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“Waar staat de ontwerppraktijk?”

Met het langlopende multi-project
The Persistence of Questioning.
Kritische reflecties voor de toekomst,
over architectuur en meer wil Archined
het gesprek rond belangrijke vragen
in de architectuurpraktijk en -cultuur
stimuleren. Naast de publicatie essays
en beeldessays — online en in cahiervorm — bestaat het project uit

podcasts en fysieke bijeenkomsten.
De vragen die Archined met The
Persistence of Questioning adresseert
zijn niet eenduidig te beantwoorden,
maar daarom niet minder belangrijk
om te stellen. Wat is de betekenis van
het vak in en voor de toekomst? Hoe
verhouden ontwerpen en ethiek zich
tot elkaar? Wanneer spreken we
van architectuur en met welke criteria
beoordelen we dit? En wat is het nut
van architectuurcultuur?
In dit cahier bespreken Veerle
Alkemade en Catherine Koekoek,
Véronique Patteeuw en Kersten Geers,

Filip Dujardin en Saskia van Stein en
Reinier de Graaf de vraag “waar staat
de ontwerppraktijk?” Terugblikkend
op de recente geschiedenis van de
architectuurpraktijk, de veranderende
positie van de architect in de samenleving en diens v eranderende rol
in het ontwerp- en bouwproces,
schetsen zij perspectieven voor de
betekenis van het vak in de toekomst.
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Waar staat de ontwerppraktijk?
Vijfentwintig jaar geleden, op 4 september
1996, werd het eerste artikel op Archined
gepubliceerd. Grasduinend door het omvangrijke
Archined archief ontdekte de redactie dat
bepaalde onderwerpen, zoals de positie van
de architect, ethiek en ontwerp, en de band
breedte van het vakgebied — niet geheel
verwonderlijk — de afgelopen kwart eeuw
aanhoudend terugkeerde, hoewel aanleiding
en argumenten daarvoor telkens verschilde.
Als het kader van de afgelopen vijfen
twintig jaar een afbakening mag zijn om terug
te blikken op de recente geschiedenis van
het vakgebied, dan zien we dat daarbinnen
een aantal opvallende verschuivingen hebben
plaatsgevonden. De jaren vóór de econo
mische crisis van 2008 werden gekenmerkt
door de invloed van de g
 lobalisering en
de transitie naar een markteconomie die in de
ontwerpwereld een geloof in de kracht van
commercie, maakbaarheid en statement
architectuur voortbrachten. Door de econo
mische crisis moesten veel bureaus zich nood
gedwongen herorganiseren, herbezinnen en
herpositioneren. De kloof tussen grote en
kleine praktijken vergrootte. Jonge architecten
moesten noodgedwongen op zoek naar andere

insteken om hun praktijk te kunnen beoefenen.
Bijvoorbeeld door terug te keren naar een
‘gewone’, meer ingetogen en traditionele
vormentaal die zoekt naar de echtheid en
geloofwaardigheid van het ruimtelijke gebaar,
na alle visuele en materiële inventiviteit van
Superdutch. Het ontwerp van deze meer
ingetogen architectuur heeft — met name in
Vlaanderen — in de post crisisjaren een vlucht
gemaakt met een indrukwekkende productie
van vooral kleine, met veel aandacht ontworpen
projecten waarin het benadrukken van
vorm, materialiteit, vakmanschap en ambacht
centraal staan.
Tegenover deze lijn van ontwikkelingen
staat een kritiek die onophoudelijk door
de recente decennia van de architectuur
praktijk heen loopt en haar wortels heeft in
de jaren 70. Het inzicht dat architectuur en
ontwerp — en daarmee ook het handelen van
de architect — niet op zichzelf staan maar
gecontextualiseerd moeten worden binnen
het grotere krachtenveld van middelen en
machten en dus bij uitstek politiek zijn, heeft
een beweging en ontwerphouding voort
gebracht die vertrekt vanuit een wereldbeeld
waarbinnen inclusiviteit en engagement
met betrekking tot de natuur en samenleving
centraal staan. Deze meer activistische aanpak

heeft ertoe geleid dat architecten andere
rollen aannemen dan enkel die van ontwerper.
Op dit moment bevinden we ons ontegen
zeggelijk op een ingrijpend kantelpunt.
De COVID-19 pandemie markeert het einde
van de post-kredietcrisis-periode. De wereld
wijde impact van het virus op het dagelijkse,
sociale en culturele leven, op de economie,
infrastructuur, op de gebouwde omgeving en
het gebruik daarvan, zet ons wereldbeeld
in een andere realiteit en maakt bepaalde
problematieken meer zichtbaar. En het recent
uitgebrachte rapport van het Intergovern
mental Panel on Climate Change (IPCC)
toont — helaas niet voor het eerst — aan, dat
de door mens-gedreven klimaatverandering
overal ter wereld leidt tot onontkoombare
extremen in weer en klimaat. Het allesom
vattende en schaal doorbrekende effect van
deze confronterende inzichten en tendensen
draagt concrete argumenten aan voor
veranderingen en verschuivingen. De vraag
is echter welke richtingen deze zullen, of
moeten opgaan.
Met het langlopende multi-project
The Persistence of Questioning. Kritische
reflecties voor de toekomst, over architectuur
en meer wil Archined het gesprek rond
belangrijke vragen in en voor de architectuur

praktijk en -cultuur stimuleren. Naast de
publicatie van essays en beeldessays online
en in cahiervorm, bestaat het project
uit podcasts en fysieke bijeenkomsten.
De vragen die Archined met The Persistence
of Questioning adresseert zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet
minder belangrijk om te stellen. Wat is
de betekenis van het vak in en voor de
toekomst? Hoe verhouden ontwerp en
ethiek zich tot elkaar? Wanneer spreken
we van architectuur en met welke criteria
beoordelen we dit? Wat is het nut van 
architectuurcultuur?
In dit cahier spreken Veerle Alkemade
(Rijksvastgoedbedrijf) en Catherine Koekoek
(PhD politieke filosofie Erasmus Universiteit
Rotterdam), beide alumni van de TU Delft
en makers van de podcast Respons, in een
briefwisseling over hun zorgen en wensen
rondom de inclusieve stad. Kijkend naar
de activistische bewegingen uit de vorige
eeuw, vragen zij zich af hoe architecten
kunnen bijdragen aan het bouwen van
omgevingen van waaruit gedroomd kan
worden over nieuwe toekomsten.
Véronique Patteeuw (universitair
hoofddocent aan de ENSAPL en gasthoog
leraar aan de KU Leuven en de EPFL

Lausanne) en Kersten Geers (OFFICE
Kersten Geers David Van Severen) voeren
een gesprek over de overtuigingskracht
van architectuur als vorm en gebaar.
Zij willen het aanschrijven van grote
wereldthema’s niet uit de weg gaan, maar
zien dat een dergelijk engagement steeds
meer ten koste van de architecturale
vorm en de interne coherentie van een
gebouw gaan. Kan architectuur een
positie, inhoud en intentie communiceren
als zij steeds meer wordt losgekoppeld
van de architecturale vorm?
In het beeldessay van beeldend kunstenaar en fotograaf Filip Dujardin wordt
de ambigue situatie van de huidige tijd
verbeeld: zekerheden desintegreren,
architectuur wordt steeds nadrukkelijker
een commodity. Kan een nieuwe omgang
met elementaire architectonische
vormen en typologieën de toekomst van
de architectuur vormen?
Saskia van Stein (curator, moderator
en directeur-bestuurder van de IABR)
en Reinier de Graaf (architect en partner
bij OMA) bespreken de ontwikkelingen
in het vakgebied aan de hand van De Graafs
bewogen carrière bij OMA. Architecten
realiseren zich vaak te weinig dat ze deel

uitmaken van economische en maatschappelijke krachten. Kunnen ontwerpers zich in een geglobaliseerde wereld
wel onttrekken aan de complexiteiten
en perverse mechanismes van de markt,
macht en politiek?

Filip Dujardin, frameWORKframe, 2021 © Filip Dujardin

Een plek om van te dromen
Infrastructuren voor activisme
Veerle Alkemade
Catherine Koekoek

Lieve Veerle,

Dordrecht, 8 juni 2021

Pinkstermaandag en het regent. Ik zit met mijn
ouders op een terras op de Wageningse markt
— Delftse school architectuur, de herbouw van
de gebombardeerde binnenstad begon nog
voor de oorlog afgelopen was. Nu restaurants
binnen gesloten zijn, blijven de gevels niets
dan een decor. Ik vraag mijn ouders naar de stad
tijdens hun studietijd; dezelfde achtergrond,
maar dan bijna 40 jaar geleden.
In een boek dat ik pasgeleden van mijn moeder
leende, vond ik, naast uitgebreide inscripties
van vrienden die haar succes wensten met
de laatste loodjes van haar scriptie, een boeken
legger van vrouwenboekhandel Shikasta. Een
vrouwenboekhandel in Wageningen?
In de jaren 70 en 80 openden tientallen vrouwen
boekwinkels in Nederland hun deuren.
De eerste is ook de enige die nu nog bestaat:

het Utrechtse Savannah Bay, opvolger van de
in 1975 geopende De Heksenkelder. De vrouwen
boekhandels hadden namen als De Feeks,
Dulle Griet, Dikke Trui, Sappho, ’t Wicht,
Xantippe. Wanneer zijn die verdwenen? In een
blogpost uit 2005 vind ik nog routetips naar
boekhandels in Wageningen, Shikasta is ook
opgenomen: voor al uw “lectuur voor de
feministische vrouw.” De Gelderlander meldt in
2008 nog een weefdemonstratie.
“Ik wist dat helemaal niet, van die vrouwen
boekhandel”, zeg ik tegen mijn moeder. Ze ver
telt dat ze wel eens meedeed aan acties,
georganiseerd door het kraakpand waar haar
vriendin Erica woonde. Zelf hield ze zich wat
afzijdig; net radicaal genoeg om ermee om
te gaan, maar niet genoeg om tot de incrowd
te behoren.
Vanwaar mijn interesse in teloorgegane
vrouwenboekhandels vraag je je misschien af?
In haar in 2017 verschenen boek Public Things
schrijft de Amerikaanse filosofe Bonnie Honig
over het belang van de publieke dingen die de
democratische infrastructuur in stand houden.
Het voortbestaan van democratie is volgens
haar deels een materieel gebeuren: stembureaus,
potloden, verhuizingen van het parlement.

Hetzelfde geldt voor activisme: er is een infra
structuur nodig om te kunnen dromen, een
netwerk van plekken en mensen waar en met
wie je je kan voorstellen dat de wereld beter
zou kunnen zijn.
Naast en tegenover de dominante publieke
sfeer waren er altijd al andere publieke sferen
die ruimte maakten voor een andere vorm
van discussie en publiciteit. In een bekend
artikel uit 1990, Rethinking the Public Sphere:
A Contribution to the Critique of Actually
Existing Democracy [↗], noemt filosofe Nancy
Fraser, als voorbeeld van die andere publieke
sferen, de uitgebreide feministische netwerken
van tijdschriften, boekwinkels, uitgeverijen,
film en videodistributienetwerken, onder
zoeksinstituten, academische programma’s,
conferenties, festivals en lokale vrouwen
huizen, die ontstonden in de tweede helft van
de 20e eeuw in de Verenigde Staten. Maar ook
in Nederland, op andere plekken en in andere
tijdperken ontstonden zulke subaltern counter
publics. Met die boekenlegger van boekwinkel
Shikasta in Wageningen, de stad waar ik
opgroeide, voelt dat opeens heel dichtbij.
Waar zijn die tegenpublieken nu gebleven? Onze
studietijd werd gekleurd door de economische

crisis van 2008. Ons werd ingeprent dat de
‘starchitect’ dood was, dat het tijd was voor
nieuwe architecten — of De Nieuwe Architect,
die overigens in zijn eenheid en mannelijkheid
verdacht veel lijkt op de oude sterarchitect
— voor samenwerking en het serieus nemen
van duurzaam bouwen. Nu we een paar jaar
zijn afgestudeerd, blijkt de praktijk conserva
tiever dan we leerden tijdens onze studie.
Tegelijkertijd worden we, sinds we in onze
podcast Respons reflecteren op het vakgebied,
vaak gezien als stem van de nieuwe generatie.
Een generatie die zogezegd kritischer en
activistischer is dan de voorgaande.
Maar dat voelt wrang. Niet alleen schuift
het wijzen naar de nieuwe generatie maar al
te vaak de verantwoordelijkheid voor een
betekenisvolle praktijk, één die op verant
woordelijke wijze omgaat met mensen en
milieu, door naar jonge mensen met weinig
macht. Het doet ook geen recht aan de
activisten die ons voorgingen. Feministische
groepen als Vrouwen, Bouwen, Wonen [↗],
de afdeling Vrouwenstudies [↗], en vele andere
vormen van sociaal ontwerp [↗], bogen zich
al decennia geleden over vergelijkbare vragen
als die ons nu bezig houden. Ze bieden inspiratie
voor alternatieve vormen van architectuur die

niet uitgaat van het star system waar één, vaak
mannelijke baas, wordt gezien als auteur, en
alle andere medewerkers als second bananas
of tekenpotloden, zoals Denise Scott-Brown
het in 1975 zo mooi schreef in haar essay
Room at the Top? Sexism and the Star System
in Architecture [↗].
Door diversiteit en de klimaatcrisis te presen
teren als nieuwe uitdagingen, voor een nieuwe
generatie, wordt een geschiedenis vergeten.
Want hoe komt het dat wij nu het wiel opnieuw
moeten uitvinden, als de vragen en problemen
die wij aankaarten niet nieuw zijn? Hoe komt
het, dat de tegenpublieken uit de tweede
feministische golf zijn verdwenen?
In onze vroege jaren zijn veel publieke,
toegankelijke infrastructuren van kennis en
activisme verdwenen. Buurthuizen en biblio
theken — wegbezuinigd. En daarmee wordt
het moeilijker om het activisme dat ons voor
ging te herinneren.
Zo schrijven wij, nog steeds, in isolatie — een
isolatie die des te voelbaarder is tijdens deze
pandemie. In onze neoliberale wereld zijn
we allemaal individuen; de sociale en maat
schappelijke structuren en instituties waarin

we ons kunnen verenigen hebben achterstallig
onderhoud. Dat is ook merkbaar in de
architectuur, waar na de crisis van 2008 enorm
veel kleine architectenbureaus zijn onstaan en
oneindig veel ambitieuze individuen die weinig
zijn verenigd. Er is ook nog steeds geen
echte vakbond, maar weinig architecten zijn lid
van de FNV en de Bond Nederlandse Architecten
(BNA) is geen vakbond maar een branchevereniging.
Wanneer ik denk aan vrouwenboekhandels, die
nu niet meer bestaan, zie ik plekken en net
werken voor me waarin we kunnen dromen van
een andere toekomst. Niet als individuen maar
als onderdeel van een gezamenlijke strijd.
Wat is de betekenis van de architectuur, nu en
in de toekomst? Om die vraag te beantwoorden
moeten we om te beginnen het verleden
niet vergeten, en alle plekken waar eerder al
antwoorden zijn geformuleerd. Waar vinden
we, of herbouwen we, de omgeving van
waaruit we kunnen dromen van de toekomst?
Liefs,
Catherine



Schiedam, 21 juni 2021

Lieve Catherine, 
Het is de langste dag van het jaar, maar ook
vandaag regent het. Na drie doelpunten van
Nederland tegen Noord-Macedonië verdwijnt
het nieuws dat vanochtend nog op allerlei
landelijke nieuwssites bovenaan de pagina
stond alweer naar de achtergrond: de sloop
van de Tweebosbuurt in Rotterdam.
De verbazing die spreekt uit je brief, over het
ontstaan en vergaan van vrouwenboekhandels,
is treffend. Maar de vergetelheid is niet
compleet: geschiedenissen blijken soms
gelukkig nog op te rakelen, zoals via de boeken
legger van je moeder. De heropleving van
verdwenen geschiedenissen van feminisme
en activisme in de architectuur onderstreept
het belang van de toegankelijke infrastructuren
van kennis waar jij over schrijft. Het verleden
kan opnieuw aanwezig worden gemaakt. Maar
onder invloed van de neoliberale ontmanteling
van instituties wordt dat wel moeilijker: we
kunnen onmogelijk alles individueel onthouden.
Dan zakt een gebeurtenis al gauw naar de
vergetelheid, zoals de sloop van de Tweebosbuurt vandaag na een voetbalwedstrijd.

Met lede ogen kijk ik naar beelden van de
sloop. “Er wordt een stukje uit mijn hart
gesneden door de burgemeester en de wet
houder,” vertelt een bewoner aan de NOS [↗].
Achter de man staat een oranje sloop
machine, die niet veel later de eerste hap uit
de bakstenen gevel zal nemen. De woningen
in de Tweebosbuurt moeten plaats maken
voor duurdere nieuwbouw — veel bewoners
zullen niet kunnen terugkeren in hun oude
wijk. “De andere woningen die ze aanbieden
zijn veel te duur,” vertelt dezelfde bewoner.
Met ‘ze’ bedoelt hij woningcorporatie Vestia,
die na de sloop van 524 sociale huurwoningen
er slechts 137 zal terugbouwen, pakweg
een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid.
Volgens de gemeente is de sloop essentieel:
de woningen zijn verouderd en voldoen niet
meer aan de huidige eisen. Dat dit de redenen
voor sloop zijn is extra wrang, juist omdat
het de woningcorporaties zelf zijn die de
huizen laten verloederen door achterstallig
onderhoud [↗] niet uit te voeren.
De bewoners van de Tweebosbuurt protes
teerden drie jaar lang tegen de sloop van hun
wijk. Ze verenigden zich ook met bewoners
uit andere wijken in de actiegroep Recht op

de Stad [↗]. Samen zetten ze zich in voor een
beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam.
Hun strijd heeft de gemeente niet op andere
gedachten kunnen brengen. Zelfs recentelijke
kritiek [↗] vanuit — nota bene! — de Verenigde
Naties, dat de sloop mogelijk in strijd is met
het mensenrecht op passende huisvesting,
leidde niet tot onderbreking of annulering van
de plannen.
Ik word er moedeloos van. Je vraagt naar
omgevingen waar we kunnen dromen van
een andere toekomst, maar dan moeten die
omgevingen niet afgebroken worden. De
gebeurtenissen in de Tweebosbuurt laten zien
dat het verdwijnen van infrastructuren voor
kennis en activisme niet alleen iets uit het
verleden is.
De Tweebosbuurt is een arbeiderswijk met
een sterke sociale infrastructuur, veel bewoners
zijn er sterk geworteld, sommigen wonen
er al meer dan vijftig jaar. Het is een infra
structuur die door de gemeente Rotterdam
niet op waarde wordt geschat. De sloop
van de Tweebosbuurt staat niet op zichzelf,
maar is onderdeel van de Rotterdamse
Woonvisie. In die Woonvisie [↗] staat
geschreven dat de gemeente onder andere

als doel heeft om te “zorgen voor een meer
gedifferentieerd woningbestand in gebieden
waar dit nu nog eenzijdig is en kwaliteit
van wonen onder druk staat.” Oftewel, teveel
goedkope (sociale huur)woningen bij elkaar
vindt het gemeentebestuur ongewenst.
Maar waarom eigenlijk?
Denkend aan de centrale vraag van deze
publicatie — wat is de betekenis van het
architectuurvak in en voor de toekomst?
— vraag ik me af: over wiens toekomst
hebben we het dan eigenlijk? Dat er niet één
toekomst is en dat de toekomst niet van
iedereen is, blijkt wel uit wat er gebeurt met
de mensen uit de Tweebosbuurt, voor wie
in Rotterdam geen plek meer te vinden is.
Terwijl de vrouwenboekhandels en veel
publieke infrastructuren van kennis en acti
visme verdwenen, vergroeide de architectuur
steeds meer met de markt. En het is die
markt die zich met name bekommert om de
toekomst van de projectontwikkelaars en
andere investeerders.
Architecten die in dienst van commerciële
projectontwikkelaars bezig zijn om gentrifi
cerend beleid uit te oefenen, leveren dan ook

met name een betekenis aan de toekomst
van deze projectontwikkelaars. Met renders
en frisse gevelontwerpen helpen ze mee
aan het gegund krijgen van een aanbesteding,
of weten ze wellicht de opbrengst per vier
kante meter nog wat op te krikken. Hoe
verder de architectuur vergroeit met de
markt, hoe moeilijker ik het vind om meer
dere betekenissen van het vak voor de
toekomst in te beelden.
Kunnen architecten ook nog voor anderen
van betekenis zijn voor de toekomst? Op wat
voor manieren zouden architecten kunnen
bijdragen aan het, zoals jij schreef, her
bouwen van die omgevingen van waaruit we
kunnen dromen over nieuwe toekomsten?
Liefs,
Veerle



Rotterdam, 25 juni 2021

Lieve Veerle,
Vlak na het lezen van je brief las ik het essay
van Arna Mačkić in het nieuwste Jaarboek
Architectuur in Nederland. Mačkić bespreekt
daarin de stadsvernieuwing van de Haagse
Schilderswijk in de jaren 80. De casus biedt
een pijnlijk tegenwicht voor de sloop van
de Rotterdamse Tweebosbuurt nu.
De Schilderswijk was namelijk hetzelfde lot
beschoren als de Tweebosbuurt: sloop en
nieuwbouw die te duur zou zijn voor de
bestaande bewoners. Maar onder het wet
houderschap van Adri Duivesteijn [↗] maakte
stadsvernieuwing als technocratisch proces
plaats voor ‘Stadvernieuwing als Kulturele
Aktiviteit.’ In plaats van te focussen op sloop
en nieuwbouw, “een v erdienmodel waarin de
belangen van woningcorporaties, aannemers
en architectenbureaus meespeelden”,
zocht Duivesteijn “een architect die de iden
titeit en cultuur van de bewoners van de
Schilderswijk serieus nam en hen als gelijk
waardige gesprekspartner beschouwde,”
schrijft Mačkić.

Die architect werd Álvaro Siza. In het
ontwerpproces ging hij op huisbezoek: er
waren bijeenkomsten en sessies waarin Siza
en bewoners in een gymzaal de plattegronden nabouwden met houten blokken.
Het project is inmiddels vaak beschreven.
Struinend over het Venetiaanse eiland
Giudecca kwam ik het Haagse project
in 2016 per toeval tegen in het Portugese
paviljoen van de architectuurbiënnale.
Ik raakte diep onder de indruk van de gevoeligheid die bleek uit de films waarin Siza
zo’n 30 jaar na dato op bezoek ging bij
de bewoners van zijn ontwerpen van weleer.
Waar de sloop van de Schilderswijk werd
aangewend voor een project vol bewonersparticipatie die recht deed aan de diverse
sociale structuren en culturen van de wijk,
wordt de Tweebosbuurt straks volgebouwd
met te dure woningen. Misschien zien
we de nieuwbouw over een paar jaar terug
in het jaarboek.
Ik moest denken aan een meme die ik deze
week tegenkwam [↗]. Je ziet Kirsten Dunst
als Mary Jane, die tegen Peter Parker alias
Spiderman zegt: “Tell me the truth… I’m
ready to hear it.” In plaats van zijn identiteit

als Spiderman te onthullen, zegt Peter
Parker in deze twittervariant: “contemporary
architects are primarily valued for their
capabilities in monetizing space.”
Door betekenis te zien in vierkante meters
huuroppervlak en niet in netwerken van
mensen en omgeving, worden plekken
als de Tweebosbuurt met de grond gelijk
gemaakt en worden architecten in een
benauwd keurslijf gedwongen. Ze dienen
de markt. Geen Siza in de Tweebosbuurt.
Het gebrek aan beweegruimte en die nauwe,
financiële focus op betekenis, was voor
ons één van de redenen om niet als architect
aan de slag te gaan na onze opleiding.
Onze frustratie was tegelijkertijd het startpunt van een zoektocht, in de podcast
en gesprekken zoals deze, naar manieren
om het anders te doen. We kwamen
erachter dat we niet de enigen zijn die de
architectuur verlaten: veel vrouwen, net
als mensen met een migratie-achtergrond,
verlaten de praktijk. De recente Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector 2021
[↗] onderstreept hun ondervertegen
woordiging nog maar weer eens.

Maar het gebrek aan diversiteit in de praktijk lijkt niet alleen een resultaat, maar ook
een oorzaak van de beperkte, financiële blik
op wat architectuur kan betekenen. In haar
essay in het jaarboek schrijft Mačkić over
de gebrekkige representatie van mensen
met een migratieachtergrond, vrouwen,
ouderen, mensen met een beperking en in
het algemeen iedereen die niet voldoet
aan de witte, mannelijke norm. Veel
architectenbureaus, schrijft ze, hebben
een werkwijze “waarin de inleving in en
verbeelding van verschillende leefwerelden
ontbreken.” En wanneer je je niet kunt
voorstellen wat voor levens er zich achter
de gevels afspelen, is het gemakkelijker
ze bloedeloos te ontwerpen, en emotieloos
te slopen [↗].
Weet je wat het is: we weten nog steeds
niet hoe een niet-seksistische stad,
een gelijkwaardige wereld, er echt uit zou
kunnen zien. Af en toe vangen we er een
glimp van op, als we Christine de Pisan’s
middeleeuwse Stad voor de Vrouwen tegenkomen uit 1405, in vrouwenboekhandels
en democratische stadsvernieuwings
projecten uit de jaren 80, en denken:
ah, dit is geen nieuwe vraag, maar een

alom tegenwoordige architectuur die
betekenis vindt in ruimte maken voor
gelijkwaardigheid is nog altijd een droom.
Terwijl we studeerden in Delft en in aan
raking kwamen met feministische
architectuurtheorie — de opluchting!
— gingen namen en boeken van hand tot
hand. Binnen informele netwerken werden
fluisterend horrorverhalen vertelt — de
hand op de knie tijdens een tutorial door
die bouwtechnologiedocent, de racistische
opmerkingen van die ander — maar ook
werden de namen van feministische
docenten gedeeld. Hélène Frichot’s How
to make yourself a feminist design power
tool, een piepklein roze boekje waarvan
de pagina’s los in de kaft hingen, werd
onderhands doorgegeven en uitgeleend
voordat het weer terug moest naar de bieb.
Toen ik het laatst weer opensloeg werd ik
geconfronteerd met een herkenbaar citaat.
Frichot schrijft: “No doubt many who
have ventured into the walled city of
architecture have discovered, sooner or
later, that they have something to complain
about in terms of why they have not been
able to ‘pass’ as an architect, or why
they have been obliged to exit or escape,

even once they have achieved their
qualifications.”
De muren van de stad van de architectuur
zijn onzichtbaar, tot je er tegenaan loopt.
Voor filosofe Sara Ahmed, die om ver
gelijkbare redenen de academische wereld
verliet, is er belangrijke kennis te vergaren
door het zichtbaar maken van die onzicht
bare barrières. Als we het hebben over
betekenis in de architectuur is het dan dus
ook belangrijk om zichtbaar te maken
waar maatschappelijke betekenis ophoudt;
waar door sloop en afbraak zo weinig
mensen over zijn, en waar de architect in
zo’n nauw keurslijf wordt gedwongen dat
van betekenis haast geen sprake meer is.
En toch...
Catherine



Rotterdam, 27 juni 2021

Lieve Catherine,
Ik moest hard om je meme lachen, het is
een pijnlijk passende verbeelding van
onze worsteling met het beantwoorden
van deze vraag, en misschien ook wel onze
worsteling met het architectuurvak in
bredere zin.
“Heb je eigenlijk nog wel vertrouwen in
de architectuur?” vragen mensen wel eens,
wanneer ik mijn zorgen uit. Zelf moeten
we elkaar af en toe ook helpen herinneren
waarom we eigenlijk naast ons dagelijks
werk zoveel tijd investeren in het onder
zoeken van- en reflecteren op de
architectuurpraktijk.
“En toch,” schrijf je. En toch geloof ik
dat we juist die tijd investeren omdat we
vertrouwen hebben in de architectuur,
al wordt het vaak op de proef gesteld.
We geloven dat architecten meer impact
kunnen maken dan alleen op economisch
vlak, als zij én de opdrachtgevers bereid
zijn om ook oog te hebben voor de veelheid
aan geleefde ervaringen op een plek.

Als architecten ook andere rollen kunnen
en durven aannemen in het vormgeven
van de gebouwde omgeving.
Verder zijn we simpelweg nieuwsgierig,
naar hoe de wereld eruit zou kunnen zien,
als vanuit een feministisch perspectief zou
worden gebouwd, als de teams die bouwen
aan de stad een diverse hoeveelheid aan
ervaringen en perspectieven meebrengen.
We wéten gewoon nog niet hoe dat zou
zijn, hoe de stad en de architectuur er dan
uit zouden kunnen zien.
Toen je schreef over die vrouwenboekhandels, en over het essay van Mačkić,
moest ik denken aan het Zelfregiehuis,
dat tot voor kort nog een echte tegen
publiek was in de Rotterdamse wijk
Bospolder-Tussendijken. Een plek waar
wijkbewoners op verschillende manieren
kunnen bouwen aan hun toekomst;
een plek vol potentie. Helaas is ook het
Zelfregiehuis het afgelopen jaar slachtoffer geworden van het gemeentebeleid.
Naast de gentrificatie-gekte, is Rotterdam
ook bezig met het afstoten van haar
vastgoed [↗], met weinig oog voor de
sociale consequenties daarvan. In de

zomer van 2020 werd het Zelfregiehuis
verkocht aan de hoogste bieder.
De organisatie was gehuisvest aan de
Taandersstraat in een pand dat al sinds
de oplevering in 1929 een plek was
voor de buurt — eerst in de vorm van een
school, later ook als buurthuis en
vrouwenhuis.
Ik woonde zelf in de wijk en studeerde af
op dit gebouw. Ik onderzocht hoe gebruikers betrokken zouden kunnen worden bij
een herontwikkeling van de plek. Wat
gebeurt er als je als ontwerper je aandacht
verschuift van het zoeken naar efficiëntie
en het formuleren van normen en standaarden, naar het ontwerpen van plekken
vol potenties? Wat als je plekken kunt
ontwerpen die verder kunnen groeien, die
ook de bestaande sociale infrastructuren
verder kunnen laten groeien? Hoe kun
je die veelheid aan ervaringen op een plek
niet alleen meenemen in het ontwerp,
maar ook in het bouwen zelf?
De huidige bouweconomie en het beleid
van overheden en gemeentes, maakt het
moeilijk om op deze manier betekenis in
de architectuur te creëren. Al een aantal

jaar voordat de gemeente het pand aan de
Taandersstraat op Funda te koop zette,
was het Zelfregiehuis druk in de weer met
het maken van plannen [↗] om het pand
zelf te kunnen aankopen. Samen met
andere wijkorganisaties, Zorgvrijstaat
West en Delfshaven Coöperatie, werd
er hard gewerkt aan een ‘hybride verdienmodel’, om de maatschappelijke impact
van de plek te bestendigen. Het plan
was solide, kreeg steun van Koninklijke
Heidemij en Arcadis. De directeur van
Stadsontwikkeling Rotterdam was al
op de hoogte gesteld [↗]. Maar wethouder
Bas Kurvers, “een inclusieve stad is er
ook voor penthousebewoners”, had haast
en het verkoopproces denderde door.
Er was geen ruimte om maatschappelijke
waarde en rendement mee te wegen in
de verkoop.
Ondanks de geforceerde verhuizing bestaat
het Zelfregiehuis gelukkig nog steeds,
al is dat nu op twee verschillende plekken
in de wijk: bij Schiezicht en in het
Bollenpandje. Hier weten ze weer nieuwe
netwerken aan te boren, maar ook deze
locaties zijn precair: ook woningcorporatie
Havensteder heeft — onder druk van

een verhuurdersheffing — een verkoopprogramma.
Voortleven kan, zoals de vragen vanuit
de tweede feministische golf en de
democratiseringsbewegingen ook nog
steeds doorleven, al is het in de marges
of online. Maar ik kan niet anders dan
nadenken over hoe de stad eruit zou zien
als dit soort plekken wél de steun krijgen
die ze verdienen. Stel je voor dat ze
naast hun dagelijkse maatschappelijke
werkzaamheden, niet ook nog eens
hoeven vechten om hun voortbestaan.
Stel je voor wat een betekenissen de
architectuur dan zou kunnen hebben.
What a wonderful world that would be...
Liefs,
Veerle

De Veerkracht van Vorm:
Een gesprek met Kersten Geers,
OFFICE Kersten Geers David Van Severen
Véronique Patteeuw
Het Antropoceen stelt de architectuurpraktijk
voor een reeks uitdagingen. Conventionele
ontwerpinstrumenten lijken steeds minder
geschikt en de traditionele rol van de architect
tussen opdrachtgever en aannemer niet
langer houdbaar. Een toenemende aandacht
voor processen, participatie en commons
duwt elk klassiek begrip van architectuur
steeds vaker in de marge. Manifestaties als
‘practices of change’, ‘shifting positions’,
‘the architecture of degrowth’, of ‘how will we
live together’ doen vermoeden dat dat de
enige vlucht voorwaarts is. Noopt de huidige
transitie van onze samenleving daadwerkelijk
tot een andere bouwpraktijk? OFFICE Kersten
Geers David Van Severen laat een andere
stem horen. Het Brusselse ontwerpbureau
werkt sinds 2005 aan een oeuvre dat inzet
op architectuur. Ontstaan in het kielzog van
de post-OMA generatie gelooft OFFICE in
de kracht van typologie en claimt ze dat
architecturale vorm een waardig alternatief
biedt in deze tijden van transitie.

Architectuur als vorm
Véronique Patteeuw   Volgend jaar bestaat
jullie bureau twintig jaar. Gedurende de
voorbije twee decennia, waren jullie bij
zonder productief. Jullie ontwikkelden meer
dan 200 projecten, je schreef een groot
aantal teksten waarvan een deel werd
verzameld in je recente boek Without
Content en je gaf les aan talloze
architectuurscholen in Europa en de
Verenigde Staten. Je vertrouwde me een
jaar geleden toe dat architectuuronderwijs
essentieel voor je is, omdat het “je instaat
stelt onderzoek te verrichten parallel aan
het bureau”. Zeven jaar lang organiseerde
je dat onderwijs aan de EPFL in Lausanne
in een laboratorium met de expliciete
naam Laboratory for Architecture
as Form. Vanwaar de klemtoon op vorm?
Kersten Geers   In ons bureau ontwerpen we
architectuur en realiseren we gebouwen, maar
manifesteert zich ook het denken over die
architectuur en over dat bouwen. Lesgeven
vormt daarin inderdaad een belangrijke com
ponent. Het onderzoekslaboratorium Form aan
de EPFL was een manier om twee van onze
fascinaties samen te brengen: vorm enerzijds
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en architecture without content, een denk
oefening over architectuur zonder programma,
anderzijds. Beiden thema’s omarmen namelijk
het geloof in het culturele erfgoed waarin
wij als architecten — naar ons gevoel — moeten
opereren. Architectuur kan op heel veel vragen
een antwoord bieden, maar architectuur moet

zich bewust zijn van haar geschiedenis en
daarin een plaats zien te vinden. Context is dus
primordiaal. Ze bepaalt immers niet alleen de
plaats van het individu in de samenleving,
maar ook het kader waarbinnen je als architect
beweegt. Voor ons start architectuur niet
vanuit het niets, het is het voortzetten van een
groter project op basis van een gedeelde
achtergrond. In die zin is ‘vorm’ voor ons het
omarmen van die achtergrond én van haar
uitdrukkingsmiddelen. We gaan er evenwel niet
van uit dat we met die uitdrukkingsmiddelen
alles kunnen oplossen. Als architect heb je
een hele hoop taken op te nemen, zoals het
vertalen van een programma in ruimte, het
reageren op een context of het beantwoorden
van klimaatnormen. We werken daaraan met
wisselend succes, maar geloven steevast
dat je daarnaast ook als culturele actor een
belangrijke rol hebt in de overleving van cultuur,
zelfs al is die basis betwistbaar.
VP   Een groot deel van jullie referenties
stemt uit de jaren zestig en zeventig, een
periode waarin het project van de moder
niteit, waarin het vooruitgangsdenken
werd bevraagd. Verschillende stemmen
positioneerden zich destijds tegenover het
moderne. De Franse filosoof Jean-François

Lyotard bijvoorbeeld voorzag het einde van
het moderne project omdat de maat
schappij volgens hem niet langer in staat
was grote verhalen te delen, niet langer in
staat was te geloven in een gemeenschap
pelijk project voor de samenleving. De
Duitse filosoof Jurgen Habermas geloofde
dan weer het omgekeerde en pleitte voor
het onvoltooide moderne project. Hij
geloofde namelijk dat het vooruitgangs
denken niet ten einde was en door eman
cipatie en technische ontwikkeling een
betere wereld kon worden bereikt. Zijn we
vandaag niet opnieuw op zo’n scharnierpunt
aanbeland?
KG   Vroeger zeiden David van Severen en ik wel
eens “we zijn niet zo modern.” Vandaag weet
ik eerlijk gezegd niet meer zeker of dat nog wel
waar is. Misschien is moderniteit ook een
intrinsiek deel van ons werk én van ons denken.
Ik sta in die zin wel achter het onvoltooide
moderne project. Als we iets moeten redden
is het misschien wel het moderne project:
het project van sociale emancipatie en een
hypothetisch gedeeld waardesysteem;
het project van het zoeken van het gedeelde,
het civiele (the civic), in een poging samen
te kunnen leven. Misschien moeten we dat in

de toekomst explicieter maken. De volgende
reïncarnatie van onze lesopdracht zal trouwens
moderniteit behandelen. Maar we zullen het
onderzoeken met een zekere naïviteit net zoals
we dat twintig jaar geleden deden met het
thema geschiedenis.
Dat onderzoek naar geschiedenis stemt
uit een ongenoegen dat ik deel met een aantal
generatiegenoten, waaronder Pier Paolo
Tamburelli en Pier Vittorio Aureli, die net zoals
ik in Rotterdam verbleven tussen 2000 en
2005. We behoorden tot een generatie waar
binnen het architectuurdiscours was dood
gemaakt door een soort journalistieke variant
van het diagram. Dat diagram voorzag elk moge
lijk fenomeen onmiddellijk van een antwoord
met behulp van een diagrammatische

tekening, die vervolgens werd vertaald in
architectuur. De onwaarschijnlijke oppervlak
kigheid van wat architectuurcultuur op dat
moment precies was, daar hadden we grote
moeite mee. Ik ben opgegroeid in België in
een context waarin Rem Koolhaas in eerste
instantie werd omarmd als een culturele
architect. Dat was te danken aan architectuur
criticus Geert Bekaert. Hij schreef over Aldo
Rossi, vervolgens over Koolhaas en zag daar
geen graten in. Ik ben overigens maar een heel
korte periode bezoeker geweest van het

Nederland van het diagram. De neoliberale
bouwcultuur waarbij zoveel mogelijk gebouwen
worden gemaakt met tunnelbekisting en uit
stekende balkons, evenwel vertrokken vanuit
een enigszins legitiem sociaal engagement,
was door een snelle privatisering volledig on
interessant geworden. Wat daaraan miste, was
het grote verhaal, de diepe culturele kennis die
Koolhaas wel had. Alles wat hij zei had minstens
vier betekenissen. Als jonge generatie waren
we op zoek naar betekenis. Je zou kunnen
zeggen dat onze halfslachtige omarming van de
geschiedenis in eerste instantie een omarming
van de geschiedenis was van de generatie
die ons voorafging. Zodra we die geschiedenis
ten dele in de vingers hadden, konden we
met wat meer grond onder de voeten dingen
maken. De idee van architectuur als vorm (en
geschiedenis) komt dus ten dele daar vandaan.
We onderzochten of het mogelijk was de
geschiedenis los te weken van het post
modernisme. Als je vanuit dat gegeven vertrekt,
leg je andere klemtonen.

Architectuur als gebaar
VP   In je recente boek Without Content
verzamel je teksten over onder meer Hans

Hollein, Reyner Banham, Aldo Rossi,
Robert Venturi, James Stirling. Samen
vormen ze een pleidooi voor geschiedenis,
architectuur en de kracht van het ont
werp. Het deed me denken aan hoe filo
soof Bart Verschaffel in zijn bijdrage aan
de publicatie Wonen tussen gemeenplaats en poëzie, architectuur trachtte te
vakken als gebaar. Verschaffel was
daarbij, volgens Lieven de Cauter in Dat
is Architectuur, niet zozeer geïnteresseerd
in de echtheid van dat gebaar als wel in
haar geloofwaardigheid, “zoals een acteur
nooit echt, maar wel goed en overtuigend
kan zijn” aldus De Cauter. Vandaag
lijkt het gebaar losgekoppeld van de
architecturale vorm: ofwel wordt het gere
duceerd tot een sterk beeld, ofwel wordt
elke poging tot vorm vermeden door
in te zetten op processen, participatie,
circulariteit. Voel je je aangesproken
door Verschaffels pleidooi voor de over
tuigingskracht van het gebaar?
KG   Ik hou van de idee van Verschaffel,
architectuur als gebaar, maar ik zie dat niet
vertaald in de omarming van het proces, wel
integendeel. Architectuur als gebaar geeft
veel belang aan de figuur zelf, en zoekt in haar

geloofwaardigheid naar de coherentie van de
‘geste’. De redeneringen die je noemt leveren
soms wel goede dingen op, maar zijn minder
aan ons besteed. Uiteraard kan of moet je
grote wereldthema’s aanschrijven, maar in
eerste instantie moet een gebouw — voor ons
— een interne coherentie vertonen. Coherente
architectuur wil niet zeggen dat ze eerlijk is.
Architectuur is nooit eerlijk, dat is een belangrijk
inzicht. Denk maar aan Romeinse architectuur
waar marmer wordt geschilderd of aan
moderne architectuur waarin beton wordt geveinsd. Er is een grote traditie in de architectuur
waarin het project wil tonen wat het zou
willen zijn, niet wat het is. In die zin is onze
architectuur niet anders. Anderzijds getuigt
onze architectuur ook van een soort economy
of means. Ook al is het begrip vandaag uitge
hold, het lijkt in de context van ons gesprek
een interessant gegeven. In België hebben we
nooit echt kunnen werken met veel middelen.
Dat heeft een architectuur opgeleverd die
misschien in het tijdsgewricht waarin we van
daag vertoeven haar relevantie heeft, net
omdat ze niet exuberant is. Ze is het trouwens
nooit geweest. Integendeel, deze architectuur
gelooft heel hard in impliciet zijn. Wij geloven
niet dat je op een specifieke vraag een
specifiek antwoord moet geven. We geloven

veeleer in de opening die impliciete architectuur
biedt. In die zin staat ons inziens de vorm van
architectuur enigszins los van wat erin gebeurt.
Over de tijd kan een gebouw veel verschil
lende dingen huisvesten, haar ontstaan
anticipeert een bepaald scenario, is er het
impliciete antwoord op, maar niet het defini
tieve. Op termijn kunnen gebouwen van alles
worden. Toch is het gebouw in haar eerste
incarnatie verplicht haar positie, haar inhoud,
en haar intenties te communiceren, als een
gebaar als het ware.
In die zin is het Crematorium in Oostende
een belangrijk project voor ons. Het cremato
rium plaatst zich enerzijds in een onderzoek
over ‘grote dozen’, gebouwen die bijzonder
functioneel zijn en allesbehalve aantrekkelijk
als machinerie. Anderzijds is een crematorium
één van de zeldzaam geworden gebouwen
waarin je het publieke kan representeren.
In zo’n gebouw hebben mensen nood aan
bijzondere momenten. Dit gebouw is dus
aan de ene kant erg pragmatisch, functioneel
én moet, aan de andere kant, het onrepresenteerbare representeren. In samen
werking met beeldend kunstenaar Richard
Venlet ontwierpen we een grote doos, als
een schuin liggende tafel met daarop een
aantal elementen als een stilleven verspreid.

Ze verwoorden het onuitspreekbare. Maar
door het schuine dak krijg je ook een gebouw
dat heel praktisch werkt: de lage ruimtes
voor intimiteit verbergen immers de hogere
ruimtes voor de machines. Criticus Enrique
Walker heeft het in die context over de
MacGuffin, de figuur die zo vaak in Hitchcocks
films opduikt en je telkens op het verkeerde
been zet. De MacGuffin leidt je als het ware
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naar de verkeerde dingen, maakt bepaalde
dingen zichtbaar opdat andere verdwijnen.
In die zin ‘acteert’ zo’n gebouw. Het gebouw
pretendeert iets te zijn wat het niet is en
vice versa.
Architectuur als Umbau
VP   In 1989 pleitte de Oostenrijkse
architect Hermann Czech in een korte maar
krachtige tekst om architectuur voortaan
als ‘Umbau’ te benaderen. Of het nu
gaat om een renovatie, een uitbreiding of
nieuwbouw, architectuur — aldus Czech
— is steeds een voortzetting van een
ruimtelijk continuüm. Schatplichtig aan
zijn Weense voorvaders Josef Frank en
Adolf Loos, verzamelt Czech fragmenten
in nieuwe samenstellingen. Binnen jullie
werk is transformatie niet afwezig,
integendeel, van bij het allereerste pro
ject, de inkomhal van het notariaat in
Antwerpen (2002-2005), tot de uitbrei
dingen van de woningen in Merchtem
(Weekend House, 2009-2012) en Brussel
(City villa, 2008-2021), het kantoorgebouw
in Kortrijk dat jullie recent opleverden
(2014-2021) en de school in Antwerpen

die jullie momenteel ontwerpen, hebben
jullie hiermee te maken. Hoe gaan jullie
om met bestaande structuren en welke
vorm geven jullie aan de nieuwe invul
lingen? Zet je in op structuur of op mate
rialiteit en haar circulatie? En hoe (on)
zichtbaar is jullie interventie?
KG   Dat is een heel interessante vraag. Als
architecten zitten we misschien in een evo
lutie. Aan de ene kant zouden we kunnen
spreken van een hernieuwd bewustzijn van
de ecologische impact van onze maatschappij,
aan de andere kant kan je je afvragen of
de huidige vraagstukken zo veel verschillen
van die van pakweg vijftig jaar geleden.
De school die we nu maken in Antwerpen is
een transformatie van een bestaand slacht
huis. Het kantoorgebouw voor de provincie in
Kortrijk is een transformatie van een bestaand
kantoorgebouw. Zouden we op een ander
moment in de tijd, op een andere manier
hebben getransformeerd? Dat is mogelijk,
maar het is moeilijk te zeggen. Ontwerp
keuzes hebben vaak te maken met de einde
loze, complexe dans met energienormen,
die steeds weer veranderen en variëren.
We weten overigens ook niet met zekerheid
of de redenering daarover wel juist is. Is het

juist om meer isolatie in een gebouw te
stoppen en daardoor minder te verbruiken,
of moeten we misschien gewoon wat sneller
een trui aantrekken? Ik herinner me dat de
wintertuin in het zomerhuis in Gent reeds die
vragen stelde. Het werk van Lacaton en
Vassal — dat een belangrijke invloed op ons
had — stelt een verdubbeling van de huid
voor door ruimtes in te zetten als isolatie.
Dat is een heel andere vector dan het inpakken
van een gebouw.
In Kortrijk is de lijn tussen het oude en
het nieuwe bewust heel ambigue gelaten.
Aan de ene kant wil je een gebouw maken
met een zekere coherentie, aan de andere
kant hebben zich, over de jaren heen, verschillende generaties architectuur weten
op te stapelen in zo’n gebouw. Renaissance
architectuur is bijvoorbeeld niet in één
keer gebouwd. Het meest voor de hand
liggende voorbeeld zijn de beroemde villas
van Palladio, dat zijn bijna allemaal verbouwingen. Czechs idee van Umbau klopt in
die zin. In Kortrijk vonden we dat het mogelijk
moest zijn om de bestaande lichte structuur te behouden en een nieuwe structuur,
die overigens enkel van technische aard
is, toe te voegen rond de bestaande en ze
bovendien zwaarder te laten lijken.

Hierdoor ontstaat een merkwaardige nieuwe
lezing van het gebouw: de kolommen die
het gebouw dragen lijken namelijk dunner
dan de kolommen die dienen voor ventilatie.
Ze zijn onnatuurlijk zwaar, dienen geen
andere rol dan te beantwoorden aan de huidige normen maar maken tegelijkertijd een
compositie van het gebouw. Je zou kunnen
beweren dat de idee van ‘architecture
without content’ in Kortrijk tot zijn absolute
extreme werd doorgeduwd. De architectuur
draagt niets, organiseert niets, doet niets.
Het is letterlijk onafhankelijke pure vorm.
Maar gek genoeg is die vorm hier de
vorm van de installatie, de vorm van het
proces, de vorm van de ecologie, de vorm
van de energie. In die zin is het antagonisme tussen economie, energie én vorm
compleet belachelijk, want vorm is hier de
exacte uitdrukking van die processen.
De verbouwing van een slachthuis tot
school in Antwerpen stoelt op een gelijkaardige zoektocht naar ambiguïteit.
De slachthuishal wordt behouden maar
haar dubbelhoge ruimte wordt door middel
van een betonnen tafel in twee niveaus
opgedeeld. De nieuwe architectuur leunt
aan bij de bestaande. De tafel heeft bijvoorbeeld kolommen net zoals de hal, waardoor

een raar soort dans ontstaat tussen
de kolommen van de bestaande structuur
en deze van de interventie. We beslisten
overigens om de bestaande structuur en
de interventie niet van elkaar los te weken.
Richard Venlet heeft ons daarop attent
gemaakt. De museumprojecten van Carlo
Scarpa dateren misschien uit een ander
tijdperk, ze zijn voor ons desalniettemin
invloedrijk. Ze zijn op een heel ambigue
manier expliciet in wat ze toevoegen, maar
maken het bijna onmogelijk om het nieuwe
van het bestaande los te koppelen.
Architectuur als veerkracht

wel impliciet in Czechs redenering over een
gelaagde architectuur. Heel veel programma’s
liggen niet echt meer vast: programma’s
schuiven en fluctueren en gebouwen
moeten daarop kunnen inspelen. Het
potentieel van een lange levensduur zit
volgens ons met name in de kracht van
ruimtelijke typologieën, van types die toelaten om interpreteerbaar te zijn. Als er zich
mutaties of veranderingen in het programma
voordoen, moet zo’n type in staat zijn om
wijzigingen te ondervangen. Daarom moet
de architectuur ook voldoende houvast
geven. Dat is iets wat we geleerd hebben in
onze projecten voor de media: het gebouw
voor de Zwitserse radio en televisie (RTS)

VP   Jullie kiezen in jullie projecten niet
voor circulaire economie, noch voor
hergebruik van lokale materialen noch
voor ambacht. Hoe zie je het belang
van jullie architectuur op lange termijn?
Bieden jullie structuren een soort
veerkracht? En is die veerkracht een
andere manier om naar het duurzaamheidsvraagstuk te kijken?
KG   De levensduur van een gebouw is voor
ons heel belangrijk. Het zit misschien ook

RTS maquette @ OFFICE Kersten Geers David van Severen

in Lausanne en het gebouw voor de
Vlaamse Radio en Televisie (VRT) in
Brussel. Beide gebouwen vroegen om een
reeks opname studio’s en kantoren voor
de redactie; kortom om een aantal open en
gesloten werkplekken die op termijn zelfs
inwisselbaar zouden moeten kunnen
zijn. In Lausanne maakten we daarom een
groot open veld met open werkplekken en
een aantal gesloten volumes of émergences die boven het werkveld uittronen.
Wat er in de open en gesloten plekken
vervolgens gebeurt, en hoe die plekken
evolueren en muteren binnen het gebouw
hebben we de voorbije zes jaar kunnen
vaststellen. Dat moet ook kunnen. Omdat
het gebouw het toelaat.
VP   “Houvast bieden opdat wijzigen in
de tijd mogelijk zijn” is een mooie
architecturale gedachte. Hoe vertaalt
zich dat in de architectuur? Denk je
dan eerder aan de functionele machine
van een gebouw als het Centre Pompidou
te Parijs of aan de Basilica in Vicenza
die Aldo Rossi prees als stedelijke arte
fact. Een gebouw dat volgens Rossi
zoveel houvast biedt dat het muterende
programma’s kan opvangen.

KG   Ik zit 100% in de Basilica van Vicenza!
Daar speelt mijn architectuurwereld zich
af. De vraag is alleen, is de basilica niet ook
een beetje een machine? Het Centre
Pompidou is trouwens minder een machine
dan we willen zien en meer een architectuur
object. Dat is misschien haar blijvend
succes. In essentie is de grote kwaliteit
van Pompidou dat het de machine repre
senteert, maar niet echt de machine is.
De grote gekleurde buizen zijn architecturale
elementen die binnenin leidingen voorzien.
De basilica is dan weer meer machine dan
je zou vermoeden. Dat idee heeft ons altijd
gefascineerd. Machines zijn belangrijk in
onze hedendaagse omgang met de wereld,
zelfs al wil je zo weinig mogelijk machines
in je gebouw. In Bahrein speelden we met
dat idee. We onderzochten er hoe het
gebouw in de winter passief kon werken,
maar in de zomer is airco noodzakelijk.
In plaats van letterlijk de airco te tonen,
stoppen we ze in een doos, een principe
dat schatplichtig is aan het Centre
Pompidou. In die zin zijn onze ontwerpen
voor RTS in Lausanne en voor de VRT
in Brussel ook zo. Ze zijn veel minder
machine dan je zou denken. Maar als ze
machine zijn, zijn ze in eerste instantie

de vorm van de machine. Of anders gezegd,
de machine is een figuur die ondanks de
inhoud van de machine altijd de machine
zal overleven. Technologie is voor ons
te tijdelijk. We zijn te sterk geïnteresseerd
in het maken van een gebouw dat moet
overleven om niet in de val te trappen van
pure machinerie.
VP   Wat moet een gebouw dan hebben
om te overleven?
KG   Vorm! (lacht). Onze mediagebouwen
zijn daar goede voorbeelden van. Het RTSgebouw brengt twee ruimtelijke typologieën
samen: een horizontaal veld met shed
daken en een aantal dragende volumes.
De maat van de volumes of émergences
verandert en maakt daardoor dingen in het
midden of aan de rand van het horizontale
veld mogelijk. Die émergences hebben
overigens allemaal dezelfde ramen en
kunnen dus in feite wisselende pro
gramma’s herbergen. RTS is ontworpen
als een mediagebouw, maar als dat gebouw
in 2060 een universiteitsgebouw wordt
op de EPFL-campus, moet dat kunnen.
RTS gaat trouwens expliciet om met haar
campusachtige context door binnen het

set van aanwezige gebouwen een urban
artefact in te schuiven, een gebouw zoals
Aldo Rossi het omschreef in zijn The
Architecture of the City, dat een duurzame
vorm heeft waardoor het gebouw het verstrijken van de tijd kan weerstaan. Het is
misschien ons hedendaags antwoord
op bigness; niet door de architectuur van
de grote doos waarvan je niet weet wat er
binnenin gebeurt maar eerder door een
mise en scène van stedelijkheid. Ons ontwerp voor de VRT in Brussel is dan weer
eerder te vergelijken met de villa Farnèse
in Caprarola, een object dat op zichzelf
wil staan, dat als ankerpunt wil negotiëren met de stad via zijn gevel, maar ook
voldoende binnenruimte wil maken.
VP   Afsluitend, op welke manier kan
je vanuit je architectuur een positie
innemen in het debat over urgente
hedendaagse kwesties. Heeft
architectuur nood aan autonomie
of dienstbaarheid?
KG   Het antwoord is eenvoudig. De
gebouwen die wij maken zijn naar ons
gevoel zeer expliciet antwoorden op
gestelde vragen. We moeten echter

opletten met één ding: architectuur is
traag. Een gebouw realiseren duurt 4 tot
8 jaar, soms nog langer. We moeten
opletten dat er geen verwarring ontstaat.
Er zijn veel misverstanden over wat het
proces in de architectuur kan zijn. Een
gebouw moet in staat kunnen zijn om zijn
volledige culturele erfgoed en zijn sign
of the times te kunnen communiceren.
Kortrijk is een passief gebouw, een verantwoord antwoord op de gestelde vraag,
tegelijkertijd een uiting van architectuur.
Maar het is niet iets waarover we de
komende drie jaar gaan communiceren.
Ik vind niet dat architectuur communicatie
is. We moeten niet van beroep (willen)
veranderen. Het is bijvoorbeeld zeker niet
verkeerd om know-how te verzamelen
om op een verantwoordde manier met
grondstoffen om te gaan. Maar het is heel
moeilijk om het onderscheid te maken
tussen de mode van de dag en echte duurzame oplossingen. Duurzame oplossingen
zijn naar mijn gevoel voor een groot
stuk typologisch, ruimtelijk typologisch.
Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Duurzame oplossingen liggen
ook in het maken van gebouwen die
langer dan één programma meegaan.

Daarnaast heb je inzichten over de carbon
footprints van verschillende materialen;
met die inzichten moeten we allemaal
zeer omzichtig omspringen. Ik zou durven
beweren dat onze architectuur altijd
voldoende conceptueel is geweest om
niet materiaal afhankelijk te zijn.
VP   In die zin lijkt jullie architectuur
misschien nog het meest op het
hoofdpersonage van Robert Musil’s
Der Mann ohne Eigenschaften zoals
Moritz Kung het ooit verwoordde.
In dat boek portretteert Musil een
man in een veranderende samenleving.
Jullie architectuur heeft een zekere
verwantschap met dat personage.
Ze uit zich niet in specifieke materiaal
eigenschappen, noch in specifieke
beeldeigenschappen. Ze is typo
logisch open en impliciet maar biedt
voldoende houvast opdat evoluties in
de tijd kunnen worden ondervangen.
Dit gesprek vond plaats op 5 juli 2021
in Brussel

Filip Dujardin, frameWORKframe, 2021
De basis van frameWORKframe, 2021
betreft een frame van metalen rekken die in
een demontage/afbraak fase zitten. Het is
een metafoor voor oude denkbeelden in de
architectuur versus nieuwe oplossingen die
bedacht moeten worden voor de toekomstige
uitdagingen van het vakgebied. Het oude
frame staat er nog, maar is aan het des
integreren. De structuur staat open voor een
nieuwe invulling met een andere logica.
Deze ambigue situatie verbeeldt de transitie
waarin onze wereld zich momenteel bevindt
zowel op ecologisch, economisch, sociaal
ethisch en ook op architecturaal vlak. De ver
schillende elementen die in het frame zijn
geplaatst tonen zowel de materialen van een
door de markt gedomineerde bouwwereld
als de meest elementaire architectonische
vormen en typologieën die nog altijd niet aan
ontwerpkracht hebben ingeboet. Samen
vormen zij de bouwstenen voor de toekomstige
architectuur. Het herschikken van huidige
grondstoffen, materialen en productie
processen, en het opnieuw omgaan met onze
historische bagage zal de a
 rchitectuur in de
toekomst richting geven.

Reinier de Graaf en het universum
van de permanente belofte
Saskia van Stein
Aan de hand van een aantal periodes in de
afgelopen kwart eeuw en de bewogen geschie
denis van OMA (Office for Metropolitan
Architecture) doorlopen Saskia van Stein en
Reinier de Graaf, de ontwikkelingen in de
architectuur door de lens van de maatschap
pelijke context. Als architect/stedenbouwer,
OMA-partner, denker, curator, educator en
schrijver laat De Graaf actief en meestal
provocerend van zich horen in het architectuur
discours, zo getuige onder meer zijn twee
laatste publicaties Four Walls and a Roof (2017)
en The Masterplan (2021).
Saskia van Stein   Laat ons beginnen in de
jaren 90. In Nederland worden sociaal
maatschappelijke diensten, alsook het
maatschappelijk vastgoed, onder het
beleid van de kabinetten Lubbers III en
Kok I geprivatiseerd en onderhevig
gemaakt aan de neoliberale markteconomie,
met als excuus de verbetering van de
overheidsfinanciën. Maar ook wordt in 1991
Ruimte voor Architectuur gepubliceerd,

de integrale visie van de Rijksoverheid op
de betekenis van de architectuur. Dit is de
periode waarin je afstudeerde en de ont
werppraktijk binnentrad. Welk architectuur
klimaat trof je aan en hoe kijk je erop terug?
Reinier de Graaf   Om te beginnen zijn de jaren
90 niet één tijdperk. Na mijn afstuderen in 1992
aan het Berlage Instituut, won ik, een jaar
later, met Don Murphy Europan 3 voor de
locatie Den Bosch. Dit leek mij een uitgelezen
kans zelf een eigen bureau te beginnen, wat
jammerlijk mislukte. In die tijd was de werke
loosheid onder architecten hoog. Na het
schrijven van honderd sollicitatiebrieven en
evenveel afwijzingen, hoorde ik dat er bij OMA
werk was, maar dat het dan ook gedaan was
met je privéleven. Na twintig minuten op
niveau beledigd te zijn, was ik aangenomen.
We werkten met zo’n 35 mensen op de Heer
Bokelweg in Rotterdam. De financiële situatie
van het bureau was fragiel. Na het bijna-
faillissement in 1995 was bijna alles op de bon.
We werden overgenomen door ingenieurs
bureau De Weger, dat kort daarna weer werd
overgenomen door Haskoning. Deze bureaus
hadden nauwelijks een idee wat ze met ons
in huis haalden. Mede daardoor ontwikkelde
zich een wonderlijke vorm van vrijheid.

In de tweede helft van de jaren 90 was
OMA vooral in de Verenigde Staten actief.
Het bureau maakte een transitie naar de
markteconomie door. We werden betaald in
dollars, die we voordelig converteerden naar
guldens. De zaken gingen beter en dit stelde
ons instaat om ons uit te kopen. Ook maakten
we de t ransitie door naar partnerships met
een aantal mensen die van meet af aan bij
het bureau betrokken waren. Wie kijkt naar
het OMA van de jaren 80 en begin jaren 90,
ziet een verhouding van 80% publieke-,
en 20% private opdrachtgevers. Later draaide
deze verhouding zich om en kwam de focus
meer op privaat opdrachtgeverschap te liggen.
SvS   Wat zien we als we door de lens van het
heden naar die periode kijken? In mijn bele
ving, was in die periode de maatschappelijke
waardering voor architectuur groot. Een
Nederlandse generatie architectenbureaus
werd verzameld onder de noemer Superdutch.
Ook genoot het zowel nationaal als inter
nationaal bekendheid en aanzien om de con
ceptuele ontwerpen, het optimisme en het
geloof in maakbaarheid dat uit de architectuur
opsteeg. En als we de thermometer nu in
de Nederlandse architectuur zouden
prikken, welke temperatuur meten we dan?

RdG   De wereld is natuurlijk anders, dat is ook
onvermijdelijk. Ik denk dat het erg averechts
kan werken om te proberen de tijd bij te benen.
Volgens mij werkt tijd niet lineair, het is vaak
op een vreemde manier cyclisch. In de jaren
90 konden we eigenlijk niks verkeerd doen;
the sky was the limit. In het huidige tijds
gewricht maken we een periode mee waarin
het succes uit het verleden bijna een bron
van verdachtmaking is geworden, een soort
impliciete schuld, maar die hoort mogelijk ook
bij een generatiewisseling.
Naar mijn idee moeten we in de Nederlandse
architectuur onze zegeningen tellen. Ons vak
is niet genereus of solidair, architecten zijn altijd
bezig elkaar de loef af te steken. Wanneer de
ene stijl tegenwind ontmoet, wordt dat door de
andere als een geweldige opportunity gezien.
Vaak realiseren architecten zich te weinig dat
ze in hetzelfde schuitje gevangen zitten. Als je
uitzoomt en kijkt naar de maatschappelijke
krachten en de motieven van opdrachtgevers,
dan tekent zich een andere wereld af. Of je
nu moderne, post-moderne, pre-moderne of
weet ik wat ontwerpt, we zijn allemaal onder
deel van dezelfde vorm van manipulatie,
dezelfde vorm van conservatieve krachten.
Men is zich daar te weinig van bewust uit een
wonderlijke vorm van hybris, overmoed.

SvS   We maken een sprong naar het begin
van de eenentwintigste eeuw: het ontstaan
van AMO (spiegelbeeld van OMA). Je zou
kunnen zeggen dat technologie, maar ook
de ideologie, ons in de steek liet. De aan
vallen op 9/11, het beeld van de instortende
Twin Towers, een jaar eerder crashte het
ultieme symbool voor acceleratie en voor
uitgang de Concorde. Er openbaart zich
een besef dat het Westen geen onbetwiste
koploper en wereldleider meer is. Dit wordt
zeker zichtbaar als de Verenigde Staten
haar positie ondermijnt door te kiezen voor
een militaire methode om democratie te
implementeren in andere landen, gekop
peld aan het veiligstellen van eigen econo
mische belangen. In dat tijdsgewricht
ontstaat AMO, de onderzoeks- en publica
tietak van OMA. Waarom kozen jullie
voor dit onderscheid tussen ontwerp en
onderzoek?
RdG   AMO is eigenlijk een product van de
jaren 90, dat in 2002 een meer publiek profiel
verwierf. Onderdeel van OMA, en voorloper
van AMO, was Stichting Großstadt, waar we
fondsen mee verwierven. De constructie
met Großstadt stelde ons in staat het soort
werk te verrichten waar opdrachtgevers niet

om vroegen, maar wat we als bureau niettemin
belangrijk vonden; alles was onderhevig aan
de invloed van de mondiale globalisering en de
transitie naar een markteconomie. Zaken als
ontwerpend onderzoek en de analyse van
maatschappelijke trends gaven ons werk een
academische, intellectuele en culturele
dimensie. AMO ontstond gedeeltelijk omdat de
rol van de overheid in die periode sterk begon
af te nemen, steeds meer diensten en organi
saties werden geprivatiseerd en het mes ging
in tal van culturele subsidies. We gingen
van een staatspatronage naar een soort privaat
patronage. AMO was een vehikel om die intel
lectuele dimensie van het bedrijf binnen een
andere context voort te kunnen zetten. AMO
was ook een commerciële poot, er werd geld
verdiend om onderzoek te kunnen doen naar
de verruiming van de opgave. Zo gebruikte we
het ontwerp voor de Prada winkel in New York
om na te denken over meervoudig ruimte
gebruik als bijkomstigheid van de 24-7 eco
nomie. Een opdracht voor Schiphol vertaalden
we naar een onderzoek over de toekomst
van gebiedsontwikkeling en verschillende
vormen van mobiliteit. Een toenemend aantal
klanten bleek geïnteresseerd in vraagstukken
rond problemen waar gebouwen niet per
definitie de beste oplossing voor waren.

Kortom, het ‘ontstaan’ van AMO viel samen
met een periode van enorme veranderingen
en een verhoogde omloopsnelheid, waarbij
grote partijen steeds vaker naar ons toe
kwamen voor niet lineaire strategieën.
Architecten denken van nature associatief,
driedimensionaal en niet altijd lineair. We
werkten mondiaal, waardoor we veel internati
onale referenties hadden voor gelijksoortige
problemen. Toen we AMO in 2002 formeel
registreerde als B.V. in Nederland, was deze
onderzoekstak van het bureau er dus al. AMO
vond haar oorsprong in het besef dat als de
wereld volledig vercommercialiseert, je ruimte
moet blijven maken om te denken.
SvS   Die intellectuele lijn in het bureau
is er mogelijk ook een van storytelling,
een vorm van immateriële productie van
content. Kun je iets zeggen over de
wisselwerking tussen het gebouw en
het onderzoek naar de wereld eromheen,
en hoe die context geanalyseerd kan
worden? Die conditie intrigeert mij.
RdG   Mij minder, want brengt dat soort onder
zoek ook hele andere gebouwen voort dan
wanneer je geen onderzoek zou doen? Dat is
maar tot op zekere hoogte waar. Voor mij

 ersoonlijk zijn de meest interessante projecten
p
juist die projecten die werkelijk niets met
gebouwen te maken hebben. Ik denk dan aan
het EU-onderzoek waarvan de alternatieve
vlag voor Europa een product was, maar ook
de circustent die we plaatsen op Place
Schumann in Brussel, voor het hoofdkwartier
van de Europese Commissie en het hoofd
kwartier van de Raad van de Europese Unie.
De opdrachtgever, de Europese commissie,
kwam oorspronkelijk met een andere vraag.
Zij had een denktank opgericht om te reflec
teren op de mogelijke symbolische implicatie
van de EU voor een stad als Brussel, gegeven
het feit dat het een hoofdstad is van een
land en een gewest, maar ook van een trans
nationaal politiek systeem. Men kwam naar
OMA/AMO om de stedenbouwkundige
dimensie te onderzoeken. Wij hebben hen
er uiteindelijk op gewezen dat ze niet de sym
bolische implicatie voor Brussel moesten
onderzoeken, maar de wijze waarop het trans
nationale politieke systeem zelf gerepresen
teerd zou worden.
Dat transnationale politieke systeem lijdt
aan wat wij een iconografisch deficit noemden.
Deze constatering bood ons de kans om met
volledige vrijheid vlaggen te gaan ontwerpen,
symbolen, en eigenlijk het hele politieke

t heater van een ontwerp te voorzien. De vlag
werd voorpaginanieuws, “New symbol of
Europe, approval pending”. Totaal Fake News,
maar er was geen houden meer aan. De
Europese commissie kon niets anders dan
meegaan met de storm die was ontstaan.
Dat is voor mij een bewijs van de enorme kracht
van ontwerp. Het is nodig dat een architect
zich begeeft op verschillende terreinen, waar
men helemaal niet zo gewend is om ontwerp
toe te passen.
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Design heeft twee definities in het Engels: To
give material shape to something en To make a
plan of action. Het is dus zaak om zowel het
materiële vorm te geven, als architectuur toe
te passen als een puur conceptueel medium.
In deze combinatie van object en strategie
ontstaan de meest fascinerende projecten.
SvS   Van het verruimen van de opgave
gaan we naar bouwen op een ander
continent. De ontwerpwedstrijd voor het
Twin Towers Memorial in New York viel
nagenoeg samen met de ontwerpopgave
voor de CCTV-toren in Beijing, China.
Vanwaar de keuze voor CCTV en hoe
maak je die afweging?
RdG   Hoewel ik geen lijn aan de CCTV-toren
heb getekend, is het een project waar ik
tot de dag van vandaag nog vragen over krijg.
Hoewel veel van de beslissingen binnen het
bureau ontstaan uit een serie toevalligheden
en split second beslissingen die achteraf
als ogenschijnlijk briljant getimede acties te
interpreteren zijn, was de beslissing om
mee te doen aan de CCTV-prijsvraag niet
geheel toevallig. Wij werkten al lange tijd in
de Verenigde Staten. Toen George Bush Jr.
verkozen werd tot president ontwikkelde het

land zich in een richting die ons tegenstond.
Dat heeft het duwtje gegeven om naar China
te gaan en de CCTV te ontwerpen. Maar we
werden ook gedreven door de nieuwsgierig
heid naar een ander continent. We hadden
het vermoeden dat alles rond de Twin Towers
een eindeloze talkshow van Amerikaanse
zelfgenoegzaamheid zou worden. Onze
timing is vooral geboren uit een grote opeen
volging van mogelijkheden en het gretig
omarmen ervan. Juist omdat we vaak in het
diepe duiken, richting het onzekere, ontstaat
een soort intensief, in hoog tempo, geleefde
werkelijkheid, een vorm van versnelling
die inzichten creëert. Die nieuwsgierigheid
en het optimisme winnen, want architectuur
is een vak wat je veroordeelt tot optimisme.
In de architectuur word je op een extreme
manier geconfronteerd met de realiteit.
Zonder optimisme en een bepaalde vorm van
naïviteit, kun je dit vak niet doen en dat geldt
voor iedere schaal. Hoe meer je doet, hoe
meer je ontdekt dat er geen goede of slechte
beroepen zijn. En ook dat er geen goede of
slechte landen zijn, althans niet op de manier
waarop de media ons dat doen geloven.
Ieder beeld is een door de media kunstmatig
gecreëerd beeld. Veel van ons denken en
onze conditionering blijken in de realiteit

CCTV/OMA Rem Koolhaas and Ole Scheeren © OMA

anders te zijn. De architectuur is slechts het
topje van de ijsberg. Daar kun je niets mee te
maken willen hebben, maar ik ben wel
nieuwsgierig naar die complexiteit en de per
verse mechanismes van dat soort dingen.
Ieder project is een nek aan nek race tussen

‘goede’ en ‘slechte’ bedoelingen. De morele
plicht die je als architect hebt, is om die
afweging zo goed mogelijk te maken, daarin
eerlijk te zijn. Het kan natuurlijk zo maar
zijn dat zaken anders blijken te zijn dan dat je
dacht of hebt ingeschat. De Chinese staat,
en staatsmedia, hebben zich anders ontwik
keld dan wij dachten op het moment dat
we de keuze voor dat gebouw maakten.
Ook de Verenigde Staten hebben zich anders
ontwikkelt dan wij dachten, dat risico loop
je altijd. Als je mee doet en geld verdient via
de markteconomie, ben je simpelweg niet
of nauwelijks in een positie om echt een
ongelooflijke onvoorwaardelijke beslissing
te nemen. Bij OMA hebben we nooit het
beleid gehad om alleen voor ‘die’ of ‘daar’ te
werken, omdat de rest van de wereld te
troebel zou zijn. Niettemin spelen politieke
afwegingen in het wel of niet aanvaarden
van een opdracht wel degelijk een rol.
Waar wel, waar niet, en op wat voor
moment of onder welke voorwaarden? We
kijken en beslissen altijd in het moment
zelf. Als een project dient om Orbán (Viktor
Orbán, premier van Hongarije red.) een
respectabeler aanzien te geven, dan zou ik
dat nu afwijzen.

SvS   In 2008 wordt de Westerse wereld
hard geraakt door een financiële
recessie waar het faillissement van de
zakenbank Lehman Brothers symbool
voor staat. Ook het vakgebied wordt
hard geraakt, met vele ontslagen, hoge
werkeloosheid onder ontwerpers,
bureaus die failliet gaan, en er ontstaat
een enorme toename van ZZP-ers.
Hoe heb jij deze periode ervaren? En hoe
werken de gevolgen hiervan door in het
heden en naar de toekomst?
RdG   We hebben de afgelopen periode een
evolutie doorgemaakt waarbij er steeds
meer verantwoording moet worden afgelegd; alles moet meetbaar zijn. We zijn
checklists gaan gebruiken, maar daaruit
kun je nooit een goed gebouw distilleren.
Ook is de checklist in mijn beleving een
excuus om echt iets te vinden/ontwerpen.
Steeds vaker kom ik jury’s tegen waarin
geen enkele architect zitting heeft, in plaats
daarvan zitten er boekhouders en financiële
adviseurs. Dat leidt eigenlijk nauwelijks
tot betere projecten, eerder het omgekeerde.
Eén van de mooie dingen van de
architectuur is dat het weet om te gaan met
het onmeetbare, met het onvoorspelbare.

Het is een beroep dat op zijn gemak is met
het maken van een leap of faith in een
maatschappij die geobsedeerd is door risico
analyses. De jonge bureaus die eind jaren
90, begin jaren 2000 opkwamen, konden
bijvoorbeeld starten met een beperkte
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Zij kregen op een goed moment een lening
van de bank en konden meedoen met
tenders voor grote gebouwen. Dat kan
tegenwoordig allemaal niet meer. Voor
Europese aanbestedingen moet je iets al
vijf keer eerder gedaan hebben, anders kom
je niet in aanmerking. Je moet een enorm
banksaldo hebben zodat, als er een kortgeding aangespannen wordt, er iets bij je te
halen valt. De premies van verzekeringen
zijn exorbitant. Dit alles maakt dat veel
architectenbureaus klein blijven. Activistisch
zijn of met kleine opdrachten bezig zijn,
wordt nu verkocht als een vorm van een
ideologie tegen het kwaad van het grote
geld. Ik zie het eerder als noodzaak, vergelijkbaar met de situatie die veroorzaakt
dat jonge mensen vandaag geen huis meer
kunnen kopen, of zelfs geen huis meer
kunnen huren. We moeten ons beseffen
dat een groot deel van de veranderingen in
de cultuur van architectuur die nu verkocht

worden als een bewuste keuze in feite een
gevolg zijn van een door de markteconomie
en regelgeving gedicteerde realiteit.
Persoonlijk heb ik gedurende die periode
een dagboek bijgehouden wat heeft geleid
tot de publicatie Four Walls and Roof,
the simple nature of a complex profession,
over projecten in het Verenigd Koninkrijk,
Rusland, het Midden-Oosten en een in Irak.
Overigens allemaal projecten die niet
uitgevoerd zijn. Het was een periode waarin
een grotere kracht, als een onstuimige
spelbederver, die plannen doorkruisten.
Het project in het Verenigd Koninkrijk, net
voor de Lehman Brothers crisis, het project
Irak, net voor ISIS, de ontwerpen in Rusland,
net voor Poetin, zaken in het MiddenOosten, net voor het kelderen van de olie
prijzen. Je kunt die projecten beschouwen
als een vorm van falen, maar het is

tegelijkertijd ook een vorm van leren.
Die projecten zeggen heel veel over de
wereld waarin ze actief zijn.
SvS   Is dit productief maken van falen
dan een product van een marketing
of economisering, of gaat dat over iets
anders?

RdG   Toen allerlei hele grote stedenbouw
kundige plannen binnen ons bureau niet
doorgingen vanwege de financiële crisis,
heb ik het vraagstuk van falen in 2011 pro
ductief gemaakt met een tentoonstelling.
De plannen werden officieel niet gecanceld,
maar allemaal ‘on hold’ gezet. Dat was ook
de titel van de tentoonstelling, On Hold,
en dit is misschien wel de beste metafoor
die de markteconomie ooit geproduceerd
heeft: een universum van permanente
belofte. Het is essentieel dat die beloftes
altijd beloftes blijven, want dat is de kracht
waardoor de hele zaak draaiende blijft.
Overigens zie ik de rol van falen ook
terug in het lesgeven. Door de jaren heen
heb ik gemerkt dat lesgeven echt iets is
dat je moet leren. We moeten ook niet ver
geten dat de cultuur van lesgeven is veran
derd. Toen ik begon met lesgeven was mijn
instelling vrij opportunistisch, ik zag de
studenten als extra werknemers. Het was
een operationele exercitie, gelijksoortig
aan dat van het bureau, een uitbreiding van
een arbeidspotentieel voor lopend onder
zoek. Inmiddels ben ik erachter gekomen
dat je daar voorzichtig mee moet zijn, want
als je dat uitdrukkelijk doet, stel je hen
en jezelf teleur. Ik zoek nu naar een meer

open houding, een mix van invloeden, een
omgeving waarin je leert dat falen ook geïn
terpreteerd kan worden als een vorm van
vooruitgang. Het onderwijs kan dan een
middel worden om je bedoelingen te vormen,
in plaats van als een proces van instrumen
talisering of reproductie. Maar het vinden
van een goede balans blijft lastig.
Door het lesgeven is ook mijn idee van
kennis veranderd. Zelf ben ik opgeleid
vanuit het idee van specialisatie, vervol
gens werd ik multidisciplinair en dat is ook
hoe ik mijn eigen houding zou typeren.
Ik ben werkelijk een omnivoor, ik lees bij
voorbeeld net zo lief architectuur of litera
tuur, als sensatieblaadjes. Maar op dit
moment ben ik vooral geïnteresseerd in
het anti-disciplinaire. De kernwaarde van
een anti-discipline is het vermogen je
te kunnen onttrekken aan de normatieve
criteria van de discipline. Anti-disciplinair
geeft meer bewegingsruimte, want
samenwerking ontstaat op voorwaarde
dat iedereen ‘out of their comfortzone’
komt, daardoor kun je meer in de buurt van
echte betekenisvolle beslissingen komen.
SvS   Wat zijn volgens jou de maat
schappelijke thema’s waar (jonge)

architecten zich toe moet verhouden?
Welke instrumentarium hebben ont
werpers en in welke krachtenvelden
opereren ze?
RdG   Eén van de grootste problemen van
deze tijd, los van woningopgave, het klimaat
en duurzaamheid, vind ik het verlies van
vrijheid. De democratie staat wereldwijd
onder druk en maakt plaats voor een
steeds repressievere werkelijkheid. Aan
de ene kant aangejaagd door autoritaire
mannelijke leiders, misschien wel sterker
dan ooit want hun tijd is verre van voorbij.
Nu ze hun macht dreigen te verliezen
resulteert dat in steeds extremere onder
drukking van bevolkingsgroepen. Aan de
andere kant is er het verlies van vrijheid
veroorzaakt door een soort doorgeslagen
politieke correctheid, geëffectueerd via
subtielere middelen, wat zich onder meer
uit in — onbewuste — zelfcensuur.
Een tweede aspect van zorg is de
huidige economische trend van bail outs
van private partijen met publieke middelen. Er is sprake van een systeemfout,
wat resulteert in een harde scheiding
tussen de have’s en the have not’s.
Econoom Thomas Piketty laat zien dat

we inkomsten uit arbeid en uit kapitaal
hebben, maar in de verhouding tussen
die twee gaat nu iets mis. Op dit moment
dient de architectuur dat repertoire,
de enorme winstmarges van de markteconomie van degenen die geld verdienen
met onroerend goed. Ik denk niet dat wij
in de architectuur in staat zijn een ander
economisch systeem te creëren, maar ik
sta wel paf van de mate waarin architecten
doof en blind zijn voor dit soort dingen.
We zouden het er op zijn minst over
kunnen en moeten hebben met elkaar.
SvS   We sluiten af met de schaal van
het wereldtoneel. China is hard op weg
om mondiaal het meest invloedrijke
continent te worden, een herverdeling
van de mondiale kaarten. In je onlangs
verschenen roman The Masterplan
beschrijf je dit treffend: “The construction site of Bilunga exemplified
the perfect micro-cosm of globali
zation — Asians and Africans doing
the actual work with Westerners
passing judgement in the form of a
running commentary.” Hoe kijk jij naar
die ontwikkelingen en waarom
vormen ze de basis van je roman?

RdG   Opkomende economieën, zoals
bepaalde landen in Afrika, hebben geld
nodig voor allerlei investeringen. Ze
kloppen vervolgens aan bij de Wereldbank,
bij het Internationaal Monetair Fonds of
bij andere Westerse instanties. Die
instanties stellen een serie voorwaarden
voordat ze een lening verstrekken: over
transparantie, over democratie, over
corruptiebestrijding. Het is een lange lijst
die eigenlijk een ideale situatie veronderstelt, een situatie die daar nog helemaal
niet is. China stelt al die ethisch morele
voorwaarden niet wanneer ze leningen
verstrekken. Ze stellen uitsluitend voorwaarden aan hoe je het geld uitgeeft.
Ze willen namelijk dat de geleende middelen worden uitgegeven aan Chinese
materialen, transport en bedrijven. Kortom,
China leent het geld uitsluitend op papier,
het is een soort razende ruilhandel waarin
kapitaal en arbeid feitelijk gewoon binnen
China blijft, in China rouleert en ook
aan waarde accumuleren. Als onderpand
worden kostbare grondstoffen als olie,
goud, en diamanten aangewend. Die
grondstoffen gaan vanuit Afrika richting
China en vanuit China vertrekken betonnen
panelen en werklui de andere kant op.

Als de prijs van olie zakt, dan gebeurt
er iets raars, want dan staat de afgesloten
lening, net als bij een huis, onder water.
Het onderpand van de lening, is de lening
niet meer waard. Vanuit de ongelijkheid
die dan ontstaat worden er weer nieuwe
afspraken gemaakt. Een vorm van
economische kolonisatie volgt, op een
continent dat nog maar zeer recentelijk
gedekoloniseerd is. Dat mechanisme
heb ik bestudeerd en daar wilde ik een
boek over schrijven, want er komen zoveel
macro economische krachten en politieke
motieven bij elkaar, dat het mij niets
mooier leek een verhaal te schrijven
waarin een onschuldige architect in de
val van die complexiteit loopt.
Dit gesprek vond plaats op 28 mei 2021
in Rotterdam
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