Juryrapport Architect van het Jaar Prijs 2014
Dames en heren,
Graag leg ik u de overwegingen en conclusies van de jury voor van de Architect van het Jaar
Prijs, aflevering 2014. De jury waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, bestaat uit drie leden.
Allereerst was Sylvia Pijnenborg bereid om deel te nemen, als representant uit de
opdrachtgeverswereld. Zij is eigenaar van BouwinGebouw en adjunct-directeur bij BOEI, de
organisatie die zich bezighoudt met herbestemming van monumentaal vastgoed. U kent
waarschijnlijk haar succesvolle project de Caballerofabriek in Den Haag.
Dan doet ook de winnaar van vorig jaar mee aan de jury, Ronald Rietveld. Hij is de helft van het
bureau RAAAF [Rietveld Architecture Art and Affordances]. Hun meest recente project heet The
End of Sitting en werd als landschappelijke formatie opgesteld in Galerie Looiersgracht 60 in
Amsterdam. Het gaat hier om een installatie waarmee alternatieven worden geaccommodeerd
voor het wonderlijke fenomeen van het zitten waarvan iedereen per abuis denkt dat het maar op
één manier kan. Zelf ben ik actief in het onderwijs als hoogleraar Architectuurgeschiedenis en –
theorie aan de TU Eindhoven.
Omdat de jury zich net als u afvroeg wat die ‘Architect van het Jaar Prijs’ ook alweer precies
inhoudt, een korte terugblik. Hij werd in 2007 ingesteld door internetsite ArchitectenWerk (lees
Kees van der Hoeven) ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Zelfs internetsites beleven
blijkbaar een enkele keer een jubileum en daar komt dan nog wat moois uit voort ook.
Het moest geen prijs worden die uitsluitend toegekend werd op grond van de waardering van
gebouwen op zichzelf. Het was te doen om andersoortige thema’s: thema’s die weliswaar niet los
gezien kunnen worden van het eindresultaat - het gebouw - maar die veeleer samenhangen met de
manier waarop dat gebouw tot stand komt. Hoe gaan kandidaten voor de prijs in hun bureau om
met duurzaamheid, met innovatie, met kennisontwikkeling, met hun klanten en met hun
bedrijfsvoering?
Hier geldt dus een andere, meer gelaagde invalshoek, met als doel om vooral de professionaliteit
en innovatiekracht van de Nederlandse architectenbureaus naar voren te halen en te waarderen.
Inmiddels is de prijs, waaraan dankzij de trouwe sponsor Alcoa Architectuursystemen ook telkens
een geldbedrag van 5.000,- euro is verbonden, zeven keer uitgereikt. Achtereenvolgens wonnen
UNStudio, Rudy Uytenhaak, SeARCH van Bjarne Mastenbroek, Onix, Atelier Kempe Thill,
Concrete Amsterdam en vorig jaar dus RAAAF van de gebroeders Rietveld.
Sinds 2012 hoeven architecten zich niet meer zelf aan te melden, maar is er een
nominatieprocedure via internet, waarbij alle Nederlandse architecten wordt gevraagd wie de titel
in dat jaar zou verdienen. Uit die longlist stelt de jury dan via mail-overleg een shortlist van
kleine en grote architectenbureaus samen - eventueel aangevuld met een enkele persoonlijke
keuze - waarmee ze op de gebruikelijke jurydag het gesprek aan gaat.
Tot zover de terugblik. Nu naar de editie 2014, waarvoor wij verantwoordelijk zijn en waarover
we vorige week geconcentreerd, maar ook genoeglijk hebben vergaderd in het ZwarteHuis van
architect Jan Bakels in de binnenstad van Utrecht.
Ook wij werkten met een longlist van kandidaten die in de afgelopen maand november tot stand
kwam via nominaties vanuit de vakwereld. U krijgt die lijst niet te zien (althans niet hier, later
wel op de website), want het gaat ons er niet om u te laten zien wie er allemaal wel niet zijn
afgevallen. De afvalrace is namelijk aanmerkelijk minder interessant dan de redenering die
geleidelijk aan ontstond, terwijl we over het vak spraken en daarbij soms per ongeluk ook over de
statuur van sommige van de kandidaten. Maar die statuur is in dit geval nadrukkelijk bijzaak.

Dit is geen prijs voor een oeuvre, hoe graag je soms ook de aandacht zou willen vestigen op een
reputatie die door moedwil of misverstand eerder onderbelicht is gebleven. Voor oeuvreprijzen
moet men echter ergens anders zijn.
Dit is wel een prijs die betrekking heeft op een recente prestatie, want het is een jaarprijs. Ook is
het een prijs die, omdat hij net zoveel over de vakbeoefening gaat als over gebouwen, een
uitspraak behelst over de stand van de cultuur. Daarmee bedoel ik in dit geval de manier waarop
de architectuur als toegepaste kunst de invloed ondergaat van de maatschappelijke omgeving. Dat
tegenwoordig eerder van ‘creatieve industrie’ wordt gesproken dan van ‘architectuur’ is een
typisch voorbeeld van zo’n invloed van buitenaf, die in dit geval overigens naar mijn mening
hoofdzakelijk als negatief moet worden beoordeeld. Niettemin, het begon met namen en pas
daarna volgden de meer algemene trends die we waarnamen. Welke architect heeft ons nu echt
verrast in het afgelopen jaar? Als het misschien niet specifiek in het afgelopen jaar was, mocht
het ook iets langer geleden zijn. Hebben we meegemaakt dat ergens grenzen werden opgerekt of
werd het vak verrijkt met iets belangrijks?
We kwamen te spreken over de betekenis van het ambacht, als een kwaliteit die voor de
architectuur altijd van belang is, maar nu meer dan ooit, nu de discipline eerder verondersteld
wordt de mode te volgen dan de eeuwige waarden. Er zijn bureaus die constante kwaliteit blijven
afleveren, in een hoge categorie van vakmanschap, door alles heen, crisis of niet. Maar is dat iets
wat we per se nu aan de orde willen stellen door middel van een bekroning? Dat lag niet voor de
hand, hoeveel aardigheid we er ook in hebben dat mensen hun vak verstaan.
Sprekend over ieders voorkeuren in de categorie van de grote architectenbureaus hadden we nog
niet meteen een convergentie van meningen. Maar dat zegt niks. Aan meningen - coherent of
divergent - heb je niet zoveel, ook niet aan kritische bespiegelingen over over- dan wel ondergewaardeerde carrières. Een jury mag niet naar huis voordat er een plausibele redenering is
ontstaan, die, hoe subjectief ook, recht doet aan de toestand van het vak.
In de discussie kwamen wel enkele thema’s naar voren die door ons alledrie als belangrijk
werden bestempeld. Dat betrof bijvoorbeeld de povere behandeling van de openbare ruimte die
we meenden te kunnen signaleren rondom gerealiseerde projecten. Dat betrof ook de matig
intelligente omgang met bestaande of zelfs monumentale gebouwen. Matig intelligent: terwijl
hergebruik en herontwerp onderhand de kern vormen van de architectonische opgave van de
eenentwintigste eeuw, die trouwens een paar aardige overeenkomsten begint te krijgen met de
achttiende eeuw, is de verzamelde kennis en ervaring op dit gebied nauwelijks indrukwekkend.
Wanneer gebouwen worden aangepast aan nieuwe functies, valt op dat Nederlandse architecten
bevangen raken door hetzij een volstrekte onverschilligheid, hetzij een mentale verlamming om
zich uiteen te zetten met wat aan ouds wordt aangetroffen. Monumentenzorg is in Nederland geen
artistiek bedrijf en die onderkwalificering werkt ook door in de omgang met gebouwen met een
lagere institutionele status. Het zal te maken hebben met een wederopbouwcultuur die volledig op
tabula rasa en oneindige uitbreiding gebaseerd was.
Misschien tegen wil en dank werd een architect daardoor in Nederland een figuur die genoeg had
aan abstracties, een maatschappelijk personage dat met een groot en eigenwijs ego schitterde in
een letterlijk en figuurlijk leeg landschap. De typische architect van de Rijndelta werd een soort
uitvinder, in het gunstigste geval een artistiek begaafde Willy Wortel. Een serieuze intellectuele
uiteenzetting met concrete morfologie, concrete stenen en concrete ervaring kan in Nederland
echter maar sporadisch worden aangetroffen.
In de leegte van het opgespoten weiland valt dat nog niet zo op. Maar elders wel, daar namelijk
waar al iets staat, iets met een verleden dat waardevol kan zijn. Dan valt op dat het bestaande

doorgaans nogal onbeholpen tegemoet wordt getreden.
Wanneer een oud gebouw belangrijk genoeg is voor de monumentenstatus is de conventie dat de
architectuur ervan met rust wordt gelaten. Het nieuwe staat er in gaaf onderscheid naast: geen
interactie van enig belang, waarmee de geschiedenis impliciet ontoegankelijk wordt verklaard.
Henket en Benthem Crouwel hebben er patent op, maar gemakzuchtig is het wel. Meestal valt
dan het woord ‘respect’ en dat het daarom nodig is afstand te bewaren. Is dat werkelijk het enige
wat er op zit?
Je zou zeggen: verzamel eens moed, verdiep je in wat je aantreft, lees er een paar boeken over en
val eens aan. Neem eens een voorbeeld aan iemand die zich desnoods durft te vergalopperen:
iemand als wijlen Enric Miralles, de architect van de restauratie van het oude Utrechtse stadhuis.
Of aan de voorbeeldige, namelijk dramatische behandeling van het Neues Museum in Berlijn
door David Chipperfield. Misschien kan de koele Nederlander zoveel ruïnecultus niet aan, dat
kan zijn. Maar dan nog verveelt het ons, al die elegante uitlopers van een modernistische dan wel
postmoderne beeldtaal waar onze eigen jaarboeken mee volstaan en die gemaakt zijn met een
artistiek perspectief dat ergens heel dicht bij huis ophoudt.
De kwestie is dat de Nederlandse architectuur in het gunstigste geval een met zorg uitgevoerd
ambacht is, maar aan intellectuele bloedarmoede lijdt. Het ontbreekt de scheppers aan ambitie, al
zijn het soms voortreffelijke, zij het ongeletterde, ingenieurs. Midden in het debat dat we als jury
voerden over de aanpak van de grote bureaus, viel ons opeens in hoezeer de architectuur profijt
zou kunnen hebben van een oriëntatie op wetenschap en kunst in het algemeen en op de
narratieve context van de architectuur in het bijzonder. Is het niet zo dat juist nu de bouwopgave
eerder een veranderopgave is dan een nieuwbouwopgave ieder project ook automatisch de drager
is van een aantal gebruiksverhalen, uitgezet in de tijd?
Opeens hadden we met die ingeving ook een kandidaat - en wel voor de prijs van de kleine
bureaus. Ronald noemde Klaske Havik, architect, auteur en docent aan de TU Delft. Zij
promoveerde in 2012 op de relaties tussen bouwen en taal, anders gezegd tussen architectuur en
literatuur. De handelseditie van deze studie werd dit jaar onder de titel ‘Urban Literacy, reading
and writing architecture’ bij nai010 Uitgevers gepubliceerd. In een eerder artikel in OASE, over
wat ze ‘stedelijk alfabetisme’ noemt, maakte ze zo ongeveer duidelijk wat haar voor ogen staat
met haar soort van onderzoek.
Ik citeer:
“Ik ben niet hier. Ik ben altijd ergens anders en op meerdere plekken tegelijk. Ik loop op een
straat op een avond, wankelend tussen gebouwen, geluiden van eerder weerklinken in mijn
stappen: steeg, poort, straat, raam en maan, licht in lege stad. Ik ben ergens bij water en leun
tegen de wind. Ik beweeg mij tussen het schrijven en de architectuur. Ik vraag mij af, met dit
artikel, of literaire reflectie als instrument kan dienen om de ervaring van plekken te analyseren
en conceptualiseren. De relatie tussen de mens en zijn omgeving, een bestaansrecht van
architectuur, wordt immers in romans en verhalen vaak zeer gedetailleerd en treffend beschreven.
Ik zou willen stellen dat juist literatuur essentiële informatie biedt over de manier waarop ruimte
ervaren wordt, over de rol van tijd, over de rol van herinnering en verbeelding. Wanneer
bestaande literatuur dergelijke inzichten kan bieden, kan een literaire benadering, waarbij
instrumenten uit de literatuur gebruikt worden, ook binnen het domein architectuur-onderzoek en
zelfs van het architectonisch ontwerp denkbaar zijn.”
Einde citaat.
Klinkt dit nog wel erg meta voor u? We menen dat goed lezen en (als het even kan) beter
schrijven iets is waar de vaderlandse architectenstand veel aan kan hebben. Waarom is dat?

Alleen al omdat een meer narratieve benadering van het ontwerpen iets toevoegt dat men in een
klassiek programma van eisen mist. Wanneer we werken op palimpsest - en dat doen we, nu de
Hollandse stad haar voorlopig finale vorm heeft bereikt - hebben we er recht op ook kennis te
kunnen nemen van op het eerste gezicht verborgen verhalen en geschiedenissen. De geplande
bouwkundige acties worden er wellicht minder logisch van dan de doorsnee-ingenieur of
projectmanager handig vindt.
Dat is dan mogelijk de prijs die je moet betalen wanneer je aardigheid hebt in gebouwen waar je
niet na de kortste keren al genoeg van hebt. Nogmaals: ik weet niet of meneer of mevrouw de
ingenieur er zin in heeft, maar hij/zij zou er goed aan doen een beetje plaats in te ruimen voor
dingen die hem/haar van nature minder goed liggen, bijvoorbeeld afkomstig van de letteren.
De eensgezindheid binnen de jury over deze stelling was meteen groot - en we hadden er nog een
prijswinnaar bij ook. De meer subtiele narratieve thema’s in ons vak zijn bij Klaske Havik in
vertrouwde handen, zoals ze ons nog in mei jongstleden liet zien als organisator en moderator van
een drukbezochte bijeenkomst over het toch moeilijk bespreekbare onderwerp ‘Atmosfeer’ in de
architectuur.
Gelukkig heeft ze naast de onderwijstaken haar architectenregistratie niet opgegeven, want de
jury besloot om Klaske Havik en haar bijzondere werk te belonen met de Architect van het Jaar
Prijs 2014 in de categorie Small.
(Uitreiking van de oorkonde en mogelijk kort dankwoord van Klaske Havik)
Dames en heren,
Dit verhaal begon met nadenken over de prijs voor de grote bureaus, maar we vonden een
winnaar in de kleine categorie. Dus de vraag bleef: wie moest de prijs krijgen voor de grote
bureaus? Ook hier volgde een interessante discussie en die was bij nader inzien complementair
aan de discussie die ons een prijswinnaar in de kleine categorie opleverde.
De discussie ging nu niet zozeer over het artistieke procédé dat tot architectuur moet leiden, als
wel over de bedrijfsmatige manier om een groot project tot een goed einde te brengen. Doe je dat
als opdrachtgever door een beroep te doen op de powerplay en egotripperij van een beroemd
persoon? Zo gaat het nog al eens. Maar het lijkt er niet op dat de openbare zaak daar werkelijk
mee gediend is.
Grote projecten vergen een zodanig ingewikkelde integratie van deelbelangen dat een beroep op
een sterke man overigens op zichzelf begrijpelijk is, maar niet iedere stad kan zich een Calatrava
met het bijbehorende kastekort veroorloven.
Het is daarom gelukkig dat we hebben kunnen vaststellen dat Nederlandse ontwerpers soms in
staat zijn om opdrachtgevers die opgezadeld zijn met een uiterst lastige opgave te bedienen met
een alternatieve werkvorm. Die werkvorm wordt nog steeds gedragen door ego’s, maar die
hebben zich in het geval dat we nu willen bekronen ondergeschikt gemaakt aan de algemene
zaak.
Het heeft beslist geleid tot een bijzondere bijdrage aan het publieke domein van de Hollandse
stad. Ook in dit verband viel de naam van Benthem Crouwel, in gunstige zin nog wel, en het
project waar we de aandacht op believen te vestigen is het Rotterdamse Centraal Station. Het is
de ontwerpers in een ontwerp- en bouwproces van een tiental jaren op voorbeeldige wijze gelukt
om twee delen van de stad opnieuw met elkaar te verbinden, helderheid te scheppen in de
welhaast onontwarbare kluwen aan verkeersstromen en om met het nieuwe gebouw als een
overdekt stadsplein een nieuwe entree voor de stad te maken.

Wat ons hier boeit is niet alleen het eindresultaat en dat gebouw met die enorme luifel. Bovenal is
het de geraffineerde, we mogen wel zeggen, geslepen werkvorm die de aandacht verdient. Omdat
Benthem Crouwel al betrokken was bij drie andere grote stationsprojecten in Amsterdam, Utrecht
en Den Haag, zocht men uit kansberekening samenwerking met Meyer en Van Schooten en
West-8. Vervolgens schreven ze zich gezamenlijk in voor de Europese aanbesteding onder de
overkoepelende naam TeamCS.
Dat was nu eens een succesvolle strategische zet, want niemand kon om deze combinatie heen:
het was een superformatie, de Traveling Wilburys van de vaderlandse architectuur. Ze werden
uitgenodigd om een plan te maken en wonnen de competitie. TeamCS werd een zelfstandig
architectenbureau voor een eenmalige, zij het grootse ambitie, met deelname van de ontwerpende
partners Jan Benthem, Jeroen van Schooten en Adriaan Geuze en met ondersteunende
medewerkers vanuit de drie bureaus, die onder de dagelijkse leiding stonden van Marcel Blom.
Stapsgewijs hebben ze alle belanghebbende opdrachtgevers meegekregen in het intensieve proces
om voor de beschikbare 600 miljoen euro bouwbudget een goed resultaat te bereiken en daarbij
ook de politiek verantwoordelijken binnen boord te houden. Een gigantisch tapijt van natuursteen
brengt je nu vanaf de perrons tot in het hart van de stad. Het publieke domein is de winnaar.
Een nieuw bureau oprichten voor één groot project, met gebruikmaking van de specifieke kennis
en kracht van de afzonderlijke deelnemers: zo kan het en zo moet het soms. De jury waardeert die
tien jaar TeamCS daarom van ganser harte met de Architect van het Jaar Prijs 2014 in de
categorie grote bureaus.
(Uitreiking van de oorkonde en mogelijk kort dankwoord)
Dames en heren, tot besluit. Aan de overkoepelende Architect van het Jaar Prijs is tevens een
geldprijs verbonden van 5.000,- euro, ditmaal voor de achtste keer ter beschikking gesteld door
Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.
De jury heeft besloten om die geldprijs gelijkelijk te verdelen over beide winnaars.
Klaske Havik en TeamCS delen dus het geld en de titel ‘Architect van het Jaar 2014’.
Beklemtoonde deze jury hiervoor niet het belang van de letteren? Tussen de literaire benadering
van Klaske Havik en de architectuur van TeamCS bestaat sinds de opening van het Rotterdamse
station op 13 maart jongstleden een nieuw verband. Het werd gelegd door Jules Deelder. Ik lees
u zijn gedicht ‘CS’:
Centraal in Rotterdam
staat Rotterdam Centraal
Heel de wereld gaat er weg
en komt er ook weer aan
Stations zijn als havens
voor de dolende ziel
Begin van het daar
en eind van het hier
Graag vraag ik nu aan Richard Meyer van Alcoa om de prijs uit te reiken aan beide winnaars en
ik dank u voor uw aandacht.
De jury:
Bernard Colenbrander, Sylvia Pijnenborg en Ronald Rietveld.

