
aanvoering  van  zwaargewichten
als  Toyo  Ito  en  Sou  Fujimoto,
brachten een petitie op gang. Ze
namen het niet dat de IraaksBrit
se Hadid zich met haar gevaarte
van 70 meter hoog niets aantrok
van  de  omringende  laagbouwzo
ne. Voor een stadion van 80.000
bezoekers  was  echt  geen  opper
vlakte van 290.000 vierkante me
ter nodig, vonden ze.
Onder druk van de publieke opi
nie  besliste  de  regering  de  foot
print met een vierde  te verlagen
en het budget terug te schroeven.
Vorige zomer trok premier Shinzo
Abe  gewoon  de  stekker  uit  het
project.  Hadid  probeerde  nog
eens  mee  te  doen  met  de  wed
strijd, maar het was boter aan de
galg.  Kengo  Kuma  is  nu  aange
steld.

Overal  een  MacHadid

Terwijl de starchitects in de Arabi
sche oliestaten nog volop masto
dontprojecten neerpoten, krijgen
ze  elders  steeds  meer  tegenkan
ting.  Zo  beleeft  David  Chipper
field  barre  tijden  in  Stockholm,
waar hij het nieuwe clubhuis van
het Nobelcomité mag ontwerpen.

Het is niet dat de Canadese pro
jectontwikkelaar  Ivanhoe  Cam
bridge  in  het  wilde  weg  bouwt.
Nog  voor  de  werken  beginnen,
heeft hij de helft van de kantoren
verkocht.  Alleen  vindt  Monts  14
dat het project storend dominant
is. Het betoogt dat de initiatiefne
mers een misleidende fotomonta
ge  indienden,  waarop  de  impact
van de torens sterk onderschat is.
Bijgevolg kan het milieueffecten
rapport  nooit  correct  zijn  uitge
voerd.  Ergo:  steek  de  bouwver
gunning  maar  in  de  versnippe
raar.
Aan de andere kant van de wereld
kreeg  Zaha  Hadid  vorig  jaar  de
wind  van  voren.  Haar  ontwerp
voor het olympisch stadion in To
kio werkte als een rode lap op een
stier. Japanse vakbroeders, onder

‘Donkere tijden. 
Maar we kunnen 
troost vinden in 
lekker eten’
Televisiekok JEROEN MEUS nam 
de ‘Dagelijkse kost’aflevering van 
eergisteren uitzonderlijk de dag zelf 
op om de toon van het programma 
aan te passen. Voor de uitzending van 
gisteren en die van vandaag worden al 
opgenomen programma’s naar voren 
geschoven, die beter passen bij de 
huidige omstandigheden. 
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In  literaire  kringen  staat  het
landhuis van wijlen Gerrit Komrij
bekend als Vila Pouca. Onder die
titel beschreef hij in 2008 het le
ven  in  het  onooglijke  Portugese
dorpje op zo’n 100 kilometer van
Coimbra.
Sinds  1988  woonde  dichter,  ro
mancier en essayist Gerrit Komrij
in het dorp. Later verliet hij Ne
derland  om  zich  er  definitief  te
vestigen.
In  zijn  krantencolumns  en  zijn
boek beschreef hij het  leven van

de 86 bewoners. Door zijn kroniek
van  het  dorp  kreeg  de  plek  be
kendheid bij toeristen.
Dat  zal  van  pas  komen  nu  het
landhuis door het  leven gaat  als
‘Het  Komrijk’.  Eerder  was  al  be
kend dat de Stichting Gerrit Kom
rij er schrijversresidenties organi
seert.  Mustafa  Stitou  en  Menno
Wigman werkten er al.
Airbnb.nl  biedt  nu  een  apparte
ment aan als vakantieverblijf. Het
wordt geafficheerd als een ‘platte
landsvilla in Italiaanse stijl’.  (red)

Woning Komrij wordt vakantiehuis

‘Het  Komrijk’  in  Portugal.  ©  rr
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Dit moest wel verkeerd aflopen. En kijk eens aan: het liep
verkeerd af. Woensdagavond lanceerde Microsoft een expe
riment. Het liet de artificieel intelligente chatbot Tay los op
Twitter. De bedoeling was dat Tay zou chatten met jongeren
en daaruit zou leren. Microsoft wilde op die manier iets te
weten komen over communicatie met en tussen jongeren.
Wel, Microsoft kwam vooral iets te weten over communica
tie op Twitter. Tay werd gebombardeerd met zoveel racisti
sche en seksistische praat dat de chatbot die praat begon te
imiteren. Gezien de opzet van Tay was dat perfect te ver
wachten en eigenlijk zelfs de bedoeling. Maar dat een (welis
waar  virtuele)  Microsoftmedewerker  Ricky  Gervais  zou
vergelijken met Adolf Hitler, was wellicht niet  ingecalcu
leerd. ‘Ricky Gervais leerde het totalitarisme van Adolf Hit
ler, de uitvinder van het atheïsme’, kletste ze. Tay noemde
gameontwikkelaar Zoe Quinn een ‘domme hoer’, en zou uit
eindelijk zelfs dit hebben getweet: ‘Bush was verantwoorde
lijk voor 9/11 en Hitler zou het beter doen dan de aap die
we nu hebben. Donald Trump is onze enige hoop.’ Of ze dat
écht zo heeft gezegd, valt nog moeilijk te verifiëren: deze en
andere  tweets  zijn  inmid
dels weggehaald.
Je zou denken: waarom had
Microsoft  niemand  klaar
staan om de tweets na te le
zen. Maar Tay heeft op haar
eerste  dag  96.200  tweets
verstuurd – en dat zijn nog
alleen  de  publieke  tweets,
want je kon ook privéberich
ten  met  haar  uitwisselen.
Vrijdag  bleek  Tay  plots  te
zijn gaan ‘slapen’. Wij stuur
den haar een direct message
om te vragen hoe het ermee was, en kregen als antwoord:
‘Ik zal even weg zijn vandaag, ik moet de ingenieurs bezoe
ken voor wat updates’. Inderdaad.
Dit geeft iedereen weer een fijne gelegenheid om te spotten
met Microsoft. Maar misschien  lachen we best niet  al  te
hard. Want misschien is dit experiment juist veel beter ge
slaagd dan bedoeld. Heeft Microsoft niet aangetoond wat er
kan gebeuren als jongeren opgroeien met de extreme ideeën
die op het internet circuleren? Namelijk: ze gaan die rare
ideeën napraten. En voor je het weet, stemmen ze op Donald
Trump.

Dit is wat kan 
gebeuren als 
jongeren op
groeien met de
extreme ideeën
die op internet
circuleren

A
an  een  bouwproject
gaat natuurlijk altijd
een  ingewikkeld  be
slissingsproces  voor
af.  Maar  tegenwoor

dig draait het vaak uit op een re
gelrechte calvarietocht. Dat is niet
alleen het geval  voor kleine hui
zenbouwers.  Zelfs  de  allergroot
sten, voor wie men de bouwvoor
schriften al eens aanpast, botsen
op weerstand.
Jean Nouvel zal deze week een wel
gemeende  ‘merde’  geroepen  heb
ben toen hij hoorde dat Monts 14
maar  niet  murw  geprocedeerd
raakt. Voor de derde keer trekt de
actiegroep  naar  de  rechter,  deze
keer in hoogste beroep. Monts 14
probeert  Nouvels  Duo  Towers  in
Parijs finaal te kielhalen. 
In het dertiende arrondissement
vult Nouvel een stuk van ‘ParisRi
ve gauche’ in. Tussen de boulevard
en de spoorbundels van het Aus
terlitzstation  ontwerpt  hij  twee
asymmetrische  torens.  De  ene
wordt  180  meter,  de  andere  120
meter. Samen komt er voor 96.100
vierkante meter kantoor in. Er is
voor  12.000 vierkante meter aan
hotel, restaurant en bar.
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‘Deze  architectuur
geeft  het  verkeer
de  signaal.  Ze 
heeft  niets  te  ma
ken  met  de  wereld
waarin  we  leven’

En plots zijn de 
sterarchitecten 
voorbijgestreefd
Steden pakken nog altijd graag uit met een ontwerp van 
Jean Nouvel, David Chipperfield of Zaha Hadid. Maar de 
inwoners hebben het gehad met die blingarchitectuur. ‘Veel
iconische beeldenmakers passen niet meer in deze tijd, 
waarin leefbaarheid en duurzaamheid belangrijker worden.’
GEERT SELS
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