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de architect ziet zichzelf het liefst als 
autonome kunstenaar en vernieuwer

Tracy Metz

T
atarataaa! Voor 
een volle zaal in de 
Rozet in Arnhem 
trekt de uitgever 
het doek weg dat 

de hele middag het omslag van 
het nieuwe architectuurjaar-
boek aan het gezicht heeft ont-
trokken. Het is een inmiddels 
vertrouwd onderdeel van het 
ritueel dat de presentatie van 
het Jaarboek is: welk gebouw is 
voor het omslag uitverkoren? 
en de winnaar is... de Rotter-
dam van OMA!

stilte in de zaal. Naar de re-
denen voor die stilte kan ik al-
leen maar gissen, maar gezien 
de spagaat waarin de Neder-
landse architectuur verkeert 
zijn álle redenen relevant. Ja, 
de Rotterdam is het grootste ge-
bouw van Nederland en OMA is 
het bekendste bureau van Ne-
derland, dus misschien vond 
het publiek dat de redactie er 
niet omheen kon, dat het een te-
rechte, maar ook voor de hand 
liggende bekroning was. 

Maar de stilte kan ook bete-
kenen dat het publiek het er niet 
mee eens was – omdat de tijd 
van dergelijke kolossen voorbij 
is, de tijd van de iconen, de tijd 
van megakantoren die de toch 
al kwijnende, verouderde kan-
toren op minder fraaie locaties 
nog verder leeg zuigen. de Rot-
terdam is inderdaad long in the 
making geweest, de plannen da-
teren al uit 1997. indrukwek-
kend, maar misschien intussen 
old skool. 

Volgens architect Moshe saf-
die is het tijdperk van de wol-
kenkrabber voorbij. in de toe-
spraak waarmee hij begin 
oktober het World Architec-
ture Festival afsloot, nagelde 
hij dit markante gebouwtype 
aan de schandpaal. Achterhaald, 
vindt hij, want torens en de bij-
behorende privatisering van de 
openbare ruimte hebben ste-
den geschapen ‘die onze bescha-
ving onwaardig zijn’, aldus saf-
die. ‘de avant-garde van onze 
beroepsgroep is vandaag beze-
ten van het bouwen van objec-
ten. Maar objecten maken geen 
stad.’

Het is, kortom, niet goed 
of het deugt niet. de architec-
tuur van vandaag zit in een las-
tig parket. Het mag een wonder 
heten dat de bladen, de blogs en 

het Jaarboek nog vol staan met 
mooie bouwwerken, want de ar-
chitectuur is op dit moment een 
mijnenveld.

de gezichtsbepalende gebou-
wen waar bestuurders over de 
hele wereld naar snakten, de zo-
genaamde iconen, hebben zich 
ontpopt als geldverslindende 
stadsmarketingmiddelen van 
starchitects. Zie de ontluiste-
rende val van de spaanse archi-
tect santiago Calatrava. in zijn 
thuisprovincie Valencia kreeg 
hij prestigieuze opdracht na op-

dracht, onder andere voor een 
vliegveld waar tot op de dag van 
vandaag nog nooit een vlieg-
tuig is geland. Naarmate de tijd 
voortschrijdt en de kosten van 
het onderhoud stijgen, blijkt 
steeds duidelijker dat Valen-
cia zich arm heeft gekocht aan 
prestigeobjecten. Het is nu de 
provincie met de hoogste schuld 
van heel spanje. 

Maar vergeet niet dat deze 
opdrachtgevers met hun over-
daad aan ambitie de bouwkunst 
een enorme impuls hebben ge-
geven. Zonder die zucht naar 
profilering van steden, bedrij-
ven en musea was er geen geld 
geweest voor allerlei avontuur-
lijke vernieuwing in technologie 
en ontwerp, zoals het guggen-
heim in Bilbao van Frank gehry, 

de glanzende erotic gherkin van 
sir Norman Foster voor swiss 
Re die de skyline van Londen 
domineert, de bijna vloeibare 
gebouwen van Zaha Hadid en de 
ontwerpen van OMA van Rem 
Koolhaas – stuk voor stuk ge-
bouwen die grenzen oprekken 
en overschrijden. door de eco-
nomische crisis zitten deze ico-
nen in het Westen sinds een aan-
tal jaar in het verdomhoekje, 
maar in de glimmende nieuwe 
economieën elders in de we-
reld zijn ze onverminderd popu-
lair. Zoals edzard Mik het ver-
woordde in zijn essay voor De 
Groene Amsterdammer over de 
Architectuurbiënnale in Venetië 
van 2014: ‘de architect is beur-
telings zondebok en verlosser’.

d
it is het diepste 
dilemma van dit 
vak: sinds ruim 
een eeuw ziet de 
architect zichzelf 

het liefst als vrije geest, auto-
nome kunstenaar, vernieuwer. 
Maar om die kunst te realise-
ren is hij afhankelijk van een 
opdrachtgever, van diens ver-
trouwen en diens geld. Am-
bachtsman of kunstenaar? 
dienstverlener of toekomst-
visionair? Naarmate de archi-

tect zich emancipeerde van 
vakman tot kunstenaar, vanaf 
het moment dus dat originali-
teit het hoogste goed werd, is 
de afhankelijkheid van een op-
drachtgever en diens geld een 
steeds grotere hindernis gewor-
den. Ayn Rand heeft niet voor 
niets een architect gekozen als 
hoofdpersoon van haar boek The 
Fountainhead. Howard Roark 
wil bouwen, natuurlijk wil hij 
bouwen, maar om dat te kunnen 
moet hij compromissen sluiten – 
en dat weigert hij. 

die afhankelijkheid van 
groot geld wreekt zich nog 
veel sterker sinds het uitbre-
ken van de economische cri-
sis in 2007. Behalve in Azië is 
er jarenlang amper emplooi ge-
weest voor architecten: geen 

geld, geen gebouwen. in Ne-
derland is de werkgelegenheid 
voor architecten in zes jaar tijd 
gehalveerd. We blijken name-
lijk al veel te veel gebouwen te 
hebben, vooral kantoren. in op-
dracht van NRC Q berekende 
makelaar dTZ Zadelhoff dat 
er in Nederland inmiddels acht 
miljoen vierkante meter kan-
toorruimte leegstaat. Voor elke 
vierkante meter kantoorruimte 
die dit jaar in gebruik werd ge-
nomen, staan er ruim acht leeg. 
in Nieuwegein staat liefst een 
derde van alle kantoren onge-
bruikt langs de kant.

daarmee is Nederland een 
trieste koploper in europa. en 
dan zijn er nog de talloze ker-
ken, kloosters, scholen, fabrie-
ken, postkantoren, boerderijen 
en schuren en stallen die leeg 
(komen te) staan. de installatie 
Vacant NL, die landschapsarchi-
tect Ronald Rietveld ontwierp 
voor de Architectuurbiënnale 
van Venetië in 2010, sprak boek-
delen: een zee van minigebou-
wen in blauw schuim, symbool 
voor de onafzienbare leegstand. 
de agenda voor de architectuur 
is in tamelijk korte tijd funda-
menteel veranderd. de groot-
ste opgaven voor de architec-
tuur in de komende decennia 
zijn dan ook herbestemming, 
hergebruik, renovatie – het ge-
schikt maken van de gebouwen 
die we al hebben voor nieuw ge-
bruik en nieuwe eisen. dat is be-
halve een probleem ook een po-
tentie, vindt Rietveld, want de 
leegstand biedt nieuwe kansen 
voor creatieve oplossingen en 
innovatie. daarover gaat zijn 
boek Vacancy Studies: Experi
ments and Strategic Interven
tions in Architecture, dat hij sa-
menstelde naar aanleiding van 
de biënnale. Bij gebrek aan geld 
om gebouwen te slopen biedt de 
langdurige tussentoestand van 
leegte een podium aan experi-
menten en nieuwe ideeën.

geen wonder dus dat het 
Jaarboek dit jaar behalve 
nieuwbouwprojecten als de Rot-
terdam van OMA, de Villa Ko-
gelhof die als een gesloten witte 
ufo in een Noord-Bevelandse ak-
ker is geland en de Rozet van 
Neutelings Riedijk, voor een be-
langrijk deel bestaat uit voor-
beelden van geslaagd nieuw 
gebruik. een verbouwde boer-
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de agenda voor de architectuur is in korte 
tijd fundamenteel veranderd

derij, een dertiende-eeuwse 
kerk op het groninger land die 
een nieuwe functie heeft gekre-
gen, een voormalige autogarage 
die nu woonhuis en studio is. 

N
og ruim voor-
dat de leegstand 
zulke gierende 
proporties aan-
nam woedde er 

in de Nederlandse architec-
tuur al een heftig gesprek over 
stijl. Neotraditionele stijlen zijn 
sinds eind jaren tachtig, be-
gin jaren negentig steeds popu-
lairder geworden – misschien 
als terugslag na de hegemonie 
van het modernisme van de af-
gelopen eeuw, door Carel Wee-
ber ooit de ‘staatsstijl’ van Ne-
derland genoemd. Als stijl doen 
vooral de jaren dertig het goed 
en als typen zijn vooral het 
grachtenpand en het kasteel ge-
liefd – ook al staat dat midden 
in een Brabants weiland, zoals 
in de vinexwijk Brandevoort bij 
Helmond of de ‘kastelen’ van de 
vinexwijk Haverleij buiten den 
Bosch.

Zelfs de nieuwbouw in het 
Jaarboek ziet er voor een groot 
deel oud uit, of beter gezegd: het 
borduurt voort op vertrouwde 
beeldspraak en patronen. in 
het Limburgse Brunssum bij-
voorbeeld hebben Jo Janssen en 
Wim van den Bergh een uitge-
leefde mijnwerkersbuurt nieuw 
leven ingeblazen door nieuwe 
soorten woningen te maken – 
seniorenwoningen, rugzakwo-
ningen – die veel energiezuini-
ger zijn dan vroeger. de kleuren 
en materialen lijken hetzelfde, 
maar het zijn baksteenstrips en 
een groot deel van de fabricage 
heeft al vooraf in de fabriek 
plaatsgevonden. Het ziet er ver-

trouwd uit, net zo ‘lelijk en ge-
woon’ als de oorspronkelijke 
woningen volgens de ontwer-
pers, maar niet namaak-oud – 
heel anders dan het stadhuis van 
Zaandam door sieters en WM 
Architecten, een opeenstapeling 
van ‘Zaanse huisjes’, dat op het 
omslag van het vorige Jaarboek 

lang in de gaten dat neostij-
len bij het grote publiek geliefd 
zijn, geliefder dan een strenge 
witte doos. in de zomer van 2014 
werd dit nog eens aangetoond in 
een studie van het Planbureau 
voor de Leefomgeving en de 
Amsterdam school of Real es-
tate, ‘de waarde van stijl’, waar-
uit bleek dat kopers bereid zijn 
5 tot 14 procent meer te beta-
len voor nieuwbouwwoningen in 
een historiserende bouwstijl. 

de stijldiscussie is lang 
een beladen onderwerp ge-
weest – een morele worsteling 
zelfs. Modernisme = vernieu-
wing stond tegenover traditio-
nalisme = conformisme. in Dou
ble Dutch zegt architect sjoerd 
soeters, de bekendste neo-tradi-
tionalist: ‘Het gaat om een heel 
simpel geloof. Vernieuwing is 
goed, traditie is fout. Het is heel 
erg calvinistisch, alsof er een 
genootschap van strenge domi-
nees bestaat dat andersdenken-
den in de ban doet.’

inmiddels zijn de scherpe 
kantjes er wel af, vinden zo-
wel de auteurs van het Jaarboek 

als Bernard Hulsman. Archi-
tect en mederedacteur van het 
Jaarboek Hans van der Heijden 
noemt traditie weliswaar nog 
steeds ‘de hete aardappel’ en ‘de 
verzwegen realiteit’ van de Ne-
derlandse architectuur, maar 
in zijn ogen is de stijldiscussie 
ook ‘een energiek en progres-
sief discours geworden’. Ber-
nard Hulsman zegt hetzelfde in 
pregnantere bewoordingen: ‘Ne-
derland is nu niet meer het Cuba 
van de internationale architec-
tuur. de architectuur heeft er 
haar vrijheid herwonnen.’

N
aarmate gebou-
wen expressie-
ver werden – zo-
wel dankzij de 
digitale ontwerp-

mogelijkheden als door de te-
rugkeer naar baksteen en zadel-
dak – keerde ook het ornament 
steeds vaker terug in de Ne-
derlandse architectuur. Voor 
zijn boek Building as Ornament 
sprak Michiel van Raaij, hoofd-
redacteur van Architectenweb.
nl, daarover met tien architec-

prijkte. en ook heel anders dan 
het nieuwe dorp, Op Buuren, 
dat in het boek Double Dutch: 
 Nederlandse architectuur na 
1985 van NRC-criticus Bernard 
Hulsman figureert. deze nieuw-
bouwwijk op een gesaneerd in-
dustrieterrein aan de Vecht is 
ontworpen als een mengelmoes 
van stijlen ontleend aan Vecht-
dorpen als Muiden, Weesp, Loe-
nen aan de Vecht en Breukelen.

in het boek bespreekt Huls-
man de opkomst van het neotra-
ditioneel ontwerp en van het or-

nament – een ‘contrarevolutie’ 
in zijn woorden. Voor een vak 
dat een hoge premie op vernieu-
wing heeft gezet, hoger dan op 
troost of herkenbaarheid, is het 
moeilijk te verkroppen dat het 
grote publiek daar niet zo veel 
prijs op stelt. Projectontwikke-
laars en wethouders hadden al-

b oe k e n
de Rotterdam van OMA, 

de opdracht hiervoor is in 

1997 verstrekt, het gebouw 

is in 2013 voltooid
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Kusters ervoer zijn eigen psychoses als 
vreemd en angstwekkend, maar ook als 
hoopvol

b oe k e n

ten bij wie het ornament een be-
langrijke rol speelt. een van hen 
was denise scott Brown, die sa-
men met Robert Venturi in hun 
boek Learning from Las Vegas 
het klassiek geworden onder-
scheid lanceerde tussen de duck 
en de decorated shed. de duck 
lijkt letterlijk ergens op – Ven-
turi en scott Brown namen het 
voorbeeld van een barbecuetent 
die eend serveerde en ook de 
vorm had van een reusachtige 
eend – terwijl de decorated shed 
een doos is waar de decoratie op 
geplakt is.

Van Raaijs studie laat zien 
dat het ornament vooral een ma-
nier is om krachtige, expres-
sieve vormen te maken die soms 
wel, soms niet ergens naar ver-
wijzen. de vormen van het 
scheepvaartcollege van Willem-
Jan Neutelings roepen associa-
ties op met havens en schepen, 
maar het gebouw is geen schip. 
Zijn instituut voor Beeld en ge-
luid in Hilversum is versierd 
met bewerkte beelden uit de Ne-
derlandse televisiegeschiedenis, 
maar heeft niet de vorm van een 
tv (en is dus geen duck, maar 
een decorated shed).

in alle drie deze boeken fi-
gureert de glazen boerderij in 
schijndel van Winy Maas van 
MVRdV. een bakstenen ge-
bouw, bijna twee keer zo groot 
als de lokale boerderijen, en be-
dekt met een folie waarop boer-
derijfoto’s zijn geprint. Hans 
van der Heijden trekt de ver-
gelijking met de Zaanse huis-
jes van sjoerd soeters en komt 
tot de bevrijdende conclusie dat 
‘voor beiden de historie van de 
architectuur een reservoir van 
beeldcitaten lijkt. Het ontwerp 
is een kwestie van sampling van 
architectonische figuren.’

W
at worden de 
grote opgaven 
voor de archi-
tectuur in een 
tijd waarin 

kleinschaligheid voor de mees-
ten de norm wordt? de stads-
vernieuwing van de jaren zestig 
en zeventig is voorbij, evenals 
de vinexwijken uit de jaren ne-
gentig en de herstructurering 
van de Vogelaar-wijken daarna. 
is er voor een architect die geen 
starchitect is, nog iets van hero-
iek te vinden in het oplossen van 

Jacob Zwaan

A n g s T
Als kleuter sloeg scott stos-
sel urenlang huilend met zijn 
hoofd op de grond. Toen hij ou-
der werd vreesde hij elke dag 
dat zijn ouders niet thuis zou-
den komen omdat hun iets vre-
selijks was overkomen. eerste 
schooldagen, sportles en eerste 
dates boezemden hem zo veel 
vrees in dat hij maakte dat hij 
wegkwam. Zijn leven lang is hij 
zonder aanwijsbare aanleiding 
bang om te braken, heeft hij last 
van zijn ingewanden en ziet hij 
alles wat ook maar in de verste 
verte mis kan gaan – en volgens 
hem is dat alles – met angst en 
zorg tegemoet. Bijna iedereen 

kent angst en schrik, veel men-
sen kennen ook het verlangen 
om door adequate voorbereidin-
gen gevaren uit de weg te gaan, 
maar het is veel zeldzamer dat 
iemands leven bepaald raakt 
door angst en pogingen om het 
angstwekkende te beheersen. 
die mensen hebben een angst-
stoornis en scott stossel is on-

der hen een bijzonder ernstig 
geval. Ondanks deze zware han-
dicap werd hij een succesvol en 
aimabel journalist, hij trouwde 
en kreeg twee kinderen. in zijn 
volwassen leven wist hij, tot hij 
zijn boek schreef, voor bijna ie-
dereen behalve zijn vrouw de 
hevige angst waar hij elke dag 
aan lijdt, te verbergen.
 stossels boek is een geïnte-
greerd en toegankelijk vertoog 
van persoonlijke ervaringen en 
sterke verhalen, gecombineerd 
met een overzicht van de weten-
schappelijke stand van zaken en 

een beter 
leven
Over psychiatrie en filosofie

Mijn tijdperk van de angst. Angst, 

hoop en vrees en de zoektocht naar 

gemoedsrust

s c o T T  s T o s s e l  (vertaling: 

Aad Jansen en Jan Willem Reitsma)

de Bezige Bij, 2014

Filosofie van de waanzin

W o u T e r  K u s T e r s

Lemniscaat, 2014

W
ie filosofeert 
over het men-
selijk hande-
len streeft 
niet naar de 

juiste gedachte, maar naar de 
juiste daad. dat neemt Aristo-
teles als uitgangspunt van zijn 
Nicomacheïsche ethiek. Prakti-
sche filosofie heeft niet als doel 
erachter te komen hoe de mens 
werkt en wat goed zou zijn, 
maar dat goede ook te doen. dit 
voorschrift van Aristoteles is 
actueel: kennis over hoe men-
sen werken is niet zozeer van 
waarde als wetenschappelijk 
curiosum, als wel als hulpmid-
del bij het mogelijk maken van 
betere zorg, zinniger onderwijs 
en in het algemeen: waardevol-
lere levens. 

Ook de psychiatrie en de om-
vangrijke literatuur over psy-
chische problemen zou je tot 
deze praktische filosofie kun-
nen rekenen. slagen twee recent 
verschenen boeken over psy-
chisch leed erin een piekerige 
zoektocht naar kennis te over-
stijgen en een bijdrage te leve-
ren aan een beter leven? Beide 
eigenzinnige, succesvolle, maar 
gekwelde auteurs doen in hun 
boek een poging hun toestand 
beter te begrijpen, niet zonder 
de hoop er zo beter mee te kun-
nen leven en dat ook voor ande-
ren mogelijk te maken. 

in Mijn tijdperk van de angst 
schrijft scott stossel over zijn 
levenslange ervaring met angst-
stoornissen, vermijding en af-

hankelijkheid. Tegelijkertijd 
biedt hij een toegankelijk en 
breed overzicht van de weten-
schappelijke en therapeutische 
stand van zaken rond angst en 
talloze anekdotes rond deze uni-
versele en toch vreemde emo-
tie. in Filosofie van de waanzin 
doet Wouter Kusters een ambiti-
euze poging psychose te begrij-
pen door middel van filosofie én 
de filosofie te verrijken met in-
zichten uit de waanzin. Kusters 
ervoer zijn eigen psychoses als 
vreemd en angstwekkend, maar 
ook als hoopvol.

de leegstand met herbestem-
ming, in buurtinitiatieven, do it 
Yourself-bouw, pop-up en tijde-
lijke paviljoens, particulier op-
drachtgeverschap – en alles ook 
nog eens duurzaam gedaan, met 
gerecyclde materialen en mini-
male budgetten? de kloof tus-
sen het heel kleine en het heel 
grote werk wordt steeds gro-
ter. de rol van de meeste archi-
tecten gaat dan ook veranderen 
– minder de autonome kunste-
naar, meer de bemiddelaar tus-
sen mensen en (bestaande) ge-
bouwen.
 dat was op de vorige Archi-
tectuurbiënnale van Venetië, in 
2012, goed te zien in het Ameri-
kaanse paviljoen. Onder de ti-
tel ‘spontaneous interventions: 
design Actions for the Common 
good’ (www.spontaneousinter-
ventions.org) werden liefst 124 
ingrepen in en voorstellen voor 
Amerikaanse steden getoond. 
die varieerden van een ontwerp 
voor een ‘guerrilla-fietspad’ dat 
door je achterlicht naast je op de 
weg wordt geprojecteerd, een af-
gedankte schoolbus die tot groen-
temarkt is omgetoverd en door 
arme buurten rijdt waar verder 
niets vers te krijgen is, en een tij-
delijke invulling van een lege ka-
vel in san Francisco met biertuin, 
kunstgalerie, ijsverkoper en food 
trucks. (dit laatste is inmiddels zo 
succesvol dat het een vast onder-
deel van de buurt Hayes Valley is 
geworden.) 
 inderdaad, het zijn meer in-
terventies dan ontwerpen in de 
klassieke zin. de rol van de ar-
chitect wordt dan ook vloeibaar, 
hij/zij is ontwerper, stedenbouw-
kundige, buurtwerker en vaak 
activist tegelijk. die rol is diffu-
ser, minder eenduidig, en daar-
mee zowel verwarrend als vol 
mogelijkheden. deze nieuwe ont-
werppraktijk begint met het so-
ciale en komt pas daarna toe, 
misschien, aan het fysieke. de 
architect hoeft geen afscheid te 
nemen van de grootse wens om 
de wereld te verheffen. Maar de 
weg ernaartoe is een heel andere 
geworden, meer met anderen 
dan alleen voor hen, en het resul-
taat kan veel meer vormen aan-
nemen dan een gebouw alleen.


