
'Architectuur en spiritualiteit'

Traditioneel heeft architectuur niet alleen de opgave om het lichaam te 
beschermen, maar eveneens om de menselijke geest een onderdak te 
bieden. Zo werden huizen en tempels wel als beeld van de wereld of beeld 
van de mens opgevat en door symboliek in het mythologisch wereldbeeld 
verankerd. De meest indrukwekkende voorbeelden hiervan vormen tempels, 
kerken, moskeeën en kathedralen. Door hun vormgeving, proporties, lichtval 
en decoraties trachtten ze bij de gelovigen een gevoel voor het Hogere te 
wekken en de religieuze beleving te ondersteunen.

Hoe is het mogelijk dat gebouwen van steen en hout dergelijke innerlijke 
ervaringen kunnen oproepen? Is dat alleen iets van vroeger tijden of bestaat 
ook in onze tijd behoefte aan architectuur die ons met de wereld om ons 
heen en met diepere lagen in onszelf verbindt? 

Aan deze vraagstelling wijdt de stichting Mens & Architectuur dit voorjaar 
twee voordrachten en een excursie. 

Donderdag 1 april, 20.00 uur: 
Architectuur en spiritualiteit Lezing door Pieter van der Ree.
Organisatie in samenwerking met de VIBA, toegang 7 euro, studenten en 
introducés 3,50 euro, voor VIBA-leden gratis. 
Plaats: Peter Schmid Auditorium, Veemarktkade 8, gebouw B, 
’s-Hertogenbosch. Informatie en opgave: www.vibavereniging.nl

Woensdag 7 april, 20.00 uur: 
Architectuur en spiritualiteit Lezing door Pieter van der Ree
Toegang: 10 euro, studenten 5 euro.
Plaats: Voormalige Synagoge, Koornmarkt 12 te Delft.

Zaterdag 8 mei: Excursie ‘Geloven in architectuur’ 
Tijdens deze excursie zullen vier recente gebouwen met een religieuze 
bestemming in Rotterdam en omgeving bezocht worden. Het betreft de 
opzienbarende Petrus- en Pauluskerk van Royal Haskoning Architecten in 
Maassluis, de Mevlana moskee van Toorman Architecten, de door Mecanoo 
ontworpen kapel op de begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam en het 
multireligieuze Stiltecentrum in verpleeghuis Delfshaven van Ingeborg 
Meulendijks. Een gedetailleerd programma volgt.
Deelname inclusief lunch: 50 euro, studenten 20 euro

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor de excursie door een e-mail met uw naam, 
adres en telefoonnummer te sturen naar stichting@mensenarchitectuur.nl 
Na ontvangst sturen wij u een bevestiging met de betalingsgegevens. Uw 
betaling geldt als definitieve aanmelding.

Informatie: 
stichting@mensenarchitectuur.nl of 06 - 3097 1997
www.mensenarchitectuur.nl


