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How much does your building 
weigh, Mr Foster?
Regie Carlos Carcas en Norberto López Amado, Spanje/Engeland 2011

Om meteen maar de vraag uit de titel te beantwoorden: 5328 ton. Het 
gebouw waarover de vraag gesteld wordt door een collega-architect is het 
Sainsbury Centre for Visual Arts in Norwich, Engeland dat Foster relatief 
vroeg in zijn loopbaan ontwierp (en waarover in de Engelse pers nogal wat 
lawaai ontstond). Het antwoord is op zichzelf niet zo interessant, wel Fos-
ters reactie, het richt zijn aandacht op materiaalgebruik in zijn gebouwen, 
op hun ‘gewicht’, in letterlijke en figuurlijke zin. In het begin van de docu-
mentaire zien we Foster, als piloot, vliegen hoog boven het viaduct van Milau in Frankrijk, zijn eigen ontwerp, later 
zien we hem ook skiën in een marathon in weidse sneeuwlandschappen. De maker van de documentaire die het 
biografische element niet mijdt, wil hier zeker een parallel trekken tussen Fosters persoonlijke leven en zijn werk: 
uitdagingen aangaan, niet opgeven en de ruimte naar zijn hand zetten. 

Wanneer je een gebouw van Foster binnenloopt hoef je niet te 
bukken, de ruimte is een essentieel onderdeel van het ontwerp en 
speelt een eigen rol. Wij associëren hem met het gigantische Beij-
ing Airport, waar je aan alle kanten doorheen kan kijken, het Hearst 
gebouw in New York, qua hoogte een be-
scheiden wolkenkrabber maar belangrijk 
bij de start van zijn loopbaan, Masdar 
City, het stedelijk experiment in Abu 
Dhabi, de Millennium Bridge in Londen 
en de verbouwing van de Reichstag in 
Berlijn (het eerste ontwerp werd afgewe-
zen: kan het voor wat minder?). Velen 
van ons hebben rondgewandeld in de 

wel bijzonder ruimtelijke koepel, het meest spectaculaire onderdeel van de verbou-
wing. In de documentaire zien we niet alleen ‘the finished product’, maar ook de vaak 
hobbelige weg ernaartoe, via het ontwerpproces, in het begin letterlijk aan de keuken-
tafel, via zijn verhuizing van New York naar Londen, persoonlijke tragedie en natuurlijk 
ook financiële perikelen. Aan het eind zien we hem skiënd, ondanks zijn ziekte, uit het 
beeld verdwijnen, de boodschap is: volhouden, nooit opgeven. 
Dit alles, en natuurlijk veel meer, kunt u zien in deze schitterend gefilmde documentaire 
die het werk van Foster prachtig weergeeft.

World Port Center in ons eigen Manhattan aan de Maas, Wilhelminakade 965 (Kop van Zuid) is 
ontworpen door Sir Norman Foster. 

Na het geweld van de grote gebouwen en de 
diepgaande beschouwingen laten we ons mee-
nemen door de woonplek van de Nederlandse 
ambassadeur die in de ambassade behalve 
werkt ook woont, gewoon, net als ieder ander, 
met een handdoekenrekje en een radiator die op 
een onhandige plek staat. Terwijl we tot nu toe 
weinig vernomen hebben over de ‘belevenis’ van 
de besproken gebouwen door de bewoners of 
gebruikers, krijgen we nu een rondleiding door 
een bewoner, de ambassadeur, die overigens van 
origine architect is. Hij is een bewonderaar van 
Koolhaas en prijst de unieke maatvoering van de 

woning, de functionele waarde, de kleuren en bv. een schijnbaar onbelangrijk aspect: er is 
nergens behang! Hij neemt ook de hele ambassade mee in zijn verhaal die hij natuurlijk kent 
als geen ander, en ziet het gebouw als ‘Nederland aan de Spree’.   

Intererieur Nederlandse 
ambassade, Berlijn

Fenster zum Hof  
Wonen in de Nederlandse ambassade  
regie Markus Heidingsfelder, Duitsland 2007
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