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Megalomanie werkt. Voor de ware megalomaan is architectuur de ontwerpdiscipline of 

choice. Wie heeft de grootste. 

 

Hoe maak je megalomanie? Zo. Zet een dictator en een architect samen aan de 

tekentafel. Neem een forse greep uit de architectuurgeschiedenis. Combineer een en 

ander, zonder op de goede smaak te letten. Het resultaat moet zodanig overweldigen 

dat een gewone sterveling zich er nietig als een vlo bij voelt. Waar doorsneelijders aan 

grootheidswaanzin in psychotherapie gaan, heeft de machtige politieke of religieuze (en 

meestal mannelijke) megalomaan vrij spel. Een megalomaniak wil zichzelf boven de tijd 

plaatsen, iets wat de bouwers van de Chinese muur, slot Neuschwanstein en de 

Egyptische piramiden (nu gewaardeerd cultureel erfgoed) ook nastreefden.  

Op filmbeelden zitten Adolf Hitler, gemankeerd architect en kunstenaar en zijn paladijn, 

architect Albert Speer gehurkt te kijken naar de maquette van de door hen gedroomde 

wereldhoofdstad Germania, gepland in een daarvoor ingrijpend veranderd Berlijns 

stadscentrum. Recentelijk maakte een microcamera de afschuwwekkende omvang van 

het plan pas echt duidelijk. Er zou onder meer een Hal van het Volk verrijzen met een 

domvormige koepel van 320 meter hoogte en een diameter van 250 meter. De hal zou 

plaats bieden aan 180.000 man waardoor er zelfs wel eens een mistvorming of lichte 

neerslag zou kunnen ontstaan. Germania zou voor het aftreden van Hitler ergens tussen 

1950 en 1964 klaar moeten zijn voor het beoogde Duizendjarige Rijk. En daarna? De 

‘Ruinenwerte’ gebouwen zouden door het gebruik van mooie bouwmaterialen even 

indrukwekkend moeten vervallen als de ruïnes uit de Griekse en Romeinse Oudheid. 

Wat de Nazi’s door de oorlogsinspanningen niet lukte, lukte de Roemeense dictator 

Nicolae Ceauşescu bijna. Hij legde hele volksbuurten in Boekarest plat, om op die plek 



zijn neoclassicistische paleis naar Stalinistisch model te bouwen. Dat was bijna gereed 

toen opstandige Roemenen hun Genie van de Karpaten en zijn vrouw in de 

kerstvakantie van 1989 zo goed als live op tv afmaakten. Later is de nieuwe regering er 

maar in getrokken.  

Tot dan toe was het 19de-eeuwse Paleis van Justitie dat boven de Brusselse 

binnenstad uittorent het grootste Europese gebouw met een publieksfunctie. Ook hier 

moest het formaat de gebruiker ontzag inboezemen, en ontbreekt het 

vertrouwenwekkende gevoel dat zonder willekeur recht wordt gesproken.  

Dictatoriale persoonlijkheidscultus komt nu alleen voor bij (ex-)communistische 

potentaten of bij tijd en wijle in Afrika. Daar liet Jean-Bédel Bokassa zich in 1977 als een 

Centraal Afrikaanse empereur kronen. Waarmee hij de Franse voormalige kolonisator 

letterlijk naar de kroon stak.  

 

Ondergronds volkspaleis 

Megalomanie kan gemeenschapsgevoel opwekken. De kracht van 

gemeenschapsgevoel is een tegenwoordig veronachtzaamd aspect van het 

(megalomane) communisme. In het theatergedicht ‘Inbesitznahme der großen Metro 

durch die Moskauer Arbeiterschaft am. 27. April 1935’ beschrijft de (Oost-)Duitse 

toneelschrijver Bertolt Brecht hoe 80.000 Sovjet-arbeiders na hun dagelijks werk in 

Moskou een ondergrondse aanlegden. Ze richtten het in als een waar volkspaleis, met 

kitscherige maar marmeren zuilen en kristallen kroonluchters die zíj mooi vonden: de 

massa als veelkoppige megalomaan.  

Nederland ontbeert megalomanie, constateerde de Tsjechische schrijver Karel Čapek* 

in 1932. “Afgezien van het Haagse Vredespaleis en de Amsterdamse Beurs stuit je op 

geen uitbundige monumentaliteit, geen pathetische proporties en geen afwijking van de 

normen in een dergelijk klein land. […] Nergens kwantitatieve pronkzucht, nergens een 

extatisch of krampachtig gebaar, nergens elefantiasis of overgeproportioneerdheid. Hier 



houden de mensen zich niet voor de gek met grootheidswaan.” Toen de filmregisseur 

Alfred Hitchcock eind jaren dertig zijn curieuze spionagefilm Foreign Correspondent in 

Nederland opnam zocht hij dan ook tevergeefs naar een internationaal overtuigend 

regeringsgebouw. Uiteindelijk vervulde het huidige Tropenmuseum in Amsterdam die 

rol, vanwege de imposante trappenpartij.  

Onze megalomanie uit zich wellicht vooral in het droogleggen van polders die zich na 

voltooiing decent aan het oog onttrekken. Zo ontwierp architect Erick van Egeraat voor 

de Olympische winterspelen in 2014 een Rusland-vormig eiland in de Zwarte Zee, 

waarvan de bijzondere vorm natuurlijk alleen vanuit de lucht te zien is. Net als die van 

de spectaculaire palmvormige archipel voor nieuwe rijken in Abu Dhabi.  

 

Mega-decoratief 

Megalomanie werkt ook bij vormgeving. Voor zover de megalomaniakale ontwerper 

zichzelf niet als Zonnekoning profileert wordt het formaat van producten ad absurdum 

opgeblazen, een peperdure limited edition uitgegeven of wordt een overdaad aan luxe 

materialen of glimmers gebruikt. Sinds kort doet zich in de Nederlandse vormgeving, bij 

Moooi met name, ook een staaltje van overproportionering voor die zowel met 

megalomanie als decorationalisme flirt. Je vraagt je af of je over twintig jaar nog verschil 

ziet tussen een salon op een Moskouse miljonairsbeurs – vol schemerlampjes, dorische, 

goud getopte spiegelzuilen, hevig gecapitonneerde meubels met kwastjes, krulpoten en 

kristal – en een vergelijkbaar zinnenprikkelend Moooi-interieur dat via een neo-

bourgeois stijl in tegengestelde richting op het decorationialisme afstevende. 
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