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Ernst Waterbolk & Willemijn Wilms Floet 

Studentenontwerp-
tentoonstelling '84 

Onlangs is aan de afdeling Bouwkunde van de 
TH-Delft voor het eerst een overzichtstentoon-
stelling van studentenontwerpen gehouden. 
Er waren zestig plannen te zien, van eerstejaars-
tot en met afstudeerwerk. Vijftien plannen 
zouden dooreen jury uitgekozen worden. Deze 
zouden nader beschouwd worden en zo een 
beeld van de heersende ontwerpopvattingen 
moeten geven. 

De grootte en veelzijdigheid van de afdeling 
maken het moeilijk een volledig en duidelijk 
beeld van de heersende ontwerpopvattingen te 
geven. Er wordt wat betreft probleemstellingen 
op verschillende manieren gedacht en er wor-
den evenzo vele verschillende plannen gemaakt. 
In het verleden heeft men speciale docenten 
aan willen stellen om een kader te verschaffen 
ten einde inzicht en overzicht te ontwikkelen 
met betrekking tot de diverse ontwerpopvat-
tingen op de afdeling. Helaas is dat nooit goed 
gelukt. Sterke persoonlijkheden die in het ver-
leden hebben geholpen het kader te definiëren 
zijn verdwenen of functioneren slechts in 
kleine kring. 
Het probleem speelt op dit moment des te 
sterker, omdat de school als geheel zich in een 
moeilijke periode bevindt. Door de opgelegde 
inkrimping verarmt en versplintert het onder-
wijs, de verschillende vakgebieden worden uit 
elkaar getrokken in de strijd om arbeidsplaat-
sen. 
De studieduurverkorting betekent voor studen-
ten een extra moeilijkheid om uit de vele op-
vattingen een gerichte eigen visie over het vak 
te ontwikkelen. Daarom kwam het initiatief 
van studentenzijde voor de tentoonstelling op 
een goed moment. De overzichtstentoonstel-
ling zou het mogelijk kunnen maken dat stu-
denten hun eigen positie verduidelijken en die 
plaatsen binnen die van de school als geheel. 
Wellicht kan een beeld van opvattingen ont-
staan dat ook zijn vruchten buiten school 
afwerpt. 

Het beeld dat deze eerste tentoonstelling heeft 
opgeleverd is ons inziens matig representatief 
en oppervlakkig. Dit zullen wij in een verslag 
van de gebeurtenissen laten zien. Vervolgens 
zullen wij een aantal voorstellen doen voor 
een tweede tentoonstelling aan de hand van 
een nadere beschouwing van diens positie en 
functie. 

Verslag 

Op de openingsdag van de tentoonstelling 
vond het spektakel rond de keuze van de 
vijftien plannen door een (deskundige) jury 
plaats. 
Elk plan was gepresenteerd door tekeningen, 
maquettes en een A4-tje waarop de ontwerpers 
hun ideeën toelichtten. Iedereen kon werk 
inzenden, maar er was naar gestreefd van ieder 
atelier één project tentoon te stellen. Deson-
danks was niet ieder atelier vertegenwoordigd 
bij de tachtig ingezonden plannen. 
De jury - Hans van Dijk, Herman Hertzberger, 
Otocar Macel, Petrus Schmidt en Daan Vitner -
had de opdracht gekregen om vanuit hun eigen 
beroepskader de vijftien meest interessante en 
representatieve plannen op hun ontwerpideeën 
en opvattingen te selecteren. Deze beroepska-
ders waren: de architectuurkritiek, de archi-
tectenpraktijk, de architectuurgeschiedenis en 
het architectuuronderwijs in Delft en Eindho-
ven. Voorafgaand aan de planbespreking was 
slechts twee minuten tijd beschikbaar om elk 
plan te bestuderen. Een wel zeer drukke dag 
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Een druk bezochte tentoonstellingszaal. Herman Hertzberger aan het woord. 

Eclecticistische architectuur van Alvar 
Aalto, 1953. 

voor de jury. Voor een beoordeling in eerste 
instantie werden twintig plannen uitgekozen. 
Tijdens de rondgang door de tentoonstelling 
die door een grote - voornamelijk uit studen-
ten bestaande - groep mensen gevolgd werd, 
werden al ras de stokpaardjes van stal gehaald. 
Herman Hertzberger beschouwde de w.c.'s in 
de plannen en prees daarbij de naïviteit van de 
ontwerpers die men zo schijnt te missen in de 
ouderejaarsplannen. 
Schmidt vertelde onder andere dat hij op zoek 
was naar ecologische principes en zonnecollec-
toren, maar strandde daarbij helaas op een 
gigantische, ordinaire glaskap. Hans van Dijk 
leek op zoek te zijn naar extreme allesvernieu-
wende concepten maar degene die hij tenslotte 
vond gaf niet veel hoop voor de toekomst. Hij 
beperkte zich verder tot wat aanvullende op-
merkingen. De rol van Vitner en Macel bleef 
tot het einde onduidelijk door hun geringe 
bijdragen in de discussie. 
Vooralsnog verliep de bespreking van de eerste-
jaarsplannen voorspoedig. Men ging vrij nauw-
keurig op de plannen in: intenties, ideeën, 
gebruik van middelen en resultaten werden 
besproken. 
Het gebrek aan een afgebakende visie bij stu-
denten was duidelijk aan de ontwerpen af te 
lezen. Hans van Dijk wees op het wijd verbreide 
eclecticisme in de plannen waaruit vele invloe-
den spraken. Herman Hertzberger legde de 
nadruk op de waarde die aan consistentie en 
begrip van middelen moet worden gehecht. 
In het verloop van de discussie kostte het steeds 
meer moeite om geconcentreerd en overzich-
telijk op de plannen in te gaan. De ouderejaars-
plannen werden nauwelijks besproken waarbij 
men bovendien veelal niet verder kwam dan 
een beschouwing van de gebruikte vormen, 
terwijl men er bij de eerstejaarsontwerpen juist 
voor schuwde hierover discussie te voeren. De 
ouderejaarsplannen bleken zich door de com-
plexiteit van de uitwerking in dit kader moei-
lijk voor een diepgaande beschouwing te lenen. 

Keuze 15 plannen 

Aan het slot van de beoordelingssessie waren 
elf plannen ten tonele gevoerd om met het 
publiek bediscussieerd te worden. Over zes 

plannen bestond reeds overeenstemming. De 
discussie ging echter nauwelijks meer over de 
plannen, maar over de beoordelingscriteria en 
de representativiteit van de keuze. Er bestond 
verwarring tussen het publiek en de jury over 
wat onder representatief voor de school ver-
staan moest worden. Het publiek verlangde 
een overzicht van heersende en mogelijk ver-
nieuwende ideeën. De jury verontschuldigde 
zich door zich te beroepen op de korte voor-
bereidingstijd en de onduidelijk geformuleerde 
opdracht. De jury verwees ook naar het grote 
invloedenveld binnen de plannen waardoor 
het moeilijk was hier greep op te krijgen. De 
toelichtingen bij de ontwerpen functioneerden 
daarbij ook niet in de discussie. De jury kende 
de achtergronden van de plannen niet en had 
dan ook duidelijk moeite om preciese pro-
bleemstellingen en ontwerpopvattingen te 
benoemen. De jury koos de vijftien plannen 
intuïtief op persoonlijke voorkeuren. 

Op het eerste gezicht vallen een aantal zaken 
aan de vijftien gekozen plannen op. Het zijn 
ontwerpen voor kleinere en wat grotere utili-
teitsgebouwen en kleine series luxueuze wo-
ningen. De plannen zijn op meerdere niveaus 
doorgewerkt, zorgvuldig getekend en gepre-
senteerd. 
Er zijn een aantal terugkerende thema's in te 
herkennen. Programma's worden vertaald in 
uitgewerkte, bruikbare plekken, die in bewe-
ging opeenvolgend ervaren kunnen worden. 
De plekken manifesteren zich 6f als accenten, 
6f nestelen zich zelfs kolkend in neutrale, 
witte ruimten. De voorzichtige accenten keren 
terug in de vorm van gekleurde puien, afge-
ronde hoeken, hekjes en vides. Zowel frag-
menten uit de ontwerptaal van de modernen 
als uit die van de forumbeweging zijn in de 
verschillende ontwerpen terug te vinden. 
Toch spreken er weinig specifieke ontwerp-
opvattingen uit de plannen. Het zijn genuan-
ceerde produkten waaruit de overwegingen 
(zeker in kort tijdsbestek) moeilijk afleesbaar 
zijn. De jury beperkte zich in haar oordeel dan 
ook tot meer algemene opmerkingen over de 
doelmatigheid van gebruikte vormen en het 
begrip van middelen dat uit het materiaal 
sprak. 

Beschouwing 

De ontwerpen die op de tentoonstelling te 
zien waren kunnen niet als representatief 
voor de gehele afdeling beschouwd worden. 
De probleemstellingen die uit de plannen 
spraken waren vooral van architectonische 
aard. Plannen waarvan de probleemstellingen 
betrekking hebben op stedebouw, volkshuis-
vesting, milieu, restauratie en techniek ont-
braken. Het is de vraag of zulke plannen zich 
voor een dergelijk evenement lenen, omdat 
deze probleemstellingen vaak complex en 
moeilijk toegankelijk zijn. Afbakening in de 
planbespreking levert in ieder geval een niveau 
waarop ontwerpen en opvattingen vergeleken 
kunnen worden op. Afbakening is ook bepa-
lend voor de bespreking. 
Het was opvallend dat de wel aanwezige sociale 
woningbouw-ontwerpen amper in de bespre-
king aan bod kwamen; slechts één van de 
vijftien uitgekozen plannen behoorde tot die 
categorie. De problematiek van de sociale 
woningbouw bleek ongrijpbaar voor de jury, 
ondanks de naam van de afdeling op dit gebied. 
Dat is betreurenswaardig. Stadsvernieuwing, 
energiebewust bouwen, zelfwerkzaamheid, 
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renovatie, kosten- en kwaliteitsonderzoek, 
programma- en flexibiliteitsonderzoek zijn 
actuele thema's die in veel projecten aan de 
orde komen maar niet besproken werden op 
de tentoonstelling. 
Ook verschillen in benaderingswijze die uit de 
ontwerpen afleesbaar waren bleven door de 
jury onopgemerkt. Juist deze typeren de di-
verse ateliers op de afdeling ten opzichte van 
elkaar en vormen veelal de basis vanwaaruit 
studenten opvattingen ontwikkelen. Er zijn 
twee uitersten in te onderscheiden. Aan de 
ene kant zijn er ateliers die het ontwerpen 
beschouwen vanuit een bepaalde architecto-
nische visie. Aan de andere kant zijn er ate-
liers die het accent leggen op een planmetho-
dische benadering van het ontwerpproces. De 
beide benaderingswijzen veronderstellen hun 
eigen criteria waarop plannen beoordeeld 
kunnen worden. Voor een bespreking van 
onderwijsresultaten kan dit als een criterium 
gelden, waarop juryleden gekozen worden. 

Op de eerste tentoonstelling bleek het moeilijk 
een ingang te vinden om de plannen op een 
gelijkwaardige manier bespreekbaar te maken. 
De tentoonstelling heeft wel laten zien dat er 
behoefte bestaat aan een bredere discussie 
over ontwerpopvattingen die op en buiten 
deze afdeling bestaan. 

Uitwissel ingskanalen 

Op de afdeling bestaan een aantal kanalen 
waarlangs opvattingen uitgewisseld en ontwik-
keld kunnen worden. Deze zullen we nagaan 
om te kijken welke functie de studentenont-
werptentoonstelling hierbinnen kan vervullen. 
Het afdelingsblad B-nieuws is inhoudelijk 
sterk achteruit gegaan. Binnen het tijdschrift 
O wordt wel in breder verband aan opvattin-
gen gewerkt. Helaas blijken de resultaten 
slechts incidenteel binnen het onderwijs te 
functioneren. 
Er zijn op de afdeling verschillende soorten 
presentaties van werk die verschillende doelen 
beogen. We kennen een eerstejaarstentoonstel-
ling, projectbeoordelingen, openbare afstudeer-
peilingen en sinds kort een tentoonstelling van 
afstudeerprojecten. 
De eerstejaarstentoonstelling vervult een 
duidelijke functie voor het projectonderwijs. 
Studenten kunnen zien wat er in de verschil-
lende ateliers gemaakt is en kunnen een be-
wustere keuze maken voor een volgend project. 
Mentoren profileren zich ten opzichte van 
elkaar. 
De projectbeoordelingen functioneren in nog 
kleinere kring, namelijk voor de projectgroep 
en geïnteresseerden. 
De afstudeerpeilingen en de onlangs gehouden 
afstudeertentoonstelling vervullen een minder 
duidelijke functie. De peilingen hebben vooral 
een interne functie als persoonlijke beoorde-
ling en kwaliteitscontrole. De nadruk ligt niet 
op het in bredere kring presenteren van opvat-
tingen. Slechts enkelen weten wel van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. De onlangs 
gehouden afstudeertentoonstelling liet veel 
zorgvuldig tekenwerk zien, echter weinig dui-
delijk geformuleerde opvattingen. De functie 
lag, zoals uit de keurige visitekaartjes bij de 
tekeningen bleek, op een ander terrein. 

Voor het uitwisselen van ontwerpopvattingen 
blijken er op afdelingsniveau dit moment nau-
welijks kanalen te functioneren. Op dit niveau 

Petrus Schmidt aan het woord tijdens de jurering. 

kan de studentenontwerptentoonstell ing een 
belangrijke rol gaan vervullen. Actuele opvat-
tingen zijn nu echter nog niet duidelijk en 
volledig naar voren gekomen. 
Voor een duidelijkere articulering van overwe-
gingen en opvattingen waarvan een plan getuigt, 
staan binnen het kader van een studententen-
toonstelling meerdere wegen open. Een ten-
toonstelling kan meer vanuit de ateliers opgezet 

zijn. Verschillende ateliers staan voor verschil-
lende benaderingswijzen, die vrijwel altijd hun 
weg naar de daar gemaakte ontwerpen vinden. 
Door de continuïtei t van de ateliers heersen er 
vaak duidelijkere opvattingen. Binnen een 
atelier kunnen plannen geselecteerd en tot 
gezamenlijke inzet gemaakt worden. Wel moet 
het voor buitenbeentjes mogelijk blijven zich 
op de tentoonstelling te profileren. Een voor-
beeld van een dergelijke atelierpresentatie 
vindt men aan de AA1 in London. Hier vindt 
aan het eind van elk studiejaar traditioneel 
een grote tentoonstelling van de gemaakte 
ontwerpen plaats. Het materiaal wordt per 
atelier door studenten en leiding uitgekozen. 
De ateliers zijn gericht op langdurige ontwik-
keling van ideeën en profileren zich onderling 
op de tentoonstelling. Tentoonstelling en cata-
logus geven zo direct een beeld van de school 
als geheel. 
Ook bestaat de mogelijkheid van een meer 
thematisch gerichte tentoonstelling. In Berlijn 
was onlangs door studenten een tentoonstel-
ling georganiseerd rond het thema 'Berlijn-
Metropool' . Verschillende mensen binnen de 
school hadden bij wijze van eenmalige opdracht 
aan het thema gewerkt. Zo ontstaat de moge-
lijkheid om opvattingen aan de hand van een 
thema te vergelijken en op hoger niveau te 
brengen. 
Deze meer theoretische aanpak staat qua vorm 
dichter bij die van de prijsvraag. Door nauw-
keurige afbakening van thema's en programma 
en vooraf geformuleerde kwaliteitscriteria kan 
een duidelijker resultaat ontstaan. De Kruis-
pleinprijsvraag is hiervan een voorbeeld. Bij 
deze prijsvraag werden ideeën rond het thema 
flexibiliteit verzameld en vergeleken. Het gaf 
de stand van zaken van een langdurige ontwik-
keling in het denken rond het thema weer. De 

1. AA = Architectural 
Association, 
Architectuurschool te 
Londen. 

Ontwerp gemaakt binnen het atelier 
van Zaha Hadid aan de AA te Londen. 
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resultaten werden geordend in twee boekjes 
en kunnen verder gebruikt worden. Het inte-
ressante van deze prijsvraag is, dat juist onze 
afdeling een belangrijke rol speelde in de ont-
wikkeling van ideeën rond dit thema. De grote 
hoeveelheid inzendingen van mensen van de 
afdeling toont dit aan. Aan de school ontwik-
kelde ideeën kunnen zo hun weg naar de prak-
tijk vinden. 

Voorstellen 

De tentoonstelling heeft in ieder geval laten 
zien, dat er onder studenten van de afdeling 
behoefte bestaat aan een verduidelijking van 
opvattingen. Op dit moment ontbreken de 
kaders waarbinnen opvattingen geplaatst en 
op lange termijn, ontwikkeld kunnen worden. 
De tentoonstelling kan als terugkerende ge-
beurtenis bijdragen aan het op langere duur 
ontwikkelen van opvattingen binnen de af-
deling. Een duidelijk beeld van opvattingen 
bevordert ook de verhouding met de buiten-
wereld. 
We doen hiertoe de volgende voorstellen: 

1. Aan de tentoonsteling worden ieder jaar 
thema's gekoppeld, waardoor het werk 
bespreekbaar wordt. 

2. De voorbereidingen worden gericht op de 
thema's. Selectie, jurering, lezingen en na-
beschouwing worden rondom de thema's 
georganiseerd. 

3. De ateliers dienen in vroeg stadium inge-
schakeld te worden. Schrifteijke ontwerp-
toelichtingen kunnen in het projectonder-
wijs ingevoerd worden. 

4. De organisatie dient volledig in studenten-
handen te blijven. 

5. De afdeling dient de continuïteit van de 
tentoonstelling te verzekeren door middelen 
ter beschikking te stellen. 

El Lissitzky, Tatlin aan het werk, 1920. 


