
“De kritiek 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 zodra kritiek gelijk komt te staan aan de toepassing van 
schema’s, ontstaat iets anders – een analyse, toegepaste wetenschap of politieke 
propaganda. 
 
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.” 
 
Zo opende Christophe van Gerrewey zijn lezing bij de eerste Olifantenkooi, maart dit jaar. 
 
En daarmee zijn belangrijkste zaken alvast gezegd. 

1) Dé kritiek bestaat niet, maar de criticus wel. 
2) Er zijn geen regels en wetmatigheden voor een architectuurkritiek, hoe kunnen we dan de 

kwaliteit ervan toetsen? 
 
Geert Bekaert schreef over de olifantenkooi in Regent’s Park van Sir Hugh Casson en partners geen 
gebouwbespreking, en ook geen kritiek op het gebouw. Hij beschreef een tijdperk, een 
architectonische, mentale gesteldheid die over veel meer ging dan alleen dit ene monsterlijke project 
van deze overigens ‘zeer verdienstelijke’ architect. Zonder heel direct in te gaan op het project zelf. Na 
het lezen van deze recensie weten we nog steeds niets over de omvang, de exacte locatie, de 
materialisering, de constructie, zelfs niet veel over het concept voor de Olifantenkooi. En toch weten 
we precies wat we moeten weten om dit gebouw te kunnen begrijpen. 
 
Het probleem is dat een ieder die zich voor met het onderwerp bezighoudt zijn eigen maatstaven en 
kwaliteitscriteria hanteert, om die vervolgens blijmoedig als algemeen geldend te poneren. Dat doe ik 
dus ook. Zo kan het gebeuren dat men collectief pessimistisch is over de stand van de 
architectuurkritiek, maar dat er toch geen consensus is over de onderliggende oorzaken, en ook niet 
over wat daar aan te doen is. Om de discussie bij voorbaat te kanaliseren, heb ik discussiepunten 
geformuleerd. U heeft ze allen ontvangen. Vanavond zal blijken of dat helpt, of juist averechts werkt. 
 
Als aftrap een korte omkadering van die discussiepunten. De constateringen zijn dat: 
 

- architecten zelden schrijven over eigen werk, laat staan over andermans werk.  
- (semi-) onafhankelijke architectuurcritici die rol hebben overgenomen, maar nu niet meer 

toekomen aan hun eigenlijke werk: bredere tendensen en historische context. 
- opdrachtgevers zich, een enkele uitzondering daargelaten, buiten de geschreven 

architectuurkritiek, houden. 



De architectuurbladen 
 

ArchitectuurNL (voorheen BOUW) laat weten dat uit lezersonderzoek is gebleken dat: “de lezers, 
grotendeels zelf architecten, niet zitten te wachten op de mening van de schrijver, maar een zakelijk 
stuk zonder oordeel wil lezen, en vooral veel en goed beeld wil zien.” Neutrale, feitelijke berichtgeving 
dus. Dat wil de lezer, volgens ArchitectuurNL. 
 
Architectuurbladen bedienen zich van freelancers, heus kundig en met vlotte pen, maar hebben zij 
een ander belang dan een financieel belang en hun eigen ego bij het schrijven van die stukken? 
 
De vaste redacties van architectuurbladen zijn, samen met de wetenschappers 
Architectuurgeschiedenis, de enigen die eerlijk en onafhankelijk stelling kunnen nemen – verzekerd 
van vaste aanstelling en met inhoudelijke vrijheid een eigen koers uit te zetten –. Het is hun werk. Als 
zij het niet doen. Wie dan? 
 
Een ander verweer van architectuurbladenmakers is dat architecten niet kunnen schrijven. Nou en?  
Het is toch juist het werk van redacteuren om andermans stukken presentabel te maken?? 
 
En dan nog: wie met heimwee refereert aan Forum of de CIAM doet dat niet vanwege de briljante 
stijlfiguren, meeslepende metaforen en pakkende one-liners. De Verklaring van La Sarraz is geen 
zoete koek die fijn naar binnen glijdt. De projectbeschrijvingen in Forum van Van Tijen of Merkelbach 
zijn heel feitelijk van aard.  
 
 
De architecten 
 
Wie wel belang hebben bij gepubliceerde teksten, zijn de architecten. Zeker niet alleen zakelijk, ook 
met betrekking tot gedachtevorming en onderzoek, en positiebepaling.  
 
En mijn ervaring is dat ze ook best willen schrijven. En ja, dan vergt het verschrikkelijk veel tijd om te 
redigeren. Maar het eindresultaat is interessant.  
 
In de betere architectenmonografieën, zoals Aan het Werk van Neutelings Riedijk of Agenda van 
VMX, (om S, M, L, XL niet te hoeven noemen) legt de architect iets van zichzelf bloot: drijfveren, de 
wereld waarin hij verkeert, manier van werken, relatie met opdrachtgevers.  
 
Ook hier wreekt zich een ongeformuleerd verwachtingspatroon. Wat verwachten we eigenlijk van 
architecten? Waarvoor of waartegen moeten zij stelling nemen? Gaat het dan om maatschappijkritiek? 
Een wereldverbeterende architectuurvisie? Een persoonlijk engagement? Waarom moeten zij dat wel 
doen, als verder niemand in de maatschappij zich daarmee bezig houdt? 
 
Maar wat teksten van architecten ons opleveren, is uit eerste hand te kunnen vernemen hoe de 
architect denkt, redeneert, ontwerpt. 
 
 
De wetenschap 
 
Zo kom ik vanzelf op het aandeel van de wetenschappers in het debat. Deze architectenteksten zijn 
als authentieke bronnen onmisbaar voor onderzoekers. Veel interessanter, op de lange termijn, dan 
wat een willekeurige journalist van een project vindt.  
 
Veel actieve wetenschappelijk geschoolde doctors en professoren hebben we niet: Auke van der 
Woud, Ed Taverne, Koos Bosma, Vincent van Rossum. Dat soort mensen mengt zich nog wel eens in 
de discussie. 
 
Sterrenstof legt genadeloos bloot hoe de architectuurkritiek in een napraatmodus en gevoed door 
allerlei persoonlijke belangen de geschiedenis een duw in een bepaalde richting kan geven. Maar dat 
boek legt ook bloot dat een dergelijk boek alleen geschreven kan worden na decennialange 
bestudering van één tijdperk. Detailkennis.  
 



De opdrachtgevers 
 
De laatste schakel in het geheel is de opdrachtgever. Er zijn schrijvende opdrachtgevers, zoals Adri 
Duivesteijn, Frans Haks, Friso de Zeeuw. Persoonlijk vind ik dat een onmisbare schakel in de 
architectuurkritiek.  
 
De UvA heeft een werkgroep Architect en Opdrachtgever waarin de relatie tussen architect en 
opdrachtgever onderwerp van architectuurhistorisch onderzoek is. Machtig interessant. 
 
Er zijn ook opdrachtgeverspublicaties, die géén projectportefeuille zijn, zoals het onlangs verschenen 
In beton gegoten dat 45 jaar ERA Bouw beschrijft. Wat daarin vooral opvalt is de vrijwel totale 
afwezigheid van de ontwerper… 
 
Lang niet iedereen is met mij eens dat opdrachtgevers, en de rol van de opdrachtgever, in een 
architectuurkritiek zou moeten worden betrokken. Maar zoals de bouwpraktijk vandaag de dag is 
georganiseerd, is het onheus om alleen de architect te bevragen of te beoordelen.  
 
Bovendien: wanneer de rol van de opdrachtgever nadrukkelijk mee beoordeeld zou worden, zou de 
opdrachtgever zich wellicht ook meer aantrekken van de kritieken… 
 
Kortom 
 
Kortom, wat gaan we doen vanavond? Harm Tilman en Samir Bantal reageren in max. 10 minuten op 
de discussiepunten. Christophe Grafe heeft spreektijd opgeëist. Piet Vollaard zal de discussie leiden.  
 
Bij deze geef ik het woord graag aan Piet Vollaard. 
 
 


