Archined
The Persistence
of Questioning
Kritische reflecties
voor de toekomst,
over architectuur
en meer

“Is ontwerpen ethiek?”

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
architectuurpraktijk en -cultuur
stimuleren. Naast de publicatie van
essays en beeldessays online en
in cahiervorm, bestaat het project
uit podcasts en fysieke bijeen
komsten. 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
de waarde van architectuurcultuur?

In dit cahier bespreken Pia Prantl,
Theo Deutinger en Christopher
Clarkson, Marina Otero Verzier,
Luce Beeckmans, Markus Appenzeller en Thijs van Spaandonk de
vraag “Is ontwerpen ethiek?”.
Wat zijn de gevolgen van bepaalde
ontwerpkeuzes voor de samen
leving, de aarde en het k
 limaat?
En op welke wijze en in welke mate
verhoudt de architect zich tot de
wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?

Is ontwerpen ethiek?
Introductie
Ministerie van Ethiek
Departement Ethisch Ontwerp
Pia Prantl, Theo Deutinger en
Christopher Clarkson
Cartesische ruimte:
van raster naar wolk
Marina Otero Verzier
Epistemische rechtvaardigheid
in het ontwerpproces
Luce Beeckmans
Manifest voor een biosferische ethiek:
Einde aan de onverschilligheid
Markus Appenzeller en
Thijs van Spaandonk
Colofon

Is ontwerpen ethiek?
Vijfentwintig jaar geleden, op 4 september
1996, werd het eerste artikel op Archined
gepubliceerd. Grasduinend door het omvang
rijke Archined archief ontdekte de redactie
dat bepaalde onderwerpen, zoals de positie
van de architect, ethiek en ontwerp, en de
bandbreedte 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 blijken daarbinnen een aantal
opvallende verschuivingen te hebben plaats
gevonden. Eén van deze verschuivingen
gaat over de breed gedragen en toenemende
bewustwording van de ethische verantwoorde
lijkheid van ontwerpers; het inzicht dat
systemische veranderingen binnen het vak
gebied noodzakelijk zijn om de (vak)wereld
meer inclusief te maken, en om een positieve
bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen
van vraagstukken rond ongelijkheid, uitbuiting,
racisme en discriminatie.
De wereldwijde impact van het Covid 19
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. De verontwaardiging die volgde op de
moord van Georges Floyd in 2020 door een
politieagent in Minneapolis en die wereldwijd
tot uiting kwam in de Black Lives Matter
beweging, de duizenden migranten die recent
werden ingezet als geopolitiek schaakstuk
in een conflict tussen de EU en Wit-Rusland,
tonen aan dat vormen van structurele ongelijkheid, racisme en uitbuiting aan de orde van
de dag zijn. Het recent uitgebrachte rapport
van het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) laat zien — helaas niet voor het
eerst — dat de door mens-gedreven klimaatverandering overal ter wereld leidt tot on
ontkoombare extremen in weer en klimaat.
Voor deze grote vraagstukken moet er zowel
lokaal als globaal naar oplossingen worden
gezocht. Op lokaal niveau onder meer in
andere organisatiestructuren op de werkvloer,
verandering van het politieke klimaat en beleid
rondom ruimtelijke opgaves, en een andere
mindset voor het uitdenken van ontwerp
strategieën voor een nieuwe demografische
realiteit. Op globaal niveau in het antici
peren op de eindigheid van het gebruik van

grondstoffen, een aanzienlijke verbetering van
de arbeidsomstandigheden in productiepro
cessen van (bouw)materialen, en een d
 rastische
vermindering van afval en Co2 uitstoot.
Bovengenoemde vraagstukken zijn
met elkaar verbonden omdat de systemen
waarbinnen zij zich manifesteren met elkaar
in relatie staan en het ideologische grid
waarop zij gebaseerd zijn, voortkomt uit een
Westers superioriteitsgevoel dat het recht op
territoria, grondstoffen en de overheersing
van andere wezens sinds eeuwen legitimeert.
Architectuur — en dus de architect — is hier
in meerdere opzichten medeplichtig aan
omdat zij een ruimtelijke representatie is van
sociale, culturele, economische idealen en
waarden. De architectuurdiscipline beweegt
zich traditioneel tussen verschillende
werelden en realiteiten die niet altijd goed
met elkaar verenigbaar zijn; architectuur is
zowel een culturele uiting als een economisch
product. Het is derhalve nooit autonoom
en waardevrij. Architecten leiden zowel een
artistieke praktijk als een zakelijk bedrijf
en navigeren tussen persoonlijke idealen,
sociale en culturele opvattingen, beleid en
regelgeving vanuit de overheid en de wensen
van opdrachtgevers. Dit maakt het soms
moeilijk om te definiëren waar ethische

verantwoordelijkheden beginnen en waar zij
stoppen. Wat zijn de gevolgen van bepaalde
ontwerpkeuzes voor de samenleving, de
aarde en het klimaat? Op welke wijze en in
welke mate verhoudt de architect zich tot de
wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?
Het allesomvattende en schaal door
brekende 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 waarde van
architectuurcultuur?
In dit cahier testen architecten Pia Prantl
en Theo Deutinger (TD), en Christopher
Clarkson met hun fictieve Ministerie van
Ethiek, Departement Ethisch Ontwerp het
ethische verantwoordelijkheidsgevoel en
geweten van de architect. Hun beeldessay,
in de vorm van een overheidsdocument,
doorkruist de architectuurpraktijk en
bevraagt tot in detail de verschillende lagen
en keuzes die hedendaagse architecten
bureaus hierin (kunnen) maken.
Marina Otero Verzier (hoofd Research
& Development bij Het Nieuwe Instituut en
hoofd van de MA Social Design aan de
Design Academy Eindhoven) maakt met
haar kritische essay Cartesische ruimte:
van raster naar wolk duidelijk hoe het werk
en de theorieën van de wiskundige en
filosoof René Descartes (1596–1650) de
architectuur diep hebben beïnvloed.
Met name het cartesische raster ligt als
een verstikkend systeem over het vak
gebied en de samenleving. Hoe kunnen we
ons hieruit bevrijden?
Luce Beeckmans (assistent-professor
Architectuur en Stedenbouw, Migratie
en Diversiteit en senior postdoctoraal

Universiteit Gent, de KU Leuven en de
Universiteit Antwerpen) beschrijft in
haar essay Epistemische rechtvaardigheid in het ontwerpproces de onrechtvaardigheid van de huidige kennistheorie
die ten grondslag ligt aan de commodificatie van het wonen en de gentrificatie
van woonbuurten, om zich vervolgens
af te vragen: wat is het transformatieve
potentieel van de architectuur inzake
belangrijke sociale duurzaamheidsvraagstukken waar steden vandaag voor
staan? Welke maatschappelijke rol kan
architectuur vervullen?
Markus Appenzeller (hoofd van de
masteropleiding stedenbouw van de
Academie van Bouwkunst Amsterdam,
en medeoprichter van MLA+) en Thijs
van Spaandonk (hoofd van de master
opleiding stedenbouw van de Rotterdamse
Academie van Bouwkunst en mede
oprichter van Bright) sluiten dit cahier af
met een Manifest voor een biosferische
ethiek waarin zij ontwerpers oproepen én
instructies geven om een einde te maken
aan de onverschilligheid ten aanzien
van de klimaatcrisis en de uitputting van
de aarde.

Ministerie van Ethiek
Departement Ethisch Ontwerp
Pia Prantl, Theo Deutinger en
Christopher Clarkson
Dit beeldessay in de vorm van een overheids
document, doorkruist de architectuurpraktijk
en bevraagt tot in detail de verschillende
lagen en keuzes die hedendaagse architecten
bureaus (kunnen) maken.
Het formulier is te downloaden via
archined.nl [↗]
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Ministerie van Ethiek
Departement Ethisch Ontwerp
Humekade 75A
1074 CL Den Haag

Geachte lezer dezes,
U ontvangt deze brief en vragenlijst van het Departement Ethisch Ontwerp omdat u in Nederland werkzaam bent als architect.
Met de oprichting van het Ministerie van Ethiek in 2021 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in alle overheidssectoren en zijn er
wetsartikelen opgenomen aangaande de ethische vraagstukken van elk van de betrokken sectoren. Aangaande de invoering van
deze artikelen is iedereen die deelneemt aan economische activiteiten en -praktijken dan ook wettelijk verplicht te handelen met
een bepaalde minimale mate van ethische verantwoordelijkheid, zoals gekwantificeerd aan het einde van dit document. Dit onderzoek is bedoeld om te waarborgen dat het betrokken bedrijf handelt in overeenstemming met de ethische wetten zoals bepaald
door het Departement Ethisch Ontwerp en opgenomen in het Bouwbesluit, 2012, Hoofdstuk 10: Ethische Bouwvoorschriften.
In deze vragenlijst worden vragen gesteld die betrekking hebben op de respectievelijke artikelen van het Bouwbesluit, zoals
hieronder opgesomd:
§ 10.1 Bedrijfs- en gedragsregels
§ 10.2 Ontwerpgereedschap en uitrusting
§ 10.3 Begroting en honorarium
§ 10.4 Relatie met de klant
§ 10.5 Locatie
§ 10.6 Ontwerpen en bouwen
§ 10.7 Materiaaleigenschappen
§ 10.8 Zelfevaluatie
Gelieve dit formulier binnen een week na ontvangst ingevuld terug te sturen naar Humekade 75A, 1074 CL Den Haag. Doet u dit
niet, dan zal dit worden opgevat als het overtreden van de wet en dienovereenkomstig worden behandeld. Lees elke vraag
grondig door en beantwoord alle van toepassing zijnde vragen eerlijk. Alle grijze velden worden door de ethiekambtenaar
ingevuld en zijn uitsluitend voor ambtelijk gebruik.

................................................................

Den Haag, 12.09.2021

A 
Hierbij verklaar ik, ..............................................................................................................................................................................................., dat de in dit document
verstrekte informatie naar mijn beste weten en overtuiging correct is. Ik stem ermee in dat, indien de in dit document verstrekte informatie
onjuist is, ik de wettelijke gevolgen zal dragen zoals bepaald in hoofdstuk K, Uitkomst 2. Ik heb de vragen vrijwillig beantwoord en ik geef
ze met kennis van zaken.

 



    

Datum aanvraag





 



Plaats


Vul in met zwarte inkt

   



Geef uw keuze aan
met een kruisje, ‘X’

Zeer onethische
beslissing

    

Alleen hoofdletter; één hoofdletter per
vakje

Grijze vlakken worden ingevuld
door de ethisch ambtenaar
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Paraaf Ethisch Ambtenaar (EA) ..................................
Plaats
    

Datum





Door dit formulier in te vullen aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid
voor de onethische beslissingen die tijdens het ontwerpproces zijn genomen
en stemt u ermee in de gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit
onethisch gedrag, zoals toegelicht aan het einde van dit document.



EA referentie nummer

B 


Identificatie
Voorvoegsel (indien van toepassing)
Naam (indien van
toepassing: achternaam
vóór huwelijk/geregistreerd partnerschap)

B1.1

-

B1.2

-

B1.3

-

B1.2

Voornaam (volledig)

B1.4

-

B1.5

-

B1.3

Geboortedatum

B1.6

-

B1.7

-

B2.1

-

B2.2

-

B1.1

   









1.4 BSN-nummer

B1.4

Geboorteland

B1.5

Geboorteplaats

B1.6

Burgerlijke staat

Gehuwd

Ongehuwd

Geregistreerd partnerschap

B1.7

Gender

Zij/haar

Hij/hem

Zij/hun



Persoonlijke principes

B2.1

Religie, indien
praktiserend

Christelijk

Hindoe

B2.2

Dieet

Veganistisch

Vegetarisch

B2.3

Geef aan welke
typologieën u wilt
ontwerpen



Gevangenis

 Militaire basis

Anders

Vrijgezel

Zeg ik liever niet

Anders, namelijk

Moslim

Joods

Anders, namelijk

Pescetarisch

Geen

Anders, namelijk



Dierentuin



Kerk



Slachthuis



Winkelcentrum

punten

B2.3
A
B
C
D
E
E

*1 De gegevens van de aanvrager zijn niet van invloed op de ethische beoordeling; de informatie wordt uitsluitend gebruikt door het Departement Ethisch Ontwerp
en is niet toegankelijk voor derden.

Σ=

-10
-10
-10
-10
-10
-10
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C 


Algemene informatie

C1.1

Bedrijfsnaam

C1.2

Waarom heeft u een
opleiding architectuur
gevolgd?



Werk

C2.1

Geluk





Wat verdient u per maand?

C2.3




Bent u de werkgever?

C2.5

Aantal werknemers

C2.6

BIPOC* % werknemers

C2.7

Vrouwelijke % werknemers

1

Zo nee, krijgt u overwerk
C2.8
Minderheden*2 % managers
uitbetaald?
C2.9
Stagiaires % werknemers
Zo nee, waarom werkt u hier nog?
Antwoord hieronder:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

C2.4.1



C2.4.1i





Aard van de werkplek


C3.1

C1.2

-

Houdt u van uw werk?

Hoeveel uur werkt u per dag?

C2.2

C2.4

-

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

WAAROM?.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
C2.2 - C2.9

C1.1



Wordt de lunch verzorgd
afb. 1

C3.1.1

afb. 2

Zo ja, wat voor lunch, zoals op afbeelding 1 of zoals op afbeelding 2?

J

N

10 -10

C2.1

bereik

punten

C2.2
<8
>8

5
-10

<2000
>2000

10
-10

C2.3

J

N

C2.4.1

5 -15

C2.4.1i

±5

% bereik

punten

C2.6-2.8:
-40
-30
20
-20

<20%
<35%
<65%
>66%
C2.9

afb. 1

C3.2 - C3.9

10
-10
-30

<20%
>35%
>60%

afb. 2

C3.2





Heeft u een vaste werkplek?

C3.6





Is er een egalitaire hiërarchie?

C3.3





Heeft u betaald verlof?

C3.7





Worden vrouw en man gelijk beloond?

C3.4





C3.8





C3.5





Kunt u pesten melden bij de afdeling
personeelszaken?
Voorziet uw werkgever u van de
noodzakelijke middelen om uw werk naar
behoren te kunnen uitvoeren?

C3.9





Voorziet het kantoor in voldoende
m2 per persoon?*3
Bent u op de werkplek ooit
onrechtvaardig behandeld?
Zo ja, specificeer hieronder

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

*1 ‘BIPOC’ verwijst naar zwarte, inheemse en mensen van kleur..
*2 Welk percentage managers behoort tot een minderheidsgroep (qua religie, gender of BIPOC, sociaal economisch)?
*3 Als ‘voldoende vierkante meter per persoon’ geldt alles boven 9m per persoon.

J

C3.1

N

5 -10

C3.1.1 10 -20
C3.2

5

-5

C3.3

10 -30

C3.4

30 -30

C3.5

10 -20

C3.6

30 -20

C3.7

30 -50

C3.8

10 -15

C3.9

Σ=

-10

00
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D 
 Basisinformatie

A

D1.1
D1.1

B

10 -30

Welk middelen gebruikt u voornamelijk voor het maken van architectuurtekeningen? (Kies een van de volgende opties)



Pen en papier (D2 overslaan)

(Zo nee, D4 overslaan)

D1.2

Bouwt u maquettes?

D1.3

Voert uw bedrijf een papier besparend beleid?*1





J

Computersoftware (D3 overslaan)





N

D1.2

10 -10

D1.3

30 -50

bereik



punten

D2.1.1
x>1
x<1

-30
20

D2.1.2
x>1
x<1

-15
10

 Digitaal gereedschap (Digitale tools?)
D2.1

Hoeveel van de volgende technologieën gebruikt u op uw werk?
D2.1.1

Computers per persoon

D2.1.2 Schermen per persoon

D2.2

Gebruikt u in uw bedrijf Macintosh of Windows?

D2.3

Zet u uw computer wel eens uit?
D2.3.1

D2.4



Macintosh





A

Windows

D2.2 -10

-5

J



Weet u waar uw PC vandaan komt?





D2.4.1



China

bereik



VS



Anders

N

5 -40

D2.3

Zo ja, hoeveel uur per dag staat de computer aan?

Zo ja, geef aan uit welk land:

B

punten

D2.3.1
x>9
x<8

-15
10

J

D2.5

Heeft het bedrijf een beleid m.b.t. het recyclen van electrisch afval?

D2.6

Welke CAD-software gebruikt u het vaakst?





D2.4

N

10 -20
punten

D2.4.1
D2.7

Weet u welk bedrijf de eigenaar van de software is?
D2.7.1

D2.8

D2.9





Zo ja, kies een van de volgende opties:

J



Autodesk (3,2 miljard EUR)

 Nemetschek Group (597 miljoen EUR)



Trimble (2,62 miljard EUR)





McNeel & Associates (9,3 miljoen EUR)

Bezit u een licentie voor de software die u gebruikt?

D2.5

5

-5

punten



D2.7.1



Zo nee, voelt u zich daar schuldig over? 

D2.8.2

Zo ja, weet u zeker dat u een miljardenbedrijf wilt steunen?



-10
-10
-1
-5
5

A
B
C
D
E




Wat gebruikt u voor opslagsysteem? (kies één optie)

J

afb. 1 U slaat al uw data op een cloudserver op en beschikt over

onbeperkte serverruimte?

afb. 2

N

30 -30

D2.7

Anders

D2.8.1

afb. 1

-10
-10
5

A
B
C

afb. 2 U slaat uw gegevens op in uw kantoor en bent de enige eigenaar

N

1

-1

D2.8.1 10

-1

D2.8.2 -15

15

D2.8

en beveiliger van uw digitale eigendom?

D3.1

Weet u waar uw potloden en papier vandaan komen?
D3.1.1

-

D2.9

 Analoge Tools




Zo ja, geef hieronder aan welke bedrijven en bossen van herkomst:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

*1 Een papier besparend beleid brengt met zich mee dat papier aan beide zijden wordt gebruikt voordat het wordt weggegooid en daarna gerecycled.

J

D3.1
D3.1.1

Σ=

N

10 -10
±15
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 Maquettebouw

punten

D4.1
D4.1

Wat voor materiaal gebruikt u het meest om maquettes te bouwen?

D4.1.1

Papier en karton

Minder dan 0,5m³ afval

E1.2

ABS-vezel voor 3D printers



Stytrofoam



0,5 -1m³ afval



D4.1.1
-20
-40
-80

A
B
C

meer dan1m³ afval

          
  
    

   

E   
E1.1



indien 'C' of 'D', hoeveel afval produceert u jaarlijks met de bouw van maquettes?




Balsa (hout)



10
10
-40
-40

A
B
C
D

  

Totale bouwkosten

Euro, cent

Honorarium architect

E1.1

-

E1.2

-

Euro, cent

J

E1.3

Dekt de planningsvergoeding de gedane
arbeid?



10 -10

E1.3



N

punten

E1.4

Hoe besteedt u de
winst? (kies alle opties
die van toepassing zijn)



Loonsverhoging / bonus voor werknemers



Investering in het kantoor



Als appeltje voor de dorst




E1.4
A

10

B

10

C

-5

Lange vakantie

D

-20

Aanschaf van nieuwe auto

E1

-40

E2

-5

F

10



Benzine- of dieselauto



Elektrische auto



Donatie aan liefdadigheidsproject



Verbetering van werkplekken

G1

5

G2

5

G3

5

G4

5



Ergonomische muizen, toetsenborden, stoelen, e.d.

G5

5



Programma's en software

H

5



Boeken

I

5



Gereedschap voor de werkplaats



Pennen en potloden



Feestje organiseren



Kantooruitje

*1 Dit deel moet alleen door de eigenaar van het architectenbureau worden ingevuld – sla dit deel over als u een werknemer bent.

Σ=
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Raadpleeg pagina 1 voor instructies en informatie.
Kruis aan wat van toepassing is.
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Gegevens van de opdrachtgever

F1.1

Naam opdrachtgever

F1.2

Bedrijf

F1.3

Geslacht

F1.4

Overheid

    



Hij/hem



Zij/Haar

Democratie

 Communisme

F1.4.1 Rechtspersoon

F1.5

Zij/hun



F1.5.1



Autocratie



Federatie



Anders, namelijk



Particulier

 NPO (non-profitorganisatie)



Investeerder





NGO (niet-gouvernementele organisatie)











20
-50
-15
-40
10
±5

A
B
C
D
E
F

Monarchie

Overheid/overheidsambtenaar

F1.4.1*1
A
*0
B
*1
C *0.25
D *0.5
E
*2
±10

F1.4.2

Zo ja, hoe groot is hun invloed op het project op een schaal van 1 tot 10*2


-

F1.4*

Zijn er overheidspartijen of overheidsfunctionarissen bij het project betrokken?



F1.3

punten

Wat voor soort rechtspersoon is de opdrachtgever? (Kies één van de volgende opties)*



-

1

Indien uw opdrachtgever een overheid/overheidsfunctionaris is in een autocratisch systeem,
motiveer uw reden voor het aanvaarden van de opdracht:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


F1.2

Anders/onbekend

1

F1.4.2

-



Wat is de bestuursvorm op de projectlocatie? (Kies één van de volgende opties)


F1.1

 

J

N

F1.5* *0.5 *0
1

bereik

punten

F1.51*
x<4
5<x<7
8<x<10
1

*0.5
*1
*2

J



Belangen van de opdrachtgever

F2.1





Delen u en uw opdrachtgever gemeenschappelijke waarden?

F2.2





Is de opdrachtgever geïnteresseerd in de maatschappelijke/gebouwde context?

F2.3





Is de opdrachtgever gevoelig voor de culturele context?

F2.4





Bekommert de opdrachtgever zich om het algemeen belang?

F2.5





Kun u zich vinden in de politieke denkwijze van de opdrachtgever ?

F2.6





Staat de opdrachtgever open voor het gebruik van ecologische materialen?

F2.7





Komt het geld van de opdrachtgever uit een ethisch verantwoorde bron?

F2.7.1




Denkt de opdrachtgever aan de gehele levensduur van het gebouw?

F2.9





Komt de opdrachtgever met het openbaar vervoer?

F2.9.1
F2.10



F2.1

10 -10

F2.2

20 -20

F2.3

10 -10

F2.4

20 -20

F2.5

10 -10

F2.6

20 -20

F2.7

10 -10

Zo nee, in wat voor auto rijdt de zij?hij?


F2.10.1



Benzine- of dieselauto 

J

 Zo nee, zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het ontwerpproces?

N

F2.8

20 -50

F2.9

20 -20
A

B

F2.9.1 -20

10

Elektrische auto

Is de opdrachtgever ook de gebruiker van het ontwerp?


±20

F2.7.1

Specificeer de bron van inkomsten van de opdrachtgever : ..........................................................................

F2.8

N

J

F2.10

N

5

-5

2.10.1 15 -20
*1 Voor de vragen F1.4.1 en F1.5 worden geen punten toegekend, maar elke optie brengt een vermenigvuldiging van de punten die in vraag F1.4 zijn toegekend
met zich mee. Stel dat F1.4B (-)50 punten oplevert en F1.4.1E is een dubbele multiplicator, dan is het resultaat (-)100 punten. Het totaal voor deze antwoorden is dan
(-)150 punten.
*2 Waarbij 1 staat voor minimale invloed, als die er al is, en 10 voor volledige controle.
Σ=
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G 
 Bouwplaats
J

G1.1



G1.1 -10

 Moeten er bomen worden verwijderd voor de bouw?

bereik

Zo ja, hoeveel?

G1.1.1

Zo ja, worden ze verplaatst?

G1.1.2



G1.2





Zo ja, waarnaartoe?........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Wordt het ecosysteem na de bouw hersteld?

G1.3





Is de locatie al bebouwd?

G1.3.1







G1.3.2

Zo ja, is het bestaande gebouw een monument?


 Zo nee, sloopt u het bestaande gebouw?
Zo ja, specificeer WAAROM?...................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

G1.4







G2.1





G2.1.1

 Zo ja, bent u vertrouwd met die cultuur?

G2.1.2



 Zo nee, heeft u ervaring uit de eerste hand met die cultuur
(heeft u er bijvoorbeeld gewoond)?
Zo nee, waarom werkt u dan nog aan dit project?.......................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



G1.1.1
x<4
5<x<10
x>10

-5
-10
-20

G:

J

1.1.2

15 -15

1.2

20 -20

1.3

10 -10

1.3.1

-5

5

1.3.2 -30

30

1.4



G2.2.1

20 -20

1.4.1 -10
1.4.2

50 -50

G:

J

2.1

15 -15

2.1.1

20 -20

2.1.2

10 -10

2.2.1



Bibliotheek

 Kinderdagverblijf

30 -30



Café



Tuin



Museum



Anders, namelijk

G2.2.2
A
B
C
D
E
F

J

G2.3.1

-5

punten

Zo nee, specificeer WAAROM NIET?
.........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

G2.2.3



N

5

2.2

 Zo nee, voorziet uw project in openbare ruimte?
Zo ja, welke functie heeft die openbare ruimte? (Kies de opties die van toepassing zijn)





10

Is uw gebouw een openbaar gebouw?

G2.2.2

G2.3

N

 Zo ja, is daar in het ontwerp rekening mee gehouden?

Ontwerpt u voor een cultuur die niet de uwe is?


G2.2

punten

 Zo ja, zijn er natuurlijke gevaren voor de locatie?

G1.4.2

Cultuur

10

 Is er een analyse gemaakt van het (toekomstige) klimaat en weer?

G1.4.1



N

Zorgt uw ontwerp voor een verbetering van de omliggende openbare ruimte?

G2.3

10
10
10
10
10
10

N

10 -30

Zo ja, welke verbetering brengt u ontwerp met zich mee? (Kies alle opties die van toepassing zijn)


Beschut trottoir

 Comfortabele banken



Bomen



Toegankelijke plint



Fietsenstalling



Anders, specifieer hieronder:

punten

G2.3.1
A
B
C
D
E
F

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Σ=

5
5
5
5
5
5

Ministerie van Ethiek
Departement Ethisch Ontwerp

Indien nee, specificeer WAAROM NIET? ............................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

G2.3.2

 Politiek
G3.1





Hebben omwonenden en bedrijven baat bij de bouw van dit gebouw?





N

G3.1

30 -30

G3.2

20 -20

G3.3 -30

10

1 Zo ja, specificeer HOE? .........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Is de functie van het gebouw betaalbaar voor buurtbewoners?



G3.2.1

G3.3

-

G2.3.2

J

G3.1.1

G3.2

TDED-163-8

Indien nee, specificeer WAAROM NIET?.............................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Verkoopt het gebouw zichzelf op basis van de functie van nabijgelegen ruimten ter compensatie
van de slechte kwaliteit van het gebouw zelf?



H 
 Ontwerp
J

H1.1

Heeft u de opdracht ter discussie gesteld binnen het bureau? 

H1.2

Op welke tekening lijkt uw ontwerp het meest? (Kies één van de volgende opties)



H1.1

N

30 -30
punten

H1.2
Standard

afb. 1

Standard +

Expressief

afb. 2

fig. 1

-10

fig. 2

-5

fig. 3

-20

afb. 3

H
H1.2.1

afb. 1 Indien afb.1, weet u zeker dat u architect bent?

H1.2.2

afb. 2 Indien afb.2, waarom lijkt uw ontwerp niet op afb.1 en wat is uw concept? .............................

H1.2.3
H1.2.3i





.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

afb. 3 Indien afb.3, bent u Frank Gehry?*1





N

1.2.1 -20 -20
±5

H1.2.2

H

J

1.2.3

20 -40

Zo nee, waarom kopieert u stilistische/ formele kenmerken van het werk van een andere
architect? .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

*1 Auteursrechten en kopiëren:
Met de opkomst van de internettechnologie zijn documenten over andere ontwerpen en hun detaillering ongelooflijk gemakkelijk te vinden en te kopiëren. De vraag
naar het auteurschap en -rechten wordt dan ook steeds belangrijker. Doordat software zoals BIM de mogelijkheid biedt om standaardelementen in te voegen, is uw
auteurschap van het ontwerp vervolgens minder substantieel. Tegelijkertijd wordt het overduidelijk stilistisch kopiëren van het werk van andere architecten
beschouwd als een ethische overtreding zoals bepaald in §10.6.1iii van het bouwbesluit.

J

Σ=

N

Ministerie van Ethiek
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punten

H1.3

H1.3

Wat is de relatie van het ontwerp tot de grond?
afb. 1

afb. 2
afb. 1

afb. 1

Het gebouw is verhoogd
en een ecosysteem van
soorten is nog mogelijk

fig. 1

5

fig. 2

-5

Het gebouw staat op de
grond en sluit ecosystemen
af

J

N

H1.4





Gaat uw gebouw op in de omgeving?

H1.4

5

-5

H1.5

5

-5

H1.5





Geeft uw ontwerp uitdrukking aan zijn functie?

H1.6

H1.6





Is het mogelijk om vroeg in het ontwerpproces met de gebruikers te praten/hen een rol te laten spelen?
Indien nee, waarom niet?...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

H1.6.1



10 -10

Plattegrond en functies

bereik

H2.1

Wat is de totale oppervlakte van het ontwerp?

m

H2.2

Welk percentage van de vierkante meters is pure luxe?

%

punten

H2.2
x<15

2

-20

J

H2.3





Zo nee, waarom niet? ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

H2.3.1

H2.4





-1

H2.4

20 -20

H2.5

15 -20

Is het mogelijk om gemeenschappelijke ruimtes, terrassen of tuinen te creëren voor gemeenschappelijke
feesten en bijeenkomsten?
Zo nee, waarom niet? .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

H2.4.1

H2.5

1

H2.3

Is een hoge mate van sociale interactie gewenst?

N





H2.5.1

Is het mogelijk om semiopenbare of openbare ruimte aan het gebouw toe te voegen?
Zo nee, waarom niet? ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
punten

H2.6

Welke afbeelding komt na uitvoering van uw ontwerp het meest overeen met het uitzicht van de buren?

H2.6

afb. 1 Uw ontwerp heeft minimale tot

geen invloed op het uitzicht, of
zontoetreding, van de buren.

fig. 1

20

fig. 2

-20

afb. 2 Uw ontwerp blokkeert het

afb. 2

afb. 1

uitzicht en/of vermindert de
zontoetreding en/of versterkt
de wind.
H

H2.7





Bevordert uw ontwerp sociale interactie op straatniveau, als ook de beloop- en befietsbaarheid van de stad?

H2.8





Is de locatie na de bouw nog toegankelijk voor de omwonenden?

H2.8.1



 Zo nee, wordt het gebied afgesloten of omheind?

J

N

2.7

1

-1

2.8

5

-5

2.8.1 -10

5

Σ=
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Bouw

H3.1
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bereik

%

Welk percentage van de bouwvakkers is afkomstig van een uitzendbureau?

H3.2





Worden op de bouwplaats de juiste veiligheidsvoorschirften toegepast?

H3.3





Worden bouwvakkers uitgenodigd bij de officiële opening van het gebouw?

H3.4





Krijgen bouwvakkers erkenning voor hun bijdrage aan het ontwerp?

H3.5





Luistert u naar de bouwvakkers en komt dat tot uitdrukking in het ontwerp?

punten

H3.1
x>10
J

-25
N

H3.2

30 -30

H3.3

10 -10

H3.4

20

H3.5

30 -30

-5

I  



Gasbeton



Kalkzandsteen



Beton



Glas



Gestampte aarde



Metaal



Hout en
Houtmaterialen





I1.2.1

Binnenklimaat

Verwerking

Geluidsisolatie

Druksterkte / draagkracht

Recyclebaarheid

Warmte-isolatie





































F



A

-10

B

30
-10

D

-30

E

-30
50

G

-30

H

60

Mineraal

Metaal
Hernieuwbaar

Fossiele brandstof

Heeft u materialen gebruikt die zich ter plaatse bevonden?


I1.2.2

     
     
     
     
     
     
     
     

C

  
 
     
      
    

Kunststof

I1.2










Vochtwering

Baksteen

I1.1

Bescherming tegen brand



CO2-uitstoot

Materiaaleigenschappen*1

punten

Transportroute

Kies een van de
volgende materialen:

Primaire energie-inhoud

I1.1

Zo nee, weet u waar het materiaal vandaan komt/hoe het gewonnen wordt?
Zo ja, geef aan waar het materiaal vandaan komt/hoe het gewonnen wordt*3:

J

I1.2

N

30 -40

I1.2.1 30 -40
±20

I1.2.2

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

J

N

I1.3

10 -10

I1.4

20 -40

I1.5

20 -20

Heeft u bij de keuze van de fabrikant rekening gehouden met het brandstofverbruik voor het transport?

I1.6

10 -10



Zijn het gebouw en het materiaal gemakkelijk afbreekbaar?

I1.7

20 -20





Zijn de productie EN het gebruik van het gekozen materiaal schoon van vervuiling?

I1.8

30 -30

I1.8





Kan het materiaal worden hergebruikt/gerecycled in geval van sloop of afbraak?*4

I1.9

30 -30

I1.9





Heeft u inzicht in de toeleveringsketen van het bouwmateriaal van bron tot eindproduct?

I1.3





Is het gekozen materiaal overvloedig en altijd op voorraad?

I1.4





Werken de arbeiders die het materiaal produceren onder fatsoenlijke omstandigheden?

I1.5





I1.6



I1.7

*1 Waarbij '+' wijst op gunstige en '-' op negatieve prestaties binnen bepaalde parameters.
*2 Kunststof wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Het is een bijproduct van het destillatieproces van ruwe olie. Kunststoffen zijn niet biologisch afbreekbaar en in
het gunstigste geval slechts beperkt recyclebaar. Gezien de schade die fossiele brandstoffen aan onze hele planeet toebrengen, wordt het gebruik van plastic
beschouwd als een onvergeeflijke verspilling.
*3 Wees zo specifiek mogelijk; probeer aan te geven welk bos of welke mijn het betreft en door wie en met welke methode het gewonnen wordt.
*4 Materialen en recyclebaarheid:
Hoewel architecten moeten streven naar het gebruik van recyclebare materialen, moet worden erkend dat materialen misschien niet noodzakelijkerwijs zullen
worden gerecycled – het is echter belangrijk te beseffen welke schade een ontwerp aan het ecosysteem kan toebrengen als het wordt achtergelaten of gesloopt en
afgevoerd naar een stortplaats.

Σ=

Ministerie van Ethiek

J
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 Perceptie van de opdrachtgever

J

J1.1





Heeft u het gevoel dat de opdrachtgever eerlijk is over zijn bedoelingen?

J1.2





Bent u daadwerkelijk geïnteresseerd in de doelen van uw opdrachtgever?

J1.3





Heeft u romantische belangstelling voor u opdrachtgever?

J1.3.1
J1.4






J1.4.1

J1.1

10 -10

J1.2

10 -10

J1.3
J1.4

 Zo ja, kunt u openhartig met uw opdrachtgever spreken?

J2.1
J2.2

 Zo ja, kunt u openhartig met uw opdrachtgever spreken?

J2.4

 Rechtvaardiging en toewijding




Zet u zich volledig in voor het project?

J2.2





Heeft u het project alleen om financiële redenen aanvaard?

J2.3





Past het project in uw schema?

J2.4





Heeft u het project alleen om de prestige aanvaard?

-10

10

20 -20
-20

10

10 -10
-20

10

J3.1

20 -20

J3.2

15 -15

J3.3

Zo nee, waarom niet? ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

J2.1.1

10

J1.4.1 20 -20

J2.3

J2.1

-10

J1.3.1 20 -20

Bent u familie van, of bevriend met de opdrachtgever?


N

J3.4

-15

15

10 -10

 Gedrag
J3.1





Stelt u misstanden op de werkvloer altijd aan de orde*1

J3.2





Scheidt u uw afval altijd?

J3.3





Manipuleert u uw collega's/werknemers?

J3.4





Houdt u zich aan deadlines en komt u op tijd?

*1 Onder misstanden verstaan we elke vorm van intimidatie, illegale activiteiten of anderszins sociaal amorele activiteiten (racistische/ seksistische/
leeftijdsdiscriminerende opmerkingen en dergelijke).

K   

Σ=

Dit deel wordt ingevuld door de autoriteiten.

Ik, ....................................................................,
verklaar hierbij dat de architect in kwestie
de vragenlijst heeft ingevuld en dat dit
document de resultaten van zijn ethische
evaluatie bevat. Als ethisch ambtenaar
bevestig ik dat ik de antwoorden vrijwillig
en integer heb beoordeeld.
Mocht ik zaken onjuist hebben
beoordeeld dan aanvaard ik de eventuele
juridische consequenties die kunnen
voortvloeien uit mijn onethische
handelen.
Plaats: ............................................................
 
   
Datum:
EA nummer:


 

Paginanummer Subtotaal pagina
TDED-163-3

Σ=

TDED-163-4

Σ=

TDED-163-5

Σ=

TDED-163-6

Σ=

TDED-163-7

Σ=

TDED-163-8

Σ=

TDED-163-9

Σ=

TDED-163-10

Σ=

TDED-163-11

Σ=

Totaal
1957

Σ................................................

-2858



De betrokkene heeft een rood vakje
geselecteerd. Indien de betrokkene
een geregistreerd architect is zal hij/zij
worden verwijderd uit het Architectenregister. Van de betrokkene wordt
verwacht dat de deze alle bouw- en
ontwerpactiviteiten met onmiddellijke
ingang staakt. De universitaire graad
van de betrokkene zal worden
opgeschort tot het moment dat de
betrokkene onze cursus Ethisch
Ontwerpen heeft gevolgd en met een
voldoende resultaat heeft afgesloten
en opnieuw het universitaire examen
heeft afgelegd.
.



De betrokkene heeft de vereiste
puntenscoredrempel van 0 punten
gehaald: Σ>0. De betrokkene mag alle
bouw- en ontwerpactiviteiten
voortzetten en mag, indien van
toepassing, ingeschreven blijven in
het Architectenregister. De betrokkene
zal echter worden aangemoedigd om
de betrokken architectuurpraktijk te
verbeteren. Binnen zes maanden zal
opnieuw een vragenlijst worden
verzonden om er zeker van te zijn dat
het betrokken bureau niet tekortschiet
bij het nakomen van zijn ethische
verantwoordelijkheid.



De betrokkene heeft de vereiste
puntenscoredrempel van 0 punten niet
gehaald: Σ<0
De betrokkene kan in beroep gaan bij de
rechtbank nadat de betrokkene de
cursus Ethisch Ontwerp van TDED heeft
gevolgd en met een voldoende resultaat
is geslaagd. De behandeling hiervan kan
tot 6 maanden in beslag nemen. Tot die
tijd wordt de betrokkene geacht alle
bouw- en ontwerpactiviteiten te staken
en zal de betrokkene uit het Architectenregister worden geschrapt, indien van
toepassing.



De betrokkene heeft de puntenscoredrempel van +1000 punten gehaald en
overschreden en heeft daarmee de
ethische standaardverwachtingen
overtroffen. Het departement stuurt het
betrokken bedrijf een brief met
felicitaties voor dit goede gedrag en
plaatst voor een periode van niet
minder dan vier maanden een agent bij
het betrokken bedrijf om na te gaan of
de vragenlijst integer is ingevuld. Indien
dit niet het geval is, moet de betrokkene
alle ontwerp- en bouwactiviteiten
stopzetten totdat het werkelijke niveau
van ethische verantwoordelijkheid kan
worden vastgesteld en dienovereenkomstig kan worden gehandeld.

Cartesische ruimte
Van raster naar wolk
Marina Otero Verzier
De afgelopen maanden ben ik me steeds meer
gaan richten op het ademen: op de handeling
van het ademhalen en op het medium waarin
het plaatsvindt, de lucht. Deze interesse komt
deels voort uit mijn werk over arbeid en uit
putting dat resulteerde in projecten als Work,
Body, Leisure (in het Nederlands paviljoen
op de architectuurbiënnale van Venetië, 2018)
en BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary
Scale (een oproep tot zorg voor de lichamen
van verschillende soorten). Daarnaast is mijn
onderzoek naar ademhaling en lucht mogelijk
ook beïnvloed door de coronapandemie en
de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn
werk in steeds verstikkendere omgevingen.
Ik ben mijn zoektocht naar meer lucht
gaan vereenzelvigen met mijn groeiend verzet
tegen het alomtegenwoordige cartesische
raster. Ademen past immers niet in de gecompartimenteerde wereld die door cartesianen
wordt geponeerd. Ademen is gebaseerd op
een wederzijdse afhankelijkheid van zowel
anderen als van de atmosfeer. Het impliceert
poreusheid en onbepaaldheid. Als we ademen,

ademen we de levensvormen in die in de lucht
zitten en zo verbinden we ons met, en gaan we
deel uitmaken van, andere lichamen die in de
ruimte en tijd bestaan. Maar omdat de moge
lijkheid en de kwaliteit hiervan ongelijk verdeeld
zijn, staat de ademhaling ook centraal in de
hedendaagse strijd tegen giftigheid en ver
vuiling, politie- en racistisch gemotiveerd geweld.
Met deze gedachten in mijn achterhoofd
vraag ik me af of een ogenschijnlijk banale han
deling als ademhalen — en de conceptualisering
ervan — kan bijdragen tot de weerlegging van
de cartesiaanse logica zoals die nu onlosmakelijk
verbonden is met architecturen, gebieden, dage
lijkse activiteiten en denkpatronen.

Rasters
Het cartesianisme, met zijn imperatief van
rationalisatie en zijn theorie van de dier-machine,
staat aan de wieg van het mechanische tijdperk
en de ontwikkeling van het westerse kapitalisme.
Onder invloed van technische uitvindingen in
de vroege zeventiende eeuw gebruikte filosoof
en wiskundige René Descartes (1596–1650)
de machine als model om het functioneren
van organismen te verklaren in wat bekend is
geworden als de cartesiaanse theorie van het

dier als machine. De cartesianen trachtten —
op basis van de observatie van de parallellen
tussen dierlijke bewegingen en automatische
mechanische bewegingen (vroege machines
werden noodzakelijkerwijs door mensen of
dieren bestuurd) — fysische en biologische
fenomenen uitsluitend via technische modellen
te verklaren. Door dieren gelijk te stellen aan
machines maakte Descartes het onmogelijk
een ziel of rede aan hen toe te schrijven, en
maakte hij tegelijkertijd van de mens een uniek
wezen, gescheiden van de rest van de natuur
en superieur ten opzichte van de ander.
Alsof dat nog niet genoeg was, definieerde
Descartes ook het cartesische raster. Hij intro
duceerde dit coördinatenstelsel, dat een van de
belangrijkste onderdelen van zijn nalatenschap
zou worden, in 1637 in Discours de la méthode,
om precies te zijn in een van de drie bijlagen
bij dit werk, La Géométrie. Met dit systeem
kan de positie van elk punt of voorwerp op een
oppervlak worden bepaald met behulp van
twee elkaar snijdende assen als meetgidsen
en kunnen geometrische figuren exact worden
gedupliceerd. Het cartesische raster, een
schijnbaar neutrale methode voor categorisatie
gebaseerd op X-, Y- en Z-assen, maakte het
mogelijk de ruimte te rationaliseren door deze
te visualiseren, te berekenen, te tekenen, te

optimaliseren, te repliceren, te standaardiseren
en, uiteindelijk, te controleren.
De gevolgen van het werk en de theorieën
van Descartes waren enorm. Zijn bevoordeling
van de geest boven de materie legitimeerde
het recht van de westerse mens op landschappen, grondstoffen en de overheersing
van andere wezens. De cartesiaanse wetenschap objectiveerde de identiteit en de categorie, en onderbouwde zo de discriminatie van
entiteiten, lichamen en identiteiten (de ‘ander’)
ten voordele van de mens (de ‘maatstaf’
waaraan de ‘ander’ kon worden afgemeten en
waaraan zijn waarde aan kon ontlenen).
Deze theorieën beïnvloedden en vormden
de architectuur, een discipline die is gebaseerd
op het paradigma van de cartesiaanse ruimte
en waarin grote waarde wordt gehecht aan
materialiteit, functionaliteit en abstractie; een
discipline die grotendeels is ontwikkeld rond
normatieve constructies van de mens — met
name rondom de notie van de mens als universeel, rationeel subject.
Cartesiaanse dualismen zijn onlosmakend
verbonden met de ruimte waarin wij leven. Ze
dragen bij aan de compartimentering en instrumentalisering van relaties, die op hun beurt
worden ingezet om bevolkingsgroepen te margi
naliseren op basis van hun etniciteit, geslacht

of ras. Ze zetten aan tot economische doel
matigheid — maar al te vaak ten koste van ethische en ecologische empathie.
Het volledig gecontroleerd en ontworpen
landschap van Nederland, dat is georganiseerd
volgens regelmatige lijnen, duidelijke grenzen
en equivalente perspectieven, is volgens
mij een van de meest paradigmatische voorbeelden van het cartesianisme dat er bestaat.

Een architectuur van kluisjes
en organigrammen
Het Nederlandse paviljoen tijdens de
Architectuurbiënnale van Venetië in 2018,
waarvan ik de curator was, werd georganiseerd
als een compacte, oranje kleedkamer met
kluisjes. Deze ruimte werd het symbool van
het project en voorzag in een speels element
voor de bezoekers, die de deurtjes konden
openen en sluiten. Zij speelden met de kluisjes,
en terwijl ze intellectueel en fysiek bezig waren
betraden ze zowel vertrouwd als onbekend
terrein. Maar de kluisjes brachten ook andere,
niet expliciet geopenbaarde connotaties met
zich mee. Ze stonden symbool voor, en waren
een metafoor van het Nederlandse landschap:
een abstract, normaliserend raster waarin,

dacht ik, toch plaats was voor het andere.
Want achter de architectuur van de oranje
kluisjes, achter elke gesloten en gecompartimenteerde wereld, ging een keuze schuil
tussen heden en toekomst.
De kluisjes vertegenwoordigden evenzeer
het Nederlandse landschap als datgene waar
ze op leken: kluisjes. Kluisjes, zoals die te
vinden zijn in fabrieken, opslagruimten, ver
zamelgebouwen en kleedkamers, faciliteren
de tijdelijke herbeleving van de ruimte en van
de wezens die erin verblijven. Het kluisje is
het raakvlak tussen het werkende en het niet-
werkende zelf — als er tegenwoordig tussen die
twee tenminste nog enig onderscheid bestaat.

Het Nederlandse paviljoen WORK, BODY, LEISURE. Zestiende
Internationale Architectuurtentoonstelling — La Biennale di Venezia,
FREESPACE. Foto: Daria Scagliola

Eerst kwamen de kluisjes en vervolgens het
organigram. Het organigram, dat gebaseerd is op
noties als de flexibiliteit, rationalisering en
o bjectiviteit van arbeidskrachten, stelt managers
in staat de rollen van werknemers in abstracte
‘posities’ in te delen. Werknemers vervullen hun
rollen dus op basis van een vastgestelde cate
gorie in een organigram in plaats van hun capa
citeiten en mogelijkheden. Omdat ze zich voortdurend moeten aanpassen aan en voegen naar
deze categorieën, komen en gaan de lichamen,
maar blijven de ‘posities’, en de kluisjes.
Het raster dringt door in interieurs en
exterieurs. Woonblokken bezetten met hun
bedrieglijk gelijkwaardige uiterlijk verzorgde
stukken land die al snel opgaan in een zee
van datacentra, distributiecentra en geautomatiseerde kassen die het Westland bedekken.
We passen er allemaal in (of leren te doen
alsof we erin passen): mensen, o
 rchideeën,
tomaten die groeien met behulp van kunst
mest en antidepressiva. Het is een landschap
dat nauwgezet is ontworpen door managers,
bestuurders en ingenieurs en dat wordt gedicteerd door functies en logistieke modellen.
De abstracte, data-gedreven e sthetiek ervan
stimuleert zowel de ruwste modernistische
ambities als de droom van de beheersing van
ruimte en tijd, territoria en grondstoffen.

Een zee van kassen in het Westland, Nederland. Foto: Thierry Schut

Kas Ter Laak Orchids, Wateringen. Foto: Johannes Schwartz

Een architectuur van plantages
en balansen
Als we proberen ons hoofd boven het raster
uit te steken om op adem te komen, vinden
we een wolk, maar dan een wolk waarin
rasters in nullen en enen worden gebroken.
Een wolk die wordt bestuurd door datacentra,
waar de ‘immateriële’ toestand van het digi
tale medium zich openbaart in een myriade
van kabels, servers en grote geklimatiseerde
gesloten ruimten. In deze gesloten ruimten
zijn bijna geen mensen meer aanwezig, anders
dan in de vorm van opgeslagen gegevens;
architecturen die enorme hoeveelheden
energie, fysieke ruimte en grondstoffen ver
bruiken, hetgeen territoriale en ecologische
gevolgen heeft.
Ons wordt verteld dat de ruimte zó
beperkt is, dat er niet genoeg is voor iedereen
als wij er meer van in beslag nemen, vandaar
de rasters. Ons wordt gezegd: ‘Als het je niet
bevalt, ga je maar weg.’ Je kunt je afvragen,
waarheen dan? Het raster is al naar binnen
gegroeid: zijn krachtige, allesdoordringende
illusie van orde spiegelt ons een ontologische
versie van de wereld, van de maatschappij,
van de architectuur voor die zó perfect is,
dat hij onontkoombaar lijkt. Dit is een visie die

niet in dienst van gelijkheid staat, maar vooral
van het blanke masculiene subject, dat de
wereld tot zijn bezit neemt.

Tabaksvelden met jonge aanplant in Deli. M. Mazaraki, archief KITLV

Misschien moet ik dit argument ondersteunen
met een afbeelding. Het is er een die ik ont
leen aan Robin Hartanto Honggare’s weten
schappelijke werk Architectures of the
Colonial Plantations in the Dutch East Indies,
1830-1942. Op deze afbeelding van rond 1905
staat het cartesische raster zoals dat door
Nederlandse kolonisatoren over heuvelachtig
terrein werd geplaatst. Dit raster werd ingezet
om het beheer van tabaksplantages mogelijk
te maken. Het verschafte niet alleen orde,

maar gaf ook angst weer: de angst voor het
vooruitzicht van onbegrensdheid, voor het
onbekende, het andere en de behoefte om dat
te temmen en om de cartesiaanse logica op
te leggen aan een gebied dat niet aan een der
gelijke logica gehoorzaamde.
Deze afbeelding doet me denken aan vele
andere. Aan andere rasters die getuigen van
het geweld dat in naam van de kapitaal
accumulatie tegen bepaalde lichamen wordt
gebruikt. Rasters die er eens te meer aan
herinneren dat de categorie ‘mens’ nooit op
de hele mensheid van toepassing is geweest.
Neem het vogelvluchtperspectief van koffie
plantage Leeverpoel in Suriname. Het staat in
de catalogus van de tentoonstelling ‘Slavernij:
tien waargebeurde verhalen’ (Rijksmuseum
2021) met een bijschrift dat luidt: ‘Gezicht
op de plantage Leeverpoel, 1772–1792.
Met behulp van dergelijke tekeningen konden
investeerders in Nederland zich een beeld
vormen van hun toekomstige bezit.’ Het uit
gestrekte, regelmatige raster strekt zich à la
Superstudio oneindig uit, tot het versmelt
met de horizon; tot het orde oplegt op alle
schalen, van het land van de plantages tot de
balansen en kasboeken waarin de eigenaren
nauwgezet de ruwe werkelijkheid van
tot slaaf gemaakte mensen registreerden.

Gezicht op de koffieplantage Leeverpoel in Suriname, anoniem,
ca. 1700–1800. Collectie Rijksmuseum. Aangekocht met steun van
het F.G. Waller-Fonds.

In een kasboek afkomstig van Dirk van Hogendorp’s Novo Sionplantage zijn drie naamloze personen opgenomen als ‘mijn slaven’.
Slavernijtentoonstelling, Rijksmuseum, 2021.

Plantages en koloniale fabrieken ademen
cartesianisme. Zoals filosoof Achille Mbembe
heeft betoogd, werd insluiting in de praktijk
gebracht bij de categorisering van rassen en
in de ruimtes waar zwarte lichamen werden
opgesloten, belemmerd en uitgeput, om
maximale winst te behalen. In zijn Critique
of Black Reason (2017) onderzoekt Mbembe
hoe de notie ‘ras’ het mogelijk maakte
om niet-Europese mensen voor te stellen
als minderwaardige versies van het ideale
blanke subject. Deze door het cartesianisme
ontketende condities van categorisering
en insluiting, die de onderwerping van tot
slaaf gemaakte mensen, landen en eco
logieën als onmenselijk eigendom mogelijk
maakten, worden nog steeds gereproduceerd
in de hedendaagse ruimten. De economieën
en arbeids- en productiesystemen van de
plantages — proeftuinen voor lotsbeschikking,
bewaking, toe-eigening en accumulatie —
werden later uit de ‘Nieuwe Wereld’ en de
koloniën naar het Europese continent ge
ïmporteerd, waar ze de basis zouden vormen
voor de westerse economische groei.
Op dit punt aanbeland, zouden architecten
zich kunnen afvragen wat hun rol in dit alles
is. En inderdaad, hoewel de architectuur — als
een biopolitieke en normaliserende techniek

— bijdraagt aan de constructie van onder
scheid en categorie, hebben architecten
misschien niet altijd iets te zeggen over
deze processen. Ze hebben echter wel een
ethische verantwoordelijkheid bij het bestendigen ervan via ruimtelijke, visuele,
economische en sociale ordening, via hun
ontwerpen en hun werkmethoden, via de
exploiterende relaties die bij architecten
bureaus ontstaan omdat deze onderworpen
zijn aan de logica van de markt. Rationaliteit,
zou ik willen benadrukken, is niet neutraal,
maar ontworpen. Als betoverd door haar
hypnotiserende sublimiteit lijken we te ver
geten dat dit leesbare beeld van de heden
daagse werkelijkheid onze schepping is, dat
we deze werkelijkheid mede vorm hebben
gegeven en dat we die, misschien met enige
gêne, als onze creatie moeten beschouwen.
En wat nog belangrijker is: we lijken te ver
geten dat het gaat om een werkelijkheid die
niet onontkoombaar is.
De discipline kan zichzelf kritisch her
uitvinden en zich voorbij haar cartesiaanse
postulaten wagen. De arbeid van architecten
produceert — in combinatie met andere
maatschappelijke en institutionele instrumenten (institutionele grenzen, juridische
constructies, eigendomslijnen, officiële

identificatie- en reisdocumenten, maatschappelijke hiërarchieën, privileges en
scheidslijnen, genderrollen, om er maar
een paar te noemen) — differentiële sociale
ruimten die de ontmoeting van lichamen
en hun beweging ofwel vergemakkelijken,
ofwel verhinderen. Het werk van architecten
bestaat immers veelal uit het trekken van
abstracte, assertieve lijnen die binnenkant
en buitenkant en boven en onder definiëren:
lijnen die historische vormen van uitsluiting
en discriminatie ondersteunen.
Toch zou ik willen stellen dat deze mogelijkheden ook kunnen worden ingezet om
de grenzen te ontmantelen die momenteel
de wereld en het algemeen belang d
 efiniëren,
insluiten en uitbuiten, en om ecologische
regeneratie te ondersteunen en weerstand
te bieden aan extractieve processen. Dit
vereist op zijn beurt dat we ons een voorstelling maken van andere toekomstige
architecturen, bijvoorbeeld van een niet-
cartesiaanse architectuur, misschien één
die niet ontworpen is om te kwantificeren,
te controleren en te categoriseren. Dit is niet
alleen wensdenken. Er bestaan voorbeelden,
ook al zijn ze niet volmaakt.

Categorieën overschrijden,
canons terzijde schuiven
Vandaag de dag zien we hoe historische
categorieën in toenemende mate worden
betwist door radicale opvattingen over
ethiek die voortkomen uit queer-, dekoloniale,
inheemse en zwarte feministische studies.
Terwijl sommige architecten, onder wie
vooraanstaande personen zoals Rem
Koolhaas, toegeven aan een door het hypercartesianisme teweeggebrachte fascinatie,
formuleren denkers als Emanuele Coccia,
Patricia MacCormack en Marisol de la
Cadena belangrijke manieren om de
cartesiaanse scheidslijn te overschrijden.
Ademhaling, zo betoogt Coccia in
The Life of Plants (2018), gaat vooraf aan
ieder onderscheid tussen lichaam en ziel —
geest en object — zoals dat door het cartesianisme wordt gehanteerd. Wat Stoïcijnse
filosofen ‘adem’ (‘levensadem’ of pneuma)
noemden, was een wederzijds overlappende en vermengde reeks elementen die
dienden als een generatief principe dat
zowel het individu als de kosmos organiseerde. Deze interpretatie, die wijdverbreid
was in de Hellenistische wereld en het
Romeinse Rijk, verloor rond de vierde eeuw

na Christus haar invloed met de opkomst
van het Christendom.
De la Cadena laat zich evenmin leiden
door binaire, cartesiaanse logica’s. In haar
theorieën over inheemse politieke strategieën, die zijn geworteld in de Peruaanse
Andes, stelt zij de moderniteit ter discussie
en ondersteunt ze werelden die onmetelijkheid en wederzijds verschil belichamen.
Zoals we eerder hebben gezien, is de in
deling van organismen in menselijk, niet-
menselijk en levenloos een instrument van
het kolonialisme en van xenofoob geweld.
Het valideerde niet alleen de uitbuiting
en loochening van het leven van anderen,
die als mindere wezens werden beschouwd
(zoals Mbembe eerder uitlegde in zijn werk
over het begrip ras en ook is toegelicht in
het werk van feministe en mensenrechtenactiviste Carol Adams, bijvoorbeeld in
‘The War on Compassion’), maar ook de
extractie van ‘levenloze vormen’ (zoals
wetenschapper Katherine Yusoff uiteenzet
in A Billion Black Anthropocenes or None
uit 2018). Hoe kunnen we deze categorieën
overstijgen?
De la Cadena betoogt in Earth Beings:
Ecologies of Practice across Andean Worlds
(2015) dat het overstijgen van categorieën

impliceert dat we de manier waarop we de
wereld en de organismen die haar vormen
proberen te begrijpen, moeten herzien
en zelfs vertragen. Het vraagt ons op te
houden met het opdelen van de wereld in
vakjes en om in plaats daarvan de ruimten
en zijnswijzen van een ‘bestaan tussen’
en ‘zijn met’ te omarmen. De ontwikkeling
van deze nieuwe manieren van ‘in de wereld
zijn’ zetten op hun beurt aan tot andere
noties van zorg, empathie, gemeen
schappelijk leven en vooruitgang. Tot
andere manieren om architectuur te ont
werpen, manieren die de discipline zelf
zouden overstijgen, want een a-menselijke,
niet-onderdrukkende architectuur is vast
een ongedisciplineerde. Hoe ontwerp en
bouw je gebouwen zonder afhankelijk te
zijn van de gestage en afmattende arbeid
van kantoormedewerkers en bouwvakkers
— vaak laagbetaalde arbeidskrachten,
vooral behorend tot bepaalde rassen en
geslachten — en zonder het belang van
de elite te dienen? Hoe ontwerp en bouw je
als bergen niet alleen worden beschouwd
als levenloze bronnen van bouwmateriaal,
maar ook als aardse wezens? Wat gebeurt
er met de massa-architectuur als deze
niet meer wordt onderworpen aan de radi

cale logica van de markt, belichaamd in de
spreadsheet — de hedendaagse versie van
het kasboek van de plantage?
Terwijl De la Cadena voorstelt om zulke
categorieën te overstijgen, draagt Patricia
MacCormack in The Animal Catalyst:
Towards Ahuman Theory (2014) argumenten
aan voor de vernietiging van een van hen,
namelijk de menselijke categorie. Een
a-humane ethiek, beweert MacCormack,
schept vreugde in de dood van de mens als
een daad van generositeit en bevestiging
van het leven. Zij brengt de mogelijkheid
met zich mee van een toekomst die niet
gesmeed is op basis van menselijke
referenties en niet gemaakt is volgens het
menselijk denken. Daarmee komt een
grote hoeveelheid creativiteit vrij die nooit
eerder toegankelijk was. Mensen zouden
zich opnieuw kunnen voorstellen wat
het betekent om mens te zijn en het doel
van ons voortbestaan op aarde ethisch
kunnen benaderen door ‘de soort te zijn die
de toekomst in wording verandert’.
Zonder het menselijke en zijn catego
rieën ontstaat er eindelijk een niet-
cartesische orde. Als de menselijke
subjectiviteit wordt verloochend, zijn alle
levens van gelijke waarde.

Grondstoffenverbruik, privé-eigendom,
ecologische schade, ontbossing, econo
mische groei, ontwikkeling en winst zijn
niet langer gerechtvaardigd omwille van
het dienen en behouden van de mens en de
menselijke samenleving. De architectuur
canon zou respectvol terzijde kunnen
worden geschoven. Hij hoeft niet te
worden uitgewist of vergeten, maar moet
worden gezien als iets dat belangen diende
die niet langer relevant zijn en gebouwd
is met middelen die niet alleen verouderd,
maar ook niet langer ethisch en ecologisch
aanvaardbaar zijn.
Ademen en ademende architectuur
Binnen rasters heb ik moeite om adem te
halen. Ik snak naar meer lucht, terwijl ik
luister naar Coccia, De la Cadena, Mbembe,
MacCormack en nadenk over een
architectuur die zich moeilijk laat vangen
in dualiteit. Een architectuur die onvoor
spelbare omgevingen, structuren en
relaties ontwikkelt in de context van de
interactie en versmelting van ruimten,
data en organismen. Een dynamische
onderling verbonden wereld die haaks

staat op cartesiaanse modellen en volledig
in lijn is met de handeling en de notie van
het ademen. Ik denk dat ik de kiem van
deze architectuur heb aangetroffen in een
recent experiment — hoewel ik aanneem
dat er heel veel van die kiemen te vinden
zijn, als je er maar naar zoekt. Wat mij
aantrekt in deze architectuur is haar
vermogen om de cartesiaanse insluiting
te bevragen, meer in het bijzonder een
van haar belangrijkste exponenten, een
fundamenteel onderdeel van de huidige
politieke, culturele, sociaaleconomische
systemen: het datacentrum.
Het begint allemaal met het opslaan
van binaire gegevens in het DNA van
planten en zaden. De informatie — of het
nu een afbeelding, een liedje, een boek
of een tekening is — is in elke cel van het
gastorganisme gebracht. Miljarden gigabytes aan gegevens kunnen zo millennialang worden gearchiveerd, mogelijk ook
daarna nog en zonder dat er een mens aan
te pas komt, in een wolk die eigenlijk
een zelfvoorzienende, levende wolk is.
Een wolk die zonne-energie omzet in
levende materie, in een steeds groeiend
bos dat CO2 vastlegt en zuurstof creëert.
Je zou kunnen aanvoeren dat de relatie

tussen mens en plant die in dit voorbeeld
wordt voorgesteld, ongelijk en extractief
is en opnieuw alleen menselijke
behoeften dient. Maar aangezien planten
ontkiemen, groeien, zich vermenig
vuldigen en zelfs hun DNA herstellen
zonder menselijke hulp, zouden de mense
lijke gegevens niet onveranderd blijven.
Fouten en mutaties zouden de code in
de loop van de tijd veranderen en ruimte
laten voor onverwachte ontwikkelingen
en de productie van nieuwe kennis.
Planten zouden de menselijke kennis niet
alleen bewaren, maar ook herschrijven.
Ook al is de uitkomst van dit experiment
onzeker, het suggereert dat architectuur
op een andere manier kan worden opgevat.
Het prikkelt de verbeelding over wat de
architectuur van een datacentrum, bibliotheek, archief, museum of school zou
kunnen zijn, voorbij de cartesiaanse logica.
Het geeft een beeld en een metafoor van
een niet-cartesiaanse architectonische
ruimte, dat wil zeggen, een plaats die door
alle levende wezens wordt gedeeld en
niet wordt gedefinieerd door onderscheid
en categorisering. Een ruimte van be
woning en kennisdeling die niet gebaseerd
is op insluiting; die niet afhankelijk is van

organigrammen, grenzen, fossiele brandstoffen, doeltreffendheid of productiviteit;
die niet wordt gedefinieerd door muren of
kluisjes; die niet wordt voortgestuwd door
het straffe werk van ‘de ander’.
Misschien overtuigt dit voorbeeld niet;
helpt het niet om je te verzetten tegen
de nostalgische krachten die de architect
achteruittrekken. Mijn pleidooi voor de 
ontmanteling van het ene na het andere
cartesische raster is in feite een uitnodiging
om niet gevangen te blijven zitten in de
angst voor het onbekende; en uitnodiging
om je een ruimtelijk systeem voor te stellen
dat langzaam groeit en ondenkbare toekomsten mogelijk maakt. Dat georkes
treerd wordt om de massa te dienen.
Dat bestaat in continuïteit met de omgeving. Dat zowel leeft als leven geeft.
Dat het ademen mogelijk maakt. Een
architectuur die ademt en geademd wordt.
Een architectuur die architecten uitdaagt
om hun praktijk te heroverwegen.
Ik leeg mijn kluisje.

Helena Francis, A Cyborg Future for the Data Archive (2020).

Epistemische rechtvaardigheid
in het ontwerpproces
Luce Beeckmans
Niet in renderbeelden:
wonen in diversiteit
Wie vandaag een krant of tijdschrift openslaat,
kan niet voorbij de vele advertenties van nieuwe
woonprojecten. Op de renderbeelden zien
we woontorens uit de grond rijzen die op homo
gene wijze stedelijke landschappen hertekenen.
Als we een kijkje nemen op de websites waar
de projectontwikkelaars de nieuwe woon
projecten in de kijker zetten, kunnen we meteen
vaststellen dat het over een exclusieve en
luxueuze vorm van wonen gaat, voor een
welgesteld deel van de bevolking. Om het
prestige van de projecten verder op te drijven,
worden in korte video’s ‘gerenommeerde ster’architecten aan het woord gelaten. En naast
het aantal slaapkamers, wordt tevens het
rendement van de appartementen vermeld om
investeerders aan te trekken.
Terwijl er in de meeste Europese steden
een gebrek is aan betaalbare woningen, wordt
in veel stadsontwikkelingsprojecten dus vooral
gemikt op een segment van de bevolking dat

geen wezenlijke woonnood kent. Dit lijkt een
strategie om te voorkomen dat deze groep
de stad ontvlucht, belangrijk als ze is voor de
financieringsbasis van steden. De vestiging
van deze hogere inkomensgroepen in her
ontwikklingsgebieden werkt op termijn vaak
gentrificerend: de huurprijzen in en rond de
projectsites kennen een significante stijging
waardoor bestaande bewoners worden weg
gedrukt naar de rand van de stad in hun zoek
tocht naar een betaalbare woning. Hetzelfde
geldt voor tal van andere programma’s
die op oud-industriële sites gelokaliseerd zijn
maar zelden een plaats vinden na de her
structurering: ruimtes voor de maakindustrie,
kleine nijverheid, kunstenaarsateliers, plekken
voor stadslandbouw, betaalbare opslagruimtes,
migrantenkerken, etc.
Het is ook opvallend dat de mensen —
als die al worden afgebeeld in de renderbeelden
— vaak ‘witte’, vitale, jonge middenklassers
zijn. Zelden zien we mensen met een migratie
achtergrond, in een rolstoel, pubers, of bejaarden flaneren in de visualisaties. Het beeld
van de toekomst staat vaak in schril contrast
met de demografische diversiteit van de
bewoners die op de locatie of in de omgeving
van dergelijke projecten wonen en werken.
Doordat de visualisaties de bestaande

stedelijke diversiteit ontkennen, zijn ze op
een bepaalde manier heel eerlijk over wie de
doelgroep is van de nieuwbouwapparte
menten. Armoede is immers voor een groot
deel een ‘gekleurd’ probleem dat zich vaak
voordoet op de intersectie met ras, gender,
leeftijd, functionele beperking, etc.
De ‘kleurenblindheid’ en sociale bijziend
heid in de visualisaties van stadsontwikkelings
projecten is in verschillende richtingen
problematisch. Niet alleen zullen groepen
die stelselmatig niet worden gerepresenteerd
in de visualisaties het gevoel krijgen dat ze,
letterlijk en figuurlijk, niet thuishoren in de
herontwikkelde wijken, ook al behoren ze tot de
oorspronkelijke bewoners. Er bestaat ook een
grote wisselwerking tussen wat je als architect
en stedenbouwkundige wil realiseren, en hoe
je dat vervolgens verbeeldt. Dat een architect
zich in de visualisaties rekenschap ‘vergeet’
te geven van de stedelijke superdiversiteit die
vandaag een feit is in zowat alle Vlaamse en
Nederlandse steden, is daarom niet alleen een
kwestie van prototypes in databanken van
tekenprogramma’s die de maatschappelijke
omwenteling van de laatste decennia hebben
gemist. Voor een groot deel reflecteren de
visualisaties ook de impliciete denkbeelden en
vooroordelen van de maker-architect die tot

op vandaag ook nog zeer vaak ‘wit’, middenklasse en man is. De diversiteit van de samenleving wordt vooralsnog niet weerspiegeld in
het architectenkorps.
Om die slechte representatie te verhelpen
denken overheden, zoals de Brusselse regering,
vandaag over richtlijnen rond het zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven van de samen
leving op projectvisualisaties. Nochtans zal
het probleem niet simpelweg opgelost zijn
door meer diversiteit op de renderbeelden toe
te voegen. Er moeten ook stappen worden
genomen opdat de ‘vergeten’ groepen zich
ook daadwerkelijk verwelkomt voelen om er te
gaan of blijven wonen. Er is nood aan een
visionair stadsbeleid en sterk stedelijk en
architecturaal opdrachtgeverschap. Steden
zouden hun unieke grondpositie maximaal
moeten in zetten om de woningcrisis aan te
pakken in plaats van te verscherpen zoals
nu vaak gebeurt, en instrumenten moeten ont
wikkelen om betaalbaar wonen te realiseren.
Stadsontwikkelingsprojecten zouden dus een
veel grotere diversiteit aan woningtypes
kunnen en moeten aanbieden. Daarnaast
hebben ook architecten een rol te spelen,
want de sociale bijziendheid en kleurenblindheid manifesteert zich immers ook op het
niveau van de plannen van de woonwijken en

woningen zelf. Hoe kunnen we vermijden dat
architecten woningen en woonwijken ‘afleveren’
die de woonculturen en -gebruiken van henzelf
als maatstaf nemen, en de leefwereld van
de uiteindelijke bewoners en gebruikers niet
meenemen in het verhaal? Dit is misschien in
het bijzonder van belang voor groepen die
nooit de kans hebben om ‘bouwheer’ te zijn:
hoe kunnen hun woonwensen een weg naar
het ontwerp vinden?

Epistemische onrechtvaardigheid
en architectuur
Natuurlijk hebben architectenbureaus hun
eigen economische logica’s die dienen bewaakt
te worden. Maar toch rijst ook de vraag of
architecten zich kritisch willen en kunnen
opstellen ten opzichte van het commodificeren
van het wonen, gentrificatie van woonbuurten,
financialisering van de huisvestingsmarkt.
Kunnen ze tegelijk uitvoerders zijn van dergelijke projecten en een neutrale positie claimen
ten aanzien van wat de projecten op sociaal
economisch vlak in gang zetten? Kunnen
architecten zich binnen dergelijke projecten
kritisch opstellen ten opzichte van de ontwerp
opgave, de opdrachtgever of projectontwikkelaar

met wie ze in zee gaan of soms zelfs een semivast partnerschap mee vormen? We zien dat
architecten vandaag meer en meer een kritische
rol opnemen wanneer het gaat over het ontwikkelen van een ecologische agenda voor de
architectuur. Maar zoals professor stedelijke
politieke ecologie Maria Kaika het metaforisch
stelt: waar zijn vandaag de architecten die van
het ‘conformistische’ pad willen ‘ontsporen’ en
een agenderende rol willen opnemen op het
vlak van de prangende sociale duurzaamheids
vraagstukken die er vandaag bestaan zoals
betaalbaar wonen en stedelijke diversiteit?
In dat verband is het interessant om te
kijken naar recente omwentelingen in de
kennistheorie of epistemologie. Daarin wordt
nagegaan hoe kennis wordt geproduceerd:
welke methodes er worden gehanteerd, welke
concepten er bruikbaar zijn, alsook wat de
ethische dimensies zijn in het proces van
kennisvergaring. Vandaag is er heel wat te
doen over wat filosofe Miranda Fricker in haar
boek Epistemic Injustice. Power and the
Ethics of Knowing epistemische onrecht
vaardigheid noemt. Met deze notie duidt ze op
het bestaan van verschillende niveaus van
insluiting en uitsluiting in het proces van kennisontwikkeling. Zo komen bepaalde stemmen
niet aan bod, blijven sommige processen en

concepten onzichtbaar of worden niet goed
gerepresenteerd. Machtsverhoudingen spelen
hierin een beslissende rol, zij bepalen wat
wordt overgedragen als belangrijk en wat niet.
Geconfronteerd met de erg ongelijke ruimte
die mensen hebben om bij te dragen aan het
(globale) proces van kennisverweving, stellen
academici als Chandra Mohanty en Walther
Mignolo dat het hoog tijd is voor een ‘epistemic
shift’. Daarmee bedoelen ze dat als we tot een
meer inclusieve vorm van kennisproductie
willen komen, we dringend onze processen van
kennisproductie moeten ‘de-linken’ van de
hegemonische, vaak Eurocentrische, kennis
kaders, alsook van hun koloniale en kapitalis
tische vertrekpunten.
Wat gebeurt er als we het ontwerpproces
ook als een proces van kennisproductie
benaderen en architectuur niet alleen als een
‘materiële ruimte’, maar ook als een ‘episte
mische ruimte’? Alleen al uit het voorbeeld
van de renderbeelden van woonprojecten
kunnen we opmaken dat ook daar verschil
lende vormen en gradaties van epistemische
onrechtvaardigheid bestaan. Verder bouwend
op Franse marxistische denkers, gebruikten
de sociaal geograaf David Harvey, architecte
Dolores Hayden en stedenbouwkundige
Edward Soja al eerder de notie van ‘spatial

justice’ of ‘ruimtelijke rechtvaardigheid’.
Daarmee wijzen zij op de noodzaak van een
rechtvaardige verdeling van, en gelijke toe
gang tot, kwalitatieve publieke ruimtes,
betaalbaar wonen en sociale dienstverlening
over de stedelijke ruimte en haar bewoners.
In hun werk problematiseren ze uitvoerig het
gebrek aan ruimtelijke rechtvaardigheid in
het proces van ruimteproductie wereldwijd,
in het bijzonder voor kwetsbare stedelingen
en minderheidsgroepen.
Geconfronteerd met deze veelheid aan
ruimtelijke ongelijkheden, is de vraag welke
positie de architect, als een van vele ruimte-
makers, wil innemen. En hoe zij/hij in haar/zijn
bijdrage aan het (her)tekenen van de s tedelijke
ruimte kan streven naar meer epistemische
rechtvaardigheid in het ontwerpproces.
De vraag wat epistemische rechtvaardigheid
in de architectuur en stedenbouw betekent,
gaat dan over wie wordt betrokken bij het
bedenken en maken van de stedelijke ruimte
en wie wordt uitgesloten. Wat zijn de machts
verhoudingen en hoe worden die gerepro
duceerd in en door het ontwerp? Welke
(normatieve) concepten gebruiken we en
welke niet? Uiteindelijk gaan al deze vragen
over de maatschappelijke rol die architectuur
zou kunnen vervullen en het transformatieve

potentieel van de architectuur inzake belang
rijke sociale d
 uurzaamheidsvraagstukken
waar steden vandaag voor staan.
Naar een ‘open architectuur’?
In haar boek Open Architecture. Migration,
Citizenship and the Urban Renewal of BerlinKreuzberg by IBA 1984/87 onderzoekt
architecte en wetenschapster Esra Akcan
een stadsvernieuwingsproject en groot
schalig huisvestingsprogramma in de jaren
1980 in Berlijn. Naar aanleiding van de IBA1984/87 (Internationale Bauausstellung),
werden wereldvermaarde en up-coming
architecten uit heel Europa en NoordAmerika uitgenodigd om publieke huis
vesting te ontwerpen in de toen verloederde
migrantenwijk Kreuzberg. Akcan omschrijft
het project als een van de laatste episodes
van de publieke huisvesting in de 20e eeuw.
Daarin zagen zowel de stedenbouwkundigen
als de architecten nog een grote rol weg
gelegd in het herdenken en verbeteren van
de stad en samenleving via door de overheid
gestuurde woningbouw. In haar boek geeft ze
een stem aan de bewoners, vaak migranten,
vluchtelingen en wat ze ‘non-citizens’ noemt

(mensen die niet erkend worden door de
wetgeving van een zekere plek, maar tegelijk
toch op een bepaalde plek wonen en er een
leven opbouwen). Hun ‘integratie’ werd toen
tertijd als een architecturaal project gezien.
Akcan vraagt meer dan 30 jaar later naar hun
reflecties over het ontwerp- en bouwproces,
alsook naar de adaptaties en transformaties
van de initiële ontwerpen in hun zoektocht
om van hun woning een thuis te maken.
Het IBA-project werd opgezet in een tijd
van sterke discriminatie in de woonwet
geving en een anti-migratie beleid. In ver
schillende gradaties van medeplichtigheid,
ironie en subversie stapten architecten in dit
project. Zo was er een groep architecten in
de IBA-Altbau wijk die bewonersorganisaties
mobiliseerde, krakersinitiatieven onder
steunde en vluchtelingen en gastarbeiders
via een democratisch proces betrok bij
de ontwerpbeslissingen. Akcan beschrijft
hoe de groep voor elk gebouw conflic
terende en aanvullende claims onder buren
besprak en negotieerde, hoe ze de deuren
afliepen om de woningnoden en -budgetten
te peilen, hoe ze vertalers inhuurden om
het bouw- en tijdelijk verhuisproces samen
met de bewoners te plannen.
Hoewel individuele ontwerpambities

van de architecten soms het participatieve
en democratische ontwerpproces in de weg
stonden, ziet Akcan in het IBA-woon
programma in Kreuzberg ook de kiem van
wat ze als ‘open architectuur’ omschrijft:
“Open architecture is predicated on the welcoming of a distinctly other mind or group of
minds in the process of architectural design”.
Volgens Akcan kan ‘open architectuur’
worden geassocieerd met flexibele en aan
pasbare vormen, met een geest van collec
tiviteit en samenwerking, een veelheid aan
betekenissen, democratie en meerstemmig
heid, open-source ontwerp, en de herdenking
van mensenrechten, burgerschap en trans
nationale solidariteit. Daarmee gaat ‘open
architectuur’ ook in tegen het neoliberale
ethos van de open markt dat voor de meerderheid van de mensen grenzen sluit.
Het streven naar een vorm van ‘open
architectuur’, gelijkaardig aan het project
‘Open City’ zoals in het gelijknamige boek,
is volgens Akcan de vertaling van “a new
ethics of hospitality into architecture”.
Daarmee duidt ze op een radicaal andere
ontwerpmethodiek en concept, epistemologie dus, waarin samenwerking centraal
staat en waarin architecten hun beslissings
ruimte delen met de gebruikers en bewoners

van een site. Doordat te doen stellen de
ontwerpers ook, al dan niet expliciet,
de randvoorwaarden van de ontwerpopgave
ter discussie en herschrijven ze zelfs de
contouren en ambities van het ontwerp.
Werkend in de huidige context van stedelijke woningcrisis en ‘super-diversiteit’, lijkt
het urgent dat de architect opnieuw een
kritische rol opneemt en het woningproject
opnieuw her-politiseert en tot maatschappelijk debat maakt, zoals ook architect en
theoreticus Nadir Lahiji betoogt in het boek
Architecture Against the Post-Political,
Essays in Reclaiming the Critical Project.
Dit appel op de maatschappelijke rol van
de architect en het agenderende karakter
van het architectuurproject is op zich
helemaal niet nieuw. Heel wat avant-garde
architecten, kijk naar Le Corbusier of de
Bauhaus-architecten, trachten te breken
met het verleden door een andere stad
en samenlevingsmodel te verbeelden via
hun architectuur. Dat de architectuur antwoorden zoekt op urgente maatschappelijke
ontwikkelingen hoeft haar als discipline
niet te bedreigen, integendeel, het kan haar
juist een bestaansrecht geven en aanleiding
geven tot vernieuwing.
Hoe kunnen we dan concreet werken

aan epistemische rechtvaardigheid in het
ontwerpproces?
STEMMEN
Als we het ontwerpproces willen demo
cratiseren en inclusiever maken, dan lijkt
het van belang de geïdealiseerde positie
van de architect als auteur-expert te
bevragen door deze ‘slechts’ als een van de
vele ruimte-makers te zien. Een dergelijke,
wijde blik op hoe ruimte wordt gemaakt,
zou dehiërarchische en ongelijke relaties in
het ontwerpproces kunnen ondervragen
en ondergraven. De architect-expert heeft
dan niet langer alleen de controle over het
ontwerpproces; het ontwerpproces wordt
beschouwd als een co-creatief proces van
kennisopbouw waarin mede-eigenaarschap
wordt nagestreefd met tal van andere
actoren. Dit betekent dat een hele set aan
stedelijke actoren zeggenschap krijgen in
het ontwerpproces: van de beleidsmakers,
civil society organisaties, gebruikers van
de ontwikkellocatie, projectontwikkelaars,
activistische stemmen, de omwonenden
tot de ‘eind-gebruikers’ of bewoners, een
groep die vandaag de dag in het ontwerp-

proces van veel (sociale) woningbouw
projecten niet tot nauwelijks wordt
geconsulteerd — een participatie die hoe
dan ook niet evident is in volkshuisvesting,
maar desalniettemin niet onmogelijk is
bijvoorbeeld via focusgroepen. Het ontwerp
proces wordt dus (gedeeltelijk) gecollec
tiviseerd en gedemocratiseerd en de groep
van (toekomstige) bewoners worden in hun
diversiteit betrokken in de ontwerpbeslissingen.
Dit radicale ‘redesignen’ van het ‘design
proces’ kan ervoor zorgen dat de ontwerpers
meer voeling krijgen met de noden van een
bepaalde plek of stad en dat de premissen
van het ontwerp bij die noden aansluiten.
Deze ambitie zien we vandaag in Vlaanderen
en Nederland in tal van vernieuwende
praktijken waarin wordt gezocht naar
nieuwe vormen van woningbouw en
co-housing, bijvoorbeeld wooncoöperaties,
Community Land Trusts (waarin die indi
viduele eigendomsrechten worden ge
combineerd met collectieve landeigendom),
of nieuwe vormen van publieke en sociale
huisvesting, waarin bewoners ook een
grote inspraak hebben en eigenaarschap
kunnen opnemen. Zo gaan de stad Delft en
de technische universiteit Delft, onder de

coördinatie van Darinka Czischke in het
‘Project Together!’ op zoek naar nieuwe
woonvormen en -coalities gebaseerd ‘op
principes van inclusiviteit, duurzaamheid
en langetermijn waardeontwikkeling’.
In sommige van deze projecten spelen
architecten al een rol, maar vaak zien we
dat het herdenken van deze nieuwe woon
vormen nog vooral een d
 iscussie is over
nieuwe vormen van woningbeheer. Er is
dan ook potentieel een grote rol weggelegd
voor architecten die dergelijke reflecties
willen koppelen aan het uitdenken van bij
voorbeeld innovatieve woontypologieën.
Het betrekken van bewoners in de ont
werpfase is ook een manier om de eigen
normatieve blik van de ontwerper te
bevragen. Het kan ook helpen om een
beter (intersectioneel) inzicht te krijgen in
de wijze waarop bepaalde (kapitalistische
en neokoloniale) machtssystemen op
verschillende wijzen inwerken op bewoners
afhankelijk van hun positie op intersecties
van ras, gender, leeftijd, functiebeperking,
etc. Heel belangrijk in dit co-creatieve
proces van ontwerp is het creëren van
de goede omgevingen en formats waarin
dergelijke gesprekken (letterlijk) kunnen
plaats vinden, zodat sommige groepen

zich niet al bij voorbaat uitgesloten voelen.
Om de nieuwe woonwensen te detecteren
en in het ontwerp te kunnen verwerken
organiseerde Arcam, het architectuur
centrum in Amsterdam, onder de coördi
natie van ‘architect in residence’ Lyongo
Juliana een workshop met tal van stede
lijke actoren naar hoe een ‘inclusieve
woningplattegrond’ er zou kunnen uitzien.
Daarbij gingen ze op zoek hoe een ver
anderende bevolkingssamenstelling
aanleiding geeft tot een veranderende
opdracht voor de ontwerper.
BEELDEN
Een inclusief en democratisch ontwerp
proces kan resulteren in een meer ‘open
architectuur’, maar vergt ook andere
manieren om die architectuur te represen
teren. Geconfronteerd met de statische
en vlakke representaties van gebouwen
waarin de agencies en dilemma’s tijdens het
ontwerpproces lijken te zijn uitgewist,
stellen auteurs als Bruno Latour en Albena
Yaneva dat er een noodzaak bestaat om
meer ‘earthly accounts of buildings and
design processes’ te genereren. Daarbij

worden de controversies, de verschillende
claims op de gebouwde ruimte en de alle
daagse bezettingen en toe-eigeningen
tijdens het ontwerp- en bouwproces niet
weggezuiverd in de visualisaties, maar net
(letterlijk) in beeld gebracht.
Ook onderzoekster Nishat Awan stelt
in haar boek Diasporic Agencies: Mapping
the City Otherwise dat er vandaag een
crisis is in de standaard manieren van
architecturale representatie omdat ze de
veelheid aan menselijke ervaringen en
gebruiken homogeniseren en afvlakken.
Daar tegenover stelt zij een vorm van
‘mapping’ voor die in tegenstelling tot
het uitwissen van verschillen erop gericht
is juist een beter begrip te verwerven van
de verschillende ruimte-gebruiken en
claims die bestaan op een bepaalde plek.
Gebeurtenissen en claims die vaak over
het hoofd worden gezien in het ontwerpproces bijvoorbeeld omdat ze niet passen
in de bestaande institutionele en juridische
kaders. De uitdaging bestaat erin om de
ruimtelijke teken-skills waarover veel
architecten beschikken in te zetten om de
‘messy reality’ van de gebouwde omgeving
te documenteren en aan een precieze
analyse te onderrichten. In dat verband

lanceerde het Japanse atelier Bow-Wow
de praktijk van ‘Architectural Ethnography’,
daarbij worden tekeningen en visuali
saties ingezet om te begrijpen hoe
gebouwen op een belichaamde manier
(zullen) worden ervaren, hoe verschillende
groepen de gebouwen anders (zullen)
gebruiken, en wat de temporaliteit van
bepaalde ruimtegebruiken is. Deze
architecturale etnografie van de ‘messy
reality’ van de gebouwde omgeving kan
dienen als een basis voor het verdere
ontwerp, maar hoeft niet weggewist te
worden in de representatie ervan.
WOORDEN
Hoewel het visuele een sterk medium
is om voorbij de beperkingen van taal
te communiceren, is het ook van belang
om het begrippenapparaat van de
architectuur heruit te vinden. Heel wat
van de begrippen en concepten die vandaag worden gebruikt in de architectuur
zijn normatief zonder het per se te willen.
Er bestaat daarom een nood om de
bestaande taxonomieën en conceptuele
categorieën in de architectuur te bevragen

omdat ze, soms onbedoeld, uitsluitend
werken. Architecte en onderzoekster
Menna Agha geeft het voorbeeld van het
concept ‘informaliteit’ dat in haar ogen
“must be seen as a marker of institutional
blindness, and evidence that the state
epistemologies cannot comprehend
bodies that exist outside their realm”.
Veel van wat door de wetgeving wordt
weggezet als informeel, zijn eigenlijk
pogingen van gemarginaliseerde groepen
om een leven op te bouwen in een
context van onderdrukking of precariteit.
Bovendien is de strakke scheidingslijn
tussen informeel en formeel in de realiteit
veel minder sterk aanwezig en hebben
heel wat ruimtelijke praktijken plaats in
de onbenoemde ruimte tussenin.
Eens we de juiste woorden vinden om ze
te benoemen, kunnen we als architecten
misschien op een meer productieve
manier omgaan met deze praktijken in
plaats van ze te negeren, romantiseren
of simpelweg operationaliseren in de
ontwerppraktijk zoals nu vaak het geval
is. Dit vergt ook een bewustzijn van de
(koloniale) connotaties die aan bepaalde
woorden plakken waardoor het gebruik

ervan zorgt voor een totstandhouding
van (koloniale) machtsverhoudingen. Een
dergelijk nieuw vocabularium overstijgt
ook een glad discours over diversiteit
en samenleven, zoals bijvoorbeeld op de
laatste architectuurbiënnale van Venetië
‘How will we live together?’ soms gebeurde,
en tracht de complexiteit van deze vraagstukken uit te drukken. Door de gelaagdheid van ruimte-gebruiken te verbeelden
in het ontwerpproces (BEELDEN) en een
pluraliteit van ruimte-gebruikers te er
kennen en een stem te geven als ‘experten’
(STEMMEN), kunnen we tot een nieuw
begrippenkader komen waarbij de bewoners van de stad van vandaag aansluiting
vinden (WOORDEN).

Manifest voor een biosferische ethiek:
Einde aan de onverschilligheid
Markus Appenzeller
Thijs van Spaandonk
Dit Manifest komt voort uit, en reflecteert op,
een reeks gesprekken tussen een diverse
groep klimaatspecialisten en studenten die
Thijs van Spaandonk en Markus Appenzeller
als hoofden Stedenbouw aan de Academies
van Bouwkunst in Rotterdam en Amsterdam in
het voorjaar 2021 organiseerden onder de titel
‘Beyond Peak Indifference’.
De tijd waarin wij leven vraagt erom bijna alles
anders te doen. We moeten leren afscheid te
nemen van datgene wat ons dierbaar is, maar
tegelijkertijd zijn we medeverantwoordelijk voor
de problemen waarin de mensheid nu verkeert.
Als ontwerpers moeten we leren anders te han
delen. De vraag is: wat is dat ‘anders’? Wat gaat
ons in de toekomst leiden? Wat is goed en wat
is verkeerd, en wie oordeelt daarover?
Wij staan pas aan het begin van wat
misschien de grootste transformatie is die de
huidige generaties ooit zullen meemaken.
Misschien wel de grootste transformatie die
de hele mensheid, dus de hele wereldbevolking,

ooit heeft ondergaan. Waar de oude orde ons
de zekerheid gaf van het goede en het slechte,
met een duidelijk moreel kompas, is de nieuwe
tijd een ‘terra incognita’.
Als ruimtelijke ontwerpers worden onze
ethische normen en ons hele denken gedomi
neerd door de centrale rol die we de mens toe
kennen. Deze antropocentrische ethiek heeft
ertoe geleid dat wij alles altijd vanuit ons zelf
beoordelen en waarderen. De gebruiker van een
gebouw is een mens, de flaneur in de openbare
ruimte is een mens en ook de infrastructuren
die we ontwikkeld hebben is gemaakt om ons
eigen leven — het leven van mensen — makke
lijker, veiliger, prettiger te maken. Dit moet
anders. We moeten toe naar een biosferische
ethiek. Hierin kan de mens niet het enige
referentiekader meer zijn.
De straat is een complex ecosysteem met
verschillende soorten dieren en planten die
allemaal tot hun recht moeten kunnen komen.
Gebruikers zijn naast onszelf dus bijvoorbeeld
ook de vleermuizen, de bakstenen en houten
balken (grondstoffen) met wie een gebouw
gemaakt is. Naast de gebouwde omgeving,
moeten wij ook infrastructuren breder benaderen
als iets wat de hele aarde ten goede komt.
Aan de basis van deze nieuwe ethiek ligt
een andere houding die we als ontwerpers in

moeten nemen. Het ‘Manifest voor een bios
ferische ethiek. Einde aan de onverschilligheid’
is een poging de nieuwe ethiek in instructies
te vertalen die we vanaf nu, vandaag nog, met
z’n allen moeten internaliseren en verdiepen.
De wereld is in crisis en wij, architecten,
stedenbouwkundigen en landschaps
architecten moeten onze onverschilligheid aan
de kant zetten en handelen.

1

Beschouw de hele biosfeer!

Omarm een perspectief die de wereld
en al het levende op de planeet als
één onderling afhankelijke biosfeer
beschouwt. De welvaart van (een deel
van) de mensheid is altijd ten koste
gegaan van andere delen van de mensheid
én alle andere levende organismen. Al het
beleid en alle maatregelen die we nemen
moeten uitgaan van solidariteit tussen
mensen onderling én al het andere leven
in onze biosfeer.
Onze projecten worden afgebakend door een
programma van eisen, de randvoorwaarden van
de locatie, de wensen van de opdrachtgever
en een budget. Maar wat is de impact van
onze projecten op de biosfeer als geheel? Wat

betekent het dat er sinds dit jaar het gewicht
van de kunstmatige materialen op aarde
groter is dan alle biomassa samen? Waar
komen de grondstoffen van onze bouwproducten vandaan en welke impact heeft de
delving en bewerking van deze grondstoffen
op de biosfeer?

2

Dump het ego!

Erken de complexiteit van de opgave.
Niemand heeft de silver bullet. Architecten
en andere ontwerpers claimen vaak dat
hún visie dé oplossing is voor een com
plexe opgave. De faam van het individuele
creatieve genie stijgt tot mythische pro
porties. Dit heeft geleid tot grote daden
maar tot nog grotere rampen. De ontwerper
is daarom voor velen direct verdacht.
Als we onze ego’s opzij zetten en ons die
nend aan anderen opstellen kan ons
instrumentarium gebruikt worden om de
complexiteit van uitdagingen waar we
voor staan te doorgronden en een hande
lingsperspectief te ontwikkelen.
Het succes van de architect wordt afgemeten
aan het aantal volgers op Instagram, de hoeveelheid gepubliceerde projecten en gebouwde

vierkante meters; meer is beter, groei is het
devies. Maar kunnen we alsjeblieft ons ego aan
de kant zetten en de collectieve prestatie van
het vakgebied meer waarderen? Daarbij niet de
hoeveelheid vierkante meters als maat van
de prestatie nemen, maar juist het verminderen
van de impact van ons mensen op de biosfeer.
En waarom moet het eindproduct van het
ontwerpen altijd een gebouw of andere vorm
van fysiek plan zijn?

3

Ontwerp is politiek!

Iedere keuze die we maken, of niet maken,
is een afweging van belangen. Welke
principes en waardes ten grondslag liggen
aan deze afwegingen hangt af van welke
idealen je nastreeft en is daarmee politiek.
Voorbij de politieke voorkeur of het mora
lisme is het van belang te beseffen dat
bepaalde waardes en belangen niet worden
gerepresenteerd bij het maken van
afwegingen.
De vraag die onszelf permanent zullen moeten
stellen is: namens wie werken we en welke
waardes worden door ons handelen gerepresen
teerd? In ons huidige model van ruimtelijke
ordening is de cumulatie van vastgoed domi

nant. Maar in onze leefomgeving zijn veel
meer waardes aanwezig dan enkel die van de
onroerende zaken. Deze andere waardes leggen
het vrijwel altijd af tegen de te realiseren vast
goedwaarde. Mocht men toch investeren in de
leefomgeving dan is dit afhankelijk van het
verdienmodel van de vastgoedontwikkelaar.
Dus hoe komen we met elkaar tot een ander
model voor ruimtelijke ontwikkeling waarin
een breed palet aan waardes wordt gerepre
senteerd en gewogen? Hoe kunnen we die
‘andere’ waardes vertegenwoordigen in de
interventies die wij als ontwerpers voorstellen?
4

Somber niet!

Er zijn verschillende houdingen aan te
nemen bij het aanschouwen van de crisis
waar we ons in bevinden. Ontkenning,
onwetendheid, onverschilligheid en
cynisme zijn slechts enkele voorbeelden.
Als we maar genoeg somberen blijft uiteindelijk alleen fatalisme over. Fatalisme
brengt ons nergens. Ja de opgave is
groot, we moeten kritisch zijn op dat wat
niet goed gaat, maar we moeten vooral
blijven zoeken naar de lichtpunten.
Die lichtpunten kunnen we misschien wel

dicht bij huis vinden, in onze directe omgeving.
On- of onderbewust doen we wellicht al veel
dat hoort bij een volhoudbare toekomst; Being
Ecological zoals filosoof Timothy Morton dat
noemt. Een volhoudbare toekomst gaat verder
dan duurzaamheid: het gebruik van materialen
zoals hout is alleen vol te houden als er niet
meer gebruikt wordt dan aangeplant. Maar
we moeten ook weer verder denken en groter
durven te handelen. De opgave is zodanig
groot, dat we met een geveltuintje hier en en
pv-celletje daar het probleem niet oplossen.
De vraag is: hoe gaan we aan de slag? Op de
modernistische manier en alleen met geloof
in techniek gaat het niet lukken. Het is vooral
een maatschappelijke en culturele opgave.
Maar hoe betrekken we de maatschappij?
Zijn we als ontwerpers in staat een alternatief
toekomstbeeld te scheppen? En hoe creëren
we een brede beweging van gemeenschappen
die zich inzetten voor het werken aan die
andere leefomgeving? Want alleen als we
het samen doen, kunnen we de noodzakelijke
transitie tijdig doormaken. Dertig jaar is
immers weinig tijd om de in Parijs gestelde
klimaatdoelen te realiseren en om alles anders
te gaan doen.

5

Ecologie is economie!

Ons huidige extractieve economische systeem beschouwt het ecologisch systeem
als een bron van gratis grondstoffen die
ontgonnen kan worden. In dat systeem
gaat het ecologisch systeem altijd ten
koste van stukje van het economisch systeem, preciezer: iemands verdienmodel.
We moeten beseffen dat de schade die
we het ecologische systeem toebrengen
met ons economische systeem uiteindelijk op langere, maar ook al op korte termijn ten koste gaat van het economische
systeem. We moeten daarom ophouden
deze twee systemen als tegenpolen
te beschouwen.
Economische winst is de drijfveer, winst
maximalisatie is het doel. Als ruimtelijke
ontwerpers accepteren wij dit alsof het niet
anders kan. We optimaliseren onze ont
werpen voor economische winstmaximalisatie.
Kunnen we niet winst anders gaan definiëren
door in eerste instantie te kijken hoe we
voor milieu en maatschappij het maximum
kunnen creëren? Indien we natuur — en de
mens als onderdeel hiervan — centraal stellen,
dan is de kans groot dat de economische
winst ook hoger is. Kunnen we niet weg van

de reductie van kosten en toe naar de
maximalisatie van opbrengsten voor milieu
en mens?
6

Ontwerp de randvoorwaarden!

Wet- en regelgeving zijn bedoeld om
zekerheden te borgen en ongewenst gedrag te voorkomen. Dit wordt vaak als
harde randvoorwaarden beschouwd
voor de projecten waar we aan werken. 
Wet- en regelgeving is echter ook ooit
ontworpen en kan dus her-ontworpen
worden.
De randvoorwaarden voor duurzaamheid van
een gebouw zijn nu nog te beperkt. Ze gaan
over het gebouw als afgebakend object.
De directe omgeving van het gebouw, de
omgeving waar het gebouw een afdruk
achterlaat door het gebruik van materiaal
en energie, zijn te weinig onderdeel van de
randvoorwaarden. Er zou een wederkerigheid
tussen deze plekken moeten komen.
Daarnaast worden de wettelijke normen
te vaak als een doel op zich gezien, terwijl
het een minimale vereiste is. Ook houdt de
wet- en regelgeving vaak radicale verandering
tegen. Deels komt dit door het karakter van

de wet- en regelgeving. Het is bedoeld om
ongewenst gedrag te voorkomen en neemt
het (terechte) wantrouwen in de bouwers,
ontwikkelaars en verhuurders daarbij als
vertrekpunt. Is het denkbaar een systeem
te ontwerpen op basis van vertrouwen
dat het verleggen van grenzen juist als uitgangspunt heeft en stimuleert?
7

Activeer ontwerp-activisme!

Ruimtelijk ontwerp is een krachtig
middel om mensen in beweging te krijgen.
Dan moeten we het ook ongevraagd
durven inzetten om grote groepen
mensen te bereiken. Als het interactieve,
transformatieve karakter van het ontwerpen ingezet wordt door gemeenschappen, versterkt dat het eigenaarschap over het aangaan van de enorme
uitdagingen waar we voor staan.
We moeten ontwerpen als activiteit en het
ontwerp als product open durven stellen.
Open als activiteit in de zin dat de ontwerper
inbreng van buiten in het eigen denken toelaat tot het proces. Soms is de ontwerper
even niet ‘in charge’ maar wordt de leiding
overgelaten aan andere actoren, bij voor-

keur de gemeenschap waar je voor werkt.
Ook het product, het ontwerp, moet toe
te eigenen zijn door anderen. Een ontwerp
moet daarom de capaciteit hebben te
kunnen ontwikkelen naar de toekomst,
ook of juist zonder dat de ontwerper daar
bij betrokken is of wordt. Dit vraagt van
de ontwerper een bereidheid haar of
zijn eigenaarschap te delen met anderen.
Lukt ons dat?
8

Leer van falen!

Het IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) geeft aan dat de
klimaatcrisis vraagt om actie waar geen
gedocumenteerd historisch voorbeeld in
de geschiedenis van de mensheid voor
is. Dat betekent dus dat we iets moeten
doen waarvan we nog niet weten hoe
het moet. Dat vraagt om experimenten,
vooruitstruikelen, en het houdt in dat
we moeten accepteren dat dingen af en
toe niet lukken, dat we fouten maken.
We moeten dan wel zorgen dat het
gevolg van deze fouten collectief ge
dragen worden. En nog belangrijker,
dat we leren van deze fouten.

De praktijk van het ruimtelijk ontwerp
wordt gekenmerkt door concurrentie.
Concurrentie tussen bureaus om opdrachten
binnen te halen, maar ook concurrentie
tussen ontwerpers onderling, wie draait de
meeste productie. Succes wordt afgemeten
aan gewonnen prijsvragen en gepubliceerde
projecten. Klimaatverandering heeft geen
precedent en daarom moeten wij ook een
nieuwe ontwerpcultuur uitvinden. Het is
een van de grote succesgeheimen van tech
bedrijven dat ze risico’s durven te nemen.
Vaak falen ze, maar soms ontstaat iets
ongekends, iets wat ons echt verder brengt.
Zonder het falen geen vooruitgang.
De besten zijn niet alleen goed in successen
boeken, maar ook in succesvol falen. Is
leren falen en de juiste conclusies trekken
nu niet keihard nodig? Hoe kan een vak
gemeenschap die elkaar constant de maat
neemt op onder andere goed uitgewerkte
details, waar perfectionisme in het DNA zit
verwerkt, de angst overwinnen om fouten
te maken en daar een constructief gesprek
over te voeren? Dus hoe leren we samen
fouten te maken?

9

Bestrijd greenwashing!

De duurzame ambities zijn niet meer
weg te denken uit het werken aan
de leefomgeving. Helaas zien we nog te
vaak dat ontwerpers in hun projecten
slechts lippendienst bewijzen aan deze
ambities. We moeten onszelf en anderen
opleiden projecten te beoordelen op
wat ze daadwerkelijk leveren, niet op wat
ze beloven. Noch moeten we ons verschuilen achter certificaten. We moeten
zorgen dat we onszelf niet bezondigen
aan greenwashing. Alleen als we die
beroepsethiek volgen kunnen we als vak
gebied daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan een rechtvaardige wereld.
Groen is goed. Iedereen is bezig zoveel
mogelijk bomen, struiken en gras over
een ontwerp te gieten. Het ziet er mooi uit
op de renderings en verkoopt ook goed.
De realiteit loopt vaak uit op een teleur
stelling. Waar alles weelderig groen leek te
zijn, staan om budgettaire redenen ielige
twijgjes. En groen is ook niet per se goed.
Een boom op een balkon aan een gevel ver
oorzaakt in eerste instantie meer CO2 van
wege de noodzakelijke extra constructies,
en de energie die nodig is om de boom in

leven te houden. Kunnen we ons als ont
werpers aan deze marketing trend ont
trekken? Kunnen we zo ver gaan dat het
groenste gebouw het huis is dat nooit
gebouwd wordt? En wat betekend dát voor
onze vakgebieden waarin altijd het maken
centraal staat?
10 Zoek naar nieuwe esthetiek!
Ja, we moeten afscheid nemen van
zaken waar we nu veel emotionele
waarde aan hechten, zoals de esthetiek die hoort bij bepaalde materialen
en gebruik. Mensen houden van mooie
dingen, en dat wat we mooi vinden
koesteren we en daar zijn we zuinig
op. De verduurzaming van onze leefomgeving biedt ook een kans om
nieuwe materialen, gebruiken en
routines te ontdekken en daarmee ook
een nieuwe esthetiek te ontwikkelen.
De klimaatcrisis betekent ook dat we
de impact van ons materiaalgebruik onder
ogen gaan zien en daar naar gaan handelen.
Sommige materialen komen op de rode
lijst. Daarmee verdwijnt wellicht ook
de esthetiek die bij deze materialen hoort.

Aan ons als ontwerpers de taak om een
nieuwe esthetiek te vinden. Wat zijn
de criteria van deze nieuwe biosferische
esthetiek? De hoogwaardigheid van
de materialen? De kwaliteit van de detaillering? De tijd- en contextloosheid van
het ontwerp? En welke rol kan de context,
het regionale, het locatiespecifieke spelen
in het vinden van een nieuwe esthetiek?
Kunnen we een vernacular voor de eenentwintigste eeuw ontwikkelen?
11 Verbeeld!
Als geen ander hebben ruimtelijk ont
werpers de competentie te verbeelden
welke toekomsten we zouden kunnen
willen. Door te laten zien dat een toekomst, beïnvloedt door de gevolgen van
de klimaatcrisis, vooral anders en niet
per sé slechter is, kunnen we wellicht
makkelijker afscheid nemen van het
verleden dat ons veel heeft gebracht,
maar vooral veel heeft genomen van
anderen en de biosfeer.
De kracht van de verbeelding is dagelijks
te zien in media. Een nieuwsmelding
met het juiste beeld heeft veel impact,

ook zonder woorden. Earthrise, de foto
van de aarde als kwetsbaar bolletje,
gemaakt tijdens een van de eerste
vluchten om de maan in 1968; An Incon
venient Truth de documentaire van Al
Gore uit 2006, de foto van een donker en
overstroomd Manhattan na orkaan Sandy
van Iwan Baan uit 2012, en de blik in de
ogen van Greta Thunberg tijdens haar
speech op de VN klimaattop in 2019; het
zijn slechts enkele voorbeelden. Maar
leiden deze beelden ook tot verandering
of nemen we ze tot ons en gaan we daarna
over tot de orde van de dag? De beelden
roepen op tot verandering, maar tonen
niet hoe deze verandering tot stand kan
komen. Zijn wij als ontwerpers bij machte
om dit handelingsperspectief te schetsen?
Kunnen wij laten zien dat een volhoudbare
en duurzame toekomst misschien wel
meer binnen ons bereik ligt dan we durfden
te denken? En kunnen we daarmee de
massa in vervoering én dus in beweging
brengen om tot actie over te gaan?
Aan ons allen is het de verantwoordelijkheid om bovenstaand manifest
te vertalen naar het onderwijs en onze
eigen beroepspraktijk!
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