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Kerken en kloosters lopen leeg en sluiten hun deu-
ren. Heeft onze geseculariseerde maatschappij dan 
geen behoefte meer aan stilteplekken? De taal van 
de stilte lijkt bijna een taal die we door de generaties 
heen steeds minder zijn gaan spreken. Er duiken ech-
ter nieuwe typologieën op die dichter staan bij een  
hedendaagse vorm van verstilling. Hoe vertaalt dat 
zich in het vocabularium van de architect?

 
Jolien Naeyaert

Stilte in de dialoog
67a+281

←
Dom Hans Van der 
Laan, Saint Benedict 
Abbey, Vaals, 1968

→
Studio Thys 
Vermeulen, 
extension of the town 
hall, Langemark-
Poelkapelle, 2019 ©
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EN Churches and monasteries draw fewer and fewer 
people, and many are now closing their doors. Does 
this mean that our secularized society no longer 
needs quiet spaces? The language of silence almost 
seems to be a language that we have become less 
and less inclined to speak over the generations. And 
yet new typologies are emerging that are closer to a 
contemporary form of stillness. How does this trans-
late into the architect’s vocabulary?



Schrijven over stilte in de architectuurtaal, laat staan er-
over spreken, draagt een zekere paradox in zich. Het doet 
denken aan het raadsel dat acteur Roberto Benigni in zijn 
rol als Guido Orefice opwerpt in de film La vita è bella: ‘Als 
je mijn naam noemt, ben ik er niet meer. Wie ben ik?’ ‘De 
stilte’. Het vraagt om een ontwerp dat stilte toelaat, eerder 
dan het dwingend op te zoeken. Wanneer je je door stilte 
wenst te omringen, zou je in eerste instantie geneigd zijn ver 
weg van bebouwing te trekken, de wijde natuur in. De on-
gerepte natuur liefst nog, waar elke ingreep van menselijke 
aard vervalt. Hoe verhoudt architectuur zich hiertoe? De 
Wooden Chapel van John Pawson zet een eerste verzoenen-
de stap. Die kapel bestaat uit ruwe, op elkaar gestapelde 
boomstammen, met slechts een deuropening en een raam 
vanwaaruit je het omliggende landschap kunt aanschouwen. 
Een plaats om je even terug te trekken en te reflecteren. Dit 
inwaartse gebaar lijkt van belang.
 Tom Thys van Studio Thys Vermeulen duidt op de rele-
vantie van stilte binnen de architectuurtaal. “Een van de 
grote gevaren in de architectuurwereld van vandaag is dat 
alles zo verbijzonderlijkt moet worden. Wanneer je bijvoor-
beeld een woongebouw ontwerpt, is het belangrijker dat 
het de stad vervolledigt eerder dan dat het een monument 
probeert te zijn.” Hij wijst op het belang om als architect 
zowel dynamische ruimtes als stille ruimtes te kunnen aan-
bieden. “Het is niet zo dat wij systematisch alleen ‘stille’ 
of ‘luide’ gebouwen realiseren. Eerder gebouwen die de 
mogelijkheid in zich dragen om beide te kunnen zijn. Dan 
wordt een gebouw ook interessant, omdat het niet dwingend 
is, omdat het voor iedereen een favoriete plek kan zijn.”
Dagelijks gebombardeerd door verschillende prikkels, lij-
ken we met z’n allen steeds vaker op zoek naar stilte in 

ons leven. Voor Tom Thys betekent stilte dan ook dat we 
ervoor moeten kunnen kiezen om even geen impulsen toe 
te laten en daar ook de ruimtes ter beschikking voor te 
hebben. Het liefst ook dicht bij ons in de buurt. Hoewel 
Studio Thys Vermeulen onder meer onderzoek voert naar 
de herbestemming van kerken, wijzen ze er ook op dat we 
als architecten vandaag vooral woningen, vakantiehuizen, 
scholen, culturele centra en dergelijke bouwen en dat het 
juist daar relevant wordt om een moment van afzondering 
mogelijk te maken. “Je voelt pas stilte wanneer het stiller is 
dan ergens anders”, concludeert Thys.

Japanse overpeinzingen
Sideline, een project van architecten Laura Muyldermans en 
Arian Schelstraete langs de Kanaalzone in Brussel, deed 
verwonderen tijdens het festival Kanal Playground 2014. 
“De interventie wil de voorbijganger prikkelen en nieuwe 
perspectieven bieden op het kanaal en zijn context. De mo-
gelijkheid bieden tot het toe-eigenen van onbenutte ruimte 
voor verblijf en verpozing.” De neerwaartse bewegingen van 
de balustrades worden fysiek in de hoogte gereflecteerd, als 
uitnodiging om je naar het lagergelegen water te begeven. 
 Het toont een soort ‘niet forceren’ om tot stilte te ko-
men, zoals ook de overpeinzingen van de Japanse schrijver 
Tanizaki in zijn boek In Praise of Shadows. 1 Hij heeft het 
daarin onder andere over de kracht van traditionele Japanse 
interieurs. ‘The purist may rack his brain over the placement of a 
single telephone, hiding it behind the staircase or in a corner of the 
hallway, wherever he thinks it will least offend the eye. Yet for all 
his ingenuity, his efforts often impress us as nervous, fussy, excessively 
contrived.’ Ook beschrijft hij het roet dat aan de objecten en 
huizen is gaan plakken als een bron van rust. 
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↘
Laura Muyldermans 
and Arian 
Schelstraete, 
Sideline (Kanal 
Playground), 
Brussels, 2014

→
Marie-José Van Hee,  
own house in 
Varkenstraat, Ghent, 
2001
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↓
Dom Hans van der 
Laan, St. Benedict 
Abbey, Vaals, 1968

↓↓
Caroline Voet, 
exhibition ‘Dom 
Hans van der Laan. 

Een huis voor de 
geest’, deSingel, 
Antwerp, 2017
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↓
Marie-José Van 
Hee, ModeNatie, 
Antwerp, 2003

↓↓
Wim Goes –  
Marie José Van Hee, 
Yohji Yamamoto 

Flagship Store, 
Antwerp, 2007
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 Het herinnert je aan een zeker verglijden van de tijd. Een 
tijdsbeleving waar ook Marie-José Van Hee en Wim Goes 
het over hadden in een gesprek met hen over stilte. “Stilte 
vind je in evenwicht, ritme, herhaling. In detaillering die 
juist probeert geen detaillering te zijn”, getuigt Marie-José 
terwijl we in de tuin zitten van haar woning in de Varkens-
straat in Gent. Vroeger ging ze vaak op zoek naar stilte en 
vond die het vaakst in kloosters, zoals bijvoorbeeld in de 
abdij van Le Thoronet in de Provence. Al snel vroeg ze zich 
af waarom ze net hier tot rust kwam. Waarom de stenen zo 
prangend waren dat ze haar op haar gemak stelden. Ook 
nam ze toen vaak haar tijd om te wandelen in de natuur, te 
kijken, te drinken, eten en slapen. Een elementaire manier 
van leven die ook doordringt in haar ontwerpen. 
 Wim Goes noemt deze ontwerpmethodiek ‘bouwmeester-
schap’. “Bouwen met de tijd, in plaats van de tijd te extra-
poleren om een beeltenis te projecteren naar de toekomst.” 
Volgens hem zijn we vandaag te sterk bezig met de dingen vi-
sueel te bekijken. Vooral vanuit de wil dat die dingen spreken. 
“En zo spreekt alles en moet alles een onderwerp hebben”, 
gaat hij verder. Voor hem gaat stilte eerder over openheid en 
generositeit. Het aangaan van een engagement bij de gebrui-
ker naar aanleiding van de architectuur. “Ik verwijs graag 
naar Dom Hans van der Laan. Iedereen spreekt over zijn 
verhoudingsleer, maar zelden over de momenten waar de rit-
miek hakkelt en van richting verandert, en die de bezoeker/
bewoner uitnodigen tot het maken van keuzes, waardoor hij 
deel gaat uitmaken van de architectuur. Het is een vorm van 
architectuur die je alleen maar kan percipiëren doorheen tijd 
en niet doorheen een stilstaand beeld.” 
 “Eigenlijk wordt architectuur samengesteld uit een colla-
ge voor het moment”, gaat Van Hee verder. “Terwijl, als het 
ontwerpen van dieper komt, door ervaringen op te doen, je 
tijd nodig hebt. En dat ervaren, ik weet niet of daar tegen-
woordig nog de tijd voor is?” Zelf spendeerde ze destijds 
zo’n tien jaar aan het ontwerpen van haar eigen huis. Ze zag 
het als een vorm van retraite, waar je je verdiept in je eigen 
ding dat materie moet worden. 
 Zowel Van Hee als Goes werkten, elk op een afzonderlijk 
moment, aan het ontwerp voor de ModeNatie in Antwerpen. 
“In feite hebben we niet meer gedaan dan die ruimte daar 
opnieuw te zetten zoals ze was”, verduidelijkt Van Hee. “Als je 
iets herkent van een structuur die heel simpel is – kolommen, 
balken, plafond, ... – dan voelt iemand zich wel easy, want 
iedereen herkent dat ritme en de logica van de structuur.” 

Vertraging
Het is ook die elementaire ordening die binnen het werk van 
Dom Hans van der Laan stilte genereert. Zo schrijft Van 
der Laan zelf in een brief die Caroline Voet opnam in haar 
boek over zijn werk, A House for the Mind: ‘Door de orde van 
alle groottes in het gehele gebouw krijgen wij zo ook contact 
met de ruimte waarin wij leven. Dit is de effectieve oorzaak 
van de grote rust die van het gebouw uitgaat. Alles wat men 
ziet, ramen, deuren, kolommen, zalen, galerijen, tuinen en 
voorplein, het bevestigt ons steeds weer in de ruime waarin 
wij leven en dat is echt wonen: het beheersen van de ruimte.’ 2

 Die ordening en stilte is ook meesterlijk voelbaar in de 
documentaire Roosenberg van de Estse kunstenares Ingel 
Vaikla. Met een brief gericht aan de Maria-zusters van de 
abdij Roosenberg poneert ze: ‘I feel there is a secret bond between 
slowness and remembering, between speed and forgetting. Buildings 
have the capacity to transform, speed up, slow down and halt time. 
As if spaces protect silence.’ 3 
 Vaikla realiseerde ook de film Wiegbed, die inzoomt op 
het meubel dat nu architectuuratelier ontwierp voor Huis 
Perrekes. “De verstilling in de film dwingt je tot vertraging. 
Het is dit respect en de aandacht voor de kwaliteit van het 
moment, dat broodnodig is in zorgarchitectuur, en in het 
leven en in de architectuur in het algemeen”, beschrijft Ar-
mand Eeckels van nu architectuuratelier. 4 De materialiteit 
en elementaire eenvoud die het ontwerp uitstralen, doen je 
stil worden. Ook in de woning van architecte Marthe Van-
denabeele in de Bagattenstraat in Gent is de elementaire 
kracht van hun ontwerpen voelbaar. Met een houten open 
trap als protagonist, die je van de ene kamer naar de andere 
begeleidt, doorloop je stapsgewijs de woning die uitmondt 
in een dakterras. De betonnen tabletten langs de ramen zijn 
zo zorgvuldig uitgewerkt dat ze je uitnodigen om even te 
gaan zitten en uit te kijken op de stad. Een architectuurtaal 
van geborgenheid en dialoog, waar ook Caroline Voet over 
spreekt. Binnen haar uitgebreide onderzoek naar het werk 
van Dom Hans van der Laan 5 en de generatie architecten 
van de jaren 1970, beschrijft ze de relevantie van stilte anno 
2019: “Ik denk dat wij de taak hebben om ruimtes te ont-
wikkelen die menselijk zijn. We bouwen niet meer in het 
midden van het landschap. Wij bouwen in de stad, in het 
bestaande patrimonium. Wij hebben zo de verantwoorde-
lijkheid om met heel veel plezier en goesting dat bestaande 
patrimonium te leren kennen, de waarde daarvan in te 
schatten, en de technieken te ontwikkelen om daar mee 
om te gaan. Hierbij geloof ik dat we moeten streven naar 
een architectuur van dialoog en nabijheid die dicht bij de 
handeling en de ervaring ligt.” 

1 Tanizaki, J. (1977). In Praise of Shadows. Londen: Penguin Books, 
p. 9

2 Dom Hans van der Laan, 9 brieven aan de zusters van Abdij 
Roosenberg, april – augustus 1975

3 Kundera, M. (1997). Slowness. in Vaikla, I. (reg.), Roosenberg. hd 
video, België, kask, 2017

4 Armand Eeckels in een persoonlijke emailconversatie met de 
auteur.

5 Caroline Voet ontwikkelde onder meer een leerplatform over 
Dom Hans van der Laans werk: www.domhansvanderlaan.nl

Verander de wijze waarop u ruimte beleeft. 
En de wijze waarop u het hoort. 

Eleganza. Een ontwerp dat alle zintuigen prikkelt.

www.armstrongplafonds.be
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ons tijdschriftenarchief (1973–heden)

€ 250 (incl. btw) 

In dit nummer onderzoekt a+ wat 
de identiteit is van het ‘dorp’ en het 
‘platteland’ in een verstedelijkt ge-
bied als Vlaanderen of een eerder 
ruraal en postindustrieel gebied als 
Wallonië. De ruimtelijke uitdagin-
gen binnen een rurale context zijn 
divers: mobiliteit en bereikbaar-
heid; landschappelijke interven-
ties; of de behoefte aan een nieuwe 
architectuurtaal die tegemoetkomt 
aan de identitaire vraagstukken 
waar dorpen vandaag mee wor-
stelen. Wat is dorpsarchitectuur 
vandaag en wat zijn de effecten van 
de betonstop, de Mobiscore en de 
Bouwmeesterscan?

Village

  Erratum A+279
p. 61 ‘Nabij het Weststation in Anderlecht heeft A2D Architecture 2 design [en niet Osk-ar] de voormalige kantoren en ateliers van    

 elektroproducent aeg omgevormd tot een scholencampus met sportfaciliteiten.’
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