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Naar aanleiding van de tentoonstelling 
MAATWERK/MASSARBEIT in het Deutsches 
Architekturmuseum over de architectuurproductie 
in de Lage Landen van de voorbije decennia, 
organiseert Het Nieuwe Instituut een reeks 
van vier dialogen die vooruit wil kijken naar 
de toekomst van deze architectuurcultuur. Op 
donderdag 27 oktober vond de eerste van deze 
reeks plaats in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, 
waar de ‘jonge’ architecten Floris de Bruyn van 
GAFPA (BE), Freek Dendooven van Raamwerk 
(BE) en Floris Cornelisse van Happel Cornelisse 
Verhoeven Architecten (NL) werden uitgenodigd 
om in gesprek te gaan met ‘nestor’ Koen Van 
Velsen (NL), architectuurcriticus Gideon Boie 
van BAVO (BE) en moderator Flora van Gaalen 
van Het Nieuwe Instituut. Het werd een discussie 
over de verschillen en gelijkenissen tussen 
Vlaamse en Nederlandse architectuur en hoe deze 
culturen elkaar ontmoeten in een nieuwe generatie 
architecten.

Begin oktober opende in het Deutsches 
Architekturmuseum in Frankfurt de tentoonstelling 
MAATWERK/MASSARBEIT, die een overzicht 
geeft van de architectuurproductie in Vlaanderen 
en Nederland van de voorbije decennia. Deze 
tentoonstelling is een verwezenlijking van het 
Vlaams Architectuurinstituut en geeft een beeld 
van deze recente geschiedenis aan de hand van 
een omvangrijke verzameling maquettes, die de 
sleutelwerken uit deze periode naast elkaar plaatst. 
Samen met de uitgebreide catalogus Maatwerk | 
Made to Measure, beoogt deze tentoonstelling een 
herschrijving van deze geschiedenis te zijn, die al te 
vaak vervalt in clichés waarbij het keurige Nederland 
tegenover het rommelige Vlaanderen komt te staan. Er 
wordt daarentegen vooral geprobeerd de gelijkenissen 
tussen beide architectuurculturen te benoemen, 
die volgens de catalogus steeds meer naar elkaar 
toe groeien. Onder de noemer ‘maatwerk’ wordt de 
bezoeker uitgenodigd vanuit een ander perspectief 
naar deze geschiedenis te kijken, waarin Nederlandse 
architectuur vaak opvallend contextueel blijkt te zijn en 
Vlaamse projecten net een leesbaarheid geven aan het 
‘rommelige’ Vlaanderen. 
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In association with the exhibition 
MAATWERK/MASSARBEIT in the Deutsches 
Architekturmuseum about architecture in the Low 
Countries over the past few decades, Het Nieuwe 
Instituut has organised a series of four dialogues 
about the future of architectural culture. The first 
discussion took place on Thursday 27 October 
2016 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, where 
the ‘young’ architects Floris de Bruyn of GAFPA 
(BE), Freek Dendooven from Raamwerk (BE) 
and Floris Cornelisse from Happel Cornelisse 
Verhoeven Architecten (NL) were invited to talk 
with ‘doyen’ Koen Van Velsen (NL) and architecture 
critic Gideon Boie from BAVO (BE). The evening 
was moderated by Het Nieuwe Instituut’s Flora van 
Gaalen. The discussion dealt with the similarities 
and differences between Flemish and Dutch 
architecture and the encounters between the two 
cultures among a new generation of architects. 

The exhibition MAATWERK/MASSARBEIT – an 
overview of architectural production in Flanders and 
the Netherlands in recent decades – opened at the 
Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt at the 
beginning of October 2016. The exhibition was curated 
by the Flanders Architecture Institute and provides 
a overview of this recent history through a large 
collection of models representing key works from the 
past thirty years. The exhibition and the extensive 
catalogue entitled Maatwerk | Made to Measure aim 
to rewrite this history. In contrast to the clichéd view of 
an ordered Dutch architecture versus a messy Flemish 
architecture, they highlight the similarities between both 
architectural cultures, which, the catalogue argues, are 
growing increasingly close. Using the theme of ‘custom-
made’, the exhibition invites the viewer to take a fresh 
look at this history in which Dutch architecture appears 
to be remarkably contextual and Flemish projects 
give legibility to the ‘disorderliness’ found south of the 
border. It transpires that these two distinct architectural 
cultures have more in common than one might expect. 
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Deze architectuurculturen blijken zo meer 
gemeenschappelijk te hebben dan op het eerste zicht 
wordt verwacht.
 De opvallende scenografie werd verzorgd 
door Jantje Engels en Marius Grootveld, die samen 
het bureau Veldwerk vormen. Binnen het kader 
van de tentoonstelling bedachten zij daarnaast ook 
een mini-tentoonstelling getiteld ‘Prelude’, die vorm 
kreeg als wunderkammer. In dit kabinet willen zij net 
vooruit kijken en proberen ze een nieuwe generatie 
architecten te onderscheiden waarin de Vlaamse 
en Nederlandse architectuurculturen samenkomen. 
Onder de noemer ‘a weaving generation’ nodigden 
zij een selectie architecten uit om een reeks kleine 
objecten tentoon te stellen die representatief zijn voor 
de eigen architectuurpraktijk. Deze objecten werden 
vervolgens via associatieve verbanden naast elkaar 
gezet om zo het verhaal van een generatie te vertellen. 
De wunderkammer ligt daarmee in het verlengde van 
de overkoepelende tentoonstelling, net zoals deze 
nieuwe groep architecten voort komt uit de voorgaande 
generaties. Deze dialogen zijn dan ook een volgende 
stap in het tot stand brengen van een gesprek tussen 
deze nieuwe generatie uit de wunderkammer en de 
vorige generatie wiens werk werd opgenomen in de 
rest van de tentoonstelling. Het is tevens ook een 
poging om antwoorden te vinden op vragen als wat nu 
juist deze nieuwe generatie definieert, in hoeverre deze 
verschilt van de voorgaande, en of er wel sprake is van 
een ‘generatie’.

Deze eerste dialoog in Rotterdam opende met een 
aantal beschouwingen van Gideon Boie, die als 
Nederlands architectuurcriticus vandaag vooral 
werkzaam is in België. In zijn inleiding formuleerde 
hij een aantal bedenkingen bij de noemer ‘maatwerk’, 
in een poging dit kapstokbegrip verder betekenis te 
geven. In de catalogus wordt dit begrip in de eerste 
plaats gedefinieerd als de mate waarin de architect 
controle heeft over het volledige bouwproces, gaande 
van de eerste schets tot de materialisatie en detaillering 
van het gebouw. Dit uit zich vooral in de manier 
waarop de hand van de architect zichtbaar wordt in de 
gerealiseerde constructie, waarbij deze constructie het 
verhaal van de architect vertelt in de vorm zelf, aan 
de hand van historische, typologische of contextuele 
referenties. 
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The striking exhibition design is by Jantje Engels and 
Marius Grootveld, who work together as Veldwerk. 
Within the exhibition, they have conceived a mini 
exhibition entitled Prelude. In this ‘wunderkammer’ 
(or cabinet of curiosities) they look to the future and 
attempt to distinguish a new generation in which 
the Flemish and Dutch architectural cultures come 
together. They invited a selection of architects from this 
‘weaving generation’ to show a range of small objects 
that are representative of their architectural practice. 
The objects are juxtaposed to reveal associative 
connections, telling the story of a generation. The 
‘wunderkammer’ is thus an extension of the main 
exhibition, just as this new group of architects emerges 
from former generations. This series of dialogues is a 
subsequent step in creating a conversation between 
the new generation from the ‘wunderkammer’ and the 
previous generation whose work is featured in the rest 
of the exhibition. It is also an attempt to find answers 
to the following questions: what precisely defines this 
new generation, to what extent does it differ from the 
previous generation, and is there indeed a distinct 
‘generation’? 

The first dialogue in Rotterdam opened with 
observations from the Flemish architecture critic 
Gideon Boie, who today works mostly in Belgium. 
In his introduction he formulated several reflections 
on the term ‘custom-made’ in an attempt to draw 
out its meanings. In the catalogue, it is defined first 
and foremost as the extent to which the architect 
has control of the complete design and construction 
process, from the first sketch to the materialisation and 
detailing of the building. This is expressed primarily 
in the ways in which the architect’s hand is visible in 
the realised construction, in which this construction 
tells the architect’s story in the form itself by means 
of historical, typological and contextual references. 
Indeed, the exhibition takes the form of a collection 
of models in which architecture is displayed as a 
tangible construction, while the ‘wunderkammer’ is 
an associative narrative made up of diverse, smaller 
objects. In other words, architecture is presented as an 
autonomous object that must speak for itself. This is 
reiterated in the catalogue in the interview with Jantje 
Engels and Marius Grootveld, in which they posit that it 
is the architecture itself that must make the argument. 
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De tentoonstelling kreeg inderdaad vorm als 
een verzameling maquettes waarin architectuur 
wordt getoond als een tastbare constructie, terwijl 
de wunderkammer een associatief verhaal van 
uiteenlopende, kleinere voorwerpen is. Met andere 
woorden, architectuur wordt als een autonoom object 
naar voor gebracht, dat vooral voor zichzelf moet 
spreken. In de catalogus wordt dit bevestigd in het 
interview met Jantje Engels en Marius Grootveld, 
waar gesteld wordt dat het de architectuur zelf is die 
het argument moet maken. Of zoals de Vlaamse 
architectuurcriticus Geert Bekaert het ooit verwoordde: 
architectuur moet zich niet altijd excuseren.
 Bij deze situering van het begrip ‘maatwerk’ 
maakte Gideon Boie de bedenking dat de controle over 
het volledige bouwproces bij een private opdracht wel 
kan, maar dat dit zeker niet evident is bij een publieke 
opdracht, waar ook de eindgebruiker meestal niet 
gekend is. Ook stelde hij dat deze focus op architectuur 
als autonoom object heel wat andere vormen van 
architectuur buiten beschouwing laat, zoals papieren 
architectuur, ongevraagde architectuur of de rol van 
de architect als mediator. De belangrijkste bedenking 
hierbij was echter dat het architecturaal object niet 
alleen de hand van de architect toont, maar ook die 
van de opdrachtgever, en al helemaal die van de 
onderliggende architectuurcultuur waarbinnen het 
object werd gerealiseerd – een bedenking die de rode 
draad doorheen de rest van het gesprek zou blijven.
 Vanuit deze bedenkingen werden drie 
projecten van de jonge bureaus gepresenteerd. 
Floris de Bruyn van GAFPA toonde een ontwerp 
voor een weekendhuis, dat vorm kreeg in een 
minimale constructie met een maximale betrekking 
op de groene omgeving van Wachtebeke. Freek 
Dendooven van Raamwerk presenteerde daarnaast 
een kunstenaarswoning in Mariakerke, waarbij het 
woongedeelte en de atelierruimte als twee afzonderlijke 
volumes op het perceel werden geplaatst. Floris 
Cornelisse van HCVA presenteerde daarentegen 
de realisatie van het Noord-Hollands Archief in het 
centrum van Haarlem, dat bestond uit de vernieuwing 
van de bestaande leeszaal in combinatie met een 
nieuwe inkom. Opvallend hierbij is het uitgangspunt dat 
elke architect nam voor het ontwerpproces. 
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Or as the Flemish architecture critic Geert Bekaert once 
put it: architecture should not always have to excuse 
itself. 
 In this positioning of the term ‘custom-made’, 
Gideon Boie noted that whereas the architect may 
have control over the entire construction process in a 
project with a private client, this is not the case with a 
public project in which the end user is usually unknown. 
He also remarked that this focus on architecture as 
an autonomous object ignores many other forms of 
architecture such as paper architecture, ‘unsolicited’ 
architecture or the architect’s role as mediator. 
However, his most important objection was that the 
architectural object exhibits not only the hand of the 
architect but also that of the client, as well as the 
influence of the underlying architectural culture within 
which the object is realised – an observation that would 
set the tone for the rest of the discussion. 
 Three projects by the ‘young’ architecture 
practices were then discussed in the light of these 
points. Floris de Bruyn from GAFPA showed a design 
for a weekend house with a minimal construction and 
an optimal relationship to the green surroundings 
of Wachtebeke. Freek Dendooven from Raamwerk 
presented an artist’s house in Mariakerke, in which the 
living quarters and studio were placed on the site as 
two individual volumes. Floris Cornelisse from HCVA 
presented the practice’s design for the Noord-Hollands 
Archief in the centre of Haarlem, comprising the 
renovation of the existing reading room in combination 
with a new entrance. It is noteworthy that in each of 
these projects the architect’s starting point was not 
the functional or social concerns dictated by the brief, 
but rather personal fascinations or references. The 
weekend house by GAFPA is the result of an extensive 
study of a house by Jean Prouvé in Nancy, while 
the house in Raamwerk emerges from an attempt to 
reinterpret as a structural element in wood the stone 
triglyphs used as ornaments in Greek temples. By 
contrast, HCVA focused on the formal characteristics 
of the site, in which a central tree and the cornice of the 
adjacent building were decisive elements for the view 
from the reading room. The detailing of the interior also 
drew upon external references, such as the incised 
handles of the archival cabinets, which allude to the 
Dutch writer Hella Haasse, who believes that archives 
are the repositories of lost time. 
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In plaats van te vertrekken vanuit functionele, 
programmatische of sociale bezorgdheden, ligt de 
focus vooral op persoonlijke fascinaties en referenties. 
Het weekendhuis van GAFPA is het resultaat van een 
uitvoerige studie van een woning van Jean Prouvé in 
Nancy, terwijl de woning van Raamwerk voortkomt 
uit een poging om de stenen trigliefen die in Griekse 
tempels als ornament werden gebruikt, opnieuw in te 
zetten als een structurele elementen in hout. HCVA 
richtte zich daarentegen vooral op de vormelijke 
kenmerken van de site, waar een centrale boom en de 
kroonlijst van het aanpalende gebouw bepalend waren 
voor het uitzicht van de leeszaal. In de detaillering 
van het interieur werden dan echter wel weer 
referenties van buitenaf gebruikt, zoals de gegraveerde 
handgrepen van de archiefkasten die een verwijzing 
zijn naar de Nederlandse schrijfster Hella Haasse, 
volgens wie archieven bewaarplaatsen voor de verloren 
tijd zijn.
 Deze uiteenlopende referenties lijken te wijzen 
op een onderliggende houding waarbij architectuur 
eerder wordt opgevat als uitdrukking van een 
persoonlijke leefwereld dan als expressie van een 
uniforme cultuur. Het zijn alle drie projecten waarin het 
persoonlijke handschrift van de architect inderdaad 
leesbaar wordt en zo een uitspraak wordt gedaan over 
de architectuur zelf. Maar, zoals Gideon Boie ook hier 
weer opmerkt, ondanks dit handschrift, spreken deze 
projecten tegelijk ook over de cultuur waarbinnen 
ze tot stand kwamen. De woningen van GAFPA en 
Raamwerk zijn beiden exemplarisch voor de klassieke 
Vlaamse architectuurcultuur, die haar oorsprong vindt 
in het bouwen van alleenstaande villa’s in een groene 
omgeving, terwijl HCVA niet toevallig een stedelijk 
project met een publiek opdrachtgeverschap toont, wat 
hoort bij een Nederlandse architectuurcultuur waarin de 
stedelijke omgeving vooral vorm krijgt in woonblokken 
die publiek eigendom zijn. Dit lijkt toch weer meer 
in de richting te gaan van de clichés die over beide 
architectuurculturen bestaan, dan dat er gelijkenissen 
zichtbaar worden. Ondanks de stelling dat architectuur 
voor zichzelf spreekt, wordt hier duidelijk dat ze ook 
altijd tegelijk over de onderliggende architectuurcultuur 
spreekt. 
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 These diverse references seem to point to an 
underlying attitude in which architecture is perceived 
as an expression of a personal worldview rather than 
of a uniform culture. In all three projects the personal 
signature of the architect is legible as a statement 
about architecture itself. But, as Gideon Boie remarked, 
despite this personal signature, the projects are also 
about the culture that produced them. The houses 
by GAFPA and Raamwerk are both exemplary of the 
classical Flemish architecture that stems from the 
construction of freestanding villas in a green setting, 
while it is no accident that HCVA showed an urban 
project for a public client, which fits with the Dutch 
architectural culture in which the urban environment 
is primarily defined by public-sector housing blocks. 
Rather than revealing similarities, this would seem to 
confirm the clichés about both architectural cultures. 
Despite the assertion that architecture speaks for 
itself, it is clear from these examples that they also 
give voice to the underlying architectural culture.  
This is then perhaps the implicit question in the story 
of this ‘weaving generation’: what does it mean to 
let architecture speak for itself if the meaning of the 
architectural object is ultimately determined by the 
underlying culture in which it is manifested? 
 The answer to this question possibly resides 
in the position that Koen Van Velsen took during the 
discussion when he posited that architects must do 
their work ‘well’. With this simple answer, he highlighted 
the fact that architects must make architecture, 
i.e. they must build. Of course this position implies 
that architects must withdraw from the mediagenic 
discourse developed by the ‘Superdutch’ generation, 
in which architecture is presented primarily as imagery. 
In this sense, the exhibition, and the ‘wunderkammer’ 
in particular, is primarily an attempt to look beyond the 
discourse and interpretation to the architecture itself.  
This places the emphasis once more on the materiality, 
the detailing and the construction, and it is here, despite 
their persistent cultural differences, that Flanders and 
the Netherlands seem to be finding common ground. 
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Dit is dan misschien wel de impliciete vraagstelling 
in het verhaal over deze weaving generation: wat 
betekent het om architectuur voor zichzelf te laten 
spreken als de betekenis van het architecturaal object 
uiteindelijk toch bepaald wordt door de onderliggende 
cultuur waarin het tot stand kwam?
 Het antwoord hierop ligt misschien in de positie 
die ‘nestor’ Koen Van Velsen tijdens het gesprek 
innam, wanneer hij stelde dat de architect vooral zijn 
of haar werk ‘goed’ moet doen. Met dit eenvoudige 
antwoord verwees hij vooral naar het feit dat de 
architect architectuur moet maken, en dus, bouwen. 
Deze houding impliceert natuurlijk dat de architect zich 
onttrekt aan bijvoorbeeld de mediagenieke discours 
die de Superdutch generatie ontwikkelde, waarin 
architectuur vooral als beeld werd opgevoerd. De 
tentoonstelling, en de wunderkammer in het bijzonder, 
is in die zin vooral een poging om opnieuw naar de 
architectuur zelf te kijken, voorbij het discours en de 
interpretatie. Er wordt opnieuw de nadruk gelegd op 
de materialiteit, de detaillering en de constructie, en 
het is hier dat, ondanks de aanhoudende culturele 
verschillen, Vlaanderen en Nederland elkaar lijken te 
vinden.

Deze weaving generation is een uiteenlopende 
verzameling van verschillende architectuurpraktijken, 
die elkaar ontmoeten in de nuchterheid en 
helderheid van het bouwen. We weten ondertussen 
dat het architecturaal object wordt bepaald door 
de onderliggende architectuurcultuur, door het 
opdrachtgeverschap, en bij uitbreiding ook door de 
economische, politieke en sociale condities van de 
context, maar toch lijkt deze generatie te geloven dat 
het architecturaal object ook betekenis kan hebben in 
zijn materialiteit en constructie op zich, zonder daarbij 
altijd opnieuw uitgelegd te moeten worden. Het is met 
andere woorden een zoektocht naar een onbepaalde 
betekenis die nooit helemaal kan uitgeput worden 
in een theoretisch discours, een zoektocht naar de 
schoonheid van het bouwen, of zoals de titel van de 
volgende dialoog het verwoordt, een zoektocht naar de 
radicaliteit van de poëzie, die gevonden moet worden in 
het reële van de architectuur zelf.
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This ‘weaving generation’ is a diverse collection of 
architectural practices that encounter one another in 
the sobriety and clarity of construction. If this discussion 
has taught us that the architectural object is shaped 
by the underlying architectural culture, by the client 
and, by extension, by the economic, social and political 
conditions of the context, this generation believes 
nonetheless that the architectural object can also derive 
meaning from its materiality and construction without 
always having to explain itself. It is, in other words, 
a quest for an undefined significance that cannot be 
explained by a theoretical discourse, a quest for the 
beauty of building or, as the title of the next dialogue 
puts it, a search for the radicalness of the poetry that 
must be found in the fabric of the architecture itself.
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een programma van:

verslag:

deelnemers dialoog:

moderatie dialoog:

Bart Decroos, Brussel

Gideon Boie, BAVO

Flora van Gaalen

Floris de Bruyn, GAFPA

Floris Cornelisse, HCVA

Freek Dendooven, Raamwerk

Koen van Velsen, Koen van Velsen architecten

vertaling:

beeldverslag:

Gerard Forde, Londen

De Beeldvormers, Amsterdam

in samenwerking met:

De dialogen worden geïnitieerd en mogelijk gemaakt door 

het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur 

van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met het Vlaams 

Architectuurinstituut en het Deutsches Architekturmuseum. 

De selectie van bureaus is mede tot stand gekomen door de 

inspanningen van Jantje Engels en Marius Grootveld, als 

curatoren ook verantwoordelijk voor een deel van de 

tentoonstelling Maatwerk.


