
Symptomen 

De kritiek, zo schreef Walter Benjamin al in de jaren dertig, heeft geen vast 

begrippenkader – ze heeft enkel een jargon dat van dag tot dag verandert. Dat kritiek 

niet vanzelf tot stand komt, maar tijd en inspanning kost, is dus niets nieuws. Er 

bestaat geen checklist waaraan elk werk getoetst kan worden. Zo’n ultieme test heeft 

overigens nooit bestaan. Want van zodra kritiek gelijk komt te staan aan de toepassing 

van schema’s, ontstaat er iets anders – een analyse, toegepaste wetenschap of 

politieke propaganda. 

Die situatie, dit ondefinieerbare karakter van kritiek, is zowel een zegen als een vloek. 

Het is een zegen omdat alle betrokken partijen een zekere vrijheid wordt toegestaan. 

Kunst, architectuur, literatuur – maar ook: lezers, bewoners, toeschouwers én critici, 

worden toegestaan om zich te manifesteren en te ontplooien. En tegelijkertijd is dat 

ook de grootste bedreiging voor de kritiek. Want als alles aan iedereen is toegestaan, 

als alles bestaansrecht heeft, waarom dan nog opkomen voor iets of iemand? Van dag 

tot dag opnieuw beginnen met het zoeken naar criteria voor kritiek houden weinigen 

vol. Waarom zouden we? Er lijkt een even verleidelijke als verraderlijke rust te 

schuilen in het wegmoffelen van onze eigen eigenschappen zodat ze andermans 

eigenschappen niet in het gedrang komen. 

Wat de grote critici uit de twintigste eeuw met elkaar gemeen hadden, zijn zeker niet 

hun eigenschappen – als wel het feit dat ze eigenschappen hadden. De kritiek bestaat 

niet, maar de criticus wel. Dat de kritiek niet duidelijk bestaat, staat de criticus toe 

om, zonder al te veel relativering of oppervlakkige consideratie voor de ander, zijn 

eigenschappen uit te leven in het ontwikkelen van die kritiek. Enjoy your symptom! – 

zo titelde Slavoj Zizek een van zijn boeken. En precies dat moeten critici – maar lang 

niet alleen critici – doen: van hun symptomen, hun afwijkingen, hun ergernissen en 

hun perversies leren genieten – en ze botvieren op hun onderwerp. Kritiek komt dan, 

van dag tot dag, vanzelf. 

Het is onvermijdelijk – en het is niet eens zo erg – dat kritiek op die manier als een 

onderscheidende, en vaak afwijzende bezigheid wordt gezien. Zelfs als iets of iemand 

wordt geprezen, zijn er altijd ook mensen die niet geprezen worden. Dat ‘negatieve’ 

aspect van de kritiek is, zoals gezegd, geen probleem, op voorwaarde dat het steunt op 

een interpretatie, dat het betekenissen toekent en dus ook betekenissen geeft – of 

ontmaskert wat geen betekenissen heeft. 



In de hedendaagse, eenentwintigste-eeuwse architectuur is er – gelukkig, zou men 

bijna zeggen – veel dat zich niet met minstens evenveel zeer menselijke symptomen 

laat rijmen. De architectuur aan de voet van het derde millenium is vaak stuurloos, of 

misschien niet zozeer stuurloos als wel zonder oponthoud bestuurd. Aan het roer van 

de architectuur staan meer en meer dezelfde abstracte stuurlui die alles in deze wereld 

bestieren: het verlangen naar oppervlakkig succes; de hysterische, ongecontroleerde 

zorg voor ‘de ecologie’; het volstrekt vergeten van alles wat langer dan drie dagen 

geleden is gebeurd; de waanzinnige ophemeling en mystificatie van de persoon – van 

de lichamelijke, beeldmatige aanwezigheid van de architect; de vlucht in eenvoudige, 

bij elkaar gefantaseerde en leugenachtige oplossingen uit een sprookjesverleden dat 

nooit echt bestaan heeft; de ongefundeerde, inhoudsloze overname van de dromen van 

een modernistische avantgarde, die ondertussen niet meer modernistisch en ook niet 

meer avantgardistisch genoemd kan worden; het zinloze zoeken naar 

spektakelarchitectuur die, bijvoorbeeld, in het weefsel van de stad, geen enkele 

duurzame betekenis heeft; de ronduit onethische neiging om steeds meer in de handen 

van de bewoner, de gebruiker, de consument van architectuur te leggen, alsof 

architectuur door om het even wie beoefend kan worden – enzovoorts, enzoverder.  

De lijst is eindeloos. Architectuur is de menselijke bezigheid bij uitstek waarin de 

symptomen van de hedendaagse wereld als ziekteverschijnselen tot uiting komen – en 

waarop anderzijds de onvermijdelijke symptomen van de toeschouwer, de criticus of 

de bewoner kunnen botsen, duidelijk kunnen worden, tot uiting kunnen komen – en 

zo ook uitgetild boven zichzelf. 

De mooiste daad van architectuurkritiek – de zin van de ware zoektocht van de kritiek 

– is dan ook het moment waarop er, plots en onaangekondigd van symptomen geen 

sprake meer is. Dat mooiste moment doet zich, als men maar genoeg zoekt, even vaak 

voor als de zopas aangehaalde wantoestanden. Het is een moment waarop de 

architectuur, om Geert Bekaert in zijn recensie van De Olifantenkooi van bijna 45 jaar 

geleden te citeren, ‘niet een vrijheid ademt om willekeurige grillen in te volgen, maar 

een absolute en veeleisende trouw om de werkelijkheid van het leven te realiseren.’ 

Als architecten bouwen, critici schrijven en bewoners wonen, dan kan er op het 

snijpunt van hun eigen bezigheden en eigenschappen, dat wonder van de goede 

archtiectuur tot stand komen. 
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