
It ain’t over ‘til it’s over *

In De Standaard-krant van 28 juli 2009 bevond er zich een artikel over een
gephotoshopte foto van Twiggy waarbij werd vermeld dat rechtbanken verbod willen
leggen om portretten van fotomodellen nog verder te photoshoppen om hen er jonger uit
te laten zien. Op 8 augustus was er, eveneens in De Standaard, een artikel opgenomen
over één van de recentste initiatieven van de Vlaams Bouwmeester, nl. een ontwerpend
onderzoek aangaande de Belgische grensposten als thema voor wijzigende beelden en
nieuwe interpretaties. Het krantenartikel vertoont drie gephotoshopte beelden om de
nieuwe interventies duidelijk te stellen...

Photoshoppen in architectuur is schering en inslag geworden, gemeengoed zelfs. Voor
de recente Phenix-wedstrijden in Charleroi, met name voor twee belangrijke plekken in
de stad, zijn telkens zes inzendingen ingestuurd die voornamelijk doorheen
gephotoshopte beelden hun visie en ambitie kenbaar maken. De graad van het
photoshoppen is jammer genoeg ook voor velen bijna de graad voor het project
geworden: flashy beelden van blobs halen het op eenvoudige ingetogen 3D-beelden en
schetsen die al bij al meer ruimtelijkheid tonen dan een reflecterend en/of spiegelend
volumetrisch spel.
Dit voorbeeld geeft aanleiding tot enkele denkpistes: over hoe vandaag door architecten
wordt omgegaan met wedstrijden, hoe vertegenwoordigers vanuit de stedelijke diensten
die beelden interpreteren en hoe architecten en -teams zich samenstellen om projecten
te maken.

Waar het in Charleroi om gaat ( de stad heeft nu nog ongeveer 20.000 inwoners
in het centrum) is dat er gedurende meer dan 30 jaar niet aan architectuur is gedaan
geweest, er geen visie is getoond over hoe de stad zich zou kunnen ontwikkelen na de
rampzalige interventies zoals de ring, het Tripostal-gebouw e.a. en dat er nu 23 miljoen
euro aan subsidie beschikbaar wordt gesteld vanuit de Europese Gemeenschap. Op die
manier worden belangrijke projecten gegenereerd. Een kleine groep van
architecten/ambtenaren neemt dit als aanleiding om een nieuw beeld te creëren voor
een stad die meer dan een kwart eeuw te lijden heeft gehad onder miserie,
wegkwijnende densiteit, verlies aan financiële armslag en stedelijke teloorgang, jammer
genoeg grotendeels gedirigeerd vanuit een politiek beleid. Deze nieuwe mogelijkheid
zou van de stad opnieuw een levendig geheel moeten kunnen maken (het Europees
geld dient te worden besteed aan projecten met een belangrijke stedenbouwkundige
inslag). Daarnaast is een projectontwikkelaar nu al bezig met in het geniep ganse
bouwblokken in het centrum op te kopen, om deze in hoogconjunctuur te kunnen
omzetten naar nieuwe projecten waarbij vooral ‘handel en commercie’ als redding wordt
beschouwd.

Ergerlijk is het wanneer ambtenaren, om te ontsnappen uit de recentelijk
historische grijsheid, nu opteren voor beelden die ze menen te herkennen vanuit allerlei
magazines en waarvan ze denken dat ze de stad op de schaal van toerisme en
architectuur (lees: vernieuwing) zou kunnen plaatsen, of: het gekende ‘Bilbao-effect’.
Charleroi heeft echter geen nood aan opzichtige tweederangsprojecten met een
spiegelende bubbel bovenop een gebouw uit de jaren 1970 dat bij nader toezicht toch
zal dienen te worden afgebroken. Maar zo wordt het niet voorgesteld omdat het ook zo
niet kan/mag volgens het programma van eisen. Dubbele vervalsing doorheen dubbele
verleiding.

De zeepbel in Charleroi laat nog iets pijnlijks vermoeden: een surrogaat of kopie
van andere projecten, gemaakt door ontwerpers die misschien wel in een
ingenieursmentaliteit het project kunnen uitvoeren maar architecturaal het niet



aankunnen. Daarenboven, de opening van de omslag voor de bekendmaking van de
winnaar maakte duidelijk dat het nog maar eens om een politiek gerelateerd bureau
gaat. Dit maakt het geheel nog ergerlijker: het ‘nemen’ van vormen om via
gephotoshopte beelden opdrachthouders te verleiden.

Voor het andere terrein was er bij het jureren een unaniem akkoord voor één
project dat zich als meest architecturaal voordeed. Alleen, bij het nagaan van het
voldoen aan alle randvoorwaarden en beantwoordingen aan de gestelde vragen, blijkt
dat dit team zich nauwelijks heeft ingelaten in het correct invullen van de formulieren.
Hierdoor komt het laureaatschap toe aan een ander project dat wél alles correct heeft
ingevuld, weliswaar met een minder krachtig architectonisch verhaal.

Wat geschiedde moest, is geschied: subsidiemogelijkheden van 23 miljoen euro
heeft twee projecten gegenereerd die architectonisch naast de kwestie zijn. Charleroi
heeft binnenkort twee bijkomende miskleunen en beide zijn ontworpen door politiek
gerelateerde bureaus. Spitaels est encore bien présent...

Het ergerlijk is dat – om reden van de korte tijd kon er geen wedstrijdformule in
twee fases worden uitgeschreven – zoveel tijd en energie is besteed:  dossiers voor
openbare aanbestedingen van dergelijke orde komen al gauw op ongeveer minstens
30.000 € (zonder maquette) om te voldoen aan het gevraagde. De wedstrijd in Charleroi
laat dus in eerste instantie nu reeds een deficit na van 300.000 € aan gepresteerde en
verloren architecten kosten, in tweede instantie aan 23 miljoen euro vergooid subsidie
geld, in derde instantie heeft het daarenboven twee slechte projecten. **

Maar in de recente ontwikkelingen qua ontwerppresentaties is er een tweede redenering
waar te nemen: dit valt te traceren in de recente kandidatuurstellingen en wedstrijden
zoals de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester en waarbij voornamelijk twee
richtingen naar voor komen.

Vooreerst is er het feit dat er recentelijk nogal vrij veel buitenlanders aan de haal
gaan met prestigieuze laureaatprojecten: Zaha Hadid voor het havengebouw in
Antwerpen, Souto de Moura voor het crematorium in Kortrijk, Rex voor de centrale
bibliotheek in Kortrijk, Tony Fretton voor een administratief centrum in Deinze, Carlos
Arroyo in voor een gemeentelijk centrum te Beernem en de academie te Dilbeek,
Feichtinger voor de bruggen over de Oude Dokken te Gent, West 8 voor 7 pleinen te
Knokke-Heist enz. Het lijkt alsof de Open Oproep een uitverkoop van projecten is aan
buitenlanders (we weten dat niets in dit land nog in eigen bezit vertoeft, eigen bedrijven
hebben we al een tijd niet meer). En het is evident dat opdrachthouders kiezen voor de
buitenlandse projecten: de Vlaams Bouwmeester brengt de melk aan de kat door zelf de
selectie van de 10 basis kandidaten voor te leggen. Voor de Open Oproep inzake het
industrieterrein te Aalst of de Koningin Elizabethzaal te Antwerpen is het zelfs zo dat 4
van de 5 kandidaten internationale bureaus zijn, bij verschillende andere zijn er zeker 3
buitenlanders zoals voor het Provinciehuis te Antwerpen. Indien architecten vanuit
Vlaanderen evenveel aan bod zouden kunnen komen in het buitenland als zij hier, dan
zou het een fantastische operatie kunnen zijn, dan zou er ook hier een ontwikkeling en
ontplooiing kunnen gebeuren, lees verdichting en verdieping. De witte vlek waarover
Geert Bekaert het in de jaren 1980 had zou zo al lang kunnen zijn weggewerkt. Maar
niets is minder waar: de Vlaams Bouwmeester negeert dit totaal en duwt de Vlaamse
architecten met hun aangezicht in de eigen s*** alsof wij het hier niet aankunnen. Een
ergere mening of houding zou je nauwelijks kunnen verwachten van iemand die de taak
heeft om het eigen hedendaags patrimonium en hun ontwerpers te waarderen.

Nederland reageert daar met enige flegma op: in het Rijksbouwmeesterschap
van Jo Coenen werd ‘practisch alles’ aan buitenlanders gegeven. Maar daar wordt
vergeten dat de grote hoeveelheid opdrachten vanuit de overheid weliswaar wel aan



zovele Nederlanders steeds werd toebedeeld, in Vlaanderen is dit slechts aan de orde
sinds de aanstelling van bOb van Reeth als bouwmeester. En blijkbaar wil Nederland
ook starten met het Open Oproep-systeem omdat er ‘zoveel goede resultaten’ zichtbaar
zijn in Vlaanderen. Hierbij zouden Belgische/Vlaamse architecten evenzeer worden
uitgenodigd ter selectie... Maar inmiddels zijn er wel reeds 51 projecten aan
buitenlandse bureaus toebedeeld.

Maar abberant wordt het wanneer er uitdrukkelijk wordt gesteld dat de
opdrachthouder inderdaad zelf beslist: de Vlaams Bouwmeester trekt zich terug na de
voorstelling en voor de definitieve keuze (soms is het zo dat burgemeesters zelf hun
wetten zeggen met melding ‘Vlaams Bouwmeester, u stelt uw selectie samen, maar ik
wil dat minstens die kandidaat aanwezig is’, wat genoeg vertelt: de Open Oproep als
schaamlap of marmelade voor subsidies).

En natuurlijk weten we, en dat vanuit de mogelijkheid die internationale bureaus
hebben ontwikkeld en de platformen die in hun land aanwezig zijn, dat ze op een totaal
andere manier kunnen omgaan met projecten, dat ze veel meer zelf hun eigen theorieën
hebben kunnen ontwikkelen, een discours hebben via allerlei tijdschriften, colloquia,
postgraduaatinstellingen, publicaties, grote opdrachten, opbouwen van financiële
reserves, enz. Het is een plicht dat een Vlaams Bouwmeester notie heeft van wat het is
om in Vlaanderen iets uit de grond te stampen, iets te betekenen, overeind te blijven,
goede gebouwen te maken en een eigen discours te ontwikkelen. Maar een klankbord
wordt in Vlaanderen nog nauwelijks aangeboden.

En er is nog meer aan de orde: goede gerenommeerde ingenieurs inzake
stabiliteit zijn beperkt in aantal en die worden snel opgeëist door grote bureaus, of
tenminste bureaus die veelvuldig geselecteerd worden, met melding van ‘alleenrecht’
waarbij de ingenieurs ook meer kans zien om projecten te realiseren. Het gaat trouwens
ook om overleven. Bijgevolg is het samenstellen van goede teams steeds moeilijker. De
Bouwmeester vereist daarenboven niet louter een verklaring op erewoord, hij wil
gehandtekende intentieverklaringen wat het gehele systeem alleen maar in de hand
werkt.

Afschuwelijk is het wanneer men zelfs op de kantoren van de Bouwmeester het
antwoord krijgt ‘U kiest altijd voor de verkeerde opdrachten!’ alsof we zomaar te kiezen
hebben ...

En natuurlijk ontstaan er marriages de raison, iets waar er al zoveel is over
geschreven, maar uiteindelijk kan het niet anders meer: Vlaamse bureaus worden
gedoemd tot ‘dienaar’ voor zover ze al niet om één of andere reden, zelfs met het
voorleggen van een internationale samenwerking, worden opzij geschoven. Er zijn
steeds redenen genoeg te vinden om iemand de kop in te drukken ...

Maar er is een bijkomend verhaal: dit van een middengeneratie die nu op dit ogenblik
nog enig lichtpunt heeft. Architecten van  tussen 30 en 45 jaar maken kans op projecten
die eveneens van een ‘tussenschaal’ zijn. Zij worden tot selectie gekozen vanuit hun
generatie- en/of studiegenoten die een eerste aanzet geven om hen te selecteren. Op
die manier, en mede door publicaties via tijdschriften die eveneens gedirigeerd worden
vanuit die generatie, wordt hen die mogelijkheden geboden en terecht nemen ze die,
voorlopig kunnen ze nog ... De jonge generatie die nu pas afstudeert kijkt naar hen op:
ze zijn vlot bereikbaar en het is een eerste stap naar de realiteit, naar de mogelijkheid tot
het realiseren van architecturale ideeën. En dan is plots alles goed om er te geraken,
zelfs gereduceerde verloning tot soms gratis dienstverlening. Want onze honoraria zijn
niet berekend op veel financiële inzet en reflectietijd. En daar hebben internationale
architecten een voorsprong: bouwen in het buitenland betekent hogere honoraria voor
minder verantwoordelijkheid, hier is het omgekeerd.



En daar zien de grote ingenieursbureau hier hun kans: weinig tijd besteden aan
architectuur, wel aan correcte dossiers en relaties. Photoshop is dan een middel om
alles te ‘lijken’ eerder dan te laten ‘zijn’.

Juist daar moet dringend aan gesleuteld worden, maar dat zijn de baronieën van de
architectuur in Vlaanderen/België. De Open Oproep was een systeem dat in Vlaanderen
als een oplossing werd beschouwd: eindelijk de opening om aan de slag te kunnen
inzake andere projecten dan louter privé. Maar na tien jaar is het alsof de Vlaams
Bouwmeester ook zo een eigen baronie geworden. Er wordt uitgekeken naar de derde
ambtsperiode want één ding staat vast: een Bouwmeester is en blijft nodig.
It ain’t over ‘til it’s over.

Christian Kieckens, 8 september 2009

* Lenny Krevitz, 1991
** Voor het project van de boorden van de Samber, de passerelle en de
verbouwing van het gebouw van de Nationale Bank tot Porte des Arts was geopteerd
om het tot één dossier te verweven. Dit resulteerde dat er praktisch niemand goed
was in de drie deelprojecten. Waar er door drie juryleden die vanuit hun beroep
begaan zijn met kunst en architectuur werd geopteerd voor het project van (zoals
later zou lijken) L’Escaut/V+ werd als gevolg van de optelling van alle credits het
project toebedeeld aan Architettura Dore/RFR/SNC Lavalin.
Voor het project van de Place de la Digue werd unaniem gekozen voor het project
van Greisch/ BGGroups/Sum Projects/ARJM, maar ook hier door optelling van de
credits kwam het bureau Arcadis/DDS&Partner/JCN International als laureaat uit de
bus.
De jury insisteerde om in het verslag een aanbeveling naar de stad Charleroi toe op
te nemen om het verschil in benadering tussen de telkens de eerste twee laureaten
maar dat het Stadsbestuur zelf de politieke wil en beslissing dient te nemen en er de
gevolgen van te dragen...


