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‘Je moet je altijd afvragen of je het recht hebt 
om de geografi e van een plek te veranderen’
Eduardo Souto de Moura, de Portugees die Brugge een nieuw beursgebouw gaf  P50-51

©
 B

R
E

C
H

T 
VA

N
 M

A
E

LE



50 DE TIJD ZATERDAG 7 MEI 2022

Verder

gebouw dat Stéphane Beel had ontworpen, 
iemand die ik zeer bewonder. Dus ik wist 
hoe Brugge eruitzag. Ik wil met mijn archi-
tectuur niet avant-gardistisch zijn. Bij mu-
ziek, literatuur of schilderkunst kan je ma-
ken wat je wil, maar architectuur is geen 
kunst. Het is een ambacht dat ten dienste 
staat. Je kan niet eender wat doen.’ 

‘De geschiedenis van ons vak is een 
continuüm. (lacht) Portugal kwam altijd 
laat met alles. Avant-garde die vanuit Italië 
kwam, moest eerst nog naar Frankrijk, 
over de Pyreneeën en dan heel Spanje door 
voor het ons bereikte. Tegen dat iets bij ons 
was, was het elders al achterhaald. En dan 
kregen we ook nog eens 48 jaar fascisme 
waarin de gebouwen allemaal in Italiaanse 
stijl moesten worden gebouwd. Pas nadien 
bereikte het postmodernisme ons.’

U was kind in die fascistische periode. 
Hoe werd u dan toch de architect die 
u bent?
Souto de Moura: ‘Mijn ouders vonden een 
culturele opvoeding belangrijk. Op vakan-
tie gingen we alle mogelijke monumenten 
en kastelen bekijken. Mijn vader was oog-
arts, mijn broer ging rechten studeren en 
mijn zus geneeskunde. Maar mijn broer 
stimuleerde me in de kunsten te gaan.’ 

‘Als kind was ik zeer beïnvloed door 
Rome en Italië. Toen in Italië het fascisme 
was verdreven, waren veel Italianen naar 
Portugal geëmigreerd en zo werden Itali-
aanse scholen opgericht. In Porto was er 
een op 100 meter van ons huis. Of die 
leraars allemaal fascisten waren, weet ik 
niet. Maar de geschiedenis van hun land 
was toch interessanter dan die van Portu-
gal, die uit niet veel meer dan vechten te-
gen Spanje en varen op zee bestond. Ik zat 
daar vijf jaar en we moesten veel tekenen. 
Altijd op de linkerpagina’s van onze schrif-
ten. Daar hield ik van.’

‘Vandaag is het Pantheon in Rome nog 
altijd het gebouw dat ik zelf had willen 
tekenen. Elke millimeter binnen is perfect. 
Maar het is ook perfect als je het vanop 
5 kilometer afstand ziet.’

Voor het Pantheon werd Souto de Moura 
eeuwen te laat geboren. Al zou hij fysiek 
voor een Romein kunnen doorgaan: niet 
al te grote man, goede baard, stevige kop. 
Hij gaat eenvoudig gekleed, onopvallend, 
niemand keek om toen hij vanuit Hotel 
Portinari de Vrijdagmarkt hierheen over-
stak. We praten Frans. Hij sukkelt met het 
plastic rond het speculoosje bij de koffi  e. 
Hij is enkele keren opa en alles wijst erop 
dat hij een lieve opa is. Zijn CV van presti-
gieuze gebouwen in Portugal en de wereld 
zorgt niet voor kapsones. Dat hij in 2011 de 
Pritzker Prize won, toch de Nobelprijs voor 
architectuur, evenmin. Het is hier fi jn zit-

ten op de vierde verdieping. Wel een 
genie: google even ‘estadio municipal de 
Braga’ en bewonder hoe hij met wat de 
rotsen hem boden een uniek voetbal-
stadion bouwde.

Is er een verschil tussen een gebouw 
als het BMCC ontwerpen en dat voet-
balstadion van Braga?
Souto de Moura: ‘Het principe is hetzelfde. 
Het gaat om studeren en hard werken. 
Als kind was ik met mijn vader wel eens 
naar het voetbal in Braga gegaan, maar 
verder wist ik amper wat voetbal was. Ik 
ging de grote Portugese stadions bezoe-
ken, twee stadions in Sevilla, het Stade de 
France in Parijs en dat van Bari dat Renzo 
Piano ontwierp. Al snel begreep ik dat 
voetbal geen sport is.’

Ah, nee?
Souto de Moura: ‘Het is een business 
die om tv-rechten draait en waar het dus 
belangrijk is hoe de camera’s staan. Dus 
ontwierp ik een stadion als een tv-studio. 
Thuis zien mensen het detail van de neus 
van Maradona of het oor van Cristiano 
Ronaldo. Het licht is belangrijk: als ze 
een penalty trappen, mag het niet in hun 
ogen schijnen. Je moet geen voetbal-
specialist zijn om een goed stadion te 
tekenen.’

Achter beide goals is er geen tribune. 
Er zijn wel rotsen aan de ene kant. 
Hoeveel ballen gaan er zo verloren?
Souto de Moura: (schatert) ‘Géén. Er is 
in ruimte voorzien! Nu kijk ik graag naar 
voetbal, omdat ik begrepen heb dat het 
niet zomaar spelen is. Het is een strategie, 
bijna wetenschappelijk, geregisseerd 
als een theaterstuk. Die spelers weten 
perfect wat ze moeten doen. Weet je nog 
dat Brazilië ooit met 1-7 van Duitsland 
verloor? (op het WK in 2014, red.) Dat kwam 
omdat de Duitsers een plan uitvoerden 
en die Brazilianen nog altijd dachten dat 
ze de samba konden dansen. Maar er is 
troost. Er is een Portugese spreuk die zegt: 
‘De hoop beschermt de moedigen.’’

Hoe is het om in uw eigen stadion 
naar zo’n match te kijken?
Souto de Moura: ‘Ik was zelf verbaasd 
toen ik zag hoe de regen en het licht de 
rotsen een ongeloofl ijke kleur gaven. 
Bij het ontwerp inspireerde ik me op het 
Griekse theater van Epidaurus, zowel voor 
de drainage als voor de akoestiek. Gooi 
daar beneden één muntje op de grond 
en je hoort het tot in de nok. Luís Figo 
(de voormalige Portugese topvoetballer, red.)
heeft ooit gezegd hoe hij in het stadion 
van Braga onder de indruk was van het 
gehuil van de supporters.’

Toen Eduardo Souto de Moura 
de avond voor dit gesprek in 
Brugge aankwam, deed hij 
wat hij altijd doet als hij een 
nieuw gebouw voor het eerst 
ziet. Hij hield zijn hand voor 

zijn uitzicht op het Beurs-, Meeting- en 
Congrescentrum (BMCC) en schoof zijn 
hand dan weg. Als een voor en na. ‘Zo pro-
beer ik me in te beelden hoe het ook weer 
was voor het er stond’, zegt de 69-jarige 
Portugese architect. ‘Daarna kijk ik hoe 
het nu is. Als een soort test. Je grijpt enorm 
in op de buurt en je moet je afvragen of je 
het recht hebt om de geografi e van een 
plek te veranderen. De wereld ligt er en 
daar moet je het mee doen.’

En? Souto de Moura glimlacht. ‘Ik heb 
besloten dat het er beter uitziet mét het 
gebouw.’

We zi� en op de vierde verdieping van 
het BMCC, een gebouw dat het bureau 
van Souto de Moura ontwierp samen met 
het Antwerpse architectuurbureau META 
en dat op de plaats staat waar sinds 1966 
een beurshal stond. Voor we de lift namen, 
liepen we er even rond. Het viel op: je kan 
niet naast het gebouw kijken, maar je kan 
er wel door kijken. Dat komt door de gla-
zen wanden van de hal waar straks beur-
zen kunnen plaatsvinden. De wanden kun-
nen open, waarmee je een soort van over-
dekte markt creëert. 

‘Het is een geluk dat dat mocht’, zegt 
Souto de Moura. ‘Glas is zeer duur. Met 
stenen en platen waren we goedkoper ge-
weest. Een ander geluk is dat we artisanale 
bakstenen vonden die grof gemetseld kon-
den worden. Daardoor past het nieuwe 
gebouw in de buurt. En kijk.’ Hij wijst naar 

de drie torens in de Brugse binnenstad: 
de Halletoren, de Sint-Salvatorskathedraal 
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. ‘Op mijn 
eerste schets stonden die drie torens al. 
Volgens mij hielp dat bij het binnenhalen 
van de opdracht.’

Nog twee dingen vallen op. Voor het 
gebouw staat ‘De bron’, een kunstwerk van 
de Antwerpse kunstenaar Philip Aguirre 
y Otegui. ‘Ik kende hem niet, maar ik vind 
het erg mooi. Alleen is het jammer dat de 
stad geen budget had om hem dat werk 
nog groter te laten maken. En zelf had ik 
het misschien wat op een andere plek op 
het plein gezet. Maar daar moet ik me niet 
mee bemoeien. De kunstenaar bemoeide 
zich ook niet met het gebouw.’ 

Rond het BMCC bleven zo’n veertig 
beuken bewaard. ‘Dat was een duidelijke 
vraag’, zegt Eric Soors van META. ‘Ze zijn 
tijdens de werken zeer goed beschermd en 
eigenlijk was het een cadeau.’

Hoe moeilijk was het die bomen 
te behouden?
Eduardo Souto de Moura: ‘Het is altijd 
afwachten. Maar gisteren, met het avond-
licht, zag ik hoe mooi de wisselwerking 
van de schaduwen van de beuken op de 
bakstenen is. Ik ben er blij mee. Weet je, 
het moeilijkste in architectuur is de schaal. 
Voor alles zijn er regels, maar wat er op 
plannen en foto’s goed kan uitzien, kan in 
werkelijkheid heel anders uitdraaien.’

Samen met META planden jullie dit 
gebouw in het Brugse westkwartier, 
maar natuurlijk wel in een oude stad 
met een historisch patrimonium. 
Was u eerder al in Brugge geweest?
Souto de Moura: ‘Toen ik in Kortrijk aan 
het crematorium werkte, was ik hier voor 
een conferentie. Die vond plaats in een 

‘Architectuur is geen kunst. Het is een ambacht dat 
ten dienste staat’, zegt Eduardo Souto de Moura. 
Dat klinkt bescheiden voor een architect die ooit de 
prestigieuze Pritzker Prize won en nu mee het nieuwe 
Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge tekende.

‘Het principe is altijd hetzelfde: 
het gaat om studeren en hard werken’

INTERVIEW
RIK VAN PUYMBROECK

Alle grote 
schilders 
en schrijvers 
wonen in 
oude huizen. 
Dat komt, 
volgens mij, 
door hun 
obsessie om 
in hun eigen 
werk avant-
gardistisch 
te zijn.

Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge. © BRECHT VAN MAELE
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Wat zijn uw belangrijkste activa? 
‘Mijn mobiele telefoon en mijn Mac. Ik werk steeds minder 
op papier. En toch: als ik gesprekken voorbereid, merk ik dat 
met de hand schrijven meer tot nadenken stemt. Als journalist 
had ik allang kunnen stoppen, maar mijn nieuwsgierigheid 
blijft. Ik blijf het ook spannend vinden. En ik blijf vinden 
dat ik heel veel te vertellen heb over het Verenigd Koninkrijk. 
(lacht) Mijn twee zonen zullen natuurlijk woedend zijn als 
ze dit lezen. Natuurlijk zijn zij en de andere mensen om me 
heen me het dierbaarst.’

Wie heeft in u geïnvesteerd? 
‘Ik kom niet uit een academisch intellectueel milieu, maar 
wel uit de gegoede middenklasse, betrokken bij maatschappe-
lijke ontwikkelingen en met veel discussies over fi losofi e, 
godsdienst en politiek. Vader was fysiotherapeut, moeders 
kant was zeer muzikaal en creatief. Het was ook heel goed 
carnaval vieren met mijn familie. Ik vond er ook hechting en 
geborgenheid.’
‘Als aanstormend tv-journalist was ik in Londen terechtgeko-
men, maar bij de BBC zei mijn Nederlandse opleiding en ac-
cent niemand iets. Ik keerde terug naar Nederland, waar Jan 
Kuiper, verslaggever voor de Interkerkelijke Omroep Neder-
land Ikon me veel kansen gaf. Kuiper werd later vermoord in 
El Salvador. Nadat ik een aantal verhalen en radiobijdragen 
had gemaakt, waren de investeringen in mij niet meer gigan-
tisch.’ 

Investeert u in anderen? 
‘Ik ben niet zo altruïstisch dat ik 
voor niets werk, of voor het alge-
mene belang. Journalistiek is een 
vak en ik wil ervoor gehonoreerd 
worden. Ik doe het vooral omwille 
van mijn nieuwsgierigheid en het 
plezier van hier in Londen te wer-
ken. Ik hou wel gratis lezingen 
voor liefdadigheidsorganisaties en 
help studenten met afstudeerpro-
jecten. In mijn zonen heb ik het 
meest geïnvesteerd, al was het 
vaak druk en gehaast. Om hen in 
bad te doen en verhalen voor te 
lezen nam ik minder tijd dan ik 
zou willen.’

Wat was uw kwantumsprong? 
‘De School voor Journalistiek in 
Utrecht was een bevrijding. Weg 
uit het katholieke, saaie, wat voor-
spelbare Noord-Brabant. Een 
tweede moment dat mijn leven 
verrijkte, kwam er toen ik in 1973 
in Israël mijn man leerde kennen. 
Kort daarna verhuisde ik naar Lon-
den, waar het makkelijk wortel 
schieten is.’

Wie zit in uw raad van bestuur?
‘Ik trek me altijd op aan de vele 
vrienden die slimmer zijn dan ik, 
beter, mooier in elk geval. Naar 

dat soort mensen heb ik altijd gezocht. Mijn Britse vrienden 
zijn levensgenieters, mensen die risico nemen ook. Behalve 
journalisten en schrijvers zijn het ook ex-gevangenen, beroeps-
gokkers en multi miljonairs. Van hen leer ik veel over het leven 
en hoe het te leiden. Het idee leeft dat de Bri� en heel klassen-
bewust zijn. Maar mijn vrienden van de BBC vragen de werkster 
en de chauff eur altijd mee en zullen zich nóóit voor hen gene-
ren. En de multimiljonairs zijn met een enorme vanzelfspre-
kendheid zeer royaal met en open over hun geld. Als ik ooit de 
loterij win, wil ik het ook zo doen.’

Gaat u soms in het rood? 
‘Soms draai ik door, omdat ik te veel heb gedaan. Dan krijg 
ik een inzinking en moet ik er de stekker even ui� rekken. 
Een persoonlijk faillissement beleefde ik omstreeks 2006, 
toen de NOS mijn correspondentschap in Londen zo afzwakte 
dat ik opstapte. Na een tiental jaar niet meer voor de NOS wer-
ken - met alle status die erbij hoorde en een redactie waar ik 
me echt geborgen voelde - was een enorme klap. Ik had welis-
waar veel opdrachtgevers en zat niet op zwart zaad, maar ben 
toen wel even vrij wanhopig over Engelse tuinen gaan schrij-
ven. Gelukkig kon ik vrij snel terugkeren op mijn vertrouwde 
pad, onder meer voor BNR Nieuwsradio.’

Staat er winst op uw balans?
‘Ja, maar ik ben een geluksvogel die veel kansen heeft ge kregen. 
Ik ben ook van de gouden generatie, die geen oorlog en geen 
economische rampen heeft gekend. En ik ben geen hartchirurg 
of Nobelprijswinnaar. Veel meer mensen hadden deze job 
kunnen doen. Zo bijzonder is het niet. Maar ik blijf het een van 
de mooiste beroepen ter wereld vinden.’
 BERT VOET

De balans
Lia
van Bekhoven

In haar nieuwe boek ‘Klein-Bri� annië’ vertelt 
correspondente Lia van Bekhoven (69) het ver-
haal van een land waar alles op springen staat, 
van de BBC over het koningshuis tot het politie-
ke bestel. Hier maakt ze haar eigen balans op.

Ik ben niet 
zo altruïstisch 
dat ik voor 
niets werk. 
Journalistiek 
is een vak.

U won de Pritzker Prize in 2011, bijna 
twintig jaar na uw leermeester Álvaro 
U won de Pritzker Prize in 2011, bijna 
twintig jaar na uw leermeester Álvaro 
U won de Pritzker Prize in 2011, bijna 

Siza. Dat is de hoogste prijs die een archi-
tect kan krijgen. Veranderde dat iets?
Souto de Moura: ‘Enorm veel. Ik moet 
daar niet vals bescheiden over zijn, zo’n 
prijs maakt je enorm blij. Barack Obama 
reikte hem uit. Een man die ik zeer be-
wonder. Dankzij die prijs kon ik hem ont-
moeten. In zijn speech sprak hij over het 
stadion van Braga. Hij noemde het een 
democratisch stadion, omdat mensen er 
vanop de rotsen gratis naar het voetbal 
konden kijken. Door die prijs krijg je na-
tuurlijk makkelijker toegang tot nieuwe 
projecten. Dus met of zonder Pritzker 
Prize, dat maakt echt een verschil. Er is 
één groot nadeel. Na die prijs kan je je 
geen fout meer veroorloven.’

Wie bewondert u zelf van al die 
Pritzker Prize-winnaars?
Souto de Moura: ‘Siza, natuurlijk. En Luis 
Barragán (de Spaanse laureaat van 1980, 
red.), omdat hij erin slaagde het modernis-
me te combineren met de tradities. Dat is 
echt niet gemakkelijk. Ik had het daarnet 
over avant-garde. Je moet er eens op le� en: 
alle grote schilders en schrijvers wonen 
in oude huizen. Dat komt, volgens mij, 
door hun obsessie om in hun eigen werk 
avant-gardistisch te zijn. Die willen niet 
worden verstrooid door de omgeving 
waarin ze wonen. Picasso woonde in oude 
huizen en paleizen, terwijl hij geknipte 
vrouwen schilderde.’

Haalt een architect inspiratie uit 
andere vormen van kunst?
Souto de Moura: ‘Ik lees veel en bewonder 
schrijvers als Thomas Bernhard en Enrique 
Vila-Matas. Bernhard heb ik nooit ont-
moet. Maar de vrouw van zijn secretaris 
was een Portugese en toen ik in Salzburg 
een juridisch probleem had, hielp ze. Zij 
zei dat ik Bernhard moest lezen om Oos-
tenrijk te begrijpen. Zijn boek ‘De onder-
spitdelver’ (origineel uitgegeven als ‘Der 
Untergeher’, red.) vertelt de geschiedenis 
van de pianist Glenn Gould. Na dat boek 
kocht ik alles van Bernhard en alle cd’s 
met muziek van Gould.’ 

‘Vila-Matas lees ik zo graag omdat hij 
schrijft over de moeilijkheden die een 
schrijver ondervindt. Net als Rilke en Var-
gas-Llosa. Architecten kunnen niet schrij-
ven. Maar door te lezen hoe schrijvers met 
het schrijverschap worstelen, leerde ik 
over mijn eigen worstelingen.’

Die waren er allicht tijdens de pandemie. 
Dit BMCC-gebouw werd opgetrokken 
terwijl er twee jaar amper kon 
worden gereisd. Hoe moeilijk was dat?

Souto de Moura: ‘Zeer moeilijk. Je kan 
geen architect zijn van aan je bureau 
thuis. Zoals ik al zei: wij zijn geen artiesten. 
Al denk ik trouwens dat kunst altijd maar 
achteraf komt. Fernando Pessoa (de bekend-
ste Portugese schrijver, red.) ging in Lissabon 
ook niet op café zi� en snoeven: ‘Ik heb 
zonet een bundeltje kunst geschreven.’ 
Daar zal de gemeenschap achteraf wel 
over beslissen.’

‘Maar architecten moeten naar hun pro-
ject. Alleen kon ik dat niet. Ik heb nog 
maar de helft van mijn twee longen. Covid 
krijgen zou mijn einde hebben betekend. 
Dus was ik hier één keer vooraf om het ter-
rein te bekijken, één keer toen het project 
op gang kwam en nadien nog een keer of 
twee. Wat heel weinig is. Maar mijn associé 
was hier vaker. En de samenwerking met 
Eric en Niklaas (Soors en Debou� e, van het
architectuurbureau META, red.) was echt fan-
tastisch. Het was uitzonderlijk hoe we op 
dezelfde golfl  engte zaten. We zagen elkaar 
vaak via videocall en ze toonden me de 
vorderingen zeer gedetailleerd.’

Mag ik vragen hoe u de helft van 
uw longen verloor?
Souto de Moura: ‘Ik heb als een gek ge-
rookt. Toen ik bij Siza werkte, rookte hij vijf 
pakjes per dag en ik drie. Tot ik een jaar of 
13 geleden een longontsteking kreeg. 
De dokters zeiden: ‘Je stopt meteen met 
roken, maar zelfs dan heb je maar vijf 
maanden meer.’ Ik leef nog, maar ben toen 
wel gestopt.’

‘Mijn leven wordt helemaal bepaald 
door hoe ik de volgende vijf minuten lucht 
krijg. Ik ben wel een vriend kwijt: mijn 
sigaret. Ik heb heel veel gereisd en gaf les 
in Zwitserland, Italië, Amerika... Heel vaak 
verbleef ik in hotels. En wat doe je dan? 
Op tv is niets, dus je maakt wat notities en 
je kijkt door het raam. Naar het meer in 
Zwitserland, de rivier die door Firenze 
stroomt of de drie torens van Brugge. De 
sigaret was daar altijd bij.’

U bleef wel werken en u doet voort, 
ook al wordt u zeventig. Is er nog een 
project?
Souto de Moura: ‘Er zijn er nog een hele-
boel. Voor mezelf ben ik in Braga een oude 
boerderij aan het verbouwen als weekend-
huis. Negentien jaar lang betaalde de Por-
tugese staat me de laatste schijf voor dat 
sta dion in Braga niet uit. Toen ik dat proces 
onlangs won en ze me die som mét intrest 
moesten betalen, was de vraag: ‘Wat doe ik 
met dat geld?’ Ik heb me een oude Porsche 
356 gekocht, en die boerderij.’

U zei daarnet dat schrijvers en 
schilders in oude huizen wonen. 
Hoe woont u zelf?
Souto de Moura: ‘In een huis dat ik zelf 
ontwierp aan het Praça de Liège in Porto. 
Mijn vrouw hield van die wijk en we had-
den al naar een stuk grond gekeken. Maar 
op dat plein bouwde ik een huis voor een 
klant, tot die fi naal om persoonlijke rede-
nen besliste toch niet te verhuizen. Ik kon 
het van hem overkopen en hij moest pas 
een jaar later zijn geld hebben. Daar wo-
nen we nu. En weet je wat? Álvaro Siza 
een jaar later zijn geld hebben. Daar wo-
nen we nu. En weet je wat? Álvaro Siza 
een jaar later zijn geld hebben. Daar wo-

woont er ook. Na de dood van zijn vrouw 
was hij alleen en mijn vrouw stelde hem 
voor een verdieping te betrekken.’

De twee Portugese Pritzker Prize-
winnaars wonen dus onder hetzelfde 
dak?
Souto de Moura: ‘Fantastisch, toch? 
’s Nachts drinken we samen een whisky. 
En we vinden het zelf grappig als er een 
bus met toeristen passeert. We bedenken 
dat de gids dan zegt: ‘In dat huis wonen 
twee winnaars van de Pritzker Prize.’’

‘Er zit veel 
META in dit 
gebouw’

In procenten valt niet uit te re-
kenen wie nu het meest zijn stem-
pel drukte op het nieuwe BMCC-
gebouw in Brugge: Eduardo Souto 
de Moura of het architectuurbu-

reau META van Eric Soors en Niklaas 
Debou� e. ‘Dat moet ook niet’, glimlacht 
Soors. ‘Eduardo zei: ‘Nous parlons la 
même langue. Dat klopt. Er is veel we-
derzijds vertrouwen. Maar er zit zeker 
veel META in.’ 

Het was hun eerste - en misschien 
niet laatste - samenwerking. Met hun 
ontwerp haalde de Belgisch-Portugese 
tandem de opdracht van de stad Brug-
ge binnen. Met een onwrikbaar budget: 
40 miljoen euro. Voor een gebouw waar 
beurzen, congressen en vergaderingen 
zullen plaatsvinden, met catering, met 
een ondergrondse parking voor 124 au-
to’s en een parking voor 200 fi etsen. 

‘Dat was enorm moeilijk, ook omdat 
je in de heel korte fase van de competi-
tie, meteen een aannemer met de juiste 
input mee moest hebben. Je doet je 
best and fi nal off er. Nadien kan je je 
ontwerp nog wel wat bijsturen, maar 
je weet dat je geen extra geld meer kan 
vragen. De werf is opgestart in 2019. 
Niet zolang nadien kwam de pandemie, 
maar al bij al is de impact daarvan niet 
zo enorm geweest. Alleen in april 2020 
lag de werf twee weken stil.’

Met een oppervlakte van 4.500 
vierkante meter midden in een door 
Unesco beschermde stad, vroegen de 
META-architecten zich natuurlijk af of 
dat plein de ideale plaats was voor een 
gebouw met een beursfunctie. Kijk naar 
Kortrijk, Gent, Leuven: overal vind je 
die - vaak lelijke - expohallen buiten de 
stad. ‘Maar dat maakte het interessant. 
Er zijn niet het hele jaar door beurzen. 
Dus bedachten we die glazen sokkel 
met wanden die opengezet kunnen 
worden. Zo krijg je een overdekt plein, 
wat het contact met de buurt vergroot. 
Met de uitkraging maakt het gebouw 
een uitnodigend gebaar naar bezoeker 
en omwonende. Daglicht komt via 
het dak.’

META tekende eerder onder meer 
de dakserre van Agrotopia in Roeselare, 
gebouwen M en O op de campus Drie 
Eiken van de Antwerpse Universiteit in 
Wilrijk en de sociale woningen Bogerse 
velden in Lier. Dit was totaal nieuw, 
maar Soors en Debou� e vonden dat 
vanzelfsprekend een uitdaging. Maar 
hoe reageert de buurt? Een dame uit 
een café op de hoek is niet blij. ‘Op het 
plein was vroeger een markt en konden 
we parkeren. Dat is nu weg.’ 

Het is een reactie die Soors niet uit 
het lood slaat. En hij vertelt nog deze 
anekdote. ‘Een maand geleden kreeg de 
burgemeester van Brugge een brief van 
een bezorgde buur. Hij had vastgesteld 
dat het voegwerk, dat we ruw lieten 
doen, er anders dan anders uitziet. Hij 
voelde de plicht dat toch te melden. 
(glimacht) Die bezorgdheid was mooi, 
maar niemand moet schrik hebben. En 
wij zijn zeer trots op dit project.’ RVP

4.500 m2
Met een oppervlakte van 
4.500 vierkante meter in een 
door Unesco beschermde stad, 
vroegen de architecten van het 
Antwerpse bureau META zich in 
eerste instantie af of het plein 
in Brugge de ideale plaats was 
voor een gebouw met een 
beursfunctie.

Architecten kunnen 
niet schrijven. Maar door 
te lezen hoe schrijvers 
met het schrijverschap 
worstelen, leerde ik over 
mijn eigen worstelingen.

Profi el

Eduardo Souto de Moura (69) 
werd geboren in Porto en woont 
daar ook vandaag nog. Hij stu-
deerde eerst beeldhouwkunst, 
maar schakelde dan over naar 
architectuur. Als jonge architect 
ging hij in de leer bij Avaro Siza, 
vanaf 1980 werd hij zelfstandig. 
Sindsdien tekende Souto de Mou-
ra tal van gebouwen in Portugal, 
maar ook elders in Europa. Heel 
bekend is zijn ontwerp van het 
voetbalstadion in Braga, bij ons 
was hij de architect van het crema-
torium in Kortrijk. Het BMCC in 
Brugge is zijn tweede Belgische 
project. Souto de Moura gaf les in 
onder meer Genève, Parijs, Dublin 
en Lausanne en is als professor 
verbonden aan de universiteit van 
Porto. In 2011 won hij de Pritzker 
Prize, in 2013 de Wolf Prize.
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