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Voor contemporaine cultuur van onschatbare betekenis

Het voorstel van de jury laat niets aan duidelijkheid te wensen over: de 
rotterdamse haven dient de prijs te krijgen. De motivering luidt: ‘De keuze vloeit 
voort uit het perspectief dat de jury heeft op de noodzakelijke heroriëntatie 
van de architectonische disciplines (opleiding, ontwerppraktijk en kritische 
reflectie) op de condities, programma’s en technologieën die voortvloeien 
uit ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. globalisering 
en informatisering. De rotterdamse haven is zowel voor de architectuur, 
stedenbouw als landschap een buitengewoon leerrijk en inspirerend voorbeeld 
van moderne vormgeving; van een ruimte waarvan de orde minder wordt 
bepaald door de vertrouwde concepten van planning en stedenbouw, als 
wel door het snel en creatief sturen en loodsen van stromen, bewegingen 
en krachten op het gebied van transport en communicatie. Door de 
kennisinfrastructuur als een daaraan beantwoordende, ongekende ruimtelijke 
infrastructuur, is de haven een voorbeeld dat inzichtelijk maakt, hoe, op welke 
wijze en met welk resultaat in de toekomst aan de inrichting van de rest van 
Nederland zal moeten worden gesleuteld.’ 

De toelichting van de juryleden telt 10 pagina’s, waarin alle voornoemde 
aspecten naar voren komen. De advisering neemt vanuit het verleden en heden 
een voorschot op een verwachte toekomst: de verhoudingen tussen stad en 
haven werden ooit eenzijdig bepaald door annexatie en kolonisering. Bij elke 
vergroting werd een kunstmatig netwerk gelegd over een eeuwenoud patroon 
van dorpen, dijken, wegen en kanalen. Was er tot recente datum sprake van 
harde confrontatie, van het scherp tegenover elkaar staan van twee ruimtelijke 
systemen, de milieu- en hinderwetgeving gekoppeld aan de algemene wens 
voor een ontspannen leefomgeving hebben gezorgd voor zachte overgangen, 
voor uitgestrekte drempels in de vorm van groenen recreatiebuffers. Die 
bieden ruimte aan ongeprogrammeerde vormen van vrijetijdsbesteding en 
ontspanning; aan activiteiten van een door consumentisme en zelfbediening 
geïndividualiseerde stedeling. Niet alleen wordt in economische zin de relatie 
tussen stad en haven diffuser, ook in programmatische zin, waardoor er nieuwe 
ruimtes ontstaan. 

De haven is een uniek laboratorium voor een nieuw type omgeving met nieuwe 



attributen, andere omgangsvormen en onvoorspelbare regels. Hij vormt in 
toenemende mate een inspirerende context voor theorie en praktijk van 
architectuur, stedenbouw en landschap. Er zijn krachten werkzaam die breken 
met bestaande concepten op het gebied van tijd, ruimte, massa en gedrag. 
Daarmee levert de haven een belangrijke case in het onderzoek van sociologen, 
ruimtelijk-economen en geografen die zich bezighouden met de problematiek 
van de stad en zijn omgeving in wereldomspannende economische 
verhoudingen. De jury beveelt het bestuur van de rotterdam- Maaskantprijs 
aan een wetenschappelijke publicatie te doen verschijnen over de rotterdamse 
haven als bijna on-Nederlands fenomeen om alle genoemde aspecten uit te 
diepen en vast te leggen. 

Wat na de juryadvisering gebeurt is nog niet voorgekomen. Hoewel het bestuur 
de voordracht interessant vindt, acht het deze strijdig met de doelstellingen. 
Het toekennen van de prijs aan een virtueel netwerk behoort niet tot de 
mogelijkheden en evenmin behoort daartoe een activiteit op publicitair of 
wetenschappelijk gebied. 
Het bestuur accepteert de keuze van de jury niet. Deze laatste heeft van begin 
af aan onderkend dat ze verder gaat dan letterlijk in de statuten van de prijs 
staat. Men suggereert dan ook meteen dat niet het Gemeentelijk Havenbedrijf 
de prijs dient te krijgen (‘dit zou onherstelbaar afbreuk doen aan onze keuze 
om het anonieme ontwikkelingsproces te belonen’), maar dat er bijvoorbeeld 
een oorkonde wordt gegeven aan vijf personen die ‘een soort dwarsdoorsnede 
representeren van de rotterdamse haven.’ Ook na langdurige uitwisseling van 
argumenten blijkt tussen bestuur en jury een zodanig verschil van interpretatie 
van de statuten te bestaan, dat beide groepen elkaar niet vinden. 

Handreikingen van de jury worden door het bestuur onvoldoende geacht; 
gestes van het bestuur worden door de jury terzijde geschoven. De jury 
verwijst naar de Maaskantprijzen voor Actiegroep Het Oude Westen en 
rijkswaterstaat. Het bestuur vindt het geen steekhoudend argument: de 
eerste prijs is voorbeeldstellend voor de stadsvernieuwing, de tweede voor 
het hele innovatieve communicatieproces rond de Deltawerken. In beide 
gevallen is voorbeeldig gewerkt aan verheldering en bewustwording van de 
maatschappelijke betekenis van architectuur of architectonische infrastructuur. 
Daarmee werd wel voldaan aan de statuten. De oplossing in de vorm van een 
compromis blijft uit, waarna de jury zijn opdracht teruggeeft aan het bestuur. 
Dit betreurt de gang van zaken, spreekt openlijk zijn waardering uit voor de 
visie van de jury en zijn werk en besluit als consequentie van de discussie geen 
rotterdam-Maaskantprijs 1996 toe te kennen. 


