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PREMSELALEZING
WERNER SEWING
Om te beginnen wil ik de Premsela Stichting bedanken voor de eer en het
plezier die ze me heeft gegeven door hier vanavond tot u te mogen spreken.
Mijn voorganger op deze plaats, Michael Rock, biechtte vorig jaar op dat hij er
problemen mee had om over vormgeving te praten, simpelweg omdat hij zelf
een vormgever is. Ik ben geen vormgever, eerder een socioloog, die is
gespecialiseerd in cultuur en met name in architectuur, en ik moet bekennen
dat ik eveneens een probleem heb: ik ben geen expert op het gebied van de
vormgeving. Daarom wil ik me op voorhand verontschuldigen voor alle fouten
die gaan komen. Maar ik denk dat dat niet de reden is waarom ik hier ben. Ik
heb in Duitsland veel geschreven over bepaalde kwesties met betrekking tot
het populisme en het neo-traditionalisme, kwesties die al geruime tijd spelen,
zowel in de Verenigde Staten als in een aantal Oost-Europese landen. Ik doe
onderzoek naar stedelijke ontwikkeling in West-Oekraïne, in het historische
Czernowitz, dat sinds 1945 Chernivtsi heet. Populisme, Nostalgie en Restauratie
zijn daar grote problemen, die slechts enigszins getemperd worden door de
huidige beweging in de richting van het westen: in het hele land worden meer
dan duizend orthodoxe kerken gebouwd, uiteraard in traditionele stijl.
Architectuurstudenten worden daarin onderwezen. Intussen lijkt deze 'ziekte'
ook Nederland in zijn greep te hebben, zij het beslist in mindere mate. Maar
nadat dit land lange tijd beschouwd werd als een bolwerk van rechttoe
rechtaan modernisme - sommigen noemden het zelfs het 'Cuba van de
moderne architectuur', zoals Hans Ibelings ons in herinnering bracht- dreigt
Nederland een symbool te worden. Toch vormen de populistische vormgeving
en architectuur zeker niet de 'Ziekte van de Gekke Nederlanders' waarover
Michael Rock vorig jaar sprak. Ik geloof dat Nederland een van de meest
nuchtere en rationele landen van Europa is, ondanks de recente troebelen.
Misschien is de populariteit van het populisme dus gewoonweg een Europees
fenomeen en ondergaat Nederland hetzelfde lot als zijn buurlanden. Maar
gezien de gewelddadige incidenten in verband met de botsing tussen het
multiculturalisme en het populisme, lijkt er sprake te zijn van een zeer
gevoelige reactie, wellicht zelfs van een overreactie van de creatieve klasse.
Wat is er aan de hand?
Ik zal het niet in de eerste plaats over het politieke populisme hebben; ik ben
eerder geïnteresseerd in de culturele ontwikkeling die beweert terug te keren
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naar 'het volk', wat dat ook moge zijn. Mijn onderwerp is het culturele
populisme. Welke invloed heeft dat op de architectuur en de vormgeving?
Allereerst is het culturele populisme een traditionele en deels
fundamentalistische zienswijze, die zich afzet tegen een officiële cultuur die in
haar optiek te ver is opgeschoven in de richting van het modernisme,
liberalisme en ethisch relativisme. Het is een oproep om terug te keren naar de
bron. In de architectuur gaat deze trend hand in hand met het traditionalisme
dat we al kennen sinds het postmodernisme. In de vormgeving, een terrein
waarop minder samenhang bestaat, signaleer ik eerder een terugkeer naar
lokale elementen, deels met een popsausje overgoten, maar niet langer ironisch
of met een knipoog, zoals in de jaren negentig.
Vanuit dit perspectief raakte ik vijftien jaar geleden geïnteresseerd in
Nederland. Berlijn was destijds behoorlijk ver van Nederland verwijderd, maar
de stad lag slechts veertig mijl van Polen. Nu duurt de treinreis naar
Amsterdam minder dan zes uur. Als je Europa onderverdeelt in
vormgevingszones, is er in een groot gebied in Oost-Europa - buiten de enkele
grote steden - te weinig vormgeving en in het westen veel te veel. Dat laatste
geldt ook voor Nederland. Misschien kan het wel met minder toe.
'Branding' of vormgeving van identiteit
Berlijn is een arme stad. Maar hoe arm de stad ook moge zijn, ze gaat op veel
centraal gelegen plekken gebukt onder een teveel aan vormgeving. Berlijn was
het goed gefinancierde bolwerk van de postmoderne showarchitectuur van de
jaren zeventig en tachtig. Na de eenwording onderging de nieuwe hoofdstad
een hausse. in de bouw. Het perspectief op Nederland begon, in mijn geval,
vanuit een vergelijking met deze situatie in Berlijn. Dat is mijn beginpunt.
In de jaren negentig was Berlijn, zoals u zich zult herinneren, een overdreven
opgehemelde stad. Iedereen ging er, althans aanvankelijk, van uit dat de stad
een wereldstad zou worden. De architectuur en stedenbouw werden niet gezien
als aanjagers van de groei, maar juist als 'temmers': de slogan luidde 'bedwing
de tijger'. Er was alleen helemaal geen tijger; de internationale kapitaalstromen
mijdden de stad. Het beeld werd somber: geen groei, deïndustrialisatie,
armoede.
Berlijn ligt te ver in het oosten; het financieel-economische centrum van
Duitsland is Frankfurt am Main, en dat zal ook zo blijven. Anders dan Wenen
heeft Berlijn de armen niet uitgestrekt naar de oosterburen. Berlijn stagneert en
is in budgettair opzicht zelfs bankroet. Een nieuw regeringscentrum alleen zorgt
nog niet voor een explosief groeiende stad. Maar het beeld van de stad als
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welvarend middelpunt maakte wel een opvallende bloei door. Berlijn wordt
beschouwd als het culturele centrum van Europa; waar je ook heengaat, je
krijgt het gevoel dat iedereen die jong en creatief is naar Berlijn is gegaan. De
reden ligt voor de hand: je kunt daar makkelijk aan heel goedkope woonruimte
komen en alle andere dingen zijn ook niet duur. Berlijn is een centrum van
subculturen en van creatieve bedrijvigheid.
Alleen in de architectuur heeft Berlijn sinds de val van de muur een zeer
traditionalistische reputatie gevestigd. Het postmodernisme, ontdaan van zijn
humor en speelsheid, regeert er nog steeds. Hoe groot is dan het verschil met
Nederland. Ik toon u een recent voorbeeld van Nederlandse architectuur, de
Nederlandse ambassade in Berlijn, die vorig jaar werd geopend en werd
ontworpen door Rem Koolhaas. Het is een micro-uitgave van de urbanistische
thema's die hij de afgelopen vijftien jaar heeft ontwikkeld en die hij allemaal in
dit betrekkelijk kleine gebouw heeft gestopt. Het is opgebouwd rondom een
trajectorium, een semi-openbare ruimte die door alle verdiepingen heen
spiraalsgewijs stijgt. Het is een van de interessantste ambassades die Berlijn rijk
is, en de ambassades vormen als categorie de interessantste architectuur van
de stad. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan de bouwvoorschriften van
Berlijn, maar zijn tot op zekere hoogte extraterritoriaal. Een architect die sinds
1991 persona non grata is bij de Berlijnse bouwautoriteiten, heeft ironisch
genoeg de Nederlandse ambassade ontworpen. Destijds had hij het
competitiebeleid voor de Potsdamer Platz bekritiseerd wegens het daarin
beleden traditionalisme, maar hij behoorde tot een minderheid in de jury.
De meeste Berlijnse architectuurcritici zijn enthousiast over de ambassade. Het
gebouw lijkt te bevestigen hoe vooruitstrevend de Nederlandse architectuur is
en hoe achterlijk het Berlijnse traditionalisme is. Dit is ook heel lang mijn visie
op dit land geweest.
Sinds eind jaren tachtig was ik van mening ik dat Nederland een zeer
interessant officieel beleid kende van nationale 'branding' op het gebied van de
vormgeving, van de stedenbouw tot de grafische vormgeving. Veel kleinere
Europese staten volgen deze strategie, zoals Zwitserland en Oostenrijk. Grotere
landen hebben meer problemen met dit beleid - denk maar aan de mislukking
van Tony Blairs 'Cool Brittannia'. Nederland lijkt me het succesvolste model van
een bepaald soort 'branding'. Het land werd opgehemeld als hét laboratorium
voor vernieuwende vormgeving en architectuur. En in de jaren negentig steken
er twee namen bovenuit, die tegenwoordig in de wereld bekendheid genieten:
het Office for Metropolitan Architecture (OMA) onder leiding van Rem
Koolhaas, en - op het terrein van de vormgeving - Droog Design. Terwijl OMA
gelijkstaat aan Rem, associëren we Droog Design niet met specifieke
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persoonsnamen; die zijn alleen bij echte ingewijden bekend. In de Vormgeving
is dat goed: we kennen alleen de voorwerpen, de ikonen. Het is veelzeggend
dat Droog Design nooit 'geïndividualiseerd' is, hoewel - of misschien juist
omdat - ze, naar ik heb vernomen, zeer individuele auteurs zijn. In de
architectuur of de kunst in het algemeen zullen historici in de toekomst
misschien bepaalde tijdperken onderscheiden; zo is er het pre-Rem tijdperk, het
Rem-tijdperk en nu is er dan het post-Rem tijdperk. Sommige deskundigen
denken dat we nog in de Rem-fase zitten. In de post-Rem fase is Rem echter
niet verdwenen, want hij blijft altijd aanwezig als mondiale signatuurarchitect.
Dit is overigens een eenvoudige werkhypothese, we kunnen hem later altijd
nog wijzigen.
Typisch voor het Rem-tijdperk is bijvoorbeeld het gebouw dat ik u nu toon. Het
is het Nederlandse paviljoen op de Expo 2000 in Hannover, ontworpen door
MVRDV, een bedrijf in de geest van OMA, bestaande uit vroegere medewerkers
van Koolhaas. In 1995 was er al een interessante tentoonstelling in Den Haag,
getiteld 'Referentie: OMA', waarin Bernard Colenbrander de vele
architectuurfirma's identificeerde die uit OMA waren voortgekomen. Daaronder
bevond zich ook MVDRV.
De OMA-beeldtaal is duidelijk aanwijsbaar. Het paviljoen in Hannover bestond
uit een reeks opeengestapelde lagen, waarin het nationale landschap als geheel
werd weergegeven. Het was de belichaming van Nederland in een notendop. En
als je je met Nederland gaat bezighouden, stuit je op een overdaad aan
cliché's. We moeten nu eenmaal allemaal zien te leven met cliché's. Hoe verder
een land van ons weg ligt, des te meer behoefte we aan een cliché hebben.
Hoewel Nederland heel dicht bij Duitsland ligt, werken de cliché's echter nog
heel goed. En het cliché dat we bij het paviljoen in Hannover de kop zien
opsteken, komt in feite neer op het volgende: het is calvinisme, maar waarom?
De standaardformule van het oorspronkelijke calvinisme in Genève was dat de
calvinsten een kleine groep ware gelovigen vormden, die de waarheid kenden;
de rest van de wereld (de katholieken) was gedoemd tot de hel. Alleen de ware
gelovigen bevonden zich in een klein scheepje op de uitgestrekte zee van
onwetendheid en zonde. Dit kleine scheepje moest zijn eigen koers varen en tot
een soort 'koninkrijk Gods op aarde' voeren. Dus dit paviljoen representeert
het calvinisme, dit ís Nederland: een klein scheepje waarin alles in verschillende
lagen samenkomt, omdat we weten dat Nederland aan de Noordzee ligt en er
ruimtegebrek heerst, en alles daarom op één hoop moet worden gegooid, met
bomen op de vierde verdieping en wat niet al. Technisch is immers alles
mogelijk.
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Dit bijna iconische gebouw was het succesvolste paviljoen van Expo 2000. En
net als de ambassade in Berlijn staat dit nogal kleine gebouw model voor wat
'het Nederlands zijn' in het nieuwe tijdperk inhoudt. Hoe meer ik lees over het
Nederlandse calvinisme, republikanisme, de Gouden Eeuw, Hugo de Groot, en
hoe meer ik lees over het poldermodel en hoe de mensen moeten
samenwerken om het water te beheersen en water in land om te zetten, des te
overtuigender ik die beelden vind: het leidt allemaal inderdaad tot zoiets als een
echte cultuur, een Nederlandse identiteit. Maar: waarom leidt dit alles naar
OMA? Is er echt een weg die leidt van Calvijn naar Koolhaas? De Verenigde
Staten kennen bijvoorbeeld dezelfde erfenis van calvinisme, communitarisme en
de noodzaak om de strijd aan te gaan met een vijandige natuur, maar tot op de
dag van vandaag is hun architectuur overwegend traditioneel en neo-historisch.
Sinds de controverse tussen de conservatieven en de modernisten in de jaren
dertig heeft Nederland een zeer gestroomlijnde staat van dienst op het gebied
van de modernistische architectuur. En ik denk dat dit modernisme iets is dat
niet echt verklaarbaar is in termen van het poldermodel, calvinisme of wat dan
ook.
Dus toen ik me ging verdiepen in de Nederlandse kwestie, uiteraard met name
vanuit het gezichtspunt van de jaren negentig, bleek dat ik niet echt geloofde
dat dit alles onvervalst Nederlands was. Ik bedoel: het vertegenwoordigde
Nederland wel en het hield zich wel bezig met Nederlandse thema's, maar hoe
beter ik keek naar de protagonisten van deze architectuur, des te duidelijker
het pad werd dat terugvoerde naar Londen, naar de Architectural Association.
De meesten van deze architecten, die een toonaangevende positie innamen in
het Nederlandse netwerk, hadden gewerkt, gestudeerd of zelfs lesgegeven op
de AA. Aanvankelijk was OMA geen Nederlandse firma, maar een internationaal
bedrijf; het was een van de eerste mondiale architectuurbedrijven. En ik denk
dat wat deze architecten in feite deden neerkwam op het in een heel vroeg
stadium gebruiken van een Nederlands label voor een mondiale agenda. Omdat
de meeste opdrachten in de jaren negentig nog steeds op nationale leest
geschoeid waren, kostte het enige tijd - wellicht ook voor de betrokkenen zelf om de internationale reikwijdte van het 'Nederlands zijn' in de Vormgeving te
begrijpen.
Terwijl de Nederlanders mondiaal gingen opereren, ging Berlijn zich juist op het
lokale oriënteren. Vandaag de dag zijn er in Berlijn sterke bewegingen die zich
inzetten voor de wederopbouw van het barokke Koninklijk Paleis (afgebroken in
de jaren vijftig) of de Bauakademie aan de Schinkel (afgebroken begin jaren
zestig). Beide gebouwen kunt u zien op deze twee afbeeldingen. Deze
voorbeelden onderstrepen het mentaliteitsverschil. Berlijn houdt zich in wezen
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bezig met het restaureren van de geschiedenis, terwijl de Nederlanders
eenvoudigweg iets nieuws bouwen. Uiteraard is onze Berlijnse kijk op
Nederland ietwat geïdealiseerd. Wij zouden graag bij ons iets meer van deze
experimentele geest zien en iets minder wederopbouw.
Nostalgie of modernisme
Op dit moment is er in Berlijn een initiatief van jonge kunstenaars en
architecten om een gebouw uit de jaren zeventig te behouden, het Palast der
Republik, dat, volgens een verordening van het Duitse parlement, plaats moet
maken voor het Hohenzollern Paleis. De jonge activisten willen het geraamte
van het Palast redden, en zij betogen dat het verkeerd zou zijn om een barok
kasteel te gaan bouwen met geld dat er niet is, en daar drie musea in te
pompen, waarvoor eveneens geen geld is. Het is een beetje een cultuurstrijd,
met een zeer symbolische lading: de jaren zeventig tegen de 18de eeuw. Deze
activisten nodigden onlangs Koolhaas uit, in de verwachting dat hij een
bestaand modernistisch gebouw, ook al is het geen grootse architectuur, zou
verdedigen tegen de populistische wederopbouw van een koninklijk paleis.
Hij stelde hen teleur. Hij verdedigde liever de Barok als Simulacrum. Hij zei (ik
heb het betoog ingedikt): Wij architecten, wij modernisten moeten ons algehele
falen na 1945 toegeven; wij hebben nooit geweten hoe we met de geschiedenis
moesten omgaan. Er waren mensen in Polen die historische steden herbouwden
en we haalden daar onze neus voor op, omdat je dat als modernist niet kunt
doen. Maar natuurlijk konden zij dat wel, en ze deden het beter dan wij.
Zijn tweede stelling was: De huidige architectuur kent geen theorie, zij bevindt
zich onder het niveau van de discussie van vóór 1945 (hier refereert hij
waarschijnlijk aan de jaren twintig). De architectuur is vandaag de dag een
complete intellectuele chaos en we weten niet hoe we met theoretische
kwesties moeten omgaan.
Zijn derde punt was: De huidige architectuur heeft geen relatie tot de politiek;
goede architectuur heeft altijd behoefte aan een Utopia, maar dat hebben wij
niet, het ontbreekt. We weten niet hoe we met de mensen moeten praten, we
zijn arrogant en elitair. Niemand begrijpt ons, en terecht, want we zijn
eenvoudigweg niet in staat te communiceren.
En tenslotte: wat we missen, is een heilige plek.
Niet de boodschap was verrassend, want die hebben we de afgelopen decennia
al bij veel postmoderne en traditionalistische auteurs gelezen. Maar bij
Koolhaas? Hij kwam tot de conclusie dat de activisten die het Palast terug
willen hebben als speelpaleis of het gewoon opnieuw willen opbouwen
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nostalgici zijn. Omdat het redden van het bestaande stalen geraamte van het
paleis van de republiek van de voormalige DDR gelijkstaat aan de gedachte van
het herbouwen van het kasteel. Omdat beide denkbeelden louter nostalgie zijn.
En hij begreep niet waarom een jonge architect vindt dat het niet interessant is
om een barok paleis te bouwen. Waarom, zo vroeg hij zich af, is het niet
mogelijk een historisch gebouw opnieuw te bouwen en daar iets van te leren;
het zou zelfs een creatieve ervaring voor modernisten kunnen zijn, omdat zij
een slechte verhouding met de geschiedenis hebben. Hij vond eigenlijk dat dit
speelpaleisproject een naïeve onderneming is; het is een nostalgische gedachte
en het belangrijkste punt dat ontbreekt is dat niemand zich realiseert hoe diep
de crisis van de moderne architectuur is.
Is zijn verwijt van een 'Nostalgie van het Modernisme' niet evenzeer van
toepassing op de architectuur die Nederland, onder de sterke invloed van OMA,
sinds de jaren tachtig heeft nagestreefd?
Meer dan twintig jaar geleden, in 1982, vond in het Amerikaanse Charlottesville
een conferentie plaats (links ziet u daar een foto van, met een paar leidende
figuren die allemaal nog steeds zeer actief zijn - Peter Eisenman, de
Oostenrijker Hans Hollein en Rem Koolhaas. Het zijn de beroemde
Charlottesville tapes, die zijn uitgegeven als boek. De Charlottesville tapes zijn
een soort gesprek tussen diverse toonaangevende postmoderne architecten en
een aantal anderen, bijvoorbeeld Frank Gehry en Rafael Moneo, en Rem
Koolhaas, de enige echte jonge architect die erbij was - hij was toen bijna
veertig jaar oud. Hij presenteerde een project in Scheveningen, dat nooit is
gebouwd, het Nederlands Dans Theater. Later heeft Koolhaas dat theater
overigens wel gebouwd, in Den Haag, en in een andere stijl. Dit project, dat u
rechts kunt zien, ontleent heel openlijk al zijn esthetische uitgangspunten aan
het Russische constructivisme van de jaren twintig. Destijds werkte Koolhaas
aan het AA in Londen, hij had zelfs een theoretische verhandeling geschreven
over het Russische constructivisme. En dit project behelst duidelijk een revival
van het constructivisme.
In Charlottesville vond een interessante discussie plaats over dit project. Alle
oude bekenden van het postmodernisme waren aanwezig, zoals Robert Stern,
alsmede Rafael Moneo, een alom gerespecteerd architect die geen
postmodernist was. De reactie op het project van Koolhaas was treffend. Ze
zeiden tegen hem: je bent naïef, je bent romantisch, je bent vreemd, je bent
raar, en je bevindt je ergens in de marge. Waarom laat je een avantgarde
herleven die dood is? De historicisten Rob Krier en Robert Stern, en zelfs de
modernist Rafael Moneo noemden hem een 'nostalgicus van het modernisme',
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zelfs een surrealist. Dus ze bekritiseerden hem om precies dezelfde reden
waarom hij vandaag de dag de Palast-activisten in Berlijn bekritiseert.
In 1982 wimpelde Koolhaas de kritiek simpelweg af. Hij verwierp de nostalgie
en geloofde dat zijn project een antwoord was op een hedendaagse
probleemstelling, die van het massavermaak.
Hij is geen Utopist en geen socialist, en hij laat zich niet in met de
constructivisten omdat hij hun politieke denkbeelden deelt - die zijn uit, hij wil
geen politiek, geen Utopia, maar gewoon bezig zijn met de problematiek van
het heden: een bekoeld modernisme.
Maar waarin onderscheidt het volgende ontwerp dat ik u zal tonen zich dan van
een of andere nostalgische interventie? Een kleurrijk beeld van een skyline,
overdag en 's nachts, roept de sfeer op van een Amerikaanse binnenstad. Het
is het ontwerp van OMA voor de competitie in 1986 voor het stadhuis van Den
Haag. Koolhaas won de competitie, maar hij kreeg de opdracht niet. De steriele
Corbu-retro van Richard Meier kreeg de voorkeur. Als je dit ontwerp bekijkt,
speelt Koolhaas met een beeld. Het is niet echt architectuur wat we hier zien,
hoewel er ook een zeer nauwkeurige, gedetailleerde architectonische tekening
bestaat - het had zeker gebouwd kunnen worden. Het is beslist geen
Nederlands beeld. Maar het is het stadhuis van Den Haag.
Maar dit is Koolhaas' these, dit is de echte diagnose van Nederland, er is niets
meer over van de Rembrandteske plaatjes. Dat is allemaal kitsch voor toeristen.
Het echte Nederland is een moderniserend land, dat bloeit als nooit tevoren en
behoefte heeft aan infrastructuur, grote organisaties en handelsgeest. We
hebben geen behoefte aan modernisme in kunsthistorische zin. We moeten de
modernisering, een voortgaand proces, een duw geven. Het is allemaal heel
realistisch. Hij is geen Utopist, hij praat niet over Utopia en hij denkt dat dit
beeld het geschikte beeld is voor de Nederlandse architectuur.
Terwijl de architectuur in Berlijn een bolwerk tegen mondiale beelden aan het
worden was, begonnen de Nederlanders die beelden juist te omhelzen. De jaren
negentig zouden in Nederland groei te zien geven, maar stagnatie in Berlijn.
Wat zij gemeen hadden was een actief, op het beeld geöriënteerd
architectuurbeleid.
In Holland grepen de Amerikaanse iconografie van OMA en de fascinatie met
grote structuren op een bepaalde manier terug op het gebouw waarin wij ons
op dit moment bevinden, de Beurs van Berlage. Berlage had in Zürich
gestudeerd en nam ook een aantal ideeën uit Wenen mee, van Otto Wagner.
Hij importeerde de gedachte dat er Nederland ruimte was voor grote
bouwblokken, ondanks de traditie van de kleine huisjes op een rij. Later werd
de discussie over grote architectuur voortgezet door Maaskant, Van den Broek
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en Bakema, en in de jaren tachtig door de Duitser Hans Kollhoff, met zijn grote
woonblok op het KNSM-eiland in Amsterdam. Met name dit laatste gebouw
blijkt een blijvende aantrekkingskracht te bezitten. De Nederlandse critici en
architecten, die Kollhoff lof toezwaaiden, waren zich niet bewust van het
latente Pruisische machtsgebaar dat in zijn gebouw schuilt.
In navolging van OMA begonnen vanaf de jaren tachtig jonge architecten te
werken vanuit de belofte van het modernisme, dat je bijna alles kunt doen dat
technologisch mogelijk blijkt te zijn. Vergeet Utopia, het sleutelwoord werd
pragmatisme, en de andere boodschap was pop. Deze architecten werkten met
effecten, de schokeffecten waarmee iedere popartiest werkt, en zij waren heel
grappig, want zij mengden het pragmatische met pop-elementen. Pragmapop of
Pop-pragmatisme. De Nederlandse architectuur werd plotseling hip. Het was
pop, het was jong, het was fascinerend. Kunt u zich een hippe calvinist
voorstellen?
Het succesverhaal van de Nederlandse architectuur, dat ik op een enigszins
ironische manier heb neergezet, heeft wel degelijk inhoud, het was een
welverdiend succes. Het is goede en interessante architectuur, daar ga ik niet
aan tornen, maar er is ook een onderliggende verhaallijn en ik denk dat die te
maken heeft met ons thema van het populisme.
Ik begon al vroeg in de jaren negentig te betwijfelen of de nieuwe architectuur
werkelijk de wensen van de gewone burgers weerspiegelde. Het leek eerder
een elitair gebeuren van misschien een paar honderd architecten, een aantal
schrijvers, een paar theoretici en een stuk of twintig professoren. Als je deze
foto van Rem Koolhaas uit "Der Spiegel" bekijkt, zie je beslist geen
communitaristisch ingestelde calvinist uit het poldermodel, maar eerder een
geïsoleerd genie. We zien een Nietzsche-achtige figuur in zijn eigen architectuur
staan, die het beeld cultiveert van de eenzaamheid aan de top. Tegen de tijd
dat deze foto werd genomen, was hij de onbetwiste held geworden van de
jonge architecten, en alle kritiek van de postmodernen in Charlottesville in 1982
was onterecht gebleken. Hij bevond zich niet in de marge, maar juist in het
centrum van de architectuur; de toekenning van de Pritzker Prize bevestigde
dat later.
Uiteraard onthulde deze promotie naar het topechelon van de internationale
architectuur steeds meer het elitaire karakter van deze ontwerphouding,
waardoor de publieke aandacht toenam. Dit proces is veel minder duidelijk
aantoonbaar binnen de wereld van de vormgeving, hoewel het in bepaalde
kringen wel bekend is. Droog Design is niet alleen hét Nederlandse label
geworden, maar ook een toonaangevende richting in de mondiale
vormgevingscultuur. Maar het Koolhaas-effect treedt veel minder op de
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voorgrond. Niet-deskundigen zoals ik kennen een paar objecten, zoals de
melkfleslampen of de geknoopte stoel, maar kunnen die vaak niet in verband
brengen met auteurs of een bepaalde context. Die decontextualisering, en het
fetisjisme met betrekking tot objecten in de vormgevingscultuur, vergen een
speciale expertise die moeilijk over te brengen is aan een groot publiek.
Anders dan de architectuur, die zich bezighoudt met het scheppen van ruimte
en ruimtes, schenden vormgevingsobjecten gewoonlijk geen tradities en dagen
ze ook niet uit. Losse, over een grote ruimte verspreide objecten kunnen
makkelijker worden opgenomen in het alledaagse leven. De toenemende
weerzin tegen het modernisme onder bepaalde lagen van de bevolking, die
slechts langzaam boven kwam drijven in een consensuscultuur, heeft uiteindelijk
niet de vormgeving getroffen, maar wel de architectuur.
Daarom is er ook altijd een ander Nederland geweest in de jaren tachtig en
negentig. Zelfs in Berlijn begonnen wij enthousiastelingen ons af te vragen: zijn
er dan helemaal geen postmodernen in dat land? Dat is onmogelijk. In Berlijn
worden we omsingeld door postmodernen. Goede architectuur heeft altijd
behoefte aan tegenstanders, critici en alternatieven. Populisme is geen werkelijk
alternatief, maar dat is precies datgene wat eraan zat te komen.
De beeldtaal van de Nederlandse lagere middenklasse was natuurlijk al eerder
opgedoken, zelfs in de ontwerpen van de avantgarde. Maar meestal werd die
gebruikt als negatief cliché, zoals in Marijn van der Pols "Do hit" uit 2000.
Natuurlijk is dit een heel beroemd project en ik heb het hier niet specifiek over
dat zilveren onderdeel, dat we geacht worden met een hamer te bewerken als
uitlaatklep voor onze agressie (?) Is dit ontwerp het antwoord van de
kunstenaar op het thema van de agressie? De protagonist van het
ontwerp/kunstwerk behoort zeker niet tot de hogere middenklasse, hij kent
waarschijnlijk geen Latijn en hij leest waarschijnlijk bepaalde boeken niet. Kijk
naar het meubilair, kijk naar die plank achter de kandelaar en links zie je die
kleine Nederlandse huisjes als minimodellen staan. Het is duidelijk dat Droog
zich verkneukelt over deze man.
De macht aan het volk?
Er zijn veel voorbeelden van de manier waarop de populaire cultuur wordt
weerspiegeld in de avantgarde. Maar het is misleidend om deze populistische
onderstroom te associëren met een onderklasse of een bepaald soort rechtse
lagere middenklasse.
Het cultureel populisme loopt dwars door de hogere en lagere klassen heen.
Neem bijvoorbeeld deze foto, die niet in Nederland werd genomen, maar in het
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Schotse Glasgow. De Britse koningin bezoekt een uitkeringstrekster in haar
huiskamer. Het is treffend hoe goed de kleding van de koningin past bij het
meubilair van de werkloze vrouw uit de arbeidersklasse. De enige die niet in dit
plaatje past is die vrouw zelf.
Daarom houd ik me bezig met populisme en vormgeving. Voor mij houdt het
populisme in zekere zin een 'terugkeer van de onderdrukten' in; het komt van
onderop, maar doet een beroep op een orde die traditionele instellingen van
bovenaf kunnen bevestigen. In hiërarchische samenlevingen met een historische
legitimiteit maakt het populisme meestal weinig kans. Daar is het eenvoudigweg
de traditie die de toon zet en de natie bij elkaar houdt; Groot-Brittannië is daar
een goed voorbeeld van. Zoals de Crisis van het Koninklijk Huis daar aantoont,
kan zelfs de top door de 'lagere standen' tot de orde worden geroepen.
Een andere instelling die het populisme door middel van integratie buiten de
deur weet te houden, is de katholieke kerk. De begrafenisceremonie van de
Paus heeft ons onlangs de vitaliteit laten zien van een rituele cultuur die
populaire sentimenten in beweging brengt. Met gebruikmaking van de nieuwe
media en met een beroep op de pop-houding van veel jongeren, heeft de kerk
een regelrechte anti-moderne kruistocht gelanceerd. Als we de ingrediënten
van de begrafenisceremonie analyseren - ideale vormgeving op z'n best, van
Bernini's architectuur tot de psalmen die werden gezongen - zien we een
bevestiging van een wereldorde, van een groots verhaal dat tweeduizend jaar
oud is of - omdat het grootste gedeelte pas later is toegevoegd - pretendeert
dermate oud en dus eerbiedwaardig te zijn. Deze claim op de eeuwigheid is
datgene wat aantrekkingskracht uitoefent. Het is niet hip, pop of jong, het is
geen MVRDV, het kent geen snelheid of versnelling, het is gewoon de dood van
een authentieke vaderfiguur, de 'heilige vader', en het is een familieaangelegenheid. Voor de 'pelgrims', niet alleen de Poolse, was het alsof ze een
familielid waren verloren. Urbi et Orbi. De stad en de wereld. Is dit de heilige
plek waar Koolhaas naar verlangt? En waarom niet?
Het fundamentalisme is terug en de postmoderne ironie werkt niet langer als
antwoord. Er is geen manier om het te ironiseren, er is geen manier om er de
draak mee te steken, er is geen manier om het tot intelligente ikonen om te
vormen, want dat gaat allemaal aan het cruciale punt voorbij: de voormalige
paus was niet pop, maar maakte op handige wijze gebruik van zowel pop als
populisme.
Het volgende beeld toont een rijke familie in Sjanghai in hun woonkamer. Azië
is net als Afrika een van de grootste reservoirs waaruit het katholicisme
vandaag de dag kan putten. Het springlevende, emotionele katholicisme tref je
in deze landen aan: Korea, delen van Afrika en heel Latijns-Amerika, waar het
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enige alternatief een nogal fundamentalistisch protestantisme is in de vorm van
Pinkstergemeente-achtige sekten. Deze landen zijn niet tegen de moderniteit in
de formele, infrastructurele zin van Koolhaas. Dit soort modernisering leunt niet
op de Verlichting, dit modernisme heeft een nieuwe kern; het is niet hip of
cool, maar eerder extreem conservatief. Het is uit op orde en eeuwigheid, en
zoekt naar oude waarden van de middenklasse die op z'n minst dateren uit de
18de eeuw. Deze foto is vorig jaar in Sjanghai genomen. Ondertussen leven
honderdduizenden rijke Chinezen op deze manier. En plotseling realiseren we
ons dat, in verband met deze algemene tendens van het modernisme als
conservatief fenomeen, Rem Koolhaas de term modernisme altijd heeft
vermeden omdat die refereert aan het klassieke modernisme uit de jaren
twintig. Hij heeft het liever over modernisering als een sociaal proces, dat
globalisering heet. Maar als het alleen om modernisering gaat, weten we al
sinds de 19de eeuw dat die een esthetisch en levensbeschouwelijk omhulsel
kende dat uiterst conservatief was. De ideologie van de paus van de katholieke
kerk dateert uit de 19de eeuw. Het idee dat de paus onfeilbaar is was in de
Middeleeuwen nog onbekend.
Het neo-traditionalisme
En hier zijn twee voorbeelden van architectuur in de traditie van het
postmodernisme. Beide voorbeelden komen uit Nederland. Links zien we een
handelsgebouw in de binnenstad, dat een vreemde gelijkenis vertoont met het
Italiaanse monumentalisme van de Novecento uit de jaren dertig; het is van Jo
Coenen en staat in Den Haag. Een andere foto toont een grote, meanderende
vorm, een soort superblok op monumentale schaal: het is een woonblok in
Amsterdam, van de hand van Rob Krier, een inwoner van Berlijn van
Luxemburgse origine, die in Berlijn zelf niets mag bouwen maar in Nederland
een hoop projecten heeft. Nu gaan we naar Brandevoort in het zuiden van
Nederland, waar Rob Krier momenteel een hele wijk bouwt. Deze dia's zijn
allemaal van projecten van Rob Krier.
Sinds het postmodernisme heerst er een sterke urbanistische gedachte die ons
eenvoudigweg leert dat het volkomen belachelijk is om te doen zoals Koolhaas
en de modernisten, die geloven dat we - alleen maar omdat we in een nieuw
soort maatschappij leven - alles moeten omkeren dat we in het Europese
urbanisme hebben geleerd en alles opnieuw moeten uitvinden. De oude
historische stad, die een synthese is van de middeleeuwse stad, Baron
Haussmann en Camillo Sitte, gaat volgens de neo-traditionalisten heel goed
samen met alle moderne behoeften en typen infrastructuur. Er is een reëel
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probleem met betrekking tot het autoverkeer, maar dat kan het modernisme
ook niet oplossen. Leon Krier beweert dat we eenvoudigweg kunnen
terugkeren naar de beelden van eind 18de eeuw. En het grappige is dat dat
inderdaad blijkt te kloppen. Alle nieuwe Nederlandse gebouwen uit de jaren
negentig, die de economische en demografische bloei van die periode
symboliseren, dienen hetzelfde doel dat een postmodern ontwerp of een
conventioneel conservatief ontwerp, bijvoorbeeld een treinstation, net zo goed
had kunnen dienen.
Dus toen Rem Koolhaas verwees naar de modernisering als de belangrijkste
motor van het avantgardistische ontwerpen, maar de claims van het
modernisme als sociale beweging afwees, zette hij zichzelf in feite buiten spel.
In logistieke zin komt de modernisering zelfs fundamentalistische moslims van
pas. En daarom zeggen de neo-traditionalisten vrij terecht - voorzover zij in al
onze behoeften kunnen voorzien en de belangen van de moderne maatschappij
kunnen dienen - dat zij geen nostalgici of anti-modernisten zijn. In hun optiek
zijn zij slechts ontwerpers die zich bedienen van een bepaalde stijl, een stijl die
de meeste mensen zouden prefereren.
De Duitse socioloog Gerhard Schulze uit Bamberg heeft verschillende soorten
architectuur onderscheiden. Er is de zendingsarchitectuur - de radicale
architectuur van de avantgarde uit de jaren twintig, die nieuwe gebieden
betreedt. Er is ook een architectuur, die hij de architectuur van het
'versnellingsspel' (Steigerungsspiel) noemt - het spel van de steeds sneller
verlopende economische processen en sociale veranderingen. Ik denk dat dat
de term is die het best past bij de Nederlandse architectuur van de jaren
negentig. Modernisering met versnelling als verleiding. Maar dat kan ook tot
een koud soort erotiek leiden. Tenslotte onderscheidt Schulze de architectuur
van de benadering (Annäherung). Dat is volgens hem de architectuur die
mensen hun 'thuis' noemen. De architectuur van de versnelling kan de mensen
nooit een 'thuis' bieden. Hij laat de vraag open of het moderne ontwerpen deze
functie wel kan vervullen. Ik denk dat dat mogelijk is, denk maar aan Alvar
Aalto of Hans Scharoun.
Traditionele architectuur vertelt het oude verhaal van continuïteit, familie en
thuis. Thuis hebben we de Heilige Vader en plotseling zie je dat er een hele
code opdoemt die in een wereld van voortdurende verandering althans de
troost van een zekere orde suggereert.
Onlangs verscheen in een Nederlands tijdschrift een artikel van Hans Ibelings, in
de vorm van een architectuurtocht door Nederland, getiteld "Onmodern
Holland". Ibelings maakt er bijkans een toeristische gids van voor mensen die
het andere Nederland willen zien - niet het hippe Nederland, maar het vrij
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traditionele Nederland, al is het dan nieuwbouw. En hij gooit diverse projecten
op één hoop - ik denk dat niet ieder project hier evengoed in past. Neem dit
project rechts, nr. 34, een project van Hans Kollhoff en Helga Timmermann, die
tot de conservatiefste architecten van Berlijn behoren. Kollhoff heeft
tegenwoordig veel grote projecten in Nederland. Zij zien er anders uit dan wat
hij vijftien jaar geleden in Amsterdam bouwde. Daar hield hij nog steeds vast
aan een nuchtere vorm van objectiviteit (Sachlichkeit), waar hij slechts een
enigszins expressionistische draai aan gaf. Sindsdien distantieert hij zich van
deze expressionistische franje en cultiveert hij een droog classicisme, dat soms
wordt aangevuld met gouden ornamenten. Hij heeft een architectuur
ontwikkeld die goed aansluit bij een zekere elitaire, neo-conservatieve
levensstijl. Populisme is beslist niet hetzelfde als openlijk elitisme, maar in
esthetisch opzicht is het verschil vaak moeilijk te zien. Zoals ik al eerder heb
gezegd, liggen Hoog en Laag in het culturele populisme vaak dicht bij elkaar.
Hierna laat ik u een foto zien van een kunstwerk, geen vormgevingsobject, dat
de esthetiek van Kollhoffs architectuur completeert. Het is een lamp van Hans
van Bentem, een kroonluchter uit 2002, één meter vijftig in omvang,
vervaardigd uit kristal en metaal. Ik denk dat we sommige kringen zich nu zien
sluiten. Populisme is graag pretentieus, en het elitisme van de nieuwe rijken
lijdt aan dezelfde zwakte. Of bedoelt de Nederlandse kunstenaar, anders dan de
Pruisische architect, het ironisch? Ik betwijfel het.
Aan het einde gekomen van mijn parade van traditionele populismen in de
architectuur, toon ik u een van de pioniersprojecten in Nederland die van een
grote schaal uitgingen, het binnenstadkwartier De Resident in Den Haag van
Rob Krier, uitgevoerd tussen 1995 en 2002. Het romantiserende masterplan
van Krier werd door vele architecten uitgewerkt, voor een deel door het
omvormen van bestaande structuren in een historiserende stijl. Toen de bloei
van de nieuwe Nederlandse architectuur duidelijk zijn top had bereikt, was er al
op kleine schaal sprake van wraakoefeningen door de postmodernen. Het is
interessant de dominantie van buitenlandse architecten te constateren: naast
Krier zelf bijvoorbeeld Adolfo Natalini uit Italië, die buiten De Resident nog een
groot aantal projecten in Nederland deed, maar ook Michael Graves en zelfs
Cesar Pelli, beiden uit de VS. Onder de Nederlandse architecten bevindt zich
Sjoerd Soeters, die een rationalistischer en modernistischer versie van het
postmodernisme prefereert.
De nogal ontijdige terugkeer van een postmoderne elite-architectuur profiteert
van een populistisch moment in de Nederlandse geschiedenis, maar heeft daar
zelf niet aan bijgedragen. Elites kunnen het populisme steunen, maar werpen
zich gewoonlijk niet op als woordvoerders daarvan. Anders dan het
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conventionele neo-conservatisme, dat terug is en weer op de politieke en
culturele agenda staat, heeft het populisme als beweging een specifieke
toegevoegde boodschap: er bestaan ook 'gewone' mensen. Het is geen kwestie
van hoog of laag, het is een kwestie van 'gewoon' en 'niet gewoon'. Er zijn
gewone mensen die niet gehoord worden; zij kunnen niet duidelijk maken wat
zij willen. De elite, die niet wil luisteren, onderdrukt hen. Een populistische
politiek is een politiek die de mensen waar niet naar wordt geluisterd een stem
geeft. De onderdrukten in psychologische zin keren terug als de onderdrukten
in cultureel-politieke zin. De mensen spreken zich uit, dus dit alles maakt een
zeer democratische indruk. "Terug naar de basis" - we weten allemaal dat dat
dertig jaar geleden een linkse slogan was: de macht aan het volk. Links
gebruikte ook de term populisme, maar in een linkse, basisdemocratische
variant.
Wat we dus uiteindelijk zien is dat het populisme - niet als een politiek, maar
als een cultureel fenomeen - een oproep inhoudt om terug te keren naar een
conventionele morele orde. En de Paus - ik gebruik de paus vrij bewust - is een
van de sleutelfiguren in deze terugkeer naar het echte en authentieke. De
architectuur van de versnelling mag dan leuk zijn, opwindend en
toekomstgericht - maar hij biedt geen thuis, geen gevoel ergens bij te horen.
Hij biedt geen plaats in de wereld. Urbi et Orbi.
De vormgeving als antwoord of symptoom
Zoals ik al eerder zei staat de vormgeving gewoonlijk niet in de frontlinie bij
culturele conflicten. Haar gevoelssprieten zijn fijner en subtieler afgesteld. Kijk
maar eens naar dit vormgevingsproject van Eindhovense studenten: een deels
ingestort huis, het bijna geruïneerde interieur van een oud huis, dat slechts
minimaal wordt getransformeerd met behulp van een kleine installatie. De bijna
romantische, maar nog net in toom gehouden esthetiek van het Gebrokene,
niet de coolheid van het Super-Nederlandse design: dit zou een ontwerp uit
Oost-Duitsland kunnen zijn. Dit is de esthetiek die we momenteel in het
verarmde Berlijn zeer op prijs stellen, omgeven als we zijn door ruïnes en
krimpende steden. Het is verrassend om het ook in een verzadigd land als
Nederland aan te treffen. Er bestaat een interpretatie van de Nederlandse
vormgevingsscene uit de jaren negentig, getiteld "From Frugal (sober) to Cool".
Nu is er een lijn die terugloopt van 'cool' naar 'sober'.
Een sober, realistisch minimalisme wordt ook weerspiegeld in het ontwerp van
een muur, die is opgebouwd uit goedkope kartonnen verhuisdozen (door
Willem Jansen, Eindhoven 2003). Terug naar de basis.
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De "Dutchtub", met geïntegreerd vuur om het water op te warmen, viert de
geneugten van Suburbia (Floris Schoonderbeek, 2002). Deze nieuwe objecten
spelen direct in op onze alledaagse behoeften.
En, zoals door de volgende voorbeelden wordt gedemonstreerd, een nieuwe
generatie historiseert de Nederlandse erfenis op het gebied van de vormgeving.
Hier zien we een "Ode aan Mart Stam", een stoel van een student van de
Academie in Eindhoven. Stam is klassiek geworden, ook al wilde de moderne
beweging nooit klassiek worden. De volgende dia toont een andere 'ode',
ditmaal aan Tejo Remy's "Ladenkast" uit 1991. Het gebruik dat Edo Sutherland
uit Eindhoven voor zijn eindexamen in 2004 heeft gemaakt van Remy's ontwerp
duidt erop dat het model al een ikoon is geworden. Het zinspeelt ook op het
geheime succesverhaal van Droog - niet als vormgeving, maar als kunst. Droog
komt waarschijnlijk vaker in musea dan in huishoudens terecht.
In Eindhoven zien we de verbijsterende herontdekking van de 'gewone' mens.
Neeltje ten Westenend beweert in haar Eindhovense project over toerisme in
het Franse dorpje Yport in Normandië dat 'de gezichtspunten van de inwoners
van Yport mijn uitgangspunten voor het ontwerp zijn geweest, en niet het
gezichtspunt van de toerist'. De dorpsbewoners als impliciete co-auteurs van
een ontwerp: is dat nu Verlicht populisme?
Maar ook verwijzingen naar een meer op de middenklasse geöriënteerde taal
kunnen worden aangetroffen, bijvoorbeeld in Luc Schootens project
"Verzonken", waar klassieke decoratieve ornamenten geïntegreerd worden in
prefab-beton. Dit is beslist iets dat Leon Krier en Rob Krier zouden kunnen
waarderen. Saskia van Damme's "Thuisjuwelen" geven ons meubilair en ons
huis de versiering, of beter nog de 'veredeling', die zij verdienen. Zij voegt
bijvoorbeeld halskettingen toe aan een eenvoudige sofa. Beide ontwerpen
spelen heel bewust met onze ideeën over 'thuis' en 'privacy', en combineren
elementen uit de populaire cultuur met decoraties uit de hoge cultuur.
Een troon voor koningin Beatrix, die is versierd met houten heraldieke
elementen van het Huis van Oranje en de Nederlandse Leeuw, uitgezaagd met
een laser - het zou een grap kunnen zijn, maar lijkt niet als zodanig bedoeld
(Eindhoven 2004).
Het zich openstellen voor alle stromingen binnen de populaire cultuur lijkt een
van de stappen die vormgevers nemen om in aanraking te komen met het
echte leven, en misschien ook wel met de commercie. Waar we ook kijken, we
zien dat er wordt gezocht naar de wereld ná de academie. Vormgeving als
onderdeel van de populaire cultuur is op een of andere manier in strijd met de
vrije, tegen de kunst aanleunende status die zo kenmerkend was en nog steeds
is voor veel Nederlandse ontwerpers. Het overweldigende, wereldwijde succes
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van Maarten Baas' verbrande en bevroren meubelstukken, het "Brandt-project",
duidt er nog maar weer eens op dat de traditie van vormgeving als kunst niets
aan kracht heeft ingeboet.
Tenslotte wil ik u uitnodigen mee te gaan naar Amersfoort, om een blik te
werpen op een project dat enigszins populistisch lijkt. Anne-Fleur Aronsteins
'tijdelijke permanentie' (Eindhoven, examen 2004) benut de buitenmuur van een
reeks traditioneel vormgegeven rijtjeshuizen die nog in aanbouw zijn voor het
aanbrengen van een bijna pop-achtig portret van de Paus. Het voltooien van de
bouw betekent de vernietiging van het beeld. Maar de Paus, hier eerder als een
figuur van publiek belang afgebeeld, is permanenter in zijn aantrekkingskracht
dan de vormgeefster lijkt te hebben voorzien. Het huis is voltooid, het portret
is verdwenen. Als interventie refereert het ontwerp waarschijnlijk aan het idee
van de repolitisering. Maar het is populistisch noch politiek, slechts een zwak
afgietsel van kortermijn-pop.
De ontwerpen lijken geen serieus antwoord te geven op de uitdaging van het
populisme. Wellicht gaan ze er van uit dat die er ook niet is. Ze missen
gewoonweg het punt waar het populisme werkelijk om draait. De tijd voor dit
soort ironische postmoderne interventies is voorbij. Het klimaat kan in tien jaar
weer omslaan, misschien zelfs eerder, maar op dit moment leven we niet in
een periode waarin acties die tot nadenken stemmen of dit soort interventies
effectief kunnen zijn. In de hele wereld hebben we te maken met de opleving
van fundamentalistische tendensen - het is niet alleen een probleem van de
Islam, maar een probleem dat zich overal voordoet. Dat is denk ik de reden dat
ik de begrafenis van de paus in drie beelden heb laten zien, als een
fundamentalistische gebeurtenis, die de vormgeving als één van de mogelijke
strategieën incorporeert. Die ontwikkeling hebben we nog niet helemaal
doorgrond. Ik denk dat het belangrijk is, niet alleen voor architecten en
vormgevers, maar ook en vooral voor sociale onderzoekers en theoretici, om
op een analytische manier op die uitdaging te reageren. Ik denk dat deze
'herfundamentalisering' - wat volgens mij de beste term is om deze
verschijnselen onder te vangen - iets is dat we nog niet goed hebben begrepen.
Toen de postmoderne filosofen het grote verhaal van het modernisme afwezen,
omdat dat naar hun smaak té geobsedeerd was door rationalisme,
vooruitstrevendheid en technologische vooruitgang, herstelden zij de diverse
mythische en religieuze filosofieën in ere. Hun pluralistische, dikwijls speelse
toeëigening van de onderdrukten bracht hen ertoe de gevaren van het openen
van deze doos van Pandora te onderschatten.
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vormgeving

Voor alle duidelijkheid: het fundamentalisme in Europa bedreigt de liberale basis
van onze samenleving niet. Maar vooral de Europese cultuur is er nog niet op
toegerust met deze fundamentalismen om te gaan.
Vertaling: Menno Grootveld

