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Dossier: Stilte …

 Dossier 

ij stilte denkt iedereen aan iets anders. In de strikte 
zin van het woord is stilte de akoestische afwezigheid 
van geluid. Stilte staat lijnrecht tegenover rumoer, 

drukte en lawaai. En zonder lawaai geen stilte. Maar stilte betekent 
ook rust, kalmte en vredigheid. En dat is waar we vandaag steeds 
meer naar op zoek gaan. Rust en onthaasting in het alledaagse leven, 
in de hoop de innerlijke stilte te ontdekken.

Maya Richard

Nu ik om stilte vraag
Het belang van stilte

B In een natuurlijke omgeving fluiten de vogels, waait de wind en stroomt het water … 
Volledige stilte in de natuur wijst op gevaar, zoals een naderende storm

Dossier: Stilte …
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Stilte bestaat (bijna) niet 
Akoestische stilte kunnen we eigenlijk niet 
waarnemen. In de natuur bestaat akoes-
tische stilte (bijna) niet. In een natuurlijke 
omgeving fluiten de vogels, waait de wind 
en stroomt het water, en dat maakt alle-
maal geluid. Volledige stilte in de natuur 
wijst op gevaar, zoals een naderende 
storm. Denk hierbij aan de toepasselijke 
uitdrukking “stilte voor de storm”.

Stilte en het zoeken naar stilte is volgens 
Lieven De Cauter, filosoof, schrijver en 
activist, een modern verschijnsel, ver-
bonden aan mensen en architectuur. 
Een van de stilste plekken op aarde is 
de dode kamer van het Orfield Labo-
ratorium in Minneapolis, waar het om-
gevingslawaai tot min dertien decibel
zakt. Maar helemaal stil is die plek ook 
weer niet, want je hoort er wel je eigen 
hart pompen en je maag klutsen en 
knorren. In die kamer verblijven is alles-
behalve rustgevend. Er doet een mythe 
de ronde dat wie het er langer dan drie 
kwartier in het donker kan uithouden, 
een krat bier krijgt. Niemand zou er tot 
nu toe in geslaagd zijn, maar ook dat 
blijkt niet helemaal te kloppen. Hoe dan 
ook, het depriveren van geluid en andere 
zintuiglijke waarnemingen staat bekend 
als een effectieve marteltechniek.

Stilteplekken, in de betekenis van rustplek-
ken, zijn vaak door de mens gecreëerd. De 
opkomst van de moderne wereld en het 
daarbij horende lawaai zorgden ervoor dat 
mensen op zoek gingen naar stilte. Door de 
groeiende steden en de hedendaagse eco-
nomie worden er almaar nieuwe manieren 
gezocht om moderne klanken buiten te
sluiten. Omgekeerd is er daar waar de 
betonnering stilte veroorzaakt, eveneens 
nood aan geluid. “Zoals het klokje thuis tikt, 
tikt het nergens” is hier een treffend voor-
beeld van. Het huis, afgezonderd van de 
natuur en haar bekende tonen, is stil, té stil, 
en om die onwennige stilte te doorbreken, 
tikt de klok.

Innerlijke stilte
Het bekende Kunstenfestival Watou stond 
in de zomer van 2017 in het teken van 
‘alleenigheid’ en ondraaglijke eenzaam-
heid, een gegeven dat nauw verbonden 
is met de thematiek van stilte. In tal 
van kunstwerken werd de eenzaamheid 
vormgegeven, hoewel we in onze globale 
samenleving meer en meer door mensen 
en communicatie zijn omringd. We chat-
ten, facebooken en communiceren erop 
los, maar toch heerst er soms een gevoel 
van gebrek aan verbondenheid. Sociale 
media kunnen ons helpen om met onze 
dierbaren in contact te blijven, doch het 
risico bestaat dat we persoonlijke relaties 

door oppervlakkige online communicatie 
gaan vervangen.

Journalisten, politici en opiniemakers 
schreeuwen hun mening uit via sociale 
media. Ook daar lijken diepere betekenis 
en verbondenheid vaak zoek. “Zijn we 
bang voor innerlijke stilte?”, vraagt Jan 
Moeyaert, intendant en drijvende kracht 
van Kunstenfestival Watou, zich af in de 
inleiding van de Watou-catalogus. Kunnen 
we nog stil zijn, los van de duizenden 
prikkels die we elke dag ontvangen? 
Sociale media hoeven echter niet altijd 
negatief benaderd te worden, vindt jour-
naliste Kristien Bonneure, die een boek 
over stilte schreef. Zo lezen we in Stil 
leven. Een stem voor rust en ruimte in 
drukke tijden: “Veel mooie initiatieven die 
verbinden drijven op sociale media en so-
ciale media verbinden de juiste mensen 
met elkaar. Het is niet allemaal verdelend, 
het brengt ook samen.”

Sommigen gaan op zoek naar innerlijke 
stilte door zich aan het lawaai te onttrekken 
en zich af te zonderen. Een mooi voor-
beeld hiervan is filosoof en schrijver Sylvain 
Tesson, die enkele maanden in een blok-
hut op de onherbergzame Russische 
toendra ging leven. In zijn boek Zes 
maanden in de Siberische wouden be-
schrijft hij de regelmaat van zijn dagen. 

 Dossier 

Stilte heeft ook een maatschappelijke 
functie, bijvoorbeeld bij de herdenking van 

de slachtoffers van de aanslagen in Brussel 
of als uiting van het vredesinitiatief 
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Zijn leven bestaat uit vissen, eten, (veel) 
vodka drinken en af en toe in beperkt 
Russisch een gesprek met lokale vissers 
voeren. “Om je innerlijk vrij te voelen, heb 
je ruimte in overvloed en eenzaamheid 
nodig. Andere noodzakelijke aspecten 
zijn vrij te kunnen beschikken over je tijd, 
volledige stilte, een sober leven en een 
prachtige omgeving”, aldus Tesson. Zich 
afsluiten van de wereld en afgezonderd 
leven is niet bepaald nieuw. Door de 
eeuwen heen bestaan er verhalen, vaak 
van religieuze oorsprong, van kluizenaars 
of heremieten die zich in eenzaamheid 
terugtrekken om zo in stilte (en gebed) 
zichzelf (en God) te vinden. Ook grote 
denkers en filosofen zien heil in het zich 
afzetten tegen de maatschappij door 
middel van een doorgaans existentiële 
zoektocht naar zichzelf en het mens-zijn 
in samenhang met de natuur. Zo vond 
Friedrich Nietzsche, filosoof en dichter, 
dat de mens bevrijd moet worden van 
alle angsten en één moet worden met 
de natuur. Nietzsche sprak over de stilte 
van de ziel die ruimte schept voor inner-
lijke vrijheid en creativiteit.

Onze zoektocht naar stilte
Kluizenaars en radicale eenzaten zijn eerder 
uitzonderingen, de meeste mensen laten 
niet alles vallen om één te worden met 
zichzelf en de natuur. Toch is het opval-

lend dat we op zoek zijn naar meer rust: 
even niet pendelen en ontsnappen aan 
de drukte, weg van de kantooreilanden 
waar het moeilijk is om je te concentreren, 
een pauze nemen van de toenemende 
versnelling van het leven. Rust om ge-
zond te blijven, mentaal en fysiek. Er 
wordt steeds meer aandacht besteed 
aan stilteruimtes in steden, onderwijs-
instellingen en ziekenhuizen. Kloosters en 
abdijen worden (her)ontdekt als oasen 
van stilte … Alles om zich (tijdelijk) te 
kunnen afzonderen. Ook in het bedrijfs-
leven stapt men af van de (luidruchtige) 
eilandstructuren die nefast zijn voor de 
concentratie en productiviteit van de 
werknemers.

Stilte is niet altijd eenvoudig te realiseren 
of is niet altijd toegestaan in een wereld 
waar stilstaan gelijkstaat aan achteruit-
gaan. Stilstaan en de kans krijgen om stil 
te staan, worden een luxe die niet ieder-
een zich kan veroorloven. Dat is jammer, 
want “stilte is van en voor iedereen”, 
volgens journaliste Kristien Bonneure. In 
haar boek verkent zij de positieve bete-
kenis van stilte aan de hand van eigen 
ervaringen en gesprekken met andere 
stiltezoekers. Zij hoopt dat iedereen 
zichzelf en anderen toestaat om stilte 
te ervaren, in het belang van de eigen 
gezondheid en die van de maatschappij.

Aandacht voor elkaar
“Als je snel tien dingen tegelijk doet, ben je 
niet aandachtig en voel je je verloren. Dan 
is het goed om te vertragen. Vertragen, 
niet in de zin van trager leven, maar wel 
van aandachtiger en waakzamer leven. 
Het is een manier om bewuster te zijn. 
Dat is ook de essentie van stiller leven, 
om wat dieper te leven”, aldus nog 
Kristien Bonneure.

Die aandacht die Bonneure aanhaalt, is 
ook kenmerkend bij het herdenken van 
slachtoffers, familieleden, vrienden of 
geliefden. Na de aanslagen in Brussel 
werden de slachtoffers in het metro-
station Maalbeek en op de luchthaven van 
Zaventem met de gebruikelijke minuut 
stilte herdacht. Opmerkelijk is dat perso-
neel en reizigers op het netwerk van de 
Brusselse vervoersmaatschappij MIVB 
applaudisseerden en lawaai maakten 
ter nagedachtenis van de slachtoffers in 
plaats van de traditionele minuut stilte te 
houden. De MIVB wilde zo tonen niet te 
willen buigen voor terreur en haat. Dat 
lijkt dan het tegenovergestelde van stilte 
te zijn, maar toch kan je beide momenten 
best vergelijken. Want in die ene minuut 
richt iedereen alle aandacht op de slacht-
offers, ongeacht of het dan met lawaai 
of in stilte is.

Vandaag lijken jongeren in steeds grotere 
mate door geluid overstelpt te worden, 
waaronder ook het onhoorbare geluid 

van sociale media
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Na de hevige storm op Pukkelpop, het 
jaarlijkse muziekfestival in Hasselt, werd 
er op de weide ook een stilteruimte inge-
richt om de slachtoffers te herdenken. Op 
een rockfestival is zo’n ruimte uiteraard 
niet stil. Stilte kan gaan om stilstand of 
stilheid, maar kan evengoed gaan om be-
weging of geluid. Het is de intentie en de 
aandacht die aan de slachtoffers worden 
besteed die hier van belang zijn.

Stilte heeft zo ook een maatschappelijke 
functie. In september 2016 vond op het 
Muntplein in Brussel een vredesinitiatief 
plaats onder de naam Silence for Peace. 
Dat project probeert stilte als antwoord 
te bieden op het tumult en de hoogop-
lopende spanningen in de wereld. Stilte 
als voorwaarde voor reflectie en echte 
dialoog. Stilte als politiek statement.

Stilte in hulpverlening en onderwijs
De rol van stilte in onze omgang met 
anderen is belangrijk. In de hulpverlenings- 
en onderwijssector wordt sinds het einde 
van de twintigste eeuw nagedacht over 
hoe stilte op een positieve manier kan 
worden gebruikt. De positieve krachten 
van stilte worden inmiddels onderkend 
door de aanwezigheid van stiltegebieden 
in België en Nederland. Momenteel zijn 
er in Vlaanderen zeven gebieden erkend. 
Het bekendste is het stiltegebied Dender-

Mark, gelegen op het grondgebied van 
Geraardsbergen, Ninove en Galmaarden. 
In het hart van dat stiltegebied, in het dorp 
Waarbeke, vind je de sociaal-culturele 
beweging Waerbeke vzw. Een van de 
doelstellingen van die organisatie is om 
de beleving van stilte, rust en ruimte te 
bevorderen. In de psychosociale dienst-
verlening is er een toenemende aandacht 
voor de zogenaamde stiltecentra, en dat 
met het oog op genezing, bezinning en 
verbetering van de leefkwaliteit. Stilte 
dus door stille ruimtes, maar ook stilte in 
gesprekken. Want stilte spreekt:

Het idee dat stilte een helende kracht 
kan bezitten, staat enerzijds haaks op de 
traditionele opvatting van artsen en psy-
chiaters, opvoeders en onderwijzers die 
stilte beschouwt als een gevaar voor de 
lichamelijke en geestelijk integriteit van de 

mens. Iemand die zwijgt, is ziek of functio-
neert niet. Anderzijds wordt in de op-
voeding en het onderwijs dan weer veel 
belang aan stilte gehecht in de betekenis 
van gehoorzaamheid, discipline en goed 
gedrag. Vandaag lijken jongeren in steeds 
grotere mate door geluid overstelpt te 
worden, zowel fysiek als psychisch. Denk 
maar aan het onhoorbare geluid van socia-
le media. Pedagogen pleiten thans voor 
stilte, om een ommekeer in het onderwijs 
op gang te brengen. En dan gaat het niet 
over die verplichte stilte van gehoorzaam-
heid en discipline, maar over de mogelijk-
heid om tot rust te komen.

Of het nu gaat om de onnatuurlijke stilte, 
een creatie van de moderne wereld en de 
mens, of om de stilte in de natuur … opmerke-
lijk is dat ‘de stilte’ veel dimensies heeft 
en dat stil zijn ook via beweging en geluid 
kan. Stilte en geluid zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. En we hebben nood aan 
een goede balans tussen de twee. Stilte is 
gunstig voor de gezondheid van de mens en 
die van de maatschappij. In de toekomst zal 
het waarschijnlijk nuttig blijken dat er meer 
stiltepleiters zoals Kristien Bonneure van 
zich laten horen, in een poging de samen-
leving, de natuur en de mensen beter met 
elkaar te verbinden.

* * * 

De erkenning van stiltegebieden in België 
en Nederland wijst erop dat de positieve 
krachten van stilte tegenwoordig worden 
onderschreven

Mijn vader had een lang uur 
zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

Ziekenbezoek, Judith Herzberg
Uit: Doen en laten, Uitgeverij Rainbow, 
Amsterdam, 1994
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at betekent stilte voor onze gezondheid? We gaan 
hierover in gesprek met VRT-journaliste Kristien 
Bonneure en Kathleen Verhelst, moreel consulente 

in het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels te Vilvoorde. In een column 
over haar ziekenhuisopname in mei 2017 prees Kristien Bonneure de 
stille ruimte van het AZ Jan Portaels en de helende werking van die 
ruimte op haar genezingsproces. Kathleen Verhelst richtte de stille 
ruimte mee in.

Maya Richard & Kathleen Verhelst - foto’s © Maya Richard

Stilte is een state of mind

De stille ruimte in het Algemeen Ziekenhuis Jan PortaelsW
Kristien, vanwaar je interesse voor stilte?
Kristien: Stilte helpt me om tot zinvolle 
dingen te komen. Op sommige momenten 
heb ik er meer nood aan dan op andere: 
als de stilte schaars is, bijvoorbeeld. En ze 
ís schaars, niet alleen hier in het zieken-
huis. Toen ik zonet hierheen fietste, waren 
er tuinmannen met lawaaierige bladblazers 

aan het werk. Ook het geruis en geroeze-
moes op kantoor storen me vaak in mijn 
concentratie. Op die momenten verlang 
ik naar stilte. Er zijn verlichte geesten die 
in een lawaaierige omgeving perfecte 
gemoedsrust kunnen ervaren, maar zo zit ik 
niet in elkaar. Voor mij zijn uiterlijke en inner-
lijke stilte aan elkaar gekoppeld.

Sommige mensen zijn allergisch voor 
stilte?
Kristien: Klopt. Absolute stilte in je omge-
ving heeft weinig zin als het blijft stormen 
in je hoofd.

Kathleen, herken jij dat?
Kathleen: Zeker, ook bij de mensen die 

Dossier: Stilte …
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Kristien Bonneure
Kristien Bonneure werkt als journaliste bij 
de VRT. Ze presenteerde het programma 
Bonus op Radio 1 en verkent vooral cul-
turele thema’s voor de radio en het online 
aanbod. Ze schreef de voorbije jaren een 
persoonlijke blog voor deredactie.be en af 
en toe voor het dagblad De Standaard.

In mei 2014 verscheen haar boek Stil leven. 
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden 
bij Lannoo. Ze verleent haar actieve mede-
werking aan Waerbeke vzw, een sociaal-
culturele organisatie die het belang van 
stilte, ruimte en leefkwaliteit in Vlaanderen 
en Brussel koestert en bevordert.

Kathleen Verhelst
Kathleen Verhelst werkt als moreel consu-
lente in het AZ Jan Portaels te Vilvoorde 
en heeft een zelfstandige praktijk als gestalt-
therapeut en supervisor. 

Haar boek Getaande huid verscheen in 
2016. Het boek is een persoonlijk relaas 
over haar fietsreis van Antwerpen naar 
Singapore, doorspekt met beschouwingen 
over de grote en kleine dingen des levens. 
De opbrengst van het e-boek gaat inte-
graal naar de stiltevereniging Waerbeke 
vzw.

Kristien Bonneure: “Voor mij zijn uiterlijke 
en innerlijke stilte aan elkaar gekoppeld.”

Kathleen Verhelst: “Ik merk dat woordeloos 
samenzijn ons onderlinge contact intenser maakt.”

Meer info op: www.kristienbonneure.wordpress.com

Meer info op: www.kathleenverhelst.be/getaande-huid

ik begeleid. Een ziekenhuis is een chao-
tische omgeving. Na kort en efficiënt 
overleg moeten er vaak erg ingrijpende 
beslissingen genomen worden. Mensen 
hebben letterlijk en figuurlijk weinig reflectie-
ruimte, dus probeer ik af en toe de luis in 
de pels te zijn door iemand uit te nodigen 
om even stil te vallen. Dat brengt vaak 
veel teweeg.

Heeft stilte dan een helend effect op de 
mensen met wie je werkt?
Kathleen: Ik merk dat woordeloos samen-
zijn ons onderlinge contact intenser maakt. 
Mensen lijken aandachtiger. Het tempo 
vertraagt en er komt ruimte voor vragen 
over zingeving, perspectief, waarden … 
Dat zijn thema’s die komen en gaan, 
maar vaak niet onmiddellijk zichtbaar 

zijn aan de oppervlakte. Stilte heeft alleszins 
veel invloed op onze fysieke en mentale 
gezondheid. Als er geen lege ruimte en 
tijd zijn om indrukken te laten zakken, 
dingen te integreren of je zenuwstelsel even 
tot rust te laten komen, dan word je ziek. 
Daarom ben ik een pleitbezorger voor een 
ruimte van stilte in de gezondheidszorg. 
En uiteraard ook in ons dagelijkse leven.

Kristien, ook jij schrijft in je boek over 
het belang van stille ruimtes in de 
zorgverlening.
Kristien: Er komt wat op je af tijdens een 
ziekenhuisopname van enige duur: slecht 
nieuws, beter nieuws, weer slecht nieuws … 
Er bestaan verschillende methoden om 
daarover te spreken en te reflecteren. (richt 
zich tot Kathleen) Dat is jouw vak. Ik heb 

echter ook nood aan een rustige plek 
om even op adem te komen en de zaken 
in perspectief te zien. Je eigen ziekenhuis-
kamer is daar te druk voor, want er pas-
seert voortdurend volk.

De stille ruimte hier in het ziekenhuis 
is mooi en er hangt een rustgevende 
sfeer. Er zijn ook ruimtes waar het stil 
is, maar waar je een ongemakkelijk ge-
voel krijgt. Herkenbaar?
Kristien: Daar zit inderdaad veel ver-
schil in. Het is hier bijvoorbeeld fijn dat 
je uitkijkt op groen. Ik las ooit in een stu-
die dat mensen die vanuit hun zieken-
huiskamer zicht op een boom hebben, 
sneller huiswaarts kunnen keren.

Kathleen: We hebben bewust voor dat 
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groene uitzicht gekozen. Een ziekenhuis 
is voor vele mensen een vervreemdende 
omgeving: artificieel, steriel, gefragmen-
teerd. Je wordt er losgerukt van je normale 
gang van zaken, van de afwisseling van 
de seizoenen, soms zelfs van een dag- en 
nachtritme. Dankzij dit groene uitzicht kun-
nen mensen weer voeling krijgen met een 
natuurlijk ritme. In het beste geval ervaren 
ze dat ze deel uitmaken van een wereld 
die verder reikt dan hun steriele kamer.

Palliatieve zorg en stilte worden vaak 
in één adem genoemd. Wat hebben ze 
met elkaar gemeen?
Kathleen: Op een palliatieve afdeling 
- maar ook op geriatrie - wordt vaak via 
lichamelijk contact gesproken. Als praten 
te vermoeiend is geworden, bijvoorbeeld 
bij mensen die kortademig zijn. Soms zijn 
mensen ook bang om in slaap te vallen. Ik 

stel dan voor om stil bij hen te blijven zitten 
tot ze slapen. Vaak dommelen ze dan in of 
kijken we samen naar een vogeltje op de 
vensterbank. Het zijn momenten die ik zelf 
vaak als erg intiem ervaar: twee mensen die 
gewoon een tijdje samen zijn, zonder meer. 
Dan ben ik blij dat ik dit werk mag doen.

Op die stille momenten communiceer 
je eigenlijk ook?
Kristien: Absoluut. Dat ervaar je als je 
zelf op ziekenbezoek gaat of als iemand 
bij jou op ziekenbezoek komt. Het zijn niet 
de meest volgeprate uren die je bijblijven, 
integendeel.

Kathleen: Vaak zitten mensen ook in situa-
ties waar geen woorden (meer) voor zijn. 
Dan is het gevaarlijk om de kamer vol te 
praten en daardoor van de realiteit weg te 
gaan.

Kristien: Mensen zijn uiteraard ook ver-
schillend.

Kathleen: Klopt. Een ziekenhuisopname is 
een erg ontregelende gebeurtenis in iemands 
leven. Sommige mensen houden zich in die 
crisisperiode overeind door non-stop te 
babbelen. Noem het een creatieve vorm 
van zelfbescherming. Anderen willen pas 
ruimte maken voor gevoelige thema’s als 
ze weer thuis zijn. Het is mijn taak om elke 
keer zorgvuldig na te gaan of iemand graag 
wil praten, of juist vooral niet. Voortdurend 
afstemmen dus.

Krijgt stilte in de zorg soms een nega-
tieve stempel? Je móét over je zorgen 
praten om je beter te voelen?
Kathleen: Dat gevaar bestaat, terwijl exis-
tentiële thema’s vaak intieme thema’s zijn: 
verlies, eenzaamheid, zingeving, sterven. 

“Binnen levensbeschouwingen krijg je de uitnodiging om stil te staan bij de grote vragen. 
Kunstenaars zijn er ook vaak mee bezig. Of schrijvers.”

Dossier: Stilte …
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Niet iedereen wil daar met een vreemde 
over praten.

Kristien: Toch merk je dat de drempel om 
over existentiële dingen te spreken laag 
ligt onder patiënten, als je een poosje in 
ziekenhuiskringen verkeert. Ik heb tijdens 
mijn eigen ziekenhuisopnames gesprek-
ken gehad waarvan ik ondersteboven 
was. Ik zit nochtans niet in een lotgenoten-
groep van ex-borstkankerpatiënten, maar 
je merkt dat een praatje op de gang binnen 
de kortste keren een fundamentele laag 
aansnijdt. Kijk ook eens in de intentie-
boeken in stille ruimtes. Dieper kan het 
niet gaan, over leven en dood en gene-
zing en hulp vragen. Ontzettend pakkend.

Het valt me op dat stilte vaak gekop-
peld is aan religie, levensbeschouwing, 
bezinning, afzondering. Hoe komt dat?
Kathleen: Omdat je binnen levens-
beschouwingen de uitnodiging krijgt om 
stil te staan bij de grote vragen, denk ik. 
Kunstenaars zijn er ook vaak mee bezig. Of 
schrijvers.

Kristien: Inderdaad, het gaat over die 
grote vragen, of je nu religieus geïnspireerd 
bent of spiritueel of kunstzinnig of gewoon 
wat dieper gaat dan de vijf centimeter van 
‘de dagelijkse omgang en beschaving’. Je 
komt alleszins in een laag terecht die stilte 
vereist én tegelijk op gang brengt. Hoe-
wel ik ook bij die stelling voorzichtig blijf, 
want er zijn kunstenaars die de volume-
knop steeds op tien opendraaien. Stilte 
is niet zozeer een akoestische stilte. Het 
is in de eerste plaats een state of mind.

Kathleen, jij fietste in een jaar tijd van 
Antwerpen naar Singapore. In je boek 
over die fietsreis gaan stil en traag 
vaak hand in hand.
Kathleen: (richt zich tot Kristien) Ik 
herken die state of mind waarover je 
spreekt. De plekken waar ik langsfietste 

waren zeker niet allemaal even stil, maar 
gaandeweg verstilde ik zelf vanbinnen. 
Dat trage, eenvoudige leven op de fiets 
zorgde ervoor dat ik de dingen met meer 
aandacht en zonder complexe ruis kon 
ervaren.

Kristien: Je hoeft dus niet altijd in kleer-
makerszit op een matje te gaan zitten. 
Stilte zit ook in beweging. Dat hoor je vaak 
van wandelaars, nu ook van een fietser. Het 
komt door de trage cadans, denk ik. (richt 
zich tot Kathleen) Die beweging vind ik zo 
mooi in jouw boek. Wij hebben bij stilte 
soms het beeld van een kluizenaar die geen 
vin mag verroeren.

Kathleen: (lacht) Stressvolle stilte.

Kristien: Ja, dat is niet de bedoeling.

Je noemt het de cadans van de bewe-
ging, terwijl cadans net een term uit de 
muziekwereld is.
Kristien: Klopt. Stilte is dan ook iets erg 
muzikaals.

En jij, Kristien, hoe ga jij in het dagelijks 
leven op zoek naar stilte?
Kristien: Tja, als ik er elke keer voor naar 
het ziekenhuis moet komen, of een jaar 
moet fietsen … (lacht) Af en toe zoek ik de 
stilte actief op, om de voorraad opnieuw 
aan te vullen. Dan ga ik bijvoorbeeld een 
weekje wandelen, of een weekend stilzitten 
bij de boeddhisten.

In mijn dagelijks leven is het andere koek. Ik 
heb een drukke job in een drukke omgeving 
die met de dag sneller en lawaaieriger wordt. 
De kunst is om daar zelf aan de knoppen te 
blijven zitten. Mensen die beweren dat ze 
onmisbaar zijn of van alles moeten, maken 
zichzelf iets wijs. We verliezen ons soms in 
doemdenken: “De smartphone helpt ons 
allemaal om zeep.” Maar dat is niet zo. Zit 
aan je knoppen, zet het ding op geregelde 
tijd uit, doe het een na het ander, neem 
je lunch niet aan je computer. Stuk voor 
stuk kleine ingrepen, die echt een verschil 
maken. Het is leuk om gaten te knippen in 
het web dat ons dreigt in te pakken. Strooi 
er maar zand in zolang het kan. Je hebt tijd 
nodig om te lummelen. En om te dromen.

Kristien Bonneure: “Je hebt tijd nodig 
om te lummelen. En om te dromen.”

Kathleen Verhelst: “Dat trage, 
eenvoudige leven op de fiets zorgde 
ervoor dat ik de dingen met meer 
aandacht en zonder complexe ruis kon 
ervaren.”
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Liza Janssens

n onze samenleving is 
het vrij belangrijk om te 
kunnen horen. Zo commu-
niceren we vooral via het 

gesproken woord. Er zijn echter 
ongeveer achthonderdduizend 
doven en slechthorenden in 
Vlaanderen. Zij leven letterlijk in 
stilte. Zo ook Benoît Ramakers. 
Door een rubella-infectie tijdens 
de zwangerschap van zijn moeder 
is hij doof geboren. Dankzij zijn 
hoorapparaat hoort hij vandaag 
redelijk veel, maar zonder hoort 
hij helemaal niets. Hij vertelt ons 
hoe dat voor hem is.

Kleine aanpassingen
Helemaal niets horen is voor Benoît nor-
maal, hij is ermee opgegroeid. Maar niet 
alles gaat even gemakkelijk. “Reizen met 
de trein is soms moeilijk, want wat wordt 
omgeroepen hoor ik natuurlijk niet. De 
nieuwere treinen hebben nu een scherm 
waarop je de volgende halte kan lezen, 
maar dan moeten die schermen wel wer-
ken. Ook aan een loket ervaar ik soms 
problemen, omdat de bediende bijvoor-
beeld een baard heeft, waardoor ik niet 

kan liplezen. In Brussel is het dan weer 
moeilijk om Franstalige loketbedienden te 
volgen, omdat ze veel te snel praten of 
met een bepaald accent. Want ik spreek 
wel Frans, maar dat gaat veel moeilijker 
dan Nederlands. Terwijl er in de Verenigde 
Staten boven de loketten een scherm 
hangt waarop alles wat wordt gezegd 
verschijnt.”

Gebarentolk
Omdat er niet overal omroepschermen 

hangen, voorziet de Vlaamse overheid 
een aantal gratis tolkuren, waarbij een 
dove of slechthorende een beroep kan 
doen op een gebaren- of schrijftolk. “Ik 
heb recht op zesendertig privétolkuren 
op een jaar en daar spring ik zuinig mee 
om. Ik reserveer er steeds een aantal voor 
noodsituaties, zoals een onderzoek in het 
ziekenhuis. Ik gebruik een gebarentolk 
vooral voor groepsgesprekken zoals een 
vergadering, want dan wordt er vaak door 
mekaar gepraat en dat kan ik niet volgen. 

I
“Ik voel me absoluut niet gehandicapt”
Leven in stilte
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Dossier: Stilte …

Benoît Ramakers: “Het is zo jammer dat onze maatschappij doofheid 
als een handicap ziet. Ik hoor gewoon minder goed. Maar ik kan 
autorijden, voetballen, studeren, werken … alles eigenlijk.”
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Voor een-op-eengesprekken heb ik die 
niet nodig. Met ouder worden heb ik 
steeds meer zorg nodig en dus meer tolk-
uren. Er is bovendien een stijging in het 
gebruik van tolkuren, omdat het meer is 
ingeburgerd. Wie echter in min gaat met 
zijn tolkuren, krijgt van de overheid de 
factuur van de tolk toegestuurd. Absurd, 
als je weet dat het plaatsen van een 
cochleair implantaat door diezelfde 
overheid volledig wordt terugbetaald en 
dat is een dure ingreep. (Een cochleair 
implantaat zet geluid om in elektrische 
pulsen die de gehoorzenuw direct sti-
muleren, zodat doven of slechthoren-
den in beperkte mate weer klanken, 
geluiden en spraak kunnen waarnemen, 
red.) Voldoende tolkuren zijn voor doven 
even noodzakelijk als een hoorapparaat. 
Daarom werd in oktober 2017 aan Jo 
Vandeurzen, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, een par-
lementaire vraag gesteld om uitleg over 
het tekort aan tolkuren.”

Discriminatie
De onwetendheid over doofheid is groot 
en leidt tot frustraties, misverstanden en 
discriminatie. “Het is zo jammer dat onze 
maatschappij doofheid als een handicap 
ziet. Ik hoor gewoon minder goed. Dat 
is vooral vervelend voor mezelf, omdat 
ik de omroeper op de trein niet hoor. 
Maar ik kan autorijden, voetballen, stu-
deren, werken … alles eigenlijk. Ik voel 
me absoluut niet gehandicapt. Sommige 
doven vermelden niet op hun cv dat ze 
doof zijn, omdat ze dan misschien niet 
eens door de eerste selectie raken. Bij 
een sollicitatiegesprek durven ze geen 
gebarentolk mee te nemen uit vrees dat 
ze dan niet aangeworven worden, terwijl 
ze evengoed een masterdiploma hebben. 
Werkgevers geven vaak voorrang aan de 

horende sollicitant uit angst voor commu-
nicatieproblemen. Ze weten niet dat de 
technologie hen hierbij kan helpen, zoals 
FaceTime. Ik heb gelukkig mijn weg 
gevonden en ben aan de slag als leerkracht.
Maar het is frustrerend als je geen job 
kan vinden waarvoor je hebt gestudeerd. 
Bij de VDAB, de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, 
wil men dan dat je in een beschutte werk-
plaats gaat werken. Dat is toch al te gek! 
Men gaat er in onze samenleving nog steeds 
van uit dat anderen zich aan de norm moeten 
aanpassen. Maar het is de samenleving 
die zich aan ons moet aanpassen. Want 
wij hebben een beperking waar we niets 
aan kunnen veranderen. Zo vergaderde ik 
onlangs samen met twee collega’s die 
gebarentaal kennen en met een externe 
persoon die niets van de dovencultuur 
kent. Hij vroeg ons om geen gebarentaal
te praten, maar waarom zouden wij ons
moeten aanpassen aan één persoon? Hij had 
ook een gebarentolk kunnen meebrengen.”

Sensibilisering
Om die misverstanden te vermijden, is 
meer sensibilisering nodig. “Op de VRT 
zou men programma’s met een gebaren-
tolk kunnen uitzenden en niet alleen met 
de 888-ondertiteling. Zo wordt gebaren-
taal iets normaals. Op Canvas is het 
achtuurjournaal wel met gebarentolk, 
maar dat is op hetzelfde moment als de 
één-serie Thuis waar veel mensen naar 
kijken. Waarom wordt het zevenuurjour-
naal op één niet met een gebarentolk uit-
gezonden? Men vreest daarmee kijkers 
te verliezen, terwijl het een programma 
net toegankelijker voor iedereen maakt. 
Die gebarentolk went wel. Vroeger moest 
men ook aan de 888-ondertitels wennen 
en nu vindt iedereen die normaal. Waarom 
zou dat met een gebarentolk anders zijn? 

Daar staat tegenover dat men sinds kort 
in de UGC-bioscopen ook Vlaamse films 
ondertitelt. Een kleine moeite die voor 
doven veel verschil maakt. Anders moeten 
wij maanden op de dvd wachten, terwijl 
iedereen de film al heeft gezien. Samen 
met Unia, het interfederale gelijkekansen-
centrum, probeer ik nu ook de Kinepolis-
groep zo ver te krijgen.”

In het onderwijs
Ook in het onderwijs zou men, in het 
kader van omgaan met diversiteit, meer 
aandacht aan mensen met een beperking 
moeten besteden. “Men zou een basis-
kennis gebarentaal kunnen aanleren. 
Dat gaat breder dan het één keer per jaar 
over mensen met beperkingen te hebben. 
De overheid zou dat in de eindtermen 
moeten opnemen.” Via het Vlaamse 
M-decreet volgen kinderen met speci-
fieke onderwijsbehoeften intussen les in 
het gewone onderwijs. “Meer en meer 
dove kinderen gaan naar school in het 
gewone onderwijs. Die scholen hebben 
niet de juiste omkadering, zoals leer-
krachten gebarentaal of een gebarentolk. 
Dove kinderen in het gewone onderwijs 
hebben daarom recht op honderd pro-
cent tolkuren, maar door het slechte zelf-
standigenstatuut zijn er gewoonweg te 
weinig Vlaamse gebarentolken om dat in 
te vullen. Voor dove kinderen is het echter 
heel vermoeiend om een hele dag zonder 
tolk les te volgen. Daarenboven ontneemt 
de overheid zo kansen aan het buiten-
gewoon onderwijs, dat wel op maat van 
die kinderen is. Want doven zijn een 
bijzondere doelgroep met specifieke 
noden.”

* * * 

“Ik voel me absoluut niet gehandicapt” “Werkgevers geven vaak voorrang aan de horende sollicitant uit angst voor 
communicatieproblemen.”



Dossier: ??

28 | deMens.nu Magazine Dossier 

Verstild en versteend

n 2018 is het honderd jaar geleden dat de wapens 
(even) zwegen na een allesverwoestende Eerste 
Wereldoorlog. Patrick Goossens is al zijn hele leven 

gefascineerd door de ‘Grote Oorlog’. In een reeks foto’s laat 
hij je stilstaan bij de versteende nalatenschap van 1914-1918.

Bert Goossens - foto’s © Patrick Goossens

Coquin, een versterkte Duitse observatiepost bij Celles-sur-Plaine in de Vogezen. Vanop een hoogte 
van 843 meter bood deze post op de top van de heuvel een mooi uitzicht op de vallei van de PlaineI

Dossier: Stilte …
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Patrick Goossens: “Veel van de monumenten en begraafplaatsen die ik heb bezocht, liggen in the 
middle of nowhere. Doordat ze uit het oog van het massatoerisme blijven, vormen ze sfeervolle 
stilteplekken. Anderzijds worden ze ook niet of nauwelijks onderhouden en zullen ze op termijn 
misschien helemaal verdwijnen. Uitzonderingen zijn te vinden in Verdun en ook in Vauquois, waar 
vrijwilligers de herinnering in stand houden.”

Het slagveld van Verdun is op 
sommige plaatsen, ook honderd 
jaar later, een monument op zich. 
Hier een beeld van de granaat-
trechters, tegenover het Ossuarium

Boven op de heuvel van het 
vroegere Franse dorp Vauquois, 
uiteengereten door de mijnenoorlog. 
Een monument staat op de plek van 
de oude Franse loopgraven
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Monument van het Reserve-
Infanterie-Regiment nr. 234 
in Brécy-Brières in de regio 
Champagne-Ardennes, nog 
in goede staat met beide 
Lebensbäume, zoals bij de 
inwijding in 1917

Een bunker in Oudekapelle 
achter het Belgische front. 
De toegang is versierd met 
een Arabische tekst die 
verklaart dat er geen grotere 
God dan Allah is

Patrick Goossens: “Je kan je afvragen of de nu drukbezochte monumenten en begraafplaatsen na de 
hype van ‘honderd jaar herdenking’ ook in de vergetelheid zullen geraken.”

Dossier: Stilte …
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Çanakkale Şehitleri Anıtı, 
monument voor de Turkse 
martelaren aan de ingang van 
de Dardanellen

Standbeeld van legerofficier 
Mustafa Kemal ‘Atatürk’ op 
de heuveltop van Chunuk 
Bair. Hier moesten de Nieuw-
Zeelanders en Australiërs in 
augustus 1915 het onderspit 
delven

Patrick Goossens: “Op het schiereiland Gallipoli leden de geallieerden in 1915 pijnlijke nederlagen tegen 
de Turkse troepen. De laatste jaren worden de imposante herdenkingsmonumenten overspoeld door 
Turkse toeristen. Een heropleving van het Turkse nationalisme? De stilte is er hoe dan ook vaak ver te 
zoeken.”

De foto’s van Patrick 
Goossens worden in 
2018 op diverse locaties 
tentoongesteld. 
Meer informatie op: 
www.patrickgoossens.be 
en www.deMens.nu

Meer weten?
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Dossier: Stilte …

Ter voorbereiding van dit stukje over stilte, waarbij ik een zeldzame keer mijn 
pen nog eens bovenhaal, probeer ik er af en toe, zeer letterlijk genomen, bij stil 
te staan. Een opdracht die niet makkelijk blijkt te zijn, aangezien lawaai in al zijn 
vormen zeer prominent aanwezig is.

Mijn dagen vullen zich met communicatie. Een knorrige dochter, gesprekken in 
de crèche. De radio - waar woedt de oorlog vandaag? Mijn job in hr - praten en 
mailen, overtuigen en afschepen. Waar twintig woorden nodig zijn, zeg ik er al snel 
veel te veel. Dan lunchmeeting, langer blijven. Het gaat, en het kan. Ik bruis van 
energie. Verhalen vertellen, de dag verteren. Alles moet tweemaal gezegd, alles 
wordt nogmaals herkauwd.

Thuis ‘trippeltrappelen’ kleine voetjes op de speelmat. Met gestrekte armpjes en 
een voor zo’n klein wezentje veel te luide mond die nooit stopt met allerhande 
geluidjes te maken, vliegt ze naar de deur. Ik mag mezelf trots mama van een 
vurige peuter noemen, en zo het privilege genieten om haar elke dag iets meer 
kabaal te horen maken.

Stilte wordt op die manier snel verdacht, niet zelden betekent het einde van ge-
tater het begin van deugnieterij. Hoe ongecoördineerd ze blokjes in een doos 
steekt, zo snel en gewiekst versiert ze op minder dan een seconde de kat met 
pudding (en hagelslag) en is die kleine illusie van stilte al snel rustpunt af …

Met plezier en gelach loods ik ons door een gonzende wereld, elke dag opnieuw, 
en elke dag iets beter.

Maar dan gaat de pyjama aan. De laatste kusjes en verhaaltjes vinden hun weg 
naar de juiste persoon. Slaapwel papa, slaapwel poes, slaapwel kiwiplant, slaap-
wel mooie zon.

En dan valt alles stil. Knuffelend met mijn kleintje lig ik in het donker, de laatste 
zinnen van het hoofdstuk worden blanco gelaten.

Met warme tenen tegen mijn buik aangeduwd, laat ik mezelf toe om uit de race te 
stappen, en geniet ik van een moment van onvervangbare en onvoorwaardelijke 
intensiteit.

En in de stilte, vastbesloten, beloof ik het mezelf keer op keer; morgen opnieuw, 
en zelfs nog iets beter.

En kan ik niet wachten tot de orkaan van geluid mijn dag weer op gang komt 
trekken.

Tutende wekker.
Miauwende kat.
Lawaaierige koffiemachine.
Piepende trein.
Rumoerige passagiers.
Chaotisch verkeer.
Blaffende honden.
Claxonnerende auto’s.
Joelende mannen.
Knarsende fiets.
Hersenbelastende vergaderingen.
Tikkende toetsen.
Knarsende fiets.
Piepende trein.
Rumoerige passagiers.
Luidop meezingen in de auto.
Piepende kassa.
Miauwende kat.
Overkokende kookpot.
Brommende stofzuiger.
Schetterende tv-serie.
Krakend bed.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TUUT! TUUT! TUUT! TUUT! TUUT!

De stilte

Dag zonder stilte

Anneleen, 25 jaar

Valérie, 21 jaar
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Valérie, 21 jaar

Jong

Deugd en vrede halen uit stilte verdwijnt.

Stiltes zijn gereduceerd tot gevoelens van ongemakkelijkheid en discomfort.

We vervangen ze door te praten, te denken en vele vormen van stimulatie.

Wie kent er nog gedachteloze en geluidsloze momenten?

Wie kan nog van stilte genieten?

Woorden zijn de taal van het denken.

Stilte is de taal van actie.

Beide zijn een medium voor liefde.

Liefde die wordt geuit in daden is sterker dan liefde die wordt verwoord.

Daarom lukt het mensen en honden sterke connecties uit te bouwen.

Zij kunnen hun liefde voor elkaar nooit verwoorden, ze uiten ze met stille daden.

Stilte is de weg naar het horen van onze innerlijke vrede.

Het is me zo aangeleerd,
ergens vind ik het fout.

Ik wil en ik wou …
Jij, kwelling, je maakt me ruw en lauw.

Ik ben in staat,
om uit te barsten midden op straat,

of neen, wacht … beter in een verlaten woud.
Ik hoop,

dat ze doorheeft dat ik haar aanschouw.
Een bijna eeuwige strijd.

Mijn woorden vervreemden van mijn stem.
Ik sta bij jou in het krijt,

en dat bepaalt mijn stemming.
Wie zal ik nu weer de schuldige maken?

Je bent zoveel beter dan ik.
Hoe zou ik het zeggen dat ik het anders bedoelde of bedoel?

Mijn ego neemt de bovenhand,
de vastheid van een roes.

Hoe zou ik het zeggen dat het totaal niet goed
gaat?

De grootste leugen in ons sociaal contract.
Zou het tegenovergestelde veel uitmaken?

Ik blijf intact,
mijn emoties zijn verstopt,

“ik heb daar geen tijd voor”,
het is nu eenmaal zo,

het is ons lot.
Wat een kutleven.

Oorverdovende stilte

De stille vriend

Mauri, 23 jaar

Dieex, 25 jaar
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In Pursuit of Silence

olgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
vormt geluidshinder na luchtvervuiling het 
grootste gevaar voor milieu en volksgezondheid. 

Geluidsvervuiling zorgt niet alleen voor stress, agressie en 
ziektes, maar kan ook aanleiding geven tot lage schoolresultaten 
of medische fouten in ziekenhuizen. De wereld maakt te veel 
lawaai en stilte is een luxeproduct geworden. De documentaire 
In Pursuit of Silence van Patrick Shen neemt ons mee naar de 
wereld van stilte en geluid.

Joke Goovaerts
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Beeld uit de documentaire In Pursuit of Silence

Dossier: Stilte …

Op zoek naar stilte
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De film begint met prachtige, lange, stil-
staande beelden: een boom in de wind op 
een open veld, een leeg tankstation midden 
in de nacht, auto’s die in beide richtingen 
over een magnifieke brug rijden ... Door deze 
documentaire over stilte word je meteen zelf 
door stilte en rust overmand. Eigenlijk zijn we 
vergeten wat stilte is en hoe zeldzaam ze is 
geworden. In Pursuit of Silence is een medi-
tatieve zoektocht naar stilte. Een bewust-
wording van het belang van stilte.

Geen dominantie
Het eerste personage in de film toont ons 
een vel papier waarop te lezen staat dat hij 
een zwijggelofte heeft afgelegd. Hij is met zijn 
rugzak op stap door de Verenigde Staten. 
Hij ontvlucht het lawaai om de zaken helder 
te kunnen zien. Pas na zes minuten horen 
we de eerste sprekers: Helen Lees, auteur 
van het boek Silence in Schools, George 
Prochnik, auteur van het boek In Pursuit of 
Silence, en de Engelse auteur en essayist 
Pico Iyer. Wanneer je die auteurs googelt, 
blijken ze belangrijke werken over stilte en 
geluid geschreven te hebben. Maar in de 
documentaire komen ze eerder schaars 
aan het woord. Ze drukken zich uit in korte 
slagzinnen. Een quote van Pico Iyer: “Zich 
terugtrekken uit de kakofonie van de wereld 
is een stap in de richting van alles wat wezen-
lijk is. Het houdt in dat je op de wereld af-
stapt en leert hoe je de wereld weer moet 
liefhebben.” Geen drukte, niet te veel zinnen, 
niet te veel lawaai - de kijker blijft in de stilte-
modus. Ook andere sprekers, zoals doctor 
Yoshifumi Miyazaki, de geestelijke vader van 
de ‘bostherapie’ in Japan, komen aan bod. 
Hij legt op een serene en verhelderende 

manier uit dat de stilte in het bos een pre-
ventief medicijn tegen fysieke en psychische 
problemen is. Hij beweert zelfs dat hij zesen-
vijftig procent anti-kankercelactiviteiten heeft 
waargenomen bij mensen die zich in het 
bos ontspannen. Naast stiltejagers, auteurs 
en wetenschappers gaat de film ook te rade 
bij zenboeddhisten. Zo luisteren we tijdens 
een theeceremonie in Japan even naar de 
volgende mooie quote: “Stilte geeft iedereen 
een gelijkwaardige positie. Wanneer nie-
mand praat is er geen dominantie.”

Veilig onder 75 decibel
De documentaire van Patrick Shen is ver-
moedelijk ook de eerste documentaire die 
per locatie vermeldt hoeveel decibel geluid 
er wordt geproduceerd. Zo wordt in Tokio 
82 decibel gemeten en in een Amerikaans 
stadspark 35 decibel. In een ziekenhuis zou 
35 decibel ideaal zijn, anders kunnen er 
medische fouten optreden. Kinderen die in 
een school naast een autosnelweg zitten, 
behalen slechtere schoolresultaten dan 
kinderen die in een rustige omgeving les 
volgen. Op de decibelschaal lezen we dat 
geluiden onder 75 decibel veilig zijn. Bij ster-
kere geluiden moet je ervoor zorgen dat je je 
oren er niet te lang aan blootstelt.

Absolute stilte
Geluid kan je nu wel uitdrukken in decibels, 
maar bestaat er zoiets als pure stilte? Neen, 
stilte bestaat niet, stilte is geluid. Componist 
John Cage bezocht hiervoor de dode kamer 
in het Orfield Laboratorium in Minneapolis. In 
die geluiddichte ruimte hoor je het bloed dat 
door je aderen stroomt, hoor je je hartslag 
en nog zoveel meer. Dat bezoek inspireerde 

John Cage tot het muziekstuk 4’33”. In 1952 
voerde pianist David Tudor het uit aan zijn 
piano: er gebeurde helemaal niets en hij werd 
uitgejouwd. Absolute stilte is dus uitgesloten 
en de vraag is: willen we dat wel? De docu-
mentaire toont hoe onze samenleving door 
lawaai van auto’s, vliegtuigen, mensen … 
wordt overspoeld en hoe we met onze 
smartphones, blogs, sociale media … con-
tinu in beweging zijn en niet beseffen dat er 
zoiets als stilte en rust bestaat.

Patrick Shen bekommert zich over het 
basisrecht stilte en wijst op de noodzaak 
ervan voor ons psychisch en fysiek welzijn. 
De film In Pursuit of Silence is een prachtige 
cinematografische luisterervaring waar zorg-
vuldig wordt gebruikgemaakt van geluid, 
klankkleur en beeld. Paradoxaal aan het 
thema is er in de film nauwelijks een stil 
moment te beleven. Natuurgeluiden worden 
afgewisseld met lawaaihinder en de 
mooie achtergrondmuziek ondersteunt 
de stemming.
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Beeld uit de documentaire In Pursuit of Silence. 
De film is een meditatieve zoektocht naar stilte, 

een bewustwording van het belang van stilte

• Wordt in België verdeeld door 
Dalton Distribution: 
www.daltondistribution.be 

• Is beschikbaar op dvd via de 
reguliere dvd-verkooppunten of
via: www.daltonshop.be 

• Is ook te bekijken via video on 
demand op het VOD-platform 
Dalton: www.dalton.be 

• Wil je zelf een filmvoorstelling 
organiseren, dan kan je terecht bij: 
info@daltondistribution.be

In Pursuit of Silence
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Sarah Algoet: “Als er niets uit een introverte persoon komt, en 
je blijft maar doorvragen, dan duw je ze nog veel verder weg. 
Toon dat je beschikbaar bent, luister, maar ga niet pushen.”

Paaldansen en yoga
Over extravert en introvert zijn

ntrovert betekent niet 
simpelweg verlegen. Wat is 
het dan wel? Ben jij eerder 
introvert, meer extravert of 

beide? En vooral, hoe kan je je eigen 
kracht zien en gebruiken? Sarah 
Algoet is zangeres en stemcoach die 
deels in het Gentse en deels in Spanje 
woont. Op Facebook herkende 
ze zichzelf in een artikel over de 
‘ambivert’, of de extraverte introvert. 
Ze vertelt over beide werelden. Over 
extravert en introvert zijn, over het 
leven in België en in Spanje.

Omgaan met prikkels 
Het was psychiater Carl Jung die, aan het 
begin van de twintigste eeuw, de termen 
introvert en extravert als eerste populair 
maakte. Volgens schrijfster en ervarings-
deskundige Susan Cain gaat het over hoe 
je reageert op prikkels, onder andere in de 
omgang met anderen. Extraverte mensen 
hebben nood aan grote hoeveelheden 
prikkels, terwijl introverten op hun best 
zijn in een rustige omgeving. Iedereen 
heeft zowel extraverte als introverte trek-
ken. Daarom spreekt de persoonlijkheids-
psychologie van een glijdende schaal met 
twee polen. Je kan ingedeeld worden volgens 
jouw positie op die schaal, in bepaalde 
situaties, op bepaalde leeftijden … Wel 
herkennen velen zich in het ene of andere 
type. Er zijn ook mensen die geen speci-
fieke voorkeur hebben, maar van wie hun 

stemming afhangt van het moment of de 
omgeving. Daar is een naam voor: ambi-
vert. Sarah Algoet is een van hen.

Omgeving
We vroegen Sarah naar haar balans tussen 
introvert en extravert zijn, en welke factoren 
daarbij een rol spelen. “Er is een reden 
waarom mijn vriend en ik halftijds in Spanje 
wonen. België is luid en stinkt. Hier zijn te 
veel prikkels en is extraversie de norm. 
Als introvert mens moet je op zoek naar 
een manier van leven die bij je past. Ik voel 
wel dat het aan het veranderen is. Meer 
mensen vinden de maatschappij te druk 
en ongevoelig. Maar de maatschappij zelf 
blijft nog altijd heel prestatiegericht: put 
yourself out there. Als zelfstandige moet 
ik extravert zijn, actief zijn op Facebook, 
nieuwsbrieven opstellen … Aan de ene 

kant ben ik daar goed in en brengt het 
veel professionele contacten op. Maar 
aan de andere kant zuigt het mij ook leeg. 
Dat evenwicht vinden is zo moeilijk. Ik ga 
sneller over mijn grens, omdat ik extra-
versie zie als een talent dat in onze maat-
schappij ook opbrengt. Ik maakte hier mijn 
groei door als mens en als zelfstandige, en 
vormde mij naar de verwachtingen. Daarbij 
speelt vooral een schuldgevoel als ik niet 
presteer. In België een dag geen mails 
beantwoorden, is een bewuste beslissing. 
In Spanje moet ik me eraan herinneren om 
mijn mails te checken. De maatschappij is 
er anders. We zitten daar in de bergen, 
met beperkt internet. Er zijn veel minder 
prikkels en het is er stil. Ook de zon heeft 
een enorm effect op mij. Balans vinden is 
daar makkelijker.”

Mieke Werbrouck
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Bericht van Sarah Algoet op Facebook
Meer weten over Sarah Algoet: www.singsing.be

Opgroeien
“Ik ben opgegroeid in een familie met 
alleen maar oudere broers en oudere 
neven. Als kind had ik vaak het gevoel 
dat ik mijn best moest doen om gehoord 
te worden. Dat triggerde mij om luid aan-
wezig te zijn in een groep. Zelf dacht ik 
ook: dit is wie ik ben. Maar soms was ik 
uitgelaten, omdat ik dacht dat mijn om-
geving dat van mij verwachtte. Dat wrong 
van tijd tot tijd en vroeg dan zo veel energie 
van mij. Nu weet ik hoe dat komt, omdat 
ik tevens een introverte kant heb. In mijn 
jeugd was ik ook vaak introvert, maar 
ik was me daar niet van bewust. Ik was 
graag in mijn kamer, om gedichten te 
schrijven, om te lezen … Mijn introverte 
kant kan ik omschrijven als mij afsluiten 
van prikkels. Ook al is het een gevecht 
om bewust die beslissing te nemen, 
omdat die prikkels mij ook net aantrek-
ken. Dankzij mijn vriend besteed ik meer 
aandacht aan mijn introverte kant. Zo 
doen we samen yoga. Wat mij ook erg 
helpt, is mijn tuintje. En ik ben lid van een 
zelfoogstboerderij. Ik ben daar uren bezig 
met mijn handen in de grond. Contact 
met de natuur is zo belangrijk.”

Bewustzijn
De sleutel om het beste uit je talenten te 
halen, is weten waar jij je situeert op de 
schaal introvert-extravert en een omge-
ving kiezen die daarbij past. Voor Sarah is 
dat het podium en daarna de kleedkamer. 
“Als zangeres kan ik heel extravert zijn op 
een podium en me volledig laten gaan. 
Nadien heb ik veel nood aan introversie. 
Dan ga ik meestal mijn kleren inpakken, het 
podium opruimen … Zo kan ik me klaar-
maken om naar de mensen te gaan. Een 

ander voorbeeld zijn de twee sporten die 
ik doe, paaldansen en yoga. Paaldansen 
is extreem extravert, je grenzen zo ver 
mogelijk verleggen. Yoga is extreem intro-
vert, proberen niet te presteren, vóór die 
grens te blijven. Dat is voor mij de per-
fecte combinatie om mijn extraverte en 
introverte kant te voeden. Extravert zijn 
is niet moeilijk voor mij, hoewel ik af en 
toe ’s avonds in mijn bed denk: ik ben 
te aanwezig geweest. Het zou me goed 
doen om vaker introverter te zijn. Me daar 
bewust van zijn, helpt om mijn introverte 
kant te gebruiken als een kracht, en niet 
als een handicap. Voor mij draait alles 
rond bewustzijn. Probéren bewust te zijn, 
niet dat ik er altijd in slaag.”

Kracht van introvert zijn
Op de vraag welke kracht ze in introversie 
vindt, antwoordt Sarah: “Stilstaan en mij 
afvragen hoe een situatie voelt, helpt mij 

om mijn leven in te richten zoals ik het 
nodig heb. Als stemcoach helpt het mij 
om signalen bij mensen te herkennen en 
mijn manier van coachen aan te passen. 
Ook in zang is het een wisselwerking. 
Hoe meer ruimte ik aan mijn introverte 
kant kan geven als ik zing, hoe sterker 
en echter het wordt. Het is zo makkelijk 
om me in vocal tricks te verliezen, maar 
dat heeft geen grond en raakt de mensen 
niet. Het vervult ook mij minder. Mijn tip 
voor wie introvert is, is vooral om dat 
schuldgevoel, het gevoel dat je moet 
presteren, los te laten. En nummer twee, 
om je doel niet te snel te willen bereiken. 
Als je op zoek bent naar balans, is de 
weg belangrijker dan het doel. Het is oké 
om je nog een keer schuldig te voelen, 
om je evenwicht tussen introversie en 
extraversie te verliezen. Zolang je maar 
telkens denkt: oké, volgende keer gaan 
we dat anders proberen.”

• Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen, 
Susan Cain, De Arbeiderspers, 2012.

• Stille kracht. De geheime voordelen van introvert zijn, Susan Cain, met 
Gregory Mone en Erica Moroz, De Arbeiderspers, 2016 (vanaf ca. 15 jaar).

• De kracht van de introverte mens, TED-talk van Susan Cain (met Nederlandse 
ondertiteling): 
www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts?language=nl 

Volgens Susan Cain zijn westerse maatschappijen, onze scholen en bedrijven, 
vooral op extraverte mensen gericht. Ze pleit voor een beter evenwicht. Hoe 
meer introverte mensen zichzelf kunnen zijn, hoe groter de kans dat hun 
eigen unieke oplossingen bijdragen aan de samenleving. Enkele belangrijke 
personen in de geschiedenis waren introvert, zoals Charles Darwin, die lange 
wandelingen in de bossen maakte en uitnodigingen voor etentjes afwees. 
Susan Cain is hoopvol dat onze houding tegenover introversie, rust en privacy, 
aan de rand van een omwenteling staat.

Meer weten?
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De tuut zoals hij is

Tamara De Laet

innitus is de medische benaming voor oorsuizen: het 
horen van geluiden die je omgeving niet kan waarnemen. 
Het is een van de meest voorkomende oorklachten en 

doet zich in tijdelijke of permanente vorm voor bij ongeveer tien 
tot vijftien procent van de Belgen. Sinds een tweetal jaar heb ik de 
twijfelachtige eer om van dat clubje deel uit te maken.

Naast gehoorschade kan tinnitus ook door ziektes, hoofdtrauma’s, 
medicatie en stress veroorzaakt of versterkt wordenT

Dwerg in je oor
Het einde van de dag is aangebroken. Na 
voor de zoveelste keer bijna voor de tele-
visie in slaap gevallen te zijn, besluit ik 
wijselijk de avond af te ronden en in bed 
te kruipen. Na een liefdevol slaapwelkusje 
van Mijn Lief gaan de lichten uit, draai ik me 
om en kom ik tot rust. Of beter: draai ik me 
om en begint er in mijn oor een piepklein 
dwergje met een hoog stemmetje luidkeels 

te krijsen. Anderen horen dan weer een 
sirene die in de verte voortdurend rondjes 
rijdt of liggen wakker door de tuut van het 
testbeeld. Tinnitus comes in many ways. Ik 
behoor tot de categorie ‘dwerg in je oor’ die 
af en toe wordt afgelost door een sirene die 
maar nooit lijkt aan te komen.

Tinnitus, dus
“Draag oordopjes tijdens concerten!” is 

een al even fel gescandeerde leuze als 
“Frieten zijn ongezond!”. Onheilspellende 
slogans waarvan de boodschap, laat ons 
eerlijk zijn, vooral ver van ons bed klinkt. 
Vóór mijn diagnose (s)liep ik al een klein 
jaar met tinnitus, zonder dat ik het zelf echt 
doorhad. Wanneer het stil was, hoorde ik 
geregeld een stil, vreemd gepiep, maar tinni-
tus was het laatste waaraan ik dacht. Want 
dat is toch de muzikantenziekte met de 

Leven met tinnitus

Dossier: Stilte …
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Tamara De Laet: “Een optreden met oordopjes klinkt écht niet hetzelfde, 
maar schreeuwerige dwergjes en afgedwaalde sirenes in je bed klinken nog 

veel minder aangenaam. Ik heb mijn lesje geleerd!”

eeuwige, luide pieptoon? En dat was sowie-
so te ver van mijn bed. Niet altijd dus … Als 
concertliefhebber en met een lief dat in een 
metalband speelt - voor de liefhebbers: 
www.marchefunebre.be - sta ik nogal vaak 
tussen de hoge decibels. Zo ook die avond 
in februari 2017. Een klein zaaltje met een 
slechte geluidsinstallatie, in combinatie 
met vrienden die mij tussen al het kabaal 
heel wat te ‘zeggen’ hadden, maakte dat 
het stille, vreemde gepiep zich voortaan 
zou manifesteren als een schreeuwend 
dwergje met ultrahoge stem dat mij ette-
lijke maanden uit mijn slaap zou houden. 
Van een ver-van-mijn-bedshow naar een 
‘regelrecht-erinshow’ dus.

Toen ik enige tijd na het optreden van Lief en 
Vrienden lichtjes bezorgd naar de neus-keel-
oorarts trok - mezelf sussend: misschien is 
het wel mijn buis van ‘Eudingske’ - viel het 
verdict: het Latijnse woord dat synoniem is 
met ‘voor eeuwig van stilte beroofd’ en je 
de voortdurende tuut belooft. Tinnitus, dus. 
De hypochonder in mij schreeuwde: “Ziet 
ge wel!” Al kon het volgens dr. Google véél 
erger en mag ik blij zijn dat ik nog leef. Een 
reeks (gehoor)testen volgde. “Steek je hand 
op als je de tuut in je oor hoort …” Toen 
bleek dat mijn gehoor bijna uitstekend is, 
viel zelfs mijn dwergje van verbazing achter-
over. Afgaande op mijn verwarde gelaats-
uitdrukking, vertelde de nko-arts me dat tin-
nitus meer dan alleen de muzikantenziekte 
is. Naast gehoorschade kan de eeuwige tuut 
ook door ziektes, hoofdtrauma’s, medicatie 

en stress veroorzaakt of versterkt worden. 
In mijn geval zou het een combinatie van het 
eerste en het laatste zijn. Stilaan opgesta-
pelde gehoorschade (lees: het niet dragen 
van oordopjes tijdens concerten) versterkt 
door een ongezonde dosis dertigersstress 
met het te luide optreden in februari als kers 
op de taart, betekende voor mij het begin 
van een leven met tinnitus.

Behandeling
Tinnitus is een fantoomgeluid, veroorzaakt 
door hyperactieve zenuwcellen in de hersenen 
die de leegte van gehoorschade angstvallig 
trachten op te vullen door een geluidje 
naar keuze te produceren (dat hadden ze 
nu echt niet moeten doen …). Afhankelijk 
van de oorzaak zijn er verschillende thera-
peutische behandelingen. Op het vlak van 
medicatie echter bestaat er geen enkel 
geneesmiddel tegen tinnitus. Er zijn wel 
pilletjes tegen andere aandoeningen op de 
markt die in bepaalde combinaties met elkaar 
een gunstige invloed op tinnitus kunnen 
hebben. Mijn nko-arts stelde een dergelijke 
‘het-is-niet-gezegd-dat-het-werkt-maar-
het-kan’-medicijnencocktail van één maand 
voor. Omdat ik geen meetbare gehoorschade 
heb (mijn dwergje bestaat uit enkele licht be-
schadigde trilhaartjes), had zij er goede hoop 
op dat mijn tinnitus hiermee zou kunnen 
verbeteren of verdwijnen. Tinnitus is dus 
blijkbaar synoniem met ‘eventueel voor eeuwig 
van stilte beroofd’. Dit keer kreeg de pes-
simist in mij ongelijk, want de medicijnen-
cocktail had zijn effect en mijn dwergje roept 

sindsdien een stuk minder én sowieso 
verbazingwekkend stiller.

Draag oordopjes
Een absolute must - in mijn geval pas na de 
diagnose - is het aanschaffen van oordoppen 
op maat. Enkele maanden na mijn aan-
koop en medicijnenkuur ging ik (zónder 
dwergje en mét dopjes) naar de weide van 
Werchter voor een concert van hardrock-
band Guns N’ Roses. Overtuigd van het 
idee “ach, we staan toch ver genoeg van 
de boxen, ik laat mijn dopjes in mijn tas”, 
keelde mijn dwergje nadien weer een hele 
week even overtuigd als Axl Rose himself. 
Iets met een ezel en een steen … Had ik 
toen mijn oordopjes moeten gebruiken? 
Yes. Heb ik mijn lesje geleerd? Ook yes. 
Zucht.

Nu weet ik opnieuw wat stilte is. Soms is 
de tinnitus er weer, meestal als dat stille, 
vreemde gepiep dat mijn aandacht amper 
opeist, maar voor hetzelfde geld word ik er 
’s nachts wakker van. Toch lijkt het erop dat 
het dwergje grotendeels is verslagen en de 
sirene min of meer aangekomen. Of dat 
hoop ik althans. Hoe het ook zij: draag oor-
dopjes! En nee, een optreden met dopjes 
klinkt écht niet hetzelfde. Maar plots schreeu-
werige dwergjes en afgedwaalde sirenes in 
je bed - afhankelijk van wat je hersenen voor 
jou uitkiezen - die alléén jou wakker houden, 
klinken nog veel minder aangenaam.

* * *
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“Een wasmachine die draait”

Nele Deblauwe

e hebben allemaal onze eigen manier om rust en stilte 
te zoeken wanneer de druk op de ketel te groot wordt. 

De mogelijkheden om onszelf weer in balans te brengen zijn eindeloos, 
van een troostende kop koffie na een vermoeiende dag tot een blokje 
om lopen als je zeurende kleuter eindelijk in bed ligt. Soms is er niet 
veel nodig om het evenwicht terug te vinden. Maar wat als de rook 
om je hoofd nooit verdwijnt? We vroegen het aan Dieter, Jan, Ada en 
Soraya. Zij ondervinden elke dag hoe moeilijk het is om rust en stilte 
te vinden in een leven dat net iets anders is. 

“Een hele tijd kijken naar een wasmachine die draait, daar word ik stil van.”W

Als de rook om je hoofd nooit verdwijnt

Dossier: Stilte …



deMens.nu Magazine | 41 Dossier 

“Genieten van wat eenvoudige klusjes in de tuin, op die manier zoek ik de stilte.”

Dieter, 39, hoogsensitief
“Ik mijd de plaatsen waarvan ik weet dat 
ze mij snel zullen verzadigen, waar er veel 
mensen zijn en bijgevolg veel lawaai. De 
prikkels die ik door de dagdagelijkse - en 
noodzakelijke - taken krijg, kan ik niet uit 
de weg gaan en die wegen behoorlijk op 
mij. Als ik dan thuiskom, kan ik genieten 
van wat eenvoudige klusjes in de tuin. Daar 
zoek ik de stilte. In huis zet ik zelden muziek 
op, alleen als de stilte voor mij te voelbaar 
wordt, en dan nog. Er gaan soms maanden 
voorbij zonder dat ik naar de radio of naar 
muziek luister, gewoon omdat ik er té 
gevoelig voor ben. Af en toe drink ik alco-
hol, een paar biertjes, maar op termijn is 
dat contraproductief. Het verstoort ook mijn 

slaap en net dat is essentieel om tot rust 
te komen. Helaas is slapen moeilijk, want 
zonder rust in mijn hoofd vat ik ook geen 
slaap. Weinig verkwikkende slaap leidt dan 
weer tot een opmerkelijke toename van de 
gevoeligheid voor de eenvoudigste prikkels. 
Het is een vicieuze cirkel.

De winterperiode is moeilijk. Dan is mijn tuin 
in rust en kom ik minder buiten. De prikkels 
van tv, computer en lezen - zaken die vaak 
met ontspanning worden geassocieerd - 
kunnen dan net de druppel zijn die mijn 
prikkelbare emmer doet overlopen. Dat 
uit zich dan in lichtgeraaktheid, hoofdpijn, 
meer onrust, en het gevoel dat mijn hoofd 
nooit stilstaat. 

De natuur is mijn rustpunt, dat wat ik nodig 
heb om te kunnen blijven functioneren in 
een wereld die zó overrompelend is.”

Jan, 37, ADHD
“Rust geeft mij geen rust. Ik moet bezig 
blijven om mij goed te voelen. Ik voel me 
schuldig als ik rust. Dan vraag ik me af of 
ik niet beter zou werken. Vakantie nemen is 
lastig, dan denk ik voortdurend aan de taken 
die zich ophopen en die ik na mijn vakantie 
zal moeten afhandelen. Soms ben ik met 
tien dingen tegelijk bezig en dan loopt het 
mis, dan blokkeert mijn systeem en raak ik 
niet meer vooruit. Op dat moment gaat mijn 
inwendige alarmbel af, dan weet ik: nu moet 
ik gas terugnemen of mijn hoofd ontploft.

Als de rook om je hoofd nooit verdwijnt
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“Het koude water, de repetitieve 
bewegingen, de stilte … dat brengt me 
terug bij mezelf.”

Vroeger rookte ik cannabis, dat verlamde 
mijn hele denken en doen. Zalig! Maar ik ben 
ermee gestopt, omdat het mijn gezondheid 
schaadt. Nu doe ik dagelijks aan sport. De 
intense fysieke inspanning kalmeert mij. Mijn 
lijf wordt er moe van. Ik probeerde ooit een 
aantal sessies yoga, maar dat gaf mij te veel 
stress. Ik kan dat niet, elke week op het-
zelfde uur op dezelfde plaats zijn.

De zee kan mij rust geven. Tijdens een 
rouwmoment voor mijn stil geboren zoontje 
Viktor heb ik een hele avond naar de zee 
gestaard. En soms kan ik echt genieten van 
een paar uur zwemmen in open water, in 
de zee of in een kanaal. Het koude water, 
de repetitieve bewegingen, de stilte … dat 
brengt me terug bij mezelf, want doorgaans 
hol ik mijn eigen leven in sneltempo voorbij.”

Ada, 58, tinnitus
“Tien jaar geleden stond ik op en veran-
derde mijn hele leven. De avond voordien 
ging ik voor de laatste keer in stilte naar bed. 
Sindsdien is het nooit meer stil geweest 
in mijn hoofd. Altijd is er geluid. Bij iedere 
tinnituspatiënt klinkt het anders. Je neemt een 
douche, wast je haar, en er blijft wat schuim 
achter in je oor: zo klinkt het bij mij. Alsof er 
voortdurend kleine schuimbelletjes in mijn 
hoofd knappen. Niet heel eventjes, maar de 
hele tijd, onophoudelijk, dag en nacht, al zo-
veel jaar aan één stuk door. In het begin 
werd ik er compleet gek van, bijna letterlijk. 
Dan zat ik voortdurend aan mijn oor te prutsen, 
in de hoop het ‘schuim’ eruit te krijgen. Een 

behandeling is er niet, ik moet ermee leren 
leven. Maar dat is niet eenvoudig. Je ziet het 
niet aan mij, ik ben niet ziek, maar die tinnitus 
beheerst mijn hele doen en laten. Mensen 
onderschatten de impact van die aandoening. 
Ze begrijpen het belang van stilte niet. Ik besefte 
dat vroeger ook niet, hoor. Pas sinds het nooit 
meer stil is, weet ik wat ik mis. Ik neem nu al 
een tijdje dagelijks antidepressiva en slaap-
medicatie. Alleen zo is het leven doenbaar en 
kan ik af en toe nog eens wat rust ervaren. 
Triestig eigenlijk, dat pillen mijn enige houvast 
in mijn luidruchtig bestaan zijn geworden.”

Soraya, 41, piekert zich suf
“Als kind was ik al een denker. De meest 
banale dingen waren aanleiding voor een niet 
aflatende stroom van gedachten. Welke trui 
zou ik aantrekken? Zou ik een ijsje nemen, 
of liever een pannenkoek? Was ik niet te 
overheersend geweest in dat gesprek? Mis-
schien lachte ik te luid om dat ene mopje?

Volwassen worden hielp niet, integendeel, 
ik werd overspoeld door gedachten en 
gevoelens. Voortdurend nadenken en stil-
staan bij het minste, het kostte me tonnen 
energie. Op een gegeven moment sliep ik 
haast niet meer. Mijn gepieker bracht me 
aan de rand van de afgrond.

Mijn psycholoog bracht rust. Samen gingen 
we op zoek naar de oorzaak van al die 
gedachten. Ik vond een manier om mijn 
herseninhoud te sorteren, om mijn gepieker 
de baas te zijn. Sindsdien kan ik opnieuw 

genieten, is er opnieuw ruimte voor leuke 
dingen in mijn leven. Soms denk ik zelfs 
helemaal niets, heerlijk is dat! Bij de psy-
choloog heb ik een paar trucjes geleerd die 
me helpen om rust te vinden. Zo kan ik een 
hele tijd kijken naar een wasmachine die 
draait, daar word ik stil van. Dat is beter dan 
om het even welke serie op Netflix!

Mijn doorgedraaide gedachten hebben er-
voor gezorgd dat ik nu beter naar mezelf kan 
kijken. Natuurlijk verlies ik weleens de controle, 
maar ik herken de signalen. Ik luister ernaar 
en probeer de balans terug te vinden. Al-
leen zo kan ik stilte in mijn hoofd bereiken.”

Zoektocht
We worden elke dag door massa’s beelden, 
geluiden, geuren en kleuren overspoeld. Rust 
en stilte zijn een zeldzaamheid geworden. 
Voor Dieter, Jan, Ada en Soraya is de 
behoefte aan rust en stilte essentieel. Zonder 
lopen zij verloren in hun hectische leef-
wereld, zonder is het leven niet te harden. 
Ze zoeken elk op hun manier naar mogelijk-
heden om stil te kunnen en te mogen zijn. 
In hun zoektocht zijn ze niet de enigen, 
want niet alleen mensen die ‘anders’ zijn 
hebben nood aan meer rust. Het succes 
van allerlei meditatiecursussen, de komst 
van stiltecentra, het groeiend aantal stilte-
gebieden, en zelfs de vraag naar een stilte-
wagon in de trein doen vermoeden dat we 
allemaal wat meer stilte willen.

* * *
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“Aan de afgunst kun je ontkomen als je de kunst verstaat in 
stilte blij te zijn.”
- Seneca, Romeinse schrijver en filosoof

“Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het 
onzegbare.”
- Aldous Huxley, Engels-Amerikaanse schrijver

“Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd 
hebben.”
- Herman de Coninck, Vlaamse dichter

Hoe maak je komaf met kabaal in je klas? Als algemene regel 
geldt: hoe vlugger je reageert, hoe minder kabaal er komt. 
Stel jezelf de vraag: is er rumoer omdat de leerlingen actief 
aan het werk zijn of is er te weinig interesse of concentratie?

• Overstem nooit het geluid van de klas. Straal rust uit. Praat 
niet te luid of te snel.

• Geef geen instructies tot iedereen stil is.

• Betreed het domein van de leerlingen: loop door de klas, 
spreek babbelaars rustig aan.

•  Breng rustmomenten in je les: lezen, individuele oefeningen, 
videofragmenten ….

• Maak lawaai zichtbaar voor kinderen. Geef aan hoeveel 
lawaai gepast is voor de opdracht. Download en print een 
lawaaimeter. Of meet de decibels in de klas en voer een 
bewustwordingsgesprek.

Bron: www.klasse.be 

Naast gebouwen, landschappen en cultuurproducten 
genieten ook stiltegebieden officiële bescherming. Een 
stiltegebied wordt beschermd vanwege de eigenschappen 
die het heeft: een evenwichtige combinatie van stilte en 
rust, aangenaam om in te vertoeven door de ‘goede 
akoestische kwaliteit’. Stiltegebieden worden zowel erkend 
in landelijke als in stedelijke gebieden.

Meer info over stiltegebieden in Vlaanderen: 
www.lne.be/stiltegebieden 

In het boek Vrede kun je leren (De Bezige Bij, 2017) plei-
ten David Van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg voor 
mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op 
school, op het werk en thuis.

Een van hun voorstellen is om elke schooldag een stilte-
moment in te lassen om zo een beter zelfbeeld, betere 
leerprestaties en wederzijds begrip te creëren. Zweverig of 
wetenschappelijk verantwoord? Oordeel vooral zelf.

“Wij pleiten voor het invoeren, in het onderwijs, van proces-
sen die bevorderlijk zijn voor concentratie, rust, zelfbewust-
zijn, empathie en aandacht voor de ander.”

“Spreken is zilver, zwijgen is goud” en “Stille waters hebben diepe gronden” zijn twee alom bekende spreekwoorden 
die een waardering aan stilte geven.

• Bevat een van de twee spreekwoorden een grotere kern van waarheid?
• Waarom wordt stilte aan diepgang verbonden?
• Is stilte altijd een vorm van zwijgen?
• Zijn er situaties te bedenken waarin stilte geen vorm van zwijgen is?

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd
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Komaf met kabaal

Stiltegebieden
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