
“Only the redundant counts” > Rem Koolhaas, Generic City 
“Whatever you think, think opposite” > Paul Arden 
“The concept of provocation” > Beatriz Colomina 
 
De Olifantenkooi gelanceerd 
 
1. 
“Surprise me” (zei de opdrachtgever tegen de danser/choreograaf Diaghelev aan het 
begin van de 20e eeuw). “Astonish me”, zei Charles Saatchi tegen een dolende 
kunstenaar in de jaren 80. Verbazing is het basisconcept van het Modernisme zegt 
Peter Gay in Modernism: The Lure of Heresy. 
 
Maar daarna, wat zei de opdrachtgever daarna? “Amuse me?” in het postmoderne 
tijdperk? “Immortalize me?” ten tijde van de icoonarchitectuur van de 
Superdutchperiode? En toen: “Please me?” (als in: doe gewoon wat ik zeg, 
alsjeblieft, en maak het niet te duur) Hoe zit het met het experimentele, culturele en 
moedige karakter van hedendaagse opdrachtgevers? Het lijkt of de wens om te 
worden verrast, is verdwenen. Nu hebben de meeste opdrachtgevers liever iets wat 
voldoet aan de verwachtingen. Iets wat past binnen het budget. Achter beroemde 
gebouwen zitten anonieme opdrachtgevers. Een bedrijf, een gemeente, een 
ontwikkelaar. Wie weet wie de opdrachtgever is van de kantoortoren van Viñoly aan 
de Zuidas? (Consortium Mahler 4). Laat staan dat bekend is wat zijn visie is, of zijn 
ambitie. Wat zijn zijn gedachten en ideeën? Heeft de opdrachtgever überhaupt een 
gezicht? Is het een individu? 
 
Het is lastig dat te achterhalen via de architectuurbladen. Daarin komen 
opdrachtgevers nauwelijks aan het woord. In Nederland is dat structureel alleen het 
geval in het kwartaalblad van Architectuur Lokaal en in boekvorm in de publicatie bij 
de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Maar 
architecten spreken ook zelden op eigen titel. Projectbesprekingen worden vooral 
door architectuurrecensenten geschreven. Waarom? “Architecten hebben geen 
mening over de brede tendensen in de maatschappij” heet het, “architecten kunnen 
niet schrijven en kijken alleen plaatjes” hoor je vaak, of: “dan krijg je alleen 
marketingtaal.” Al met al leidt dit ertoe dat architecten en opdrachtgevers nauwelijks 
zelf aan het woord komen, laat staan dat ze met elkaar in debat gaan. Waarom 
houden ontwerpers op met publiceren zodra ze hun opleiding verlaten? Waarom 
voelen opdrachtgevers zich niet geroepen om hun drijfveren publiekelijk kenbaar te 
maken op vakpodia? 
 
In De Olifantenkooi, een pamflet bij de kwartaaluitgave Architectuur Lokaal, biedt 
Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van 
architectuurdebat. Schriftelijk, persoonlijk, polemisch, vragen oproepend. Architecten 
lichten hun eigen projecten toe. Architectuurcritici schrijven over tendensen en 
ontwikkelingen. Wat betekent het om ontwerper te zijn? Hoe komt dat tot uiting in 
concrete projecten of ontwerpvragen? Op welke vragen wil de maatschappij een 
antwoord? Maar ook: welke culturele drijfveren hebben opdrachtgevers? Hoe 
verhouden die zich tot ontwerp, bewoners, beleid en maatschappelijke tendensen?  
 
De Olifantenkooi is een pamflet, in zwart-wit, zonder plaatjes, met een hoofdrol voor 
tekst - en de compositie daarvan. De auteurs schrijven vanuit zichzelf en niet vanuit 



een bureaustrategie, over de bredere en diepere context. Het doel is het stimuleren 
van stellingname. Het idee is dat dat vanzelfsprekender is als de auteurs niet over 
iemand anders schrijven. Geen gebouwen beschrijven, analyseren of bekritiseren, 
maar tendensen en ontwikkelingen: sociaal, maatschappelijk, cultureel, historisch. 
 
 
2. 
Altijd interessant is de vraag in welke traditie zo’n initiatief dan past.  
 
Het is geen verzameling van beroemde architectuurtractaten, zoals het onlangs 
verschenen boek Architectural Positions. “Om de mensen van hun geheugenverlies 
af te helpen”, zoals Umberto Barbieri stelt in zijn voorwoord. Het is ook geen OASE, 
dat weliswaar de reflectie en de verdieping zoekt, maar niet de interactie, zeker niet 
met opdrachtgevers. Het is geen MONU, het tweejaarlijks verschijnende tijdschrift 
van Bernd Upmeyer, een Nederlands initiatief zonder advertenties met bijdragen van 
kunstenaars, theoretici en ontwerpers uit de hele wereld. Wij blijven (voorlopig) in 
Nederland. Het is geen DAX, dat nummers brengt door de ogen van een 
gastredacteur, maar werkt met architectuurjournalisten. Het is geen Log, wat eigenlijk 
een Amerikaanse versie van OASE is. Het is geen MOOSE, dat weliswaar 
kunstenaars uitvoerig aan het woord laat in beeld en tekst, maar alleen in 
interviewvorm. Het is geen FUCKING GOOD ART, maar daar lijkt het wellicht nog 
het meest op. Dit pamflet verschijnt elke 2 maanden als tot A5 gevouwen A3 en 
wordt gratis verspreid. Het wordt uitgegeven door het eigenzinnige Episode. Het is 
een initiatief van, voor en door kunstenaars, is ook op internet te vinden en zeer 
actueel. Té praktisch wellicht, reflectie lijkt geen kernbegrip in deze flitsende 
productie. 
 
Wat De Olifantenkooi gemeen heeft met de bovengenoemde bladen is dat hij zou 
kunnen passen in de traditie van het radical little architecture magazine. De 
underground architectuurbladen uit de jaren 60 en 70, die onlangs uitvoerig in kaart 
zijn gebracht door Beatriz Colomina. De kenmerken van die architectuurbladen zijn: 
 

� onafhankelijk, “when the architecture field was still marked by a playful 
intellectual and politial independance” (Aldus de New York Times) 

� soms heel klein, soms maar heel kortstondig, maar er zaten (nu) grote namen 
achter, zoals: Peter Cook, Reyner Banham, Hans Hollein, Peter Eisenman en 
Anthony Vidler. 

� bijeengebonden door nietjes of vouwwerk, gekenmerkt door opvallende 
vormgeving en typografie 

� “just interested in communicating our ideas, the ideas of others, and in getting 
in touch with others”, zoals Hans Hollein het verwoordde als redacteur van 
BAU tussen 1965 en 1970 

� op een ontzettend eigentijdse manier proberen om iets vast te leggen van de 
ideeën van een tijdperk, een generatie, een vrij platform, zonder 
adverteerders, abonnees, targets, met als enige doel het verwoorden van een 
tijdgeest. 

� Nb. niet door het verleden als voorbije zaak te beschouwen. Soms was 
architectuurhistorie een belangrijke drijfveer of component 

 



Over deze architectuurmagazines maakte Beatriz Colomina een tentoonstelling in 
Canada in 2007, die volgens de New York Times is op te vatten als een kritiek op de 
“smoothness of our contemporary design culture”. Net als de magazines zelf dus. De 
Olifantenkooi zou in die traditie kunnen passen, zoals Architectuur Lokaal in zekere 
zin al 15 jaar daarbinnen past. De traditie van eigentijdse, kleine, onafhankelijke 
tijdschriften die verschijnen in reactie op culturele, politieke, sociale en 
maatschappelijke veranderingen in een bepaalde periode. Misschien zitten we wel in 
zo’n veranderend tijdperk. We hebben een crisis, en crisis is goed voor stellingname. 
Bij de, deze week verschenen, shortlist van de Librisprijs was engagement zelfs een 
uitgesproken selectiecriterium. Dat is opvallend. Jarenlang hebben we klachten 
gehoord dat kunstenaars, schrijvers en architecten in politiek-maatschappelijk opzicht 
geen positie kiezen. Dit jaar kon de jury blijkbaar blijkbaar kiezen uit meerdere 
geëngageerde auteurs. In zo’n tijdperk zou De Olifantenkooi een broedplaats van 
architectuurtheorie, een arena voor politieke discussie en nieuwe technologieën 
kunnen zijn.  
 
3. 
Om daar een idee van te geven gaat vanavond, maar ook de komende nummers, het 
verschijnen van het nummer vergezeld van een discussieavond. Vandaag is het 
thema: burgerparticipatie. Geheel in de zojuist geschetste cocktail van modern en 
ouderwets, snel en langzaam – is dit een onderwerp zo oud als de architectuur zelf. 
Maar bewonersparticipatie is – in de vorm van consumentenbelangen - terug van 
weggeweest. Een “bewoner” is geen eenduidig gegeven. Het is degene die 
protesteert en zaken afdwingt. Degene die braaf naar informatieavonden gaat. 
Degene die woonsatisfactieonderzoeken invult. En degene die zijn eigen huis bouwt. 
Bewoners zijn overal. En niet te vermijden. En waarom zou je? Daarmee keert ook 
de aloude vraag terug of inspraak van leken de architect al dan niet belemmert in zijn 
rol als ontwerper. Winnaar van de Maaskantprijs 2008, en wethouder van Almere, 
Adri Duivesteijn, betoogde dat architectuur geen autonome kunst is en niet enkel 
voorbehouden aan de vakgemeenschap. Marc Koehler en Hans Vermeulen gaan 
een stap verder. Architectuur is niet alleen voor de architect, maar hij heeft wel 
degelijk een autonome positie.  
 
Koehler ziet een rol voor architecten als kritische radar in het netwerk. De architect 
moet zijn kennis van sociaal maatschappelijke processen en de bredere omgeving 
omzetten in een ‘visionaire’ kritiek. Generatiegenoot Hans Vermeulen zoekt in de 
kennis van bewoners aanknopingspunten voor zijn ontwerp. De architect blijft de spin 
in het web die de verschillende wensen en belangen samenbrengt in een contextueel 
concept. Beide zullen hun standpunt uiteen zetten en daarna zal het panel reageren: 
Sander Woertman (eindredacteur De Architect) vertegenwoordigt de 
architectuurhistorici, Jasper Jägers (TCN PP) is opdrachtgever/ontwikkelaar en Job 
Floris (Monadnock) is architect.  
 
Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster, 27 maart 2009 


