
Kritiek en Critique
Negen statements over de verschillende houding in architectuur tussen Nederland
en Vlaanderen.

01_Religie en beeld
Niets is meer symptomatisch voor een volk dan de het omzetten haar religie naar het
eigen gedrag. Laten we eerst even twee schilderijen naast elkaar plaatsen: een
schilderij van Pieter Saenredam en één van Pieter-Paul Rubens. Saenredam
schildert een uitgepuurd kerkinterieur vanuit een dubbelperspectief in het horizontale
vlak en waarbij de ruimtelijkheid van de kerk in eerste aanblik belangrijker wordt dan
de menselijke figuren die als ‘details’ zich in het interieur bewegen. Een schilderij van
Rubens heeft twee bewegingen, een compositorische van diagonale aard en een
bewegingsmatige in verticale zin, een tezelfdertijd opwaartse en neerwaartse
beweging en die met voldoende pathetiek beladen zit. Beide schilderijen – we
kunnen er evengoed andere aanhalen – vertellen iets over de grote verschillend die
er in religies van twee naburige naties aanwezig zijn. Daarenboven, de ene heeft er
via haar religiebelijdenis een openheid van het interieur op nagehouden: het
doorzicht vanop de straat naar de tuin - in het Nederlands huis zal zich nooit iets
foutiefs voordoen -. Het andere geeft er een geslotenheid als resultaat: het zich
afzonderen van de buitenwereld, zich niet laten zien of tonen dat er enige schuld zou
zijn of er zich enige zonden zouden hebben voorgedaan. Het eerste beeldt geen
‘figuren’ uit, het tweede is beladen met ‘figuratieve beelden’. Het eerste lijkt
uitgegroeid tot het symptoom van glazen gebouw, het tweede heft als beeld het
klassieke gebouw met ramen en luiken.

02_Ontdekking en bescherming
Laten we opnieuw twee schilderijen, telkens een interieur, naast elkaar plaatsen: ‘De
Kunst van het schilderen’ (1666-73, Kunsthistorisch Museum, Wenen) van Jan
Vermeer en het ‘Huwelijk van de Arnolfini’s’ van Jan van Eyck (1434, National
Gallery, London). Het schilderij van Vermeer vertoont centraal een wereldkaart, het
schilderij voor de Arnolfini zit overvol met allerlei objecten met  symbolische
connotaties en via het perspectief doorheen het raam is er slechts een gedirigeerd
smal uitzicht naar het landschap.
Bemerken we daarnaast ook de gelijkenis van het plan van Manhattan met dat van
de Nederlandse polderstructuur. Nederlanders hebben Nieuw-Amsterdam gesticht
(het huidige New York), ze waren als eerste in China en Japan, hebben steeds het
mercantiele van ontdekkingsreizen in zich gehad. In België daarentegen hebben in
de loop van de geschiedenis heel wat volkeren het land bezet: de Romeinen, de
Spanjaarden, de Habsburgers, de Oostenrijkers, de Nederlanders, de Fransen, de
Duitsers … België heeft – de overwinning van de Galliërs op de Romeinen terzijde
gelaten, daar waren ze niet alleen voor, hoewel misschien wel de dappersten
volgens Caesar – enkel een verleden in de ontdekking van Kongo, wat eerst een
privaatbezit was van koning Leopold II. Maar na ongeveer 60 jaar werd Kongo
algauw onafhankelijk, zorgend voor de nodige problemen van repatriëring, iets wat
voor jaren zal zorgen voor een hoge graad van minachting en repressie, identiek aan
de reacties na de Tweede wereldoorlog …
Nederland opent zich naar de wereld, België beschermt zich van de wereld – zou de
aanwezigheid van de Eerste Wereldoorlog voor België hier een rol gespeeld
hebben? -. De wereld van Nederland is deze van buiten het land, het exterieur, de
ontdekking; deze van België is de wereld van binnen het land, het interieur, de
bescherming.

03_Duurzaamheid en tijdelijkheid
Nederland is voortdurend in beweging en bouwt telkens voor 25 jaar. Haar economie
heeft een totaal andere onderlegger omdat het gebaseerd is op een collectief



bewustzijn en gedachtegoed, vanuit haar religie, vanuit haar ontdekkingsdrang, maar
tevens vanuit het gemeenschappelijk bewustzijn dat meer dan de helft van het land
onder de zeespiegel ligt en een natuurramp steeds nabij is. Hierdoor veegt ze
geschiedenis weg: het zijn een voortdurende opkuisoperaties waarbij alles
(her)ontworpen wordt en niets overgelaten wordt om vanuit zichzelf te ‘zijn’.
België heeft een geïndividualiseerd bestel waarbij een ‘ieder-voor-zich’ systeem aan
de grondslag ligt. Bouwen in België wil niet enkel zeggen ‘bouwen voor de huidige
generatie’ maar het geld besteden dat latere generaties er evenzeer gebruik kunnen
van maken. Het eerste is het steeds vernieuwende beeld, het tweede is het overeind
blijvende beeld.

04_Ambitie en het goede bouwen
Vanuit dit denken is er een groot verschil aangaande het ‘bouwen’. In Nederland is
de drang naar vernieuwing zo sterk aanwezig dat het land het gekende voorbij gaat
en het ontdekken van het nieuwe en steeds andere een aanzet betekent voor een
steeds wijzigende architectuurtaal. België, vanuit het individuele en hierdoor
beperktere economische armslag in het bouwen, heeft dit nauwelijks en berust op
‘het goede bouwen’ lees: probleemloos bouwen) waar in eerste instantie dient aan
voldaan te worden. Een tegengestelde ambitie ligt aan de basis: de enen gaan
voorbij aan het goede bouwen omdat de verantwoordelijkheid en de productie in de
handen van de uitvoerders ligt, de andere beoefenen het goede bouwen als een
moment van verantwoordelijke dankbaarheid en generositeit naar het individu.

05_Zoeken en onderzoeken
Het is een interessante vaststelling dat in de tweede helft van de 20ste eeuw twee
architectuurinstituten de Europese architectuurwereld en –beeldentaal hebben
bepaald: enerzijds de Architecture Association in London (met indertijd Alvin
Boyarski als directeur en Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Bernard Tschumi e.a. als
student) en anderzijds de ETH I Zürich waar o.a. Bernard Hoesli er voor gezorgd heft
dat o.a. Aldo Rossi er gastprofessor werd. Beide totaal verschillende theoretische
programma’s over architectuur en de stad hebben een tweeledige Europese
architectuurvisie gevoed en verder ontwikkeld.
Het is bijgevolg evident dat, via Rem Koolhaas en zijn OMA als model, Nederland
zich heeft opgetrokken aan dit eerder Anglo-Saksisch model in de architectuur.
België, en van hieraf kunnen we eerder over Vlaanderen spreken, was niet aanwezig
in dit internationaal discours en heeft zich, vanuit de taal en het objectmatige,
aangetrokken gevoeld tot het Centraal-Europees denken over het object.
Maar er is meer. Waar het zoeken en theoretisch) onderzoeken van en naar
architectuur zich tot halfweg de jaren 1980 vooral aan die beide instituten afspeelde,
is dit gaandeweg verschoven naar de grote bureaus die uit deze ontwikkelingen zijn
ontstaan. We kunnen niet ontkennen dat architecten als Willem-Jan Neutelings,
Xaveer de Geyter, Matthias Sauerbruch, Winy Maas en zovele anderen een vervolg
gaven aan het ideeëngoed dat zich bij OMA had ontwikkeld en die door een
voortdurende vernieuwd onderzoek steeds verder gaan op de bij OMA ontwikkelde
structuren. Hetzelfde geldt voor het Zwitsers model waar o.a. Jacques Herzog en
Pierre de Meuron via hun bureau het onderzoek stimuleren en zo mogelijkheden
hebben geboden aan een jonge generaties  om een start te betekenen voor
verdieping in architectuur: Miller & Miranta, Christ & Gantenbein …
Met andere woorden: de verschuiving ligt nu bij die grotere bureaus die qua aantal
medewerkers  tevens op basis van de potentie aan grote opdrachten - een
voldoende kritische massa hebben kunnen ontwikkelen en die nu de rol van de
instituten hebben overgenomen.
Omgezet naar Vlaanderen, betekent dit pijnlijk genoeg dat er in de bureaus
nauwelijks een dergelijke kritische massa aanwezig is: elke afgestudeerde vindt het
van huis uit (en van zichzelf) fier om het vanuit zichzelf te ‘maken’.



06_Netwerk en Punt
Vanuit dit alles stellen we dus vast dat de Nederlandse bureaus groter zijn qua
structuur en aantal medewerkers en bijgevolg meer mogelijkheden voor het
opnemen van opdrachten, tot ontwikkelingen tot ontdekkingen, tot het internationale
bouwen. Dit heeft zowel te maken met de visie zoals geformuleerd tijdens de
architectuuropleidingen als het reeds aangehaalde collectieve gedachtegoed.
Bureaus in Vlaanderen zijn kleinschalig (een bureau van 10 medewerkers wordt als
middelgroot beschouwd, één van 30 middelgroot). En elk bureau heeft zijn zekere
hoeveelheid medewerkers nodig om te voldoen aan onderzoek. Een Vlaams bureau
bezit dit niet en, daarenboven om reden van de verantwoordelijkheden omtrent het  1
op 1 op  1 bouwen (één architect versus één opdrachtgever versus één maal
bouwen in het leven), dient er met economische aspecten en verantwoordelijkheden
helemaal anders mee te worden omgegaan. Verantwoordelijkheden zijn in VL veel
groter, gaan over in het constructieve en financiële. Nauwelijks is iemand
geïnteresseerd in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het object n de
gebouwde context. In Nederland wordt elke architect gespaard van deze
problematiek van economie en constructie en kan zich aldus veel directer wijden aan
de ontwikkeling van het vak. In Vlaanderen gaat het om de correcte uitoefening van
het vak, of: ‘het beroep’.

07_Discours en platform
De grote discussie is bijgevolg ‘vak of/en beroep’. Dit is ook aanwezig in het
onderscheid tussen de opleiding aan de universiteiten en de hogescholen en/of
academies.
Vlaamse universiteiten nemen de mogelijkheden om het onderwijs te schakelen aan
onderzoeken: architectuur als subject. De Universiteit van Gent relateert zich aan
theorie en geschiedenis, de afdeling Architectuur van de Universiteit van Leuven aan
de stedeli jke ontwikkelen en stedenbouwkundige opleggen en/of
stadsvernieuwingsprojecten. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van
specifieke professoren die voor deze visies instaan (Bart Verschaffel en Dirk de
Meyer in Gent, André Loeckx in Leuven). De Hogescholen baseren zich op de
uitoefening van de architectuur als object, maar in dat objectmatige komen ze
nauwelijks verder dan een repetitief verhaal van het gekende omdat er geen
middelen zijn voor onderzoek. Ook hier stelt zich het probleem van het niet hebben
van enig voldoende kritische massa om kritiek uit te werken als ‘critique’.
Anderzijds komt daar nog een ander platform bij: de publicaties over architectuur en
die het debat voeren. In Nederland zijn er een aantal tijdschriften die zorgen voor
een discussieplatform en aanzwengeling van reflecties op verschillend niveau: Oase
voor het theoretisch-historisch verhaal, A10 voor het informatieve discours, met een
enorme potentie naar internationale nieuwigheden. In België komt het tijdschrift A+
als vanuit de Orde van Architecten verplicht abonnement uit de diepgang waarin het
vertoefde maar blijft het hangen tussen een drang naar inhoudelijkheid en een vraag
naar informatieve.

08_Visie en supervisie
Reeds sinds de 19de eeuw heeft Nederland een Rijksbouwmeester. Vlaanderen is
daar sinds 1999 in gevolgd, op initiatief van Wivina Demeester. Nederland heeft, op
basis van de grote complexiteit van de architectuur vandaag en de
verantwoordelijkheden waarvoor dit vak en beroep staan, geopteerd om een team
samen te stellen waarbij de huidige Rijksbouwmeester Liesbet van der Pol één van
de vier figuren is die aan het hoofd van de instelling staan, hoewel zij het ‘beeld’
ervan is voor de buitenwereld. Voorlopig blijf het ambt van de Vlaams Bouwmeester
beperkt tot het éénpersoonsambt. De vraag is hierbij of het ambt wel vanuit de
officiële instanties als noodzakelijk wordt aanvaard. Dit dubbelverhaal is als kritiek



vatbaar omdat ook in Vlaanderen het vak en beroep van architectuur zo complex en
veellagig is dat er nauwelijks nog sprake kan zijn van één deus ex machina die dit
alles kan vatten.
Anderzijds is het ambt nog zo jong in Vlaanderen (het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zou er vanaf 2010 ook een bouwmeester aanduiden, in Wallonië is er sprake
van maar voorlopig zonder perspectief) dat we nauwelijks kunnen spreken van
‘geschiedenis’. Enkel kan aangehaald worden dat er verschillende thema’s zijn,
gaande van kunst in opdracht tot infrastructurele projecten die onder de
verantwoordelijkheid van de bouwmeester ressorteren. En hét door de architecten
beschouwd belangrijkste project is het systeem van de Open Oproep oor elk
project/gebouw dat gerealiseerd dient te worden met gelden van de Vlaamse
Overheid en dat nu na 10 jaar ertoe geeft geleid dat er 51 van de meer dan 250
projecten aan buitenlandse bureaus zijn toegewezen (meestal gaat het om de
grootste projecten, veelvuldig is er in het eerste bouwmeesterschap een ‘voor wat
hoort wat’ geweest inzake masterplannen en projecten en i het tweede
bouwmeesterschap een ‘generositeit’ naar Harvard-gerelateerde professoren).
Nauwelijks zijn Vlaamse bureaus geselecteerd of hebben ze kunnen deelnemen
(eigen kandidatuurstellingen niet te na gesproken) aan internationale wedstrijden
voor publieke gebouwen of opdrachtgevende besturen de stedenbouwkundige
projecten van AWG in Nederland terzijde gelaten), laat staan dat ze er vanuit officiële
instanties een bouwopdracht hebben …

09_Pre- en post-
Sinds de 19de eeuw volgen architectuurstijlen zich in een versneld tempo op. De 20ste

eeuw ziet een enorme vermeerdering van het fenomeen waarbij
constructieve/constructivisme, moderne/modernisme en klassieke/classicisme zich
toebedeeld zien met prefixen als pre-, late-, post-, de-, neo-, enz … Het is een
typisch fenomeen voor (architectuur)critici om architecturen onder te brengen met
een benaming die soms nauwelijks voldoet aan de objectmatige doelstelling.
De vraag die vandaag in Nederland aan de orde is (dit werd reeds in 2006 via het
colloquium NL NU? Aan de Academie te Arnhem aangehaald), is of er een benaming
kan zij voor wat er vandaag in de architectuurwereld gebeurt, voornamelijk dan in
Nederland, om zo (na SuperDutch) een eigen thematiek mercantiel gegeven) in de
wereld te poneren. Het is ene typisch Nederlands fenomeen dat alles dient
geklasseerd, georganiseerd te worden, zodat het wel omschreven en daarbij
mercantiel kan worden doorgegeven. Dit komt helemaal niet ter sprake in
Vlaanderen. Het verder werken aan het ‘goede bouwen’, het kijken naar de
Zwitserse objecten wiens voorbeelden het kopieert (maar om allerlei redenen nooit
kan verder kan ontwikkelen en daarbij resulteert in een verkleining, versmalling,
vermindering – Vlaanderen wordt soms smadend als ‘Petit’ Suisse’ genaamd), heeft
geleid tot geen enkel -isme: hoeveel -ismen er ook in Nederland ter sprake zij
gekomen, zoveel zijn er Vlaanderen voorbij gegaan. En dat is waarschijnlijk het
goede aan het Vlaamse bouwen: het heeft dat probleem van classificeren niet, er is
een beeld (weliswaar teveel van het autistische rechthoekig volume met het grote
raam enerzijds of het contextuele dakvolumetrische anderzijds) dat voldoende heeft
aan de plaatselijke genoegdoening en aldus verworden is tot locale aanvaarding.
Maar een kritisch regionalisme is het nog niet omdat er geen ‘critique’ is.

Toen Willem-Jan Neutelings reeds jaren geleden voorspelde dat de Vlaamse
bureaus het moeilijk zouden hebben bij de openstelling de Europese grenzen, dan
bedoelde hij het voornamelijk vanuit dit perspectief. Vlaanderen moet, wil het enige
rol hebben, dringend werk maken van verdichting en verdieping en dat kan enkel
indien de architecten in dit onderzoekend gebeuren ondersteund worden, indien er
een platform is, indien een discours op gang komt dat verder gaat dan de kritiek op
het gebouwd volume, om zo een voldoende architectuurtheorie te vormen, een -leer



te ontwikkelen. Maar hiervoor moeten heel wat verantwoordelijkheden worden
herzien, een andere houding worden in stand gezet, nieuwe mogelijkheden worden
gecreëerd. Gebeurt dit niet, dan zal het alleen maar verergeren want Vlaanderen is
er niet op voorbereid. En dan komen de Nederlanders en samen met hen de zovele
anderen, en blijven wij in Vlaanderen kijken doorheen dat smalle raam naar die ene
kerktoren.

Christian Kieckens, 14 augustus 2009


