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Trots is niet iets wat de Nederlander met de paplepel
ingegoten krijgt. Doe maar gewoon, eigen roem
stinkt, je kent het wel. Amerikanen hebben veel
minder last van een dergelijke bescheidenheid.
Dus ga ik, als Amerikaanse, op de Nederlandse
trom roeren. Ik wil het hebben over de woning-
bouw, en dan speciaal in Amsterdam. Ik had het
voorrecht om dit jaar jurylid te zijn van de
Zuiderkerkprijs, samen met Don Murphy en Rob
van Engelsdorp Gastelaars. Geweldig, zo’n jury: in
één dag je krijgt in vogelvlucht gepresenteerd van
wat er zoal in de stad in het voorgaande jaar aan
woningen is gebouwd. We hebben drie projecten
genomineerd waarvan er twee in opdracht van De
Principaal zijn gerealiseerd: het Luycks terrein van
MacCreanor Lavington Architects aan de Wibaut-
straat en de Noordkop aan de Spaarndammerdijk
naar ontwerp van Architectenbureau Marlies
Rohmer. Het derde project is De Drie Bouwmeesters
(U3) in Geuzenveld van Ton Venhoeven in opdracht
van WBV de Dageraad  en de Alliantie projectont-
wikkeling. 

Ik ken natuurlijk het treurlied dat met de libera-
lisering van de woningmarkt, de nobele Nederlandse
traditie van de sociale woningbouw teloorgaat. En
dat vooral jonge architecten veel minder kansen
krijgen om hun talent te etaleren nu de woning-
bouw in handen is van op safe spelende marktpar-
tijen. En toch kwam ik helemaal vrolijk van onze
jurydag vandaan. Twee dingen vond ik met name
opbeurend: de zorg die er nog altijd aan wordt
besteed – kijk maar naar de sociale woningbouw F
Side van ONL in de Bijlmer (opdrachtgever Delta

Forte Amsterdam) als een snoepje ingepakt in een
zwierige aluminium façade – en het feit dat sociaal
en vrije sector vaak zonder zichtbaar onderscheid
in hetzelfde complex door elkaar zijn gemengd. 

Na een jaar in Amerika besef ik opnieuw hoe
lofwaardig het is dat dit onderscheid onzichtbaar
is. Dat er geen stigma aan sociale woningbouw
kleeft. Dat de bijzondere plekken in de stad – 
bijvoorbeeld in het kloeke gebouw Chicago aan de
Oostelijke Handelskade – niet alleen zijn voorbe-
houden aan mensen met geld. Dat is echt heel wat
anders dan de kluiten troosteloze afgetrapte torens
die in Amerika voor public housing doorgaan. 
En als die torens worden opgeruimd, komt er
meestal niet iets beters voor in de plaats, maar
gewoon helemaal niets. Tegenwoordig krijgen de
Amerikaanse armen een voucher waarmee ze zelf
op de commerciële markt iets moeten vinden.
Beschamend.

De keerzijde is dat Nederland er sinds de
Tweede Wereldoorlog nog niet in is geslaagd aan
de woningbehoefte tegemoet te komen. En de prij-
zen hebben hoogten bereikt die aan de 17e eeuwse
tulpomanie doen denken en die de woningmarkt
voor veel mensen – jonge starters, mensen die na
een scheiding opnieuw starter zijn – ondoordring-
baar maken. Het moet wel meer een woningmarkt
worden. Amsterdam heeft er dan ook goed aan
gedaan toe te staan dat corporaties hun sociale
woningen na een bepaalde periode mogen verko-
pen, onder voorwaarde dat ze er andere voor
terugbouwen. Op die manier loont het om mooie
woningen voor iedereen te maken. En daar ga ik

niet Hollands-bescheiden over doen.
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De winnaar van de Zuiderkerkprijs is te vinden op
www.oga.amsterdam.nl
Tracy Metz, Op de grond, observaties vanuit Harvard,
Architectura & Natura, Amsterdam, 2007
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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.
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