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In Gluren peilt de redactie
de hele zomer naar wat
mensen inspireert
(de bron), wat ze zoal
verzamelen (de kast), wat
hen passioneel bezighoudt
(de passie), waarom hun
band met de zee bijzonder is
(de zee) en hoe ontwerpers
van huizen hun ideeën in
de eigen woning vertalen
(het huis).

De reeks loopt dagelijks,
van maandag tot vrijdag.
Nog tot 1 september.

Morgen: Peter De Graef
over de Schelde

www.standaard.be/gluren

binnenkijken in de ziel van ...Gluren

Delmulle en zijn vrouw beslis-
ten om Gent te verruilen voor
de gezondere lucht op het plat-
teland. Voor drie jaar zouden
ze het huren.
Nu, 22 jaar later, hult het huis
zich in een sluier van groen. In
de muur rond de tuin zit een
paarsblauwe deur. Het is de
kleur die Delmulle elke voor-
deur geeft. Het idee haalde hij
in het zuiden van Marokko,
waar de luiken van huizen vaak
fel, elektrisch blauw zijn. Een
kleursterkte met korte golven,
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OUDENAARDE. Toen hij het
huis tekende, wist hij niet dat
hij er zou gaan wonen. Zijn va-
der, groothandelaar in marmer
en graniet, vroeg Frank Del-
mulle om een huis te bedenken
waarin klanten de soorten
steen en hun toepassingsmo-
gelijkheden konden zien. Een
gemiddelde woning, voor een
gezin met twee kinderen, in
een verkaveling in Oudenaar-
de. Het huis was net klaar toen

die insecten weghoudt. Het
paarsblauw dat Delmulle ge-
bruikt, is warmer. Het is een
kleur met middellange golven,
een meer uitnodigende kleur
dus. Een overgangskleur, tus-
sen buiten en binnen, tussen
het publieke van de straat en
het privé-domein van het huis. 
Een huis is voor Delmulle meer
dan muren en materie. Een
goede woning omhelst een
waaier van sferen, van ge-
moedstoestanden, zodat je je
er op elk moment, goed of

slecht gezind, in thuis voelt.
Het pad naar de voordeur geeft
bewoner en bezoeker de kans
om zich voor te bereiden op el-
kaar. Ook binnen in huis
bouwde Delmulle een over-
gang in. Voor je aan de eettafel
komt, centraal in de woning,
loop je door een minder per-
soonlijke zone, in zwarte steen,
met vestiaire en toilet. Het huis
en zijn bewoners geven zich
maar mondjesmaat prijs.
Maar het hart van de woning is
open. Geen enkele ruimte op

de benedenverdieping is volle-
dig afgesloten, geen enkele
muur reikt tot het plafond. In
de leefruimtes zien en horen de
bewoners elkaar. ,,Het is hier te
klein om alles af te sluiten’’, zegt
Delmulle. ,,En het is een logi-
schere manier van samenleven
dan het benepen systeem van
vroeger, met allemaal kamers
achter elkaar, waarvan de
‘schone plaatsen’ dan niet ge-
bruikt werden.’’
Een wand van zacht marmer
scheidt de bibliotheek annex

EEN
SHOWROOM

ALS HUIS

■ Het huis / De bron / De kast / De passie / De zee

F R A N K  D E L M U L L E
Frank Delmulle bouwde zijn woning als demonstratiehuis voor zijn vader, die steenhandelaar was.

Frank Delmulle. 



C7CULTUURDe Standaard Maandag 21 augustus 2006

,,Toen ik de showroom die
ons huis geworden is, op pa-
pier zette in 1984, was ik ervan
overtuigd dat het de ideale
woning was. Het is een heel
goede woning, anders waren
we er geen 22 jaar blijven wo-
nen. Alles klopt. Ze heeft maar
één groot nadeel: ze is niet
flexibel. Als je ze anders wil ge-
bruiken dan ze ontworpen is,
houd je niets over.’’

Het belang van flexibiliteit is
een inzicht dat hij in de loop
van zijn carrière verworven
heeft, maar voorts hanteert hij
al meer dan twintig jaar de-
zelfde uitgangspunten, zegt
Frank Delmulle. Hij gelooft
niet in architectuur ,,vanuit de
buik’’, zijn architectuur is een
exacte.

,,Architectuur is geen kunst,
ze is veel meer gebonden. Je
moet rekening houden met
stedenbouwkundige voor-
schriften, met de oriëntatie,
met de omgeving, met de be-
stemming van een gebouw, de
haalbaarheid, het budget. Met
die gegevens, en in overleg
met de klant, kan je dan op
zoek gaan naar nieuwe vor-

men van wonen. De juiste ar-
chitectuur kan een manier van
samenleven ondersteunen.
Als je appartementsgebouwen
bedenkt waarin het goed leven
is, wil niet meer iedereen een
huis met een tuin waarvan ze
het gras moeten afrijden.’’

Esthetische overwegingen
zijn voor Delmulle geen deel
van het ontwerpproces.
Smaak is te subjectief om een
rol te spelen bij het bouwen.
,,Als ik een ontwerp maak,
moet alles kloppen. Ik wil mij
niet afvragen of een raam een
meter meer naar links of naar
rechts moet staan. Als het
goed zit, kan elk raam maar op
één plaats staan. Als je discus-
sieert over mooi of lelijk, zet je
de poort open naar willekeur.
Daar ben ik bang van, in een
goed ontwerp moet je alles
objectief kunnen verantwoor-
den. Mijn ontwerp is klaar als
ik het perfecte inzicht in een
situatie en een gebouw heb
bereikt. Dan pas zet ik iets op
papier. Zien, daar gaat het om.
Zien, inzien, doorzien, bezi-
en.’’
x www.ideeell.be

■ Het traject

,,De eerste keer dat ik in
Pienza kwam, wist ik niet wat
mij overkwam. Er hangt iets
mysterieus, iets poëtisch, iets
overweldigends. Je voelt er dat
alles klopt, maar je ziet niet
meteen hoe het komt.’’ Pienza,
een klein stadje in Toscane, is
een steen geworden uiting van
de grootheidswaanzin van
paus Pius II. Halfweg de vijf-
tiende eeuw liet hij in zijn ge-
boortedorp Corsignano een
stadskern inplanten, met de
kathedraal als middelpunt. De
leidraad is de getallentheorie
van Alberti.

,,De architect, Alberto Ros-
selino, heeft alles tot in de
kleinste details berekend. De
hoofdstraat is in een kleine
hoek aangelegd, zodat je blik
altijd via het plein naar de ka-
thedraal geleid wordt. De ver-
houdingen van de belangrijk-
ste gebouwen zijn op elkaar
afgestemd. Op de geboorte-
dag van Pius II valt de scha-
duw van de kathedraal precies
over het plein voor de kathe-
draal. Aan het uiteinde van de
schaduw staat een fontein.
Om de kathedraal op de juiste

plek te kunnen bouwen, heb-
ben ze tienduizenden wagens
vol stenen in een ravijn gekie-
perd. Zelfs het landschap is er-
bij betrokken: de kathedraal is
gericht naar de Monte Amia-
ta, een heilige berg voor de
Etrusken, in plaats van naar
Rome zoals het eigenlijk
hoort, omdat Pius II zichzelf
beschouwde als een voor-
christelijke godheid. Het hele
project heeft het Vaticaan
handenvol geld gekost en aan
de rand van het bankroet ge-
bracht. Het is waanzin, maar
het is subliem. En als dit ab-
surd is, is mijn architectuur
ook absurd.’’

Pienza is voor Delmulle een
voorbeeld van de exacte archi-
tectuur die hij wil bedrijven.
Alles moet kloppen, tot in de
kleinste details. ,,Pienza is ar-
chitectuur uit de renaissance,
maar dat verandert niets aan
het feit dat alles er klopt. Wat
nu klopt, klopt over vijfhon-
derd jaar ook nog. Niet dat we
zo pretentieus zijn dat we wil-
len bouwen voor de eeuwig-
heid, maar ik streef wel in elk
ontwerp naar die exactheid.’’

■ Het grote voorbeeld

Pienza in Toscane. © rr

kantoor van de eetplek. Een
andere wand, met een patroon
dat aan rotstekeningen doet
denken, scheidt de eetplek van
de keuken. Voedsel voor de
geest aan de ene kant, voedsel
voor het lichaam aan de andere
kant, subtiel met elkaar ver-
bonden door de tafel waar het
gezin met drie kinderen elkaar
treft. De keuken troont uit bo-
ven de leefruimte, intiemer
dan de rest, met parket in
plaats van steen. De muur naar
de tuin bestaat uit glas.
Een paarsblauwe muur in de
tuin toont de weg naar de toe-
gang tot een tweede gebouw.
Een licht gebouw, pseudo-
doorschijnend, een beetje als
een schimmentheater. Het is al
negen jaar het terrein van de
kinderen-Delmulle. Ze wonen
er sinds de jongste van de drie
acht was. ,,Ouders en pubers
werken altijd op elkaars zenu-
wen. De muziek staat te luid,
de kamers zijn een grote rot-
zooi. Door ze een gebouw te
geven waar ze hun zin kunnen
doen, krijg je veel betere rela-
ties. Als je dan rond de eettafel
zit, kun je nog goed met elkaar
praten omdat die banale erger-
nissen niet in de weg zitten.’’
Ondanks de bijbouw wordt het
huis te klein. Te vol, te druk, er

kan haast geen boek of dvd
meer bij. Bovendien hebben de
soorten marmer en graniet
hun stempel op de inrichting
gedrukt. Vooral op de boven-
verdieping, waar de ruimtes
meer besloten zijn, vind je fri-
vole toepassingen: de vloer van
de wc bestaat uit een blok roze
marmer, in een doorgang ligt
een patroon van witte en zwar-
te strepen. Delmulle zelf stoort
het niet, maar zijn vrouw, een
interieurarchitect, wil het
graag wat soberder.
In de loop van volgend jaar
hoopt het gezin te kunnen ver-
huizen naar de oude cichorei-
branderij in Wortegem-Pete-
gem, waar Delmulles bureau
sinds twee jaar huist. Zijn ze-
ven medewerkers zitten in de
oude verpakkingsruimte, Del-
mulle zelf in de oude stook-
ruimte. Vanuit zijn kantoor
kijkt hij door de medewerkers-
ruimte tot in de vergaderzalen.
Het geeft hem een rustig gevoel
van overzicht. En even belang-
rijk: het is een structuur die
hem door het gebouw zelf werd
aangereikt. ,,Dat is het belang-
rijkste bij een verbouwing: dat
je de kwaliteiten van een ge-
bouw ziet. Wij hebben hard ge-
werkt aan dit gebouw, maar je
ziet het bijna niet. Aan de es-

sentie is niet geraakt, de ruim-
tes waren goed. We hebben het
vooral technisch verbeterd.’’
De nieuwe akoestisch isoleren-
de bekleding van de wanden, is
minutieus aangebracht. Maar
de barsten en de vlekken op de
muren waar geen isolatie te-
genkwam, zitten er nog. De
opslagruimte op de eerste ver-
dieping, de ruimte waar Del-
mulle meteen verliefd op werd,
bleef leeg. ,,Als ik deze ruimte
verbouw, doe ik ze tekort. Ze
kan niet verbeterd worden.’’
Met hetzelfde respect voor de
ziel van het gebouw wil hij de
droogtoren tot een gezinswo-
ning verbouwen. Het wordt
een woning op vijf plateaus,
evenveel als er nu droogroos-
ters in zitten. Met een knipoog
naar dat verleden worden de
terrassen roosters. Als isolatie
komt er een doorschijnend
omhulsel aan de buitenkant;
aan de binnenkant blijven de
bakstenen zichtbaar.
Dat is het concept, de verdere
invulling laat Delmulle aan
zijn vrouw. In volle vertrou-
wen: hij weet nu al dat hij de
nieuwe woonst met veel plezier
aan klanten zal tonen als visite-
kaartje. Zo wordt het toch weer
een beetje een showroom.
x www.ideeell.be

De oude cichoreibranderij waar het kantoor van Delmulle is gevestigd. 

,,De juiste architec-
tuur kan een manier
van samenleven on-
dersteunen. Als je
appartementsgebou-
wen bedenkt waarin
het goed leven is, wil
niet meer iedereen
een huis met een
tuin waarvan ze het
gras moeten afrij-
den’’

,,Als je discussieert
over mooi of lelijk,
zet je de poort open
naar willekeur. Daar
ben ik bang van, in
een goed ontwerp
moet je alles objec-
tief kunnen verant-
woorden’’

■ Quote


