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Afbeelding 1.  Het Huis van IK





“The task of architecture is to create, maintain and protect silence. 
Great architecture is silence turned into matter, it is petrifi ed silence. As the 
thunder and clatter of construction has faded, as the shouting of workers 

has ceased, the building turns into a timeless monument of silence. 
And what a faithfulness and patience can be felt in the great works of 

architecture!”

Juhani Pallasmaa, “Six Themes for the Next Millennium” 
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Proloog
De laatste jaren groeit het besef dat stilte en rust een heilzame werking hebben op de mens en zijn omge-
ving. Stilte en rust zijn zelfs noodzakelijk voor leefkwaliteit, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Te midden 
van een samenleving die vooral gericht is op productie, consumptie en versnelling bieden stilte en rust 
ruimte voor waarden die verdieping en ontmoeting mogelijk maken. 

Stilte- en rustbeleving dragen bij tot een nieuwe visie op de stad en het leven van alledag. Ze boort als het 
ware een ‘poëtische laag’ aan, een vaak verborgen, veronachtzaamde dimensie binnen de werkelijkheid 
die erg levenskrachtig kan zijn. Als je open staat en stil bent in jezelf, kun je makkelijker omgaan met de 
vele gedaantes van de stad. Soms ontdek je dan onvermoede mogelijkheden binnen de bestaande, vaak 
weerbarstige werkelijkheid.

In oktober 2012 ben ik, tesamen met 13 andere studenten, begonnen aan mijn afstudeerproject Architec-
tuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Thema van dit afstudeeratelier was “Highway City Cologne”. 
Mijn afstudeeronderwerp vindt zijn oorsprong in een interesse in architectuur en de maatschappij. Mijn inte-
resse voor het onderwerp werd gewekt toen ik een half jaar geleden een krantenartikel las. Dit krantenartikel 
vermelde dat jonge mensen niet meer de meest productieve krachten op de werkvloer waren, dit was vol-
gens onderzoek van TNO vooral te wijten aan de druk die de jonge generatie zichzelf oplegt in hun sociale 
leven. Hierdoor kunnen ze minder productief zijn op de werkvloer en lopen ze steeds vaker aan tegen stress 
en/of depressieklachten. Iets wat heel herkenbaar is voor mijzelf, aangezien ik mezelf er ook regelmatig op 
betrap dat ik te weinig rustmomenten pak in een week.

Voor mijn afstudeeronderzoek richt ik mij op de zin en de onzin van rust, en de rol die je als architectect 
daarbij hebt. Hoe kan je een gebouw ontwerpen dat de bezoekers laat stilstaan en laat genieten van de rust 
en stilte?  

Afbeelding 2.  Visualisatie ontwerp. 
Hoi!
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Ruim 2000 jaar geleden streken de eerste mensen al neer in het 

gebied dat we nu kennen als Keulen. Gedurende deze 2000 jaar is 

de stad regelmatig strijdtoneel geweest van confl icten zowel binnen- 

als buiten de stadsmuren. Regelmatig speelde religie hierbij een rol, 

met de verschillende Aartsbisschoppen van Keulen die veel macht 

genoten, en de maatschappij die zich afzette op deze macht. 

Keulen is een stad waarin religie en maatschappij voortdurend aan 

ontwikkeling onderhevig zijn.

Deze kerkelijke macht neemt onder invloed van de secularisatie 

in Europa zienderogen af. Waar Keulen vroeger een katholiek 

bolwerk was in Europa worden de grote aantal kerken die Keulen 

rijk is steeds minder bezocht. Tegelijkertijd is een andere tendens 

waarneembaar waarin spiritualiteit, meer individueel georienteerd, 

sterk in populariteit stijgt. Het is waarneembaar dat men zoekt naar 

mogelijkheden om zich even terug te trekken uit de druk van alle 

dag, voor een kort moment of voor een langer verblijf. Het is een 

behoefte aan bezinning die zijn grondslag heeft in het toenemende 

stressaspect van de westerse maatschappij. Zo blijkt bijvoorbeeld 

dat jongeren steeds vaker last hebben van een depressie of van het 

“burn-out” symptonen. Het is relevant om een plek te vinden voor 

deze nieuwe rustzoekers, niet ver buiten de stad, maar in de drukte 

waar men de behoefte om tot rust te komen sterker ervaart. 

Samenvatting
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Deze religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen in de context 

van de stad Keulen vormen de aanleiding voor het stellen van de 

onderzoeksvraag; “Op welke wijze kan een bezinningsruimte in 

Keulen met een herinterpretatie van religie en maatschappij 

worden ontworpen?”  Deze vraag wordt beantwoord twee 

deelaspecten onderzocht; een herinterpretatie van religie en 

maatschappij in Keulen en een architectuur voor een bezinningsruimte 

zonder specifi eke religieuze verbondenheid. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden vertaald naar een ontwerp in de hoogstedelijke 

context van Keulen. 

Het defi nieren van een herinterpretatie van religie en maatschappij 

in Keulen is onderzocht met behulp van literatuuronderzoek en het 

interviews met specialisten op het gebied van architectuur in Keulen. 

Opmerkelijk was dat religie en architectuur een belangrijke item was 

voor architecten in Keulen. Toch was het, bijzonder genoeg, een 

buitenstaander die het Kolumba museum mocht bouwen op de 

ruïnes van de “Madonna of the Ruins” van Gottfi red Böhm. Terwijl 

ook Keulense architecten de spanning opzoeken tussen religie en 

maatschappij.

Het bepalen van een architectuur voor een bezinningsruimte die 

niet verbonden is aan een religieuze overtuiging  is gedaan met 

behulp van een analyse van ruimten van gerelateerde projecten. 

Er is gekeken naar beelden en er is gebruik gemaakt van een 

persoonlijke beleving van deze ruimten. In deze analyse kwam 

naar voren dat, voordat er van rust en bezinning gesproken kan 

worden, de ruimte aan verschillende voorwaarden moet voldoen. 

Belangrijkste criterium is dat de ruimte een vervreemding van de 

buitenwereld  zal moeten behelzen. Daarbij is het belangrijk dat de 

ruimte rust uitstraalt door een streng matenstelsel; ritme en repetitie 

zijn essentieel waar uitzonderingen afl eiden van de rust. En net zoals 

een altaar van een kerk of kapel, heeft de ruimte een duidelijke focus 

nodig, het sublieme.

De uitkomsten van het onderzoeken resulteren in een ontwerp 

midden in het centrum van Keulen. Er is gekozen voor een 

bijzondere locatie. Op een steenworp afstand van misschien wel de 

drukste plek van Keulen, de Dom van Keulen, bevindt namens ook 

misschien wel het stilste plekje van de Keulense binnenstad. Daar, 

in de Mariengarten, wonen nu de heren van de Domkapiteel die 

verantwoordelijk zijn voor de Dom.

Een gebied wat al eeuwenlang in handen is geweest van het 

Aartsbidom Keulen, zo heeft er onder andere een klooster en 

een kerkje gestaan. Direct na de oorlog is dit gebied opnieuw 

ingericht om woningen te verschaffen voor de Domheren. Zij 

vonden deze plek van rust door twee barrieres rond het gebied 
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voor langere tijd verblijven. Beide doelgroepen beleven stilte en 

bezinning echter op een andere manier. Waarbij mensen die slechts 

een half uur rust komen zoeken genoeg hebben aan vervreemding 

en meditatie, gaat het bij mensen die in het gebouw wonen om een 

dieper gewortelde onrust in de geest. Deze onrust zal meer gebaat 

zijn met lucht en ruimte. Deze twee concepten zijn terug te vinden in 

de hart van de plattegronden.

Als materiaal is gekozen voor een krachtig en een natuurlkijk 

materiaal. Waar hout nog als fragiel kan worden bestempeld moet 

het gebouw vooral kracht uitstralen. Kracht om de drukte en chaos 

van de binnenstad buiten te houden. Tevens is beton door zijn 

plasticiteit in staat abstractie in detaillering tot een moderne perfectie 

te verkrijgen; muren en wanden kunnen, als men in het werk stort, 

naadloos in elkaar overgaan. Er is tevens gekozen om het beton te 

stampen, zodat een gelaagdheid en kleurschakering een bijzonder 

licht en kleurspel zal creëren op de wanden. Dit zorgt er tegelijk 

voor dat het, over het algemeen bekend staande “saaie”, beton een 

ambachtelijke perfectie krijgt.

te laten bouwen; aan de ene kant een geluidswal van woningen 

aan de Komodienstrasse, aan de andere kant het WDR (West 

Deutsche Rundfunk) ensemble. Deze barrieres met het gebied en 

de (hectische) binnenstad waardoor het gebied zelf een erg intiem, 

rustig en vooral groen karakter heeft gekregen. Het is dan ook deze 

locatie die ideaal is gebleken om een nieuwe vorm van rust en stilte 

in Keulen te introduceren.

Het ontworpen gebouw speelt in op de druk en stress die door 

jongeren wordt ervaren bied hier, voor de korte momenten dat 

men het gebouw kan bezoeken, voor een sereniteit en rust. Bij het 

betreden van het gebouw vervreemd men van de stad daar buiten 

en gaat men in zijn geheel op in de heldere organisatie van het 

gebouw. Mocht men langer willen blijven en opgenomen worden in 

een gemeenschap van mensen, kan men in het verblijf op de eerste 

etage van het gebouw komen wonen. Dit kan voor een periode van 

een week, een maand maar ook een jaar. 

Het gebouw is hierdoor te beleven op twee verschillende niveau’s; 

in de kelder het publieke gedeelte waarin iedereen, die stilte zoekt, 

welkom is om binnen te lopen. Op de eerste etage kunnen mensen 
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Het resultaat is bijzondere een bezinningsruimte in het 

centrum van Keulen waarin een herinterpretatie van religie 

en maatschappij in Keulen tot uitdrukking komen. Er wordt 

ingespeeld op stress en depressies in de moderne maatschappij 

en de behoefte aan bezinning in ruimtes die niet aan specifi eke 

religies gebonden zijn. Het onderzoek vormt een bijdrage in 

het vormgeven van nieuwe vormen van bezinning, waarvan de 

architectonisch houding kan worden toegepast bij vergelijkbare 

projecten in een andere context.  Daarnaast vormt het een 

bijdrage in de architectonische interpretatie van de inbreiding 

in de stad Keulen dat gebruikt zou kunnen worden in steden 

met eenzelfde architectuur of historische stedebouwkundige 

ontwikkeling. De onderzoeksmethode kan worden toegepast 

op situaties met een vergelijkbare maatschappelijke en 

religieuze achtergrond. 
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 1.1 Opgave

Dit afstudeeronderzoek voor de Master architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven vindt zijn 

grondslag in een persoonlijke fascinatie voor de transformatie van de stad Keulen onder invloed van religieuze 

en maatschappelijke ontwikkelingen. Keulen is sinds het begin van zijn bestaan sterk verbonden geweest 

met religie doordat de aartsbisschop er gevestigd was en deze een sterke invloed heeft uitgeoefend op de 

ontwikkeling van de stad. Ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben de stedebouwkundige structuur 

beïnvloed door bijvoorbeeld de opkomst van de handel waarvoor gebouwen en nieuwe vormen van transport 

werden geïntroduceerd. Sinds die tijd is de spanning tussen religie en handel nooit meer afgenomen.

Religie en maatschappij in Keulen

Deze spanning tussen religie en maatschappij is door de jaren heen aan veranderd. De rol en invloed van de 

katholieke kerk is sterk verminderd. Daarentegen is er een opkomst van spiritualiteit met allerlei nieuwe vormen 

van religieuze interpretaties. Dit maakt dat de grote hoeveelheid aan kerken met de daarbij behorende symboliek 

niet meer geschikt is voor het grote publiek dat het eens had. Steeds groter wordende hoeveelheid kerken 

in en rond Keulen staan ter discussie voor herbestemming of zijn inmiddels al voor een ander doel ingericht. 

Echter de religieuze gebouwen bezitten ook een ruimtelijke kracht tot bezinning die voor spiritualiteit eveneens 

relevant is. In dit rapport wordt onderzocht op welke wijze een gebouw een hedendaagse interpretatie van 

religie en maatschappij verenigd kunnen worden in een gebouw voor bezinning in Keulen. Hier zal kort worden 

uitgelegd wat binnen het onderzoekskader valt en hoe het onderzoek is opgebouwd.

AAfbeelding 3.  Foto van model bezinningsruimte.

Vorige pagina:
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Onderzoekvraag

De onderzoeksvraag luidt; “Op welke wijze kan een 

bezinningsruimte in Keulen met een herinterpretatie van religie 

en maatschappij worden ontworpen?” 

Deelvragen

Om deze vraag te beantwoorden worden drie deelvragen 

beantwoord. 

1) Op welke wijze kunnen religie en maatschappij worden 

geïnterpreteerd in de hedendaagse context van Keulen?

2) Op welke wijze kan een bezinningsruimte, ongebonden aan 

specifi eke religieuze stromingen, worden vormgegeven?

3) Op welke wijze kan een gebouw voor bezinning zijn plek vinden 

in de hoogstedelijke context van Keulen?

Relevantie

Het is relevant om dit te onderzoeken vanwege de vraag naar 

nieuwe onthaastingsvormen. Een van de redenen is een constante 

vraag naar prestatie die in toenemende mate leidt tot stress in de 

westerse maatschappij. Er is een groeiende vraag naar ruimten om 

te ontsnappen aan de dagelijkse patronen. Dit kunnen ruimten zijn 

waar een kort bezoek mogelijk is of een bezoek voor langere tijd, 

een herinterpretatie van een klooster. Vanwege het dynamische 

levenspatroon is geen gebouw ver buiten de stad maar in het 

kloppende hart van Keulen dichtbij voor de doelgroep van dit 

gebouw. Het is een locatie in het centrum waar de spanning 

tussen religie en maatschappij de stad heeft gevormd en nog 

steeds de dienst uitmaakt. Een locatie op een steenworp afstand 

van de kathedraal, het station en het winkelcentrum en een rustiek 

binnenhof, voorheen gebruikt door de aartsbisschop. 

Daarnaast is Keulen een stad waarin inbreiding en herbestemming 

een grote rol speelt sinds de tweede wereldoorlog waarin delen van 

de binnenstad verwoest zijn. Maar de inbreiding is nog steeds een 

actueel thema. Er is een symbiose ontstaan van oude en nieuwe 

gebouwen waarbij allerlei architectonische interpretaties telkens 

opnieuw ter discussie staan. 
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Onderzoekskader

Het kader van dit onderzoek concentreert zich binnen religie en 

maatschappij in Keulen. Daarbij wordt met namen gekeken naar een 

architectonische en stedebouwkundige interpretatie van dit thema. 

Andere specialisaties vallen niet binnen dit onderzoekskader. De 

nieuwe interpretatie van religie concentreert zich een architectonisch 

onderzoek. Een sociale analyse wordt daarbij buiten beschouwing 

gelaten. 

Methodologie

Om te komen tot een goede herinterpretatie van religie en 

maatschappij wordt allereerst onderzocht wat religie en maatschappij 

in de context van Keulen betekenen. Dit wordt gedaan door 

gebruik te maken van literatuur onderzoek en het interviewen van 

verschillende experts. Er is gekozen om experts op het gebied van 

architectuur van de stad Keulen, met grote naam, te raadplegen. 

Hen wordt gevraagd naar een architectonische, stedebouwkundige, 

religieuze en maatschappelijke interpretatie van de stad. Deze 

interviews leiden tot een eigen defi nitie van religie en maatschappij in 

de context van de stad Keulen.

Om te onderzoeken wat een bezinningsruimte is die past bij deze 

opgave wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie en een 

persoonlijke interpretatie van ruimten van gerelateerde projecten. 

De focus ligt hierbij op het gebruik van architectonische middelen 

waaronder licht en materiaal om stilte te verwezelijken.

Daarnaast worden de stedenbouwkundige transformaties van 

Keulen onderzocht en in relatie gebracht met de projectlocatie. 

De transformaties worden onderzocht aan de hand van het naast 

elkaar leggen van stadsplattegronden van Keulen door de jaren 

heen. Dit levert een analyse op van de projectlocatie en zorgt voor 

een weloverwogen inbedding in de stedenbouwkundige structuur. 

De defi nitie van religie en maatschappij in Keulen samen met de 

ondervindingen van de verkenning van een bezinningsruimte en 

de stedenbouwkundige analyse leveren aanleidingen voor het 

gebouwontwerp.



Afbeelding 4.  Nord-Sud Fahrt ter 
hoogte van het WDR ArchivHaus.
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We zijn nog nooit zo welvarend geweest en de technologische ontwikkelingen nemen bijna exponentieel 

toe. Waar we tien jaar geleden nog verbaasd opkeken naar mensen met een mobiele telefoon, lopen we nu 

massaal rond met een smartphone, die naast bellen en smsen ons ook op de hoogte houd van al het andere 

wat er gaande is op de wereld. Helaas kunnen deze ontwikkelingen ook een negatieve uitwerking hebben 

op ons welzijn.

Voor veel psychologen geeft het een hoop stof tot nadenken, het moderne leven is druk, snel en kent maar 

weinig rustmomenten. Ik betrap mezelf er ook regelmatig op als ik op mijn vrije zondagavond op de bank zit, 

hoewel het eigenlijk mijn enige rustmoment van de week is, blijf ik bezig met het vergaren van informatie. Of 

het nu op Facebook of waar dan ook is. De nieuwe generatie schakelt ontzettend snel tussen verschillende 

taken, maar kunnen ons moeilijk op één specifi eke taak toeleggen, laat staan rust nemen.

Voor een deel is onze jachtigheid goed te verklaren vanuit ons hogere levenstempo. Want in de afgelopen 

eeuw, en met name de afgelopen decennia, is alles om ons heen een stukje versneld. We kunnen ons 

vandaag de dag niets meer voorstellen van de slakkengang waarmee onze computers tien jaar geleden 

ratelend en steunend een website laadden, en als we per ongeluk naar een zwartwitfi lm zappen, dan vallen 

we bijna in slaap bij de urenlange blikken die de hoofdpersonen met elkaar wisselen. Duurde het een paar 

decennia terug nog minstens een week voordat je een brief naar Amerika had gestuurd en antwoord had 

gekregen, nu sturen we een mailtje en hebben we soms al binnen vijf minuten antwoord.

1.2 Noodzaak
 tot bezinning
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Wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat dit snellere tempo 

niet enkel in onze omgeving zit; oa. snellere auto’s en computer. 

In 1997 vergeleek de Amerikaanse psycholoog Robert Levine het 

levenstempo van verschillende steden over de hele wereld. Hij keek 

daarvoor naar drie kenmerken: de snelheid waarmee voetgangers 

over een brede stoep in de binnenstad liepen; de tijd die een 

postbeambte erover deed om een postzegel af te rekenen; en de 

stiptheid van openbare klokken. West-Europese steden bleken het 

hoogste tempo te hebben, op het Latijns-Amerikaanse continent 

ging het leven het traagst. Hoe meer industrialisatie en individualisme, 

hoe hoger het levenstempo is, concludeert Levine.

Dit jaar herhaalde de Britse psycholoog Richard Wiseman het 

onderzoeksgedeelte van de loopsnelheid, en vergeleek zijn 

uitkomsten met die van  Levine. Hij deed een interessante ontdekking: 

we zijn het afgelopen decennium over de hele wereld gemiddeld 10 

procent harder gaan lopen. Singapore staat inmiddels bovenaan de 

lijst van snelst wandelende steden, met een gemiddelde snelheid 

van 6,24 kilometer per uur: maar liefst dertig procent sneller dan 

tien jaar terug. Utrecht staat op de negende plaats, vlak achter New 

York.
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Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 30-ers niet meer de meest 

productieve medewerkers zijn op het kantoor. Volgens onderzoek 

van het TNO heeft zelfs 1 op de 6 laagopgeleide jongeren burn-out 

klachten.  Verder neemt de gemiddelde aantal burn-out klachten 

over de beroepsbevolking toe van 11% in 2011 naar 13% in 2012. 

Een schrikbarende hoeveelheid jongeren ondervindt dus klachten 

van teveel druk op de schouders. 

Het is dan ook deze doelgroep die het meeste zal profi teren van 

een andere levensstijl. Een levenstijl die wellicht, net zoals mensen 

vroeger naar de kerk gingen, zo af en toe een moment van rust in de 

week zal moeten hebben. Een moment waarbij de buitenwereld kan 

wachten, en enkel rust en stilte tot de gedachte door kan dringen. 

Geweldig zou zijn als deze in de binnenstad van Keulen gebouwd 

zou kunnen worden, net zoals Helsinki er sinds kort eentje heeft; 

“De Chapel of Silence” (zie pagina 45).

Als een sneller tempo in een maatschappij eenmaal gewoon is 

geworden, kan het nauwelijks nog vertraagd worden, schrijft de 

Duitse wetenschapsjournalist Stefan Klein in zijn boek Tijd. Een 

gebruiksaanwijzing. Snelheid werkt verslavend, legt hij uit: ‘Het 

dagelijkse gejacht en de stroom indrukken brengen ons in een 

toestand van voortdurende stimulatie, waardoor we ons alert 

voelen.’ En hoewel we achteraf vaak niet precies kunnen aangeven 

wat we hebben bereikt in zo’n haastdag, voelen we ons geweldig 

nuttig en effi ciënt door de snelheid ervan.

Uit deze gegevens komt duidelijk naar voren dat we sneller zijn 

gaan leven. Maar dat niet het enige, ook de torenhoge ambities 

die we onszelf opleggen. En het verwachtingspatroon waar we aan 

moeten voldoen sinds de sociale media als Facebook en Twitter 

zorgen ervoor dat we nauwelijks nog stil zitten in ons persoonlijke 

leven. Contacten zijn sneller gemaakt.. maar niet altijd ten goede. 





2. Religie en Maatschappij

AAfbeelding 5.  Kaart van Keulen 
omstreeks 1633
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 2.1 Geschiedenis 
van Keulen

Keulen behoort tot de oudste steden van Duitsland. De eerste sporen stammen nog van voor de Romeinse 

tijd, en voor de jaartelling. De eerste bewoners van het gebied, de Eburonen, waren gevestigd in het huidige 

stadsdeel Deutz. Echter toen de Romeinen tot aan de Rijn oprukte in 19 v.C. werd de nederzetting naar de 

andere kant van de Rijn verplaatst. Zo ontstond een nieuwe nederzetting, die de Romeinen omdoopten tot 

Colonia Agrippina. Deze nederzetting werd naar Romeins gebruik opgezet, waar twee hoofdassen elkaar 

kruisten werd het Forum gebouwd, met daaromheen alle andere overheidsgebouwen. 

De Romeinen gebruikte de stad in de beginjaren voornamelijk als garnizoensstad, waar Romeinse legioenen 

vreedzaam samenleefde met de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Hier kwam verandering in toen de 

toenmalige Romeinse Keizer Claudius (10 v. Chr. - 54 n. Chr.) trouwde met de dochter van een in Keulen 

gelegerde veldheer. Claudius besloot ter eren van haar de stad om te dopen tot gouverneursstad, veranderde 

de naam naar “Colonia Claudia Ara Agrippinensium” en bouwde een muur om de stad. De welvaart was hoog 

in de stad, dit kwam mede door de handel. Onder andere wijn, metalen, huiden en leer werden in Keulen 

verhandeld. In de 4e eeuw na Christus werd de stad veroverd door de Franken, in deze tijd nam welvaart en 

rijkdom enorm af. Tevens behielden zij enkel de stadsmuur en de, tot dan toe, eclectische kerk.

Religieus speelde de stad sinds die tijd ook een belangrijke rol in de regio. Zo bouwden de Romeinen al een 

tempel in de stad, die mensen van heinde en verre naar de stad moesten trekken. Op deze manier hoopte 

de Romeinen de macht in de regio te vergroten. Toen de Franken het Christendom in Keulen introduceerde 

werd de bisschop van Keulen al snel een machtig politiek persoon in de regio. In 794 n. Chr. verhief Karel 

Afbeelding 6.  Martyrium der heiligen 
Ursula vor der Stadt Köln, unknown 
artist (1411)
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de Grote de bisschop Hildebold van Keulen tot aartsbisschop, de 

bisschoppen van Luik, Minden, Utrecht, Munster en Osnabrück 

werden onder gezag van de bisschop van Keulen gesteld.

De macht van de Aartsbisschop nam hierna enkel nog maar 

toe binnen het Heilige Roomse Rijk, op enig moment werd de 

Bisschop van Keulen zelfs voornaamste hoogwaardigheidsbekleder 

en rechterhand van de Keizer van het Heilige Romaanse Rijk. 

De stad zelf ontwikkelde zichzelf in die tijd als “het Rome van het 

Noorden”, binnen de stadsmuren werden vele kerken en kloosters 

gebouwd, buiten deze muren tal van Stiftkirchen. Dit waren kerken 

gebouwd door de vooraanstaande adel, hertogen of de koninklijke 

familie. Uiteindelijk werd de skyline van de stad gedomineerd door 

kerktorens en andere religieuze gebouwen. (zie afbeelding 6)

Omstreeks 950 na Christus groeide Keulen uit tot belangrijke 

handelsstad, dit had het te danken aan de gunstige ligging op twee 

belangrijke handelsroutes; de oude Romeinse route en de Rijn. 

Ook speelde de Aartsbisschop van die tijd, Bruno I, daarbij een 

belangrijke rol. Hij ging op vele handelsmissies om de bondgenoten 

en handelspartners te vinden. In deze periode ontstonden 

langzaamaan gildes, waarin de verschillende ambachten van de stad 

zich verenigde. Onder leiding van deze gildes werden ook normen 

geformuleerd waaronder geproduceerd moest worden, waardoor 

producten uit Keulen van uitzonderlijk hoge kwaliteit werden. De 

stad breidde uit richting de Rijn met een groot koopmanskwartier. 

Zo werd de stad weer de rijkste stad aan de Rijn, en handelde zij 

onder andere met Antwerpen en Engeland. 

Toch kende de stad ook mindere tijden, en werden deze voornamelijk 

veroorzaakt door confl icten buiten of binnen de stadsmuren. Zo 

zorgde de oorlog tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Engeland 

voor een sterke daling van de export. Ook binnen de stadsmuren 

ontstond frictie. Nadat Aartsbisschop Anno II een handelsschip met 

waren vorderde, kwam de bevolking in opstand. Na drie dagen 

besloot Anno II de opstand met harde hand te beëindigen.

Toch groeide de macht van de gegoede burgerij aanzienelijk na 

deze opstond. Zo werd zij verantwoordelijk voor de verdediging van 

de stad. Hiertoe werd zij zelfs in staat gesteld belasting te heffen 

onder de bevolking.
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Afbeelding 7.  Spoorbrug Keulen met op 
de achtergrond de Dom van Keulen.
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0 - Roman City 1300 1575 - Braun Hogenberg

1888 - Stübben 1950 - Schwarz

Afbeelding 8.  Ontwikkeling van 
Keulen.
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Het kwam tot een volgende wapenfeit toen de burgerij, 

zonder medeweten van de Aartsbisschop, tijdens een reis van 

laatstgenoemde een nieuwe stadsmuur bouwden rond de stad. De 

Aartsbisschop voelde zich hierdoor al snel bedreigd in zijn positie 

in de stad. De rijke families maakte al snel de dienst uit in de stad, 

en ging zelf ook recht spreken en al snel kwam hier de handel bij. 

Samen met de trots voor hun stad groeide ook de weerzin tegen de 

Aartsbisschop, de inwoners wilden zelfstandigheid. 

Kort na het begin van de bouw van de Dom van Keulen bereikte 

de onvrede zijn climax. Toen beide strijdende partijen een andere 

kant kozen in de strijd tussen de Hertog van Brabant en de Hertog 

van Gelre werd de strijd beslist in het voordeel van de burgers. 

De Aartsbisschop van Keulen werd gevangen genomen en pas 

vrijgelaten toen hij de Rijkstad Keulen politieke vrijheid had gegeven. 

De Aartsbisschop van Keulen werd verbannen uit de stad, hij nam 

residentie in Bonn en later in Brühl. Het duurde ruim 500 jaar voordat 

hij weer terug zou keren naar zijn stad. 

Waar Keulen gedurende de middeleeuwen één van de rijkste 

steden van Europa was, verloor het deze positie in de 14e eeuw, 

toen een handelsovereenkomst tussen verschillende Oost-Duitse 

steden belangrijke handelspartners overnamen. Uiteindelijk werd 

Keulen hierdoor gedwongen zich aan te sluiten bij de hanzesteden. 

Hierdoor kwam de rijkdom al snel terug naar de stad.

De middleeuwse geschiedenis van Keulen is dus zonder meer een 

hele rijke geschiedenis te noemen, maar ook een turbulente. En al 

worden de bewoners van Keulen geregeeerd door de Romeinen, 

de Franken of Rooms-Katholieke kerk, ze houden hun trots voor de 

stad en hun sterke handelsdrift. Dit heeft de stad niet alleen een hele 

rijke stad gemaakt, maar ook een hele trotse stad. Deze trots heeft 

ook meerdere keren tot een strijd met de Aartbisschop gelieid. Een 

strijd die zelfs met Aartbisschop Meisner, die inmiddels zijn aftreden 

bekend heeft gemaakt, voortduurt.
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2.2 Religie en 
Maatschappij

Zoals gebleken uit de geschiedenis van Keulen heeft de relatie tussen religie en keulen een tumulteuze start 

gekend. Nu is het echter niet veel anders; de macht van de Aartbisschop Meisner is lang niet meer zo groot 

als dat het vroeger was. 

Zoals de geschiedenis van de Keulen al heeft geïllustreerd is wrijving tussen religie en maatschappij van alle 

tijden. Maar is deze spanning kenmerkend voor Keulen als stad? Of is er wereldwijd een bredere tendens te 

zien van ontworteling van het geloof? 

Uit het onderzoek “God in Nederland” (2006) blijkt dat er steeds meer mensen gelovig zijn, echter vormt West-

Europa hier een uitzondering op. Prof Dr. Gerard Dekker, emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de 

Vrije Universiteit, beschrijft in zijn boek “Heeft de kerk zichzelf overleefd?;

“Want hoe men het ook wend of keert, de kerk wordt zowel door binnen- en buitenstaanders overwegend 

gezien als de vorm waarin de christelijke godsdienst gestalte aanneemt. Denken we dus, voor nu of voor 

de toekomst, anders over de aard van de christelijke godsdienst, dan zullen we ook anders over de 

wenselijkheid of noodzakelijkheid van de kerk denken.”

Voornaamste oorzaak van deze secularisatie zijn volgens Prof. Dr. Gerard Dekker de verschillende ontwikkelingen 

die de religie en de maatschappij doorgemaakt hebben in de geschiedenis. 
Afbeelding 9.   St Ursula in Keulen
Afbeelding 10.  St. Ursula tijdens het 
Ambiance festival.
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groei van de kerk in zijn beginjaren: de “boodschap”, de kwaliteit 

van het geloof, die aantrekkelijk was voor heidenen, omdat zij meer 

bood dan de bestaande goden (1) en het feit dat de christelijke 

gemeenschappen een open netwerk naar de heidense wereld 

vormden (2). 

De boodschap hield verlossing uit de ellende in, de belofte voor 

leven na de dood. Ook naastenliefde en positieve houding ten 

opzichte van de vrouwen waren belangrijke pijlers. Toch waren het 

uitgerekend de Romeinen die het Christelijke geloof groot maakten; 

Keizer Constantijn gebruikt het geloof omstreeks 312 om het hevig 

versplinterde Romeinse Rijk bij elkaar te houden. “Het christendom 

had het Romeinse rijk niet nodig om te blijven bestaan, het Romeinse 

rijk had het christendom nodig.” 1

“Zowel de christelijke godsdienst als de kerk hebben in de 

loop van de tijd zich sterk aan het heersende culturele klimaat 

aangepast. Maar nu dat klimaat verandert, zal ook de vormgeving 

van de godsdienst en de van die kerk moeten veranderen.” 

In zijn boek geeft Gerard Dekker een uitgebreide analyse over de 

totstandkoming van de kerk. Hij spreekt van vijf verschillende fases 

waarin de kerk zich ontwikkelt tot de kerk die wij vandaag de dag 

kennen. 

Kerk in wording

Allereerst spreekt hij over de “kerk in wording”, waarbij de kerk zoals 

hij is ontstaan volgens geschiedskundige wordt besproken. De 

Amerikaanse socioloog Stark, die het onstaan van het christedom 

heeft bestudeert, noemt als twee belangrijkste ‘verklaring’ voor de 
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De kerk werd in deze tijd niet alleen meegezogen in machtsbejach, 

maar had sinds Constantijn een verantwoordelijkheid gekregen die 

ze niet zomaar naast zich neer zouden leggen.

“Analyseert men de verhouding tussen religie en politiek, of 

tussen kerk en staat als maatschappijl verschijnsel, dan kan heel 

goed worden volgehouden dat spanningen en confl icten meer 

van de hand liggen dan de afwezigheid daarvan. Zowel religie 

als politiek hebben immers te maken met de ordening van het 

individuele en maatschappelijke leven. In beiden worden normen 

geformuleerd en uitgedragen aangaande de inrichting daarvan. 2

Een gevestigde kerk

Met de offi ciële acceptatie van Keizer Constantijn werd de Christelijke 

Kerk de staatskerk van het Romeinse Rijk. Dit had grote gevolgen 

voor de het kerkelijk leven en zijn positie binnen de samenleving. 

Niet alleen nam deze fors toe, maar werd langzaamaan ook een 

zeer gewaardeerd instituut in deze samenleving.

Voor het eerst in zijn geschiedenis stond de kerk niet meer los, of 

zelfs tegenover, de staat, maar zij stond naast de staat. In deze 

periode, die tot ongeveer de middeleeuwen duurden, zijn de kerk 

en de staat met elkaar verweven. Vorsten konden hun ambt nog 

maar moeilijk uitoefenen zonder begunstiging van de kerk. Maar 

andersom was ook het geval; immers werd de bisschop door de 

vorst benoemd. De macht van de kerk werd steeds groter doordat 

de boodschap het enige was, die de wisselvalligheid van de aardse 

koninkrijken kon overleven.

1. Rodney Stark, The First Urban 
Christians - The Social World of 
the Apostle Paul (New Haven and 
London 1983), 108 e.v.
2.  L. Laeyendecker, Religie en 
politiek - Verkenning op een span-
ningsveld (Kampen 1985), 14.
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De verscheurde kerk

De volgende fundamentele verandering vindt plaats in de 

middeleeuwen. In deze periode vind de Reformatie plaats, de 

beweging die de kerk verscheurd in verschillende kerken. Vanaf 

dat moment hebben we dan ook niet meer met één kerk te 

maken. Naast de Rooms-Katholieke kerk ontstaan er verschillende 

protestantse kerken. 

Maar de Reformatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zij vormde 

als het ware een onderdeel van de fundamentele verandering die 

de samenleving en cultuur van die tijd doormaakten. In deze periode 

ontstaat het begin van een lange ontwikkeling die in de moderne 

samenleving zou resulteren. Deze culturele ontwikkeling heeft 

natuurlijk zijn invloed op het godsdienstige leven. 

Terwijl de middeleeuwse mens sterk georiënteerd was op het 

hiernamaals, ontstond door de Renaissance een nieuw wereldbeeld, 

waarin de mens in déze wereld centraal staat. De aandacht voor de 

mens in deze wereld zorgde ervoor dat mensen niet zonder meer 

het aangereikte aannam, maar dat men eerder oordeelde op grond 

van eigen onderzoek. De Humanisten van deze tijd streefden naar 

een grotere mondigheid van de mens.
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Op de langere termijn zorgden deze Humanisten met de Reformatie 

voor een versnippering van de macht van de kerk. Zijn vernieuwde 

zwakkere positie in de samenleving zorgden ervoor dat  algehele 

macht van de kerk op de maatschappij af zou nemen.

Een beknotte kerk

Deze ontwikkeling zet gestaag door na de middeleeuwen. In 

deze periode zien we dat de grenzen tussen de kerk en de staat 

geleidelijk verschuiven in het voordeel van de staat. Hoewel de staat 

prijs stelde op inmening van de kerk in allerlei activiteiten bepaalde 

deze zelfde staat voortaan we de grenzen waarbinnen dit gebeurde. 

Er was ook een nauwe fi nanciële band tussen de overheid en de 

kerk; onder andere werden kerkgebouwen gebouwd op kosten van 

de staat. Deze fi nanciële steun van de staat zorgde ervoor dat de 

staat steeds meer invloed uitoefende op het kerkelijk leven. Deze 

situatie duurde tot de 18e eeuw, ten tijde van de Franse Revolutie, 

of belangrijker nog, de Verlichting.

De Verlichting introduceerde een hele nieuwe manier van denken 

in Europa. De mensen werden minder makkelijk te overtuigen 

door vooroordelen, maar werden gevoeliger voor rede de 

toetsteen die de waarheid bepaalden. De fi losoof Kant schreef 

hier over:

“Verlichting is de uittocht van de mens uit zijn door eigen 

schuld ontstane onmondigheid. Die onmondigheid is te 

wijten aan jezelf als het je niet ontbreekt aan verstand, maar 

aan besluitvaardigheid en moed, de moed om zelfstandig 

na te denken, zonder de leiding van een ander. Wees zo 

moedig je eigen verstand te gebruiken! Dat is het motto van 

de verlichting.”3

Interessant in deze periode was, dat de meeste verlichtingsfi losofen 

christenen waren, en aanvankelijk niet anti-godsdienstig waren. 

Toch riepen ze op onderscheid te maken tussen de rede en het 

geloof. Maar legden zij wel de grondslag voor de secularisatie 

en de leegloop van de kerken die we vandaag de dag kennen.
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Afbeelding 11.  Kolumba, Keulen, 
Peter Zümthor.
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manier. Je zou dus kunnen zeggen dat het individualistische van de 

maatschappij ook zijn intrede heeft gedaan in het geloof. 

Deze nieuwe vorm van ‘individualistisch’ geloof, of spiritualiteit, neemt 

vaak zijn toevlucht buiten de kerk. Zo gaan er bijvoorbeeld steeds 

meer mensen in ‘retraite’ in kloosters. Waar de mensen zich beter 

gehoord voelen dan in de kerk. Maar ook groeit het publiek dat voor 

meditatie en bezinningsworkshops. Waar de mensen vooral leren 

rust te zoek in zichzelf.  

Conclusie

Grofweg zou men kunnen stellen dat de relatie tussen religie en 

maatschappij in drie belangrijke fases is onder te verdelen; “De 

periode van HIJ”, “De periode van WIJ” en “De periode van IK”.

Met de periode van HIJ duiden we de tijd voor de verlichting aan, 

mensen gingen naar de kerk om uit de boodschap van God te 

leren. De pastoor had daarbij een belangrijke maatschappelijke 

functie, zijn woord was ‘wet’. 

De verlichting bracht hier verandering in, de mens leerde voor 

zichzelf (kritisch) na te denken en ging al snel op zoek naar zijn 

eigen waarheid. Alhoewel de kerk en religie belangrijk bleef in de 

samenleving, gingen mensen voornamelijk naar de kerk om deel uit 

te blijven maken van deze samenleving. 

Ten slotte, als gevolg van de secularisatie, gaan er steeds minder 

mensen naar de kerk. Vaak gelooft men nog wel dat er íets’ 

bestaat maar men praktiseert het geloof voornamelijk op een eigen 
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Nu de oorsprong van de stad onderzocht is en vastgesteld is dat Keulen een erg handelsdriftige en trotse 

stad is, is het nu belangrijk om te onderzoeken hoe de hedendaagse stad te kenmerken is. Voor toeristen is 

Keulen voornamelijk de stad met één van de grootste kathedralen van europa staat Keulen en dat je er heerlijk 

kan shoppen. Maar hoe ziet het hedendaagse Keulen er nu uit? Is er iets overgebleven van de trots en de 

handelsmentaliteit? 

Om hier achter te komen ben ik, samen met mede-afstudeerder Naomi Even, voor twee weken in Keulen 

verbleven. Tijdens dit verblijf hebben we enkele architectenbureaus in Keulen bezocht, en met de architecten 

gesproken. Aan de hand van een vragenlijst (zie appendix 1) probeerde we meer duidelijk te krijgen over de 

stad Keulen en de Keulenaar. 

De identiteit van Keulen is lastig benoembaar, Keulen is een stad in groei (in de komende 10 jaar verwacht 

met een groei van 10%) die voornamelijk wordt veroorzaakt door jongeren die naar de stad trekken. Deze 

jongeren komen vaak van ver, en worden aangetrokken door het gunstige economische klimaat in de stad. 

Het is na Berlijn de meeste hippe en trendy stad van Duitsland. Ook wordt in Keulen de oudste Kunstbeurs 

van de wereld gehouden.

2.3 Identiteit van Keulen

Afbeelding 12.  Omgevingskaart Plan 
Schümacher voor Keulen.
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Christian Schaller

Paul Bohm

Betina Kraus

Dorte Gatermann

Jorg Beste

Jürgen Minkus

Peter Berner

Afbeelding 13.  Geïnterviewd architecten in Keulen.
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Veel Keulense architecten vergelijken de stad graag met Rotterdam 

die, na de totale verwoesting van de tweede wereldoorlog, wel in 

staat bleek om de grond te onteigenen en een frisse nieuwe start 

te maken. In Keulen was deze keuze niet mogelijk, daar was de 

tijd en het geld er niet voor. Onder leiding van Schwarz werd een 

plan opgesteld ter reconstrutie van de oude binnenstad. Enige 

aanpassing die gemaakt kon worden was de introductie van twee 

nieuwe verkeersaders door het centrum. Zij moesten de druk op de 

binnenstad verlagen en een betere doorstroming bewerkstelligen. 

Deze beslissing heeft echt wel veel invloed op de uitstraling van de 

stad, en daarme sfeerbepalende, kenmerken van Keulen.

Nu, ruim 60 jaar later, staat de stad aan de vooravond van nieuwe 

stedebouwkundige ontwikkelingen.Albert Speer en Partners (AS&P)  

hebben in opdracht van de Kamer van Koophandel van Keulen, de 

“Industrie- und Handelskammer zú Köln” een nieuw masterplan van 

Keulen opgesteld. Een duidelijke visie over de groei van Keulen was 

er namelijk niet meer geweest na plan Schwarz. Dit heeft er echter 

wel voor gezorgd dat de stad tot een “Collage-stad” is gegroeid. 

Het plan van AS&P verdeeld de stad in zeven afzonderlijke 

gebieden; De Rijn, de ring, de groene gordel, de Nord-Süd-Fahrt, 

de East-West Axis, de binnenstad en Deutz (oosten van de Rijn). 

Het plan voorzag er op deze manier in dat alle pijnpunten van de 

stad opgelost moesten worden. 

De architecten en projectontwikkelaars die voor het plan zijn, zijn blij 

dat er eindelijk weer een toekomst voor de stad wordt geschetst, 

waarbij nog te ontwikkelen plekken in de stad worden aangewezen 

en gepland. Zij omarmen de kansen en natuurlijk de opdrachten 

die hieruit zullen voortvloeien. Hierbij komen we tegelijkertijd bij het 

grootste pijnpunt van het plan. Tegenstanders zijn namelijk bang dat 

het plan niet zozeer in het belang van de stad is, maar meer in het 

belang van de IHK Köln. In de stichting die opdracht heeft gegeven 

voor het plan bestaat namelijk hoofdzakelijk uit projectontwikkelaars 

en banken. Het stadsbestuur heeft nauwelijks inbreng in de plannen 

gehad. Hierdoor doen de tegenstanders van het plan af als een 

“analyse waar de stad nog open vierkante meters heeft die opgevuld 

kunnen worden.”
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Afbeelding 14.  De Rijnoever op een koude 
winterdag.
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Door de opsplitsing in deelgebieden ontbeert het plan tevens een 

duidelijke visie voor de stad als geheel, een droom over hoe de stad 

eruit zou moeten zien over 20 jaar. Ook zijn er architecten die vinden 

dat de charme van Keulen juist het ongecontroleerde, spontane 

en pragmatische groeien is. Afsluitend kan over het plan gezegd 

worden dat het plan nu bij het stadsbestuur ligt ter beoordeling en 

dat zij de volgende fase in zullen moeten luiden.

Ook is er gekeken naar hoe de Keulenaar ontspant in zijn/haar 

stad. We hebben deze vraag ook voorgelegd aan de geïnterviewde 

architecten. Hierbij viel het op dat veel Keulenaren de oevers van de 

Rijn gebruiken voor hun ontspanning. Dit bleek ook uit observaties 

in de binnenstad zelf. Doordat de Rijn door de binnenstad van 

Keulen stroomt genieten veel dagjes mensen niet alleen van de 

vele winkeltjes en restaurantjes in de binnenstad, maar lopen ze 

ook langs de oever van de Rijn. Zelfs wanneer de winkels gesloten 

waren in de binnenstad, was het druk aan de Rijnoever.

Ook kwam uit interviews naar voren dat er maar weinig echt stille 

plekken in de binnenstad te vinden waren. Enkel de binnenplaats 

van het MAKK werd als stil beschouwd, in de rest van de binnenstad 

overheerste de auto’s en/of mensen.

Ten slotte gaf Jorge Beste misschien we de beste defi nitie van de 

stad. “Als Frankfurt een maatpak is, dan is Keulen een joggingsbroek 

met sweater. Waarbij de jogginsbroek gemaakt is om fl exibel te 

zijn en mee te rekken als het onder spanning komt te staan.” De 

Keulenaar is een uiterst vrijdenkend persoon is, die ondanks het niet 

altijd geprezen aanzicht van de stad, trots is op de stad. 





3. Bezinning
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Jarenlang heeft de kerk in Europa een monopoly gehad op het begrip bezinning. Daar komt nu langzaam 

verandering in. On andere door de secularisatie van de maatschappij gaan er steeds minder mensen naar 

de kerk. Deze mensen zoeken hun heil bij andere bezinningsbronnen; bezinning, spiritualiteit en meditatie 

zijn hierbij belangrijke begrippen. Eerst is het interessant hoe deze situatie ontstaan is, daarna zal er dieper 

ingegaan worden op de betekenis van deze begrippen.

In Nederland is er sprake van secularisatie, ofwel ontkerkelijking. Met ontkerkelijking wordt bedoeld het feit dat 

steeds minder mensen zeggen bij een kerk of godsdientstige groepering aangesloten te zijn. (Bernts, Dekker 

& De Hart, 2007). Uit het onderzoek ‘God in Nederland’, uitgevoerd in de periode 1966 tot 2006 blijkt dat het 

aantal mensen dat zichzelf tot een kerkelijke gezindte voelt horen steeds verder afneemt. De twee grootste 

kerkgenootschappen, de Roomskatholieke en de Protestantse Kerk hebben veel leden verloren, vooral in het 

laatste decennium. Daar komt nog bij dat het ledenbestand van deze kerkgenootschappen vooral bestaat uit 

ouderen. Hierdoor zal de ontkerkelijking in Nederland waarschijnlijk in de nabije toekomst nog meer toenemen. 

Ook het kerkbezoek daalt, waar veertig jaar geleden nog de helft van de Nederlanders wekelijks de kerk 

bezochten is dat nu nog maar 16 procent. Het percentage mensen dat aangeeft nooit naar de kerk te gaan 

neemt eveneens toe. Dit komt niet alleen doordat er minder kerkleden zijn, maar ook doordat de kerkleden 

zelf minder vaak naar de kerk gaan.

Toch kun je niet zeggen dat Nederlanders steeds minder geloven. Nederlanders hebben de afgelopen 40 jaar 

de band met kerkelijke godsdienstigheid massaal laten vieren, maar de behoefte tot refl ectie op zingeving blijkt 

3.1 Bezinning

Afbeelding 15.  Abdij van Thoronet
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massaal aanwezig (Bernts et al, 2007, p.126). Zo sluit de helft van 

de Nederlandse bevolking niet uit ooit de aanwezigheid van God of 

een hogere macht te hebben ervaren en bidt twee derde van de 

Nederlandse bevolking regelmatig. Ondanks dat mensen dus nog 

steeds geloven, lopen de kerken steeds verder leeg. Hoe komt dit?

Een opmerkelijk gegeven in het onderzoek God in Nederland is dat 

slechts de helft van alle kerkleden zich nauw met de kerk verbonden 

voelt (Bernts et al, 2007). Tevens komt naar voren dat veel leden 

aangeven dat ze het gevoel hebben dat de kerk onvoldoende naar 

hen luistert. Dekker komt tot de conclusie dat de belangrijkste reden 

van het dalende kerkbezoek is dat mensen gedurende hun leven 

langzaam vervreemden van het godsdienstige en kerkelijke leven en 

daardoor niet meer deelnemen aan kerkelijke activiteiten. Ook kan 

het volgens hem zijn dat mensen een (te) hoge verwachting hebben 

van de kerkdiensten en dat de kerkelijke  bijeenkomsten niet aan 

deze verwachtingen voldoen (Bernts et al, 2007, pag. 24-25).

Opvallend is dat ondanks het dalende aantal kerkleden en kerkbezoek 

er een stijgende trend lijkt te bestaan voor een weekend meedraaien 

in een klooster. Overal in het land ontvangen kloosterorden leken 

om een weekend lang te leven volgens het ritme van het klooster 

(voor overzicht van kloosters in Nederland die gasten ontvangen, 

zie bijlage B ).

Het gaat hier echter niet om mensen die defi nitief kiezen voor 

een religieus leven in een kloostergemeenschap. Het aantal 

kloosterlingen neemt namelijk ook af. De mensen waar het hier om 

gaat kiezen juist voor een kort verblijf in een klooster. “Stilte....voor 

even!”, zoals de titel luidt van de folder waarin de Radboudstichting 

reclame maakt voor weekenden van bezinning in één van de 

kloosters in Nederland. In deze folder staat een kort interview met 

Conny Moons, een 25-jarige studente verpleegkunde en een 

bezoeker van kloosters voor de duur van een weekend. In dat 

interview beschrijft zij wat haar zo aantrekt in het klooster:

“Ik hoorde dat er in Megen een franciscanerklooster was en daar 

ben ik toen heen gegaan, naar een jongerenweekend. Daarvoor 

had ik nooit wat met kloosters. Ik had een stereotype beeld, dat 

men er vooral heel vroom en heilig was. Maar dat beeld bleek 
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niet te kloppen. Ik zag juist dat de broeders daar net ‘gewone’ 

mensen zijn. Ze houden ook van voetbal kijken op tv en van 

een wijntje op zijn tijd. De broeders van Megen zijn toegankelijke 

mensen, die je iets te bieden hebben als je het gesprek met ze 

aangaat. Ze luisteren naar je, staan open. Ze tonen aandacht 

in een mooie zin van het woord: niet in de zin van vertroetelen, 

maar van bewuste en oprechte betrokkenheid.

Hun leefritme deed me ook erg goed. Mijn normale leven heeft 

eigenlijk amper ritme of structuur. Daar kent men een duidelijk 

ritme, waar je zo in kunt stappen. Dat geeft een stukje rust. Ik 

heb de stilte leren waarderen in het klooster. Vroeger vond ik 

een kwartier stilte al bedreigend, want dan kwamen er allerlei 

gedachten op waarvan ik mij liever niet bewust werd. Nu kan ik 

best een paar uur stil zijn. Door de stiltemaar ook door goede 

gesprekken, oefening en de wijze mensen daar- ben ik bewuster 

van wat er leeft in mij, met betrekking tot mijzelf, tot anderen, tot 

God, tot mijn toekomst, tot alles.

Om die reden kom ik nog altijd graag in het klooster. Het is 

steeds een bewuste stap; ik ga mijn huis uit, ga twee uur in de 

trein zitten naar Megen, waar ik met andere dingen bezig kan 

zijn. Thuis kan ik natuurlijk ook rusten, maar vaak komt daar toch 

van alles tussen. In het klooster kan ik ongestoord nadenken en 

tot rust komen. Als ik terugkom, gaat mijn leven natuurlijk weer in 

sneltreinvaart door. Maar het klooster heeft een batterij-functie, 

ik laad me daar op.”

Precieze getallen ontbreken maar navraag bij verschillende religieuze 

kloosterorden leert dat zij allen spreken over een toename van het 

aantal ‘weekendkloosterlingen’ zoals Conny. Rens Stobbelaar, 

custos (overste van een afdeling in een klooster) en coördinator van 

kloosterweekenden geeft aan dat er meer vraag is naar 

verblijfsmogelijkheden in het klooster, dat weekenden veel eerder 

vol zitten en dat er veel meer voor informatie gebeld wordt. Zuster 

Maria van de Clarissen in Nijmegen bevestigt dat er steeds meer 

mensen te gast komen in hun klooster. “Vroeger kwamen er ook 

wel gasten, maar sinds vijf jaar zitten we zo goed als altijd vol. Velen 

van hen komen vaker terug.” Daarnaast hebben verschillende 
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kloosters gastenverblijven aangelegd of verbouwd, zoals in Velp 

en Zundert. Over deze groep mensen die voor een weekend 

een klooster bezoeken weten we weinig. Wat zijn hun motivaties 

om een weekend in een klooster te treden? Wat zoeken ze daar, 

wat zijn hun verwachtingen, komen deze verwachtingen uit? Hoe 

verhoudt zich de ontkerkelijking ten opzichten van deze stijgende 

interesse voor een kloosterbezoek? Vinden de bezoekers er soms 

iets terug wat ze in de kerk niet (meer) vinden? Dit onderzoek gaat in 

op de beweegredenen van deze weekendkloosterlingen. Er wordt 

verslag gedaan van de motieven van een groep leken die een aantal 

bezoeken gebracht heeft aan een zogenaamd oriëntatieweekend, 

een vervolgweekend en een verdiepingsweekend van de kapucijner 

kloostergemeenschap in Velp (Noord Brabant). De resultaten van dit 

onderzoek zijn van belang om meer inzicht te verkrijgen in dit soort 

vormen van religiositeit. Zowel de kerken als de kloosters kunnen zo 

beter inspelen op de wensen en de behoeften van de bezoekers.

Uit onderzoek, gedaan door Michiel Maasen aan de Universiteit 

van Tilburg, blijkt dat bezoekers van “Kloosterweekenden” dit vooral 

doen voor het vinden van rust en bezinning, daarnaast is het vinden 

van zichzelf of de geloofsovertuiging erg belangrijk. Ook voelen 

bezoekers van kloosterweekenden zich beter gehoord en erkent, 

iets wat ze tijdens een kerkbezoek zeggen te missen.

Hoewel de kerkbezoeken achteruit lopen neemt de vraag naar 

vervangende “spiritualiteit” alleen maar meer toe. Een ‘escape’ uit 

de dagelijkse sleur wordt voor steeds meer mensen een belangrijk 

goed. En dit zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Een 

gebouw van stilte en bezinning kan hierbij een grote rol spelen. Het 

liefst een gebouw zonder stroom en internet, waar enkel de geest 

gevoed dient te worden.



Afbeelding 17.  Abdij van Thoro-
net. ‘Architecture of Silence’, David 
Heald.
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3.2 Architectuur 
en Stilte

De rust en stilte die voorheen in de kerk gevonden werd, zal nu op andere plaatsen gezocht moeten worden. 

Steeds vaker worden stilteruimten en -gebieden aangewezen waar mensen rust en bezinning kunnen vinden. 

Toch is enkel het aanwijzen van een ruimte als stilteruimten vaak niet genoeg. De architectuur speelt hier een 

belangrijke rol bij. Bij het bouwen van een gebouw van stilte is het verstandig om vooraf criteria op te stellen 

welke gevolgd moeten worden tijdens de ontwerpfase. Maar wat zijn deze criteria? Wat zorgt ervoor dat een 

ruimte stilte ‘ademt’? Hoe ontwerp men een ruimte die stilte, rust en bezinning geeft? Aan welke voorwaarde 

moet deze ruimte voldoen?

Stilte

De foto op de linker pagina is startpunt geweest van deze fascinatie. Deze foto is gemaakt door David 

Heald, en is te zien in het boek “Architecture of Silence” door Terryl N. Kinder. Het boek gaat dieper in op de 

architectuur van de eerste Cistercian kloosters van Frankrijk. Architectuur en Stilte; twee termen die los van 

elkaar weinig uitleg behoeven. Echter in combinatie met elkaar ontstaat een spanning tussen de begrippen. 

In een tijdperk gedomineerd door technologische afl eiding, een steeds maar sneller wordende wereld en de 

daarbij alsmaar toenemende geluiden, is ‘stilte’ vaak letterlijk en fi guurlijk ver te zoeken. 

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad (2006) blijkt dat op sommige momenten op sommige plaatsen in 

Nederland is totale stilte waarneembaar. Dit zal niet anders zijn in de binnenstad van Keulen, een stad die 

voortdurend in beweging is. 
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Afbeelding 18.  Schets van het 
Crematorium in Berlijn van Schultes 
Frank Architects
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Het voelt alsof er een private zone wordt betreden en deze 

afgesloten zone, wat zorgt voor een intimiteit en geborgenheid. 

Een dergelijke mystieke sensatie wordt ook in dit ontwerpvoorstel 

getracht te realiseren en dit specifi eke begijnenhof in het centrum 

van Amsterdam is daarvoor een grote inspiratiebron.  

Materialiteit

Een andere belangrijke inspiratiebron voor stilte in architectuur 

zijn religieuze bouwwerken zoals kathedralen, kerken, kapellen 

en kloosters maar ook synagoges en moskeen. Vaak gebouwd 

met een lokale steensoort, en met uiterste precisie opgebouwd. 

Hierbij geld zeker het gezegde “god is in the detail”, waarbij zelfs het 

onzichtbare detail tot in detail ambachtelijk wordt bewerkt. Zoals in 

het klooster van Thoronet waarin iedere steen met de grootste zorg 

en nauwkeurigheid is neergelegd en wordt de stilte door middel van 

een gevoel van respect afgedwongen. Dit ontzag voor het gebouw 

en het detail, het overweldigende is een middel wat vaak ingezet 

wordt bij religieuze gebouwen.

De zoektocht

Kijkend naar de foto van Thoronet op de vorige pagina gebeurd er 

veel meer dan alleen het beeld wat een sereniteit uitstraalt. Het is 

niet enkel de compositie, of het lichtinval. Als je naar de foto kijkt 

voel je de ruimte, maar nog belangrijk, de zoektocht naar die ruimte. 

Het beeld schotelt enkel het toetje voor, maar het hoofdgerecht 

wordt overgeslagen. De wandeling door het bergzame Franse 

landschap, naar het dal waar de Middeleeuws klooster ligt. Je 

voelt het kronkelend pad wat door het Franse landschap snijd en 

uiteindelijk leidt naar de oude kloosterpoort.

De manier waarop je het gebouw benaderd bepaald al voor 

een groot deel de stemming waarin je komt. Is deze benadering 

onduidelijk, chaotisch of druk, heeft dit zijn weerspiegeling op 

je gemoedtoestand bij het overschrijden van de drempel. Mooi 

voorbeeld hiervan is de benadering van het Begijnhof in Amsterdam. 

Vanaf het Spui loop je via een smalle steeg naar het Begijnhof. 

Terwijl je verder loopt ebben de stadsgeluiden langzaam weg. Bij 

het betreden van het gebied overvalt de stilte en rust je dan ook al 

snel. Het voelt bijna niet meer aan als Amsterdam.
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Afbeelding 19.  Schets van Abdij 
Sint Benedictusberg, Dom Hans 
van der Laan.
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Lichtinval

Een andere grote inspiratiebron voor het vinden van een ruimte 

waar stilte tot stand komt is bij het werk van Louis Kahn. Dit is 

voornamelijk gerelateerd aan de manier waarop het zonlicht speelt 

met de sculptuur van het gebouw om een zacht gefi lterd licht in 

de ruimte te brengen. Ook Tadao Ando is een groot kunstenaar 

met het licht waarbij hij bewust het materiaal van de ruimte op 

verschillende wijzen met het licht laat spelen. De krachtige wijze 

waarop het licht binnenvalt in de architectuur van Tadao Ando zorgt 

voor een ruimtelijke helderheid en concentratie op de plek waar het 

licht de ruimte binnenvloeit. De kracht van het licht laat zijn omgeving 

verstommen en draagt bij aan een rustieke stilte in de ruimte. Een 

dergelijke lichtinval wordt ook nagestreefd in het ontwerp van de 

bezinningsruimte waar gefi lterd licht en krachtige lichtinvalspunten 

samen met donkere ruimtes elkaar afwisselen met als doel stilte te 

stimuleren. 

Abstractie

In de zojuist genoemde religieuze bouwwerken is vaak veel detail 

aanwezig die de aandacht trekt van de bezoeker. Het is echter in 

een ruimte waar het puur en alleen het doel is om stilte, rust en 

bezinning tot stand te brengen niet bevorderlijk als de concentratie 

of afzondering wordt verbroken door in het oogspringende details 

en ornamenten. Daarom wordt in dit ontwerp een abstractie van het 

detail nagestreefd waarbij weinig onnodige randen en opstandjes 

die zuiverheid van ruimte bedoezelen, niet in het zicht zijn. “Less 

is More”. Het gezegde is door Mies van der Rohe geadopteerd 

en tot een kunst verheven. Het is op verschillende manieren te 

interpreteren, maar in geval van Architectuur en Stilte zou je kunnen 

stellen: Hoe minder middelen ingezet door de architect; hoe 

helderder de architectonische taal en daarmee het beoogde doel; 

de pure schoonheid.
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Afbeelding 20.  vlnr; Langen Museum, Tadao Ando; Kalmar Museum of Art, Tham & 
Videgard Hansson Arketekter; Chapel in Valleacerón, S-M.A.O.; Chapel Tree of Lfe, 
Cerejeira Fontes Arquitectos; Redevelopment of a barn, Armando Ruinelli; Clyfford 
Still Museum, Allied Works Architecture.
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Ritme en repetitie

Het drukke dagelijks leven heeft een dynamisch ritme met turbulente 

wisselingen van ruimtes en tijd en personen. Om tot rust te komen 

is het van belang de wisselingen zoveel mogelijk te beperken. Bij de 

betreding van het gebouw en de wisseling van ruimtes binnen in het 

gebouw moet het voelen alsof iedere ruimte deel uitmaakt van een 

groter geheel, een maatsysteem waar niet van afgeweken wordt. 

Dom Hans van der Laan heeft deze manier van omgaan met 

verhouding tot een kunst verheven. Zijn methode, “het plastisch 

getal”, gaat dieper in op de verhoudingen tussen verschillende 

elementen. Dom Hans van der Laan begint hier bij de baksteen. 

Van hieruit telt hij de penanten uit, de opstanden, bovenlichten, etc. 

De baksteen bepaald in zekere zin de vorm van het gebouw. Echter 

is de methode moeilijker toe te passen in een stedelijke context. 

Toch zorgt zijn obsessie voor ritme en repetitie en zijn gevoel voor 

verhoudingen voor een prachtige architectuur met mooie sereniteit.

Focus

Het moment dat je stilte als doel gaat stellen, verdwijnt de ervaring.  

Daardoor heeft een stilte ruimte een duidelijke focus nodig. Ten 

slotte is, net zoals bij iedere compositie, de focus essentieel. Bij 

religieuze gebouwen wordt deze focus meestal ingenomen door het 

altaar of een religieuze beeltenis. Het sublieme in de ruimte geeft de 

ruimte betekenis en een doel. Zonder het sublieme voelt de mens 

zich gevangen.

Afbeelding 21.  Het sublieme kan 
ook lichtinval zijn.





4. Stedebouwkundige context
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Tijdens de eerste excursie naar Keulen, bezochten we onder andere het WDR ensemble in de binnenstad 

van Keulen. We kregen niet alleen de televisiestudio’s te zien, maar werden op een gegeven moment ook naar 

het dak van het Archivhaus genomen. Daar kregen we een prachtig uitzicht te zien over de stad. Meest in het 

oog springende lag daarbij echter recht onder onze neus; de Mariengarten. Dit gebied is een oase van rust en 

natuur in de hectische en chaotische binnenstad van Keulen, alsof de stad er geen grip op heeft gekregen.

Alhoewel het gebied slechts een steenworp afstand ligt van de grootste toeristische trekpleister van Keulen, 

is het gevrijwaard van de hectiek die hierbij hoort. Daarbij ligt het in de oksel van de Nord-Süd Fahrt en de 

Komodienstrasse. Aan de andere kant is het ingebouwd door de WDR, de West Deutse Rundfunk, grootste 

radio en televisiestation van West Duitsland. Aan alle kanten omsloten door lawaai, maar misschien juist 

daardoor in een geluidsvacuum.

Toch is het gebied verder weinig in het oog springend. De straat heeft twee restaurantjes, 3 leegstaande 

commerciële ruimtes, en veel appartementen. Hart van het gebied vormt de grote binnentuin, de Mariengarten, 

echter zie je hier als buitenstaander weinig van, aangezien een grote muur de tuin van de stad afsluit. De 

Mariengarten is al eeuwen in het bezit van het Aartsbisdom van Keulen, en deze heeft dan ook veel macht 

gehad in de wederopbouw van het gebied na de tweede wereldoorlog. Waar plan Schwarz voorzag in een 

reconstructie van de oude binnenstad werd de Mariengarten hevig omgegooid en maakte zij plaats voor 

typische naoorlogse archtiectuur; drie appartementencomplexen in het groen.

3.1 Mariengarten

Afbeelding 22.  Mariengarten ge-
zien vanaf het WDR ArchivHaus.
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De geschiedenis van het gebied gaat terug naar de Romeinse tijd. 

Net gelegen binnen de stadsmuren heeft dit gebied zich al sinds die 

tijd ontwikkeld. Zoals vrijwel de hele stad een religieuze geschiedenis 

kent, heeft ook in de Mariengarten een religueuze geschiedenis. 

Onder andere een Maria Kapel en een klooster zijn er in de 

middeleeuwen gebouwd, echter zijn deze ook weer verdwenen 

door de tijd. Toch zal deze periode in de geschiedenis het gebied 

nog vele jaren tekenen.

Toen In 1877 de Dom eindelijk voltooid werdt, kwam het gebied 

aan een belangrijke stadsas te liggen. De Komodienstrasse leidde 

vanuit het Westen helemaal tot aan de Domplatz. Het gebied kent 

in deze tijd dan ook grote bedrijvigheid, veel winkeltjes en eethuizen 

vestigen zich dicht bij de Komodiënstrasse.In deze tijd wordt tevens 

het stadsmuseum gebouwd in het gebied, op het fundament van 

de oude stadsmuur.

1877 1912

Afbeelding 23.  Foto van de Dom van 
Keulen genomen vanaf de Bürgmauer.
Afbeelding 24.  Historische Ontwikke-
lingen van het gebied.
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1950 2012

Deze situatie blijft voor langere tijd gelijk, en het gebied kent ten tijden 

van de Tweede Wereldoorlog een hoge bebouwingsdichtheid. 

De Tweede Wereldoorlog zorgt er echter ook voor dat vrijwel de 

hele binnenstad van Keulen verwoest wordt. Enkel één woning 

overleeft de zware bombardementen. De rest van de bebouwing 

is zwaar beschadigd en moet worden afgebroken. Na de Tweede 

Wereldoorlog moet ook dit gebied opnieuw ontwikkeld worden. 

Besloten wordt om de stad zo snel mogelijk weer te reconstrueren. Wel 

heeft de middeleeuwse stadsstructuur moderne ontsluitingsaders 

nodig, Schwarz introduceert hiervoor twee nieuwe assen: de Nord-

Süd Fahrt en de Oost-West Asse. De Mariengarten zal door deze 

nieuw aan te leggen Nord-Sud Fahrt geïsoleerd worden van het 

Westdeel van de stad. Echter waren zij van plan woningen voor de 

Domheren te bouwen,dus hadden ze hier geen problemen mee.
Afbeelding 25.  Plan Schwarz.
Afbeelding 26.  Historische Ontwikke-
lingen van het gebied.
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Afbeelding 27.  De binnenstad van 
Keulen
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Afbeelding 28.  M o r f o l o g i s c h e 
kaart van Keulen. De binnenstad is 
vrijwel volledig volgebouwd.

De satellietfoto en de morfologische kaart zijn die van de moderne 

stad Keulen. Uit de kaart is duidelijk te zien dat de stad een 

hoge bebouwingsdichtheid heeft. Ook is duidelijk te zien waar 

het winkelzone ligt met de grote warenhuizen. Ook de grote 

verkeersaders laten zich goed zien op de morfologische kaart.
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Afbeelding 29.  De “actieve” bin-
nenstad met o.a.; winkellus, musea 
en horeca.
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Afbeelding 30.  Culturele gebou-
wen in de binnenstad van Keulen.

Op de linkerpagina is de ‘actieve’ binnenstad van Keulen te zien. 

Toeristen en dagjesmensen die Keulen bezoeken zullen nauwelijks 

uit deze zone komen. Ook omdat binnen deze zone alle belangrijke 

culturele instellingen te vinden zijn. Er is voor toeristen dan ook 

weinig om te zoeken buiten de gebaande paden van de stad. Zo 

kan het zomaar ontstaan dat een gebied wat slechts 100 meter 

van de Dom verwijderd is, een totale rustoase in de binnenstad van 

Keulen wordt.
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Afbeelding 31.  De WDR-Ensem-
ble in de binnenstad van Keulen.
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Afbeelding 32.  Mariengarten die in 
de luwte van het WDR ensemble in 
de binnenstad ligt.

Naast de culturele instellingen vormt ook de WDR een belangrijk 

complex in de binnenstad. De WDR vestigde zich in 1948, toen 

de stad nog in puin lag, aan de Wallrafplatz in Keulen. Sindsdien 

heeft de WDR zichzelf langzaam uit kunnen breiden richting het 

Westen. Allereerst werd grond gekocht van het Aartsbisdom en 

werd de radiostudio uitgebreid met televisiestudios. Waarna de 

WDR gestaag door groeide over de Nord-Sud Fahrt.
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Afbeelding 33.  De bestaande bebouwing.
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Afbeelding 34.  Groen.

Het gebied wordt gekenmerkt door leegstaande winkelruimte, 

appartementencomplexen, de standplaats van het toeristentreintje 

en de verdwaalde voetganger die onderweg is naar de Dom. 

Vanaf de straat ervaar je de bomen niet of nauwelijks, waardoor 

de stadstuin een verboden tuin lijkt te worden. Enkel de bewoners 

hebben toegang tot de tuin.
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Afbeelding 35.  Autoverkeer
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Deze sequentie van steeds kleinere pleinen is het beginpunt voor 

het gebouwontwerp geworden. Daarover in het volgende hoofdstuk 

meer.

Afbeelding 36.  Openbare pleinen.

De nabij gelegen Nord-Sud Fahrt zorgt nauwelijks voor overlast 

doordat de Mariengarten twee meter boven straatniveau ligt. 

Tevens zorgt de, als geluidswal fungerende woningen tussen de 

Komodienstrasse en de Bürgmauer, voor een buffer naar het 

gebied. De nabijheid van pleinen aan iedere zijde bied voldoende 

potentie om het gebied een actief onderdeel te laten zijn van de 

stad. Echter gebeurt dit nog niet omdat de doorgang onder het “An 

die Rechtschule” gebouw van de WDR sinds 20 jaar is afgesloten 

voor publiek.





 4. Het Gebouw
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De ambitie om op steenworp afstand van de Dom van Keulen een bezinningsgebouw te ontwerpen zorgt voor 

de nodige spanning. Uit onderzoek is gebleken dat rust en bezinning een groot gemis is in de maatschappij, 

maar ook in Keulen. Zo misten enkele geïnterviewde architecten plekken van rust en zelfrefl ectie in Keulen. Of 

plekken waar stil en afgezonderd gewerkt zou kunnen worden. Wat is daarbij een mooiere locatie dan recht 

tegenover het symbool van ‘het oude geloof’.

Uit Hoofdstuk 2.2 “Religie en Maatschappij” valt af te leiden dat het inderdaad het oude geloof is wat zijn 

verliezen moet nemen, en wellicht plaats moet maken van een meer individualistischer religieus besef. ‘De 

periode van IK’ is waar we nu in leven, een periode waar de Katholieke kerk niet meer de antwoorden kan 

geven die de mensen nodig hebben. Het concept van het Huis van IK moet er op toezien dat mensen met 

hun eigen ‘ziel’ en ‘spiritualiteit’ bezig zijn, om rust en bezinning in het leven te vinden. Echter is het Huis van 

IK er ook voor mensen waarbij deze hulp eigenlijk te laat is, zij die stress en/of burn-out klachten hebben. 

Zij kunnen zelfs voor langere periode in het gebouw verblijven, en kunnen zelfs opgenomen worden in de 

leefgemeenschap. 

Hieruit blijkt dat het Huis van IK twee verschillende doelgroepen heeft, aan de ene kant de bezoeker, die het 

gebouw slecht voor een korte periode bezoekt. Aan de andere kant hebben we de bewoner, die vanwege 

stress en/of burn-out verschijnselen hulp nodig heeft van de gemeenschap. In deze gemeenschap wonen, 

naast enkele begeleiders, enkel mensen die last hebben van deze verschijnselen. Vooral voor de tweede 

doelgroep is het van belang dat deze twee werelden uit elkaar getrokken worden en dat het gebouw een 

appart publiek en privé gedeelte krijgt.Afbeelding 37.  Gebouw in zijn 
context.

Afbeelding 38.  Gebouw in zijn 
context.

4.1 Het huis van IK

Vorige pagina:

Links:
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Afbeelding 39.  Studie naar moge-
lijke bouwlocatie Mariengarten.
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In de schaduw van Café Reichard ligt het Mariengarten, een 

verborgen stukje groen van de stad., Nadat je de uitbouw van café 

Reichard is gepasseerd kom je op een voorportaal van het gebied. 

Nu enkel dienst doende als entree voor een WDR kantoorblok, 

en het huidige appartementencomplex op de beoogde locatie. 

Slechts zelden zal je iemand over dit plein zien lopen, zeker gezien 

er geen doorgaande route meer bestaat naar het MAKK. Deze 

is afgesloten door de WDR om het laden en lossen van studio 

materiaal eenvoudiger te maken.

Vanuit de stedebouwkundige maquette zijn de contouren van 

het gebouw langzaam duidelijk geworden, om uiteindelijk op de 

plattegrond zoals deze geschetst staat op pagina 86 uit te komen. 

Het was bij het maken van de grondvorm erg belangrijk dat het 

gebouw een duidelijke introvert zou zijn. Het allereerste plan had 

dan ook al een rondgang die voor daglicht en ruimtelijkheid in het 

gebouw zou moeten zorgen. 

Deze locatie is uniek in Keulen, het geniet de bereikbaarheid van de 

Dom, maar de rust van het Mariengarten. Op dit moment zal het 

huidige gebouw maar voor weinig mensen opvallen. Dit komt deels 

doordat de doorgang onder de “An die Rechtschule” afgesloten 

is, maar ook doordat je als buitenstaanders niets in het gebied 

te zoeken hebt. Het eeuwenoude Café Reichard heeft zelfs een 

bar uitgebouwd op het plein voor de Mariengarten. De pleinen die 

hierdoor zijn ontstaan zijn een belangrijk uitgangspunt geworden 

voor het ontwerp.

De Domplatz is misschien wel één van de drukste pleinen van 

Keulen, dagelijks toneel voor duizenden toeristen die de Dom van 

Keulen komen bezoeken, en natuurlijk de vele straatartiesten en 

-muzikanten. Vanaf deze drukte is de Mariengarten goed zichtbaar. 

Via de grote trappen voor de Dom loopt je langs het DomForum 

richting café Reichard. Voor dit eeuwenoude café is de standplaats 

van de toeristentreintjes van Keulen. Deze treintjes komen eens 

per half uur door het gebied om bij café Reichard hun eindhalte te 

bereiken. Hier stappen in  het hoogseizoen vele tientallen toeristen 

in en uit om te stad Keulen te verkennen. 
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Afbeelding 40.  Concept doorsne-
den.



89

Doordat de twee verschillende gebruikers voortbewegen door het 

gebouw moest er een keuze gemaakt worden hoe deze stromingen 

naast elkaar zouden kunnen bestaan. Al snel werd duidelijk dat 

hierbij een verticale organisatie de ideale uitkomst voor was, sinds 

de bewoners op die manier niet gedwongen werden tot interactie 

met de bezoekers. Hierdoor ontstond een duidelijke scheiding; Vloer 

-1 en 0 voor de bezoekers, vloeren 1, 2 en 3 voor de bewoners.

Deze verticale organisatie maakte het onder meer mogelijk om 

de rondgang over twee verdiepingen te trekken, waarbij beide 

rondgangen een totaal andere kenmerkende sfeer zouden krijgen. 

Boven ontstaat een kloostertypologie, met hoge bebouwing rond 

de binnentuin, waar beneden eerder een souterrain ontstaat, waar 

de ruimtelijkheid wordt gecreëerd door de hoogte en de verticale 

kolommen.

Op pagina 90 en 91 staan een viertal schetsen die deze verticale 

organisatie verder onderzoeken.
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Afbeelding 41.  Eerste concept-
schetsen doorsneden 
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Afbeelding 42.  Schetsen variant 
doorsneden
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De meditatieve ruimte die hier in de het midden ligt moet de 

bewoners nog verder vervreemden van de stad, en het gebouw. 

Daartoe loopt men vanuit de rondgang in een smalle donkere gang, 

die ook rond loopt aan de binnenkant. Hier zijn vervolgens twee 

entrees naar de centrale bezinningsruimte. Deze kegelvormige 

ruimte is open aan de bovenkant om de bezoeker een sterke link 

met de natuur te geven, omdat het de rust in de natuur is die hen tot 

rust kan brengen. Deze kegel kan men bereiken door af te dalen via 

een helling totdat men de kegel bereikt. De vloer onder in de kegel 

is gevuld met water, wat een prachtige refl ectie en lichteffect geeft in 

de ruimte. Een enkele steen in het centrum van de kegel verschaft 

togang tot deze ruimte, en stelt het individu centraal in de ruimte. 

Het water om je heen confronteert je met jezelf, het spiegelte je jezelf 

voor als je erin kijkt.

Er is er voor gekozen om de rondgang over twee verdiepingen 

door te trekken. De rondgang, met de centrale binnentuin, geeft 

ruimtelijkheid aan het klooster. En naast de ontsluitingsfunctie van 

deze gang wordt de rondgang in kloosters ook gebruikt om te 

ontspannen, een boek te lezen, te discussieren of passages voor te 

lezen. In het klooster is dit dus een onmisbare ruimte. De rondgang 

op de eerste etage vertolkt duidelijk deze functie binnen het gebouw. 

Echter de rondgang in de kelder heeft een hele andere functie. 

Die de tijdelijke bezoekers deze ruimte op een geheel eigen manier 

inrichten. Zeker omdat hier geen centrale binnentuin aanwezig is. 

De tijdelijke bezoekers hebben andere eisen en verwachtingen bij 

het gebouw wanneer ze naar binnen lopen. Zij zullen de klassieke 

rondgang op een andere manier ervaren als dat de bewoners in 

retraite zouden doen. Bij korte bezoeken is men op zoek naar “fast-

bezinning”. Hier moet dan ook niet een binnentuin centraal liggen in 

de kloostergang. Een meditatieve ruimte zou hier veel beter op zijn 

plaats zijn. De rondgang is hierdoor naar buiten geopend, en naar 

binnen gesloten (zie afbeelding 44).
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Afbeelding 43.  Studie plattegrond 
kelderverdieping.
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Afbeelding 44.  Rendering biblio-
theek kelderverdieping.
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Afbeelding 46.  Rendering rond-
gang met binnentuin.
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Om het gebied meer allure te geven in de stad moet het de gevel 

een sterker karakter hebben. Er moet een gevel komen te staan die 

spreekt, maar die ook zwijgt, die uitdaagt om te verkennen, maar 

ook onzeker laat en intimideert. De gevel moet de ‘teaser’ zijn tot 

het gebouw, en het gebied. De boodschap van rust en bezinning 

verkondigen, terwijl hij rust en bezinning afdwingt.

De stilte van dit plein mag daarbij niet geschonden worden. Dit 

plein is de inleiding to het gebouw en daarmee al actief onderdeel 

van het gebouw. De gevel bezit een mysterieuze dubbelzinnigheid, 

soms muur, soms volume. Alles wijst op een soepele maar strikte 

noodzakelijkheid. Alles is volgens een vast maatsysteem gebouwd, 

zowel in de plattegrond als in het gevelbeeld. 

Doordat het gebouw zeer in zichzelf gekeerd is, zijn de meeste 

ramen op het binnentuin gericht. Aan de buitenzijde zullen dan 

ook enkel de broodnodige ramen geplaatst worden die voor 

daglichttoetreding zullen moeten zorgen. Op afbeelding 46 geeft 

het eerste concept beeld aan van twee gevelbeelden. De schuine 

lijn in het dak versterkt de sculpturaliteit en maakt het gebouw tot 

een krachtige karakter aan het plein.

Er is bewust gekozen om de hoofdentree niet in de voorgevel te 

plaatsen, zodat mensen bewuster het gebouw zullen betreden. Een 

rechtstreekse toegang tot de bezinningsruimte is er dan ook niet. 

De ruimte is opgenomen in de eigen wereld en alleen is van daaruit 

toegankelijk. Zij is een onderdeel van de beschermde stad, niet 

blootgesteld aan de banaliteit van een ongecontroleerde omgeving. 

Het binnenkomen, de overgang van het voorplein naar het de 

entreehal geschiedt  hierdoor met een zekere plechtigheid. 

Hoewel het gebouw van buiten aanvoelt als een massief gebouw 

merk je aan de binnenzijde pas, dat het eigenlijk uit slechts twee 

rechte hoeken bestaat. Deze twee zorgen voor twee verschillende 

sferen rond het centrale binnenhof. Aan de ene zijde de 

woonvolumes, die als beschermende muur om de binnenplaats 

heen ligt. Aan de andere zijde de volumes die meer gevoel hebben 

voor de menselijke verhouding. Hier liggen de ontspannings- en/of 

groepsruimtes. Vanuit de rondgang is het mogelijk om de bomen 

in de Martiengarten te zien, zonder dat je de Mariengarten zelf kan 

zien.
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Afbeelding 47.  Concept gevel-
aanzichten.
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Afbeelding 48.  Trappenhuis en 
gang op de 2e etage. Deze gang 
leidt de bewoners naar hun kamers.
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Wat betreft materialiteit is er gekozen voor een in het werk gestampt 

beton. Dit omdat de massiviteit van het gebouw erg mooi is in beton. 

Maar ook omdat het gestampte beton een erg hoge ambachtelijke 

afwerking aan het gebouw geeft. Deze laagje worden 5 cm dik 

gestort iedere keer, waardoor de wanden een prachtige kleurige 

gelaagdheid krijgen. 

Om de massiviteit de versterken worden de ramennissen onder 

een hoek van 45 graden in de gevel geplaatst. Hierdoor zal de 

geven een duidelijke richting krijgen; vanaf de Dom zal de gevel 

nog massiever lijken dan hij eigenlijk is. Enkel kleine schaduwrandjes 

zullen de ramen verraden. Kom je echter van de andere kant, dan 

krijg je wel een beter zicht op de binnenkant van het gebouw. 

Dit effect manifesteert zichzelf ook aan de binnenzijde. Waar de 

gevelopeningen altijd gericht zijn op de rust en zal het zicht op de 

drukte worden weggenomen. 

De vloeren worden gestort in terrazzo. Dit materiaal geeft net zoals 

het beton een erg massief gevoel. Echter is met een licht glanzende 

afwerking prachtig in relatie met het beton. 

Afbeelding 49. House Gulm, Ai-
cher Ziviltechniker GmbH.
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Oostgevel

Noordgevel
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Westgevel

Zuidgevel
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Afbeelding 50. Visualisatie trap-
penhuis met gang naar privé ver-
trekken.
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Afbeelding 51.  Pagina links; Ren-
dering café in souterain

Afbeelding 52.  Boven; Visualisatie 
gang naar privé vertrekken
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Afbeelding 53.  Rendering rond-
gang met binnentuin.





122   |   123

Na een jaar hard werken is het verslag wat voor u ligt het eindproduct. Op 20 augustus zal ik mijn project 

verdedigen ten overstaan van mijn drie afstudeerbegeleiders en mijn familie en vrienden. Terrugkijkend is het 

jaar voorbij gevlogen. Een jaar van hoogte- en dieptepunten. Maar uiteindelijk ben ik erg tevreden met het 

eindresultaat. Al had ik het met de kennis en informatie die ik nu heb waarschijnlijk compleet anders aangepakt. 

Al in het groepswerk werd ik gefascineerd door de positie die religie inneemt in de samenleving. Deze fascinatie 

heeft me gedurende het jaar nooit meer losgelaten. Alhoewel ik niet gelovig ben, heb ik me zoveel mogelijk 

proberen te verdiepen in de betekenis van het geloof voor mensen. In het begin heb ik hier op een naïeve 

manier naar gekeken; maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ook mijn mening sterk gekleurd is en was. 

Toch denk ik dat de komende jaren de secularisatie verder door zal zetten en dat de vraag naar bezinning 

en spiritualiteit alleen maar toe zal nemen. Ik denk dan ook dat mijn afstudeeronderzoek maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie heeft en ik hoop dat uiteindelijk iedere grote stad een “Huis van IK” zal krijgen. 

Omdat ik denk dat stilte en een moment van zelfrefl ectie erg belangrijk is voor de mens. En dat deze nog te 

vaak over het hoofd worden gezien door mensen van mijn generatie.

Ik zou graag af willen sluiten met iedereen te bedanken die mij dit jaar heeft bijgestaan in het project. In het 

bijzonder mijn afstudeerbegeleiders; Jos Bosman, Daan Lammers en Ralph Brodruck. Zij hebben door goede 

vragen te stellen en andere informatie aan het licht te brengen mijn gedachtekronkels geconcretiseerd en 

hebben mij in staat gesteld een mooi project neer te zetten.
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