








'Elk gebouw is een 
research & development' 

l=ORM FOLLOWS FUNCTION.' DE INHOUD BEPAALT DE VORM. PHILIPPE VAN GOETHEM HERHAALT HET ENKELE KEREN IN DE LOOP 

VAN HET GESPREK. HIJ IS, SAMEN MET ONDER MEER OPRICHTER PAUL STORME, EEN VAN DE VIER PARTNERS VAN HET 'ARCHITEK

TFNBURO' STORME / VAN RANST (SNR), EEN VAN DE GROOTSTE BUREAUS VAN HET LAND. S/VR IS GEVESTIGD AAN DE VOLHAR

DINGSTRAAT IN ANTWERPEN. MET DE RENOVATIES VAN HET CASINO KURSAAL IN OOSTENDE, HET FLAGEYGEBOUW, HET FORTIS

COMPLEX AAN DE KONINGSSTRAAT IN BRUSSEL, EN NU DE VRT-GEBOUWEN AAN DE REYERSLAAN, IS SNR DEFINITIEF 'INCON

TOURNABLE'. 

Philippe Van Goethem (1960) studeerde aan het Sint-Lukasin

stituut in Brussel. Hij herinnert zich onder meer ingenieur-archi

tect Heinrich Sermeus en diens enthousiasme voor het patrimo

nium. 'Sermeus, die lid was van de Koninklijke Commissie van 

Monumenten en Landschappen, leerde me dat gebouwen niet 

alleen een bouwhistorische, maar ook een economische en een 

organisatorische waarde hebben.' Dat uitgangspunt kwam Van 

Goethem alvast goed van pas bij zijn eindwerk: een onderzoek 

naar de mogelijke herbestemming van de Dossinkazerne in Me

chelen. Van Goethem stelde vast dat Mechelen in het begin van 

de jaren 1980 acht tot tien musea had, maar geen duidelijke mu

seumstructuur. Hij stelde dan ook voor die - noodzakelijke -

structuur op te richten in de voormalige infanteriekazerne. 

Toen hij in 1984 afstudeerde, had Van Goethem al begrepen dat 

de computer voor architecten een erg belangrijk hulpmiddel zou 

worden. Hij zocht en vond bij het studiebureau 1TH een stage

plaats waar hij die nieuwe technologie onder de knie zou kunnen 

krijgen. Twee jaar later werd hij medewerker bij SNR. In 1998 

werd hij er partner. 

'Jef Van Ranst overleed in 2001. Ik heb nog les van hem gekre

gen. Zijn aanpak is mij altijd bijgebleven: zeer praktisch en doel

gericht. Ik herinner me nog zijn allereerste les. Er was geen lo

kaal, dus verzocht hij de twee leerkrachten die in de leraarska

mer zaten om plaats te ruimen. De les ging door in de leraars

kamer. Van Ranst gaf altijd heel evidente, pertinente voorbeel

den. Zo wees hij erop dat je bij de inrichting van een bureau re

kening moest houden met de links- of rechtshandigheid van de 

gebruiker. Ik solliciteerde al voor mijn stage bij hem. Hij ant

woordde: "Ik heb geen werk voor u. Alleen als u zelf werk kunt 

meebrengen, mag u komen." Na mijn stage was er ineens over-




















