als pijlers, dan wordt de tee;enstelling
weer sterker. ( zie Dom. Haguereau: n1e nombre musical gregorien ;i
en Brandt Bays: over de vergelijking van muziek en bouwkunst 11 . )

0010
DOD
De edelste samenstellingen hebben om de tv..ree delen een accent
de minder edele om de drie of vier dele:n. Om de vijf delen
een accent is al eentonig.

De rythmische een..h.eden vrorden naar boven toe klein.er.
In deze Holla...n.dse topgevel verschillen de rythmen in aan tal:
Het is van boven af: 1, 2, 3, 4 dus de assen de:!' ramen vers:pringen: op de ene verdieping heeft men een muurdam in het
midden, o:r;; de andere een raaiu: daardoor werkt de hele gevel
meer als vlak en is niet zozeer verdeelt in staande stroken.
De renaissance zette vaak de raarnassen boven elkaar en vermoordde zo de gevel als vla.1;:.
Raam~~roe:)eri_no:en:
..

..i.,.,,

"1l:-~---~--

Goec1, enxelvoudig rytb.me
2 aan 2 geeft meer rijkdom, af;:1isseling
3 aan 3 deze indeling is nooi voor dingen ·1·raar er maar een
van is: dit gaat echter vervelen bij herhaling.
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:Sovendien is het midden van een drielicht een gaat en dit
hoort nm. ur te zijn.
Groepen van vier zijn nauvrelijks telbaar in een ooc;opslag.
Zeer bekoorlijk is daarom fit;o 5 eeil. dubbel-rytli..mische afwisseling in de breedte der rnuurdammen ..
In de t•.1ee laatste voorbeelden is getI·acht door on2;emotiveerde
breedteversc~1illen in de ram.en het vervelende van het rytlrne
te bTeken. ( coupee 1 s en trarmragens).
Vario..tie in hct rythme berei2ct men het liefst doo:.r verschil .
in dikte a. er nuurd8..i··-:1men, niet door verschil in raambreedte:
le. IIet raarn '.1erkt meer a.ls gesloten figuur, het is rv. sti;;cr
als deze onde:rlinc; gelijk zijn.
2e. Het raarn. is een gat, iets negatiefs dus, de r;iuurda..11Inen is
iets posi tiefs, deze laatqte moet dus lief st het rythrae uitdruk1:en.
1

Harmonie is dus het rn.eest alge:nene, maar is suecia2.l aa...n.ge'-:!ezen
voor de richting onder-boven (top3evel, toren)c
Syrnmetrie is cle aa:n.ge-wezen in.de ling voor b:ceed te on ti:rikkeling.,
Rythrne is de indeling voor diepte ont1:rikkeling: in een straat
b. v. vormen de huizen ee:::1 rytbI!l.isch notief c
Het rythmisch motief is ook een e;oed neetrc1iddel.
l~ogen 11ij een rytlu:iische geleding aa...nbrengen ook, uc..nneer
deze niet vol[';t ui t de natuur van. het ding?
Hat de natuur zelf meeoren.gt is het beste en heeft de voorkeur • .Als echter de natuur van het ding of va.i.'1 nnszelf het
eiS"t, maar zelf niet ceeft, moet het door de l:t.mst er in
\·rorden gebracht, b. v. in een rij blincle bogen, een ui tgez2.agde
rand aa...n een ooeiboo:rd~ gestreepte stoffen. In het algemeen
door ornar:J.ento
I'laats of li,n;,n;.t_nf;,,"Orn iets ',·mt uftzeoreid is te bepalen, moet '..rorden v2.stgelecd.:
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figuur, grootte, aq__ntal, plaats, rust of be\Jeging.
Defini tie: Fj.guur is de innerlijke bepaling der ui tge breidheid. J.JiGding is de ui t1·rendige bepaling der ui tgebreidheid.
Het heelal heeft geen liggin t.o.v. iets anders daar buiten,
maar alle dingen hebben verder een kwantitatieve bepaling
van plaats t.o.v. het heelal en t.o.v. elkaar.
Zeer schoon is de oorza.1\:elijke ordening van de delen va,_vi een
organisme: voor de ligging dier organen is een doel. De rivieren
hebben een oorzal(elijke plaats: het 'dater zoekt de laagste
punten. Honingraten en vogelnesten ·worden op redelijke plaatsen
gebouwd. Een huis moet zo op het erf staan, een tafel z6 in de
kamer, dat zij niet alleen een doelrnatige plaats hebben, rnaar
dat die doelmatigheid ook blijkt.
Dat maaJ(t het gezell;i,ge uit: de blijkbaar doelmatige plaatsing.
Een tafel aa,_vi het raam, de lamp boven de tafel de stoelen
aan de haard, het buffet bij de eettafel. Doelmatige plaatsing
doet ons zien dat de dingen staan \·raar ze behoren, hetzij ui t
schoonheids of uit nuttigheids overwegingen.
In zuiver esthetische interim·mrs, waar elk ding op geraffineerde
wijze is neergezet, voelt ·men zich niet thuis; het is te zeer
om er naar te kijken, niet om er in te leven.
Toevalligheid waar geen toevalligheid behoort te heersen is
willekeur, en di t is lelijk, orndat bij rnensem·rerk de mens de
plaats behoort te re gel en, b. v. de ·wilde bebouwing van vele
nieuvre wijken, het rornrnelig aanzien onzer steden door reclame.
De boerderijen in Z1·1itserlavid hebben bijna geen erf: me.n ka:'1.
ze evengoed opnemen en ergens anders neerzetten. Een huis
behoort daarentegen verankerd te zijn aan zijn orngeving.
De doelmatigheid is niet altijd blijkbaar en zichtbaar: maar
zij behoort het te zijn. Vloeit het uit het gegevene niet voort
dan brengen we het er op decoratieve wijze in.
Een heel vanzelf sprekende plaats krijgen de dingen als ze
goed van verhouding zijn. Di t is een bui tengm,rnon fijn kunstrniddel. De dingen zijn ·geplaatst t.o.v. een ruimte; dus t.o.v.
de begrenzing of de uiteinden dier ruimte, de blijkbare grens.
:E:en schilderij t.o.v. zijn lijst, een meubel t.o.v. de wanden.
Dus als meetmiddel voor de plaatsbepaling der licharnen t.o.v.
het geheel is een duidelijke omlijsting of omranding van het
geheel nodig. Dus als plaatsbepaling van de gevelonderdelen is
een duidelijk sprekende voet van een gebouw mooi.
Voor een beeld~ een nis; voor een huis op een terrein: de ornheining van dat terrein door een hoge haag of een rij bornen.
Een stad moet omringt zijn door een ual, een gracht of een
singel.
Daarorn moet iedere architect enigszins tuinarchitect zijn:
Hij moet het gebouw goed, en nog wel blijkbaar goed op het
terrein leggen.
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Een architect moet ook stedenbouwer zijn om hetgebouw goed in
in de stad te leggenEr lean ook een toevallige plaats of ligging bestaan. Ook dit
kan schoon zijn, niet omdat die ordening grillig en toevallig
is, maar omdat daardoor de welgeregelde ordening der andere
dingen sterker ui tkomt (b. v. v1illekeurig gezaaide bloemen,
op rij geplaatste bomen).
Rust en :Seweging.
Dit moet men zich niet louter stoffelijk voorstellen: in rust
is dat wat niet beweegt.
De rust in de geestelijke orde is juist de hoogste activiteit
van de geestelijlce vermoc;ens. Zo .rust het versta:.ricl als hEt cle
dingen begrijpt, en di t is tevens cle hooc;ste werking van het
verstand: het bez;rijpen. Dit is de beweging in de rust.
In de stoff eli jke 1·1ereld stellen '.'Ii j door rustr en be1:1eging de
volledigheicl va'Yl het leven voor. De beHeging 1·1ord t of•.-rel:
zelf setoond, (rook ui t de schoorsteen, vlag die :.rappert, vrind·wij zer en klokop een gebouw, fontein met zwanen, stal met
dieren) of·vrel: de bev.reging 1·1ord t voorgesteld door iets da t
zelf niet bevieegt: poort, stoep, trap, gang (let op di t vrnord).
Ook moet een gebom·r zo zij11, clat men bij het doorgaan of lm1gs.e;aan de verscl1illende plans achter elkaar ziet verschuiven.
Het gebouw, al be\·reegt het zelf niet, drukt dan uit het wandelen van de bescho1x\'rer door of om het gebom·1, om alles op z~jn
mooist te bekijken.
Dit is zeer fraai bij o:nze kathedralen.
Ook het bom·ren als handeling is een beweging. De delen moeten
door ze te verplaatsen op lnu.1. defini tieve rustplaats komen.
Afgeleide i:ie'.teginc:;e:1 zi jn bovenclie:'1 nog: dc;,gvrorden en nach t
worden, be\1eE_;ing van de zon en de schadm·ren, wisseling der
jaargetijden. Periodieke bewegingen zijn verder: deuren,
ramen die open en dichtgemaakt kunnen. \·torden, een bootj e op
een vijver, helc bij een ingang, ophaalbrug, tolbomen.
r.Ieubels (let op het vroord mobiel) ·worden tijdens hun gebruik
vrel niet be dogen, maar ze .l·mnnen be :rogen of verplaa tst vrnrden,
dus noeten ze los op de grond staan. Al te z1·1are stoelen, die
clubzetels, die er uitzien als brand.kasten, zien er niet voldoende bewegelijk uit.
Tekenen of syr1bolen van bevreging zijn_· :gang, trap, straat, vaart,
gracht.
~ ekenen of symbolen van rust zijn: hal, bank, boordes, plein,
have?-• lfo?i is een duidelijke afv!isseling tussen de elementen
van oe,:rec;ing en ven rust.
Oo1;: de constructie beueegt 1-rel niet, t;elukkig, maar men voel t
er in: be•.-reging in rust. :Sen balk i 1looptlivan r:n.mr tot muur,
aan de u:L teinden :1 rust tr hij op de nuur, ra.~en 11 verspringen
in de gevel. i1ooi is bevreging en rust, mooier nog is beweging
in rust.
1

1

1

1

~
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Overzicht: Wij hebben gezien dat de kwantiteit bepaald wordt
door:
Figuur
Grootte
Aantal
Ligging
Rust in bevrnging.
On al deze dingen tot uiting te brengen is stijl vereist; een
geordende en geestdriftige s3Iriem·1erking vavi. velen. Onze tijd
is ar:o aa11. stijl. Eiei.,.;aee beeindigen wij de kv·l8nti tei t, de
pas sieve stofeigenschappen (hulp'.Ietenschap: mathematic a) en
gaan over naar de actieve stofeic;enschappei1:
De K\'iali tei ten, in het overzich t van blz. genoemd: dynai1.isch
vorr1oorzaak, onderverdeeld in:
m·1aai"te en ueerstend (hulp•.retenschap: mechanica)
licht en l;::leur
(hul-p :1etenscha-o: fysica)
'beze beide l:::omen van de natuur
..
s~~-9len
(hulp1·rntenschap psychologie)
en o.eze konen va11. de mens.
1

Zvraarten en 1:1eerstancl.

----·-

De levende stof lG:m, zoncler uitwendige oorzaak, op zichzelf
invrerken, zichzelf ·tot ha11.deling brengen, zichzelf volmaJcen,
zichzelf verplaatsen.
De dode stof echter kaYl niet O:P zichzelf inwerlcen, \·lij noeme.n
haar traag.
Traag is everrmin een eigenschap als donker of lrnua., deze zijn
een ge brek a8.l1 licht of aan ·1·rarmte. l 1raagheid is een gebrek
aan be1,1eging. De stoffelijke dingen1-.1erken v1el op elka:a.der
in. In de dode stof is ook een drang naar vervolma..~ing door
beuet;ing. :Sen is volr;122-1::ter dm1 veel, in de 0.ode stof is een
dra.:;.'1.g naar eem·mrdinc;, en Hel de z11aartekracht.
'deersta..11.d: de stoffelijke dingen hebben een zekere zelfstandigheid, en in de stof li2:t een neiging om die zelf star..digheid
te behouden: de weersta..vi.d.
J;;r is t'\'reeerlei v1eerstand:
le. ~.!eerstanc1 tegen vera..11.dering van plaa ts: massa.
2e. -1!eerstand tegen vere.ndering van vorrn: vastheid.
1

1.

r.i~Ji.SSi~.•

Ben croot, Z\·Taar lichaarn is moeilijk in bevreging te krijgen,
b.v. een z1·rare kru1dkar of een schuit.
Een· z\·rare dijk, rots, pytarnide, toren, geven ons een indruk
van massa, van weerstand. De stoffen kunnen zijn opgestapeld:
a. door de natuur en verzinnebeelden dan de macht der natuur,
de macht van de schepper
b. door de rn:ms, en verzinnebeelden dan de macht va11 de mens.
Di t is een vcu.1 de sterkste zinnebeelden in de kunst.
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2. VAS·TIIEID •
De stof komt voor in 3 graden van vastheid: n.l.
als vaste stof
als vloeistof
als gas.
De dode stof tracht te bewegen naar de laagste plaatsen, de
levencle stof beweest aich naar boven toe: bomen, groeien i..11
de hoogte.
Als symbool van het leven laat zich de dode stof, tegen de
zvraartekracht in, oprichten. De eerste ku..nst van de mens is
dan ook gmreest: Het oprichten en het daarmee tonen van. zijn
macht •
. Eerst •:mrd t een grote steen opgerich t (lief st ui t een stu.k),
daa.rirn. gaat men over tot samenstGlli:.1ce'1 ui t vele stulcken,
stapelbomr. In een stapeling werken de delen samen volgens
2 orc1eninGen:
naast elkaar: coordinatie
r
op elkaar: subordinatie

F __
_fiL
stoutmoedigheid ~
sterl:te
st erk en stout
In de ETdische tempelbouw zijn alle mogelijlcheden van de stapeling op rileesterlijke \'lijze uitgeput.
Zelfs het overspannen van ruimten geschiedt door overkraging
en niet door over~·relvinG•

De rechtse vorm is nooier van1·rnc;e het onderscheid i:n een
gedragen en een dra6end deel.
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De Ec;yptenaren hebben zelfs halfronde ruimten verkregen door
-stapeling
of overkraging, deze ruimten zijn eit:;enlijk ui tsparingen in de stof.

Bij de Perzische Phoenicische, Chinese , Griekse klmst ontstaat
de ruimte op een neer zelfstandige wijze door overspanning
met balken, desnoods met tussen steu:npunten, pijlers en zuilen.
Zeer Z"'.-Iare co:1structied.elen en overs:panningen naa1cten zij
geheel van steen. Deze afdekking is ook no~ v1el · stapelbouw,
en \'lel in 3 soorten en dat is juist het volmaakte ervan:
De 3 soorten zijn:
le. De pijler, hct louter dragende
2e~ ::Je balk, het c;e<J_ragene, clat echter zelf \·reer 'c1raagt
( dus
er zijn twee taken verenic~ in een uing.
3e. De afdekkende plaat, het louter gedragene~
Construeren is het samenstellen va~1 ondeT'Ccelen zoclat aa:J de
1;1er3cendekrachten
'Jeerstancl 1. rord t geooclen
Deze kap vindt men in China, Gric~enlQn~ on zuid ~uropa:
Het is een eenYoudige stapelins; van c;ed.ra,zen en· d~cat;ende
delen.

Soorten

s1Ja.:r1nin'~en

in de stof.
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De druks1Janning is V&l. nature de eerste spanning; ZlJ
vloei t onm.iddellijk voort ui t de zuaarte en is het naaste
symbool van de aantrekking van stof tot stof.
De trekspaYlning is secundair, komt veel nL1cler voor, en bestaat
nooi t zonder dat ergens drukspa.JJ.ning optreedt (waar een haa1;::
a.an een oog trekt, drukken ze o:p elkaar). Dru...l.c echter ka.n
alleen voorlconen. De and.ere spa.Ylningen zijn navolgende gelir.cenissen van de drukspan.ning. Duiging is sa..raengesteld ui t trelc
en druJc en 1rnrn.t dus op de derde plaa ts.
Schuifspanning is een doort trek en komt op de vierde·plaats.
Urin;;ing korrc weini::; voor.
DruJcspanning heeft de neiging zich te herstellen. Zou b. v. een
steen ondere een balkkop bezwijken, dan zoekt de bovenlast
iets lager vanzelf een niew:1 steunpunt. J)rukconst::cr1..cties zoeken
bij verstoring '~Jeer een niem·1 stabiel evenwicht.
Bij trekconstructies, als tou;1 of ketting, heeft geen herstel
pla2d~s; het evenwicht, eenmaal veroroken, olijft verbroken.
Door de herstellende \·.Jerking is de druJcspaiming de edelste
spa"lning. Is de zuaarte een symbool van de liefde die aantrekt
en verbhind t; de dru...l.cspanning is het symbool van de lief de
die herstelt.
Kv.nnen wij met enkel dru1cspanI1ing een IV.imte overspannen?
Een ketting hai1gt, door zijn zwaarte, volgern een kettinglijn,
· dit is volgens de zuivere 11 treklijn 11 , ·1vant een ketting ka...n
geen buiging en geen druJc opnemen. Haa.~t men een gewelf volgens
een omgekeerde kettinglijn, dan treedt hierin,- zuivere drU:k op.
De Perzen hebben inderdaad gewelven en koepels volgens zuivere
druklijnen gebouwd.

Bij zware bovenbelasting, b. v. boven een muuropening, ·word t
door deze bovenlast de kettinglijn stijler;de ondergedeelten
worden haast zuivere verticalen die boven verbonden zijn,
door een boog. Ha.a.st algemeen heeft men, vooral voor
kleinere overspa.nningen, de benaderende vorm van de kettinglijn
gebruikt, de spitsboog en de rondboog.
De figuur stelt weer voor een volledige driedeli_se constructie:
dragend deel, dra~end-gedragen, en zuiver gedragen.
Ruimte is uitgebreidheid, de fi5'1lur is de act vai1 de ui tgebreidheid. Zo is elke figuur al een beeld van rust in bev1eging, zoals
b. v. een bol die in rust is, do ch ontstaa.n door omwenteling.
De beschouwing van rust en beweging leidt tot een indeling
der_figuren.
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1. Geheel synLTnetrische figuren, die hun rustpunt in het midden
hebben. Deze zijn in zich geordend.
2. Asymmetrische figuren, die hun rustpunt aan het eind hebben,
deze zijn tot iets anders geordend
onderstaande figuur is syrrunetrisch om de horizontale, doch
asynnnetrisch om de verticale as.

Ruirnte (vraarin iets kan bevregen), is synbool van be1Ieging,
do ch stof, materie, vmarin iets niet kan be1:1egen, is symbool
van rust. Traac;heid spreekt van onvermoc;en tot bS"1reging.
Nassa spreekt var1 een machtige uerkende bevreger. Z\12,arte
spreekt van in iets a.11ders zijn, i)eeld cl.er cer:1eensch2,p.
Vastlleid spreekt van op zichzelf zijn, beeld de:r zelf standi;;heid.
Een rots, uit het water oprijzend, toont de tegenstelling
vari traagheid ( onbe'i'logenheid) en massa ( opt;erich the id).
DE Chinese tuin heeft zeer schoo~'l de tec;e:,1stellin.:; c1er oerelernexcen; ook 1·1a11de1e1ernenten (br115getjes) en ver.olijfse1ementen (koepeltjes).
In de bouulamst hebben ue de te[;enstellin[;: zuaarte - vastheid; in de cons·cru.ctie: actie e:.1 Z'eactie, 1)8uecing en rust.
Zo krijgen '1·1e in de ku..1.'1st door een veel!.1eid va..n middelen eei1
beeld van de ene idee v221 de }::v.n::-ote:naar, zoals d.e veelheicl
van middele::.1 een beeld vo:a. de e8nheid v2..n de 3che:ripe:;..'.
De oudste monumenten zijn stapelconstructies: offertorens.
Deze hadden ·11el een esthetische, c1och ceen constru.ctieve
geleding
'Jij hei)oen met constructie te doen i.1anneei' er soo:ctc;elijk
verschil in onderdelen is. Zo is een :muu:c ee~1 sta::_1elin.:;, een
balklaas met vloer is co:"!.structie: de be,"'..ll::en dro._::;en, de plo..:o.'.:en
uorden gedre.gen.
lTen 1::2.J.'1 so or-~en vc:i..n construe ties onderscheiden:
1. Overspanning vai.'1 een openin.:; (booc;, b2lk, 1atei, enz.)
2. Scheidi:r1g van '.-. erkende en afscheidende delen ( ouder'.1etse
va2cue:ckconstructie).
3. Sclleidin.:; van 11erke:nde en be1.cle0.ende dele::1 ( um1d net te[;els
of met 12,,.r:io:rizering) •
4 •. Scheidin::; van ra,_YJ.d- en }-cernconstructies (beton, holle cons~c:cucties, ouizen)
-,.,-,,0 ·Pi' el ·j ·i ,_, c. ,..
c 0''1 -'--,..,.,le "''~r-l li" '·"' ,.-.,-,~"'
u __ 1 ,.., + i e ;.,.)
5 T,' l ··1°- O'i) s·'--,-.··ra. . v"'-.·'~.)
i·
J.
i
·,-,
i1
e
<'1"'
~-e''l.
'"'·cl
al·?
"-'
,
,..,
,.,
e
1·
c~
i·
·1 ·o·-J·'-·r"'e
'l ·:· 1
. . _.
__ . . . __
v __ c:.,.v _
c . . ._,..,_
__
./Gl_._.l. ··-a·
Ve..:. :::. 1 l u_
Ile ove:cs·pai1:1in:; is :o.ooie:c naarnc:tte de oveJ:·s-l)<J.:t:Lncm :.r:L1imte r:18CJ.'
bete}cent: De 1 brugboog uaaronder door geva:.i:.'en \·Jo::cdt is nooier
dan cJ.e ~clei~"!.e bo::;en.
1

•

0

-·--VJ.):::>

\~

I"
-

-.:..)....

i....~Gu_

C'

(
\_...J..1 •

..;_

--':_),_).._, __ ,

17
~c

•...JVl-

r.._j"-'

rec:,

_,;,.Q(J_._l,,_

_

0
.._}

·-

r•

..i.

,- 0 "

C>
V--""".....

D ......... 'I...

0CJl.:,.;..:....u

0
..._.-....-:.....J

1

•

- blz 124 -

Ruir.o.te ovei spa:m1i11c; is tueeerlei: 1. overlcra2;ing seeigend
voo:c rn2ssa 1 s.
2. overspai1~ing 3eeigend
voor j::'lJ_inten.
-- n een cons +vruc·cie
· ·
1
"
_;:an men verae:r
noc; 3 sooJ: '~.en co11tructie
_
1
delen onderscheiden:
dracend - dracend cedra3en- louter gedra3en.
1
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Zuivere druk, geeft ronde constructievorm, het meest onmiddellijk
uit de zv1aartekracht voorkomend. :Suiging: horizontale latei
of balk gedraz,en door verticale stijlen. :;~chter zijn er 2
bezvraren: De latei heeft neiging om door te buigen, en de
constructie biedt geen 11eerstand tegen zijdelingse krachten,
als \·.rind- of e;ronddruk. Deze bezuaren kan rnen ondervan,~en,
door het aanbraDcen v2n schoren als bij standvin2cen. Deze
werken het krachtigst bij dru..'k:. Ook onze daksp2~nten zijn tot
voor kort als drU:kcon structies uitgevoerd (gepaard met buic;ine;)
en bestonden uit opeengestapelde jukken.
Trekconstructies: Vanouds gebruikt voor scheepsmasten (wanten)
en voor ten.ten; eveneens voor hangbruggen, in China b.v.
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Er bestond ste~ds e~n groot verschil tussen gedrukte en getrokken delen, zo \'lOrdt b. v. de houten scheepsmast gedrukt,
de touuen vru1 het wa...11t tsetro1dcen.
Lelijk is wrumeer gedrukte en getrokken delen van hetzelfde
materiaal vrorclen gemaakt, zoals b.v. bij ijzereen valcwerlm.
Bij de vierendeellig0er vrorden de hoeken verstijfd en de staven
bestand gemaalct tegen buiging.
Het vakvrnrk is aantreldcelijk voor het redenerend verstand, daar
in elke staaf alleen trek of dru..k optreedt, Maar vakvmrken en
Vierendeelliggers ·werken als een geheel, als menolieth en zijn
toch zeer samengesteld, dit geeft hen iets leugenachtigs. Nooier
is als een constructiedeel, dat als eenheid v1erkt, Ook ui t een
stuk bestaat. Lelijk is ook wanneer men een zware, stijve betonbrug op een rol van een scharnier. Juist op die plaat~_verlangen
·wij een grote stabili tei t en vlij krijgen te zien een .zo dun mogelijke aanral\:ing van brug en onderbouw. In de valn1erken overheerst ten slotte de diagonaal, die ondergeschikt behoort te
zijn. In dit opzicht is de schoor veel meer geslaagd. Men moet
de volgende bijeenhorende dingen combineren.

Construe tie
Vorin
Materiaal
Spanning
boog of weff
rond
steen
druk
balk en stijl
rechthoek
hout
buiging
hangconstructie driehoekig metaal, touw
trek
Constructie door scheidinc; van vrerkende en afscheidende onderdelen: Voorbeelden: balken en cassettenzoldering, rib en cassettengewelf, hou ten va...'l\:vrerkbouvr met vulling van baksteen of
leeCT.
Deze scheiding in actieve en passieve constructiedelen is
vooral op zijn plaats bij liggende constructie, omdat het
onderscheid daar samenvalt met het onderscheid in dragende
en e;edragen delen, het is niet zo op zijn plaats voor staande
constructiedelen.
De passieve of 'Vl..lllende delen zijn aange1.,1ezen voor de versiering met symbolen, die het doel va...D. het gebouw duidelijk
malcen. Di t he'bben de Grieken zo voortreffelijk gedaa...D. als geen
ander voDc in de geschiedenis.
In onze bou;,-rkunst zijn de muren actieve, de vensters passieve
delen. 2 hoofdopvattingen zijn mogelijk:
a. Eet raam ka.n behandeld warden als een deel van de wand, Hier
het er zeer op aa...D. of er glas in de opening zit .of niet
(Eollan.dse oplossing).
b. Eet raam 1:211 behandeld ~:rorden als een zelfstandige opening,
di t is de Zuidelijke oplossL"1.g. :-Iier kan men het glas desnoods weglaten, het raam is een poort ge·worden in de muur.

- blz 126·-

Als overgang van de actieve muur naar het passieve raa~ in
geval a. kennen wij dan het actieve houten kozijn of de natuurstenen omlijsting. Het ijzeren kozijn schiet in deze
zeer tel:ort. ~et raa.I'.l (lichtdoor1atend) staat tot de deur
('vraar de mens zelf doorgaat) als· passief tot actie.f.
Schone constructie.
Velen zitten nog vast aan de al te rationele constructie,
·waarbij de berel:ening opperste rechter is. Di t is het bez·vmar
tegen de Gothische luchtboog, ,iaarbij een deel va..11 de constructie (het gevrelf) binnen ligt, het aJ.1.dere de el bui ten het
gebow;,r (n.l. de luchtboog).
Er is verschil tussen esthetisch en rationeel construeren.
Esthetische constructie stuurt aa...""1. op het juiste midden,
rationele constructie op een maximum of een minimum.
Het moet zo zijn, dat schoonheid en nuttigheid met elkaar
in overeensteruning zi jn, zij het dan niet de nadruk op het
een of het andere.
De constructie brengt spanning en leven in de dingen en is
dus heel.- dar1Jcbaar voor de ontvrerner. Haar de constructie
zelf is niet voldoende. De constru.ctie is slechts midd.el en
vrel mio.del tot ruinte omsluitL.""1.g. Doel onzer bouuku..D.st is
schone, zinvolle ruimtebegrenzing. Perret zegt: de constructie moet gaan zingen. Dat hebben heel sterk de Byza..D.tijnse
en Hiddeleem1se bomr.-rer~cen, oak de eenvoudige boerenl:unst.
Ret mooiste is vranneer men een constructie schoon weet te maken
ofvrel een ro.ooi din::-; constructief, zodat constructie en
schoonheid elkaar 1:1ederzijds doordringen.
In het ontstam1 der lrunststi·jlen ziet men dat nu eens construe
:tieve elementen aan esthetische voorafgaan (tryglyphen vraren
eerst balkl:oppen, later versieringen), da...""1. 1·1eer eens ~:m1gekeerd.
liaar in de bloeitijden kont de esthetische geleding overeen
met de constructieve. ::rn de kunst gaat het niet om de 1:1aarheid IJ.aar om de klaarblijkelijke ·waarheid:• (Aristoteles).
Dit geldt b.v. voor alles vat het gezichtsbedrog opheft.
zo lijkt een 1·1aarlijke rechte latei door te ha..YJ.gen, en verkieselijk is dus een iet1.-rat holle latei, die recht lijkt.
Waar is da..D. dat de latei krom is, maar klaarblijkelijk of
schijnbaa~ is hij recht.
Voor het Schone is niet alleen vereist dat het goed geconstrueerd is, maar dat het goed geconstrueerd schijnt, en liefst
dat het goed geconstrueerd blijkt.
1
; De volkonenste beschou•..ri:n.g is daar, waar een idng in zijn
ontsta221. overzien k2.n wordenli (Aristoteles).
Zo is een constructie schoon, omdat \'lij daarbij overzie:n hoe
het saJnenstel der bom1delen Heerstand biedt aan de optredende
krachten.
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Die constructies ZlJn het schoonst, die 3 soorten construc·tiedelen bevatten: dragende delen, gedragen delen en dragendgedragen delen.of middelaren:

~~
.• -1.:

~~<·•i'

Voorbeeld.en van middelaren: basement en kapi teel bij een zuil,
aanzetstuk bij een boog, sleutelstukken bij een moer en kinderbalkzoldering, een console onder een boekenplank.
"De driedeligheid kont overal voor, 11 alle goede dingen in
drieen 11 • De middelaar is altijd het meest versierd, sleutelstuJcken, kapi telen, enz. ',·ra.."11.t de middelaar brengt de volledigheid en daarmee de overvaoed.
De booc;constructie heeft een bezwaar: zij geeft zijdelingse
druk.
Daarom moet naast de boog voldoende massa aanv1ezig zijn om
vreersta.11d te 1CTJ.IL11en bieden. Zo leert onsde dikte b V8l1 de
rechtse boog, dat er naast de linkse voldoende steen moet
zi tten als steurunassa,

I)

'

i
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~t.{3C:-
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~
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Een boog zonder steunmassa gaat ~ spatt'en~ In Italie en in het
Oosten ·wordt vaak de trekpen toegepast om di t te voorkomen.

3 '.1eerstand.
De 4 mogelijkheden ·ten aanzien van v.reerstand zijn dus:
1. Tdater, zeen 'l'feerstand.
2. Steen, geen weerstand tegen trek, wel tegen d:rt.L"tc.
3. Hout is taai, VMerstand tegen druk en trek, en dus oak
tegen buiging.
4. Ijzer, is nog taaier dan hout, is goed bestand tegen alle
mogelijke krachten. Haar bij lichte constructies komt gevaar voor lmik bij drukspa1llling.
Steen.
Ruwe en zachte stenen ZlJn schoon om hun massa, gladde en
harde om hun i·teerstand. Steen is de aangewezen bouwstof voor
muren, pijlers, ge1.·relven, doch niet voor baJJ\:en.
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Een raarnlatei mag daarom niet te laag ziJn, en niet te ver
op de muur opliggen, dit levert gevaar voor breuk.
Steen is goed voor s~apelconstructies.

H01.1t.
Is c;eeicend voor srun.engestelde doch meer ondergeschikte constructies: ka.p:pen, ball::lac;en, vloeren, kozijnen, deuren, ram.en
trappen. De \1211den van een vertrek zijn belangrijker voor cle
onslui ting der ruimte dai"'1. de zoldering, daar er veel meer ·Hand
is a.an plaf ond, daarom maakt men de wanden van steen, de zoll.
derinz, va.11.hou t.
I;Lzer.
Is geschikt voor noG klein.ere onderdelen, vandaar dat ijzer
bij bruggen, geraamten van hele gebouvren, schepen, enz. kortom dat alle gevaarten van ijzer zo onbevredigend zijn. Ijzer
is door zijn taaiheid geschikt voor trek- en hagconstructies,
door zijn fijnheid voor afscheidingen als held::en en trapleuni~gen.
Verder voor versterkingen: ankers, gehangen, deurkrukken, ijzerbeslag.
Iec1ere stof heeft zijn a2.ngewezen gebruik, meer niet. In al het
and.ere schiet de stof dus tekort. Vandaar dat voor een geheel
botnn1erk a.us al die verscheiden stoffen nodig zijn, en dat geeft
een grote schoon...h.eid aan een bouwvrerk.
Glas_i_

neeft de dooschijnendheid va.11 '!:rater en de hardheid van steen,
en geen materiaal om er bouv1Stoffe11 of bom·rstenen va:o. te maken
(glasbom·rsteen). Dit 1-rordt later behai."'1.deld bij het licht.
Ge·vranend beton.

~;e-renic;t i~.1 zekere zin alle voordelen. Tijdens het storten
heeft l1et bijna de bloeibaarheid van het vrater, na de verhardinc; vastheid van steen. Het heeft met het hout de buigvastheid
geneen, met het ijzer de trekvastheid. Doch iets '.-Jat alle
eicenschap:pen tegelijk bezi t 1·rnrd t karakterloos. ( Ook de
11
su.ite: 1 combineert alle voordelen en is daardoor kara."l{terloos).
Bezware:n van beton: zeer crote ::;ebou~:1en moetn krin:pvoegen
hebbm1. Verder bied t het 1-.'einic; isolatie voor warnte en geluid.
Ook is een eennaal voltooide constructie noeilijk meer te
vera.rideren, Hat vooral bij utili tei ts.bou\·r een bezwaar is, ·waar
het toch wonder boven ·\'rnnder zoveel word-c toegepast.

Ifft
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Dit is de beoordeling volgens het nut. nu de esthetische beoordeling:
l. Betonconstructies zijn monolieth, en deze zijn niet de fraaiste
mooier is drasend, gedragen, en dragend-gedragen.
2. De krimpvoegen geven aan het gebom·r een geledinc; die niet
voortkomt ui t het \.'Tezen van het gebom·r, maar ui t het toevallig ge bruikte materiaal.
3. Va.vi a_e trek- en drulanaterialen zien vre alleen het drukmateriaal.
4. Nisleidend is ook, dat ·wat de dragende balk schijnt, niet
de vrerkende balk is: de baDc heeft tot flenzen de aa.YJ.zrenzende stuJc'\cen van de vloer. :Beter in di t opzicht zijn de
z.g.n. paddestoel-vloeren.
I

! ..........
t
.

~
.

.

5. 3eten heeft geen natuurmaat zoals hout, dit bezwaar heeft het
met ijzer ~eneen.
6. :Beton heeft weinig materiaal-schoonheid. De oorspron...'!.celijlce
:PortlaYJ.d-steen is een natuursteen met een behoorlijke.~ schoonheid.
7. De i.·1ijze va:n ontstaa..11. is bij beton niet E1ooi zichtbaar. ::Jeton
·wordt niet be':rerkt zeals steen en hout, naar 'ter.·rerkt.
Ee:n beton:;eoomr is vaak mooier alshet :noc-; in zij:n bekisting
zit. Eaar na ontkisting is er :niets meer te zien van het
tirnmeren, c;ieten en vlechten \laardoor het ontstaa..11. is.
Vo or crote overspa:tLYJ.ingen is beton een nuttige constructie,
--doch mooi is ze niet, oeton is een ui tkomst voor archi tecten,
die nog niet zo kmmen ontl. rerrien, dat de bovenverdie:ping op
de benedenverdieping ~ast.
Voorst2.'nders verc;elijken de betonconstrtlcties \·rel net het
lichae.m a_e dieren: deze heboen toch ook een gera2.1.ilte dat door
spieren wordt bedekt. Zij vergeten dat een levende haas ook
nog met eeE mooi vel is bedelct, een oetonconstructie zou dus
te verc;elijken zijn met een gevilde haas en deze is weerlang
zo mooi niet. Verder is een betonconstruatie een kunstvrerk,
dus ontstaa11. door een uitvrendige constructiebeginsel; de
dieren, als levende natuur, zijn ontstaan door een im·:endig
constructiebe0insel. Daarom zijn de dieren, zoals ze ontstaan
zijn, af. Haar bij cie menselijke kunstwerken moet alles door
de mens worden gereGeld.
Het licht.
De m·raarte is het sy1n.bool der onderlinge aantrekking, van de
liefde. Eet licht is het symbool van de Ke;:inis:
Het i 1lich t 11 _-van het verstand, hij is een Hlich t", daar gaat
mij ee11.1'licht 11 o:p, een helder betoos.

---
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Aantrekking is ·wederzijds, wederkerig, doch licht is eenzijdig, het gaat van een lichtend voorwerp uit. Het licht
is een goed, het is blijkbaar ook geneigd om zich mede te
delen. Het licht komt tot ons doqr het oog, en het verheugt
ons.
Wat is eigenlijk het licht? Over deze vraag hangt veel duisternis. Volgens Ne-wton ·was het licht een emissie van deel tjes
volgens Huygens een voortlopende golfbe-weging. ·i"iat er ook
van zij, wij hebben, boor onze esthetische beschouwing over
het licht, het antwoord niet nodig.
·
11 Licht 11 is dat wat zichtbaar maaktn.
1. Alle licht komt onmiddellijk van e.en lichtgevend voorwerp
· · middellijk van een lichtweerkaatsend voorwerp.
2~ Licht beweegt zich rechtlijnig voort.
3. Door deze rechtlijnige beweging (naar ons oog toe dus)
zien v.Jij, met het licht tevens het lichtgevende voorwerp.
4. Het het licht zien wij tevens de figuren, van zon en
landschap.
5. Voor kunst dient het licht ten dele als doel om het eigen
schoon van het licht in zijn spel en schalteringen, anderzijds is het het middel om andere dingen te laten zien.
6. De hoedanigheid van het licht noemen ·wij kleur (er is b.v.
rood en groen licht).
·
7. Door de onnetelijke snelheid, waarmee het licht zich beweegt,
·word t het schijnen van het licht gezien als een rusten op
de dingen. De vogel zien \·,rij vliegen van een huis naar
een boom, het licht echter schijnt op de dingen te rusten.
Het licht is in beweging maar het toont zich in rust: hier
hebben wij een volmaa1::te handeling: beweging in rust.
Wij moeten in dekunst het licht handelend tonen, het licht ver
heugt ons niet, doordat een zeer groot ki:1antmn licht in ons
oog valt, maar wel als wij het licht handelend, verlichtend,
zien. Uij moeten zoveel mogelijk zien:
de lichtbron
.
!oorzaa~)
de lichtstraal
middel)
het verlichte voorwerp gevolg of doel)
Onze verbeelding vul t aan wat w·ij zelf niet zien. De lichtstraal zelf zien wij niet, maar 1·lij raden haar aanw·ezigheid
door de volgende middelen:
1. Licht en schaduvr, vooral bij klein raam in groot muurvla11:.
Dus contrast van licht en danker.
2. Atmosfeer, vochtige lucht, rook in een vertrek.
3. Door schittering: glanzend meta.al, weerkaatsing in waterspiegels.
4. Door flikkering: weerkaatsing in golvend ·water.
5. Door vermenigvuldiging: veel kaarsen, lampen of lichtkronen
met velerlei schaduwen.
6. Overstraling: ontstaat bij tegenlicht, zodat de randen
verlicht zijn, zoals wolden bij zonsondergang~
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Vermijden moeten wij wat daaraan tegengesteld is:
1. Diffuus, gelijkmatig verspreid licht.
2. Indirect licht: bovenlicht of bedekt kunstlicht.
3. Gladde onbevregelijke bouvrdelen, waardoor de vla.1.cken zonder
spel van licht en schaduw zij_n.
Onze lichttechniek kan, kwantitatief, heel.wat. Haar de lichtkunst (verlichtingskunst ) schiet niet alleen zeer tekort,
maar zij bevoelt zelfs aan wat tege!l.. de natuur der dingen
ingaat: overdreven veel licht en diffuus licht.
Omdat het licht zelf schoon is moeten ·11ij onze gebom·1en zo
maken dat zijn schoon..heid sterk uitkomt: b.v. born.en bij de
huizen: dit geeft spel van licht en schaduw, en vmter, dit
geeft spiegeling. Ook zoeke men naar glanzende elementen:
vergulde haan en vrind\"Tijzer op een toren, vergulde vrijzerplaat;
gepoetste koperen belletrek.1.cer, vergulde koepels op Russiscne
kerken.
In een kamerwand ma.1.ce men een mooie tegenstelling tussen lich te
ramen en donkere muurdammen: men make niet in twee wanden van
een karner dezelfde verlichting. Diepe raa.rndaggen doen het licht
fraai naar binnen schijnen. Een haardvuur geeft het levend licht,
ook een lamp boven de tafel. Hooi kan ook zijn: een ding tegen
het licht, of met schuin tegenlicht gezien, als planten in
een raam, altaar in een kerk. Bij schuin tegenlicht zien wij
duidelijk een donkere en een lichte kant, bij volledig tegenlicht gaan de omtrekken tintelen.
Zonlicht en kunstlicht.
Zonlicht is ui tteraard het meest volmaakte: ·want het oog is
voor het zonlicht gemaalct. Maar bij daglicht is de lichtbron
(de zon) buiten de karner. Bij kunstlicht is de lichtbron
(de larnp) bin..nen de karner, en dat is gezellig en knus.
De zon is wel de volmaalcste lichtbron, maar we kurmen er niet
in kijken, tenzij bij op- en ondergang.
Ku.."11.stlicht kunnen 1Hij zo maken dat vrij er i:rel in kunnen kijken,
dit geeft gelijkenis met de op- en ondergaande zon.
Kaarslicht is mooi, omdat het beweeglijk is en levendig, omdat we de kaars zien opbranden, en omdat we in de kaars kunnen
kijken.
Door het zien opbranden vwrdt de kaars handelend getoond, het
is de mooiste k"lll1stlichtbron.
Als \·re boui:rdelen onderscheiden willen zien, hoeveel te meer
reden is er dan om de lichtbron en de bouvrdelen zelfsta.ndig
en onderscheid n te zien, dus de lichtbron. als zelfstandig
element. Ii.en hale dus geen ongepaste grapjes ui t, als: lichtendezuilen, en lichtlcasten aan zoldering of muur.
De zelf standicheid der lichtbron vraagt om een ronde vorn,
bovendien om de constructie licht, fijn en ijl te maken, en
om gla.nzende of schitterende stoffen toe te passen: gepolijst
koper, kristal, zijde.
De lichtoron zij daar waar de mens verblijft en v1erkt. Eet
overige worde enigszins in het donker gehouden.
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ilfij moeten onderscheiden:
1. Het licht als middel om de dingen te leren kennen.
2. De kleur die de dingen nader bepaalt.
het licht heeft t1:1ee taJrnn.
a. Om te verheugen (in zich) ·.
b. Om te verlichten (om een doel).
Warmte.
Heeft alleen ten doel om te ver1:mrmen en is dus armer dan
het licht. De \·rarmte is een symbool van de lief de ( gloed, vuur)
en geeft beha~en aan ons gevoel, 1-Iaar, al zijn licht en vrarrnte
in·werkelijkheid onderscheiden, ze horen toch bij elkaar, zij
behoren dus niet gescheiden te uorden. I:Ien make dus geen ver·warmi..""lg die geen licht geeft, en geen lamp die geen spoor
van vrarmte geeft, dus geen blau1::ach tig lich t, di t do et koud
aan. Centrale verHarrning moge ideaal zijn voor vervrende en
gemaJ.(zuchtise mensen, maar men behoort toch in huis minstens
een open haardvuur te onderhouden ter1:1ille van de schoonheid.
Warmte pla"'lt zich op 3 \1ijzen voort:
Door straling, geleiding en meevoerinc;.
Onze huid geniet van stralende \·12,rmte, onze longen ech ter verlangen frisse en koude lucht.
Centrale verwarming is lelijk, heeft geen natuurlijke ventilatie
is dor en droog. De meegevoerde 11arrnte maal{t het vertrek boven
·warm, ·waar dus onze adern.halingsorganen zijn, en laat ze beneden
koud; de stralende warmte van haard of kachel vervmrmt ook onze
voeten. De centrale verwarming mose per vertrek minder kosten,
practisch is ze toch duurder omdat men meer vertrekken verwarmt, ·waaronder veel onnodige, ( slaapkarners en gangen kunnen
beter fris blijven), bovendien moeten om de tien jaar de ketels
vernieuwd ·warden wat nogal kostbaar is. Dat behoort dus voor
1/10 deel op de jaarlijkse onkosten te drukken, wat meestal
verge ten word t. Onze huidige cen trale ver•;:armi..""lg is geen ui teindelijke oplosssing: deze moet gezocht v.rorden in meer stralende warmte en minder ntechnische volmaal{theidll, meer voldoende aan. de werkelijk:e behoeften van de mens. Het open haardvuur, als kunstmatige ver\Tarming, staat achter bij de zonnewarmte, a.e natuur1;rarrnte , maar het heeft di t voor dat de
\·rarmtebron in de k2..Ller is, dat men er inbloed op kan ui toefenen
en dat men er in kan kijken. Een ziet de brru1.dstof o:pbranden
en men heeft deel aa11 de hru1.deling van het stoken.
Huren zijn gunstig voor de vmrmtetoestand in het gebou\·r: over
dag nemen zij \'larmte op en staan die des nachts ·weer af ,... dus
zij ~:rerlrnn re.'~elend o:si de temperatuur. Overdag is het da"'l in
huis niet te ':rann,
's nachts niet te koel. (Ienand a_ie in een tent kampeert ondervind t heel sterlc de tem:peratuurmrisselin;::;). Hetzelfde geld t
voor zomer en \"linter. In de zoner hoout zich veel warrnte on
in de steenmassa' s van een kerk, da2.rentegen is het' s winters
in een kerk minder koud dan bui ten. :Oat neent men ook ·,·raar
bij een kelder;
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'Door de omtingende massa 1 s blijft de temperatuur gedurende
het jaar vrij'vrel gelijk en is dus 's zovers lekker koel en
1 s winters lelrJ.cer 1·rarm.
Het licht doet ons kem1en in de.eerste plaats de figuur van
het lichtgevend voorwerp (zon, lampion) maar het is ons not;
meer te doen om de fiGUurvan de niet lichtgevende voor'.Ier:pen.
Deze zijn van nature donker: men ziet een voor\-rerp dus fraai,
als het donker afsteekt tegen een lichte achtergrond. Het is
eigen aan de licham.en om donker te zijn,(Hierin staat een
neger dus ve~ bovende bl2..i."'L~e).
Als donker lichaam tegen lichte fond is de schoonste manier
om een gebow.1lichaar.1 te zien, omdat:
i. Zij de omtreklijn of silhouet da:n het mooiste zien, 1·1ant
de omtrek ~aat tintelen door overstraling.
2. Donkere kleuren zijn in de bow:rkunst mooier dan lichtkleurige stoffen ( ons Zondagspak is donker, het doorde1:reekse
lichter).
.. .
.
Een binnenruiri1te 1;1erkt door licht-in duisternis, lichtend
raan in donkere muur.
Een karakteristiek verschil is: bij binnenarchitectuur schijnt
het licht in de duister-.a.is, bij buitenarchitectuur treedt de
duister-.a.is (de lichanen) in het licht.
J.3om'llicharnen zijn geen licht, maar zij .ontlenen het licht en
daarom zien 1·1ij ze het mooist als donkere lich2J11en in een
lichte orngevinG• Als verlicht voorwerp worden zij in afgeleide
zin lichtgevencl., na111elijk lichtweerkaatsend.
Het is da:.'1. oo'.;: boeiender de din.gen te_sen het licht in te zien
da~ met het licht mee (licht lichaam inlichte omgeving) dus
met minder contrast.
Nooi is in de Gothische kerken het stralende morgenlicht, dat
de kerk~Bnger tegenschijnt, ':raar tegenin r1en het al taar ziet
met de heili0e ha..iidelingen die zich vol trekken.
Voor :het e:xterieur dus bij voorkeur donkere raaterialen, voor
het interieur kleine ramen. Bij de bomrntoffen is het licht
datgene. ·wat ontleend is, zij zijn als lichaam zelf duister.
Hen moet nu bij de bouvrstoffen in de eerste plaats laten zien
\·rat ze zijn (duister) niet 1:1at ze niet zijn. Eerst laten zien
vrat ze zijn (danker), dan pas wat ze hebben (licht·l'rnerkaatsing),
Di t is een fout van de moderne bouwkunst en o_ok van de kleedlrnnst, deze 1lil alles zo helder moe;elijk tonen. Het licht is op
zichzelf schoon, maar om·rille van het bouvrkundig schoon passen
1·re van het licht (1::enniddel v211 de bouvrlichamen) slechts :reinig
toe. In de bou'.-r~runst is het do el: de bom·rlichamen te kenne,
doch niet om het middel tot die kennis te doen kennen (n.l. het
l:tht).
1
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Kleur.
In de eerste plaats zien v1ij het licht, in de t\'1eede plaaats
de hoedanigheid of de soort van. het ltil t (rood, groen, blam·r).
De 1·retenschap over de kleur is r.nomenteel nog vol raadselen,
meestal zijn er geen be",'fijzen, maar slechts hypothesen of
veronderstellingen. ;;lat is licht? iJat is kleur? Uij v1eten
het niet. De~kleurwetenschap heeft veel aspecten.
physisch
Ne1·1ton, Huygens
psychologisch : Aristoteles, Goethe
systematisch
Ostwald
hier en daar is wat te vinden, vooral hier
esthetisch
Kleur Physisch;
Aannemend dat 11i t licht de som is van alle kleuren, kunnen Wl.J
door een prisma wit licht ontleden in rood-oranje-geel-groenblaD;w-violet.
Door menging van rood en violet (de beide uitersten) krijgt men
purper, wat inThet spectrum niet voorkomt.
Bij iedere golflengte uit het spectrum hoort een andere die met
de eerste sarnen wit licht oplevert bij men.e;ing in de juiste verhouding. Voor goed overzicht ran5schikt men alle kleuren in
een cirkelontrek, zodat telkens 2 complemaentaire kleuren
tegenover elkaar komen te liggen,: dit noemt nen een kleurcirkel,
door in deze cir~cel ook purper op te nenen, krijgt men een
gesloten cirkel.
Hen mengt bovendien nag de tin ten z1·rart-grij s-1·ri t net alle
tussen tinten of tussentrappen, dan ku..~nen 1vij door mengen
van alle zuivere kleuren met alle bestaande grijzen alle
mogelijke schakeringen :malren.
_ 1·rarrngeel
geel
orange
sapgroen
vermiljoen
grpen
rood
ijsblauw
purper
blauw
violet
ultramarijn
De zuivere kleuren van het spectru:m komen in de natuurlijke
kleurstoffen niet ondermengd voor • De moderne kleurmak:ers
maken hun kleuren zoveel nogelijk gelijk aan de spectrurikleuren,
de goede kleurma1cers maa..1\:ten hun kleurstoff en ui t de stoffen
zoals ze in de n2tuurstoffen voor}:or.1en, desge1;renst zo goed
mogelijlc t;ezuiverd.
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Ost·v1ald be:paal t een kleur ten eerste volgens het spectrum,
en vervol0ens volgens zijn sehalte aan een bepaalde tint
grij s, ui t de reeks ··wi t-zvrart, dus een menging var1 kleur
wit en z·uart, ieder van een bepaald :percentage, en tesamen
100%. De reeds ·ui t-zuart deel t Ostv1ald op het oog in, dus
niet streng \·retenschappelijk; de._ middentint tussen zwart
en ui t moest even fel contrasteren met Z\·mrt als met vri t.
De kleuren van de natuur zijn niet zuiver spectraal naar
samengesteld. :Sen voor..rerp 1.·raar het zonlicht op val t neemt
een deel van di t licht op en kaatst de rest terug. J:.:en meent
dat dit teruggekaatste licht nu kleuren bevat, die in het
spectru.rn. verspreia. . zijn over een helft van de kleurcirkel,
dus hieruit (in een of andere verhouding) is gemengd of
samengesteld. De kleurcirkel wordt onderscheiden in een
vmrme en een koude helft.
De kleuren hebben verder een 11 natuurlijk zvrart-gehal ten, de
kleuren met ee'-1 groot natuurlijk Z\1artgehal te noenen vrij
koud, de andere warm. De kleuren tussen zee{Sroen en ijsblauw
komen zelden in de natuur voor (ijsvogeltjeJ, soII1.~ige vlinders,
ij sbergen, 11atervallen) •. De sapgroene komen in overnaat voor.
Voor de bloemen, dus het allerschoonste in de natuur, zijn
rood, oranje, geel, blam·r, violet en purper, dus 3/ 4 van de
kleurcirkel beschikbaar.
Elk zintuiz omvat een tegenstelling.
Hoog-laaG, voor het oor.
Hard-zacht, voor het gevoel.
Licht-donker, voorhet oog.
Wat is in dit laatste de primaire tegenstelling?
1. De eerste tegenstelling is licht-donker.
Aan de rand van ons netvlies zitten staafjes die de licht- ·
sterkte meten.
2. De t 1..reede tezenstelling is het kleurcontre.st.
Eidden op het netvlies hebben i:rij koc;el tjes, ·\'re..armee het
oog de bontheid 1·1aarneent.
In goede kleurencoraposi ties vinden ·wij steea. . s het contrast
rooa.-blmrw: I1ollandse steden met rode muren en dak:en tegen
de blauvre lucht. In de kleurenreeks ligt het maximum va...11 licht
in het midden, in het geel. In de zuart-·wi t reeks ligt het
ma.,"'Cinum in het 11i t, dus a&"l het ui teinde.
Dus bij het li:ht hebben vlij:
1. Een numerieke onderscheidil1t:; : licht-don,.'l{:er.
2. Een specifieke ondrscheiding: volgens kleur.
ErvarinG,_ ~r kle_}lren.
Zwart, ','lit en t:;rij s hebben geen kleur. Hoe kunnen ·wij de
grijzen nu onderscheiden?
Met het oor kunnen wij een gezoem vaag horen, maar ook een
· bepaaldgeluid.
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Zo vrerken alle kleuren ( vooral de heldere ) sterker op ons
in en verheugen ons meer dan de vage of samengestelde, maar
zij vermoeien ons meer. De natuur geeft zelden zuivere kleuren, alleen in edelstenen en bloeme~.
In de bom1kunst is de vorrn belangrijker dan de kleur. Hen
gebruil;:e dus nooi t te felle kleuren, tenzij voor details,
lijnen of pun ten. ~.Iij moeten in de gedekte kleuren ui trusten
van a_e heldere. De kleuren nemen '·:iij als soortelijk onderscheiden waar en geven er ook afzonderlijke namen aan.
Gaat een lichtbundel van de zon door de dampkring, dan worden
de· golven met een hoog trillingsgetal (blau·w) meer verstrooid
da...~ die met een laag trillingsgetal (het rood). Daardoor lijkt
de hemel me er blaw.·r, de zon meer warmgeel. De ondergaande zon
lijkt meer rood, de avoncL"h.emel meer groenachtig.
Rood: iets lichts (ondergaande zon) gezien door iets donkers
(het Heelal).
Blauw:: iets donkers (heelal) gezien door iets lich ts ( verlichte dampkring)
Fysiologisch:
De kleuren hebben een inwerking op ons. Rood komt op ons af,
blauw vrijkt terug. Di t korat overeen met het vuur dat ons tegenstraal t, en 1·rater dat van ons terugwijkt , de laagste - plaatsen
zoekt. Geel licht overstraalt, hult de dingen in eenmantel
va...~ licht,maakt de omtrekken zachter.
De warme kleuren versterken de zielskrach t en 'Wekken dus 09.
De koude 1::leuren ve:rminderen haar, vrerken 1calmerend. De over- .
gangspunten tussen warm en koud liggen in het sapgroen en het
purper.
Karal:ter der kleuren.
Dit olTjft een benaderen, een 1·1met de pet er naar gooien", het
is nog seen vretenscha:p die de 1·1aarheden kan afleiden ui t beginselen.
P.rimaire kleuren: rood, geel, blauvr.
Jl.O.Q§; is het ma.xinum van kleur: een kind grijpt het eerst naar
rode din0en, rood is de dominant in elke sterlce kleurdomposi tie,
In het Jlussisch is er maar een vroord voor rood en voor schoon.
Rood is het sj~1boolvoor de activiteit, vcor de daad. Daarom is
het dekleur vai.'1. de revolutie, en ook van de liefde (men bemint
het do el ~:raarr1aar .·men streeft). Rood komt op ons af.
Geel komt het meeste het licht nabij, heeft de grootste licht"8-fer'l::te en ~let min st m·rartsehalte.
·
Geel licht overstraalt en doet de dingen min- of meer onstoffelijk voorkomen. Geel is het symbool van de wijsheid of het
kennen: De Chinezen llebben maar een ','!Oord voor geel en voor
keizer, die dan ook in het geel gekleed. is. Geel is ook passend
bij glanzende stoffen: gele zijde, geel glazuur, goud en geel
:!co}?er.
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Blauu: is het minst licht[.Sevend, vermoei t niet gauw. I-Iet is
het sy:mbool van het ·lijden ( een blau1'l Oog) ,- de passivi tei t,
de rust, de liefelijld1eid (blau1·re hemel). Ook va.ri verla..'1.gen,
van onstoffelijkheid. 3lau1·r ·v:ijk~ van ons terug.
De tussenkleuren.
Gr'Oen : tussen .c;eel en blauu in, is de kleur van. het .-Torden(blad;_
groen in, de lente, 11 groen' 1 bij de studenten) en van de belofte,
van de hoop.
Violet: de kleur van het vergaan, de rouw, stemt droefgeestig.
Jiet vras in de IIiddeleeuvren de rouvrkleur.
Ora..ri~: de kleur "'!ari het kind.erl~~k blijde, van de jeugd, va.ri
Cfe onoezonnen daad, het lucht.nar-cige.
Purner! dekleu:r- va..'1. de bezonken daad, de ouderdom Deze kleur
komt niet in het spectrum voor en staat dus tegenover heel
a. e rest: a.aarom is purper de kleur der hoogwaardigheidsbekleders, del:oningslcleur. De tussenkleuren zijn minder sterk
sprekenci. dan de hoofdk:leuren.
1

1Ji t is de volledigheid der kleuren, en dus het symbool van de
'O"TiSchuld. Uant een onschuldig nens is een volledig mens.
Z\·rart is de af1.-:ezigheid va.11 licht en dus van kleur. Z'.1art als
'rou\11cleur is pas gekomen in de tijd der renaissance, toen
men het leven o:p aarde als het enige leven zag, dus ook het .
eni5e leven dat door het licht 1·rerd beschenen. De dood 1,ras
voor hen een totale vernieti[;ing en zo is het begrijpelijk
dat men zvrart als rouukleur kiest.
Grij s is een midden tussen 1·ri t en z·wart. En orndat het een
midcl.en is, is het een maat, om meer of minder ':fit te meten,
en ook on a.11dere ~cleuren te meten. Grij s is de}::leur dei· gedistingeerden, van hen die de juiste maat onderscheiden( distinguer). In de natuur ziet ons oog alle beelden in een grijze
omlijstinc;. Grijsis de minimu....r:ikleur tegenover rood als
maximumlcleur.
Kleur als accident.
De kleur is geen zelf sta...11dig iets, maar het is de kleur va..ri
een ding. Klein is niet zelf iets, maar het is i...i1. iets anders,
het is ecn eigenschap V8n iets, van een of ander ding. Kleur
i;mrdt gezocht, evenals het licht, om zijn eigen schoonheid,
maar ook om de dine;en te onderscheiden en nader toe te lichten.
En \'Tel on de dinsen soortelijk te onderscheiden, naar het kara.k:...
ter der kleuren. I-Iet is c:;een bloot toeval, dat de hemel Bil
het iJater blaw.r zijn: deze kleur specificeert nog nader het
ty:pi sche karakter van hemel en vra ter •
. Zo zijn enige karaJc-teristieke kleuren:
Voor de henel en het \·mter: blau1·r.
1.!oor de aarcle • • • • • • • : grau_\·l.
Voor het vuur • • • • • • • : rood.
Voor het loof • • • • • • • : groen.
Voor de bloemen • • • • • : helder.
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Voor de vruchten • • • • .:· gedempt.
Voor de metalen • • • • • : geel en ·vii t.
Kleur is een ei~enschap van de oppervla.~te der dingen, houdt
dan ook verband met de aard van het onnervlak. Voor doorschijnende stoffen is rose prachti.::s (onze huid, nagels, marmer),
voor niet doorschijner:i.de stoffen is het lelijk ( suiJrnrgoed).
Een mooie l:leu:i: voor flw...reel is nog niet mooi voor zijde of wol.
Zorg dus voor een passende kleur bij alle soorten van stof en
oppervlal;:te.
vrord t in de kunst toegepast:
1. om eigen schoon_h.eid.
2. voor het karrucceriseren der dingen. ·
3. voor het onderscheiden der dingen.
Di t laatste b. v. voor di:.1.gen die cinders niet goed te onderscheiden zijn, b.v. die onGeveer in een blal: lisgen, muur-rood,
kozijn-seel, raarihout-ui t.
Eet kleuren noe t men S~)a2.rzaa."'"'.l zijn, wa.11t kleur ridht de aa.ndacht
op de opper'.rlalde. Sterle gekleurde klederen ( UJ.1.ifornen) lrn.nneYJ.
de aandacht een ogenb1i1: boeien en ver~1eugen, maar zij leiden
de aa:a.dacht af vo.n de figuur, en vooral van de handeling, het
be1:rec,en.
Vorm is belo.nsrijker dan kleur. Kleur nemen wij Ymar met het
oog, fic;uur ri_emen '•lij, door tussenkomst van het oog, vmar met
onze alGemene zin, en deze staat dichter bij ons edelste vermogen: het versta:n.d. De vorn staat dichter oij het 'dezen der
dLngen da..11 de accidentele kleur. Het wezen ze::st uat het d in_g
is, het accident ze_;t 1·1at het ding heeft, 1·1at aan het ding
toekomt (accidere).
De luidruchtigheid der zintuigelijk waarneembare dingen staat
in de 1·rec; ac:..n het sma2:en van het v1ezen. Zo maken voor-en najaar
vasl'.;: een veel diepere indruk op ons da..."'1. de midden zoner.
Ochtend en avond cLoen ons intenser genieten dan de felle middag. Sterke :cleur ·is :::;eschil:t voor dat 1·rat is:
1. Kostbaar. • • • • • : · jw.,1elen.
2. Klein • • • • • • • • : bloemen.
3. Centraal geplaatst • : 1·ra-pen.
4. Dun • • • • • • • • : vlaggen, linten.
5. Vlak • + • • • • • • : decoratieve vulling
6. Ver,s2nkelijk • • • • : regenboog, kermis.
7.Beweeglijk • • • ~ .: vlinders.
s. Feestelijk • • • • • :Kerstboom, versiering.
Klein~

In het interieur bren:_:;e men men Beer kleur dan in het ui t'.Jeil.dige
(glas in load).
Door in'Jerkinr; van het •...reer is trouwens een sterk geleurde sto;f
buiten niet goetl te h2ndhaven, rood en blauw worden vaalen dan
wit.

- blz 139 -

Voor verschil in din[;en zij er verschil in kleur, men moet
dus niet een baL"lc va...Yl onder blauw ~n opzij) groen verven
als in de laat-Gothiek, een cling krijgt dan tvree kleuren.
Gelijlc'.raardige kleuren staan niet m.ooi bij elkaar, b. v.
een felblau';Ie ma.ritel ove:r een knalrode jurk. Ook bla;uw en groen
vloeken tegen eD::aar als men ze evenuaardis of evenzwaar neemt.
De Friese tecels hebben donkerblauu en licht groen, en dat
staat nooi.
Traa_i tie der ~:eleuren.
Er-zijn veel niddelei1 net kennis van zalrnn door de OUden toegepast; men zocht die dincen uit die goed voldeden:b.v. het
glaceren der verven: het schilderen ener doorschijnende kleur
~ver een onderlaag; zodat deze laatste door de dekking heen
scher.iert.
'Janden maakt Elen merendeels licht , heel dikuijls ui t, zolderingen donlcer, b. v. rood (paarse of rode dode}rop) of groe::.1
of beige (8ebrm1de en ongebra'1.de omber). ·De ouden gebruikten
verven, geb:rm1de aa:rden en metaal-oxyden, die volc;ens een
natuurlijk proces bereid daren, deze zijn mooi en ook heel
sterk. Eennaal opgenor1en in het natuurlijk bestelva.Yl het ueer
met zon en vocht, i·m::cen ze lang houdbaa:r, en, als ze enigszins verschoten, ',mren ze tech in harmonie met de natuur:
ons oog is geschapen om die kleuren te zien.
Synthetische verven ontbinde.
Ui t-v1endig speel t in onze J:iederlandse steden het gedempte rood
de hoofdrol: zeer cec1em1Jt rood voor de muren, iets minder gedem:pt rood voor de c12.2:en. IIonumentale gebom·ren gaf men liever
grau>.re kleuren: grijze natuursteen voor de muren, en leiendaken, ofvrel dalrnn van c;esmoorde pllivmen. So:ns ziet men het
voorscllilcl 7a:n een huis .c;ede~.;:t net ges:woorde, de 'zij schilde:n
met (goedko:,:: ere) rode p211__nen.
.
Aan de goecle trad.i tionele c;m·roonten houde men zich da..'1, slui t
men aa:n bij de overleverinc, maar tevens a2.n de eisen die het
wezen der dingen stelt. Overigens is het voor ~oordelijke
volkeren passend om noordelijke tradities te volgen, en niet
van zuidelijke voL"lreren.
Er zijn ook gewestelijke tradities:
In Holland verft men kozijTu.1.out geel, raamhout vri t, deuren
en luiken donkergroen, in so:rmnige streken deze laatste bruin
of :cooa_bruin. Luiken \rnn boerderijen die tot een adellijk huis
behoorden, '»Ierden geschilderd met een 11 zandloper 11 in de kleuren
van de heer.
In 3::cabant, in de n1angstraatt1 zijn de kozijnen en ranen 1·li t.
In Friesla:.'ld kozijne:c:. ',·iit en ranen donkergroen. In Deve1rtei~:
kozijnen ceel, r8Illel1 d.onl;:erc;roen.
1

1
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· Kleuren il1. verschillende vertrekken:
Slaa:i;ikara.ers
gedempt· gee1 ( he1der on t·waken)
'.loonl:a.mers
lichte tinten omver ·en grij's
Ga..11.E;en
groen of gedempt rood
Keu.lrens
blauu ( geeft enige af1:1eer voor vliegen)
Hen moet deze kleuren niet alleen per kamer vaststellen, maar
ook zorgen dat de l:leu::cen v2..n tvree ka.mers niet met elkaar
vloeken '\°12.lmeer een deur openstaat.
Op ieder gebied va:n kleuren heerst tegenvroordig veel ordeloosheid: als nu ieder aa_nslui t aande tradi tie, zijn ook alle
ona.erling in harr1onie.
Kleurharmonie:
J3ij een tapij"°E b. v. ku:nnew.'lij de kleurharmonie bestuderen:
er zijn 5 kleurtegenstellingen:
1. kleur-grij s ( chro::::ia)
2. \'li t-m·rart ( vmarde)
3. rood-blaw.1 (1:1arrn-koel)
4. natuurl:leuT-kunstkleur
5. dof-glan.zend.
Wij kw.men eenheid krijgen volgens het spectrum( de bontheid)
of volgens de grijsheid.
Von de hoofclkleuren of prirJaire kleuren is de schrilste tegenstelling:
1. die van rood-blam-r
rood staat tot blau'.J a.ls act tot aan
2. secundaire teg~.::nstellingen zijn:
blam·1 en e;eel, en rood en geel.
3. tertiaire t.egenstellingen zijn:
rood-oranje
r;roen-blatn1
pur:per -rood
or2.nj e -geel
blatnr - violet purper
geel - groen
violet - purper rood
.
oranje -bruin.
geel
De ku:nst en de natuur begingen net het beste: de oude kunstenaars hebben uitgemunt in de prinaire tegenstelling roodblamr, dit is ook bij de oudste gobeliw:1eefsels te zien.
I-la2.r ook de tec:;enstelling vri t-z1.rart en dof-glanzend hebben
zij beheerst en er mee gespeeld.

l

Schalceringen: dit zijn zeer IlJne tegenstellingen Ll. de kleur
zelf: b.v. in het groen der })lanten, in het blai,nr van de lucht
en het bev1e.::;e:ac1e ·\·rater. Ool: in cle kn.1.J.st ;ioet men cle schoonl1eid
1
·
, ·a.e..!..lJ..:CTJ~cen,
~ · ·1
,
,o. v. in
·
· marri1er,
1
d er sc b.:.a:erinc'.:;en
aui
D.e t- b_ou-t,
bal:s~ceen, aonloopkleuren. Ook in de vrnefsels in ongebleekte
stoffen: natuurlijk linJ1en.
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In het menselijl\: gelaat komt de grootste verscheidenheid
voor. Het kruispunt der molem·1ieken vrordt meestal met heldere
kleuren versierd.
Verschieten.

"Tu het natuurlijk bestel van·zon, vocht enz. vervreren de
kleuren lan0zaraerhand, di t gee ft aan ·de bom·1werke:a iets zeer
doorleefds.
Door het verschieten denroen de kleuren meestal, en daarom
zijn verschoten kleuren zo mooi,
Alle zintuigen eisen eenverandering, a..11.ders houdt de uitwerking van een pri.1drnl op .en daarmee de ·werking van het
zintuig. Dus: zorg voor een behoorlijke afwisseling.
Be gezichtshoek V8n ons oog is c.a. 27° buiten de oogas, naar
scherp zien zij slechts een klein gebied, c.a. io, de nagel
van Ol1.Ze duim bij ui tc:;estrekte ar:r:i.
In de verte kunnen \·rij heel scher:p zien:
de leesafstand is 700 x de lettergrogtte, dat betekent, dat
wij op een afstm1d va..11 70 m een letter vari_ 10 cm. nog lrunnen
lezen. Dus dingen die ;;rij alleen n2.ar op een afsta.:nd zien
moeten wij toch voldoende fijn detailleren. Schatten doen
1.·1ij: ui t groter dm z·1·1art, hoo~te t;roter dan breedte. :Jat
verticaal st2.at schatten '.Iij als ·overha..11.:;end, ·11at horizontaal ligt als doorha..11.:-;end. 'Jees voorzicl'ltig net schuine
lijnen: deze lijnen schijnen te wijken.
Stofoo~czaak.

De ·oom·rntoffen.
Stof, als zod221ig, bezi t seen schoonheid, ;~lle schoonheid ontleent de stof acin de vorm. De bouustoffen die 1:1ij gebruiken
zijn reeds geschapen, ·11eoben clus een zel::ere vorm, gevorr_1dheid
of struc-Cuur, kleur en eigenschappen en daardoor cius een
zekere schoonheid.
Als stof bestaat zijn schoonheid in de geschiktheid tot het
do el.
Dus de kunstenaar moet blijkbaar :oaken de schone ei;genschap:pen
Vml. de stof 1 maar ook de geschiktheid van die stof als bouvrstof.
De stoffen 11orden ten dele bevrerkt, ten dele verwerlct. l3ij
de be»'Terkirl_g verandert slechts de vorffi naar niet de aard ·
(natuui. . stee~1, hout). Bij de ve:r-,·rerkin~ gaat de aa:!:'d verloren
(leern vrordt bal::steen, za..11d ·wordt glas) en er komt een a11dere
aard in de plaats.
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Alle din sen bestaan uit t 1:1ee delen: 2-2.llleg en act, ui t de
mogelijlrJ1eid om zo te zijn (natuurt aard, vopn) en het
feitelijk metterdaad zo zijn (stofJ. Dit is ook toe te
passen op: de mans die be»-.'erkt, en de stof die bevTerkt uordt
De kenverriosens zijn: zin.,.l.elij~c . en ve::'standelijk. Eet zintui.c;lijk kennen is middel, het verstandclijk kennen is doel.
Dus de kunst tracht meer het 1·rezen de:c din(;en te doen ken..'1.en
door de schone harrn.onie van bijkomstisheden.
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Afscheidscollege 9 oktob,er 1953 •
.To en ik tot mijn ond.ervrij s hier geroepen werd, was het
sloperswerk in volle gang. Het was midden tussen de twee
wereldoorlogen. De atmosfeer was duister. Ernstiee nensen keken bezorgd. DD.Inaschlce sprak, tot inleiding va...n.
zijn boek 11 Die }3odenreform 11 , over de sphynx, die alle
volken op hun v1eg ontmoeten. Wie het raa,lsel van de
sphynx niet vermochten op te lossen, \"le~h verpletterd.
De trekken van een nieuv1e orde bet;innen zich duidelijker
te vertonen, net hun eit;en mogelijkheden en hun eigen gevaren. l·Iaar waar tekenen ze zich het scherpst af? in de
dingen, die het verst van ons ver1·rijderd zijn. Ze spreken
door natuurwetenschap, techniek en organisatie. Ijuid spreken ze door de massale goederen-productie en door het '.·ronderbaarlijk geperfectionneerde verkeer. Ze spreken ac:mval·lig door de koestering van het lichaa111 in medische zorg,
hygiene en sport. Ze spreken verleidelijk door de stroom
van genotgoederen. Uit de hoogte spreken ze door het wijdvertakte en \·rnl toegeruste onder,·1ij s, en - als het geoorloofd is ti:ree heterogene begrippen samen te voegen - door
de experimentele psychologie.
Dit alles is nieuw, verbluffend en overvloedig, en onberispelijk georganiseerd. Deze taal is welsprekend en ze
gaat de 1·rereld omvatten. Ze omvat alleen niet de mens.
Wanneer ':re nae..st, liever boven deze perfecte orde een
andere aantreffen, 1Jaarin nog onbestendigheid, vert1arriI1g
en verd.eeldheid heersen; een verdeeldheid die scheiding
brengt tussen enJ.rnling en maatschappij, tussen heclen en
verleden, tussen j eugd en ouderdom, tussen kunst en .-.retenschap, tussen nut en schoonheid, dan kunnen 11e ons niet
vergissen: de eerste en meest noodzakelijke eenheid is nog
niet veroverd: i~-;: bedoel de eenheid tussen ik en wereld.
Op het terrein van de kunst, die tot eigen taa.1\: heeft om
de brug tussen het ik en de 1:1ereld te boul'ren, schijnt
th2.ns de orde tot aan de grenzen van het mogelijke verstoord.
Haar ligt deze fatale scheiding? "Ik en 1-rereld 11 is onnauvrkeurig ui tgedroJ-;:t; ':rant ool\: het lichaam is een dine onder
de 8..i.""ldere dil1.gen. Om het nam·1keurig te zei:;gen: het is een
scheiding van het ik en de ziel. Dat lichaasn kan kern.gezond
zijn, en zich vaardig in natuur en maatschappij be•:Jegen,
terwijl het ik eenzaa.m blijft: verstoken van zichzelf.
Het enige 1·rat de mens op aarde doen lrnmt, en waartoe hij
al het overit:;e ardent is - laat ik het eenvoudig zegc;en om zichzelf te vinden;of, om met Dionysius te spreken, de
schoonheid van de ziel te leren zien. Daarom is het ergste,
dat hij zichzelf verliest.
1
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De mens moet zichzelf vinden. de ZlJn totaal afhankelijk
van een zintuigelijke waarn.eming cler omringende dingen.
En dus? Daarop antwoordt natuurlijk iedere bouwmeester
onmiddllijk: deze buitenwereld omtoveren in architectuur.
En wel zo voornaam, dat we in de- beschouwing ervan als
aan een zorgende hand vmrden binnengeleid in de hoge zalen
van de eigen ziel.
Deze waarheid is oud.Als ontdekking is ze nieuw.
Een grote wending heeft zich in het denken voltr6kken ten
aanzien van de tijd achter ons, toen de aandacht zo hoopvol gericht was op de wereld buiten de onze. Thans richt
het denken zich bekommerd op de mens. Het zoekt de mens
in zijn totaliteit.
Zowel de middeleeu·wers als de modernen waren nog niet gerich t op het ik, maar op het zijn gericht. De denkers en
dichters, de herders, psychologen en psychiaters van onze
dagen zie ik nu diep gebogen over dat wonderlijke fenomeen,
dat 11 ik 11 vermag en ook ·waagt te zeggen, en dat zich daarmee uitroept tot een totaliteit, tot een middelpunt in het
heelal.
.
In de kunst hebben de vroege eem·1en zich dan ook minder met
weefsels en rafels in het zieleleven bezig gehouden; maar
ze ·werden ook minder gehinderd door problemen en remmingen,
waaraan in onze dagen zoveel artistieke aanleg te gronde
gaat; en ze werden minder benauwd d9or. 11 la bete humaine",
waarboven in onze Q.agen de fantasie zich maar_niet verheffen kan.
Generaliserend zou men dus ku..nnen zeggen, dat de Hiddeleeuvren theocentrisch 1Haren, tegenover de moderne tijd, die
overv1egend cosmisch 1·ras en tegenover de niew:re tijd, die we
thans ingaa.n, die hu..rnanistisch is georienteer, en die vrel
geroepen schijnt te zijn om, met assimilatie van alle beschavingswaarden, die de westerse geschiedenis ons heeft
gelateerd, en die van het oosten er bij, dao..raan een althm1s meer verbreid inzicht in de roerselen van het zieleleven en in de waarde van de persoon in elk der mensenkinderen toe te voegen.
Het nieuwe humanisme ·wordt" nog te gemakkelijk opgevat volgens de gedachte van de oude wereld; dus van de buitenkant:
we kennen het sentimentele en het esthetische humanisme,
het mysthische en het aristocratische, het humanisme van
de uuebermenschil en van de massa; we kennen het sceptische
humax1isme dat zich afsluit voor de hemel: dat humanisme
van nevel, mist en roo}q:;ordijn; en ook - wat v1eer ons bijzonder aangaat - het modernistische hu..rna.nisme, \·rat aa.n de
vruchtbaarheid van vorige geslachten haar ·waarde ontzegt
en daarmee onrecht doet aan de eigen vruchtbaarheid, die
in deze opvatting morgen haar waarde weer zou hebben verloren.
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Ween, het niew:1e humanisme onderscheidt zich van al deze
eenzijdige vormen door·de erkenning van het essentiele in
de mens: zijn algeheelheid en zijn i::tlgehele afhankelijkheid;
door het klare besef va11 de ui terste spe~:wijdte tussen de
almacht in ons en de volstrekte ontoereikendheid.
Het transcendentele insticht in ons is dus gericht op een
beheersing zonder grens. Het doorc;ronden van de schepping,
de onderwerping van de krachten der natuur, waarin deze
eeu\·1 werkelijk heeft ui tgeschi tterd, het is pragmatisch niet
voldoende te verklaren; het is de vrucht van een metafysisch
instinct; het instinct naar het albezit. Het verlangen naar
een broederbond van alle mensen, \·mt in de nieuwe tijci weer
zo prachtig is ont\·raakt; de hartstocht voor het dictatorschap
en de roep om een leider, die in deze dagen ·weer zo verontrustend zijn gaan klinken - ook deze zijn pas verklaarbaar
wanneer men ze ziet als de rijpe en v1ra.i."'1ge vruchten va.."'1 dezelfde oerdrift in ons. In de nieuvre verkeerstechniek, naar
ik meen wel het meest treffende wat deze eeuw heeft voortgebracht, hebben ·we zm-1el de blinde oerdrift te zien tot
beheersing van ruimte en tijd als het verlangen om alle mensen als tot een mens te maken, en alle zielen tot een enkel
"i1';:H in iecler van ons te herleiden.
In hetzelfde totaliteits-instinct vinden nu ook de spreek- en
bouudrift hun verklaring.
In het bom·rnn mal.cen we de omgeving een met ons, doordat we
daarin onszelf met lichaarn en ziel hervinden.
Wanneer \·re het niemve hmnanisme ernstig nemen, en vre de ziel
·willen doen ontbloeien naar de transcendente vermogens, die
een almachtige Schepper er in heeft neergelegd, en we de
wereld ·willen ma.ken tot een vriendenbond, zoals het Evangelie
ons gebiedt, en het la.ndschap tot een rustplaats voor de ziel,
zoals de finaliteit in ons dat verlangt, dan is deze wereld
radio en radar niet toereikend. Dan zal er een atmosfeer geschapen moeten ·worden, waarin allen, over alle barrieres van
volken en levensbeschouwingen heen, elkander en in eD{an.der
zichzelf terugvinden.
Zoals de geleerde put uit zijn boekerij, put de kunstenaar uit
het wel geordende archief van vooraf verworven, maar in hem verzonken indrukken; en wat hem het diepst getroffen heeft, dringt
zich het eerst naar voren. De bouwmeester ging dus moduleren
met geheugenbeelden uit de wereld van de techniek. Het bouwwerk 1;1erd een vertoninE; van tec:b..nisch kunnen. De theorie k'\'18.L'.l
er bij te hulp; ik geloof zelfs dat ze er aan voorafginc;. Er
ontstond een nieuwe archi tectuur-filosofie met een nieuvre
grond-stelling.
Deze stelli..n.(i luid t: de schoon11eid va.11 het bouwen is in de
doelmatige toe:passing der bouw-elementen gelegen. Elk toegevoe[;d teken verontreini0t de arcl:li t·ectuur.
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De taal der stenen zal dus r,een eigen vroorden hebben. '1·lat
di t zeggen '.·ril, is gemalckelijk in te zien, wanner vre hetzelfde toepassen op·de spreektaal en dus verordenen :, dat
onze natuurgeluiden hoogst voldoende zijn, en dat schreem·ren
en geeuwen, steunen en krev..nen, lmorren, gromr:.1en en brommen, zuchten, kuchen en snurken volkomen toeriekend zijn, om
ieder levens{Sevoel tot ui tdrvJdcing te brengen, en dat elk
kunstmatig ·woord verboden is. Of op de maal tijd overgebracht
wil het zeggen, dat men op de dis alleen spijzen mag etaleren, en dat de bloem-versieri..~e vals is en misleidend,
omdat daarbij nota bene niet eetbare vegetaties ter tafel
\·rorden gebracht.
Dat deze nieu\·,re, getechnificeerde archi tectuur winsten heeft
gebracht zal men niet m'Ylllen ontkennen. Haar dat ze al te
licht ontaardde in een brasserij van gemechaniseerde bouHelementen, i.raarachter de doelmatigheia_ v2..n constrv_ctie en
inrichtin[S vaa...1\: zwaar te lijden had, dat behoeft ook v.reer
te worden verzwegen.
De filosofie van de lcunst, en meer algemeen die van de taal,
was zeker niet tot een hoogte ontwikkeld, om opge1·rassen te
zijn te&en.de grate, beslissende beschavings-problemen, die
onze tijd stel t. Ik ·uas i:rel verplich t, en heb ook getrach t,
daartoe een steentje bij te dragen. Ik heb daardoor meer
begrip gekregen van de universele uitings-drift in de mens,
die ons er toe dringt om aan alles \·rat cle handen beroeren
een ken-element toe te voegen: dat is het te ver .·1oorden.
Ik heb leren zien, en ik heb ook getracht het aJ.1deren te
doen zien, dat het hier een algemene natuur-neiging betreft, die al begint met de loktaal van kleuren en geuren
aan de bloemen: die zich verder ont\·rikkel t in de geluiden,
·waarmee de dieren aaa hun ad em. kla..n.k en zin verlenen; en die
zich bij de nens voortzet in de verhef fing der natuur-geluiden tot zelf standige woorden, om zich te vol tooien i..-ri de
serene orde va..11 de zone;. Ik heb inzicht er :L."'1. gezocht, en
het willen mededelen, hoe een zelfde verheffing va.J1 het
bouwen in de intellectuele orde moet plaats hebben, en ook
altijd heeft plaats gehad.
Wordt daar niet aan voldaan, dan vrnrdt de mens als totalitei t miskend. ~Jat de bom·.rkunst betreft 'dil dat ze8gen, dat
ieder huis in enigerlei opzicht een monument moet zijn.
De vereenzijdiging van de archi tectuur in. de rich ting van
nuttigheid en vertoon van nuttigheid blijkt niet alleen uit
\·Tat \"Te erv0n zien, maar ook uit ·wat ':Te er over te horen
krijgen. Van. de \·retenschap over het bom1en n.l. worden wel
de laagste toetsen Z'."rac..r am10esla0en; maar de hogere registers huivert men zelfs ook maar te beroeren; ik bedoel de
harm.onie- en compositie-leer en de eigenlijke kunstfilosofie.
1
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En '.-lord t er nu niet tsefilosofeercl? Er Hord t eindeloos en ui t-

komstloos gefilosofeerd. Daaraan danken ·we het woord "dazeni 1 •
En \·10rd t de lcu..'1.st daardoor vrij gemaakt? Als "de eerlijk zijn
moeten 1·1e bekennen, dat er een vlucht in de hulp·wetenschappen
plaats heeft, die de vrije ontplooiing van de toegepaste
lcunsten meer schaadt clan in de tijden waarin ku..n.st en wetenschap harmonisch saraen gingen ooi t het geval was.
In niets is de nens zo oorspronkelijk als in de kunst. Ook
niet in de -.·rij sbeseerte. Jant deze mag alle diepten en hoogten doorvorsen van het nzijn 11 , het productieve den.ken van de
lcunst gaat uit van de diepste uortels vsn het llik:1'
'.'lat de ·1;1etenschap op de kunst voor heeft, dat is haar mede
deelbaarheid. Dit is aan de kunst ontzegd; men kan de ku:nst
beoefenen, rn.aar niet doorgeven. ~.rat onder:cicht wordt, ook op
kunst gebied is altijd '>Tetenschap.
De hedendaa,csse lcunst-filosofie bestaat in hoofdzaal{ ui t beperkende leuzen. L'art pour l'art was een leuze. En een fictie;
want niets bevreegt zichzelf. Functionele bom•rk:u..n.st beschom·r ik
als een leuze. En een fictie; v1ant niet vcu~ onder, maar van
boven worden alle dingen bewogen. Abstractivisme zie ik als
een leuze. En een. fictie; ·want de kunst is een verenigend ver
mo gen.
Held.ere inzichten in vrnzen en doel van de 1cunst zullen en nu
toe moeten bijdragen, ons van oude en steeds weer niem·re eenzijdigheden te verlossen en de ku..n.st weer in oorsprong puur .
intellectueel te maken.
Die dingen buiten ons, die de kunstenaar tot een tweede zelf
maakt, dat zijn de naasten, die hij tot een kring van medehoorders en mede-beuonderaars maru{t; het is zijn omgeving, die
hij tot een huis maakt, ·waarin hij met hen verenic;d vrnnen kan.
En zo vol trel:t zich de deels ui·cvrnndi.:;e kringloop van de ziel
tot het De, daarin 1igt het doel.
Daarom zijn k:unst en vriendschap, vooral l)ou·wlrunst en vriendschap, twee dingen die te zamen horen.
De ·wetenschap, aldus Aristoteles, is ui t vervmndering geboren.
Zou ons di t niet op ·v1eg brengen'? Het motief voor de ku:nst - moeten 'de 11at hoger zoe}.:en. In de be-1·rondering dus? Ja; maar
toch nog hoser. 3oven de bewondering ligt de eerbiedigheid.
Eerbiedigheid is een dai.1kbare bewondering en meer. De mens
is een persoon, maar hij is nu eennaal geen oorzaak van
zichzelf. Alle goed komt van boven tot hem. Geestelijk eigent
hij .zich dit eerst toe, door het te beantwoorden. Dit antwoord
is de betuiging van zijn eerbied. Het ruilmiddel van de eer[)ied is de schone kunst.
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Ziedaar, v;at naar miJn inzicht de \·rerkende kracht in de lrunst
is: de eerbiedigheid; nam·r verwant aan de vriendschap, met al
haar aanhang va..11. bewondering, verwondering, lof en hulde, en
haar noodzak:elijke complement: de. veron twaardigip.g. Aan de
verontuaardiging geeft de b01xv1kunst nu ·wel geen gelei:senheid;
die moeten \•le geheel bewaren voor aannemers en voerheid en, de hemel verhoede het, voor de huisgenoten. r:Iaar daarom is de bouwkunst juist zo zeer geeigend voor de openbare
taal der eerbiedigheid.
Ook omtrent de stof van de kunst heerst om·!etendheid. Ue hebben deze weer te zoeken op een ver..1ant terrein. Ik v;aag te
zeggen, dat de stof van de lrnnst gelegen is in de menselijke
waardigheid - en on\·raardigheid. Dat is het grote thema, waarop de kvnstenaar te moduleren heeft. '.Tant hoev1el de mens een
persoon is onder personen, doet hij zich ken..YJ.en als een ding
onder dingen. Dat is deduiste:r:nis bui ten ons. I-Iet is in ons
een bron v2,n neerslach tigheid en gevoelens vai.YJ. minderwaardigheid. Onverrnoeid en onuitputtelijk moeten we die duisternis
verdrijven, door aa.11. elkander eer te be~:rijzen en - men moet
dat de Hederlandse jeugd wel eens voorhouden - vooral aai.J.
de vrou1·1; en door onze eigen \·Ja:ardigheid 11 op te houdenH zoals dat heet.
De architectuur biedt weer weinig gelegenheid om de menselijke onwaardigheid af te beelclen. De vrije kunsten vermogen
dat wel. Ze maken er ook: gebrv..Lc van, en ze doen het in o:nze
dagen zo meesterlijk, zo uverdadig, en vaak zo stuitend, dat
we er voortdurend aan. herinnerd warden, dat de crisis der
geesten nog ver van zijn einde is. En zelfs zal een onbevangen
blik op ons terreinbe'.'lijzen, dat deze i."'range gestemci.heid ook
afstaalt op de architectuur. Op de aJ.1dere terreinen behoeft
di t de 1runst\·1aarde als zodanig niet te schaden; naar de archi tectuur vrnrdt hierddor ontluisterd en in zijn wezen aangetast.
Daarom zeg ik het openhartig: ~.-. . anneer het ons gelukt om deze
gedachte, n.l. dat de geeigende stof van de bouwkunst in de
menselijke waardigheid is gelegen, tot een eigendom .te doen
worden van de studerende jeugd, dan is de toekomst van de
architectuur verzekerd.
Nu voor de laatste maal: onwetendheid omtrent de vorm in de
kunst. Het ligt in het voorgaande al besloten: het kunstwerk
is de uittekening, hetzij door bevestiging, hetzij door ontkenn·ing, vm1 iets wat eerwaardie; of gedenkwaardig is; de vorm
van het kunstwerk is dus een ere- of gedenkteken. In bou\'lkundige taal heet dat een monument. Eren, n.l. erkennen van
het goede in iemand, is de hoogste sociale daa, verklaart
Thomas, omdat het een erkennen is van de deugd, en het
dichtst daartoe nadert.
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Doordat het erkennen, voeg ik er aan. -toe, mij_ aan het geeerde doet deelnemen, is het tevens de hoogste daad van
zelf-verwerkelijking. Tenslotte, het behoeft nauwelijks te
worden gezegd, de 11 religio 11 , de Latijnse term voor eer
brengen, is de geeigende daad van godsdienstigheid. Vandaar
de nauwe: betrek1cing tussen archi tectuur en eredienst.
Hiermee heb ik dan getracht, om de vier oorsprongen van een
der machtigste driften in de mens aan te wijzen. Ze houden
alle verband met de hoge verborgen waardigheid en de allerdiepste afhankelijkheid van "l 'homme, cet inconnu 11 • \'le waren
het bijna vergeten, ·want vre trokken ui t ons huis, om de hoogten en diepten van de ruimte buiten ons te doorkruisen en te
doorvorsen, en de krachten er in dienstbaar te maken aan
onze wil. Een eeuv.Jlang hebben we in de bui tenlucht gewerkt
en geslapen. Het was een ongehoord waagstu_"k:, maar de 'i/esterse
beschaving heeft het overleefd. De depressie, die niet kon
uitblijven, schijnt aan zijn dieptepunt voorbij. En nu verlangen we weer naa:c een huis.
Dit is overdrachtelijk bedoeld; want ik denk hier aan het
tehuis van een nieuwe beschavingsvorm: het 11 humanisme integral 11. I1aar het is ook letterlijk bedoeld; want de beschaving is een binnenkamer, waa.rin we elkavider vinden. Nu zie
ik dat het zevoel daarvoor, de architectuur-zin in het voL"k:,
gaat ont\·raken. Ik zie dat al aan de opvoeding van het kind,
en aan het lae;er onderwijs, waarbij het creatieve denken van
de jeugd niet meer zo systematisch wordt uitgewied. Ik zie
het aan de uitbreiding van het kunstonderwijs.
Tenslotte zie ik het ook aan de stijgende aandacht voor deze
hoogste opleiding in archi tectuur. .·/at mag het volk verwachten van de jeugd die hier werd en wordt gevormdl En de onontkoombare braag, die ik mij bij het naderen van dit afscheid
heb gesteld: wat is mijn aandee1 daaraan geweest?
Mijn vrienden: een mens is wel een totaliteit, maar een zeer
beperkte; hij is een woord, maar zoals de woorden zich van
eL"k:ander onderscheiden door hun beperking, zo ook de mensen.
Ieder kan en moet alleen het "'roord spreken, wat hij vertegenwoordigt. Nu bijna dertig jaar heb ik het mijne gesproken, en
ik heb getracht dit nu voor het laatst sa.~envattend te doen.
Maar een vroord is nog geen volzin.
Dat ik in deze laatste les de vriendschap en de eerbied heb
genoemd als het levenssap van de archi tectuur was niet zonder
bijbedoeling. Ik dacht aan mijn collega's met wie ik in vriendschap heb mogen samenwerken. In elk van hen eerbiedig ik kwali tei ten, die ik miste.
1
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Prof. GratJ.pre Holiere plan 6 1972.
l'·Ioliere is zo1·rel voo~c volgelin,sen als voor tegenstanders,
een dominerende factor gm,reest in een gehele periode van
de lTederlandse architektuur. Ieder, die deze periode van.
1925 tot ca. 1950 neemaalcte, heeft dat ondervonden. Een tijd
lang is hij in en ook buiten Delft door een hele generatie
vrij1Jel volledig gevolgd. Een devoot aanhanger va.n. hein noemde
hem tegenover mij •ide grootste revolutionair aller tijden.
Ik kan mij ui t die periode geen arc:hi tekten-discussie herinneren ·vmarin zijn nae.m in het geding kwam. Haar er was
ook vroec;er en later felle kritiek en tegenstand vanuit de
modernen, scherp ver11oord door a.a. Oud en J .J. Vriend. Haaska.n.t zei het, nag voor de oorlog, eens hard maar niet zonder
rea_enen: Moliere is de pest voor de ;.Tederlandse archi telctuur.
l~en ui tspraalc van Van Eyck: Ifoliere pal::te de goede stok, maar
bij het verkeerde eind.
Zijn denken en doen ·was voor velen meeslepend, maar hield
voor velen ook onaanvaardbare eenzijdigheden en dogmatische
aanvechtbaarheden in. Hij had een op zichzelf buitenge-woon
waardevolle kijk op de architekturen uit het verleden, maar
miste daartegenover elk begrip voor v.rat door de modernen intens
en op niveau vrerd nagestreefd. In tegenstelling tot i:mt hij
in zijn inau&;Urale rede prachtig had gesteld, vms alle moderne techniek taboe. Rand·werk vms het enige ·1;1are. Beton vooral ge'.-rapend \'lasi 1 onecleln. De ·wereld behoorde hierarchisch.
geordencl te zijn; God, geestelijkheid., 1:rereldlijke overheid,
intellect, h2lldel en ha.n.d1·mrk, en archi tektuur en stedebouu
behoorden di t te 1:1eerspiegelen. Di t 2.lles ·was voor velen en
ook voor mij volstrekt onaa.:avaardbaar; het ging recht in
tegen de door Rietveld geaccentueerde essentiele gelijkvaa~digheid va."1. alle zijn.
Erger 1·1~ dat hij neende, dat zijn inzichten ook algemeen
voor het heclen golden en dat hij het recht en de plicht had
zijn visie, ·uaar hij kon, aan het ::xea.erla."1.dse bom1en op te
leggen. Voor een figuur van zijn standing 1·ms di t, bij alle
eerbied voor een sterke overtuiGing, toch een onaanvaardbare
eenzijdigheid. Zo vind ik het rondweg afk:eurenswaardig, dat
hij als voorzitter van de jury voor de lLmsterdamse raadhuisprijsvraag in 1938 veroorzaalcte en/of toeliet, dat alle ook
maar enigszins moderne ontwerpen bui ten :!',)osi tieve beschou·;ring
bleven en onder het resultaat van de eerste ronde van vier
ook tv1ee ontvrerpen werden gekozen, die mogelijk v1el aan zijn
richtlijnen voldeden, maar 1·!ier archi te~ctonische allure ver
beneden de naat i:ras. ·Va."1. een m.D.."1 van zijn niveau en erudi tie
had in deze verant11oordelijke fu..."1.ctie een veel breder standpunt verlangd mogen ·worden.
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Ha_l.8_4Q_
Toen direct na de meidagen van 194-0 op initiatief :v:an
Gra..11-ore IIoliere in Doorn discussies zouden worden gehouden,
1·1as het aanva..11kelijk de bedoeling de moder::.tJ.e:n daar-vm1 ui t
te slui ten. :.Iij narnen dit niet en eisten en kregen toega"'lg.
Doch ter1;rijl wij van. onze kant ons O}?recht voor anderc:n
trachtten open te stellen, lcregen ':.'ij pralctisch alleen onwanlcelbare . . .,aarden toegediend. iioliere en aYJ.c1eren toonden
daarbij l"rel respect voor de integritei t va..11 fit;uren als
Rietveld, Iierlcelbach en V8I1 den 3J:'oe~c, maar £_Seestelijk bleef
het eenrichtin::;sverkeer. Direct na de oorlog uas er bij velen
een oprecht verlm1c;en. om de grote opcaven gezarnenlijk en
ondogmatisch asn te vatten.
Van daarui t vroegen Van den Broek en ik de medevrnrking van
Verhagen en Kraaiva..11ger bij onze ad•Ij_esft..mctie voor Van Traa
ten behoeve van het 1.,1ederopbou1:13Jl2.,;.'1 voor R.otterda..rn,, '.Tiet zo
bij de a11dere partij. Zij bleven alle belanerijke plaatsen,
na de meidagen zeker niet zonder invloed van Holiere ingenori1en,
bezetten enoefenden als supervisors censuur uit op de modernen.
Ik heb dit in Rotterdam aan den lijve meegenaakt.
Alleen VeJ:'hagen gaf later in Hagele ill de Eoordoostpoler
aan de m.odernen een kans. ~Tog nade oorloe sprak I-Ioliere
in het openbaar over 11 het modern.israe het masker afrukken n ..
Ile heb hem dat toen scher:p vervreten.
Onrn.isbare J2§rsooi1li_jkheid
Va.m·mar dm1 onda:nks al deze feitelijkheden de onmiskenr)are
invloed,die toch van hem men uitging. Het is moeilijk dit
ook maar enigszins juist onder v10orden te brengen.
Men hoef de hem maar te zien of maar even te spreken om te
ervaren 1mlke een zeer bij zondere el"l daardoor vof!Jr het v2.k
uaardevolle, omriisoare persoonlijkheid hij '.-ras. Rijuas ongetwijfeld ingesponnen in zijn. :persoonlijke beleving van het
katholicisnrn, van •:raa:rui t de genoemde onam1vo..ardbare eenzijdigheden voortk.-.'anen. I:aar deze lagcn in hem, niet in het
katholicisme zelf, dat stellig geen beletsel hoeft te zijn
om alle deuren van hart, geest en creativiteit te openen.
IIaar ondanks deze eenzijdigheden kon hij toch op zijn wijze
doordrin5en. in het rijk van ruime ~eest en menselijkheid.
Di t kon zo bij zonc1er \'Iaardevol 1·rorclen, dat daartegenover
het andere 1·rel niet weg"'Viel, m.aar toch in zijn negatieve
strekking vrerd overschaduwd.
Moliere als vorm,sever.
~
--De weinige gebouuen die ik VClll hen ken, en_l.(ele kerken en het
raadhuis in Oosterbeek, maken op mij seen diepe indruk.

-

--

-
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Het woon.."11.uis va.n. mr. Van der Eandele in :2.otterdam •ilerd
door een groepje moderne collega's eens aan een architekt
van internationale standing getoond als voorbeeld van verantwoord J::~ederlands tradi tionalisme. Door zijn beleefde
verbazing beseften ·vrij toe:n allen de betrek"lrelijkheid
..
va.""1.
de waarde van het daar bereikte resultaat. Haar in Vrem·Iijk
schiep Eoliere een geheel van blijvende betekenis en \·raarde,
ee~1 \'loorunilieu va..n. overtuie;ende menselij1d1eid en ruimtelij}cheid,
\·marin wonen, bodem en groen in weldadig evem·1icht zijn.

Nag maar kort geleden: heb ik het voorrecht gehad van een
kortstondig maar intensief contact met Gran.pre l'·Ioliere.
Van degenen aan wie ik een exemplaar V8n de door EJ.ij gemaakte
monoerafie had toegezonden, (pl8n 9/1970) 11ras hij de enige,
die reageercle met een lange brief vol uaardevolle opmerkingen,
Noliere voluit. Hijn diepste overtuigi:ng is, dat a1leen verandering Tiogelij1r is op grand van iets onveranderlijks •
Geen be';Ieging dan ten o:pzichte van een bepaald punt.Die vas-ce
standplaats voor .de mens is zijn instinct = natuur. Evem·rel
door alles, Hat in de samenleving ku..n.st matig is, dreigen \·rij
voortdurend vm1 deze grand te vervreeCTde:n. Di t was nimmer zo
erg als in deze eem·r. Hoe vinden wij de ·weg teruc, die aan
alle stappen vooruit vooraf dient te gaan? Abstract door de
kracht van ons denken. Ja, maar dit is niet genoeg. Oak door
te rade te gaa.n. bij de voorouders, die nag krachtig en overvloedi5 uit het instinct hebben geput. Ik hoef jou geen
voorbeelden uit de architektuur te noemen. Je bent zelf
voortdurend op zoek.

Het ging en gaat in \'lezen om de rol van het mechaYJ..ische in
sarnenlevinc; en cul tuu:r. I:lolie:re zag l1et dreigende gevaar van
het mechanische voor beide, maar richtte daarbij de blik:
over ..regend op het v66r-industriele. J)e ZaJ..celijken en P.ietveld zagen het mechanische als een nieui;rn menselijke veri.·:orvenheid, die tot een vreldaad voor sar,1enlevinc; en cul tuur
ZOU kunnen '':!Ol~den OJ'.ltl-lik...1{eld. l~et enkel het VOOr -industriele
viel in de zich steeds verder industrialiserende samenlev.inz,
niet veel te doen en daarop lie:pen Moliere en de zijnen dood.
Voor de modernen \·rachtte de onteoocheling van de verwording
van het mech821ische tot :nassificatie, zatte \'Telvaart en cm:sumptie-raaatschappij.
1
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Opdat de mensen vmnen.
(ui t: bom·rnn, 'donen, leven).
Enkele citaten:
uaar 8-G 0 f en geest elkander ontmoeten, daar ontwaakt
de persoon.
- De persoon kan pas ont~:mken in.. de rustplaats, ·waaraan
hij zelf heeft meegebouwd: zijn eigen huis.
(de Saint -E-LUpery)
- Wij in onze eeuw staan op de drem:pel van een niem•r humanisme, van de mens in zijn totaliteit, van de persoon die
en bom·rt en \•JOont; die daarmee bouvrt aan zichzelf en 1·mont
met zichzelf.
- De stadsaar1leg is de eerste greep op de 11 natuur 11 (natuur
hier bedoeld als het geheel van de lagere uezensrm1gen).
1
de hebben in de fabriek een niem·r lichaarn gegeven aan een
nieuvre familie van mensen. 'ile hebben alle ruiddelen vervaardiGd om ieder mens in verbinding te doen treden met
ieder ander, :mar hij ook ver blij.ft. Ci:en laatste hebben
we de fabrieksarbeider zelf overbodig genaaJrt. Al het overige doet de automaat. Di t alles is be1mnderenswaardig,
maar het heeft volstrekt geen zin in zichzelf. Het werktuig ontleent zijn ·waarde aan iets 211ders.
· Zelf is het niets : het vrerktuiB; heeft geen eigen vorm.
Ja, de bouv1kunst bevind t zich in een verwarde staat.
De kunst niettemin heeft een hoge zending. Ze is er
essentieel on het ongeordende te ordenen. Ze is er dus
om het onzienlijke zichtbaar te ma.ken. Daarom noeten ·we
haar 1·reer neer gaan. zien in het licht van de profetie.
\Ianneer 11e iets goeds in de eigen kunst erkennen dan is
het vooral OI:l di t licht. Zien we haar tekorten, dan om
het gemis eryan.•
Om c1a2.rin nu neer helderheid te krijgen, is het vrenselijk
onderscheid te maJren tussen de z.g. vrije en de beponden
b.Lnsten.
Wat het profetisrne van de vrije kunsten van heden vooral
te~cent, is de b2illvloek die het spreekt over de impasse,
waarin de :1esterse beschaving zich heeft gemanoeuvreerd.
~ders zijn de ~e~opden kunsten: ze adenen meer de kille
I- ontplooibare orde va..'l de techniek.
- De teclmiek, die de hele aarde p,aat oms:pannen, houdt ons
voor dat ..rij, als dragers van een natuur en als heersers
over een planeet, ook met zijn allen een lichaan hebben te
vorrn.en. De techniek houdt dit niet alleen voor, ze d·wingt
er ons toe.
- Een t•..1eede gedachte, die thans de gemoederen beroert, is
die va.."l de zelfvervierkeli'jkin7. De ziel va:n de mens ishet
geheel der dinge:::i in aanleg. 1,,Selbstmanipulation)

::-En

1

1

1
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- Derde gedachte: dialoog. Uitleg: Want wat de mens ook is
of ·wordt, is of ·v10rd t hij in gezelschap: in gezelschap v. d.
naaste, maar ook, o:ci.dat hij stoffelijk is, van de gehele
kosmos: en anderzijds, omdat hij · geestelijk is, va11 alles
wat hem in de orde der eem·ligh~id te boven gaat.
- Compositieleer.
Bou·v.rfcunst lS een Sar:J.enbOUl'!eil met de ander: het is een tweeges:prek rnet de natuur, vooral met oerelementen die ze ons
aanbiedt. Bouvren begint met een sam.enspel van hand van de
mens met de kracht der aarde; om het maar dadelijk te zegeen:
met het oprichten van een muur.
Zefver.-rnrl::elijking houdt mede in: verv;erkelijking van ziJn
:plaats. ~laats is dus minder een natuurgegeven da11 wel een
- kunstprodukt. Ze moet gerealiseerd \'lOrden. En dat is primair
de taal.c v.d. bou-v~aeester.
Bovendien is het een illusie , dat ik op die ·wijze de Hvrije 11
natuur zou vinden; het is met het natuurgenot als met het
voedsel: het mo et i.·rorden verworven en al thans in hoofdzaak
worden toebere:Ld om genoten te kunnen ·worden.
De kunst im..'lTiers schept geen substanties, maar relaties, het·
is juist door deze relaties te verzelfstandigen dat zij zich
uitspreekt.
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(Voor overzicht van het plan zie uitvouwbUul)
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Veertig jaar bouwen.
In dit stuk zal ik proberen een tijdsoverzicht te formuleren,
·welke informatie ik ui t 11 Veertig jaar bouv1enll geschreven door
Ir. v. Tijen heb 8ehaald.
Architektuur, bouwen, is een naar zijn oorsprong toegepaste
en dienende lnmst, gericht op het voldoen aan over,vegend
materiele behoeften: beschutting, verdediging etc. Zij kan
echter boven deze be:perkingen ui tstij0e~1 en dan fei telijk een
vrij e kunst vrorden. In di t stl,1Jc zal ik dan ook archi tekten
naar voren halen, die de afgelopen veertig jaar duidelijk iets
betekend hebben voor de i;ederl2.11dse archi tektuur ( ont1·1ikkeling)

e

Het voorsnel~
Het voorspel van de moderne archi tektu.ur word t gevormd door
de periode van Berl age. Berlage maakte nog geen moderI1e architectuur: hij ·was daarvoor nog te aJ:i.bachtelijk en daardoor nog
te vorm-gebonden. :Serlage ontworstelde zich aa..11 het moeras van
het ecle.cticisme en schiep met zijn Beurs een onvolprezen monument van eerlijkheid, zuiver constructivisme en ruimtelijkheid.
De Amsterda1n,"'TI.ers.
De Amsterdamse School bracht misschien grotere artiesten dan
Berlage voort (De Klerk), maar nam·relijks echte bom 1ers. Zij"
·waren meer beeldhouvrers en met hun baksteenkleuren meer schilders dan archi tekten. JJudolc is hj_erin een verschijnsel op
zichzelf. Hij had een onv1ankelbaar vertrouv.ren in het persoonlijk kv..nstenaarschap.
1

De §tijl 2 het eerste uur.
Met de Stijl sloeg in ~Tederland het eerste uur van de moderne
archi tektuur. De Stijl was een onderzoek n2,ar de grondwaarden
van ruimte, massa, vlak, lijn en proportie en kleur. Hen began .
bi j het zui vere begin (Eondriaa..11), zm1der enige aarzeling t. o. v.
bestaande 1·raarden en meningen. De Stijl 1·ms het die de grote
ontdekking va...."'1. de continue ruimtelijkheid deed.
Hi et langer ( als in het kubisme en a..11dere archi tektuurstromingen)
een spel van volumina in de omringende ruimte. ·Nu een expressie
van vlalcken en lijnen in de ruimte. De ruimte niet langer als
het negatief van de massa of het door massa onthulde. ?Tu de
ruimte als alles doordringend continullin, dat door het architectonisch spel va..YJ. lijnen en vlakken eigenlijk voor het eerst
volledig tot ons bm·mstzijn wordt gebracht. Van Doesburg, Van
Eesteren, Oud en Rietveld waren enkele dragers van de ideeen
van de Stijl.
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pe Zakelijkheid, het hveede uur.
Na de Stij1 kwam de Zakelijkheid, het N:ieuwe bouwen, het
Functionalisme. Voormannen van deze beweging waren Duiker,
Van der Vlu,st, Sta.m, Va,.11 Loghem, Nerkelbach,_ Karsten, Kloos,
Van den Broek. Rietveld en Van Eesteren uit de Stijl deden
mee. Oud hield zich apart.
De Zakelijkheid 1·ms eigenlijk het begin van een modern soort
neo-ai-nbacht.elijkheid. Het ambacht was in zijn bloei een edel
bedrijf en de Zakelijlcheid vras dat op eigen wijze ook. De Stijl
was in wezen een bijna zuiver artistieke beweging. Het functionalisme was bijna zuiver onartistiek, wat niet •.vil zeggen
dat het niet creatief 1·ras. Eet vroord artiest was vrijvrel
taboe. Zij zagen dat zich in de maatschappij niew:1e behoeften
ontwikkkelden. Di t 11aren de nieu\,;e behoeften op het gebied
van ·de moder:ne vo1 1.::m·roningbouv1, van scholen, van fabrieken,
van ziekenhuizen, kortom de E_:ehele om vernieuvring vraGe::ide
sociale sector van de maatscha~pij. Zij streefden naar een
bouwen, dat aan deze nieu•He behoeften zouku..rn1en voldoen vaDui t
een nieui:re sociale mentalitei t en een nieuvre bouwtech:.<J.olo3ie.
Zij geloofden, dat va'Ylui t het gc;,·:etensvol beluisteren va'YJ.
en voldoen aa.Yl deze behoeften met midc1elen van een vernieuud
bom·rnn niem·1e ruimtelijkheid en nieuvievorm min of meer rrvaDzelf 11
zoua_en voortkonen: 11 form follm·rs flmction 11
Kenmerkend voor de Zal\:elijkheid vrare~1 enige middelen, uaarmee
zij haar d.oelstelli_ri::-;en trachtte te bereiken. Va::::ui t de Stijl
had zij de bei:.ofte a2.n een maxir:mm aan ruimte overgenoIJ.en.
Binnenshuis trachtte zi;j het ruimtec:evoel te bevordere~'l door
meubels met een :o.inimum aan volwne: stalen buizen ( verchrooHd)
in plaats va.'Yl hout. Via het zo min mogelijke voluminieuze
meubel trachtten zij ook kleine ruimten leefbaar te maken.
In de ';1011.inginterieurs is di t streven i1aar het scheppen van
ruimte met veel glas, eenvoudige stoelen en kasten maYligest.
In de ·woonomgeving streefd_en zij allereerst naar het openbreken
van het Gesloten bouviblok. Via strokenbouw zochten zij ruimtelijke con tinuitei t, ver2...ritvJOorde verlich ting en bezonninz.
Opvallend voor die periode va.."'l het t·l'Teede uur 1·ms de ':raa:!:de
die s01:m1igen van. hen (in het bijzonder I-Ierkelbach en VaYl Tijen)
hechtten aa.i."1 de economie in het bou~:Ten. Het vms midden in
de econor2ische crisis van de jaren dertig. In het bouvren gold
zuini~heid als de hoogste wet. Zij zagen in ecm1omisch bow:!en,
behalve de sociale \-raarden die daardoor berej]kt •Jerden: to ch
ook zoiets als een toets voor juist 2~ebruik vaJ1 het materiele,
het terusdringen cL:'..a:rv2n tot het \'lerkelijk noodza2{elijke om
daardoor iets anders vrij te ma2.;:en.
In 1938 scl1_eidde een ;:;roep jongeren zich van de Acht af, ondat
men het streven van de Acht te onvrij vond. :De afgescheidenen
\'Taren een aar1tal ui tstelcm.1de val:genoten die echter geestelijk
niet bij de Acht hoorden.
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Deze bleef onder leidin,~ staa. n. van r·Ter!.celbach, maar is de
aderlating nooit te boven gekomen, vooral ook omdat Duiker
en Van der Vlugt stierven.
Onder de steeds duia.elijker dreiging van de fa·reede uereloorloG
zochten velen niet primair naar 1'1.et nieuwe, maar naar beschutting tegen de komende storm.
In Delft zoch t men via lioliere in 'daarden va"'l het verleden.
I·Ioliere \'las een meeslepende fic,11ur van grote 1)ersoonlijke en
intellectuele k :rali teit.
Een hele L:;eneratie heeft hem vrij <rel blindelings gevolgd: DeProf.
In ·wezen [;inc r.Ioliere van de grondGedachte uit, dat geen vraardevol bou·\'ren e:n archi tektuur mogelijl';: zijn vra:n.neer c.laaraan geen
duidelijke ma2. tschappelijke en artistieke normstelling ten
grona.slag ligt. De hierarchie van vmarden in het menselijke,
maatschappelijke en artistieke stond bij hem voorop, tegenover
~
•
• • ••1
• 'l
' •
• • v~1 ~cie·vve
'"J •
1"Q.
a.e
pr1nc1p1e_e
.;e 1 lJ1C1:laara.1g11e1ct
vm1 a 11 e ZlJn
Door zijn interpretatie van het verleden stond hij praJ.ctisch
vije..:'.1dig en onverzoenlijk tegenover al het nieuwe dat zich
aankondigde.
Gm·rapend beton was een 11 onedel 11 materiaal en mocht niet 11 gezien 11
·worden. :-~ij vervrierp elke stapeling va...n i·roningen als tec;ennatuurlijk. :~Iij stond in principe vijandig tegenover machine
en industrie als inferieur aan het hand 1.rerk ( voor me er informa tie over Granpre Loliere zie hoofdstul;: II).
Zeker is, dat Loliere allen op tot toen toe ongekende Hijze
tot denken heeft gebracht.
Zoals lloliere een piging deed om zich in het trad5_tionalisme
terug te tre~d{en, zo deed Oud een po5ing in de richting van
het classicisme.
Onder de dreiging van de aa..ntasting van de nationale identiteit
kwamen de architekten in de Doornse conferenties bijeen. In de
laatste oorlogsjaren \·ras er onder vele archi tekten een sterke
behoefte om zich voor te bereiden op de naoorlogse taak, speciaal op die van de woningbouvr. Het resul taa t uas 11 Het architektenprogrrunma voor woninzbouvr 1944 11 •
Het i·ras een voorstel voor een geintegreerd naoorlogs kvrali tei tsbeleid op >:roningbouw gebied. Pas· in de 11 ~.'/enken en Voorschriften
1965" is een groot deel ervan overheidsbeleid .cseuorden.
Het is gepubliceerd in het beokje 11 Gronden en achtergronden van
·wonine en ·wijk 11 (1955).
1
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. . t ei. _,c: ,,_He~' o.er d e uur.
ar vlS t 1c1
Ha d.e oorloz ln1a1:ieYl noch I-:oliere, noch de fu..nctionalisten ueer
aa...n bod, maar een E.~~:i.1eel ar. clers geaarde _zene:ratie. In Delft
zette het d.erde uur, net :Bolrnma en Van 3yck voorop, ,zevol~d
door vele a:nderen, krachtig in. Bal{ern.a begon met va"'l den
Broek ui t het tvre.ede uur een zeer 'daardevolle pot;ing tot
"P
,
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intet;ratie van Stijl en Zakelijkheid., net de bevmste artistieke
creativiteit als onNisbare im}_Juls voor het bouwen: 11 ::::he function
of form 11 van. Ba};:eraa.
Daaroi;j
bleef het echter niet. J;;r •:ms
1
,
1....
een onueers:,a221oare oe11oe.:r: ue aa.11 :u.eer. .::i0Eu11ige aspec-ce~-i vc:m cte
"AnsterdaDr.rrr:1ers 11 herleefden. 3en ·hele reeks bekuame j ongeren
in binnen:-en buitenland vol0den Le Corbusier. De termen
11 brutalismen en nemotialismea dekken veel daarvan. IIet overheersende kennerlr is de behoefte aan ye:csoonlijke artisticitei t.
Een voorbeeld is ~et Sonsbeek-:pavilj oen va..n Van Eyck in 1966,
waarnee hij zich bestempeld als een waardig opvolger vai"'l
Rietveld.
Kenmerkend voor het derde uur is het streven naar sterke effecten
De Zalcelijkheid had het volume zoveel mogelijk trachtten te
reduceren: in het derde uur komt het volume als tegenspel
tege:n de ruimte markant naar voren en dcm liefst van onver1:1oestbaa:c beton.•
.~.J_
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Het vierd_e u.v.r.
In het vierde uur ·warden architekt en architektuur geconfronteerd
met de keiharde eisen van de moderne maatschap:pij en de moden1e
teclu1.oloc;ie. :iiet noderne bou-wuezen vraa,::;t v2..nui t zichzelf
nam·relijlcs noc; een archi tektuur of archi tekt. Het meent deze
niet nodig te hebben. J)e :projectont·11ikkelingsbureaus 1G1.a:ppen het
·wel op. Het is da.i1 ook essentieel om de volzende vraag te stellen:
nzijn architekt en archi tektuur in het vierde uur overbodi;:;i 1?
Ik geloof dat de architekt als de enige, die een creatief besef
heeft Vcm de essentiele 112,arde vcm de m2,atscll2.ppelijke ruintelijkheid voor de menselij1ce leefbaarheid onmisbaarder is d2.J1
ooi t. A:nderen ku:r111en de nassificatie betreuren, hij alleen
kan ze bestrijden.
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Konklusies.
Sedert de oorlog heeft een groep architekten zich in beperkte
kring (de Cursus voor kerkelijke architektuur in :Oen 3osch)
bezig gehouden met de kerkbom·r, en zijn tot de knklusie
gekomen dat kerken niets anders zijn dan eminente vormen van
van woningbouw. Voor Holiere is het steeds moeilijk ge1:1eest
deze stelling te aanvaarden. Het samenzijn in een gezin, het
samen-zijn voor een godsdienstoefening, het samen - zijn voor
een bepaald vrerk, zou op de archi tektuur van onderscheiden
invloed zijn. De Bossche School groep heeft het echter steeds
omgedraaid. Volgens :Dom v.d. Laan d\·1ingt ons de massificatie
als het ware terug te keren tot zaJrelijke, getalmatige ordeningen. :Oe Sar legt reeds de nadru..1{ op de essentiele i:raarde
van de maat als schaJrel tussen pro<iuktie en gebruik. :Dom v. d.
Laan stelt dan ook de vraag of deze maat alleen berust op
afgesproken getallen, of dat hierrnee algemeen menselijke maatstaven gemoeid zijn. Er zijn viezenlijke raaJrpunten voor Plastisch
getal en Sar.
Het zijn a11ebei pogingen om de kwantiteit van het bouwen te
beheersen, \·raarbij de een vanui t de esthetische, de ander vanui t
een technische hoek komt. :Oat we een etage verder zijn blijkt
uit het feit dat :Oen Bosch en Sar allebei kunnen steunen op
verworvenheden vc:m het verleder...
De S.A.R. heeft een achtergrond in de furL1{tieanalyse van de
jaren dertig (standaardplattegronden van Van den Broek:
functionele ·woningstudie van Van '.~ij en / Bou-ween trum) ;
Het wPlastische Getal is gesitueerd in hetzelfde wereldbeeld
als Moliere, maar heeft de taal meer en meer kunnen losmaken
van historische stijlvormen en is zelfs bereid om in de middelen van de architektuur tot het uiterste aan soberheid te
gaan.
Ik geloof dan ook, dat ik hiermee de verbanden heb weten te
leggn van enerzijds Delftsche School/ Bossche School en anderzijds functionalisme/S.A.R. In deze scriptie heb ik dan ook
uitvoerig stil gestaan bij de Delftsche School versus de Bossche
School. Het zou dan ook mogelijk zijn om de relatie tussen
functionalisme en S.A.R. aan te geven. Dit laatste heb ik op
een belmopte wij ze gedaan. Daarom dan ook dat ik in deze
scriptie een overzicht heb willen geven van de Architektuurontwikkeling van de laatste veertig jaar.
Ik heb reeds vermeld, dat er wezenlijke raakpunten zijn van
Plastisch Getal en S.A.R. waarmee ik wil aangeven dat het uitdiepen van deze raaJrpun ten een duidelijk "wapen 11 geven voor
een bouwen in de toekomst.
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Als doelstelling va~ deze scriptie stelde ik in de Verantwoording: onderzoek naar gedachtes die va,.~ invloed zijn geweest op het ontstaan vc:iJl de Eossche School. Ik geloof, dat
ik in deze scriptie bredere verbanden heb weten te leggen,
\·mt mijns inziens beter beant·woord aan een realistische kijk
op de historie vein het bouvmn.

Henk van Heusden.

