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Het organiseren van samenwerking tussen architecten
wordt steeds ingewikkelder. In ons vrije beroep doet
men dat meestal in de vorm van een maatschap.
Onder invloed van de democratiseringsgolf werd in 
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zelfs
geëxperimenteerd met nog intensievere vormen. 
Zo richtte oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra zijn
eigen bureau VDL (later de Architecten-groep) in op
meer ideële basis in de aandelen kwamen in handen
van een stichting die werd bestuurd door álle mede-
werkers. Ook de architecten kregen gewoon een sala-
ris en iedereen deelde mee in de winst; het was zoals 
het motto van de Drie Musketiers: 'all for one and one
for all'. 
Onze huidige tijd van individualisering maakt dat dit
soort modellen onder druk komen te staan; de centri-
fugale invloed wint het meestal van de meer bindende
kracht. Zo is de Architectengroep vorig jaar een verza-
meling aparte commerciële bedrijven geworden, met
nog maar een miniem gezamenlijk deel. Was Bjarne
Mastenbroek al eerder vertrokken naar zijn Search
Architects, nu zijn er de nieuwe architectenbureaus
Rijnboutt, Van der Vossen, Rijnboutt bv (inderdaad, met
'de zoon van'), Hendriks Schulten Architecten bv, Hans
Ruijssenaars Architecten bv, Dick van Gameren

Architecten bv, en Danielle Huls Architect. Kennelijk
werkt het vandaag de dag zo, dat het eigen werk
steeds meer zelf bestierd moet kunnen worden met
de daarbij behorende eigen revenuen. Eerder konden
we deze trend al aan de hand van Mecanoo's 'centrifu-
ge' zien: na het winnen van de Kruisplein-prijsvraag
begonnen ze met zijn vijven in 1980, hoewel Roelf
Steenhuis (nu met 20 man) al vroeg zijn eigen weg
koos. Tien jaar later stapte Erick van Egeraat uit het
huwelijksbootje en uit het bureau, en hij runt nu alweer
15 jaar zijn in vier Europese steden gevestigde (en 120
man grote) praktijk. Later stapte Chris de Weijer in het
eigen Dp6 (nu 17 man) en als laatste koos Henk Döll
voor zijn Atelier voor Bouwkunst (nu ook alweer met
20). Francine Houben bleef trouwens in het geheel niet
eenzaam achter: Mecanoo draait als nooit tevoren met
meer dan 65 medewerkers. Kortom, in 25 jaar
gegroeid van 5 naar 250 in 5 aparte bureaus… Maar
uiteindelijk dus: 'none for all'. Dat er ook vandaag de
dag nog bureaus zijn die menen dat er meer motieven
zijn dan persoonlijk gewin of succes, laat Neerlands
grootste architectenbureau Inbo met zijn inmiddels
300 medewerkers zien. Ooit opgericht door Klaas
Geerts vanuit een meer commerciële filosofie (Inbo
komt van Ontwerp- en Constructiebureau voor de
Industriële Bouw), koos deze organisatie juist weer
voor gezamenlijk eigendom (de 14 partners 40% - de
overige medewerkers 60%) en staat ze onder leiding
van een gekozen Raad van Bestuur, gecontroleerd door
een Raad van Commissarissen met prominente
Nederlanders als leden. En inmiddels wordt een deel
van de winst bestemd voor de Inbo Foundation, waar-
mee ideële doelen - zowel voor de eigen organisatie 
als voor anderen (onder meer kennis- en onderwijsont-
wikkeling) - worden gesteund. 'Samen' kan gelukkig
toch nog. 
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All for one - none for all

Lees-tip:

De met Mecanoo vergelijkbare spinn-off van het
Office for Metropolitan Architecture (OMA - Rem
Koolhaas) wordt prachtig beschreven in:
'Referentie: OMA - de sublieme start van een
architectengeneratie'
Bernard Colenbrander, Jos Bosman. NAi Uitgevers
Rotterdam, 1995, ISBN 90-72469-89-5

Kees van der Hoeven
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Enkele jaren geleden maakte ik uitgebreider kennis
met de toenmalige voorzitter van de Neprom. Vooral
om eens langer door te praten over de vaak wat
gespannen verhouding tussen ontwikkelaars en archi-
tecten. De doelen van beide beroepsgroepen blijken in
de praktijk op zijn zachtst gezegd niet altijd gelijkgericht
te zijn. Hij was van mening dat architecten meer en
adequater zouden kunnen meedenken met de belan-
gen van een ontwikkelaar, juist wanneer deze de
opdrachtgeversrol vervult.
Zelf mocht ik dat aan den lijve ondervinden toen mijn
ontwerp voor een groot kantoorgebouw via een
Europese aanbesteding in het kader van de 'Richtlijn
Werken' toeviel aan een mij nog onbekende ontwikke-
laar. De draagconstructie van het plan was in ieder
geval naar zijn grote tevredenheid: "Dat heb je goed
gedaan Kees, geen dragende gevels maar ronde
kolommen; die kunnen we mooi meeverhuren aan de
toekomstige gebruiker." Hij bleek als geen ander de
gecertificeerde meetmethode bij de berekening van
het v.v.o. (het zogenaamde verhuurbaar vloeropper-
vlak) uit zijn hoofd te kennen. En in die regels wordt het
constructieve oppervlak afgetrokken van dat verhuur-
bare oppervlak, terwijl een kolom - mits kleiner dan 0,5
vierkante meter - gewoon wordt meegerekend in het
v.v.o. "Maar Kees, de vloerbedekking ter plaatse van
die ronde kolom betalen we natuurlijk niet, want die ligt
er immers niet?…"

Hij vroeg vervolgens of ik nog wel even door wilde
werken aan de optimalisering van de voorzieningen: de
twee gedachte toiletgroepen per etage moesten wor-
den gecombineerd en van de installaties moesten de
apparaten die geen dak boven hun hoofd nodig hadden
direct helemaal naar buiten. Want ook daar werkte de
meetmethode door op het ontwerp: apparatuur op het
blote dak wordt niet meegerekend in het installatieop-
pervlak en u begrijpt het ook hier: hoe kleiner het
installatieoppervlak, des te groter het verhuurbaar
oppervlak (met de bijbehorende, jaarlijks terugkerende
revenuen). Kijk maar eens goed naar de daken van ver-
huurkantoren, daar staan altijd van die geperforeerde
schermpjes rond de buitengeplaatste apparatuur…
De meet- en budgetdiscussies gingen tijdens het defi-
nitieve ontwerp stapsgewijs en minutieus verder en
bereikten hun hoogtepunt in de vraag of ik "die prachti-
ge vide over vier etages niet uit het ontwerp kon
schrappen?". 
Wat was het geval: omdat een vide over meerdere eta-
ges vanwege de strenge brandpreventieve eisen een
sprinklerinstallatie nodig maakte, zag de ontwikkelaar
de bui van die extra investering al hangen. En met het
dichtleggen van de vide zou wat hem betreft ook het
verhuurbaar oppervlak weer prettig toenemen. 
Na rijp beraad en bestudering van de NEN 2580 bleek
dat ik hem in dit geval met zijn eigen meetmethodes
om de oren kon slaan. Juist door de aanleg van die
sprinklerinstallatie bleken de trappen niet overal met
brandwerende puien van de rest van de verkeersruim-
te te hoeven worden afgeschermd. Alle aanloopbor-
dessen konden zo worden opgeteld bij het verhuurbaar
oppervlak en via kapitalisatie van die extra huurpennin-
gen leverde de sprinklerinvestering dus uiteindelijk
extra inkomsten in plaats van kosten op.
De moraal: verplaats je immer en intensief in de (voor-
af ogenschijnlijk tegenstrijdige) belangen van een pro-
fessionele opdrachtgever; het leidt vaker ook architec-
tonisch tot een waardevoller resultaat. 
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Meedenken met de ontwikkelaar

Leestip:

NEN 2580: 'Oppervlakten en inhouden van gebou-
wen - Termen, definities en bepalingsmethoden',
verkrijgbaar bij : NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft,
tevens te bestellen via www.nen.nl

Kees van der Hoeven - Architect en oud-voorzitter BNA
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De foto van mijn kop bij deze column is verouderd,
want ik draag al een tijdje een nieuwe bril. Net als de
vorige van het merk Air Titanium en nu niet met dat
slimme geveerde scharniertje, maar ditmaal een super
lichtgewicht exemplaar waarbij het glas slechts met
stiftjes aan het dunne montuur vastzit. Ik liet er speci-
ale dubbelfocus glazen bij maken die na een enkele
test uiteindelijk een  liggend ovale vorm kregen.
Met de zo opgeruimde blik kijk en lees ik dan ook weer
volop, zoals in die nieuwe serie van architectuurjourna-
list Bernard Hulsman op de achterpagina van NRC
Handelsblad. Na zijn vermakelijke reeks over modes in
de architectuur beschrijft hij daar nu onder de titel
Nauwe verwanten de vaak opvallende overeenkom-
sten tussen bepaalde gebouwontwerpen. "Beter goed
gepikt dan slecht ontworpen" zei mijn leermeester
altijd, maar het is inderdaad soms schokkend om te
zien hoe ver architecten gaan in het bij elkaar afkijken.
Zelf verzamel ik al jarenlang de opvallendste voorbeel-
den van deze 'beeld-broertjes' en ik stuurde mijn hele
serie meteen aan Bernard op.
Een van de bekendere is de vergelijkbare opzet van het
niet uitgevoerde ontwerp voor de Amsterdam Arch van

Pi de Bruijn en het enorme CCTV complex in Bejing van
de hand van OMA. Maar leg voor de lol ook maar eens
de spiraalbeelden van het Mobiushuis in het Gooi van
Ben van Berkel en die van het Posbank Paviljoen van
Bjarne Mastenbroek naast elkaar. Of de uitkragende
brandweerkazerne in Amstelveen van Fons Verheijen
en het bijkans zwevende Kinzokantoor in Ede van
Snelder Architecten. En als je dacht dat het spectacu-
laire nieuwe gebouw voor Unilever in Rotterdam - die
langgerekte doos op pootjes van JHK Architecten -
echt origineel is, bekijk dan ook eens de kunstacade-
mie in het Canadese Toronto naar ontwerp van William
Alsop.

Natuurlijk gebeurt het wel dat ontwerpers bij toeval
dezelfde ingeving krijgen, maar het is waarschijnlijker
dat het zien van het goede voorbeeld architecten inspi-
reert tot een eigen variant op datzelfde thema. Iemand
als Le Corbusier was daar bijvoorbeeld heel sterk in; de
structurele opzet van Corbu's Villa Garches blijkt een
getrouwe kopie van Palladio's Villa Foscari (La
Malcontenta). Maar in dit geval zeer vakkundig gedaan
en met een volstrekt nieuw en eigen gezicht. En zelf
ontkom ik er natuurlijk ook niet aan. Bepaalde oplossin-
gen van collega's maakten dermate indruk dat ze op de
meest onverwachte momenten in mijn eigen ontwer-
pen weer opduiken…
Toch komt het voor dat je aan een opvallende gelijkenis
in het geheel niets kunt doen. Zo heb ik een naamge-
noot die regelmatig in het nieuws opduikt en in de
Zaanstreek zeg ik daarom altijd als ik me voorstel: "Ik
ben Kees van der Hoeven - niet van Ahold", waarop de
vaak onderkoeld humoristische Zaankanter repliceert:
"Dat hadden wij al wel gezien." 
Maar ik werd pas werkelijk met stomheid geslagen
toen ik in een advertentie voor Business News Radio
de meest recente en gedetailleerde foto van mijn
naamgenoot onder ogen kreeg. Hij droeg exact, maar
dan ook exact dezelfde bril. Mijn bril dus, die de opti-
cien op mijn persoonlijke aanwijzing had ontworpen…
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Nauwe verwanten

Leestip:

De Krul en andere modes in de architectuur,
Bernard Hulsman, Prometheus Pers, 2005, 
ISBN 90-46604-99-6

Kees van der Hoeven - Architect en oud-voorzitter BNA
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De laatste maanden werden we opgeschrikt door 
berichten dat bouwprojecten werden gesloten (of nog 
niet geopend) door problemen met de veiligheid van de 
constructie. Zo stelde men de opening van een winkel-
centrum met woontoren in Almere naar ontwerp van 
de beroemde Fransman Christian de Portzamparc uit, 
nadat bleek dat in de stabiliteitsvloeren rond de toren 
achteraf grote gaten waren gezaagd voor toegevoegde 
roltrappen. En toen een vrachtwagen het parkeerdek 
bij het nieuwe kantoor van het Amsterdamse stadsdeel 
Bos en Lommer opreed, sprongen er spontaan enorme 
scheuren in. Gelukkig ontdekte men deze veiligheids-
problemen bijtijds (sic!) en vielen er geen slachtoffers, 
maar we weten hoe de bouwfouten bij de uitkragende 
balkons van het woongebouw Patio Sevilla in Maastricht 
wél hebben geleid tot twee doden.

Wat kunnen we als architecten nu leren van dit soort 
gebeurtenissen? Dat de gemeentelijke afdelingen 
Bouw- en Woningtoezicht niet meer toereikend zijn 
toegerust om geplande of gebouwde constructies ade-
quaat te controleren? Of dat vandaag de dag door het 
grote aantal bij de bouw betrokken partijen de precieze 
verantwoordelijkheid - en daarmee de schuldvraag - vol-
strekt onduidelijk is geworden? Of ligt het aan de steeds 
gebrekkiger opleiding van architecten en constructeurs, 
leren ze het inzicht in het werkelijke krachtenspel nog 
wel?

Bij de beantwoording van dit soort vragen is het verleidelijk 
om te verwijzen naar ‘die goeie ouwe tijd’: er werd vroeger 
geen beton gestort voordat de gemeentelijke constructeur 
de bekisting en de wapening had gekeurd… En binnen de 
ontwerpteams had de architect toentertijd nog het gezag 
over, én de verantwoordelijkheid voor de integratie van alle 
adviezen, inclusief dat van de constructief ontwerper…  
En vroeger was de opleiding zo ingericht dat architecten 
juist zoveel inzicht in het constructieve krachtenspel werd 
bijgebracht, dat er in ieder geval effectief ‘tegenspel’ in 
de ontwerpdiscussie met de constructeur kon worden 
geboden…

Maar die tijden zijn kennelijk voorbij. De ontwikkelaar selec-
teert constructieve adviseurs tegenwoordig vooral op prijs 
en dus wordt de beschikbare ontwerp- en overlegtijd sterk 
geminiseerd. De gemeentelijke diensten hoeven niet meer 
vooraf te toetsen, want ze kunnen de ‘gecertificeerde’ 
adviseurs nu immers achteraf juridisch aansprakelijk stel-
len voor de eventuele gevolgen? En de eindverantwoor-
delijkheid ligt meestal niet meer bij de architect, want de 
leiding wordt toevertrouwd aan een of andere manager, 
die tijdens het proces simpelweg kan worden vervangen 
als zijn proceskennis ontoereikend blijkt te zijn…
De vraag blijft echter actueel hoe ontwerp- of bouwfouten 
kunnen worden voorkomen of achteraf effectief kunnen 
worden rechtgezet. De inspectie van het ministerie VROM 
maakte nog slechts rapport op van de platte daken die 
waren ingestort - of mogelijk zouden kunnen instorten - als 
gevolg van grote water- of sneeuwlasten. Kortgeleden pak-
ten ze dat in Polen geheel anders aan: naar aanleiding van 
een daar door de sneeuw ingestort congresdak (met 60 
doden tot gevolg) zijn de drie oorspronkelijke ontwerpers 
inmiddels in verzekerde bewaring gesteld.
Wat mij betreft terecht. Fouten als: te weinig wapening 
bij de opleggingen van een parkeerdak, het achteraf zagen 
van gaten in een stabiliteitszone, het in het werk frutselen 
aan de fundering van een balkonkolom, of in het algemeen: 
ontoereikende coördinatie in ontwerp- of bouwfase, zijn 
namelijk niet gewoon ‘menselijk’… Ze zijn misdadig.

Menselijk of misdadig?                                           

Leestip:

‘Architektur konstruieren von Rohmaterial zum 
Bauwerk - Ein Handbuch’ Andrea Deplazes (Red.), 
Birkhäuser - Verlag für Architektur, 2005, 
ISBN 3-7643-7188-9

Kees van der Hoeven - Architect en oud-voorzitter BNA
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Kortgeleden zag ik in de Londense Tate Gallery de 
schilderijen van de Britse kunstenaar Howard Hodgkin. 
De onnavolgbare beelden van die verpletterende expo-
sitie schieten nog dagelijks door mijn hoofd. Hodgkin 
probeert, zoals hij zelf zegt, ‘de visuele herinnering aan 
emotionele momenten’ vast te leggen. Het maakproces 
van zijn schilderijen verloopt in de tijd zeer wisselend; hij 
gaat namelijk net zo lang door totdat via het geschilder-
de beeld de ervaring van het betreffende moment op 
andere wijze, maar wel even heftig bij hem terugkeert. 
Met die vraag wanneer iets ‘af’ is hebben architecten 
dagelijks te maken, maar wij staan daarbij altijd onder 
tijdsdruk: de opleveringsdatum ligt immers ver van te 
voren vast.

Deze zomer ben ik zelf gaan bouwen. Omdat mijn 
huidige woning komend jaar wordt uitgebreid, zocht 
ik voor die verbouwingstijd tijdelijke woonruimte. Die 
vond ik in de vorm van een gebruikte zeecontainer in de 
Amsterdamse haven. De vrachtwagen die hem kwam 
brengen, zette hem tot op de centimeter nauwkeurig 
op zijn tijdelijke fundering: vier stapels stoeptegels. 
Natuurlijk had ik ook het bouwplan al doordacht. Ik 
wist precies waar ik ging slapen, waar het aanrecht en 
de douche moesten komen en waar ik mijn werkplek 
zou inrichten. In een normaal bouwproces voer je die 
architectonische gedachten keurig stapsgewijs door op 
tekening, je beschrijft de materialen, hun ontmoetingen 
en de gewenste kwaliteit, want anderen voeren straks 
uit wat jij hebt ontworpen.

Duizend beslissingen          

Leestip:

Serota, Nicholas (Red.). (2006). Howard Hodgkin. 
Londen: Tate Publishing.
ISBN 978-185437-639-8.

Kees van der Hoeven - Architect en oud-voorzitter BNA

Hoe anders loopt dat als je zelf de uitvoerende bouwer 
bent… Vanwege mijn beperkte budget zocht ik vooral 
tweedehands materialen, zoals gebruikte deuren en 
ramen, en die bleken natuurlijk net iets anders van 
maat dan op tekening gedacht. Uit afgekeurd kozijnhout 
maakte ik vervolgens hun nieuwe omlijsting en ik ging 
buiten aan de slag met de montage. Na enkele dagen 
timmeren ontdekte ik ineens dat de beperkte ruimte 
op simpele wijze kon worden verlengd door de deuren 
van mijn container open te zetten en daartussen een 
nieuwe vloer te maken; de badkamer kostte zo geen 
extra ruimte meer. En als ik lange stalen balken zou 
leggen door de twee grote sparingen (gemaakt voor de 
lepels van een vorkheftruck) kon ik de slaapkamer als 
het ware aan de zijkant ophangen en ontstond er aan 
de andere zijde ruimte voor een opgetild terras. Om 
een lang verhaal kort te maken: nadat ik vier weken aan 
het werk was,  bleek de ruimte anderhalf keer zo groot 
geworden en waren ook de details in de uitvoering com-
pleet anders dan op tekening gesuggereerd.

Bouwen is nu eenmaal een tijdrovend proces en blijk-
baar benut je delen van die werktijd om je gedachten 
op nul te zetten, de eerder genomen beslissingen rustig 
te overdenken en details nog simpeler of mooier te 
maken. En je hebt de mogelijkheid om nieuw bedachte 
oplossingen direct in het werk uit te testen en visueel 
te beoordelen. Het werd al met al een uiterst leerzaam 
proces van aanscherping, verfijning en vereenvoudiging, 
dat gepaard ging met het nemen van duizenden onver-
wachte en nieuwe beslissingen. Zonder de dagelijkse 
druk van een gedwongen oplevering werd de tijd hier 
vanzelf een vriend van de kwaliteit. En ook de geluks-
ervaring van de schilder maakte ik tijdens dat proces al 
een enkele keer mee. 
Een van Hodgkins schilderijen kreeg als ironische titel 
mee: Snapshot (1984-93). Het liefst bouw ik ook nog 
negen jaar door aan mijn container, maar ik moet er voor 
de komende lente al in…

kavander@xs4all.nl
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De Raad van Bestuur van Stork ligt sinds kort onder 
vuur van een groep aandeelhouders. Een aantal zoge-
naamde hedgefunds heeft – meestal met geleend geld 
– een belangrijk pakket aandelen in de beursgenoteerde 
onderneming opgebouwd en ze proberen nu directe 
invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid. De agres-
sieve beleggers willen Stork zo snel mogelijk splitsen in 
een paar onderdelen om die vervolgens direct weer te 
kunnen verkopen. Ze zijn daarbij minder geïnteresseerd 
in de continuïteit van de onderneming, maar vooral in 
maximale en snelle winst op hun eigen investering.
Het bovenstaande lijkt op het stereotiepe beeld dat in ons 
vak nog wel bestaat van de projectontwikkelaar. Macht 
opbouwen via belangrijke grondposities, gemeenten via 
die macht bouwopdrachten afdwingen en in de krappe 
woningmarkt grote winsten maken bij de verkoop van 
gewilde eengezinswoningen met tuin en liefst nog een 
dertiger jaren uiterlijk. De openbare ruimte is vervolgens 
het kind van de rekening. De kosten van groen, speelmo-
gelijkheden, straten en pleinen komen voor rekening van 
de overheid en dus van ons als belastingbetaler.

Maar  het zou echt beter gaan als de markt intensief zou 
sámenwerken met de publieke zaak. En zo ontstond 
de nieuwe uitdrukking ‘Publiek Private Samenwerking’, 
kortweg PPS. Zalm haalde als minister van Financiën 
extra benodigd begrotingsgeld altijd via goedkope staats-
leningen van de kapitaalmarkt, maar ook hij is nu om. 
Trots maakte hij kortgeleden bekend dat voor het eerste 
grote PPS-contract (voor renovatie en langjarig facility 

Durfkapitalisme

Leestip:

Deyan Sudjic (2005), The edifice complex – How 
the rich and powerful shape the world, The Penguin 
Press, Londen. 
ISBN 1-59420-068-8

management van zijn eigen ministeriegebouw) de gele-
genheidscombinatie Safire is geselecteerd, die bestaat 
uit ABN Amro, Strukton, GTI, Burgers Ergon en ISS. Het 
contract is zo’n slordige 175 miljoen euro waard en er 
werd dan ook geruime tijd over onderhandeld.
Het publieke deel in die naam ‘PPS’ slaat echter alleen 
op het geld, want van die onderhandelingen hebben 
wij als publiek geen kennis kunnen nemen. En zelfs de 
toen verantwoordelijke bouwminister - mevrouw Dekker 
van VROM - heeft kennelijk pas in een laat stadium de 
plannen gezien, blijkens haar uitlating in een recente 
toespraak: “In klein comité is het ontwerp van Safire aan 
mij gepresenteerd en ik moet zeggen dat ik erg onder de 
indruk ben van het resultaat. Er is op een creatieve manier 
omgegaan met de ruimte die het gebouw biedt.”

Charmante tekst voor de winnaar, maar wij zijn ook 
benieuwd naar die vier of vijf aanbiedingen die zijn 
afgevallen. En vooral naar het werk van de bij die concur-
renten betrokken architectenbureaus! Wij weten formeel 
niet eens welke architecten meededen... de minister of 
de Rijksbouwmeester wel?
Was het vroeger (sic!) nog gebruikelijk dat bij publieke 
opdrachten de ontwerpen tenminste in het openbaar 
werden gepresenteerd en besproken, in het geval van dit 
ministeriegebouw heeft het besluitvormingsproces zich 
geheel in ambtelijke achterkamertjes voltrokken. Voor 
het nationale architectuurdebat is het een slechte zaak 
dat PPS-constructies zo enthousiast geprezen en zelfs 
voortgezet worden: er volgen een belastinggebouw in 
Doetinchem, een detentiecentrum in Rotterdam en een 
overheidskantoor in Groningen. We weten nu al dat we 
over die ontwerpen zowel vooraf als achteraf niet inhou-
delijk zullen kunnen debatteren. Het grote geld neemt zo 
stapsgewijs de Rijksgebouwen(dienst) over en men is 
daar kennelijk nog trots op ook. 
Nu maar hopen dat u  als een van de échte aandeelhou-
ders van onze overheid  op 22 november jongsleden op 
de juiste partij hebt kunnen stemmen

kavander@xs4all.nl
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Het is voor mij een grote eer om vandaag als fractie-
voorzitter van de PvNA (de Partij voor Nederlandse 
Architectuur) voor het eerst in dit huis het woord te 
voeren. Om te beginnen wil ik u wijzen op enkele archi-
tectonische aspecten van deze prachtige zaal, die in 
de vorige eeuw door onze gewaardeerde collega Pi de 
Bruijn werd ontworpen. Hij is er in geslaagd een verga-
derzaal te ontwerpen waarvan het beeld inmiddels via 
de televisie op ons netvlies is gebrand, maar die vooral in 
werkelijkheid uiterst plezierig is om in te verblijven. Met 
het wonderschoon via het dak binnenvallende daglicht, 
met achter mij de onnavolgbare schilderijen van de te 
vroeg overleden kunstenaar Rudi van de Wint, en met 
last but not least de compacte inrichting die een prach-
tige vertaling vormt van onze democratie.
Voorzitter, we hadden werkelijk niet gedacht dat de PvNA 
met twee zetels in de Kamer zou komen. Wij zijn onze 
kiezers daarom zeer dankbaar voor hun vertrouwen. Dat 
we via onze statements: ‘Eigen architecten eerst!’ en 
‘Kies keurig, kies Kees’ zoveel voorkeursstemmen zou-
den krijgen, hadden we nooit durven dromen. Het geeft 
maar weer eens aan dat de Nederlanders genoeg heb-
ben van het op maximale concurrentie gerichte beleid 
van Neelie en de NMa, die verfoeilijke Nederlandse 
Mededingingsautoriteit.

Het begon allemaal op 08 december 2006, vandaag al 
weer vier jaar geleden. Op die dag presenteerde het 
bestuur van de Bond van Nederlandse Architecten de 
aangepaste gedragsregels, de erecode van ons architec-
tenberoep. Na overleg met de NMa waren alle passages 
over ‘collegialiteit’ uit die erecode geschrapt, omdat ze 
‘de concurrentie mogelijk zouden kunnen belemmeren’. 

Mevrouw de Voorzitter!

Leestip:

BNA (2006), BNA Architectenwijzer 2007 - hoofd-
stuk: Gedragsregels, BNA i.s.m. Elma Edities, 
Amsterdam
www.pvna.nl

Wij hebben op die dag vanzelfsprekend geprobeerd om 
onze beroepsgroep ervan te overtuigen dat we absoluut 
niet akkoord moesten gaan met die inmenging van de 
concurrentiepolitie! We vonden dat er juist níet onder-
handeld moest worden, maar dat we vanuit een eigen, 
krachtige positie de strijd aan moesten gaan met deze 
vijand van de architectonische kwaliteit!
En natuurlijk ging onze latere vergelijking met de zo 
verguisde loyaliteitsverklaring van de Kulturkammer in 
de Tweede Wereldoorlog een stap te ver – tenmin-
ste volgens de hypocriete televisiemakers Pauw en 
Witteman – maar waren zij het niet juist geweest die 
aan het slot van hun snijdende afscheidsinterview met 
architect Carel Weeber aan de opvolgende gast hadden 
gevraagd: “Wie was er erger voor Rotterdam, Weeber 
of de Duitsers?”
En voorzitter, we hebben het geweten: de gehele vader-
landse architectuur werd inmiddels overgenomen door 
‘beeldbazen’ zoals Talpa Producties. Binnen die impresa-
riaten verdelen zij het werk inmiddels onder hun sterren 
en aankomende sterren en ze bieden zelfs bejaarde 
architecten nog een plaats in MAX: de ‘laatste stal’. 
De concurrentie is zo toch prachtig verzorgd, nietwaar? 
Want net als in de vrijgegeven taxibranche kun je bij hen 
altijd goedkoper terecht voor je gebouwontwerpen. Wij 
pleiten dan ook voor een grondig parlementair onderzoek 
om die woekerbudgetten nu eens boven tafel te krijgen, 
met als doel: de instelling van een openbaar register 
met vooral de financiële resultaten van Europese aan-
bestedingen!

Toen bij de eerdergenoemde discussie over de erecode 
de opstellers tenslotte beweerden dat je toch ook bij 
een bekeuring niet met een agent in discussie gaat over 
de uitgangspunten van de maximumsnelheid, maar dat 
je dan bij de wetgever moest zijn… toen viel bij ons 
het kwartje: Op naar het parlement! Met het inmid-
dels bekende succes. En u zult nog meer van de PvNA 
horen…
Architectonische cultuur uiteindelijk in de Kamer! Ik dank 
u voor uw aandacht.

COLUMN | KEES VAN DER HOEVEN
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“Als je niks weet, kun je ook niks vinden.” Aan deze 
uitspraak van medisch hoogleraar Smalhout moet ik 
altijd denken op het moment dat ik zoekwoorden intik 
op Google. Hij neemt met zijn statement natuurlijk het 
actuele voortgezet onderwijs op de korrel, omdat vaar-
digheden daar inmiddels belangrijker worden geacht 
dan kennis. Maar toen ikzelf les gaf, vertelde ik mijn 
studenten toch ook dat ze alle benodigde informatie 
over bouw en bouwproducten razendsnel op Internet 
konden vinden?
Op een middag kwam een van die toehoorders naar 
mijn kamer om zich te beklagen over mijn suggestie; 
het was hem namelijk niet gelukt iets informatiefs te 
vinden over dubbel glas. Ik nodigde hem binnen en we 
zetten ons gezamenlijk achter het beeldscherm. “Waar 
heb je dan op gezocht?” vroeg ik en hij herhaalde geïrri-
teerd: “Dat zei ik toch al meneer, op dubbelglas.” Nadat 
ik hem met nieuwe trefwoorden als isolatieglas, HR-
plus-glas en uiteindelijk HR-plusplus-glas dieper binnen 
Googles informatielagen had gebracht, vonden we een 
tekst die in 20 pagina’s verhaalde over de geschiedenis 
van het glasmaken vanaf de middeleeuwen tot en met 
vandaag. En nadat de stapel informatie was uitgeprint, 
kon ik hem die met overtuiging overhandigen: “Zie je 
wel, alles is te vinden, als je maar weet hoe je moet 
zoeken.” Maar tegelijkertijd twijfelde ik aan mijn kracht 
als docent, want ik had de leerling direct ‘het potlood uit 
handen genomen’ en hem de juiste trefwoorden niet 
zelf laten bedenken…

Hoe anders gaat dat bij muzikale leermeesters. Ze heb-
ben natuurlijk één voordeel: de les die geleerd moet 
worden, handelt bijna altijd over een muziekstuk dat er al 

Masterclass

Leestip:

Gerrit Smienk, Johannes Niemeijer (2000), De Hand 
van de Meester - Het ontwerponderwijs in de prak-
tijk, 010 Publishers, Rotterdam

is, dat eerder door een componist is opgeschreven. De 
beroemde pianist Daniel Barenboim kan zijn leerlingen 
tijdens zijn tv-masterclasses dan ook majestueus vertel-
len over de diepere lagen in een Beethovensonate, en 
na dat verhaal – doorspekt met eigen klankvoorbeelden 
– zie je het begrip van de leerling groeien en speelt hij 
het stuk weer mooier.
Dirigent Valery Gergiew maakt zijn lessen nóg boeien-
der, onder meer door stap voor stap alle zekerheden 
bij zijn getalenteerde leerlingen weg te nemen. Zo was 
een jonge Chinese dirigent druk gebarend bezig het 
orkest van zijn gelijk te overtuigen, toen Gergiew eerst 
de complete partituur van zijn lessenaar wegtrok en na 
enkele minuten ook het dirigeerstokje van hem afpakte. 
En geloof het of niet, de jonge dirigent werd langzaam 
rustig en met de overgebleven, nu natuurlijke armge-
baren wist hij aan het orkest precies te ontlokken wat 
hij wilde. Ontroerend om te zien hoe deze master zijn 
class aanpakte.

Bij toeval raakte ik tijdens de kerstvakantie via Internet in 
gesprek met de bekende Nederlandse dichter en onder-
zoeker Leo Vroman (1915-). Hij woont in Texas USA en 
hield een weblog bij ten tijde van de verkiezingen. Na 
een bijzonder antwoord op een persoonlijke vraag – de 
achterliggende reden van ons contact –besloot ik hem 
ook het boven beschreven Google-zoekvoorbeeld voor 
te leggen. Hij was het niet met me eens: “Kees, het 
lijkt me dat je toch maar heeeeel weinig nodig hebt om 
te beginnen. Wat Google trouwens met dikke encyclo-
pedieën gemeen heeft, is het genot iets te vinden dat 
je NIET zocht. Vandaag iemeelde iemand mij dat ze 
moeite had gehad een versje voor kinderen te vinden 
dat ik lang geleden schreef. Het heette Veelheden hoe. 
Ik dus googlen, gewoon ‘veelheden hoe’, en ik kreeg 
meteen een klein boekwinkeltje dat zo heette, waar-
schijnlijk naar dat versje.”
Via Google iets vinden waarnaar je níet op zoek was… 
Meesterlijk antwoord.

kavander@xs4all.nl
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Het gemis aan nicotine maakt me slaperig; eergisteren 
besloot ik – na 40 jaar – te stoppen met roken. Het was 
als in die ‘platte’ toelichtende slogan bij de invoering 
van de Nota Ruimte: “Centraal wat moet, decentraal 
wat kan…”
Mijn handen spelen nu niet meer met de sigaret en de 
aansteker, mijn longen voelen niet meer die genoeglijke 
dreun bij het inhaleren, mijn hersens worden nu niet 
meer aangescherpt tot zuiverder denken, want juist 
daar in dat centrale bestuursorgaan van mijn lichaam 
had ik de beslissing genomen. Er zullen ongetwijfeld 
nieuwe en meer gezonde gevoelens voor terugkomen, 
maar voorlopig voelt dat besluit als hoogverraad en 
mijn decentrale organisatie ligt vooralsnog volkomen 
overhoop.

Het publieke debat over de verrommeling van ons land 
(sinds de verkiezingstijd vorig jaar november) riep ook 
telkens op tot meer centrale sturing. De NAi-directie, 
Ole Bouman en Patrick van Mil, constateerde in een 
discussiebijdrage op archined.nl rondom de kabinetsfor-
matie dat er helaas geen ‘minister van Ruimte’ komt, 
“die alle ruimtelijke effecten van het beleid doorrekent 
en aan een leidinggevende visie onderwerpt, die daarbij 
met kracht een minimum aantal regels oplegt om de 
omgevingskwaliteit te waarborgen, die overtredingen 
van die regels aanpakt, en die tenslotte zorgt voor een 
cultureel ontwerpklimaat dat partijen/mensen stimuleert 
ook zonder die regels zorgvuldig te bouwen en prachtige 
dingen te maken.”
En Bjarne Mastenbroek roept in zijn ‘Brief aan de minis-
ter-president’ op tot nog krachtiger ruimtelijke leiding: 
“Je hebt publieke lichamen nodig die het mandaat 

Ruimtelijke ratatouille

Leestip:

Kabinet Balkenende IV, Samen werken, samen leven, 
tekst Coalitie-akkoord CDA –PvdA – Christen Unie, 
07 februari 2007 – zie ook www.regering.nl

krijgen om hieraan te werken. Voor de ruimtelijke orde-
ning van Nederland dienen deze groot, hypermodern 
ingericht en machtig te zijn. Ze staan op afstand van 
politiek en markt. Je zult dan ook beslissingen moeten 
accepteren die ons misschien niet (allemaal) welgeval-
lig zijn.” Gelukkig zijn die ‘machtige, publieke lichamen’ 
er nog niet, we leven per slot van rekening niet meer 
in oorlogstijd, dus moeten wij het gewoon doen met 
de drie ouderwetse democratische bestuurslagen: rijk, 
provincie en gemeente. 
Afstemming tussen provincies moet dan wel serieus 
genomen worden door het rijk; denk aan de Randstad 
of het Groene Hart, die in drie provincies liggen. Waarna 
architectuurhistoricus Allard Jolles zich in de discussie 
mengt en constateert dat de provincie als tussenlaag 
veel te weinig geld en macht heeft om haar taak serieus 
af te dwingen: “Voor ‘serieus geld’ moeten we toch 
echt weer in Den Haag zijn, want behalve machteloos 
zijn provincies vooral budgetloos. En vervolgens zijn 
de gemeentes weer mede verantwoordelijk voor de 
uitvoering van die woningbouw. Geen nieuws, dit. Het 
wordt al jaren ‘bestuurlijke spaghetti’ genoemd, en dat 
is niet voor niets.” 
En ten slotte merkt Dirk van den Heuvel op dat het 
“Uitgeven van gronden een meer dan aangename bron 
van inkomsten is voor gemeentes. Als je daar de vinger 
achter krijgt, kun je flink gaan sturen. Het kan natuurlijk 
niet in onze polder, maar stel je voor dat gemeentes ver-
plicht werden die gelden in een provinciaal verevenings-
fonds te storten – het zou snel afgelopen zijn met die 
nieuwe bedrijventerreinen... Tot die tijd blijft het gewoon 
stamppot ben ik bang!”
Macht, fondsen en bestuurslagen, ons ruimtelijk beleid 
roept kennelijk vaker vergelijkingen met eten op. Na 
Italiaanse spaghetti en Hollandse stamppot kies ik zelf 
voor ratatouille, het Franse gerecht met gestoofde groen-
ten. Die naam verbasterde in onze taal en sluit zo goed 
aan bij de actualiteit: door gebrek aan sturing maakt ook 
het nieuwe kabinet van ons land een ratjetoe.

kavander@xs4all.nl

COLUMN | KEES VAN DER HOEVEN



16 architectenweb magazine

COLUMN | KEES VAN DER HOEVEN

In februari 2004 was ik in Londen te gast bij de feestelijke 
uitreiking van de Royal Gold Medal (de belangrijke jaar-
prijs van de RIBA) aan Rem Koolhaas. Tijdens de recep-
tie na afloop raakte ik in gesprek met Koolhaas’ echt-
genote Madelon Vriesendorp. Zij staat te boek als een 
van de stichters van OMA, het Office for Metropolitan 
Architecture en werd zelf bekend met haar bijzondere 
illustraties voor het beroemd geworden boek Delirious 
New York uit 1978. Wie kent niet dat prachtige schilderij 
van die zwoele slaapkamer, waar twee wolkenkrabbers 
in het tweepersoonsbed uitrusten na het bedrijven van 
de liefde? Op mijn vraag of ze nog schilderde, vertelde 
ze dat ze nu vooral tekeningen maakte, in het bijzon-
der illustraties bij de teksten van Charles Jencks. Ze 
maakte me toen wel nieuwsgierig, maar ik kreeg ze pas 
afgelopen maand voor het eerst onder ogen op de kaft 
van Hunch nummer 11, een periodiek van het Berlage 
Instituut. 
Onder de titel Rethinking Representation wordt daarin 
onder meer verslag gedaan van een recente lezing van 
Jencks over het gebouw als icoon (hij schreef er ook een 
boek over, zie de leestip). Hij biedt ons een theoretische 
beschouwing over bouwprojecten die vanwege hun 
vernieuwende opzet en uiterlijk dermate beroemd zijn 
geworden dat ze als beeld inmiddels op ons netvlies zijn 
gebrand. Met voorbeelden als de kerk van Le Corbusier 
in Ronchamps, het Sydney Opera House van Utzon, de 

Augurk en zomerjurk

Leestip:

Charles Jencks (2005), The Iconic Building, 
Rizzoli International Publications Inc., New York.

Guggenheim-musea in New York en Bilbao, Piano’s con-
certgebouw in Rome, de bibliotheek in Seattle en het 
Casa de Musica in Oporto van OMA en ten slotte het 
SwissRe hoofdkantoor in Londen van Norman Foster. 
De stelling van Jencks is dat bovengenoemde iconi-
sche gebouwen bij ons direct associaties oproepen aan 
herkenbare beelden uit de natuur of uit ons collectieve 
visuele geheugen. 
Madelon Vriesendorp illustreert zijn theorie vervolgens 
op aansprekende wijze met haar subtiele tekeningen 
van die associaties. Het pantser van een buideldier bij 
Piano’s concertgebouw, de overlappende bladen van de 
artisjok bij Gehry’s Bilbao en vanzelfsprekend de augurk 
bij Fosters toren. Ze stopt echter niet bij één enkele 
associatie, maar maakt de beeldverzameling rijker door 
meer te bieden dan we zelf konden bedenken. Bij 
Foster dus ook nog een geweerkogel, een bolknak, een 
dennenappel, een raket en een fallus… En wie had bij 
Bilbao ooit gedacht aan de opwaaiende zomerjurk van 
Marilyn Monroe in The Seven Year Itch?
Onwillekeurig denk je: hoe zit dat nu met de iconen 
in ons eigen land? Bieden ze ons ook beelden die 
direct aankomen of langer blijven hangen? De Utrechtse 
warmtecentrale van Zeinstra van der Pol die doet den-
ken aan Amerikaanse mijnen, het Scheepvaartcollege 
van Neutelings Riedijk dat van verre oogt als een peris-
coop, de Netkous van Zwarts & Jansma of de geknikte 
hand van de Erasmusbrug? 
Eigenlijk komt er voor mij maar één vaderlands project in 
aanmerking als ware icoon; het maakte op mij destijds 
direct een onuitwisbare indruk. Neem het oerbeeld van 
het huis op een kindertekening, zet die simpele massa 
in een computer en trek vervolgens aan één van de 
knooppunten binnen die tekening. Als je dat drie keer op 
andere wijze doet, krijg je die sublieme toegangshuisjes 
op de Hoge Veluwe van MVRDV. 
Zo’n beeldkracht maakt de drie verschillende materialen 
zelfs volstrekt overbodig.

kavander@xs4all.nl
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Bij de presentatie van het nieuwe Jaarboek Architectuur 
in Rotterdam maakte ik kennis met de Utrechtse archi-
tect Jaco de Visser. Ik kon hem complimenteren met de 
prachtige projecten die hij dit seizoen realiseerde: het 
hoofdkantoor van Koninklijke Visio in Huizen en zijn eigen 
woon-werkpand Huize de Wiers in Vreeswijk. We spraken 
over duurzaamheid aan de hand van de geheel koperen 
bekleding van dat laatste indrukwekkende project. De 
Visser: “Mijn koperslager kon me niet voorspellen hoe 
lang die gevel mee zou gaan, want het oudste koperpro-
ject dat hij kent houdt zich al 400 jaar uitstekend.” Waar 
hoor je een architect iets dergelijks nog zeggen? ‘Mijn 
koperslager’ in een tijd waarin oorspronkelijk vakman-
schap in de vaderlandse bouw nog maar nauwelijks wordt 
gewaardeerd. 
Want zoals ook bij deze presentatie weer bleek, gaat het 
de Jaarboekredactie vooral om het signaleren van trends, 
om duiding van politieke verschuivingen in aandacht en om 
vergezichten vanuit de architectuurhistorische discipline. 
Michelle Provoost besprak er vier in haar korte inleiding: 
de problematiek in de scholenbouw, openbare ruimte en 
collectiviteit, ‘vernieuwing’ van de stadsvernieuwing en 
nieuwe stedenbouwkundige patronen – inclusief de zoge-
naamde ‘langestaart-theorie’. In het Jaarboek zelf komt de 
zorghuisvesting nog vernietigend ter sprake en besluit de 
redactie de brede beschouwingen met een interessante 
tekst over ‘camouflage’ in de architectuur.

Met die ‘agenderende’ trends bleef de keuzeverantwoor-
ding bij de ongeveer 30 gedocumenteerde projecten 
echter ruim onder de maat. Provoost dekte zich zelfs 
nadrukkelijk in tegen de kennelijk verwachte kritiek dat 
er weinig ‘traditionele’ architectuur is opgenomen: “De 
redactie spreekt hier liever van ‘historiserende’ projecten 
en meent dat het origineel dan vaker te prefereren valt 
boven de kopie”. En zo lopen we de projecten van Soeters 

Rammelend koper

Leestip:

Daan Bakker, Allard Jolles, Michelle Provoost, Cor 
Wagenaar (2007), Jaarboek Architectuur in Nederland 
2006>07, Nai Publishers, Rotterdam.

c.s., Molenaar Van Winden en bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van de herbouw van Roombeek in Enschede in dit 
Jaarboek mis.
Wat hebben we dan wel gekregen? Drie keurige renova-
tieprojecten, vier leuke scholen, drie infrastructurele wer-
ken, twee om onduidelijke redenen opgenomen speel-
plaatsachtige openbare ruimtes (q.e.d.), slechts één mooi 
zorgcomplex (o ja, die waren immers slecht), een theater, 
drie kantoorgebouwen, vier woonwijkjes en vijf woonhui-
zen, waaronder een landhuis in Loenen van de hand van 
MVRDV. De foto’s showen hun vertrouwde collagetech-
niek; in dit geval is het oertype landhuis eerst door de fri-
tessnijder getrokken, waarna er via de herschikte samen-
stelling der delen weer een ‘nieuw’ totaalbeeld ontstaat… 
en dan hup, meteen in het Jaarboek? Opvallend trouwens 
hoeveel (meer dan 10) van die 30 projecten net als het 
laatste een vierkante plattegrond als basis hebben…

Is er dit jaar dan niets van waarde te beleven, hoor ik u 
denken? Natuurlijk wel, want de actuele architectuurpro-
ductie kent vanzelfsprekend weer hoogstandjes waar 
geen enkele redactie omheen kan: het winkelcentrum de 
Citadel in Almere, het onnavolgbare Instituut voor Beeld 
en Geluid van Neutelings Riedijk, het ‘groene’ sportcen-
trum Mercator van Venhoeven CS en zelfs één heus his-
toriserend complex: het puur structuralistische Huis voor 
Bestuur en Cultuur in Nijverdal van de hand van Claus en 
Kahn (hoewel Louis Kahn zelf natuurlijk nooit bakstenen 
onder gebogen betondaken zou hebben geplakt). Het laat-
ste project won ook nog nipt de publieksprijs, die werd 
georganiseerd door het NPS-televiseprogramma Arena.

Terug naar het wat mij betreft mooiste Jaarboekgebouw 
(en het vakmanschap) van coming man Jaco de Visser. 
Bij metalen gevels is condensvorming direct achter de 
huid een van de moeilijkst op te lossen problemen. “Na 
de afgelopen novemberstorm belde mijn koperslager me 
nog op om te horen hoe de gevel zich tijdens die bijna-
orkaan had gehouden”, verhaalde de Visser, “en ik kon 
hem vertellen dat de platen er nog prima op zaten, maar 
wel een hels kabaal hadden gemaakt…, waarop hij ant-
woordde: Als ze bij wind goed rammelen, is de ventilatie 
tenminste perfect verzorgd”.

kavander@xs4all.nl
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Elke drie jaar organiseert het Fonds Bkvb (Fonds voor de 
Beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst) een stu-
diereis voor architecten naar het buitenland. De eerste 
reis – ze hadden toen kennelijk geld over – ging in 1992 
naar Japan. Ondanks de bittere ervaringen van mijn 
beide ouders in het Jappenkamp heb ik juist mateloze 
bewondering voor de moderne Japanse architectuur. 
Ik overwoog daarom een aanvraag in te dienen, maar 
zag daar uiteindelijk vanaf omdat ik een dergelijke reis 
eenvoudig zelf zou kunnen betalen.
Ik bleek een dief van mijn eigen portemonnee, want in 
het uiteindelijke deelnemersveld kwam ik ook geves-
tigde namen als Weeber en Bhalotra tegen. Bij navraag 
bleek dat ik het volstrekt verkeerd begrepen had. Om 
voor een van die reisbeurzen in aanmerking te komen, 
oordeelt een commissie slechts over de kwaliteit van 
het werk en niet over de kapitaalkracht van de aanvrager 
(en zeker in die tijd gold ik nog als een ‘talentvol’ archi-
tect). Het voorbeeld toont zo een van de bedenkelijke 
kanten van het actuele systeem van kunstsubsidiëring, 
dat nu opnieuw – en terecht – ter discussie staat.
Het andere fonds op ons vakgebied, het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur heeft jaarlijks 2,8 miljoen euro te ver-
geven, onder meer voor projecten ‘gericht op het bevor-
deren van de belangstelling voor architectuur in brede 
zin bij een groot publiek’. Onder die noemer blijken even-
eens publicaties over het werk van succesvolle architec-
ten te vallen. En zo verschenen er in de afgelopen jaren 
tientallen geslaagde en minder geslaagde monografieën 
over Nederlandse architectenbureaus, die juist vanwege 
hun succes die boeken gemakkelijk zelf hadden kunnen 
financieren.

Met of zonder subsidie?

Leestip:

Lex ter Braak e.a. (2007), Second Opinion - over beel-
dende kunstsubsidie in Nederland, Nai Publishers, 
Rotterdam

In de actuele discussie over de kunstsubsidies pleiten 
enkele fondsdirecteuren voor een andere aanpak (zie 
leestip), met name wat betreft de huidige selectieme-
thode via kwaliteitsbeoordeling door ‘anonieme’ com-
missies. Ik stel voor die discussie vooral te richten op 
de selectiecriteria. Het kan toch niet zo zijn dat ons 
belastinggeld mede wordt besteed aan mensen en 
organisaties die dat geld helemaal niet nodig hebben? 
Naar mijn idee moet de financiële steun aan startende 
en talentvolle architecten worden opgevoerd, maar dan 
niet zoals nu zonder enige vorm van tegenprestatie. 
Waarom zouden we de verfrissende denkkracht van 
de jonge generatie niet ook nuttig kunnen inzetten, bij-
voorbeeld bij het omvormen van probleemwijken naar 
prachtwijken? Kunnen de huidige startstipendia niet 
slim gekoppeld worden aan een gerichte maatschappe-
lijke stage of aan een studieopdracht voor een actueel 
probleem? 
Deze herfst staat de inmiddels achtste reis van het 
Fonds, in dit geval naar stad en landschap in Amerika op 
stapel. Beoordelend commissielid Paul Roncken begon 
op ArchiNed een discussie over het door hem gecon-
stateerde gebrek aan belangstelling voor die reis onder 
de vaderlandse landschapsarchitecten. In een scherpe 
analyse naar aanleiding van het weer wél toelaten van 
de gevestigde orde veegt het jonge architectenduo 
ZUS – afgewezen voor deze reis, maar kortgeleden 
wel gelauwerd met de prestigieuze Maaskantprijs voor 
Jonge Architecten – de vloer aan met de visie van 
Roncken: “Ons bekruipt een sterk gevoel van terug naar 
de boerenkool met worst, terwijl wij van mening zijn dat 
er op elke plek andere gerechten kunnen worden bereid 
met zeer specifieke kruiden”.
Geert Wilders heeft inmiddels kamervragen gesteld 
naar aanleiding van de discussie over de kunstsubsidies 
en hij bepleit vervolgens halvering van het kunstbudget. 
Het zou cultuurminister Plasterk sieren als hij daarop 
reageert met voorstellen waarin de inventiviteit van 
jonge architecten krachtiger wordt gesteund en tevens 
actiever wordt ingezet bij het realiseren van de ambiti-
euze doelstellingen van het nieuwe kabinet.

kavander@xs4all.nl
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Misschien kwam het door de schoolvakanties - komkom-
mertijd voor de landelijke dagbladpers - maar het was 
opvallend hoe het nieuws in de afgelopen zomermaan-
den werd beheerst door de vele ministeriële blunders 
aangaande het uitbesteden van werk. Het begon alle-
maal met de misser van minister Koenders van Ontwik-
kelingssamenwerking, die een groot project uit de hand 
had gegund aan zijn partijgenoten Booij en Van Bruggen 
in plaats van die opdracht Europees aan te besteden. 
Vervolgens bleken zijn collega’s in het afgelopen jaar 
gezamenlijk voor een slordige 43 miljoen euro in de fout 
te zijn gegaan, tot en met nota bene het ministerie van 
Financiën aan toe: computergigant IBM ontving zonder 
voorafgaande selectie meer dan 120 miljoen euro werk 
van de Belastingdienst. 
Bijkomend voordeel van deze schokkende berichten is 
wellicht dat ook de problematiek rond de aanbestedin-
gen in de architectuur nader onder de aandacht van pers 
en publiek kwam. Zo publiceerde de Volkskrant een 
artikel waarin een middelgroot architectenbureau aan het 
woord kwam over de aanbesteding van ontwerpopdrach-
ten voor scholen. Daaruit bleek dat er nog maar tien tot 
twintig architectenbureaus meedingen naar die school-
opdrachten. Onder meer door de hoge omzeteisen (vaak 
boven een miljoen euro per jaar) en de eis referenties 
te kunnen overleggen van scholen, in dit geval dus. Die 
schoolvoorbeelden kun je niet tonen als je nog geen 
scholen hebt gebouwd via een Europese aanbesteding, 
waarvoor je dus schoolprojecten moet kunnen overleg-
gen om in aanmerking te kunnen komen, en zo verder.... 
Het laat weer eens zien dat, waar Europese selecties 

Nog geen school vandaag

Leestip:

Bond van Nederlandse Architecten (2007) – Werkmap 
Europees aanbesteden voor opdrachtgevers – BNA, 
Amsterdam  (te downloaden via www.architecten.nl)

bedoeld waren om de concurrentie en de deelname aan 
de markt te vergroten, deze vorm van aanbesteden juist 
concurrentiebeperkend uitwerkt.

Nog maar kort geleden kreeg ik een open brief van Atelier 
Kempe Thill aan BNA-voorzitter Jeroen van Schooten 
onder ogen, waarin diezelfde problematiek werd aange-
sneden, maar dan nader toegespitst op jonge architec-
ten. Zij kennen geen enkel Nederlands architectenbureau 
‘onder de 40’ dat een relevante opdracht heeft voor een 
school, om over een ziekenhuis, een universiteitgebouw 
of museum nog maar te zwijgen. Voor oplossingen van 
dat probleem verwijzen ze naar het buitenland. In België 
bestaat voor overheidsopdrachten het systeem van de 
‘open oproep’, waarbij in de uiteindelijke voorselectie ook 
altijd een jong bureau wordt opgenomen en dat over-
kwam Kempe Thill nu al vijf keer. In Duitsland bestaat het 
systeem van de besloten prijsvragen waarbij ook jonge 
bureaus aan bod kunnen komen. Kempe Thill deed vier 
keer mee en won het project voor de Jugendherberge 
in het beroemde Prora. In Oostenrijk wordt voor belang-
rijke openbare projecten vaak een open prijsvraag uit-
geschreven. Kempe Thill nam intussen drie keer deel 
en realiseerde zo dat wonderschone Konzerthaus in 
Raiding. Allemaal goede voorbeelden van hoe het wél 
kan: toch concurrentie maar met grotere kansen voor 
jonge architecten en een hogere kwaliteit. 

Hun open brief had waarschijnlijk effectiever gericht kun-
nen zijn aan de overheid, en voor architectonische zaken 
kun je dan terecht bij de Rijksbouwmeester en zijn col-
lege van Rijksadviseurs (voor landschap, infrastructuur 
en monumenten). Het zou in dit kader interessant zijn 
om een Rijksadviseur voor Onderwijsgebouwen aan te 
stellen –  vanzelfsprekend betaald door het ministerie 
van O&W – die als taak krijgt om binnen twee jaar een 
innovatief aanbestedingsbeleid voor schoolontwerpen 
te ontwikkelen. En vervolgens te experimenteren met 
open of besloten prijsvragen waarvoor jonge architecten 
van harte in aanmerking komen. Ik denk dan aan een 
ervaren architect als Herman Hertzberger: als er iemand 
verstand heeft van kwaliteit in relatie tot scholen, dan is 
hij het wel.
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Net terug van een ruime week vakantie in Zwitserland. 
Bij het leesvoer voor die dagen het recente nummer van 
Hollands Diep, het nieuwe driemaandelijkse magazine 
over cultuur en opinie. In het hoofdartikel interviewt Paul 
Witteman minister van OC&W Ronald Plasterk, onder 
meer over zijn favoriete kunstwerken. We kennen par-
mantige Paul nog wel van zijn schokkende afscheidsin-
terview met Carel Weeber. 
Na 15 minuten genadeloze 
karaktermoord op televisie 
bestond de sidekick van 
Witteman het om ten slotte 
aan de opvolgende gast te 
vragen: “Wie was er erger 
voor Rotterdam, Weeber of 
de Duitsers?” Daarom zo 
mooi dat Carel kortgeleden 
weer eens een lange neus 
kon maken naar al zijn cri-
tici door met een glashelder 
concept de prijsvraag ‘Zorg 
2025’ - over zorggebouwen 
van de toekomst - te win-
nen.
Maar Paul en Plasterk ken-
nen elkaar al geruime tijd 
en dus blijft de toon uiterst 
vriendelijk. Zelfs wanneer 
onze cultuurminister geen 
enkele vaderlandse favo-
riet aanwijst binnen de vijf besproken kunstcatego-
rieën: boek (Ian McEwan), schilderij (Vlaming Michael 
Sweerts), popmuziek (Joni Mitchell) en muziek (een 
Adagio van Bach: ‘Het raakt je vanaf de eerste noot. 
Je wordt er stil van.’). Als beste gebouw kiest hij nota 
bene het Empire State Building in New York: “Ik word 
er steeds weer blij van als ik het zie. Het is net over de 
top, maar toch ook weer heel mooi.” Onbegrijpelijk dat 
Witteman hem niet nader aan de tand voelt over een 
dergelijke oubollige smaak.

Bij thuiskomst verrast door het aardige initiatief van 
Jurgen van der Ploeg van FARO Architecten om via 
een website de architectonische smaak van leken en 
professionals eens nader te onderzoeken (www.archi-
tectuursmaaktest.nl). Aan de hand van vele tientallen 
beelden uit de Nederlandse woningbouw wordt de kij-
ker gevraagd per project een schoolcijfer te geven; aan 
het slot wordt jouw persoonlijke top-vijf automatisch 
gepresenteerd en vergeleken met die van de ande-

Over smaak

Leestip:

Paul Witteman, De minister en het goede leven, 
in: Hollands Diep, nummer 3 (2007), Weekbladpers, 
Amsterdam.

ren. De deelnemers worden verdeeld in een drietal 
groepen – naast de leken de bouwprofessionals en de 
architecten – zodat aan het einde van de rit een beter 
onderbouwd beeld ontstaat van de gedachte discre-
pantie tussen de smaak van architecten en die van de 
gebruikers van hun producten. 
Helaas loopt het sympathieke initiatief zo wel het 

risico te blijven steken in 
een stijl- of beelddiscussie, 
mede omdat we alleen de 
buitenkant van de gerea-
liseerde projecten te zien 
krijgen. Zou het niet veel 
interessanter zijn om in 
plaats van ‘mooi-of-lelijk’ te 
kunnen beoordelen wat er 
nou ‘goed’ is aan al die ver-
schillende projecten? Juist 
los van de onderliggende 
traditionalistische of moder-
nistische stijlkenmerken? 
Zodat we gesteund door 
die informatie op weg kun-
nen naar betere beelden en 
oplossingen, die we nu nog 
níet kennen?

Een mogelijk antwoord op 
dit soort vragen vond ik tij-
dens ons bezoek aan het 

werk van architect Luigi Snozzi in het Zwitserse plaatsje 
Monte Carasso. Als stadsarchitect werkt Snozzi daar al 
meer dan 25 jaar aan nieuwe antwoorden op herstel- 
en ontwikkelingsvragen in de alledaagse lokale bouw-
praktijk. Een echte modernist in een puur traditionele 
omgeving. Maar het architectonische vakmanschap 
straalt af van elke ingreep, of die nu groot of klein is. 
Vooral de nieuwe maar eenvoudige overgangen tussen 
straat en huis, veelal opgebouwd uit simpele betonnen 
muren en daken, maken diepe indruk. 
Daar word ík nou stil van.
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‘Ook gebouwen komen in de hemel’, schreef archi-
tect en historicus Herbert de Roy van Zuijdewijn naar 
aanleiding van het reinigen van de gevels van het 
Delftse stationsgebouw in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Hij hekelde zo de rigoureuze aanpak van 
dat schoonmaakproces. Door het gritstralen was het 
complete patina van het betreffende gebouw verdwe-
nen en er restte nog slechts 
de bekende ‘roze restaura-
tiekleur’; gerestaureerde 
monumenten werden in die 
tijd geacht geheel ‘schoon’ 
te worden opgeleverd. Maar 
wat hem betreft was het 
gebouw toen al halfdood; 
het stond met één been in 
de hemel, want het flinter-
dunne buitenste laagje was 
daar inmiddels gearriveerd. 

De titel van zijn toenmalige 
protest schoot me direct 
te binnen toen ik hoorde 
dat op de campus van de 
TU Eindhoven een van de 
belangrijkste gebouwen 
gesloopt dreigt te worden. 
Het betreft de grote en cen-
traal gelegen W-hal uit 1959 
van de hand van de archi-
tecten S. van Embden en J. Choisy, een naoorlogs won-
dertje van techniek en ruimtelijkheid. Het College van 
Bestuur heeft bij de gemeente een sloopvergunning 
aangevraagd om op die plek een nieuw gebouw naar 
ontwerp van architect Joost Ector te realiseren. Een 
groep bouwkundestudenten kwam in opstand tegen 
de voorgenomen sloop en organiseerde een openbaar 
debat. Het bestaande gebouw kende daar krachtige 
verdedigers, zoals Wouter Vanstiphout (die een waar-
devolle notitie over de betekenis van de W-hal schreef) 
en geslaagde voorbeelden van hergebruik elders pas-
seerden de revue. Projectleider Herman Rikhof had de 
ondankbare taak om in het hol van de leeuw te betogen 
dat het onmogelijk was gebleken om de bestaande 
bebouwing bouwfysisch, technisch (en financieel) op te 
waarderen voor toekomstig gebruik als centrale cam-
pusvoorziening en bibliotheek.

Vervolgens bleek hoe het project door de opdrachtgever 
was aangepakt: op een aanbestedingsoproep hadden 

Weerloos of welkom?

Leestip:

Aimée de Back (red.) - Gesloopt gered bedreigd, 
omgaan met naoorlogse bouwkunst  (2004) - episode 
publishers, Rotterdam.

tientallen architectenbureaus zich aangemeld; uit die 
groep werd zeven architecten gevraagd een zogenaam-
de ‘visiepresentatie’ te geven. Vijf van die zeven brach-
ten plannen met behoud van de bestaande W-hal, twee 
waaronder Ector Hoogstad Architecten stelden nieuw-
bouw voor, hetgeen door het College werd omarmd. 
Mede omdat de anderen “op nadere vragen over bouw-

fysische onderbouwing van 
de behoudgedachte geen 
adequaat antwoord konden 
bieden”, zoals Rikhof het 
verwoordde. Het is ontluis-
terend dat het besluit tot 
sloop slechts gebaseerd 
bleek op zo’n flinterdunne 
visiepresentatie; je zou ver-
wachten dat een zichzelf 
respecterende universiteit 
juist alle beschikbare en 
vernuftige kennis binnen de 
eigen faculteiten zou heb-
ben ingezet om te zoeken 
naar een meer duurzame 
oplossing voor het gestelde 
probleem. 

Maar gelukkig kan het 
College dit door hen geïni-
tieerde stervensproces 
niet zonder slag of stoot 

afronden. Inmiddels is bij de gemeente tevens een 
aanvraag ingediend om de W-hal de monumenten-
status te verlenen, net zoals bij het Leidschendamse 
Neherlaboratorium (van dezelfde architect) dat kort-
geleden werd opgenomen in de ministeriële lijst met 
100 wederopbouwmonumenten. Laten we hopen dat 
het bijzondere gebouw voorlopig nog niet in de hemel 
aankomt. Het is vanzelfsprekend mogelijk om (delen 
van) de W-hal op te nemen in het nieuwe plan, maar 
je moet er dan wel wat extra energie en denkkracht in 
willen steken. Ook het studentenprotest toont geluk-
kig aan dat alles van waarde niet altijd weerloos is. De 
bestaande W-hal is van grote waarde en behoort mijns 
inziens daarom juist welkom te zijn.
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Willem Jan Neutelings stal in november de show met 
zijn bijdrage aan het congres Architectuur 2.0 in de 
Rotterdamse Doelen. Waar andere sprekers ons bom-
bardeerden met oud en nieuw werk, vertelde hij zonder 
plaatjes waar volgens hem de schoen wringt. In een bij 
vlagen zeer humoristische tekst veegde hij de vloer aan 
met de huidige hypes in het vak en de onevenwichtige 
aandacht voor de 5% ‘top’-
architectuur. Hij legde de 
vinger op enkele zere plek-
ken: “Er bestaat kennelijk 
geen taal meer waarin we 
over het vak kunnen spre-
ken; het is als sex in de 
jaren vijftig: Iedereen doet 
het, maar niemand praat 
erover...” en: “We leven in 
een tijd waarin kennis ver-
taald wordt met Google, 
waarin kunde gelijkstaat 
aan AutoCad en waarin 
evocatie tot stand komt via 
Photoshop.” Wat ‘evocatie’ 
precies was, moest ik thuis 
nog wel even opzoeken in 
Van Dale (evoceren = voor 
de geest roepen) ...
Voor Neutelings is onze 
taak duidelijk: terug naar 
de basis van het vak, zoals 
al verwoord door Vitruvius. 
Het accent zou moeten lig-
gen op het alledaagse, het maken van goede steden-
bouwkundige plannen en het verzorgen van degelijk-
heid, comfort en elegantie. Een daverend applaus van 
zijn gehoor was het gevolg, maar in de zaal zaten dan 
ook de architecten die verantwoordelijk zijn of worden 
voor die ‘andere’ 95% van gebouwd Nederland. 
Zijn pleidooi voor architectuur als ‘een vak van bulk en 
fond’ was overigens niet nieuw. Ole Bouman zei het al 
in zijn boek Op het breukvlak van twee millennia (1999, 
Uitgeverij 010, Rotterdam): “Waar het om gaat is het 
ontwikkelen van instrumenten om juist in de bulk van 
de productie van de ruimte de kwaliteit te verhogen.”

Maar goed, ik nam me voor over architectuur en taal 
te schrijven. Op het congres was Nederlands de voer-
taal, maar die heeft in de architectuur maar weinig 
verstaanders. Dé architectuurtaal lijkt het Engels te 
zijn; belangrijke teksten komen in die taal tot stand of 

Architectuur en taal

Kijktip: 

Alle bijdragen aan Architectuur 2.0 en Ole Bouman’s 
nieuwjaarslezing met als titel Architectuur 3.0 zijn te 
zien op www.tomaat.org

worden daarin omgezet, zodat critici en historici er over 
kunnen debatteren. Schreef Dom van der Laan zijn 
architectuurtheorie nog in het Frans, de teksten van Van 
Eyck en Koolhaas verschenen in het Engels, volgens 
Abram de Swaan in zijn boek Woorden van de Wereld 
(2002, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam) dan ook de 
‘hypercentrale’ taal die ‘alle talen met elkaar verbindt 

en dus de spil vormt van 
het wereldtalenstelsel.’ 
Nieuwe Nederlandse vak-
tijdschriften als Volume, 
A10 en MARK verschijnen 
daarom alleen nog in het 
Engels. Ook aan onze archi-
tectuuropleidingen wordt 
steeds vaker in het Engels 
gedoceerd, maar daarmee 
leveren we helaas ook iets 
in. Zo stelde de Delftse pro-
movendus Jeroen Wackers: 
‘Op Nederlandse univer-
siteiten is het acceptabel 
dat gemiddelde docenten 
in het Engels les geven. 
De slechte en de hele 
goede docenten zouden 
Nederlands moeten gebrui-
ken.’ 
Vooral omdat de zeer goe-
den - die juist het ‘vuur’ bij 
de student teweeg bren-
gen - wanneer zij overgaan 

in het Engels aan subtiliteit en nuance verliezen; dan 
worden ze weer ‘gewoon’ en verdwijnt hun meer-
waarde. Gebruik van het Engels werkt zo nivellerend 
op ons diepere begrip, ook van architectuurtheorie en 
-geschiedenis. Gelukkig kunnen we in de architectuur 
nog terug naar de brontaal van belangrijke teksten 
zoals bij Vitruvius en dan krijgt Neutelings alsnog gelijk, 
zelfs waar het zijn eigen woorden betreft. Die komen 
meestal - net als ‘evocare’ - uit het Latijn. Inderdaad: 
een dode taal.
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De Olympische Spelen in Beijing komen steeds dichterbij 
en de aandacht voor China neemt navenant toe. Onze 
sporters trainen zich suf voor mogelijke medailles, maar 
tegelijkertijd groeit de kritiek op China’s binnen- en buiten-
landse politiek, niet in de laatste plaats door de berichten 
van Amnesty International over de slechte situatie betref-
fende de mensenrechten aldaar. Cabaretiers roepen en zin-
gen de sporters toe om maar 
helemaal niet naar China te 
gaan en trainers vragen het 
IOC om heldere standpunten, 
zodat ze tijdens hun verblijf 
niet om antwoorden verlegen 
zitten.
Direct na de keuze voor Beijing 
begon men daar te bouwen 
en zo is er nu al veel nieuws te 
zien. De prachtige stadions en 
sporthallen worden een voor 
een opgeleverd en bewonde-
rend besproken in de vakpers. 
Voor de belangrijke projecten 
zijn buitenlandse toparchitec-
ten binnengehaald en in hun 
voetspoor kwamen de subtop 
en de gemiddelde ‘corpora-
te’ architect mee. Ook vele 
Nederlandse architecten wer-
ken nu in China., Afgezien 
van enige kritiek op Koolhaas’ 
keuze om voor de staatstelevisie te werken, worden ze nog 
slechts geprezen vanwege zoveel ondernemersgeest. De 
koopman wint het bij ons meestal van de dominee.

Het verschil met de houding in andere landen is opvallend. 
Zien we straks onze Prins van Oranje weer hossend met 
de hockeymeiden in het Holland House, zijn Britse collega 
Charles zullen we moeten missen... Die maakte bekend 
dat hij de Spelen juist zal mijden vanwege de Chinese poli-
tiek ten opzichte van Tibet. Deze week schaarde ook de 
Amerikaanse architect Daniel Libeskind zich in het kamp 
van de China-weigeraars. Tijdens een lezing in Belfast deed 
hij een dringend beroep op architecten om zorgvuldiger na 
te denken alvorens in China opdrachten aan te nemen: “Ik 
zal nooit werken voor totalitaire regimes! Ik vind dat archi-
tecten een veel ethischer houding moeten aannemen.”
Maar goed, de zittende macht trekt nu eenmaal overal ter 
wereld architecten aan om de gevraagde en vaak mega-

MACHT EN OPDRACHT

Leestip:

Dejan Sudjic (2005). The Edifice Complex. How the rich 

and powerful shape the world. The Penguin Press, New 

York.

lomane bouwwerken uit te voeren. Dejan Sudjic liet ons 
al zien dat machthebbers juist via gebouwen onsterfelijk 
willen worden. Naast China zijn de booming regio’s daar-
voor te vinden in de Arabische Emiraten en de voormalige 
Sovjet-Unie. Zo ontwierp Zaha Hadid zelfs een museum ter 
nagedachtenis van de overleden dictator van Azerbeidjan, 
hetgeen haar in eigen land op veel kritiek kwam te staan. 

En kortgeleden werd Erick 
van Egeraat nog op televisie 
gevraagd of hij met zijn eilan-
denontwerp in de Zwarte 
Zee van plan was ‘de Albert 
Speer van Poetin’ te worden. 
Zijn antwoord dat dit toch 
echt een particulier initiatief 
was, bevredigde niet direct, 
want hij moest eraan toe-
voegen dat hij niet zeker wist 
of zijn opdrachtgevers hun 
kapitaal op legale wijze had-
den vergaard. Maar in verge-
lijkbare situaties in Europa of 
de Verenigde Staten moest 
hij het antwoord op dat soort 
vragen immers ook schuldig 
blijven.
Gelukkig is het selectieproces 
in de USA tenminste helder 
en is de financiering openbaar 
na te slaan. Elke Amerikaanse 

president sticht na zijn pontificaat een Presidential Library 
en George W. Bush koos kortgeleden publiekelijk de 
traditionalist Robert Stern als architect voor het gebouw 
waarmee hij de onsterfelijkheid tegemoet gaat. En er is 
zelfs een actuele ontwerpprijsvraag voor de aanpassing van 
het presidentiële Witte Huis aan zijn nog te kiezen opvolger 
(zie www.whitehouseredux.org). We weten natuurlijk niet 
wie die nieuwe machtigste man of vrouw ter wereld wordt, 
maar mijn anticiperende inzending zou eenvoudigweg 
kunnen bestaan uit een bekende Weeberiaanse zinsnede: 
“Schilder alles wat nu wit is, gewoon zwart!”
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Zojuist werd ik eigenaar van de huurwoning die ik al 25 
jaar lang bewoon. Eindelijk kunnen we verbouwen en 
een uitbreiding realiseren met een verdieping rond een 
patio. Vanwege de afgelegen locatie hebben we gelukkig 
weinig last van onze buren en zij dus ook niet van ons. 
Toch kunnen buren een belangrijke rol spelen in je leven. 
Behulpzaam zoals in het spreekwoord: ‘Een goede buur is 
beter dan een verre vriend’, 
maar vaak ook kneuterig 
en negatief zoals op televi-
sie is te zien bij de Rijdende 
Rechter. 

Een schokkend voorbeeld 
van burenruzie ondervond 
mijn leermeester Oudejans 
aan den lijve. In de zesti-
ger jaren kocht hij een stukje 
grond met prachtig uitzicht 
in Wallonië en bouwde daar 
bijna eigenhandig een mooi, 
eenvoudig vakantiehuis. Hij 
bracht er zijn lange onder-
wijsvakanties door en als hij 
er zelf niet was, stond het 
huis gastvrij ter beschikking 
aan bevriende collega’s of 
studenten zoals wij.
Ruim vijftien jaar geleden 
raakte hij in conflict met een 
van zijn boerende buren. Op hun gezamenlijke erfgrens 
bevond zich een oude steengroeve waarin die boer afval 
begon te storten. Op warme dagen ging dat steeds meer 
stinken en Oudejans vroeg hem eerst vriendelijk en later 
nadrukkelijk daarmee op te houden. Na een laatste waar-
schuwing schakelde hij de gemeente in, die de clandes-
tiene stortplaats vanuit de lucht liet fotograferen. Op de 
dag dat de formele aanschrijving om de zaak op te ruimen 
de buurman bereikte, begon de ellende pas goed. De boer 
hakte eerst alle bomen op de grens om. Vervolgens zette 
hij daar een tractor met cirkelzaag neer, waarmee hij zijn 
zoon van ‘s morgens zes tot ‘s avonds negen het hout 
in kleine stukken liet zagen. Het snerpende lawaai ging 
dagenlang door, tot de dag dat er bezoek zou komen. 
Die ochtend stapte Oudejans op zijn buurman af en bood 
hem zijn vakantiehuis te koop aan: “Henri, buurmans 
recht is maar een keer te koop, want ik ga hier namelijk 
weg. En als je het niet kunt betalen, wil ik je het beno-

BOZE BUREN
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digde bedrag nog wel lenen ook.” Eenmaal bekomen 
van deze schrik liet de boer zijn zoon de zagende tractor 
weghalen en leek de rust weergekeerd. 
Diezelfde winter nog werd het huis verkocht en moest 
de familie op zoek naar een andere vakantiebestemming. 
Zijn echtgenote huurde daartoe een zomerhuis in het 
Zwarte Woud waar Oudejans tijdens zijn verblijf een her-

senbloeding kreeg. Eenmaal 
terug in Nederland heeft hij 
nog een jaar geleefd.

Kortgeleden hebben we 
een meer openbaar staaltje 
van burengerucht mogen 
meemaken. De ecologische 
woning van ingenieur Jan 
Husslage in Steenwijkerland 
is verwijderd onder druk 
van de omwonenden. 
Hij deed kennelijk te lang 
over de bouw en het lukte 
de gemeente via de rech-
ter om de grond terug te 
vorderen en vervolgens het 
huis gesloopt te krijgen. 
Zijn levenswerk, dat hij in 
drie jaar tijd en met eigen 
handen realiseerde, met een 
pennenstreek weggevaagd. 
Waar op school bij kinderen 

het onderlinge pesten aan banden wordt gelegd, is het 
in de provinciale nieuwbouwwijk door volwassenen tot 
kunst verheven.

Ikzelf schaam me nog altijd dat ik het was die Oudejans 
kwam bezoeken op de dag dat het lawaai ophield en zijn 
sterven begon. Maar ik schaam me bijkans nog meer dat 
ik in een land woon waarin het getolereerd wordt dat 
burgertrutten en krentenwegers, gesteund door kleinzieli-
ge bestuurders en handenwrijvende juristen, een dergelijk 
schandaal ten uitvoer kunnen brengen.
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De gemeente Delft werft via een personeelsadvertentie 
een nieuwe directeur. In dit geval voor het project 
Spoorzone en met een salarisindicatie van 167 tot 200 k. 
De goede verstaander weet dan dat de letter k hier 
gebruikt wordt als populaire (of elitaire?) vertaling van de 
eenheid 1.000 euro. De ondergrens van de geboden ver-
goeding is natuurlijk strategisch gekozen, want die ligt net 
onder de zogenaamde 
Balkenende-norm, namelijk 
het salaris van de minister-
president. Publieke functio-
narissen zouden niet meer 
mogen verdienen dan die 
norm. Maar in het geval van 
de Spoorzone betreft het 
geen publieke functie hoor ik 
u zeggen? Het is toch een 
gewone onderneming? Het  
Ontwikkelingsbedrijf Spoor-
zone is inderdaad een publiek 
private samenwerking met 
een omvang van rond een 
miljard euro en we kunnen 
bij ‘dit grootste project uit de 
Delftse historie’ de juiste man 
of vrouw nu eenmaal niet 
voor minder binnenhalen...
Het valt me mee dat hier nog 
gewoon een ‘directeur’ 
wordt gevraagd. Bij de mees-
te publiek private organisaties heet de leiding inmiddels 
‘voorzitter van de Raad van Bestuur’, vanzelfsprekend met 
de bijbehorende emolumenten. Zo kennen we onder 
meer de woningcorporaties – ooit in verenigingsverband 
met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gespaard – waarvan 
enkele tientallen voorzitters nu ruimschoots meer ontvan-
gen dan de genoemde norm. Toen ik enige tijd geleden 
een van die voorzitters sprak nadat ik had horen rondzin-
gen dat hij als ministeriabel werd gezien, antwoordde hij 
me beslist: “Maar, Kees, dat is in mijn geval volstrekt 
ondenkbaar geworden, ik zou te ver terugmoeten in sala-
ris.” Ik vraag me als zelfstandig ondernemer wel eens af 
hoe je die veertigduizend euro nou nog op krijgt, en dat 
elke maand opnieuw. Maar goed, ‘ondernemen’ met 
andermans geld gaat nu eenmaal een stuk gemakkelij-
ker.
Dat men bij zoveel geld toch telkens nóg meer wil heb-
ben, laat de recente vastgoedfraudezaak weer goed zien. 

SNUF EN SNUITJE

Leestip:

Alexandra den Heijer (red.), Vastgoed in Cijfers  
(2001), Bouwmanagement en Vastgoedbeheer, 
faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Dubieuze verkopen van pakketten uit de vastgoedvoor-
raad van pensioenfondsen, via twijfelachtige tussenperso-
nen en dat slechts ten faveure van de bankrekening van 
enkele fraudeurs. Ondernemer en mecenas Joop van den 
Ende kreeg er kortgeleden ongewild mee te maken en 
Matthijs van Nieuwkerk vroeg hem hoe het nu voelde om 
“in de wereld van Snuf en Snuitje terecht te zijn geko-

men?” Voor de jongeren 
onder ons: Snuf en Snuitje 
waren de onhandige en stot-
terende boeven bij Pipo de 
Clown, de televisieserie voor 
kinderen uit de jaren zeven-
tig. Van den Ende (trouwens 
ooit zelf als clown begon-
nen) besloot per direct uit 
het vastgoedbedrijf te stap-
pen dat hij samen met ande-
ren – inmiddels verdachten 
in die fraudezaak – had 
opgezet. Hij wilde er abso-
luut ‘niets meer mee te 
maken hebben’, maar krijgt 
nog wel een proces aan zijn 
broek. 
Wie kunnen we nu aanspre-
ken op het graaigedrag van 
al die quasi-ondernemers? 
Wouter Bos die de touwtjes 
op Financiën in handen 

heeft? De voorzitter van beleggend Nederland? Of Elco 
Brinkman, het boegbeeld van onze vaderlandse bouw-
wereld en onder meer (sic!) trekker van de Amsterdamse 
Zuid-As? Plotseling zag ik de laatstgenoemde voor me als 
de Dikke Deur uit Pipo de Clown. Die gaf al zijn geld uit 
aan taartjes, waardoor hij Pipo niet meer kon betalen. Een 
herhaalde kreet werd zijn handelsmerk. Ziet en hoort u 
het ook? Dikke Deur Elco, hoge hoed op en met een kus-
sen boven de broekband, kris kras rennend door de wei-
landen rond Amsterdam-Zuid en roepend: “Pipo, Koeien! 
Pipo, Koeien!”
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“Wie van u kan ons uitleggen waarom hij van zijn ver-
loofde houdt?”, vroeg een wijze theoloog tijdens een 
college in de Leidse opleiding van mijn goede vriend 
Adriaan. En tot degenen die hun vinger opstaken zei hij 
vervolgens: “Wanneer u dat echt kunt vertellen, trouw 
hem of haar dan niet!” Hier moest ik aan denken bij alle 
reacties op het afbranden van het gebouw voor Bouwkunde 
in Delft. Uit de soms emotio-
neel geladen teksten bleek 
bijna zonder uitzondering 
een grote liefde te spreken 
voor dat weerbarstige 
gebouw. En gaf de brand 
niet ook mezelf het gevoel 
alsof er een oude vlam was 
overleden?
We leerden het nieuwe 
gebouw pas kennen in 1970, 
het tweede jaar van onze 
bouwkundestudie. Ons eer-
ste jaar brachten we door in 
een oud pand aan de 
Nieuwelaan. Daar kwamen 
we in het atelier van Robbert 
Jongepier voor het eerst in 
contact met het architecten-
vak; we bouwden er hele 
constructies van sloophout 
en sleepten oud meubilair 
naar binnen om de ruimte 
naar onze eigen hand te zetten. Het jaar daarop probeer-
den we ons dat nieuwe en vreemde betonnen gebouw op 
een vergelijkbare manier eigen te maken, maar op last van 
de brandweer (sic!) moesten die oude stoelen en banken 
er weer uit. Als jonge honden organiseerden we kleine 
competities. Wie het eerst, via de stalen windverbanden 
omhoog klimmend, het negen meter hoge plafond in de 
hal kon aanraken. Of we renden vanaf onze vaste plek op 
een van de inhangvloeren, via het ene koptrappenhuis 
omhoog en via het andere weer omlaag. De stalen strip-
pen, waaraan onze vloer op de vijfde verdieping hing, 
kregen we al snel in het eigen trillingsgetal, wat dan leidde 
tot een woedende professor Verhoeven die zich door het 
lawaai in collegezaal C niet meer verstaanbaar kon 
maken.
Maar het gebouw sloeg ook terug, zoals het soms gaat bij 
heftige liefdes. Zo is de wortel van mijn rechter pinknagel 
blijvend beschadigd door een ondoordacht ontworpen 

TREKKEN OF DUWEN 
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deur. Aan de duw- en de trekkant van de stalen deuren 
van het hoofdtrappenhuis zat dezelfde L-vormige alumi-
nium deurknop. Alle deuren daar gingen in de vluchtrich-
ting (dus naar binnen) open, behalve natuurlijk de deur op 
de begane grond, die draaide naar buiten. In de omge-
keerde richting pakten veel mensen deze (door de tocht 
iets openstaande) deur beet en probeerden hem eerst 

naar binnen te duwen, waar-
door ze hun pink precies tus-
sen de deur en het stalen 
kozijn persten. Later werden 
die deurkrukken nog op kos-
ten van de architect aan 
duw- en trekzijde verschil-
lend uitgevoerd, om die guil-
lotine voorgoed uit te scha-
kelen.
Toch blijven vooral de memo-
rabele momenten die we in 
dit gebouw hebben mogen 
meemaken, liefdevol in het 
geheugen gegrift. De bom-
volle colleges van Van Eyck, 
Bakema of Hertzberger in 
zaal A en B, de cyclus 
‘Invisible Architecture’ van 
Ole Bouman en Roemer van 
Toorn, de onnavolgbare 
bouwkunde-nachtfeesten, 
het Konfiluur met concerten 

en films door Herman Albers, maar ook de colleges en 
begeleiding die we er uiteindelijk zelf mochten geven. 
Kortom, teveel om op te noemen. 
Gelukkig is de ‘straat van Bouwkunde’, de eigenzinnige 
openbare ruimte op  begane grond en eerste etage, gro-
tendeels bewaard gebleven en komt er straks een ont-
werpcompetitie voor een nieuw gebouw, waarbij ook 
ruimte zal zijn voor studentenplannen. In de jury zal geen 
architect te krijgen zijn die in Delft werd opgeleid. Die 
doen uit liefde allemaal mee.
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Het bestuur van de gemeente Westland zit in zak en as. 
Wat ze diep in hun hart al vreesden, is uiteindelijk gebeurd. 
Deze week kwam het bericht dat ook de laatste vier nog 
deelnemende architectenbureaus – in de competitie voor 
het ontwerp van een nieuw stadhuis – zich definitief uit de 
race hebben teruggetrokken. Burgemeester en wethou-
ders beraden zich nog op juridische stappen tegen de 
architecten uit de laatste 
ronde, maar waarschijnlijk zit 
er niets anders op dan een 
nieuwe (derde) Europese 
aanbesteding te starten, en 
dit keer alleen met een uitno-
diging aan buitenlandse 
architectenbureaus.
De zaak was in de zomer 
aanleiding voor veel publici-
teit, onder meer in de lande-
lijke dagbladen. Een korte 
terugblik op de loop der din-
gen: In 2004 fuseerden vijf 
gemeenten tot de nieuwe 
gemeente Westland. 
Vervolgens wilde men de 
over vijf gebouwen versprei-
de gemeentelijke diensten 
combineren in een nieuw 
stadhuis op een locatie in 
Naaldwijk. De eerste aanbe-
steding voor het gebouwont-
werp leverde twee winnaars op; men kon echter geen 
keuze maken tussen de plannen van Mecanoo en Ector 
Hoogstad en de nieuwbouwgedachte raakte op de ach-
tergrond. 
Begin 2008 werd een nieuwe selectieprocedure gestart 
met een deels gewijzigd programma. De winnende archi-
tecten van toen moesten gewoon opnieuw meestrijden. 
Na de eerste visiepresentatie die als basis diende voor de 
selectie, bleken de voorwaarden voor de ontwerpcompe-
titie dusdanig slecht, dat het gros van de twaalf geselec-
teerde architectenbureaus zich op de dag van de uitslag 
direct terugtrok. Er werd aan de bel getrokken bij de Bond 
van Nederlandse Architecten en er is nog geprobeerd de 
voorwaarden verbeterd te krijgen.
Of het nu lag aan dat overleg of aan het sterk gedaalde 
aantal deelnemers, weet ik niet, maar met een inmiddels 
verdubbelde vergoeding gingen de overgebleven vier 
bureaus toch aan de slag. Opvallend daarbij was dat juist 

GEDROOMDE TROUW
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die grote architectenbureaus (INBO, de Cie, EGM en 
Cepezed) prominent lid zijn van de BNA. Hun deelname 
riep daarom wel vragen op in het veld. Tezelfdertijd kwam 
over de vaderlandse praktijk van het Europees aanbeste-
den een vernietigend rapport uit van de hand van Atelier 
Kempe Thill en financieel gesteund door het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het rapport pleit 

voor een door de overheid in 
te stellen Nationale 
Aanbestedingsautoriteit die 
mede op basis van een meer 
culturele visie de leiding 
krijgt over dit soort selectie-
processen. Kamervragen van 
de PvdA over de conclusies 
van het rapport werden zoals 
gebruikelijk zeer afhoudend 
beantwoord door de minis-
ter van OCW en de staats-
secretaris van EZ. Het is 
daarom te prijzen dat de 
BNA uiteindelijk de verant-
woordelijkheid naar zich toe 
trok en deze solidariteitsactie 
voor elkaar heeft gekregen 
met name via persoonlijke 
druk van de voorzitter op de 
directie van de overgebleven 
bureaus. Vergelijkbaar met 
de standvastigheid van fabri-

kant Peijnenburg in de toenmalige koekruzie met Albert 
Heijn. Het resultaat is extra mooi omdat de NMa – van-
wege mogelijke kartelvorming – al had aangekondigd 
scherp mee te kijken. Onbekend is of daar nog boetes uit 
voortvloeien.
In het retrospectief van de recente gebeurtenissen komt 
bij mij vooral het thema ‘trouw’ bovendrijven. Zijn de 
architecten nu trouw aan hun vak geweest via die moe-
dige beslissing? Of hebben ze zo juist trouw aan de 
beroepsgroep betoond? We houden het er maar op dat 
ze in ieder geval trouw zijn gebleven aan het belangrijkste 
waar je trouw aan kunt zijn. Trouw aan jezelf.
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Als ik moet optreden bij congressen, vraag ik in de debat-
fase altijd even aan de zaal wie er ondernemer is. Veel 
vingers omhoog. Maar als ik vervolgens vraag wie er 
ondernemer is met zijn eígen geld, blijft er slechts een 
handjevol vingers over. Het bevestigt mijn stelling dat er 
maar weinig echte ondernemers zijn. Ondernemen met 
andermans geld is nu eenmaal een stuk gemakkelijker.

Je ziet weer eens goed hoe 
dat werkt tijdens de actuele 
kredietcrisis. Wethouders en 
gedeputeerden blijken grote 
bedragen kwijt te zijn, omdat 
ze het geld van de belasting-
betaler (ons geld dus) niet in 
staatsleningen hebben 
belegd, maar in kortlopende 
deposito’s bij buitenlandse 
banken. Omdat ze daar een 
half procentje meer rente 
kregen. “Wij nemen dus 
geen risico”, zegt de gede-
puteerde van de provincie 
Noord-Holland, “we brengen 
onze gelden onder bij ver-
schillende banken met een 
A-rating […] wat er ook 
gebeurt, dat geld zal terug-
komen”. Wij weten inmid-
dels dat Lehman Brothers 
bankroet is en dat de IJslandse banken niet meer gedekt 
worden door de staat aldaar. “Een normale bank behoort 
dat geld gewoon terug te betalen. En dit is een grote en 
een normale bank – geweest”, besluit hij zijn betoog in 
het NOS-Journaal.

Dat zo 100 miljoen overheidsgeld dreigt te verdampen, 
neemt hij kennelijk op de koop toe. Hij is wel verantwoor-
delijk, maar heeft geen fouten gemaakt. Wat zou hij met 
zijn eigen geld doen? Ik voorspel u dat hij niet zal aftreden 
vanwege deze kapitale blunders. Gelukkig valt het salaris 
van een provinciebestuurder nog binnen de Balkenende-
norm, maar in de nieuwe markt van fuserende organisa-
ties met een publiek doel komen we wel anders tegen. 
Daar staat geen gewone directeur meer aan het hoofd; 
die kennen allemaal een heuse Raad van Bestuur, met 
bijpassende bonussen natuurlijk. Denk aan de ziekenhui-
zen, de scholengemeenschappen, de thuiszorg en de 

JE GELD OF JE LEVEN
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woningcorporaties. Met name bij de laatstgenoemde is 
het schrijnend om te zien hoe ze in de jaren na de grote 
bruteringsoperatie zijn omgegaan met ‘hun’ kapitaal en 
beloning. Dat onze voorouders dat bezit in verenigings-
verband hebben opgebouwd met dubbeltjes en kwartjes 
uit hun eigen portemonnee, weten nog maar weinigen. 
En als minister Bos ze vennootschapsbelasting oplegt, 

huilen ze krokodillentranen, 
want ze zijn immers niet 
écht vergelijkbaar met priva-
te ondernemingen! Dan ook 
maar geen bedrijfje spelen, 
zou ik zeggen.

Adequate zorg en ‘ouder-
wetse’ verantwoordelijkheid 
die horen bij het werken met 
gemeenschapsgeld, worden 
in ons land nog slechts door 
ministers gevoeld. Bij nala-
tigheid of grove ambtelijke 
fouten treden ze nog wel 
eens af. Naar aanleiding van 
de Schipholbrand stapten 
Jan Hein Donner en Sybilla 
Dekker (denk bij de actuali-
teit van vandaag nog eens 
aan haar slogan: “Centraal 
wat moet - decentraal wat 
kan”) uit het kabinet.

Nee, deze keer zouden er ook ambtelijke koppen moeten 
rollen, eiste de Tweede Kamer manhaftig. Het bleef echter 
opvallend stil: de topambtenaar, die als opdrachtgever bij 
Justitie verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de 
noodlottige gevangenis, was in een nieuwe leidende rol 
bij de Rijksgebouwendienst ook nog eens rechtstreeks 
verantwoordelijk voor de realisatie van dat gebouw. 
Dubbel verantwoordelijk dus. Maar nee, hij trad niet 
terug, hij werd niet op een zijspoor gezet of ontheven van 
zijn functie, hij zit er nog steeds. En daar ging het niet 
slechts om geld, daar ging het om echte levens. Elf in 
getal.
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Al jaren hebben wij tijdens het winterseizoen een muis in 
huis. We tolereren zijn aanwezigheid, maar moeten ver-
volgens wel alles wat eet- of knaagbaar is achter slot en 
grendel houden. Anders liggen er de volgende morgen – 
in plaats van kruimels – van die kleine zwarte muizen-
poepjes op de broodplank, of zijn de kabeltjes van mijn 
koptelefoon vakkundig doorgeknaagd. Vanwege onze 
opruimdiscipline kon hij nog 
maar op één plek terecht om 
aan zijn gerief te komen: de 
vuilnisbak. Zo’n staande bak 
met een kantelend deksel. 
Na enkele weken training 
lukte het hem (of haar?) zelfs 
om met één ferme sprong 
rechtstreeks vanaf de vloer in 
die bak te geraken. Via de 
grijze plastic vuilniszak klom 
hij dan na gedane zaken 
weer terug uit zijn luilekker-
land. Het deksel dichtplak-
ken met tape hielp niet; onze 
geïmproviseerde sluiting 
bleek telkens weer tandtech-
nisch te zijn verwijderd. Toen 
we laatst op vakantie gingen, 
haalden we om mogelijke 
stank te voorkomen de vuil-
niszak eruit. Thuisgekomen 
na twee weken moest ik dus 
weer een nieuwe vuilniszak aanbrengen. Ik verwijderde de 
klep en schrok me vervolgens rot... want daar lag onze 
muis, verstild en verstijfd op de bodem van de bak. Zijn 
laatste jump.
Het trieste beeld bleef me bij en ik moest er weer aan 
denken toen Ole Bouman me vroeg om een lezing te 
geven bij de uitreiking van de AM NAi Prijs voor jonge 
architecten. Ik schetste daar een beeld van mijn eerste 
stappen in de architectenpraktijk en sprak vooral over de 
zaken die fout kunnen gaan. Toentertijd wisten we name-
lijk nog weinig, met name van alles wat komt kijken bij de 
uitvoeringsfase van bouwprojecten. Zelf werd ik bij de 
uitvoering van een groot kantoorgebouw vakkundig 
gesteund door de ervaren architect Karel Rosdorff. Later 
hielp hij ook anderen uit de brand, zoals de toen nog 
jonge architecten van Mecanoo bij de bouw van een uni-
versiteitsgebouw in Wageningen. Het is daarom zo goed 
dat de Wet op de Architectentitel wordt uitgebreid met 
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een tweejarige beroepservaringfase na de opleiding, 
althans als die wijziging wordt aangenomen door de 
Tweede Kamer.
Want tijdens het overleg over de nieuwe Nota Architectuur 
in oktober bleek al dat mevrouw Alexandra Vietsch van 
het CDA (zelf opgeleid tot architect) daar heel anders over 
denkt. Ze wees die ervaringsperiode resoluut af en illu-

streerde dat juist aan de 
hand van Mecanoo: “Dat 
idee snap ik, alleen wijst de 
praktijk anders uit. Ik noem-
de drie internationaal 
beroemde architecten 
(Houben, Van Egeraat en 
Döll – red.) die geen van 
allen afgestudeerd waren 
maar toch opdrachten 
deden.” En even verder stelt 
ze dat het plan slechts leidt 
tot goedkope arbeidskrach-
ten: “Volgens mij is het dus 
contraproductief. Dat de 
bureaus en de architectenor-
ganisaties het willen, kan ik 
mij heel goed voorstellen. 
Die hebben dan gewoon 
twee jaar extra stagiairs.” 
Terwijl Francine Houben nota 
bene zelf in een recent inter-
view zegt over vroeger: “In 

architecture you really have to learn so much. So in my 
earlier work we didn’t know as much about details or 
materialization as we do now.” 
Het wordt tijd dat we mevrouw Vietsch voor eens en voor 
altijd duidelijk maken dat ze op het verkeerde spoor zit. Ze 
ontneemt jonge architecten zo de mogelijkheid om des-
kundig begeleid hun eerste stappen in de praktijk te zet-
ten. Ze willen dat zelf ook, getuige de vele positieve 
reacties uit het ‘Experiment’ onder auspiciën van de 
Rijksbouwmeester. Dat door Jo Coenen juist werd opge-
zet om te voorkomen dat hun eerste jump meteen ook 
hun laatste zou zijn.
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Nu 2009 net begonnen is, kijken we over onze schouder 
nog even terug naar het voorbije jaar. Wat waren zoal de 
zaken die ons als beroepsgroep bezighielden? Werd het 
debat beheerst door het thema duurzaamheid of vooral 
door de gebrekkige totstandkoming van overheidsop-
drachten? En anticiperen we al op de gevolgen van de 
kredietcrisis en het vallen van de banken? 
Mij viel op dat de meeste 
architectenbureaus vooral 
met zichzelf bezig waren, 
met hun eigen projecten en 
met hun publicitaire opmars 
in de vaart der volkeren. De 
aandacht van architecten 
bleek voornamelijk naar bin-
nen gericht en wat mij betreft 
kunnen we daarom beter 
spreken van een jaar van 
navelstaren  en gebrekkig 
publiek debat.
Een van de belangrijkste 
gebeurtenissen in 2008 was 
vanzelfsprekend de totale 
verwoesting door brand van 
de Bouwkundefaculteit in 
Delft. De begrijpelijke verbijs-
tering werd echter (nog) niet 
gevolgd door een debat over 
hoe zoiets nu kon gebeu-
ren… Als echte Hollanders weten we van aanpakken, dus 
binnen een mum van tijd stond er op de aangrenzende 
voetbalvelden een nieuwe faculteit in de vorm van een 
tentenkamp. En nog voor het jaar was afgelopen bleek 
het oude hoofdgebouw van de universiteit vakkundig te 
zijn omgetoverd tot een bruisende en actuele onderwijs-
machine, met straks nog twee indrukwekkende glazen 
overkappingen van de hand van fabrikant en hoogleraar 
Mick Eekhout. Vervolgens kwam er een groots opgezette 
wereldwijde ontwerpprijsvraag voor een nieuwe faculteit. 
De meer dan 400 inzendingen zijn inmiddels binnen.
Slechts de studenten stelden zich de vraag of er wel een 
nieuwe faculteit moet komen en, zo ja, hoe die er dan 
moet uitzien. In intensieve workshops werden ook hun 
gedachten aan een nadere beschouwing onderworpen en 
op de Biënnale van Venetië legden ze hun ideeën voor aan 
de internationale gemeenschap. Kern van hun boodschap 
is dat een toekomstige faculteit veel meer dan nu midden 
in de maatschappij moet staan. Waar in of aansluitend 
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aan de onderwijsgebouwen ook belangrijke architecten-
bureaus zijn gevestigd, zodat kennis direct gedeeld kan 
worden en studenten meteen praktijkervaring kunnen 
opdoen. Maar ook industrieel ontwerpers en toeleveran-
ciers zouden er een plaats moeten krijgen, zodat interdis-
ciplinair onderzoek en ontwerp tot snellere resultaten 
kunnen leiden. Deze verfrissende studie zou zelfs een 

positieve invloed kunnen 
hebben op de tot nu mis-
lukte pogingen van het 
bestuur van de BNA om de 
kennisontwikkeling binnen 
de eigen gelederen beter te 
structureren. Er wordt reeds 
jarenlang overlegd hoe de 
nu verdeelde energie van 
drie Studiestichtingen (de 
Staro voor onderwijsgebou-
wen, de Stagg voor de zorg 
en de Stawon voor wonen 
en woonomgeving) te bun-
delen in een nieuwe, krach-
tige kennisorganisatie, die 
straks natuurlijk intensief 
moet gaan samenwerken 
met de TU’s en de acade-
mies. Het zou in 2009 kun-
nen lukken, maar dan moe-
ten eerst nog enkele bestuur-

ders afstappen van hun ingesleten meningen. Ik raad ze 
aan om de genoemde studie eens door te nemen en in te 
zien dat afscherming van kennis geen enkel nuttig doel 
meer dient. Solidariteit biedt immers een betere en 
vruchtbaardere basis en intensieve samenwerking met 
onderwijs en onderzoek – toch ook de bron van onze 
eigen kennis – moet de BNA veel positiefs kunnen opleve-
ren. Het snel en slim gerenoveerde voormalige hoofdge-
bouw past Bouwkunde trouwens als een ‘oude jas’ en de 
faculteit zindert er als nooit tevoren. Ze kunnen er wat mij 
betreft nog jaren verder. Misschien is het in deze tijden 
van crisis beter om het verzekeringsgeld van de brand nog 
even vast te houden en niet direct in een nieuw gebouw 
te steken?
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Raoul Heertje heeft sinds een aantal weken een nieuw 
televisieprogramma genaamd ‘Heerlijk Eerlijk Heertje’. Hij 
interviewt telkens twee of drie gasten, maar laat het niet 
bij het opnemen (‘in front of a live audience’) en uitzenden 
van die gesprekken. Hij probeert ons een compleet beeld 
te bieden van de redactionele voorbereiding, aangevuld 
met zijn eigen ervaringen tijdens, plus zijn gevoelens na 
afloop van het programma. 
Die aanpak levert zeer bij-
zondere en soms ook ver-
warrende televisie op. Met 
de gekozen methode pro-
beert Heertje zo eerlijk moge-
lijk te laten zien hoe alles 
gaat. Hij denkt hiermee meer 
‘waarheid’ of ‘realiteit’ boven 
tafel te krijgen. Vooral en 
juist ten opzichte van de 
gangbare televisieprogram-
ma’s, waarin alles is voorge-
produceerd, waarin de vra-
gen meestal vaststaan en 
waarbij vaak ook de ant-
woorden van de gasten moe-
ten passen in het bedachte 
format.
In de tweede aflevering had 
Raoul een bijzondere gast uit de Verenigde Staten aan 
tafel. Professor Thomas de Zengotita was overgevlogen 
om iets te vertellen over zijn boek ‘Mediated’, waarin hij 
op heldere wijze de alles verzwelgende invloed van de 
media beschrijft. Hij introduceerde in dat kader de ‘blob’, 
hier niet bedoeld als de ons bekende architectonische 
vorm, maar nu – verwijzend naar een sciencefictionfilm uit 
de jaren vijftig – als metafoor voor de onontkoombaarheid 
van de mediarepresentatie in onze tijd. “Hoe kun je nog 
iets écht doen of beleven als alles direct wordt opgeno-
men en in ‘realtime’ wereldwijd wordt uitgezonden?” 
Zoals bijvoorbeeld op 11 september 2001 in New York. 
Niet alleen hij – die er echt bij stond – maar ook iedereen 
die er niet fysiek bij was, heeft inmiddels zijn of haar eigen 
persoonlijke verhaal bij die gebeurtenis ontwikkeld.
Hoezeer de media ons in bezit hebben genomen, werd op 
schokkende wijze aangetoond via een klein experiment. 
De redactie was op pad gegaan om ‘de man in de straat’ 
een paar vragen te stellen. ‘Of er nog een Elfstedentocht 
zou komen?’ was de eerste vraag en ‘omdat we er nu 
toch zijn’ vroegen ze of de geïnterviewden misschien met-
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een wilden reageren op de inauguratie van Barack Obama, 
een gebeurtenis die pas twee dagen later zou plaatsvin-
den. Twee van de vijf reageerden door binnen 30 secon-
den een kort ooggetuigenverslag te geven, zelfs gelar-
deerd met details over de aanwezigheid van Obama’s 
oma...
De Zengotita concludeert dat we op zoek moeten gaan 

naar nieuwe vormen van 
authenticiteit, dat we moe-
ten leren zo om te gaan met 
het mediabombardement, 
dat we geen genoegen meer 
nemen met een enkele 
keuze uit dat oneindige aan-
bod.
Zijn theorie is goed toepas-
baar op de architectuur. 
Want hoe kan ik zelf nog 
een authentiek ontwerp 
maken na het indrinken van 
de niet te stoppen serie nieu-
we beelden die vanuit de 
vakbladen rechtstreeks mijn 
hoofd en hart worden inge-
pompt? En hoe kan die top-
architect nog waarmaken 
wat hij me laatst zei: “Kees, 

ik stuur binnen mijn bureau de ontwerpprocessen op ori-
ginaliteit”?
Gelukkig zijn de betere gebouwen niet echt goed te foto-
graferen en kan de fysieke ervaring van een gebouwbe-
zoek niet compleet worden gerepresenteerd. 
Ten slotte vroeg Heertje aan De Zengotita of hij zelf al een 
remedie had gevonden tegen zijn onontkoombare con-
stateringen. Hij antwoordde: “I live a relatively solitary life, 
I work hard, I have a few friends, I see my children and 
that’s about it.”  Als vanzelf werd ik weer rustig, want zo 
leef ik ook. Enigszins teruggetrokken, maar natuurlijk wel 
fulltime online... 

Met dank aan de trouwe lezers van mijn 25 columns, 
waarvan deze vooralsnog de laatste is.
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