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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 beeld-
essays online en in cahiervorm, 
bestaat het project uit podcasts 
en een fysieke bijeenkomst. 
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? Waar 
staat de architectuurcultuur?



 In dit cahier zijn verschillende 
verhalen over architectuurcultuur 
gebundeld, vanuit Belgische 
en Nederlandse perspectieven, 
beschouwd vanuit instituties 
en vanuit particuliere initiatieven. 
Sergio Figueiredo, Sereh Mandias, 
Sophie Czich, Gideon Boie en 
Rob Ritzen gaan in op de relatie 
tussen architectuurcultuur en 
-praktijk. Wat zijn de voorwaarden 
voor een levendig en kritisch 
architectuurdebat nu en in de 
toe komst? Staat architectuur-
cultuur in dienst van de praktijk 
en het economisch belang, 
of moet het hier juist kritisch op 
reflecteren? 
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Waar staat de architectuurcultuur?

Het is een iconische foto. 2011, de bankencrisis 
begint voelbaar te worden binnen de Nederlandse 
architectuurgemeenschap. Een non-descripte 
ruimte. Kantoortafels, aan elkaar geschoven 
tot één vergadertafel, staan vol met kopjes 
en naambordjes. Een standaard met een vlag-
getje in de Chinese nationale kleuren en de 
Nederlandse driekleuren staat pontificaal in 
het midden. Aan het hoofd van de tafel zitten 
twee mannen: de een strak in een grijs pak met 
overhemd en stropdas, de ander in een zwart 
overhemd, bovenste knoopje los. Het zijn 
 respectievelijk Ole Bouman, toenmalig en 
tevens laatste directeur van het Nederlands 
Architectuurinstituut, en Mao Daqing, ‘exe-
cutive vice president’ van VANKE, een grote 
Chinese projectontwikkelaar. Tussen hen in 
staat een andere man, eveneens pakje dasje. 
Het is Halbe Zijlstra, de VVD staatssecretaris 
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bekend 
van onder meer forse bezuinigingen op cultuur 
(bijna 25% van het oorspronkelijke budget), 
de invoering van de eigen inkomstennorm voor 
culturele organisaties, en de door de  overheid 
geforceerde fusies die in architectuur land 
leidden tot Het Nieuwe Instituut en het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zijlstra 



is getuige van een historische gebeurtenis, 
de ondertekening van een samenwerkings
document in het kader van het Matchmaking
programma van het Nederlands Architectuur
instituut. Het doel is om Nederlandse en 
Chinese architecten te laten samenwerken 
rondom het vraagstuk van (goedkope) sociale 
woningbouw — een van de specialiteiten van 
Nederland. Binnen het door het NAi geïnitieerde 
Matchmakingprogramma treedt het Nederlands 
Architectuurinstituut op als koppelaar tussen 
de lokale projectontwikkelaar en Nederlandse 
architecten.
 De foto roept de vraag op: staat architectuur
cultuur in dienst van de praktijk en het eco
nomisch belang, of moet het hier juist kritisch 
op reflecteren? Ons antwoord laat zich raden. 
Wat architecten doen, en dan met name het 
uiteindelijke resultaat van hun werkzaamheden, 
heeft in bijna alle gevallen een dusdanige 
ingrijpende en langdurige impact op de sociale 
en fysieke leefomgeving, dat dit niet losge-
koppeld kan worden van het ontwerpproces. 
Het denken en reflecteren over deze impact 
vormt de kern van architectuurcultuur. Of 
zoals Joachim Declerck (Architecture Workroom 
Brussels) het omschreef: “architectuurcultuur 
bouwt letterlijk en figuurlijk aan een sociale 
en maatschappelijke agenda.”



 Op 4 september 1996 werd het eerste 
artikel op Archined gepubliceerd. Grasduinend 
door het omvangrijke Archined archief dat 
zich in de afgelopen 25 jaar heeft gevuld met 
essays, opinies en recensies ontdekte de 
redactie dat bepaalde onderwerpen  — niet 
geheel verwonderlijk  — aanhoudend terug-
keren, hoewel aanleiding en argumenten daar-
voor telkens verschillen. Als de afgelopen 
25 jaar een afbakening mag zijn om terug te 
blikken op de recente geschiedenis van het 
vakgebied, dan zien we dat een aantal ver
schuivingen hebben plaatsgevonden. Op dit 
moment lijkt de  pendule van de architectuur
cultuur zich in Nederland weer meer te 
bewegen richting kritische reflectie. Daar zijn 
genoeg aanleidingen voor: de wereldwijde 
impact van het doorgeschoten marktdenken, 
de MeToobeweging, de BlackLivesMatter
beweging, en de niets ontziende invloed 
van de COVID19 pandemie, zetten ons 
wereldbeeld in een andere realiteit en maken 
bepaalde problematieken meer zichtbaar. 
De recent uitgebrachte rapporten van het 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) laten zien — helaas niet voor het 
eerst — dat de door mensgedreven klimaat
verandering overal ter wereld leidt tot 
 onontkoombare extremen en onomkeerbare 



verwoestingen en uitroeiingen. Het alles
omvattende en schaal doorbrekende effect 
van deze confronterende inzichten en 
 tendensen draagt concrete argumenten 
aan voor veranderingen, verschuivingen, 
én voor een reflectieve architectuurcultuur.
 Met het langlopende multiproject 
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 een fysieke bijeenkomst. 
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? Waar 
staat de architectuur cultuur?
 In dit cahier zijn verschillende verhalen 
over architectuurcultuur gebundeld, vanuit 
Belgische en Nederlandse perspectieven, 
beschouwd vanuit instituties en vanuit 
particuliere initiatieven. 



 Sergio Figueiredo neemt in Ruimten 
van verzet: de kiemen van een nieuwe 
architectuurcultuur de lezer mee in de 
duikvlucht die de architectuurcultuur in 
Nederland sinds 2013 volgens velen maakt 
door de ineenstorting van de ondersteu-
nende infrastructuur. Hierna schetst 
hij een  perspectiefrijke toekomst voor 
 diezelfde architectuurcultuur aan de hand 
van enkele buitenlandse voorbeelden. 
 In haar bijdrage Architectuur als 
 luister oefening gaat Sereh Mandias in op 
de  aanleiding om samen met Elsbeth 
Ronner de verhalende podcast Windoog 
te maken, de redenen voor het bedrijven 
van architectuur kritiek zonder afbeeldingen, 
en het belang van architectuurkritiek 
die meer beschouwt dan het object alleen. 
 De tekeningen van Sophie Czich in 
het beeldessay Unwrappings verplaatsen 
architectuur uit haar context van esthe
tische renderingen en tech nische teke
nin gen, naar de rommelige werkelijkheid 
en midden in de sociale en ecologische strijd. 
 Sinds de eeuwwisseling wordt er 
in Vlaanderen geïnvesteerd in een rijke 
institutionele architectuur cultuur, 
met onder meer een levendig  ontwerpprijs  
vragenklimaat. Aanleiding hiervoor was 



de depolitisering van het opdrachtgevers
veld, zo legt Gideon Boie uit in Vlaamse 
architectuurcultuur voor beginners, maar 
oude gewoontes zijn moeilijk af te leren, 
zo blijkt. 
 Architectuur als façade of als onder-
steuning van Rob Ritzen gaat in op een 
hele andere vorm van architectuur cultuur, 
namelijk die van architectuur als civic 
duty. Aan de hand van een casestudy 
maakt de auteur  vastgoedstructuren 
zichtbaar die zich in Brussel toeleggen op 
tijdelijk gebruik en de rol die architecten 
hierin spelen. 





Ruimten van verzet: 
de kiemen van een nieuwe 
architectuurcultuur

 Sergio M. Figueiredo 

Ik moet bekennen dat ik mij altijd heb gestoord 
aan de voortijdige opheffing van het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) en de opzettelijk 
teweeggebrachte ineenstorting van de onder-
steunende infrastructuur voor Nederlandse 
architectuur in 2013. De drastische herziening 
van de Nederlandse culturele infrastructuur, die 
werd ingezet door het marktgestuurde ‘ cultuur -
beleid’ van toenmalig staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra, 
had ook desastreuze gevolgen voor de Neder-
landse architectuurcultuur. De sub sidies van de 
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
(IABR), Architectuur Lokaal, Archiprix, Europan 
en het Berlage Instituut — met andere woorden de 
instellingen en organisaties die de architectuur-
cultuur in Nederland grotendeels faciliteerden 
— werden ingrijpend verlaagd en het NAi werd 
omgevormd tot Het Nieuwe Instituut (HNI). Het 
waren tekens aan de wand: de  architectuur en 
haar cultuur werden aan de markt overgelaten.
 Hoewel sommige lezers misschien bekend 
zijn met de term ‘architectuurcultuur’, vragen 



anderen zich mogelijk af wat zij eigenlijk 
 be  tekent. In grote lijnen verwijst ‘architectuur-
cultuur’ (zij het ontoereikend) naar de notie dat 
er een bepaalde cultuur bestaat — specifieke 
principes, protocollen, uitgangspunten, 
 discoursen, ambities en praktijken — die samen-
hangt met en gevoed wordt door de architectuur 
en de bijbehorende media. Deze cultuur is 
evenzeer tot stand gekomen en ontwikkeld via 
glanzende, heroïsche architectuurafbeeldingen 
in dikke koffietafelboeken, als via diepgravende 
teksten en theoretische beschouwingen in 
academische tijdschriften. Het is een cultuur 
die zowel gedijt bij obscure podcasts met 
intieme gesprekken over ruimtelijk beleid, als 
bij drukbezochte tentoonstellingen over iconi-
sche gebouwen waar de nieuwste en beste 
architectuur wordt gepresenteerd. Het is een 
cultuur die groeit met elke polemische lezing, 
elk onstuimig debat en elke zelfpromotiepost 
in de stroom van berichten op de reguliere 
architectuurwebsites. In deze opvatting van de 
architectuurcultuur staan gebouwen en andere 
projecten weliswaar centraal, maar zijn het 
de media eromheen die gebouwen en projecten 
van betekenis voorzien. 
  Ondanks de onvermijdelijke verschillen 
tussen deze media is de onbenoemde constel-
latie waarvan ze deel uitmaken altijd al van 



 cruciaal belang geweest voor de architectuur. 
Tezamen maken ze architectuur toegankelijk 
door haar voor iedereen begrijpelijk en bespreek-
 baar te maken. In het beste geval stimuleert de 
architectuurcultuur ieder van ons om bewuster 
om te gaan met onze relatie tot de gebouwde 
omgeving. Ze stimuleert ons ruimtelijke erva-
ringen op waarde te schatten en deze door 
verschillende lenzen en perspectieven bekijken. 
In het beste geval stimuleert de architectuur-
cultuur ieder van ons een groter bewustzijn 
met betrekking tot onze relatie met de gebouwde 
omgeving. Uiteindelijk spoort dat ons allemaal 
aan om architectuur te zien als een fundamen-
teel maatschappelijk middel dat ons leven vorm -
geeft en onze blik bepaalt, ongeacht wie de 
eigenaar van een bepaald gebouw is en wie de 
rekening voor de bouw betaalt. De architectuur 
cultuur stimuleert niet alleen de bewustwording 
en de zichtbaarheid, maar ook de publieke 
waardering van de  architectuur. Het bespreken 
van architectuur maakt architectuur mogelijk.
  Echter, doordat de onzichtbare hand van de 
markt de Nederlandse architectuurcultuur 
het grootste deel van het afgelopen decennium 
heeft gestuurd, zien we ons geconfronteerd 
met de architectuurcultuur op haar slechtst. 
Met name het maatschappelijke debat over 
architectuur is onder druk komen te staan, 



waarbij de brede discussie steeds meer werd 
verdrongen door oppervlakkige zelfpromotie. 
Naarmate de aandacht in de architectuurcultuur 
verschoof van de opbouw van gemeenschap
pelijke vocabulaires en referentiekaders naar 
nogal obscure technische discussies en nar
cistische PRverhalen, begon de toenemende 
afwezigheid van enig architectuurdebat in 
Nederland steeds meer op te vallen. Zonder 
een bloeiende architectuurcultuur die de 
 maatschappelijke en culturele dimensies van 
architectuur helpt ontwikkelen, verspreiden 
en bediscussiëren, blijft er niets over om tegen 
het dominante economische discours in 
te gaan. In afwezigheid van dit zeer cruciale 
maatschappelijke debat is de architectuur 
een platte, holle schim van zichzelf geworden.

Kiemen van verzet

Hoewel de situatie er momenteel somber uit 
ziet, biedt het ook mogelijkheden om anders 
te denken en te doen. Als we in Europa kijken, 
en dan met name naar de randen van het vak
gebied, zien we daar bemoedigende initiatieven 
van een aantal bloeiende architectuurculturen 
die worden ontwikkeld zonder royale overheids
steun. Het zijn culturen die zich niet voegen 



naar de huidige, door economische wetmatig
heden gestuurde situatie, maar zich daar juist 
krachtig tegen verzetten. Het zijn  culturen die 
alternatieve modellen ontwerpen, uittekenen 
en in praktijk brengen, en die laten zien dat er 
andere manieren bestaan om met architectuur 
om te gaan. Manieren die niet alleen mogelijk, 
maar ook hard nodig zijn. In heel Europa zijn 
jonge architecten bezig met het creëren van 
nieuwe architectuurculturen die het maat
schappelijke debat nieuw leven kunnen 
inblazen en die via architectuur, urgente maat
schappelijke, culturele en economische kwes
ties aan de orde stellen. Met dat doel voor 
ogen creëren ze ware verzetsruimten die zowel 
conceptueel als fysiek zijn. Het gaat niet om 
sporadische oprispingen: de verschillende 
benaderingen vertegenwoordigen een gemeen
schappelijk streven om het architectuurdebat 
open en inclusief te maken, alsook een streven 
naar architecturaal experimenteren en directe 
betrokkenheid. Deze inspanningen maken 
architectuur weer maatschappelijk relevant.
 Een van de eerste en meest zichtbare 
pogingen om architectuur weer maatschappe
lijke relevantie te geven, was ook een duidelijke 
aanwijzing dat de bestaande situatie niet 
langer aanvaardbaar was voor een nieuwe 
generatie architecten. In Spanje leidde de 



opkomst van verschillende collectieven tot 
nieuwe manieren om architectuur te maken en 
om de architectuurcultuur te veranderen. 
Deze collectieven, die kritisch staan tegenover 
de kantoorcultuur en hoogconjunctuur (en 
laagconjunctuur) in de bouw, baseerden zich 
op morele en politieke standpunten, han-
teer den activistische strategieën en zetten 
architecturale instrumenten en vaardigheden 
in ten behoeve van ge deelde maatschappelijke 
doelen. Deze collectieven — praktijken van 
zelfbeheer en stedelijk verzet — verwierpen 
zaken als architecturaal auteurschap, spektakel -
projecten en vastgoedspeculatie en richtten 
zich in plaats daarvan op het ontwikkelen van 
alternatieve praktijken en discoursen voor 
een architectuur die ge meenschappelijk en 
sociaal was. 
 De subversieve aanpak van het in Sevilla 
gevestigde Recetas Urbanas [↗], die in 
 verschillende stedelijke gebieden ingrijpt en 
de bewoners activeert via zelfbouw, lokale 
participatie, en het onderzoeken van lacunes 
in admini stratieve structuren, is slechts één 
voorbeeld van de inventieve manier waarop 
deze collectieven zich met de maatschappe-
lijke werkelijkheid bezighouden. Hun be -
trokkenheid bij de gemeenschap, die zeer 
uiteenlopende vormen aanneemt, is het 

https://recetasurbanas.net/


belangrijkste element van deze nieuwe 
 praktijken. Gemeenschappen kunnen via co- 
auteurschap participeren in de verschillende 
stadia van architectuur: van ontwerp en 
 constructie tot het in gebruik nemen van de 
ruimte. Om dit te kunnen realiseren zijn de 
 collectieven afhankelijk van de ontwikkeling 
van netwerken op het gebied van infor matie-
voorziening en -verspreiding, directe betrok-
kenheid en een brede maatschappelijke 
discussie. Hierdoor wordt het publiek niet 
alleen in staat gesteld om de architectuur te 
begrijpen en te bespreken, maar ook om hun 
eigen standpunten te ontwikkelen.
 Veel van dit werk is erop gericht het 
onzichtbare zichtbaar te maken en dat is ook 
de voornaamste strategie van het Portugese 
collectief Space Transcribers [↗]. Door middel 
van werkgroepen en andere co-creatiepraktijken 
hebben zij manieren ontwikkeld om in contact 
te komen met achtergestelde gemeen-
schappen. Samen met deze gemeenschappen 
gebruiken ze verschillende methodes   — van 
video tot maquette — om doorleefde ervaringen 
te communiceren zodat anderen de complexe 
werkelijkheid van zulke gemeenschappen 
kunnen erkennen en begrijpen. Door deze 
manier van werken worden gemeenschappen 
op een informele en emotionele manier bij de 

https://www.spacetranscribers.com/EN/


architectuur betrokken en wordt die architec-
tuur ook een ruimte van gedeelde verbeelding. 
 Door participatiemodellen worden 
 be  staande strategieën voor publicatie en 
 distributie grondig herzien. In Litouwen heeft 
een groep jonge architecten en studenten 
ge des illusioneerd door de beperktheid van het 
discours en het gebrek aan debat in architectuur 
publicaties zich verenigd in de losjes ge -
organiseerde Architektūros Fondas [↗]. Hun 
doel is simpelweg om het maatschappelijke 
debat over architectuur zichtbaarder en 
 inclusiever te maken, maar hun missie is om 
de kwaliteit van gebouwen en ruimten te 
 verbeteren door kennis over architectuur bij 
een breed publiek te vergroten. Daarom praten 
ze niet alleen over architectuur, maar helpen 
ze ook anderen om dat te doen. Ze hebben 
bijvoorbeeld het concept van de ‘decentrale 
publicatie’ ontwikkeld. Twee keer per jaar 
verzamelen ze bijdragen — dat kunnen pod
casts, geschreven stukken, illustraties of 
gedichten zijn — over verschillende thema’s, 
maar in plaats van deze zelf te publiceren, 
delen ze deze bijdragen met bestaande 
 publicaties en platforms. Zo probeert deze 
vrijwilligersgroep een netwerk op te bouwen 
van samenwerkings partners om zo de 
 architectuurcultuur opnieuw vorm te geven, 

https://www.archfondas.lt/


gevestigde dominante  discoursen van binnen uit 
te bevragen en bestaande architectuurmedia 
langzaam aan te heroriënteren.
 De Britse groep New Architecture Writers 
(N.A.W.) [↗] onderschrijft het idee dat het soms 
beter is de bestaande architectuurcultuur 
van binnenuit te veranderen. Deze groep 
richt zich op mensen van kleur, die onderver
tegenwoordigd zijn in de ontwerpjournalistiek 
en het tentoonstellingscircuit. Ze ontwierpen 
een  jaarprogramma dat de ontwikkeling 
van opkomende schrijvers (gratis) onder
steunt, hen de ruimte biedt om een kritische 
stem te ontwikkelen, en hen de nodige 
instrumenten aanreikt om toe te treden tot 
het architectuurmedialandschap. Het pro
gramma is bedoeld om door middel van 
werkgroepen, schrijfopdrachten en het één
opéén mentorschap van ervaren critici, 
een groep schrijvers te ondersteunen die het 
architectuurdiscours kan verrijken met een 
meer diverse manier van denken, schrijven 
en begrijpen van de gebouwde omgeving. 
N.A.W. probeert, net zoals Architektūros 
Fondas, doelbewust te infiltreren in vastge
roeste medialandschappen en hun vaste 
publiek bloot te stellen aan andere ervaringen, 
richtingen, mogelijkheden en denkwijzen. 
Het doel is om verandering in gang te zetten 

http://newarchitecturewriters.org/
http://newarchitecturewriters.org/


en bestaande aannames te herijken en 
herformuleren.
 Een andere strategie is het aanpassen 
van bestaande formules of het creëren 
van nieuwe formules voor een alternatief 
architectuurdebat. Het van oorsprong 
Oostenrijkse, maar inmiddels wereldwijd 
opererende Mies.TV [↗] doet dit door video 
interviews af te nemen, waarin allerlei 
aspecten van architectuur aan de orde 
komen. Op basis van informele interviews 
met (meestal) architecten verzamelt deze 
door studenten geleide groep uiteenlopende 
meningen over diverse onderwerpen. Ze 
gebruikt video voor het ontwikkelen van con
ceptuele kaders, die als brandstof worden 
gebruikt voor live uitgezonden discussies. 
Door middel van deze video’s en debatten 
probeert de groep architectuur te de  mystifiëren 
en toegankelijker te maken om uiteindelijk 
het maatschappelijke debat te verbreden.
 De deelnemers aan het tentoonstellings
project Unfolding Pavilion [↗] zijn al net zo 
vastbesloten om het discours te verbreden 
en ruimte te maken voor alternatieve 
gesprekken in en rond de architectuur, maar 
dan door middel van incidentele interventies. 
Sinds 2016 organiseert de groep korte, 
intense tentoonstellingen als parallelle 

https://www.miestv.com/
https://unfoldingpavilion.com/


 tijdelijke evenementen bij elke editie van de 
Architectuurbiënnale van Venetië. Ze ver
kennen thema’s die zowel geïnspireerd zijn 
door, als een reactie zijn op de verrassende 
tentoonstellingsruimtes. Door significante, 
maar normaal ontoegankelijke gebouwen 
in Venetië te gebruiken, creëert de groep 
doelbewust botsingen tussen architectuur 
en tentoonstelling, gestructureerd door 
meeslepende ruimtelijke en architecturale 
verhaallijnen. Unfolding Pavilion gebruikt 
dit type tijdelijke locaties om nieuwe 
 referentiekaders te ontwikkelen die alter
natieve gesprekken op gang kunnen brengen 
en opvattingen over architectuur en haar 
discours kunnen veranderen. In de ‘gevor
derde’ tentoonstellingsruimte verbeelden 
in opdracht gemaakte werken de verborgen 
facetten van de geschiedenis en de culturele 
context van de locatie.
 Dit zijn weliswaar slechts enkele van de 
verschillende onafhankelijke organisaties 
die in Europa actief zijn, maar ze laten ons 
wel een glimp opvangen van wat de toekomst 
van de architectuurcultuur zou kunnen zijn. 
De architectuurcultuur van de toekomst 
moet opnieuw — via video’s, werkgroepen, 
incidentele tentoonstellingen, decentrale 
publicaties of formules die nog niet bedacht 



zijn — een bredere maatschappelijke be 
trokkenheid en discours creëren.
 Deze inspanningen, die zich in de marge 
van het vak en de discipline ontwikkelen, 
berusten bovendien op open structuren en 
losse organisaties die wendbaar genoeg 
zijn om snel op veranderende omstandig
heden te reageren en alternatieve vormen 
van uitwisseling aan te gaan. Qua verschei
denheid en diversiteit maken ze een meer
voudig begrip van architectuur mogelijk dat 
voller en rijker is dan dat van het beperkte 
dominante discours, dat vooral door eco
nomische belangen wordt gestuurd. In feite 
introduceren deze onafhankelijke, sporadi
sche, zelfgeorganiseerde initiatieven nu 
al nieuwe kritische ideeën in de architectuur 
en ontwikkelen ze nieuwe betekenislagen. 
Ze herinneren ons eraan, dat de architectuur 
het gesprek kan en moet aangaan over 
meer dan oppervlakkige façades, specta
culaire vormen of banale interieurs. Dit 
gesprek moet niet alleen kritische vragen 
opwerpen over de rol van architectuur in de 
privatisering van de openbare ruimte of 
de opmars van technologie in ons leven, maar 
ook over de manier waarop de architectuur 
zich kan en moet bezighouden met de 
grote uitdagingen waar we vandaag de dag 



voor staan, van klimaatverandering tot 
maatschappelijke rechtvaardigheid. De 
architectuur moet dringende kwesties aan 
de orde stellen en haar verschillende 
 communicatiemiddelen gebruiken als in
strumenten voor het scheppen van betrok
kenheid en voor het problematiseren van 
meer algemene kwesties. 
 In Nederland ontwikkelen zich soort
gelijke praktijken, van digitale platforms 
die vraagtekens zetten bij de veranderingen 
in onze omgeving, zoals Failed Architecture 
[↗], tot lezingen en dis cussies over nieuwe 
vormen van architectuurproductie, zoals 
de TALKS about architecture [↗], die 
 architectenbureau De Kort Van Schaik in 
Rotterdam organiseert, en rough zines 
waarin vraagtekens worden geplaatst bij 
hedendaagse stedelijke omstandigheden, 
zoals die van Onomatopee Projects [↗] 
in Eindhoven. Al deze initiatieven maken 
ruimte voor verzet tegen al te  simpele ver-
halen over vorm, en vergroten de reikwijdte 
van de architectuur tot voorbij de winst-
beluste bedoelingen van ontwikkelaars 
en de bouwsector. Dergelijke initiatieven 
zijn in Nederland tot nu toe vooral beperkt 
gebleven tot de kringen van architecten, 
stedenbouwkundigen en  landschaps -

https://failedarchitecture.com/
https://failedarchitecture.com/
http://www.talks-about-architecture.eu/
https://www.onomatopee.net/


ontwerpers. Ze zijn echter de kiem voor de 
herontdekking van het intellectuele project 
van de architectuur, als een kracht die de 
maatschappij vorm kan geven en waardoor 
de maatschappij his torisch is gevormd. 
Als deze initiatieven op consistente en 
zichtbare wijze worden gekoesterd, door 
middel van maatschappelijke betrokken-
heid en inclusieve gesprekken, kunnen 
ze ook de basis ingrediënten vormen voor 
een nieuwe architectuurcultuur.

Een nieuwe architectuurcultuur?

De nieuwe architectuurcultuur moet 
 architectuur kadreren en omarmen als de 
belichaming van de ideologieën, concepten, 
waarden en effecten van de menselijke 
expressie. Misschien is de belangrijkste 
les die we uit al deze onafhankelijke 
inspanningen in Nederland en daarbuiten 
kunnen trekken, dat de overheidssteun 
voor de architectuurcultuur blijft afnemen, 
en het nu dus aan de vakgemeenschap 
is. De vraag waar ieder van ons zich 
mee geconfronteerd ziet is: zijn wij bereid 
te werken aan de verandering die de 
 architectuurcultuur nodig heeft? 



 Hoewel we niet in staat zijn de sys-
temische omstandigheden die de huidige 
staat van de architectuurcultuur hebben 
bepaald, significant te veranderen, kunnen 
we ons wel allemaal individueel en collectief 
inspannen om een meer geëngageerd en 
inclusief publiek discours te ontwikkelen en 
om actief deel te nemen aan deze ont-
luikende architectuurcultuur. Kunnen wij 
de architectuur waarderen om meer dan 
alleen haar economische waarde? Kunnen 
wij zowel betrokken zijn bij de culturele 
dimensie van architectuur, als bij haar 
 historische en intellectuele project? En 
kunnen we dat doen op een manier die voor 
iedereen toegankelijk en begrijpelijk is? 
 De architectuurcultuur moet zich net 
als vroeger ook nu weer richten op het 
bevorderen van het maatschappelijke debat 
en wel op een actieve manier, die kan 
 bijdragen aan een inclusieve architectuur-
discussie. Daartoe moet de nieuwe 
 architectuurcultuur het architectuurdis-
cours en de architectuurpraktijk doel gericht 
in een bredere context plaatsen en ons 
eraan herinneren hoe beide ons dagelijks 
leven blijven vormgeven. Daarom is er 
behoefte aan een architectuurcultuur die 
kritisch, maar helder kan reflecteren op 



het raakvlak tussen de architectuur en 
de hedendaagse cultuur. Deze nieuwe  
architectuur cultuur moet ons herinneren 
aan de  centrale rol die de architectuur 
in elke samenleving speelt en tegelijker
tijd ruimte maken voor maatschappelijk 
en politiek engagement. In deze nieuwe 
architectuurcultuur worden architec to
nische bouwwerken niet langer uitsluitend 
besproken als zwijgzame objecten, maar 
in plaats daarvan wordt de architectuur 
besproken als een cruciale discipline die 
ons dagelijks leven structureert en vorm
geeft. Deze nieuwe architectuur cultuur 
moet kunnen worden gebruikt als een 
strategisch instrument om vragen op te 
werpen, standpunten te ontwikkelen, 
ideeën te introduceren en gesprekken 
op gang te brengen. Deze nieuwe cultuur 
moet vraagtekens plaatsen bij de 
 architectuurpraktijk en deze uiteindelijk 
naar nu nog onvoorstelbare nieuwe 
 richtingen en hoogten stuwen.
 De nieuwe architectuurcultuur moet, 
hetzij via de diepgaande kennis die in de 
gangen van onderzoekstentoonstellingen 
wordt verzameld, hetzij via het steunen 
van tot minderheden behorende schrijvers, 
tot stand komen door steeds bredere 



 perspectieven te ontwikkelen en onder
steunen. De architectuurcultuur, die even
zeer door gewone televisieprogramma’s 
over renovaties als door decentrale 
 publicaties tot stand wordt gebracht, 
moet er doelgericht en actief voor zorgen 
dat de band tussen het publiek en de 
architectuur nieuw leven wordt ingeblazen. 
De nieuwe architectuurcultuur moet, of 
het nu gaat om de thema’s van triënnales, 
biënnales en tentoonstellingen, of om die 
van kritische online platforms, de bewust
wording stimuleren van maatschappelijke 
debatten over de dringende kwesties 
van het moment. Dit moet zij benaderen 
vanuit het perspectief van de architectuur 
over die kwesties, en tegelijkertijd de 
rol van architectuur daarin ter discussie 
te stellen. 
 Kunnen we de hedendaagse logistieke 
toeleveringsketens, de reorganisatie van 
arbeid, politieke polarisatie, maatschap
pelijke rechtvaardigheid, de woning
bouwcrisis, de klimaatcrisis en de rol van 
technologie begrijpen door openlijk te 
 discussiëren over de (vaak medeplichtige) 
rol van architectuur in de onderliggende 
systemen? Kunnen we potentiële 
 kwesties en problemen blootleggen door 



nieuwe discoursen en perspectieven 
op architectuur te ontwikkelen? Kunnen 
we de architectuur weer operationeel 
maken? Kan ze opnieuw een culturele en 
kritische praktijk worden?
 Uiteindelijk is architectuurcultuur wat 
wij — als architectuurprofessionals, 
 studenten, docenten, curatoren, auteurs, 
historici, critici en uitgevers — ervan 
maken. Het is aan ons om de ruimte te 
scheppen en de kiem te leggen die deze 
nieuwe, geëngageerde architectuur
cultuur tot werkelijkheid kan maken. Het 
is aan ons om meer ruimte te scheppen 
voor discussie en waardering, om de 
mogelijkheid te scheppen voor een robuust 
maatschappelijk discours. Zoals Thomas 
Aquilina, een van de medeorganisatoren 
van het programma van de N.W.A., 
stelde in Learning to See through Walls: 
Addressing Race and Space with the New 
Architecture Writers: “We moeten deze 
transformatie samen bewerkstelligen, 
het is niet voldoende om ons solidair te 
verklaren.” De architectuur kan er alleen 
maar baat bij hebben.





Architectuur als luisteroefening

 Sereh Mandias

“Niet zo”

Het is een winderige middag in Nieuw-Bergen, 
een dorp in het noorden van Limburg. We staan 
aan de voet van een klein torentje genaamd 
Landmark Nieuw-Bergen en vragen aan 
 passanten wat zij van de nieuwe toevoeging 
aan het dorpshart vinden. “Niet zo” dus. 
Desgevraagd voegt een dorpsbewoonster 
eraan toe: “Ik vind het een lelijke toren.”
 Niet veel later zitten we aan tafel bij 
Sandor Naus en Job Floris van Monadnock, 
de  architecten van het gebouw in kwestie. 
We horen hoe het ontwerp van de toren tot 
stand is gekomen en hoe ze hebben geprobeerd 
het gebouw tegelijkertijd herkenbaar, maar 
ook vervreemdend te maken. Een verhaal dat 
voor ons architecten volledig navolgbaar is, 
maar blijkbaar niet aankomt bij de mensen in 
Nieuw-Bergen zelf. Er lijkt sprake van een kloof 
tussen de intenties van de architecten en de 
perceptie van het bredere publiek. 
 In aanloop naar de oprichting van Windoog, 
de podcast over architectuur die Elsbeth Ronner 
en ik sinds 2018 maken, zagen we dat de ge-



schreven architectuurkritiek er niet goed voor-
stond in Nederland. Het aantal vakinhoudelijke 
tijdschriften met een brede achterban was 
geslonken. Enkele hadden de economische 
crisis overleefd, maar moesten aan slagkracht 
inleveren en voor hun content zwaarder leunen 
op door architectenbureaus zelf aangeleverde 
tekst en beeld. Bovendien blijven de discussies 
die zich in vakinhoudelijke media ontwikkelen 
gewoonlijk buiten het blikveld van het bredere 
publiek. Ook in de algemene pers wordt weinig 
aandacht besteed aan architectuur. Dag-
bladen bieden slechts sporadisch ruimte aan 
 architectuurbesprekingen, en als ze dat doen 
benaderen ze gebouwen vaak als geïsoleerde, 
esthetische objecten waar je een x-aantal 
ballen aan kunt geven. Het formuleren van 
gefundeerde kritiek voorzien van een context en 
een historische, sociologische of theoretische 
bespiegeling is zeldzaam. Wel is er een enorme 
overdaad aan flitsende beelden die, vergezeld 
van meegeleverde teksten maar zonder veel 
context, hun weg vinden naar koffietafeltijd-
schriften en designblogs. Elsbeth en ik hadden 
het idee dat deze verschraling en versnippering 
de afstand vergroot tussen de context waarin 
architectuur tot stand komt (de bureaus, 
de vakinhoudelijke discussies, de kritiek) en de 
maatschappelijke realiteit waarin zij wordt 



geplaatst en in het bijzonder de mensen die 
de gebouwen gebruiken en bewonen. Dit is ook 
de afstand die we ervaarden in de aflevering 
over Landmark NieuwBergen. Het verhaal van 
de ontwerpers en dat van de NieuwBergenaren 
liep volledig langs elkaar heen.
 Wij waren niet de enige die deze verzwakking 
van het debat over architectuur signaleerden. 
Eind 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie een open oproep getiteld 
Ruimte voor ontwerpkritiek. Hiermee wilde het 
fonds initiatieven stimuleren die op zoek gingen 
naar nieuwe modellen voor ontwerp kritiek. 
Als podcastluisteraars fantaseerden wij al 
langer over de potentie van de podcast voor 
architectuurkritiek. Het was deze open oproep 
die ervoor zorgde dat wij onze speculaties in 
actie konden omzetten. 

Een nieuw medium

“Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een gebouwd 
manifest, een gestrande droom, een uitkomst 
van een toevallige samenloop van omstandig
heden. In gesprek met architecten, gebruikers 
en opdrachtgevers gaat Windoog op zoek naar 
de dromen die besloten liggen in het beton, glas 
en de baksteen van de hedendaagse architectuur.”



 Zo beginnen we iedere aflevering van 
Windoog. Het markeert de ambitie en laat zien 
wat voor soort podcast we maken. Windoog 
is een narratieve podcast. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een interviewpodcast, leunt de 
narratieve podcast veel meer op editen om een 
verhaal te vertellen. Hierbij kun je putten uit 
interviews, geluiden, muziek, aangevuld met 
een host die het verhaal vertelt. Het is een 
complex geheel om te maken, zeker voor auto
didacten als wij. En dat terwijl het de kunst is 
om het voor de luisteraar juist niet complex 
te laten zijn, om een helder en aansprekend 
narratief uit te stippelen, dat onderweg genoeg 
verrassingen en ontdekkingen bevat om te 
blijven boeien. We worden er steeds beter in. 
 Toen dit project startte, was de podcast 
nog een relatief nieuw medium en bestonden 
er nog geen Nederlandstalige podcasts over 
architectuur. We begonnen dan ook met een 
hele reeks vragen. Welk format kiezen we? 
Hoe structureer je een verhaal waar je naar 
luistert, in plaats van leest? Welke onderwerpen 
lenen zich voor een podcast? Maar ook de 
meer prozaïsche vragen als: welke apparatuur 
heb je nodig en hoe monteer je audio?
 We hebben in die eerste tijd nauwgezet 
geluisterd naar podcasts die ons inspireerden. 
Zoals This American Life, dé narratieve podcast 



van Amerikaanse bodem. Iedere aflevering draait 
rondom één thema. This American Life leerde 
ons hoeveel informatie je in een podcast 
binnen een korte tijd kunt overbrengen, zowel 
qua inhoud als qua sfeer. Met nabewerking 
kun je heel doelgericht de juiste fragmenten 
selecteren en zo op een vanzelfsprekende 
manier verschillende perspectieven naast 
elkaar laten bestaan. Door het toevoegen van 
muziek en door betrokkenen zelf aan het 
woord te laten, al dan niet op locatie, kun je 
een sterke atmosfeer oproepen. Al deze lagen 
liggen in een podcast over elkaar heen en 
maken het, als je ervoor kiest om het zo in te 
zetten, tot een compact medium.
 We leerden ook veel van mensen uit de 
podcastscene, waar we door deze podcast 
ingezogen zijn. We leerden de technische 
trucs van audiobewerking, maar ook methodes 
om narratieve podcasts verhalend interessant 
te maken. Om de nieuwsgierigheid te prik-
kelen leerden we cliffhangers in te bouwen, 
waarmee we de luisteraar gedurende de 
 podcast vragen aanreiken, die we dan later 
beantwoorden. Ook leerden we hoe je met 
een voice-over je stem kunt inzetten om bete-
kenis, spanning of emotie in het verhaal te 
brengen, en hoeveel dat uitmaakt voor een 
luisteraar. Het maken van deze podcast heeft 



ons bovendien opnieuw leren schrijven. Want 
hoewel het audio is, schrijven we van iedere 
aflevering een volledig script. Het maken 
van een narratieve podcast is daardoor tijds-
intensief en zou niet mogelijk zijn zonder 
de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie.

De ingrediënten

“De ingangshal waar je binnenkwam… was 
dus de volledige drie verdiepingen hoge zaal. 
En dan zou hier, in het midden, een grote ronde 
balie komen… waar je je kaartje kon kopen.” 
De galm in de geluidsopname maakt dat de 
hoogte van de ruimte direct voelbaar wordt. 
De van ouderdom krakende stem is van Herman 
Zeinstra, architect van het Scheringa Museum 
in Opmeer, een gebouw dat vanwege het 
 faillissement van Dirk Scheringa en zijn DSB-
bank nooit als museum in gebruik is genomen. 
Door wat hij zegt, en de leegte die weerklinkt in 
de akoestiek van de opname, kost het geen 
moeite om je aan zijn zijde te wanen tijdens de 
rondleiding door het gebouw.
 Het is het openingsinterview van de eerste 
aflevering van Windoog. Verderop in de afle-
vering spreken we met de burgemeester van 



Opmeer — “een dorp met elfduizend mensen, 
en dubbel zoveel koeien” — die vanuit zijn 
eigen ervaring vertelt wat de komst van dit 
museum zou hebben betekend voor Opmeer. 
En we spreken met Emily Ansenk, die als 
toenmalig directeur van het museum 
opdrachtgever was van het nieuwe gebouw. 
Aan de hand van een stapel verslagen van 
bouwvergaderingen en boekjes met renders 
reconstrueert ze feilloos de ambities en 
ideeën van het project: “[Scheringa] wilde 
ook heel graag een museum van baksteen, 
het moest een familiaire warmte uitstralen 
in zijn idee. […] en daar zat ook een koppeling 
naar de schilders uit zijn collectie, naar de 
detaillering, vakmanschap, dingen die mooi 
gemaakt zijn en enigszins terugkijken op de 
oude tijd.”
 Het zijn de vaste ingrediënten van iedere 
aflevering. Eén project als uitgangspunt, 
dat vanuit drie verschillende perspectieven 
besproken wordt. De ruggengraat wordt 
gevormd door de architect die een rondleiding 
geeft door het gebouw. De opdrachtgever, 
die vertelt over de ontstaansgeschiedenis en 
de intenties van het project. En nog een 
derde perspectief, afhankelijk van de insteek 
die we kiezen voor de aflevering. Deze drie 
interviews verknopen we met elkaar door 



middel van een voiceover, waarin we ver
banden leggen en onze eigen interpretatie 
van het gebouw voor het voetlicht brengen. 
In een tijdsbestek van 35 minuten openen 
we zo een hele wereld rondom een gebouw 
en proberen we de gelaagdheid van het 
architectonisch project in geluid te vatten.

Woorden of beelden

Er zit natuurlijk iets contraintuïtiefs in het 
spreken over gebouwen, omdat de architec
tuur zo’n visueel medium is. Binnen de 
 architectuur zijn we zo gewend om gebouwen 
met een oogopslag tot ons te nemen, dat 
het in eerste instantie ongemakkelijk voelt 
om het beeld volledig buiten beschouwing 
te laten. Maar een beeld toont niet alles. 
Het laat niet zien wat er allemaal achter een 
project schuilgaat: de overwegingen van 
de architect en opdrachtgever, uiteenlopende 
krachten die op een project van invloed zijn 
geweest en de redenen waarom bepaalde 
keuzes gemaakt zijn. Het ene zintuig maakt 
plaats voor het andere. De akoestiek tijdens 
een rondleiding voert je mee door de ruimtes 
en brengt het gebouw op een andere manier 
tot leven. De stemmen van de betrokkenen 



brengen je heel dicht bij de persoonlijkheden 
en verhalen die een project mogelijk hebben 
gemaakt.
 Door de afwezigheid van beeld worden 
we als makers gedwongen veel preciezer te 
zijn in onze beschrijvingen. Hoe omschrijven 
we het gebouw voor de luisteraar? Wat is 
wel en wat is niet belangrijk? Waar houdt 
de beschrijving op en begint de interpretatie? 
En wat ís onze interpretatie? Dit is bij 
het maken van een aflevering nooit direct 
duidelijk, maar komt voort uit de interviews 
die we afnemen en gesprekken die we er 
binnen de redactie over voeren. Vervolgens 
moeten we de juiste woorden vinden. 
We worden zo gedwongen beter en langer 
te kijken. Deze vertraging maakt dat we uit
eindelijk meer en scherper zien.

Architectuur is een cultureel gegeven

“Het ding wil namelijk ook zijn wat de andere 
dingen in het bos zijn. Dus het verval… 
het verval moet erin zitten. En toen hebben 
we ook gewoon die platen die we uitgezaagd 
hebben, ook naar het noorden laten vallen. 
Dat betekent dat ze op een gegeven 
moment, dan komt er gewoon mos op en 



het wordt groen en dat gaat lang duren, 
en dat vind ik helemaal niet erg, maar het is 
wel een teken van verval. Net zoals die 
modellen kapotgemaakt worden door de 
natuur, hebben wij even een handje geholpen, 
zeg maar…” Dit zijn de woorden van Erick 
de Lyon, de kunstenaar die samen met 
RAAAF tekende voor de transformatie van 
de voormalige deltagoot in het Waterloopbos 
tot het Deltawerk //. Hij spreekt associatief, 
meestal zonder zijn zinnen af te maken, 
maar met veel gevoel. 
 De vorm die we hebben gekozen voor 
Windoog en het format dat we gaandeweg 
hebben ontwikkeld, hangt nauw samen met 
hoe we architectuur zien: niet als een tech
nische prestatie of esthetisch object, maar 
als een cultureel gegeven dat onlosmakelijk 
verbonden is met de tijd waarin het ontstaat, 
en hier zowel door wordt gevormd, als 
van invloed op kan zijn. Architectuurkritiek, 
zo vinden wij, zou gebouwen moeten bena
deren als het resultaat van een complex 
geheel van belangen, mogelijkheden, ver
eisten en voorkeuren. In Windoog proberen 
we (een deel van) dat krachtenveld te ont
rafelen en inzichtelijk te maken. 
 Vanuit ons begrip van architectuur volgt 
dat architectuurkritiek er onder meer is 



om de architectuur te situeren binnen zijn 
culturele en maatschappelijke context. 
Toen we van start gingen met de podcast 
formuleerden we dit expliciet als architec-
tuurkritiek voor een breed publiek. We 
wilden de geïnteresseerde niet-professionele 
luisteraar meenemen in architectonische 
ontwikkelingen en projecten, samen met 
de verhalen die hierachter schuilgaan. Om 
dit ook in onze organisatie te verankeren 
hebben we bij de start van Windoog een 
brede redactie samengesteld waarmee we 
de onderwerpkeuze en insteek bepalen. 
Naast Elsbeth Ronner (architect) en mijzelf 
(architect en filosoof) bestaat de redactie 
uit Saskia Naafs (socioloog en journalist), 
Stef Bogaerds (stedenbouwkundige) en 
Bart Tritsman (historicus).
 Inmiddels moeten we deze ambitie wat 
nuanceren. Ja, door de hopelijk aanspre-
kende onderwerpkeuze, maatschappelijke 
relevantie van de gebouwen, de uiteen-
lopende perspectieven en de manieren 
waarop we de verhalen vertellen, proberen 
we niet-professionals te interesseren 
voor architectuur. Tegelijkertijd willen we 
de professionals onder onze luisteraars 
ook vanuit dit bredere perspectief naar de 
architectuur laten kijken.



 Voorlopig bereiken we met Windoog 
vooral een vakpubliek. Dat komt door ons 
eigen netwerk en omdat we chronisch tijd 
tekort komen om het bestaan van Windoog 
goed te communiceren. We hebben ideeën 
over samenwerkingen met algemene media, 
maar we hebben dit nooit actief nagejaagd. 
Na het maken van een aflevering moeten 
we gewoonlijk even bijkomen. Daarnaast 
lukt het, ondanks onze pogingen, nog niet 
altijd om jargon te vermijden of vak  in houde-
lijke uitspraken goed uit te leggen voor de 
niet-ingevoerde luisteraar. Het is een  lastige 
balans. Langzaamaan dringt zich de vraag 
op of je eigenlijk wel iets kunt maken dat 
zowel voor een vakpubliek, als voor de niet-  
professional interessant is. We hebben beide 
kritieken wel eens gekregen. Enerzijds dat we 
teveel jargon gebruiken voor de niet- in ge-  
voerden, anderzijds dat de architec tonische 
materie te oppervlakkig wordt behandeld 
voor de architect-luisteraar. Het is een 
dilemma dat we nog niet hebben opgelost. 

De podcast als kritiek

“Wat een heel belangrijk gesprek was, 
was dat het museum aangaf dat ze meer 



zichtbaar wilden zijn. Dus ze vonden het op 
zich heel fijn dat wij de entree in die oude 
Lakenhal wilden behouden. Maar die 
gesloten muur, dat vonden ze eigenlijk wel 
heel gesloten voor een museum.” We zitten 
aan een tafel in Museum de Lakenhal waar 
architect Ninke Happel vertelt over de 
weerstand vanuit de stad tegen bepaalde 
onderdelen van de voorgenomen trans
formatie en hoe zij die weerstand als 
architecten en museum altijd met open 
vizier tegemoet zijn getreden. “Dus die 
mensen die daar bezwaar tegen voelden, 
die zijn ook uitgenodigd en we hebben 
daar veel gesprekken over gevoerd en 
 uiteindelijk ontstond ook vrij snel, niet 
zozeer nog bij ons, maar bij het museum, 
het besef dat het toch ook wel een heel 
bijzonder artefact uit de geschiedenis is, 
en dat we dat eerder als een gegeven 
moesten nemen en vanuit daar dan naar 
openheid moesten zoeken, dan dat we 
per se die gesloten muur moesten gaan 
verslaan.”
 Goede architectuurkritiek maakt het 
mogelijk om een weloverwogen oordeel te 
vellen over een gebouw of een ontwikke
ling. Architectuurkritiek zien we dus niet 
zozeer als de inname van een duidelijk 



standpunt, maar veel meer als het begrijpen 
van de betekenis van een project binnen 
bredere architectonische en maatschap
pelijke discussies. Op basis hiervan ver
helderen we in Windoog wat de criteria 
zijn die je kunt gebruiken om tot een 
 oordeel te komen. We beschouwen de 
architectuur dus van iets meer afstand en 
vanuit velerlei invalshoeken. Met de pro
jectkeuze en wie we aan het woord laten, 
geven we richting aan de discussie. 
Zo situeren we de kritiek niet zozeer bij 
ons, maar tussen ons en de luisteraar, 
die op basis van de podcast zelf tot een 
gefundeerd oordeel kan komen. 
 In een stevige architectuurcultuur is 
architectuur verankerd in de maatschappij 
als iets dat twee kanten op werkt. Waar 
we zagen dat er bij Landmark Nieuw
Bergen vooral onbegrip heerste tussen 
architect en gebruiker, is Museum de 
Lakenhal een mooi voorbeeld van hoe het 
de architecten en opdrachtgever is gelukt 
om de transformatie al gedurende het 
proces te laten landen in de stad.  
 Dat is ook wat we met Windoog hopen 
te doen. We willen de architectuur weer 
terug inbedden in maatschappelijke 
kwesties, zonder daarbij de architectuur 



zelf uit het oog te verliezen. Door de tijd te 
nemen voor het gesprek over gebouwen 
en na te denken over hoe architectuur 
in woorden te vatten is, hopen we een 
tegenpool te vormen voor de snelle beeld
cultuur waarin we wel heel veel zien, 
maar steeds minder begrijpen.

 Met dank aan Elsbeth Ronner





Unwrappings
Sophie Czich

De beelden leggen het complexe verhaal over 
plekken en gebouwen bloot. Ze onderzoeken 
wat uitgewist is, wat genegeerd wordt, en wat 
door economische krachten als leidend ver-
haal wordt opgelegd. Ruimte wordt onderzocht 
en ontleed. De architectuur wordt geopend 
naar de contexten waarin ze geworteld 
is — sociaal, ecologisch en politiek — maar 
waarvan ze nog al te vaak van losgekoppeld 
lijkt te zijn. De rommelige werkelijkheid 
ontvouwt zich voorbij de esthetische 
 renders en de technische tekeningen. 
Door  de architectuur uit haar benauwde 
context te halen horen we meer stemmen 
en verhalen. 























Vlaamse architectuurcultuur  
voor beginners

 Gideon Boie 

De Vlaamse architectuur geniet vandaag inter-
nationale erkenning, de tijden zijn wel eens 
anders geweest. Waar is de tijd dat vrijwilligers 
en enkelingen een eenzame strijd voerden voor 
de architecturale kwaliteit van de leefomgeving? 
Depolitisering van de ontwerpopdracht en 
architectenkeuze was het wachtwoord tegen 
bedenkelijke vastgoedoperaties; het was de 
aanzet voor de oprichting van het Vlaams 
Architectuur instituut en de Vlaams Bouw-
meester op het eind van de jaren 1990. Nederland 
was het gidsland om, respectievelijk, goede 
praktijkvoorbeelden te promoten en ook 
publieke voorbeeldprojecten te realiseren. Door 
de jaren heen kreeg de Vlaamse architectuur-
cultuur een veel meer verkennende en zelfs 
opera tionele invulling in het licht van urgente 
maatschappelijke vraagstukken. In deze 
tekst schets ik een drietal bepalende vormen 
van architectuurcultuur in Vlaanderen 
vandaag. 



Geboorte van het architecturaal 
middenveld

De belangrijkste speler op het gebied van 
architectuurcultuur is het Vlaams Architectuur-
instituut (VAi), opgericht in 2001 door Vlaams 
minister van Cultuur Bert Anciaux (Vlaams-
nationalistische partij VU-ID). De kleine ‘i’ in 
het acroniem geeft aan dat het VAi is ontstaan 
naar het voorbeeld van het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam, 
wat tegenwoordig Het Nieuwe Instituut heet. 
De oprichting van een architectuurinstituut 
was al lang in de maak dankzij de toegewijde 
inzet van verschillende, kleinschalige initiatieven 
zoals Archipel, Stichting Architectuur museum, 
Architectuur als Buur en Stad & Architectuur. 
Architecten Leo Van Broeck en Koen Van 
Synghel schreven uiteindelijk de basisnota van 
waaruit enkele cruciale zinnen terecht kwamen 
in het Vlaamse regeerakkoord na de ver-
kiezingen in 1999. Daarin staat te lezen dat de 
kernactiviteit van het VAi ligt in het creëren van 
een actueel ‘denk- en referentiekader’ om de 
‘algemene woonkwaliteit’ en de ‘leefomgeving’ 
in het bijzonder te verbeteren. 
 De architectuurcultuur was het resultaat 
van een burgerbeweging — in dit geval aan-
gedreven vanuit de beroepssector — die de 



 architectuurpraktijk wilde bevrijden van haar 
donkere schaduw. Het was een publiek geheim 
dat de toekenning van architectuuropdrachten 
vooral bepaald werd door schimmige relaties 
in de wereld van vastgoed en partijpolitiek. 
Men spreekt dan ook over de broodnodige 
depolitisering van architectuur. In de eerste 
plaats wil men af van de sfeer van cliëntelisme 
in de architectenkeuze bij publieke opdrachten, 
waarvoor de Vlaams Bouwmeester opgericht 
werd. Parallel ontwikkelde zich een discours 
dat zich richtte op wat de gemeenplaatsigheid 
van de architectuur ging heten, ver weg van 
politiek. Zo beschreef Geert Bekaert zelfs het 
Hotel Solvay (1894) van Victor Horta, een art 
nouveau paleis dat erkenning geniet als UNESCO 
werelderfgoed, in termen van het alledaags 
wonen en uitdrukkelijk niet als een uithangbord 
voor een der rijkste families van België.
 De ambitie om architectuur te depolitiseren 
is paradoxaal genoeg het vehikel van een heel 
politiek begrip van architectuurcultuur als 
bakermat van een ‘architecturaal middenveld’. 
Heel onschuldige apolitieke culturele initiatieven 
zijn wel degelijk bedoeld als een tegenmacht. 
Centraal staat de publicatie van het tweejaar
lijkse Architectuurboek en de organisatie van 
de Dag van de Architectuur, nu Festival van de 
Architectuur geheten, aangevuld met het 



archiveren van canonieke oeuvres in het Centrum 
Vlaamse Architectuurarchieven (CVAA). Een 
tentoonstellingsprogramma komt tot stand in 
samenwerking met kunsten centrum deSingel 
in Antwerpen, in wiens gebouwen het VAi 
gevestigd is. De vergelijking met de usual 
 suspects van het middenveld, zoals vakbonden 
en natuurorganisaties, lijkt misschien wat 
 overtrokken gezien het geringe politieke en 
financiële draagvlak, maar de gelijke inzet is 
wel de vorming van een niet gouvernementele 
macht die strijdt voor de kwaliteit van de 
leefomgeving.
 De noemer van het architecturale midden
veld in Vlaanderen staat overigens ook voor 
individuele architecten. Gevraagd naar belang
rijke momenten in de Vlaamse architectuur
cultuur noemt Sofie De Caigny, huidig directeur 
van het VAi, de financiële crisis van 2008 in 
Nederland, die niet alleen spontane uitwisseling 
veroorzaakte — Nederlandse bureaus waren 
wanhopig op zoek naar opdrachten — maar 
ook Vlaamse architecten dwong om een eigen 
discours te construeren. Opvallend verwijst 
Sofie De Caigny ook naar de documentaire 
Ordos 100 uit 2012 van kunstenaar Ai Weiwei 
en het architectenbureau Herzog & de Meuron, 
waarin een aantal Belgische architecten pro
minent figureerden, en de staatshervorming in 



België van 2011 als twee andere belangrijke 
momenten van verdichting in de architectuur
cultuur, waarbij het eerste een belangrijk 
moment van internationale erkenning was en 
het tweede de politieke wil om de goede pres
taties van de Vlaamse deelstaat in de etalage 
te zetten. Het brengt ons op de dunne lijn in 
de architectuurcultuur tussen de vorming van 
tegenmacht, promotieactiviteiten van bureaus, 
en de functie van politiek uithangbord.

Culturele logica van het goed 
opdrachtgeverschap

Een tweede speler in de architectuurcultuur 
is de Vlaams Bouwmeester, geïnstalleerd 
in 1998 op initiatief van de Vlaamse minister 
Wivina Demeester (lid van de christendemo-
cratische partij CD&V). De bedoeling was 
om publieke opdrachtgevers bij te staan bij de 
project definitie en keuze van architect. De Open 
Oproep, een initiatief van de Vlaams Bouw-
meester, werd opgezet als een beperkte aan-
bestedingsprocedure, waarbij de ontwerpschets 
gebruikt wordt als middel om de architecten 
te toetsen op wat hun ‘procesbereidheid’ werd 
genoemd. Het neologisme zinspeelde op de 
match van de architect in relatie tot de moti-



vaties en ambities van de opdrachtgever. De 
projectdefinitie gaat zo veel verder dan de 
klassieke opsomming van technische eisen en 
werd eerder beschouwd als het sleutel moment 
in het creatieve ontwerpproces,  aangezien 
het bouwproject gesitueerd wordt binnen een 
bredere maatschappelijke context. 
 Hoewel de Open Oproep gericht is op 
concrete bouwproductie, is de culturele door-
werking ervan altijd heel groot geweest, al 
is het maar omdat het een platform bood aan 
een nieuwe generatie architecten die inmid-
dels het mooie weer maken. De resultaten van 
de Open Oproep gingen vanzelfsprekend 
 circuleren als goede praktijkvoorbeelden in de 
werking van het Vlaams Architectuurinstituut. 
Het adagium van bOb Van Reeth, de eerste 
Vlaams Bouwmeester, was het goed opdracht-
geverschap wat hij samenvatte met de 
 oneliner: “Architectuur laat je beter niet aan 
de architect alleen over.” We spreken dan over 
de preproductie van de architectuur: een goed 
ontwerpproces is pas mogelijk na een grondige 
reflectie over de maatschappelijke betekenis 
van architectuur door de opdrachtgever. 
Ook het opstellen van een shortlist voor deel-
name aan competitie is halszaak. Het is veel-
betekenend dat publicaties over de Open 
Oproep doorgaans alle voorstellen presenteert 



als evenzoveel bijdragen aan noodzakelijke 
visieontwikkeling, ook al gaat het om een 
competitieve context.
 De culturele dimensie kreeg een bijzonder 
elan onder de derde Vlaams Bouwmeester 
Peter Swinnen, indertijd actief als vennoot bij 
51N4E, door de Open Oproepformule uit 
te breiden naar de Pilootprojecten. De ambitie 
was om verder te gaan dan vooraf gedefini
eerde programma’s door urgente ontwerp
uitdagingen te identificeren binnen de meest 
uiteenlopende beleidsdomeinen. Telkens 
werd er in combinatie met de bevoegde minister 
en de betrokken overheidsdiensten een ver
kenning opgezet voor nog te definiëren bouw
programma’s zoals ziekenhuizen, scholen, 
brownfields, landbouw, studentenhuisvesting, 
collectief wonen en nog veel meer. De ver
kenning was telkens aanleiding voor concrete 
bouwprogramma’s die innovatie moesten 
 forceren. De hoge ambitie stuitte uiteindelijk 
op hevig verzet vanuit rechts populistische 
hoek die met de Vlaams minister president 
Geert Bourgeois voogdij droeg over de Vlaamse 
Bouwmeester. Peter Swinnen werd uiteinde
lijk ontslagen na beschuldigingen van fraude, 
die later vals en ongegrond bleken te zijn. 
 De politieke spanningen in de architectuur
cultuur bereikte een climax in het mandaat 



van Leo Van Broeck (2016–2020), die duur
zaamheid, biodiversiteit en opwarming van de 
aarde tot centrale thema’s van architecturale 
kwaliteit verheven had. De handelwijze 
van Leo Van Broeck zorgde voor wrevel, hij 
schuwde het publieke debat niet door telkens 
op dezelfde spijker te hameren. Het was 
echter vooral zijn steun aan de klimaatspij
belaars dat in het verkeerde keelgat schoot 
van de bevoegde overheden. In januari 2019 
kreeg Vlaanderen te maken met een golf van 
betogingen van jonge scholieren, georganiseerd 
door Youth for Climate, een initiatief van 
scholieren Anuna De Wever, Kyra Gantois en 
anderen naar het goede voorbeeld van Greta 
Thunberg. Toen het politieke antwoord  uitbleef, 
nam Leo Van Broeck samen met professor 
JeanPascal van Ypersele (ondervoorzitter 
van het door de VN opgezette Intergovern
mental Panel on Climate Change) het initiatief 
voor een klimaatpanel van academici dat 
een rapport zou schrijven ter onder steuning 
van de klimaatspijbelaars in België.  
 De ongekende zichtbaarheid van de 
Vlaams Bouwmeester die deze actie met 
zich meebracht baarde menigeen zorgen 
omdat het in strijd was met de zogenaamde 
‘ primauteit van de politiek’ — een vreselijke 
ver taling van een Franse term — dat de 



rechtse Vlaamse regering hoog in het 
vaandel draagt. In het primetime televisie
programma De Afspraak werd Leo Van 
Broeck bekritiseerd door  filosoof Patrick 
Loobuyck voor het inbreken op die ‘primauteit 
van de politiek’. Het gaat dan om een duide
lijke hiërarchie in besluitvorming tussen 
het voorbereidende en  weloverwogen werk 
van overheids administraties, en de finale 
beslissing van de uitvoerende macht. 
De vrees was dat de Vlaams Bouwmeester 
verward zou worden met de Vlaams 
minister van Leefmilieu, zeker aangezien de 
toenmalige minister Joke Schauvliege niet 
bepaald zichtbaar was in klimaatdiscussies 
— om het zacht uit te drukken. Zo was de 
zogenaamde Mobiscore, een puntentelling 
voor de ecologische voetafdruk van een 
woning, een zeldzaam initiatief van de 
minister dat uit angst voor kritiek al snel 
onder de mat geschoffeld werd. Voluntar
istisch sprong Leo Van Broeck in de bres 
voor de Mobiscore en joeg hiermee heel wat 
burgemeesters van kleine provinciesteden 
en dorpen op de kast. De heibel zorgde niet
temin dat het morsige ruimteverbruik in 
Vlaanderen en de impact van architectuur 
op het klimaat druk besproken voorpagina
nieuws was. 



Maak plaats voor de culturele operator!

De laatste jaren is er in de architectuur
cultuur in Vlaanderen een nieuw soort speler 
ontstaan met meest opvallende exponent 
Architecture Workroom Brussels, een 
hybride tussen beide voorgaande uitingen. 
AWB is een denktank die een heel operatio
nele invulling geeft aan cultuur. Het idee 
is om de architectuurcultuur te gebruiken 
om proactief een ‘betekenisvolle context’ te 
creëren, waarin architecten een plek kunnen 
vinden en hun vaardigheden in praktijk 
kunnen brengen. Een vroeg voorbeeld
project is het programma The Ambition of 
the Territory: Flanders as Design, dat werd 
opgezet in het Belgisch Paviljoen op de 
Architectuurbiënnale van Venetië in 2012, 
waarbij een reeks overheidsactoren samen
kwamen om de uitdagingen van ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen te bespreken. 
De culturele context werd zo gebruikt om 
de juiste atmosfeer te creëren voor aller
hande gesprekspartners, o.a. met carto
grafie (GRAU), maquettes (architecten 
De Vylder Vinck Taillieu) en grafisch werk 
(Ante Timmermans). Na afloop van de 
Biënnale werd het programma voortgezet in 
het Vlaams Architectuurinstituut in een 



reconstructie van het Belgische paviljoen 
op een schaal van 70% in de tentoonstel
lingszaal van deSingel. 
 Roeland Dudal, founding partner van 
AWB, beschreef het project Ambition of the 
Territory als een mislukking in termen van 
tentoonstelling, maar een groot succes in 
termen van spinoff: het samenbrengen 
van actoren rond ruimtelijke kwesties, het 
definiëren van langetermijnprogramma’s 
en het opbouwen van engagementen. 
Op dezelfde leest organiseerde AWB nog 
vele andere projecten, zoals ParckDesign 
2012, Festival Kanal Play Ground (2014), 
The Future is Here (2018) en Take Care! 
(2019). De Grote Verbouwing (2021)  
is misschien wel de meest uitgebreide en 
ambitieuze versie. Dit project presenteert 
zichzelf als een ‘onafhankelijke leerom-
geving, incubator en publieksprogramma’ 
dat ‘ondernemende burgers, overheden, 
bedrijven, impactinvesteerders, weten-
schappers en organisaties’ samenbrengt 
om grote uitdagingen te koppelen aan 
ambitieuze plannen en vele strategische 
projecten die tussen nu en 2030 op tal van 
locaties gerealiseerd zullen worden. 
De website van De Grote Verbouwing [↗] 
maakt het algoritme duidelijk: oogsten en 

https://degroteverbouwing.eu/


verzamelen, een doorbraak uitlokken, 
 versnelling ontwerpen, al doende leren en 
repliceren. Telkens neemt de culturele 
operator centraal plaats aan de ontwerp-
tafel en benoemt hij de urgenties van onze 
tijd, vertaalt die in brandende ontwerp-
vragen, weekt geld los om mogelijke oplos-
singen uit te dokteren, definieert concrete 
acties, nodigt denkers en doeners uit, 
stelt deadlines om doelen te bereiken, etc.
 Logischerwijs opent het gebruik van 
de culturele ruimte meer manoeuvreer-
ruimte in vergelijking met een bouwmeester, 
maar toch is de agency in die vrije ruimte 
van cultuur ernstig beperkt, omdat alle 
werken afhankelijk zijn van publieke en 
 private partnerschappen. Het is moeilijk om 
neutraal te blijven terwijl het terrein wordt 
voorbereid op stedelijke ontwikkelingen 
en vastgoedprojecten die aanzienlijke 
kapitaalinvesteringen vergen. In het geval 
van de Festival Kanal Play Ground kunnen 
de interventies niet worden losgekoppeld 
van de torenhoge vastgoedbelangen in 
de Kanaalzone, mede opgenomen in het 
door de Brusselse regering vastgestelde 
Kanaalplan. We spreken dan over het park 
en woonuitbreiding op het eeuwenoud 
spooremplacement Thurn & Taxis (met 



onder meer Gare Maritime ontworpen 
door Neutelings Riedijk) en de woontoren 
UP-site. Een interventie was bijvoorbeeld 
de tijdelijke BRIDGE (2014) van Gijs 
Van Vaerenbergh, waarbij een hijskraan 
 horizontaal werd gelegd om zo beide zijden 
van het kanaal met elkaar te verbinden. 
Niemand twijfelt aan de goede bedoeling 
van de kunstige, tijdelijke brug — het kanaal 
is immers vooral een sociale breuklijn 
in Brussel — en toch moet de brug tegelijk 
gezien worden als het onschuldige 
 voorspel van de latere ontwikkelingen 
door publieke en private bedrijven die de  
Kanaal zone daadwerkelijk als hun speel
tuin gebruiken. Het administratieve keurs
lijf — herinner je de ‘primauteit van de 
politiek’ — lijkt vervangen te zijn door tal 
van nieuwe grenzen op vlak van public 
 relations en marktmechanismen, zoals 
coalitie vorming, placemaking,  gentrifi 
 catie, enz.

Tot Slot

De architectuurcultuur in Vlaanderen 
staat na 20 jaar op eigen benen en is van
daag zichtbaar aanwezig in het publieke 



debat, maar laat nu net die succesvolle 
aanwezigheid de grote uitdaging vormen. 
In een recensie van het Jaarboek 
Architectuur Vlaanderen 2008 (uitgave 
VAi) draaide Christophe Van Gerrewey 
de woorden van Geert Bekaert om: de uit
daging lag niet in de afwezigheid van de 
architectuurcultuur — zoals Bekaert 
opperde in 1987 — maar in de aanwezig
heid ervan. 
 Het Vlaams Architectuurinstituut 
heeft steevast goede praktijkvoorbeelden 
in de markt gezet, waardoor architectuur
cultuur altijd een beetje op celebratie
cultuur lijkt. Parallel met het denken in 
goede praktijkvoorbeelden ontstaat een 
scene van voorbeeldige architecten, die 
vandaag het mooie weer maken op inter
nationale fora, maar gemakkelijk stolt tot 
in een canon die de werking van bouw
meesters en architectuurinstituten over
bodig maakt. Op dezelfde manier leek 
het succes van de Vlaamse Bouwmeester 
zo maar eventjes aanleiding te zijn van 
een uitholling. Leo Van Broeck kreeg heus 
niet alleen tegenwind van politici, maar 
ook van zijn voorgangerbouwmeesters 
en collegaarchitecten die allen ongerust 
werden over het voortbestaan van de 



Open Oproep. Opmerkelijk was het wel, 
net op het moment dat het belang van 
architecturale kwaliteit voor de leefomge
ving in Vlaanderen voorpaginanieuws 
was, deinsde de beroepssector terug. 
En hoe zit het met de ontwikkeling van de 
architectuurcultuur als operator, die op 
zoek gaat naar opportune transities zoals 
in het geval van AWB? De architectuur
cultuur geniet ongetwijfeld grote rele
vantie en zichtbaarheid als ze eenmaal 
strategische allianties aangaat met maat
schappelijke actoren. De hamvraag is 
of deze culturele operator sterk genoeg 
staat te midden van de politieke en eco
nomische belangen die spelen in stads
ontwikkeling en zo recht doet aan de 
jarenlange strijd van de wegbereiders van 
het architecturaal middenveld.





Architectuur als façade 
of als ondersteuning

 Rob Ritzen

Op vrijdag namiddag 26 februari wordt het 
Hospice Pacheco, een voormalig rust- en 
 verzorgingshuis in Brussel, bezet door een 
veertigtal woonrechtenactivisten die 
betrokken zijn in de Campagne voor Solidaire 
Opvordering, die opkomt voor mensen in 
 precaire woonsituaties. Via facebook krijg 
ik een eerste bericht “Bâtiment Réquisitionné”. 
De lokale krant Bruzz kopt online: “Krakers 
bezetten voormalig Pacheco-instituut in 
Begijnenhofwijk.” Op Instagram zie ik meer-
dere posts langskomen die het nieuws van de 
actie verder verspreiden. Niet veel later 
berichten vrienden dat de politie al aanwezig 
is om een einde te maken aan de actie. 
Met terugwerkende kracht volgen berichten 
over arrestaties en uitzetting van de acti-
visten. De maandag erop wordt zoals stond 
gepland de projectoproep voor tijdelijk gebruik 
van het Hospice Pacheco gepubliceerd, 
maar de bezetting heeft het speelveld voor 
tijdelijk gebruik verschoven. 



De gelaagdheid van Brussel 

Het is bekend dat Brussel administratief een 
gelaagde en complexe stad is: een gewest, 
twee gemeenschappen, en 19 gemeenten. 
Federale overheidsinstanties, de Europese 
Unie, en alles daaromheen. Er is dan ook een 
markt voor kantoren en daarmee een speel veld 
voor ontwikkelaars. Daarnaast is er maat-
schappelijk vastgoed — administratieve centra, 
ziekenhuizen, politiekantoren, brandweer-
kazernes, gevangenissen, etc.  — in bezit van 
verschillende overheden. Daarbij komen nog 
eens de bedrijven, instanties en organisaties 
die zich richten op huisvesting. Voor groepen 
die van onderop andere manieren van ruimte-
gebruik voorstellen is er ogenschijnlijk nog 
weinig ruimte om tussen te bewegen. 
 In de iets meer dan tien jaar dat ik in Brussel 
woon heb ik kennisgemaakt met een staal-
kaart aan stadsactivisme. Vaak als volger van 
een beweging, soms als betrokkene in verzet, 
soms als medeplichtige in stadsontwikkeling. 
Deze ambiguïteit staat niet goed in de strijd, 
je bent voor of tegen. Ik zet mij, samen met 
anderen, in voor de plek van kunstenaars in de 
stad. Dit gaat momenteel vooral over werk
plekken, maar betaalbaar wonen in de stad 
is natuurlijk ook een vereiste. Groepen die zich 



inzetten voor een plek in de stad lopen vaak 
tegen situaties aan waar het nastreven van het 
ene doel, een andere noodzakelijke voorwaarde 
minder haalbaar maakt of zelfs tegenwerkt. 
Het gangbare idee is bijvoorbeeld dat kunste
naars vastgoedprijzen op een indirecte manier 
verhogen, waardoor ze er zelf op een gegeven 
moment ook niet meer gebruik van kunnen 
maken. Als binnen een schijnbaar eenduidig 
groepsbelang — plek voor kunstenaars in de stad 
— al tegenstrijdigheden opduiken, hoe kunnen 
verschillende groepen die zich hiervoor inzetten 
dan nog met elkaar optrekken in hun verzet?
 Verzet is sowieso moeilijk om te duiden:
 actie, weigering, exodus, revolte, strijd, negati
viteit, creativiteit. Voor veel begrippen in politiek 
denken ligt de oorsprong in de (mechanische) 
fysica, zoals: massa, actie/reactie, kracht, 
beweging, revolutie. Verzet is bij uitstek een 
begrip dat in dit rijtje thuishoort, maar dan als 
inertie: de eigenschap van een lichaam om te 
volharden in de toestand van rust of beweging 
waarin zij zich bevindt. Voor mij geeft verzet 
als een kracht binnen een dynamisch veld een 
kader om na te denken over interventies voor 
transformatie. Binnen deze context vinden 
eerder verschuivingen plaats dan overwinningen. 
Juist tussen deze machtsverhoudingen 
en praktijken zou architectuur zich kunnen 



bevinden. Ik zie architectuurcultuur dan ook 
niet als tentoonstellingen, lezingen, publicaties, 
etc. maar als de omgeving en relaties waar
binnen architecten werken.

Kunstenaars in de stad

Vanaf het begin ben ik betrokken bij Level Five, 
een collectief van kunstenaars die het gebrek 
aan betaalbare en kwalitatieve atelierruimte in 
Brussel wil aankaarten en voor een deel op een 
coöperatieve manier wil oplossen. Het collec-
tief is ontstaan in 2019 omdat verschillende 
kunstenaars ongeveer tegelijkertijd hun tijdelijk 
beschikbaar gestelde atelierruimte moesten 
verlaten. Een voormalig overheidskantoor ver-
kocht aan marktpartijen leek op dat moment 
als enige uitkomst te bieden. Hoewel het 
gebruik van het gebouw georganiseerd werd 
door een tijdelijk beheerbedrijf, tevens berucht 
voor het afschuiven van verantwoordelijk-
heden en rekeningen op de gebruiker, bood 
het collectief huren van een plek in dit gebouw 
de kans om ons, tachtig kunstenaars, te ver-
enigen. Onze inzet was het zoeken naar een 
meer duurzame wijze om kunstenaarsateliers 
te organiseren en een ondersteunende  om-
geving op te zetten voor artistieke praktijken. 



 We merkten dat de organisatie van 
 kunstenaarsateliers niet losstaat van de dyna-
mieken van de stad en de samenleving. Wie 
is de eigenaar van het gebouw en binnen welke 
ontwikkeling spelen we een rol? Hoe verdelen 
we het werk binnen de organisatie? Hoe 
 verhouden we ons tegenover anderen die een 
plek in de stad nodig hebben? Tegelijker tijd 
trad ook steeds meer het belang van het atelier 
als een ruimte voor reflectie en experiment 
naar voren, een plek die juist niet geheel 
 verstrikt moet raken in deze dynamieken. 
De gemene deler in de groep is betrokkenheid 
in de kunsten, maar de artistieke praktijken 
zijn heel verschillend, net zoals de persoon 
achter de kunstenaar. Dit is terug te zien in de 
achtergrond of drijfveren van sommige kunste-
naars van Level Five: dakloos, migratie, sans- 
papiers, tegen politiegeweld, LGTBQIA+, 
ecologie, racisme, ongelijkheid… Door deze 
overlappen worden er als collectief initiatieven 
genomen voor sociale betrokkenheid, voorbij 
het eigenbelang en de kunsten. 

Calculerende overheidsdiensten 

De bezetting van het Hospice Pacheco kent 
een lange aanloop. In 2017 sloot het gebouw 



definitief haar deuren als rust- en zorghuis, 
sindsdien heeft het grotendeels leeggestaan. 
Het gebouw is in bezit van de sociale zeker
heidsdienst, OCMW/CPAS, van de stad 
Brussel. Het uiteindelijke doel is om hier 
intergenerationele huisvesting te realiseren 
die een maatschappelijk doel dient. 
 Begin 2021 schrijft de OCMW/CPAS een 
projectoproep uit voor het tijdelijk gebruik. 
Waarom er zoveel tijd verstreek tussen het 
sluiten van de deuren en de projectoproep is 
gissen. Omdat Level Five haar locatie moet 
verlaten en urgent een plek zoekt voor tachtig 
kunstenaars lijkt de projectoproep voor 
Hospice Pacheco, in de korte tijd die nog rest, 
een van de weinige opties te zijn. Toch zijn er 
ook twijfels. Zeker omdat er in het collectief 
mensen zijn die zich uitspreken tegen politie
geweld en betrokken zijn in steun voor zowel 
sanspapiers als daklozen in Brussel. Hoe 
kunnen we deelnemen aan een oproep voor 
een tijdelijk gebruik waar een politie inter
ventie aan vooraf is gegaan? Gaat onze vraag 
naar ruimte ten koste van de opvang van 
daklozen? Welke solidariteit is er nog met 
sanspapiers als we deelnemen? Een optie 
zou zijn om deel te nemen in een coalitie van 
organisaties die zich inzetten voor tijdelijk 
gebruik met een sociaal doel. Het blijkt moei



lijk om aansluiting te vinden. Dit soort organi
saties doen uit solidariteit met de actie 
van Solidaire Opvordering niet mee. Hoewel 
de oproep een kans zou zijn geweest om het 
netwerk van Brusselse initiatieven die van 
onderop de stad maken samen te brengen en 
daarmee nog zwaarder te laten wegen op 
stadsontwikkeling en sociaal beleid, is deze 
piste vroegtijdig afgesloten. Dit komt vooral 
door de formulering van de projectoproep, 
waarvoor de organisaties voor tijdelijk gebruik 
met een sociaal doel niet zijn geconsulteerd. 
In plaats daarvan is de oproep op het lijf 
geschreven van een organisatie met een 
generiek place making model waarbij, zoals 
bij een ruimtelijk bestemmingplan, functies 
en omschrijvingen (solidariteit, cultuur, 
onderwijs, innovatie, …) aan zones worden 
toegekend om later invulling te krijgen. 

Architecten als afleiders

Op het gebied van place making en tijdelijk 
gebruik zijn in Brussel een aantal organisaties 
actief. Zo is er Up4North, een organisatie 
opgetuigd door vastgoedontwikkelaars in 
de Noordwijk. Up4North heeft via een co 
creatieproces tot doel ‘transformatie door 



te voeren tot een dynamische, toegankelijke, 
verbindende, innovatieve wijk waar ver
schillende werelden samenkomen en delen.’ 
Onder de naam LabNorth brengen zij 
51N4E, Vraiment Vraiment en Architecture 
Workroom Brussels samen om zich in de 
ontwikkeling van de Noordwijk op te werpen 
als bemiddelaar voor tijdelijk gebruik met 
het oog op de komende ontwikkelingen. Het 
epicentrum bevindt zich in het WTCgebouw.  
 Waar organisaties die zich inzetten 
voor tijdelijk gebruik met sociaal doel vooral 
ruimte proberen te maken voor degene 
die hier minder toegang toe hebben, lijkt 
LabNorth de tijdelijkheid vooral als een ont
werpend onderzoek aan te grijpen. Voor wie 
ze dit doen is niet direct duidelijk. Alle 
 activiteiten in het WTCgebouw speelden 
het ontwerpend onderzoek van 51N4E in 
de kaart en werkten als een visitekaartje. 
In ruil voor wat ze zelf civic design noemen, 
konden ze van de vastgoedontwikkelaars 
gratis gebruikmaken van een verdieping in 
het WTCgebouw. Dit maakte dat ze de 
opdracht voor de uiteindelijke ontwikkeling 
voor een klein deel kregen toegewezen 
in samenwerking met het Parijse L’AUC 
en onder toeziend oog van Jasper Eyers 
Architecten. Architecture Workroom 



Brussels lijkt het moment vooral te hebben 
aangegrepen om hun eigen projecten 
en onderzoeken een plaats te geven, zoals 
You Are Here (IABR). 
 StamEuropa, een pilootproject voor 
 tijdelijk gebruik, laat eenzelfde afstandelijk
heid zien in de rol van architecten. Het 
 project is deel van het Europees regionaal 
ontwikkelingsproject 2nd Chance, dat is 
gericht op tijdelijk gebruik. De Stad Brussel 
is projectpartner en de Regie der Gebouwen 
(federale overheid) beheert het gebouw 
waar StamEuropa in huist. Samen met het 
Fonds Europese Wijk, een bedrijvenfonds 
binnen de Koning Boudewijnstichting 
met onder andere vastgoed ontwikkelaars, 
mediëren ze de tijdelijke invulling. Het 
ge bouw is een beton karkas en onbruikbaar 
zonder enige investering. Omdat de Regie 
der Gebouwen een deel van haar gebouw 
openstelt voor tijdelijk gebruik, hoeft ze 
geen leegstandsbelasting te betalen. 
Het uitgespaarde bedrag van de leegstands-
belasting dient als een budget voor het 
Fonds Europese Wijk en invulling van de 
tijdelijkheid. StamEuropa organiseert 
de tijdelijke invulling. Daar blijken deels 
dezelfde personen bij betrokken te zijn als 
in Up4North, zoals Alain Deneef, coördinator 



van Up4North en voorzitter van het Fonds 
Europese Wijk en eQuama (European 
Quarter Area Management Association). 
Het is dan ook niet verrassend dat we 
51N4E en Vraiment Vraiment terugzien bij 
start van de tijdelijke invulling. Het budget 
voor het gebruiksklaar maken wordt voor 
een groot deel door hen aan de foyer en 
het aanzicht van het gebouw van de buiten-
kant besteed. De lobby, misschien 10% van 
het gebouw, wordt met een verfijnde Do-It- 
Yourself-esthetiek tot een plek gemaakt 
voor debatten, workshops en presentaties. 
 Het verbaast niet dat er voor de rest van 
het gebouw nog altijd naar invulling wordt 
gezocht. De verdiepingen zijn niet meer 
dan een oud betonnen skelet, ramen missen 
of zijn kapot, basis infrastructuur zoals 
elektriciteit en water ontbreekt. Het jaar-
lijkse budget dat wordt overgeheveld 
van de leegstandsbelasting kan hiervoor 
niet worden aangesproken omdat het dient 
voor de kostendekking van StamEuropa. 
Het betrekken van een verdieping in het 
voorbeeldproject voor tijdelijk gebruik zou 
dus een investering van tienduizenden 
euro’s vragen. Welke precaire organisatie 
kan zich dat veroorloven, helemaal voor 
een tijdelijke voorziening? 



Architectuur als ondersteuning 
 
De organisaties in Brussel die zich bewegen 
in tijdelijk gebruik voor een sociaal doel 
beoefenen een architectuurpraktijk die 
sociale, maatschappelijke en culturele 
functies weten te verenigen door hier zelf 
onderdeel van te zijn. Het bestendigen 
van deze groepen en bewegingen in de 
stad zou een volgende gezamenlijke stap 
moeten zijn. Enerzijds zouden de voor
waarden van tijdelijk gebruik in maat
schappelijk vastgoed meer afgestemd 
moeten worden naar de organisaties met 
een sociaal doel. Anderzijds zouden de 
organisaties ook zelf meer vaste grond 
moeten creëren via het gemeenschappe
lijk aankopen van land en gebouwen 
(via Community Land Trust bijvoorbeeld). 
Voor de kunstenaars van Level Five is 
de eerste stap vooral bouwen aan samen
werkingen met organisaties voor ruimte
gebruik met een sociaal doel. Dit moet 
solidair, zonder ons voor te doen als iets 
anders dan kunstenaars die een plek 
zoeken in de stad. 
 De titel van de interventie door 51N4E 
en Vraiment Vraiment bij StamEuropa 
is New Ways of Working Together. Laten 



we het lezen als een oproep, eerder dan 
een stelling: architecten op zoek naar een 
nieuwe manier van werken. Architecten 
hebben specifieke kennis en kunde die 
groepen of organisaties kunnen onder
steunen die nood hebben aan ruimte in 
de stad. Niet door deze organisaties als 
studieobject voor ontwerpend onderzoek 
te zien en niet door een façade voor een 
leeg gebouw te ontwerpen. Architecten 
zouden zich moeten inbedden in de 
groepen waar het om gaat en leren welke 
bouwstenen en gereedschappen nodig 
zijn om ruimte voor deze groepen te 
 ontwikkelen en te bestendigen. Niet als 
civic design maar als civic duty, ook dat is 
architectuurcultuur.





Colofon

Stichting Archined heeft zich tot doel gesteld 
het gesprek over architectuur, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur te stimuleren en 
zo breed mogelijk te voeren onder meer via 
de website Archined. De onafhankelijke en 
kritische online communitybased website 
met een ongebonden redactie is sinds 1996 
actief. Archined artikelen worden geschreven 
door mensen uit het veld als ontwerpers, 
academici, studenten, mensen werkzaam in 
vakgerelateerde gebieden. 
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