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Beauty 
will save 
the world

In de hedendaagse maatschappij is kantoorwerk een essen-
tiële activiteit geworden. Daarom zijn kantoorgebouwen en 
hun inrichting belangrijke media voor zowat alle processen 
die de wereld in beweging brengen. De kwaliteit van deze 
media bepaalt de levenskwaliteit van de werkende mens. 
Ze motiveert, versterkt de creativiteit en verhoogt de pro-
ductiviteit. Of ze doet het tegendeel en leidt tot frictiekos-
ten. Wat voor kantoorgebouwen geldt, is ook van toepas-
sing voor verpleeghuizen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen 
en scholen.

Anatomisch model van de menselijke hersenen
Leipzig, ca. 1880
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De inrichting van kantoren is vaak volledig onderworpen 
aan economische eisen en in dergelijke ruimten kunnen 
mensen geen positieve indrukken opdoen of positieve 
emoties ontwikkelen. Daarom hebben bedrijven behoefte 
aan een goed vormgegeven inrichting en een geschikte 
uitrusting om rust en arbeidsvreugde te garanderen, om 
motivatie en beheerstheid op te wekken en te bewaren en 
om creativiteit en productiviteit te bevorderen.

Dat is een belangrijk gegeven, want de wereld waarin 
mensen opgroeien, is een wereld die min of meer bewust 
is vormgegeven naar de normen van vorige generaties. Dat 
betekent echter niet noodzakelijk dat het een bijzonder 
menslievende wereld is, en ook niet dat het een wereld is, 
waarin de omstandigheden optimaal zijn voor de ontwikke-
ling van de mens en zijn brein.

De volgende stellingen zijn het resultaat van een samen-
werking tussen filosoof Hajo Eickhoff, neurobioloog Gerald 
Hüther en cultural capital producer Jan Teunen. Ze be-
schouwen de hier aangebrachte ideeën als een voorberei-
dende oefening voor een publicatie over de rol die sfeer, 
inrichting en omgeving spelen in de ontplooiing van men-
selijke mogelijkheden.

Ruimte, brein en schoonheid zijn fenomenen, waarin cul-
tuur en natuur nauw met elkaar verbonden zijn. Brein, 
ruimte noch schoonheid bestaan op zich. Het brein functio-
neert niet louter volgens de natuur, het wordt mee bepaald 
door de geest, het bewustzijn, de ervaringen en het gevoel 
van de mens. Wie ruimten vormgeeft, kan nooit voldoende 
weten over ruimte, brein en schoonheid. Opbergen en in-
richten zijn existentiële activiteiten van de mens en zeggen 
iets over hoe die persoon in de wereld is of wil zijn en over 
hoe hij zich in de wereld voelt. Deze kennis verkrijgt men 
niet alleen door nadenken en logica, ook intuïtie en gevoel 
dragen ertoe bij.



I. 

Ruimten 
van 
mensen

1  De mens heeft een fundamentele relatie met ruimte. 
De ruimten die hij kiest voor zijn bestaan, bepalen hoe hij 
zich voelt en hoe hij met anderen samen is.

2  Voor er huizen werden gebouwd, zwierven mensen 
rond in een uitgestrekt territorium. De geordende groep 
van stamleden is de voorloper van het idee van het huis: 
hoe centraler iemand zich tussen de stamleden bevond, 
hoe beter hij beschermd was, hoe geborgener hij zich 
voelde en hoe beter hij zijn potentieel kon ontplooien.

3  De mens is op zoek naar geordende ruimten die zijn 
geest, gevoel en lichaam stimuleren en tegelijkertijd ge-
ruststellen. Ruimten waarin hij veilig kan vertoeven. 



4  De afgebakende ruimte die door het gebouwde huis 
ontstond, is de concentratie van de uitgestrekte, verspreide 
ruimte van de natuur. Ze biedt ook de mens, concentratie 
en een ruimtelijk middelpunt voor zijn bestaan. De bouw 
van huizen versterkt het zelfbewustzijn, de motivatie en de 
creativiteit van de mens, omdat hij met het huis iets tegen-
over de kosmos heeft gesteld dat zijn eigen product is.

5  Het huis is een plaats van geborgenheid en veiligheid. 
Een plaats van intimiteit en inspiratie. Maar ook een plaats 
van gezelligheid en gemeenschappelijkheid, omdat het 
met anderen moet worden gedeeld. Huizen zijn fundamen-
tele plekken die mensen in de wereld inrichten. Het huis 
is een fenomeen dat de mens positief aanspreekt en hem 
geestelijke, emotionele en fysieke orientatie geeft.

6  Ruimte en architectuur zijn tegenwoordig het perma-
nente toneel waarop de mens anderen ontmoet, op ande-
ren reageert en met anderen spreekt en handelt. Maar wat 
hij ook doet, hij blijft een mens. Of hij nu werkt of speelt, 
droomt of consumeert. Hij is een totaliteit, geen fragment 
van zichzelf. Leergierig en nieuwsgierig als de mens is, 
heeft hij behoefte aan de nabijheid van anderen, aan inte-
ressante bezigheden en aan rust. 

II.
 
De 
plasticiteit 
van het brein



7  Met zijn brein beschikt de mens over een breed spec-
trum aan mogelijkheden. Die zijn het resultaat van enorme 
hoeveelheden neurale circuits in de hersenen en de verbin-
ding ervan met de zintuigen, die met de buitenwereld in 
contact staan. Deze netwerken worden opgebouwd door 
de ervaringen die een mens in de loop van zijn leven bin-
nen de levensruimtes, die hij benut opdoet.

8  Tot op hoge leeftijd kan de mens nieuwe ervaringen 
opdoen. Die worden dan als nieuwe onderdelen van het 
bestaande neurale netwerk gestabiliseerd en interfereren 
met de oudere netwerkstructuren die door eerdere ervarin-
gen zijn ontstaan.

9  Opdat nieuwe waarnemingen, inzichten en ervaringen 
in de hersenen kunnen worden vastgelegd, moeten ze als 
betekenisvol worden beschouwd. Sterke gevoelens geven 
betekenis aan waarnemingen, herinneringen, inzichten en 
handelingen.

10  Alleen wat betekenisvol wordt geacht, leidt tot ac-
tivering van de emotionele centra in de diepere delen van 
de hersenen en tot een stimulering en activiteit van neuro-
transmitters. Er volgt een reorganisatie van de synaptische 
patronen in de hersengebieden die sterk worden geacti-
veerd door de emotioneel gestimuleerde omstandigheden.

11  Voor de mens wordt iets betekenisvol, als het hem-
zelf betreft. Ofwel omdat het hem stoort en uit de coheren-
tie haalt, ofwel omdat het hem gelukkig maakt en (weer) in 
de coherentie brengt.

12  De reactie op een verstoring van de innerlijke orde 
is regressief. We grijpen terug naar wat zijn waarde al heeft 
bewezen en maken gebruik van onze resources. De reactie 
op stimulering is daarentegen progressief. Ze geeft ons de 
moed en bereidwilligheid om iets nieuws te wagen en doet 
ons potentieel ontplooien.



13  Voor de ontplooiing van potentieel is openheid, 
creativiteit, enthousiasme, ontdekkingslust en onderne-
mingszin nodig. Ze vindt plaats als mensen iets terugvin-
den (coherentie), als ze in contact komen met iets bekends, 
als ze merken dat iets in elkaar past dat vroeger geschei-
den was, als een verlangen kan worden gestild.

14  Mensen stijgen boven zichzelf uit als ze ervaren dat 
ze erbij horen en het gevoel hebben dat ze de mogelijk-
heid hebben om hun potentieel te ontplooien.

15  Mensen vinden dikwijls dat mooi, wat nauw samen-
hangt en tegelijkertijd erg op zichzelf en vrij lijkt.

16  Mensen voelen zich coherent, als ze zijn ingebed in 
iets dat groter is dan zijzelf.

17  Het gevoel voor wat mooi is, ontstaat als we in het 
leven ervaren dat iets past, harmonisch is, goed aanvoelt 
en coherentie tot stand brengt. Daarbij worden de eigen 
mogelijkheden gerealiseerd of aanwezige incoherenties 
overwonnen.

18  Ook als we iets waarnemen dat niet mooi is, niet 
past of lelijk is, wordt de kennis over hoe het moet zijn in 
de vorm van een synaptisch patroon met neurale banen in 
de hersenen geactiveerd en vastgehouden.

19  De kennis wordt weer opgewekt, als een afge-
stompte persoon de schoonheid opnieuw vindt. Dan 
vloeien de vanouds bekende behoeften, vaardigheden en 
waarden weer in de innerlijke instelling, houding en activi-
teit en maken ze, bijv. bij het werken, de ontplooiing van 
braakliggend potentieel mogelijk. 



III.
 
Ruimte 
en 
brein

20  Zelfs op volwassen leeftijd is het brein nog vorm-
baar. De zenuwcellen kunnen zich dan niet meer delen, maar 
ze kunnen wel nog de neurale circuits in de hersenen aan 
nieuwe omstandigheden aanpassen en uitbreiden. In stimu-
lerende ruimten worden mensen uitgenodigd, aangemoe-
digd en geïnspireerd om nieuwe ervaringen op te doen en 
nieuwe synaptische patronen in hun hersenen vast te leggen.

21  Als mensen zich zelfvernietigend, meedogenloos, 
egoïstisch, narcistisch, onverschillig, berekend, twistziek, 
grootdoenerig en onverantwoordelijk gedragen, veroor-
zaken ze enorme schade. In de economie komt deze in 
de vorm van frictiekosten aan de oppervlakte. Economen 
beschouwen het voorkomen van dergelijk efficiëntieverlies 
als een beslissende voorwaarde om kwalitatief te kunnen 
groeien.



22  Als de structuur en de functie van het brein door-
slaggevend wordt bepaald door hoe en waarvoor we het 
gebruiken en tot nu toe hebben gebruikt, dienen we ons 
eerst af te vragen hoe en waarvoor we het zouden moeten 
gebruiken, om het potentieel in ons brein te kunnen ont-
plooien. Dat heeft consequenties voor de inrichting van 
ruimten.

23  Denken, voelen en handelen in een ruimte hebben 
altijd ook een neurobiologische basis. Die is ontstaan door 
vroegere ervaringen in de vorm van neurale synaptische 
patronen in de hersenen.

24  De leefwereld, die ook een ruimtelijke wereld is 
waarin de mens zich ontwikkelt, is een wereld die naar de 
normen van vorige generaties is gevormd. Het is niet nood-
zakelijk een menslievende of een optimale wereld.

25  De meeste mensen groeien op in omstandigheden 
die verhinderen dat ze hun potentieel kunnen ontplooien. 
Ze vinden geen manier om te voldoen aan hun basisbe-
hoeften aan verbondenheid en geborgenheid enerzijds en 
groei, autonomie en vrijheid anderzijds.

IV.
 
Kwaliteit



26  Alles wat de mens waarneemt, heeft een directe 
invloed op hem. Dat kunnen bijvoorbeeld geuren, beelden, 
situaties, dingen, gebaren of ruimten zijn. Het waargeno-
mene laat blijvende sporen na. Daarbij hebben aangename 
waarnemingen een weldadig effect op alle zintuigen. Ze 
raken de mens in zijn wezen.

27  Kwaliteit die we waarnemen, verscherpt en verfijnt 
de receptiviteit van onze zintuigen. Ze stelt de mensen in 
staat om nuances en schakeringen waar te nemen. Der-
gelijke positieve effecten leiden tot morele kwaliteiten en 
houdingen zoals eerlijkheid, goedheid en liefde, politieke 
kwaliteiten zoals vrijheid en autonomie en esthetische kwa-
liteiten zoals waarneming en schoonheid.

28  Dat wat de mens raakt, is kwaliteit. Deze opent 
nieuwe zienswijzen doordat de weldadige waarnemingen 
het denken, het voelen en het gedrag beïnvloeden. Kwali-
teit veroorzaakt beweging die van binnen uit komt. Die be-
weging gaat uit van het geraakt worden en wekt motivatie 
op. Dat betekent dat het geraakt worden de mens één laat 
worden met zichzelf en met de totaliteit van de wereld.

29  Motivatie is plezier en lust, stimulans en initiatief. 
Omdat daarbij alle zintuigen aangesproken worden, zorgt 
motivatie voor een betere levenskwaliteit, doordat het 
leven richting krijgt. Motivatie door kwaliteit is energie die 
opnieuw kwaliteit voortbrengt.

30  Motivatie werkt aanstekelijk, doordat ze anderen 
uitnodigt en aanmoedigt om zelf te handelen. Omdat de 
mens voor de bewuste vormgeving van de toekomst gemo-
tiveerd moet zijn, wordt het maken van kwaliteit een essen-
tiële maatschappelijke taak.

31  Kwaliteit laat blijvende sporen na en is een grote 
culturele prestatie die de mens regels en normen voor de 
toekomst geeft. Kwaliteit is de moraal van ideeën, van het 
handelen en van de dingen. Ze verlicht en verheft de mens 
en geeft hem levenskwaliteit en waardigheid.



V.
 
Ruimte, 
kwaliteit en 
schoonheid

32  Moderne werkruimten brengen vreemde mensen 
samen voor verschillende activiteiten. Als ze ontmoetings-
plaatsen dienen te zijn, waar mensen werken, van gedach-
ten wisselen en nieuwe ideeën ontwikkelen, moeten ze 
bewust voor dat doel ontworpen en ingericht zijn. 

33  Wie ruimten voor anderen vormgeeft en inricht, 
dient de ruimtebehoeften van de mens te kennen. Want 
als ruimten de mens geborgenheid, veiligheid en inspiratie 
moeten bieden, dienen ze adequaat ingericht te zijn. De 
kunst bestaat erin de algemene menselijke behoeften met 
de eigen gewoonten van het individu in één ruimtelijke 
orde samen te brengen.



34  Sinds de industrialisering hebben ontwerpers 
ruimten onderworpen aan de rationaliteit en efficiëntie van 
het werken, maar de voorwaarden voor arbeidsmotivatie 
werden over het hoofd gezien. Als mensen door hun werk 
gemotiveerd moeten worden en hun creativiteit dienen te 
ontwikkelen, moeten werkruimten voldoen aan hun emotio-
nele, fysieke en geestelijke behoeften.

35  Allertheid in de omgang met mensen versterkt hun 
geestelijke, emotionele en lichamelijke capaciteiten. Dus 
moeten bedrijven correct met hun medewerkers omgaan 
en de voorwaarden scheppen waarmee ontwerpers ade-
quate ruimten kunnen creëren.

36  Voor een creatieve omgeving hebben mensen 
behoefte aan de mogelijkheid om zich terug te trekken. Ze 
moeten tot zichzelf kunnen komen, zich kunnen verkwikken 
en ontspannen, want werken bestaat uit algemene en indi-
viduele aspecten. Ruimten waar men zich kan terugtrekken, 
dragen bij tot innerlijke rust en dienen dus een aangename 
sfeer te hebben.

37  Alleen wie zich voldoende kan terugtrekken en ver-
kwikken, kan over de nodige concentratie en kalmte voor 
teamwork beschikken.

38  Wie met anderen samenwerkt, dient goed met hen 
te kunnen opschieten, over teamspirit te beschikken en 
tolerant te zijn. Hij moet weten en kunnen verdragen dat 
anderen anders denken, zich anders voelen en zich anders 
gedragen. Hij dient geïnteresseerd te zijn in het succes van 
het team. Hij moet zijn geestelijke, emotionele en ruimte-
lijke plek in de groep kunnen vinden. De ruimten moeten zo 
ingericht worden, dat ze voor teamwerk geschikt zijn en te-
vens voldoen aan de wensen en behoeften van het individu.

39  Daarom hebben gemeenschappelijke werkruimten 
een gemeenschappelijk centrum. Terwijl de mens tijdens 
het werk rationele dingen verricht, is hij niet alleen met de 
arbeidsprocessen maar ook met persoonlijke zaken bezig. 
Dat zijn echter geen vervelende afleidingen, maar precies 
dat wat werken een persoonlijke tint geeft: creativiteit en 
individualiteit. 



regeneratie
concentratie

werkruimte
tussenruimte



40  Persoonlijke en groepsgebonden rituelen moeten 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door speciaal daarvoor ontwor-
pen ruimten. Die dienen zo te zijn ingericht, dat ze voor 
een verscheidenheid van rituelen geschikt zijn. Rituelen en 
hun bijbehorende ruimten maken het gemakkelijker om 
voor samenhorigheid te zorgen. Rituele plekken zijn plek-
ken van verbondenheid en binding.

41  Ook tussenruimten zijn belangrijk. Die worden niet 
alleen tussen de arbeidsprocessen opgezocht. Het zijn ook 
ruimten met een aangepaste sfeer waarin de mens kan re-
genereren, zich kan verkwikken en zijn creativiteit opnieuw 
kan ontwikkelen. Ruimten voor informele ontmoetingen 
waar weg van het doelgerichte werken plaats is om op een 
speelse en ongeplande manier het innovatieve op te zoe-
ken. Tussenruimten vormen een communicatieve periferie.

42  Goed vormgegeven ruimten zijn ruimten van herin-
nering. Ze hebben een gevoelswaarde en een ononderbro-
ken uitwerking. De geborgenheid die op die manier ont-
staat, is een doorslaggevende basis voor creatief werken.

43  Meubelen schikken de mens in zijn persoonlijke 
wereld en in het universum, in zijn gemeenschap en in de 
kunstmatigheid. Ze steunen de psyche, het fysiek en het 
denken. In de kunstmatige wereld zorgen ze voor georden-
de ruimten en in het innerlijke van de mens voor coherentie.

44  Meubelen en andere uitrusting zijn dingen die 
effect hebben en hun stempel drukken. Ze geven ruimten 
concreet vorm. Het zijn verblijfplaatsen in de ruimte, die de 
mens uitnodigen om zich te concentreren, er te vertoeven 
en tot rust te komen. Maar ze wijzen ook de weg van de 
ene verblijfplaats naar de andere. Als wegwijzers zijn meu-
belen media die de ruimte inrichten en opladen.

45  Elk meubel heeft een directe relatie met de mens. 
Het kan hem in zijn kantoor vastzetten, maar ook tot na-
tuurlijke beweging aansporen. Daarom dienen werkruimten 
tevens loop- en wandelruimten te zijn, waar werkplekken, 
afdelingen en kantoorcomplexen in een loopritueel met 
elkaar verbonden zijn.



46  De elementen van goed vormgegeven ruimten zijn 
aangename ruimtelijke structuren, goede arbeidsuitrusting 
en adequate meubelen. Ze dienen de behoeften van de 
mens te bevredigen: de behoefte aan verbondenheid en 
nabijheid enerzijds en de behoefte aan geraakt worden en 
inspiratie anderzijds. Als dat gebeurt, ervaren we de ruimte 
als mooi.

47  Aangename ruimtestructuren, goede werkuitrus-
ting en adequate meubelen zijn pas werkelijk mooi wan-
neer ze ook milieusparend en dus milieuvriendelijk zijn 
geproduceerd.

48  Indrukwekkende ruimtelijke ordeningen beinvloe-
den de mens. Ze raken hem. De indeling van de ruimte en 
de wandstructuren vormen de basis. Als levenswereld voor 
mensen hebben ze een directe invloed op de netwerken 
in de hersenen, de sociale samenhang en het product dat 
wordt vervaardigd.

49  Uitrusting en meubelen zijn pas in orde, waneer 
ze ook qua esthetiek en waardevoorstellingen mooi zijn. 
Het ontwikkelingstraject van mooi naar waar verloopt van 
ontzien over zorgen, behoeden en beschermen tot be-
waarheid worden. Zo is de duurzaamheid van dingen hun 
milieusparende productie, want dingen zijn waardevolle 
natuurlijke producten. Alleen in ruimten die met dergelijke 
dingen ingericht zijn, voelt de volwassen en gecultiveerde 
mens zich geborgen en solidair met anderen.

50  In ruimten met geperfectioneerde structuren en 
mooie dingen van goede kwaliteit vormen natuur en cul-
tuur, brein en schoonheid alsook ruimte en wat zich in de 
ruimte heeft waargemaakt een eenheid.
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