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Tradities en andere oude dingen zijn schaars in
Amerika, misschien gaan ze er daarom nogal
krampachtig mee om. Harvard, in 1636 gevestigd in
Cambridge bij Boston, is de belichaming van de
knoop waar je in kunt geraken als je als universiteit
aan traditie wilt vasthouden en tegelijkertijd hip,
vernieuwend en cutting edge wilt zijn.

Ik breng dit academische jaar door aan Harvard,
waar ik een Loeb Fellowship geniet. Sinds 1970
biedt deze fellowship, gericht op the improvement
of the built and natural environment, tien mid-
career professionals de gelegenheid om aan de
Graduate School of Design (GSD) een jaar lang
nieuwe inzichten en contacten op te doen om daarna
de wereld beter te gaan maken. Een zware plicht.

Hoe ziet die nieuwe, betere wereld uit die de GSD
met zijn (landschaps)architecten en stedenbouwers
wil produceren? Tot de docenten en oud-studenten
horen o.a. Gropius en Breuer, Charles Jencks en
Philip Johnson, I.M. Pei en Rem Koolhaas, en dit
semester zijn Francine Houben en Adriaan Geuze van
de partij. Geen mensen (behalve de postmodernisten)
die je van retro-sympathieën kunt beschuldigen. 
Het gebouw van de GSD, Gund Hall, is zelf ook een
heftig staaltje beton brut uit begin jaren zeventig.

Maar Gund Hall is – samen met Le Corbusiers
Carpenter Center een straat verderop – een van de
zeer weinige moderne gebouwen van Harvard. Het is
allemaal baksteen wat de klok slaat. Het hart van de
campus, Harvard Yard, is nog steeds een arcadische
weide met bomen en brutale eekhoorns, een kerkje
met een witte houten toren en een bibliotheek met
reusachtige neoklassieke zuilen. En in de woonbuur-
ten eromheen wordt het traditionele New England
‘clapboard’ huis in ere gehouden. 

Harvard heeft onlangs, nadat het jarenlang in het
geniep land had aangekocht, een plan bekend
gemaakt voor een nieuwe nevencampus in de nabu-
rige gemeente Allston. De vraag die daarmee steeds
prangender wordt, is hoe een instituut dat de vol-
gende generaties opleidt en met de nieuwste kennis
wapent, zich de toekomst voorstelt. Ook wij Loeb
Fellows moeten na dit bijzondere jaar de wereld, en
in het bijzonder de (Amerikaanse) steden, beter gaan
maken. Moeten die steden er net zo uit gaan zien
als Cambridge: nieuw van binnen, oud van buiten?
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Sleuren aan de toekomst
Tracy Metz

Tracy Metz heeft in 2007 een LOEB Fellowship 
aan Harvard University’s Design School, waar ze
zich verdiept in het fenomeen ‘down town’. 
Dit jaar bericht zij vanuit Boston over ontwerp,
opdrachtgeverschap en de stad.


