
H
ij is de architect van zijn
eigen leven, kent u die
uitdrukking?Of deze:
Alexander Pechtold is

|de architect van het Kunduz-
akkoord. En ook: Door Klaas-Jan
Huntelaar, Rafael van der Vaart
en LucianoNarsingh in te bren-
gen–nadat Robin vanPersie na
zijn rode kaart tegen deDenen
was geschorst voor driewedstrij-
den enWesley Sneijder enArjen
Robben opnieuwgeblesseerdwa-
ren uitgevallen – toonde Bert van
Marwijk zich de architect van het
uiteindelijke kampioenselftal van
Oranje.
Watmenbedoelt, is: De archi-

tect heeft alle touwtjes in handen.
Als hij ergens een dakgoot be-
denkt, realiseert hij zich dat er
eenmus uit kan sodemieteren,
hetgeen consequenties heeft voor
de rest van het ontwerp.
Even voor de goede orde: er be-

staat een ongeschrevenmaar des-
ondanks nietmis te verstane regel
dat op deze plek slechts over voet-
bal geschrevenmagworden in de
context van een al dan niet fraai
ontworpen stadion; dat een schil-
derij of een sculptuur pas onder-
werpmag zijn als het zich bevindt
in een al dan niet opgeleverdmu-
seum; dat politiek alleen be-
spreekbaar is indien het de ruim-
telijke ordening betreft en dat lite-
ratuur een no-goarea is, behou-
dens verhalenwaar architectuur
een rol in speelt.
De hoofdpersoonuitDeman

zonder ziekte, het nieuwe boek
vanArnonGrunberg, is architect.
Het beoordelen van de literaire
kwaliteit ervan ligt dus buiten
mijn jurisdictie.Wel vroeg ikmij
tijdens het lezen af of Samarendra
Ambani, een jonge Zwitser van In-
diase afkomst, een goede archi-
tect is.
Uit de summiere, bijnaminima-

listischemanierwaarop de hoofd-
persoon zijn ontwerpen be-
schouwt, is dit niet af te leiden.
Zijn enige gerealiseerde project is
een niet in detail omschreven
boeddhistisch ontmoetingscen-
trum inWinterthur. Nogal onge-
bruikelijk krijgt hij hierna ineens
de opdracht een ontwerp tema-
ken voor een operagebouw inBag-
dad, net als eerder de grote Frank

LloydWright, wiens project overi-
gens nooit gerealiseerdwerd. Vol-
gensAmbani’s eigen definitie –
opgestoken tijdens zijn stage-
periode bij dewereldberoemde
Max Fehmer, eenKoolhaasachti-
ge ‘starchitect’ – is de kracht van
een architect hetgeen overblijft
van zijn talent na aftrek van zijn
naïviteit. Zelf denkt hij dat hij wel-
licht de Pritzkerprize gewonnen
zou hebbenmet zijn ontwerp voor
een bibliotheek annex bunker in
Dubai. Dit veronderstelt een aan-
zienlijke hoeveelheid talent, ze-
ker gelet op het gegeven dat hij de
complexe opgave volledig in zijn
eentje –dus zonder hulp van con-
structeurs, installatieadviseurs,
maquettemakers, bouwkundige
tekenaars, 3D-animators, interi-
eurarchitecten of calculatiebu-
reaus – heeft getekend en daarin
ook nog eens humoristische ver-
wijzingennaar het oeuvre van

FrankGehry –die vanhet Guggen-
heim inBilbao –heeft verwerkt.
Maar trek daarvan de onbenul-

ligheid afwaarmee hij zijn op-
dracht benadert – over het budget
wordt niet gerept, noch over ver-
gunningen, bouwverordeningen,
contracten, aanbetalingen, pro-
gramma’s van eisen of opdrach-
tomschrijvingen– en er blijft bij-
zonderweinig over. Er is sprake
van geen kennismaking vooraf,
geen controle of Ambani een op-
gave op deze schaal organisato-
risch aankan, geen twijfel of de
opdracht voor een operagebouw
op een lastige locatie zonder ken-
nis van de lokalemores, regelge-
ving en stedenbouwkundige situ-
atie geschikt is voor een startend
tweemansbureau uit een ver, wes-
ters land. Je zou op zijnminst ver-
wachten dat hij de opdrachtgever
voor een bezoekje aanWinther-
thur zou uitnodigen.
Waardeloze architect, geweldig

boek.
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W=weergaloos,wereldklasse
G = gewoon goed
T = tegenvaller, kan zoveel beter
N = niet best, omrijden
Z = zand erover en aanstampen!T
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De architect heeft alle
touwtjes in handen,
hij overziet het geheel

René deGroot ‘Ikmoet
er niet aan denken dat
alles op een dag naar
beneden komt’

Arno Feije ‘Weet je
hoe het zat? André
Hazes raaktemij recht
inmijn hart’


