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1969: commentary on the first student faculty board (FSR)

was still a weekly publication. New rubrics 
were introduced: the bookrubric, the ‘is that 
architecture?!’-rubric, and the Stylabus at the 
back, with information from the student 
association Stylos.

Joris Molenaar, founder and director at 
Molenaar & co architects, remembers: "I was a 
member of the Stylos board and I wrote the 
articles for Stylabus. I handed the material for 
copy in at the Bnieuws secretary. I also wrote 
some independent pieces, for example about 
the ‘pile dwellings’ in Rotterdam, designed by 
Piet Blom. This was after a guest lecture from 
Rem Koolhaas and Gerrit Oorthuys, which 
made me very critical about the Marxist 
ideology that was taught at the faculty. This 
ideology was against designing for the 
middle-class taste. It also made me critical 
about the humanistic architectural ideology of 
the structuralism. Thus I was indignant about 
the acceptance of the city of Rotterdam of the 
pile dwellings with their structuralist story. 
I felt that it was allowed to be this critical in 
Bnieuws, the only censorship that I remember 
was self-censorship from the writers."

In 1990, due to ever present budget cuts, 
Bnieuws became a smaller magazine (A5-size) 
of 40 pages, which was published every two 
weeks.  This was accompanied by the 
introduction of a new name: ‘Pentagram’, 
referring to the five master tracks that were in 
existence at the time. Two steps were taken 
into molding the production process into the 
state that we now know: Bnieuws was no 
longer published solely in black and white, but 
the typical TU Delft blue was added. Also 
content could from now on be handed in 
either on paper or on a floppy disk. 
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Bnieuws is inseparably connected to the Faculty of Architecture and the Built 
Environment. We try to inform everyone about everything that is happening in and 
around the faculty: lectures, interesting research, new (honorary) professors, activities, 
achievements from alumni, tutors, researchers, students… Bnieuws has been around for 
a long time: 48 years to be exact. To better understand what the platform is now and 
what it could be in the future, we dove into our own archives to see what Bnieuws was 
in the past. Interviews with a former Bnieuws reader and Bnieuws contributors help 
create an even better understanding of the inner workings of the magazine. This 
information will become the cornerstone of our upcoming renovations.

what bnieuws was anD what we coulD be
A triP DoWn MeMorY lAne

Bnieuws was founded in 1966 and existed out 
of an eight to sixteen pages weekly publication 
that was sent to the students home addresses. 
Keep in mind, at that time there was no 
internet. Announcements about schedules, 
exams, excursions, lectures, exhibitions etc. 
could only be known through reading Bnieuws 
or checking the signs in the hallways. Hence 
the subtitle ‘announcements of the Faculty of 
Architecture’. Both students and staff were 
dependent of Bnieuws to know what was 
happening where and when. But, as is to be
 expected in a faculty with strongly opinionated 
people, Bnieuws soon also published critical 
pieces and open letters. Such articles were for 
instance addressed to the faculty board or to 
the minister of Education to oppose planned 
budget cuts. 
 
Hugo de Clercq from FARO architecten & 
research was a Bnieuws reader, like many of 
his colleague students, as he remembers: "It is 
a long time ago, but I remember that Bnieuws 
had all the necessary study information. 
Without it, you could not study well or keep up 
with everything that was happening in and 

1978 joris Molenaar on the pile dwellings by Piet Blom

BY lotte DiJKStrA

around the faculty. Back then you received the 
new issues in your mailbox at home, so you 
didn’t have to go to the building at the 
Berlageweg [the old faculty, ed.] That was 
really useful, also because books and 
magazines were quite expensive or available at 
the library, with the chance that someone else 
beat you to the newest issue of a certain 
magazine.
I also remember that sometimes students or 
staff members would write about professional 
content. Some of these articles were actually 
very interesting. Students also published 
activist pamphlets, an after effect of the 
turbulent ’70s, when everything was politics. 
I was very impressed by this when I first 
started my studies, but later it became boring. 
In the ’80s these articles even became whiny 
and sectarian." 

During the ‘70s and ‘80s, Bnieuws slowly 
developed into a more mature magazine, with 
graphics and a well thought-through lay-out. 
The magazine now officially became the 
‘announcements and opinions of the Faculty of 
Architecture and the Built Environment’, and 

Jasper Baas, area developer at the municipality 
of Rotterdam, wrote for Bnieuws at the time: 
"I could combine use and pleasure: I loved and 
love to write and I got paid for it. It was also my 
ambition to make Bnieuws more ‘spicy’, more 
critical, together with my colleague and friend, 
Bart Eijking. In 1993 we refreshed Bnieuws, no 
longer using the name Pentragram. 
Unfortunately, looking back, Bnieuws still was a 
bit amateurish: at least from the perspective of 
a graphical designer. This did not prevent 
making the magazine with pleasure and effort.
The editorial board consisted out of the 
secretary of the faculty and two paid student 
editors: a four-person job. The editor-in-chief 
was also the secretary of the dean. We had to 
contribute two articles every two weeks, the 
secretary collected the submitted articles and 
the activities. The lay-out was done by the 
internal graphical design bureau of the faculty. 

Since Bnieuws was owned by the faculty, the 
magazine had to be primarily informative. 
Together with my collague editor Bart I tried to 
find the boundaries of what was acceptable. We 
made a series of portraits on professors and 
asked critical questions. Also the tone of the 
accompanying articles was sometimes a bit 
vicious and coloured by our own opinions. 
There were some occasions where the editor-in-
chief did not allow us to publish these articles. 
A very clear example of censorship was our 
interview with the then new professor Cees 
Dam. We believed he didn’t bring anything real 
to the table, so we wrote the interview in such 
a way that he was portrayed as a complacent 
man with an astoundingly luxurious office. 
Although Cees Dam prevented the editor-in-
chief from publishing this article, we did 
manage to publish an article about the whole 

procedure two weeks later…"

In the ‘90s a further introduction into the use of 
digital publication techniques created new 
possibilities for graphical publications and the 
use of colour. Slowly the magazine developed 
into what we now know Bnieuws to be: a 
16-page periodical that appears every four 
weeks. In 2009, the last big modernizing step 
was made. From that moment on, Bnieuws was 
also published online, at issuu.com/bnieuws, 
and the use of social media was applied to stay 
in touch with the readers. A new lay-out 
formula was created as well, to prepare Bnieuws 
for the future.

Now, in 2014, we again are thinking about what 
Bnieuws was, is, and could be. To find out, we 
will be working very hard during the Christmas 
Holidays on creating a new Bnieuws platform. 
We do not just want to be a periodical paper 
magazine with news, we want to be a platform 
that serves the entire Bouwkunde community. 
To guarantee a new, improved platform of high 
quality, the next Bnieuws edition will be 
published at the end February. Of course we 
will still communicate interesting events. But 
most importantly: we need you, our readers! Do 
you have ideas or suggestions to make Bnieuws 
the best faculty magazine? What kind of 
platform does our Faculty need? What should 
Bnieuws become?

Good ideas are very welcome: 
bnieuws-bk@tudelft.nl
Like us on Facebook: 
facebook.com/bnieuws.tudelft.nl

1970: the first graphic was on a Russian exhibition by Risselada In 2004 almost 2600 new students, in 1980 'only'  1800... With the Re-USe boxes we went a step further than 1991!

Fijne feestdagen
Ons faculteitsgebouw lijkt wel gemaakt 
om te “ontmoeten”, ondanks de enorme 
ruimte (36.000 m2) is het onmogelijk om 
bij een wandeling in het gebouw geen 
bekende tegen te komen. Vooral de 
“straat’” in BK-city is een plaats waar veel 
gegroet wordt: van een beleefd knikje, of 
een eenvoudig hello, hoi, hola, 
buongiorno of  bonjour tot een uitgebreid 
en geanimeerd gesprek. elkaar 
tegenkomen ergens in het gebouw is vaak 
een mooie aanleiding om elkaar te 
spreken, een vraag te stellen of een 
mening te geven.

de gesprekken tijdens dergelijke 
ontmoetingen gaan vaak over de 
dagelijkse beslommeringen, maar soms 
ook over belangrijke vraagstukken. de 
afgelopen week viel het mij op dat het 
naderen van het eind van dit kalenderjaar 
een veel voorkomend gespreksonderwerp 
is. Vaak kletsend over de huidige drukke 
eindejaars periode, maar ook worden er 
uitspraken gedaan als: “dat is een mooi 
onderwerp voor onder de kerstboom” of 
“volgend jaar als eerste maar eens 
oppakken”. Toch bijzonder dat het einde 
van het jaar voor velen een mijlpaal is die 
tot bezinning leidt. 

Omdat het eind van het kalenderjaar 
halverwege het academische jaar ligt, is 
het voor studenten en medewerkers vaak 
een geschikt moment om even een pas op 
de plaats te maken en te reflecteren op 
het afgelopen jaar. Studenten evalueren 
de ervaringen uit het eerste semester; de 
eerstejaars Bachelor studenten om de 
vorderingen in het kader van het bindend 
studieadvies te plaatsen, en ouderejaars 
studenten denken na over de keuzes die 
ze moeten maken over vervolgstudies of 
carrière. Medewerkers zullen de komende 
periode wellicht aangrijpen om na te 
denken over nieuw op te starten 
onderzoeksprojecten en het begin van het 
volgende onderwijssemester.

naast deze overpeinzingen hoop ik van 
harte dat u vooral zult genieten tijdens de 
komende periode. Ik wens u fijne 
feestdagen en ik kijk er nu al naar uit u in 
2015 te ontmoeten in BK-city.

HANs WAMELINK



technisch ontwerpproject? Klinkt logisch, maar dat was het in de 
bestaande praktijk niet altijd. Dus moest de volgorde van leren anders. 
Inhoudelijk gerelateerde ‘kruimelvakken’ werden bijeengeveegd en 
samengevoegd tot grote modulen van 5 studiepunten (140 
studielastuur). De grote nieuwe techniekmodulen zijn nu bijvoorbeeld 
coproducties van Mechanica, Klimaatontwerp, Bouwconstructief 
Ontwerpen, Draagconstructief Ontwerpen en Stedenbouwtechniek. Wat 
dat voor voordeel heeft? Allereerst dat de aandacht van de student 
minder wordt versnipperd. Maar er ontstaan ook rijkere en leukere 
leermodules, die bovendien veel beter aansluiten bij de praktijk, stelt 
Rooij. “Belangrijk, want bij interveniëren in de gebouwde omgeving 
heb je altijd te maken met uiteenlopende aspecten die elkaar 
beïnvloeden.”

Doordenderende trein
Klinkt allemaal prachtig. Maar denken studenten daar ook zo over? Tot 
op zekere hoogte wel, blijkt bij navraag bij FSR. Het officiële 
studentenorgaan is over het algemeen positief. De studiedruk is 
gelijkmatiger verdeeld, de samenhang is verbeterd en het is duidelijker 
geworden waar je punten voor haalt, somt FSR-lid Charlotte Ros op. 
“Maar het is wel een heel vol programma, het is lastig om er iets bij te 
doen of om iets te herkansen.” FSR-voorzitter Bob Witjes gaat hierop 
door. “Vanuit de faculteit horen we wel eens de vergelijking van de 
nieuwe bachelor met een trein: je stapt erin en als je alles haalt, stap je 
er na drie jaar weer uit. Maar deze trein is in onze ogen wel heel 
genadeloos. Als je er iets naast wilt doen of een week ziek bent, wordt 
het heel lastig om weer in te stappen. Bovendien is het de vraag of je 
met zo’n model wel echt kritische studenten krijgt.”
De studentenraad geeft grif toe dat je een curriculum niet moet 
inrichten op herkansers. Maar het volle programma maakt het ook lastig 

De bachelorvernieuwing heeft het curriculum inhoudelijk verrijkt en organisatorisch gestroomlijnd en is een zegen voor student én 
docent. Dat vindt althans de BSc-stuurgroep, die vorm gaf aan de vernieuwing. De Facultaire Studenten Raad (FSR) is ook positief, 
maar vraagt zich af of studenten nog wel de kans krijgen om zich breed te ontplooien. 
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Bachelorstudenten hadden in het verleden alle gelegenheid om werk 
voor zich uit te schuiven. Het curriculum bestond uit veel kleine vakken, 
die niet altijd tegelijkertijd te doen waren. Daarom waren er veel 
herkansingsmogelijkheden. Daaraan maakt de bachelorvernieuwing 
rigoureus een einde. “Uitstelgedrag moet je niet aanmoedigen. Daarom 
hebben we gekozen voor minder en grotere modulen, met nog maar één 
herkansing per jaar”, zegt bachelorcoördinator Remon Rooij. Volgens 
hem is dat niet alleen beter voor student, maar ook voor docenten. “Zij 
staan niet meer continu in een herhaalstand, maar blijven fris en 
fruitig.” 
Vermindering van het aantal herkansingen is één van de grote 
veranderingen van het afgelopen jaar, maar beslist niet de enige. De 
BSc-stuurgroep (decaan, directeur onderwijs, hoofd O&S, BSc 
opleidingscoördinator) haalde de bezem zowel door het leerprogramma 
als de organisatorische opzet. Ontwerpopgaven werden geactualiseerd, 
het plananalyse onderwijs werd verbeterd, beoordelingscriteria werden 
aangescherpt, het academische gehalte opgekrikt en de vakindeling 
veranderd. Eerst theoretisch techniekonderwijs en daarna een 

onderwijs effectiever, legt Rooij uit. “Dat biedt docenten ook meer 
ruimte voor hun eigen onderzoek. Er zijn nog maar 22 BSc 
modulecoördinatoren in plaats van zestig. Dat maakt overleg en 
bijsturing een stuk makkelijker. Coördinatoren zien veel duidelijker hoe 
hun module past in het curriculum.” 
Alexandra den Heijer (docent en coördinator Ontwerpen 5) zag het 
afgelopen jaar hoe minder versnippering tot effectiever werken leidde. 
“Je zag een homogenere groep binnenkomen met mensen die 
gelijktijdig, op volgorde hun modules hebben gevolgd. Omdat die 
logisch zijn geordend pakken de studenten de kennis makkelijker op.”
Omdat niet iedereen  zijn eigen individuele studieroute volgde, was er 
veel minder uitval en vertraging, constateert zij. Vroeger waren er veel 
vaker afwezigen, die elders een vak volgden. En dat zorgde voor 
frustratie, omdat je werkt aan gezamenlijke ontwerpopgaven. “Als je er 
niet allemaal bent, dupeer je elkaar.” Juist voor een vak als Ontwerpen 
5 is het groepsproces heel belangrijk. Studenten maken hierbij via een 
gezamenlijke ontwerpopgave kennis met de complexiteit van 
gebiedsontwikkeling vanuit de diverse rollen. Zij constateert dat de 
druk om vol te houden leidt tot minder uitval. Dat komt de kwaliteit ten 
goede. 
Denkt de FSR daar ook zo over? Zeker. Maar wel met de aantekening 
dat het belangrijk is een balans te vinden tussen individueel en 
groepswerk. “Want groepswerk brengt soms meelifters met zich mee. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat zij het makkelijker krijgen?”
Rooij heeft bij de start van het nieuwe jaar goede hoop dat alle 
kinderziekten er nu uit zijn. “Bachelor 6 heeft vorig studiejaar als enige 
nog twee keer gedraaid en uit de enquêtes bleek dat studenten de 
tweede keer duidelijk beter vonden. Ik ben loeinieuwsgierig of onze 
actieplannen voor bachelor 1,2,3, en 4 dezelfde progressie opleveren.”

Wat vind jij? Heb jij het afgelopen kwartaal vakken gevolgd in de 
bachelor? Dan kun jij aan het eind van elk semester je mening geven 
door de enqûetes van de onderwijskwaliteitszorg in te vullen. Ook kun 
je contact op nemen met de FSR. Kom langs tijdens de lunch in hun 
kantoor aan de Straat, mail naar fsr-bk@tudelft.nl

DOOR EDO BEERDA

AllEEn MAAR pITTIg OF TE SCHOOlS?
Bachelorvernieuwing:

"JE ziT niET OP DE 
KlEuTERscHOOl, DiT is EEn 
TEcHniscHE univERsTEiT"

Studenten kregen zelfs vakken voorgeschoteld waarvan ze de eerste 
module hadden gemist, moppert de studentenraad. “En dat moesten de 
tweedejaars zelf maar bijspijkeren! Het is er jammer dat de faculteit 
hier zo laat en enigszins nonchalant op gereageerd heeft”, vindt FSR-lid 
lennart van gameren. “Hartstikke vervelend dat de overgangssituatie 
voor een aantal studenten problemen oplevert, dat hoort helaas bij een 
overgangsjaar en is niet altijd helemaal te voorkomen”, zegt Remon 
Rooij. “liever niet te vaak een grootschalige bachelorvernieuwing, is 
mijn conclusie. laten we deze vernieuwde basisstructuur vooral een 
langere tijd handhaven.”
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om actief te zijn in een studieverenging of om een bedrijvenmarkt te 
organiseren, terwijl daarvan nota bene iedereen profiteert. 
Is hier een oplossing voor te bedenken? Herinvoering van de ‘Witte 
Week’ bijvoorbeeld? Witjes: “Dat zal erg lastig zijn, hoewel je met wat 
kleine aanpassingen herkansingen al beter kunt inpassen en meer lucht 
kunt geven [inmiddels is samen met FSR/Stylos een aangepast toets- en 
herkansingsrooster gemaakt voor 2014/2015, red.] Het is toch ook het 
doel van de studie dat we ons breed ontplooien en een kritische, 
academische houding ontwikkelen?” 
Zeker wel, vindt de BSc-stuurgroep. Die constateert zelf in haar rapport 
ook dat er nog wat “hijgerigheid” uit het programma kan. Daar zal ze in 
het nieuwe jaar aan werken. “De opleiding is zwaar. logisch, je zit niet 
op de kleuterschool, dit is een technische universiteit”, zegt Rooij. 
“Maar naar onze mening is het vooral veel, niet te moeilijk.” Hoe dat 
komt? Deels door het enthousiasme van de docenten, denkt hij. 
Docenten hebben de neiging inhoud toe te voegen over onderwerpen 
die hun na aan het hart liggen. En als iedereen dat doet, kan de 
studiedruk gevaarlijk toenemen. De BSc-stuurgroep zal er in het nieuwe 
studiejaar strenger op toezien dat de stof niet verder uitdijt, belooft 
Rooij. “Het is als het bouwkundig ontwerpproces zelf: perfectie in een 
ontwerp is niet bereikt als er niets meer valt toe te voegen, maar als er 
niets meer valt af te halen.” Hij onderstreept dat de stuurgroep zich er 
bewust van is dat het bachelorprogramma bedoeld is voor jonge 
mensen. “Die kunnen en willen niet allemaal strak volgens een volledig 
dichtgetimmerd schema studeren. Er moet ruimte zijn om adem te 
halen en, zoals onze vorige decaan terecht stelde ‘om verliefd te 
worden’. Onderwijs moet je persoonlijke ontwikkeling niet in de weg 
staan.”

Slagingspercentages
De bachelorcoördinator wijst echter ook – trots – op de hoge 
slagingspercentages van het afgelopen jaar. Die lagen op gemiddeld 80 
tot 85 procent in alle drie de studiejaren. “Onze groep eerstejaars scoort 
daarmee zeer goed op de TU Delft. Universiteitsbreed ligt het aantal 
geslaagden traditioneel op 60 procent of lager”, zegt Rooij. “En dat is 
ons gelukt zonder dat de lat lager is komen te liggen. Integendeel zelfs: 
mijn stelling is dan ook dat goede rendementen een gevolg zijn van 
inhoudelijk en organisatorisch goed onderwijs.”
Een goed argument? Tot op zekere hoogte wel, vindt de FSR, want het 
is een teken van een logischer, efficiënter leerprogramma. Aan de 
andere kant tekent het een meer “schoolse” opzet, is de communis 
opinio. “Als je focust op slagingspercentages, krijg je een ‘afvinkmen-
taliteit’. En dat is niet iets dat bijdraagt aan een academische houding”, 
vindt FSR-secretaris Catherine Koekoek. Zij pleit daarom voor een 
flexibeler programma. “Hoge slagingspercentages zijn fijn, maar het 
zegt lang niet alles over de inhoudelijke kwaliteit van een vak.”
Er was eind vorig jaar een petitie met klachten over onder meer leerstof 
die dubbelop werd gegeven en te hoge werkdruk. Flink wat 
bachelorstudenten tekenden. Toch een teken dat niet alles vlekkeloos 
verliep? Rooij: “We hadden een aantal kinderziektes. hadden een zware 
kluif aan de overschakeling van het oude naar het nieuwe curriculum. 
Maar dat hebben we opgelost in samenwerking met de studenten. let 
wel: de student is bij ons geen klant maar co-maker van academisch 
onderwijs.” 
Docenten staken veel tijd en energie in het zo soepel mogelijk laten 
verlopen van de overgang, maar de FSR is het nog niet vergeten. 

"in HET scHEmA mOET 
RuimTE ziJn Om ADEm TE 
HAlEn En 'Om vERliEfD 
TE wORDEn', zOAls OnzE 
vORigE DEcAAn TEREcHT 
sTElDE"
Aan de andere kant is de FSR positief over het ‘co-makerschap’. losse 
vakken worden goed geëvalueerd, is de ervaring, en dat zorgt 
onmiskenbaar voor verbetering. 
Ook monitort de modulecoördinator samen met de afdeling 
Kwaliteitszorg wat studenten en docenten van modules hebben 
gevonden. Dat resulteert na bespreking met de BSc 
opleidingscoördinator en het hoofd Onderwijs & Studentenzaken in een 
actieplan voor de volgende keer.

Docenten
Bij de herstructureringsoperatie heeft de BSc-stuurgroep niet alleen de 
belangen van de studenten gewogen. De indikking van de leermodules 
en reductie van het aantal vakken maakt ook de organisatie van het 
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 76 INTERVIEW

worden. Er zijn veel architectuurcritici, waarvan sommigen ook van deze 
school kwamen, die ongelofelijk diep op het ontwerp ingaan. Ook zij zijn 
maatschappelijk betrokken: zij geloven dat architectuur belangrijk 
genoeg is om het autonoom te kunnen beschouwen.
Hoewel ik er wel veel respect voor heb, behoor ik niet tot die groep. Ik 
ben dan ook niet opgeleid als architect, maar als architectuurhistoricus. 
Tijdens mijn opleiding leerden we dat architectuur een onderdeel is van 
een grotere machinatie genaamd de stad. In de stad spelen veel 
mechanismes een rol: geld, infrastructuur, cultuur, politiek, ecologie 
enzovoorts. Architectuur kan deze componenten (deels) bij elkaar 
brengen. Als ik over architectuur schrijf, plaats ik het in deze context. Het 
maakt mij persoonlijk echter niet meer of minder maatschappelijk 
betrokken, enkel omdat ik de maatschappij beschrijf. Dit is nu eenmaal 
mijn manier van naar architectuur kijken.
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Lovende kritiek

Op maandag 1 december heb je de Pierre Bayleprijs in ontvangst 
mogen nemen. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan critici in 
bepaalde kunstdisciplines. Met het winnen wordt je naam toegevoegd 
aan een indrukwekkend rijtje laureaten. De jury prijst jouw sterke 
maatschappelijke betrokkenheid, je uitgesproken en literaire wijze van 
beargumenteren en de grote politieke urgentie van wat je adresseert. 
Hoe kijk je daar zelf tegen aan?
Hoe kan ik het daar nu niet mee eens zijn, het gaat over mezelf! [lacht] 
Het gekke is dat ik wat de jury zegt als vanzelfsprekend beschouw. Als je 
kritiek op iets hebt en je schrijft dit ook op, dan moet het gewoon goed 
zijn. Je kan niet anders dan je kritiek goed beargumenteren. Daarnaast 
denk ik dat iedereen op zijn eigen manier een sterke maatschappelijke 
betrokkenheid heeft: je kan er simpelweg niet omheen. Ieder mens geeft 
er alleen op zijn of haar eigen manier invulling aan.
In mijn ogen kun je op twee manieren naar architectuur kijken. Je kan zo 
ontzettend zeker zijn over de waarde van architectuur en stedenbouw, 
dat je aanneemt dat de maatschappelijk inbedding ervan niet verder 
uitgelegd hoeft te worden. Dan heb je het puur over de gebouwen zelf; 
over hoe ze ontworpen zijn en vaak niet eens over hoe ze gebruikt 

Heb je altijd al een kritische houding gehad? 
Dat gaat met vlagen. In het recente verleden heb ik een aantal stukken 
geschreven die heel duidelijk iets aanwijzen waar ik het niet mee eens 
ben en waarom ik dat niet ben. Dat heeft denk ik te maken met 
Rotterdam, de stad waarin ik woon en waar mijn bureau Crimson 
gehuisvest is. Na een periode van constante innovatie en 
schaalvergroting in de bouw, is het beeld van Rotterdam als de stad van 
vernieuwing een doel op zich geworden; een marketingtool. Ik heb 
geschreven over hoe de politieke besluitvorming rondom grootschalige 
bouwprojecten verloopt. Dat viel samen met een periode waarin er veel 
discussie was over de rol van de gemeente. In Rotterdam dreigden grote 
projecten in te storten en de gemeente moest geld bijleggen, vond de 
gemeente althans. Ik was het daar niet mee eens. Ineens was ik meer 
een soort opiniemaker dan architectuurhistoricus. Die twee rollen 
kwamen een tijd lang dicht bij elkaar. Dat heeft onder andere geleid tot 
een debat met de Rotterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening Hamit 
Karakus en meerdere opiniestukken, waaronder een stuk over ‘De 
Rotterdam’ van OMA. Dat artikel is over de hele wereld gepubliceerd, 
omdat Koolhaas precies op dat moment ook curator van de Biënnale in 
Venetië werd. Marketing is tegenwoordig zo’n sterke beweging dat een 
tegengeluid vrij zeldzaam is. Voor een criticus met een andere mening 
vormt dat de ideale situatie om van je te laten horen. Ik vind het 
belangrijk om opinie te maken, maar het is niet iets wat ik permanent 
doe of wil doen.

Kun je wat meer vertellen over de boekenreeks Design and Politics en 
de nieuwste publicatie ‘Are we the world?’ van de leerstoel in deze 
serie?
De reeks is vijf jaar geleden opgezet door Henk Ovink, de toenmalige 
directeur-generaal Ruimtelijke Planning bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Het was een onderdeel van een breder project 
waarbij congressen werden georganiseerd en waarbij ook de leerstoel 
Design as Politics is opgericht. Logischerwijs hebben wij een boek 
binnen deze reeks geschreven. 
In het boek ‘Are we the world?’ beschrijf ik samen met Marta Relats en 
Mike Emmerik de Nederlandse methode van ontwerpen en hoe die naar 
het buitenland zou kunnen worden geëxporteerd. Als je het Nederlandse 
maatschappelijk politiek systeem toepast in São Paulo of Istanbul, werkt 
dat dan wel? São Paulo is een stad met enorme ongelijkheden, maar kent 
wel een grote beweging voor meer democratie. Istanbul is een stad die 
een enorme groei doormaakt, maar tegelijkertijd gebukt gaat onder een 
regering die grote bouwontwikkelingsprojecten inzet om haar macht te 
consolideren. Deze projecten zijn vaak aanleiding voor 
protestbewegingen. Stel dat je in die twee steden het Nederlandse 
consensusmodel voor ontwerpen inzet, wat gebeurt er dan? Daarnaast 
stellen we onszelf de vraag: kunnen wij niet veel meer leren van hen dan 
zij van ons? 

Voor sommige medewerkers en studenten op onze faculteit was 2014 een vruchtbaar jaar. Bijvoorbeeld voor professor, 
onderzoeker, schrijver, curator, architectuurhistoricus, coördinator, architectuurcriticus, commissielid en directeur-eigenaar 
Wouter Vanstiphout. Vanstiphout is verbonden aan de leerstoel Design as Politics en maakt deel uit van het 
onderzoekscollectief Crimson Architectural Historians. Ondanks zijn drukke agenda vond hij tijd voor een interview met 
Bnieuws over het winnen van de Pierre Bayleprijs en het recent uitgegeven boek ‘Are we the world?’ in de reeks Design 
and Politics. De laatste tijd is Vanstiphout veelvuldig in het nieuws door zijn kritieken op onder andere De Rotterdam van 
OMA. We durfden het gesprek met deze criticus aan en troffen een man met een warm hart voor onderzoek, studenten 
en de architectuurwereld.

Hier in Delft en aan deze faculteit werken ongelofelijk veel goede mensen 
van allerlei nationaliteiten. We hebben dan ook bijdragen van onze eigen 
Roberto Rocco en Ekim Tan, van oorsprong respectievelijk uit São Paulo 
en Istanbul, kunnen bijvoegen. Verder hebben we een aantal 
afstudeerprojecten van Design as Politics opgenomen in het boek. Het 
boek laat de ontzettende breedte zien van dat wat we met deze Leerstoel 
onderzoeken, ook al zijn we maar met weinig.

Is het je doel om kritische studenten op te leiden?
Een kritische houding hoeven we studenten eigenlijk niet aan te leren. 
De studenten die op onze afstudeerstudio afkomen, zijn al kritisch. De 
afgelopen drie jaar hebben we in de studio steeds één thema behandeld. 
Afgelopen jaar was het thema geld, het jaar ervoor stond in het teken van 
democratie en dit jaar ligt de focus op decentralisatie onder de naam 
‘New Utopias on the Ruins of the Welfare State’. De studio is beschikbaar 
voor studenten van architectuur, stedenbouw en sinds kort ook 
landschapsarchitectuur.
Onze afstudeerstudio bestaat uit meerdere elementen: ten eerste 
proberen we de kritische houding van de studenten een context te 
geven. Een belangrijk onderdeel van de studio is de politieke en 

WOUTER VANSTIPHOUT OVER DE PIERRE BAyLEPRIJS, HET 
BOEK ‘ARE WE THE WORLD?’, DE STAD ROTTERDAM EN MEER

DOOR JANE STORTELDER & JIP PIJS

Uit het juryrapport: “Zijn eigenzinnige en onafhankelijke visie wordt 
bedreven vanuit een voortdurende opbouw van kennis en een diep 
inzicht in de culturele complexiteit van architectuur en haar 
totstandkoming. Vanstiphout pakt hierbij niet zelden de handschoen 
op jegens het establishment dat de architectuurcultuur de laatste 
jaren bepaald heeft. In zijn provocatie van de gevestigde orde 
speelt hij soms straatvoetbal, maar legt hij wars van reputaties en 
instituties juist die processen en machinaties bloot die de 
hedendaagse architectuurpraktijk mede bepalen. Hiermee legt hij 
de basis voor een diepgaand en uitdagend oeuvre dat het 
architectuurdebat openbreekt en aanjaagt, ons oordeel scherpt en 
de gebouwde omgeving reliëf en betekenis geeft.”

filosofische seminar. We lezen bijvoorbeeld stukken van denkers en 
theoretici, maar ook van economen. Ten tweede geven we een aantal 
workshops, die heel verschillend van karakter zijn. Soms met een 
experimentele architect/kunstenaar over hoe je je eigen utopie creëert, 
maar het kan ook iets binnen een professionele sfeer zijn. Zo gingen we 
vorig jaar naar de Rotterdams rekenkamer, om echt de techniek van het 
vastgoed onder de knie te krijgen en zijn we dit jaar naar het 
Rotterdamse Stadmakerscongres geweest. 
De nadruk in de studio ligt op het idee zo puur mogelijk te beschrijven. 
Als afstudeerbegeleider hoor je niks anders te doen dan te zorgen dat je 
student trouw blijft aan zijn eigen idee en consistent te werk gaat. De 
overstap van de onderzoeksfase naar de ontwerpfase is altijd lastig. We 
proberen dan ook in de onderzoekfase de ontwerpinstrumenten al in te 
zetten. Dat betekent niet alleen lezen en tekst schrijven, maar meteen 
tekenen en kijken naar wat het onderzoek betekent voor het ontwerp. 
Deze school zegt enerzijds we moeten wetenschappelijk zijn, maar 
anderzijds wordt bijna op een vakopleidingenachtige manier gekeken 
naar je ontwerp, alsof je wordt opgeleid tot vioolbouwer of automonteur. 
We betrekken de bouwtechniekdocent vroeg in het proces, zodat ook op 
dat vlak experimenteel en speculatief nagedacht kan worden. 

Hoe uit deze onderzoekende en kritische houding van de student zich 
in het uiteindelijk ontwerp?
Ik denk dat er een enorme kracht zit in het kunnen aantonen dat een 
alternatief wel mogelijk en voorstelbaar is. Het ultieme doel van kritiek is 
niet het aan de orde stellen van wat er fout is, maar de gedachte van 
mensen zo te beïnvloeden dat ze denken: het kan ook anders! De ultieme 
taak van de architect is alternatieven te bedenken en dan niet alleen op 
het vlak van techniek, functionaliteit, ruimtelijkheid of cultuur. Er komen 
zoveel verschillende krachten samen in een gebouw en de bebouwde 
omgeving. Daarom noemen we de leerstoel we ook Design as Politics en 
niet Design and Politics. 

Wat zou je studenten en medewerkers willen adviseren die ook graag 
hun mening willen uiten en dat met de wereld willen delen? 
Heel erg nieuwsgierig zijn en veel lezen! Probeer alles te begrijpen en ga 
schrijven. De beste architectuurcritici zijn architecten en velen komen 

"hET bEELD VAN 
ROTTERDAm ALS DE STAD 
VAN VERNIEuWINg IS EEN 
DOEL OP zIch gEWORDEN; 
EEN mARkETINgTOOL"

"ALS bEgELEIDER hOOR JE 
NIkS ANDERS TE DOEN DAN 
TE zORgEN DAT JE STuDENT 
TROuW bLIJfT AAN zIJN 
EIgEN IDEE"

van deze faculteit. In mijn tijd moest je ontzettend je best doen om 
gepubliceerd te worden in een tijdschrift. De ‘old school’ denkt misschien 
dat de architectuurkritiek dood is omdat veel tijdschriften ter ziele zijn 
gegaan, maar het tegendeel is waar: tegenwoordig is er een veel betere 
situatie. Je hebt ongelofelijk veel blogs, die vaak ook door studenten 
worden opgezet. Internet en de sociale media bieden enorm veel 
mogelijkheden. Schrijven, publiceren en reageren; gewoon doen!

Heb je ooit angst gehad om kritisch te zijn?
Als ik van te voren had geweten wat voor een reacties het artikel over 
‘De Rotterdam’ los zou maken, dan had ik het alsnog schreven. Misschien 
zelfs scherper. De keerzijde van het internet is dat er zo ontzettend veel 
wordt gescholden en ook ik krijg natuurlijk soms vervelende reacties. Je 
bent kwetsbaar en je staat met de billen bloot, maar ik heb nog nooit 
angst of spijt gehad.

Wil jij ook met de billen bloot? Bnieuws is altijd opzoek naar studenten en 
medewerkers die hun mening kwijt willen. Kijk achter in het blad voor 
onze aanleverspecificaties. 



In your lecture, you mentioned that you wish to give people the 
ability to govern their own space and the need to combat 
globalisation. Do you consider yourself political?
I consider myself very conservative [laughs]. No, but I do think that it is 
time to revise what we as a society have done in the 20th century. The 
social mechanisms have become very complicated and all the decision-
making occurs outside our field of vision. The globalized nature of 
science, engineering, politics and economics have produced a kind of 
monster. A monster which people can’t comprehend. Even if architects 
still don’t fully grasp the shape of this hybrid monster, they are able to 
understand all its different aspects - the relationships and mechanisms. 
At the same time, it is very difficult to criticize this monster, because all 
of these different factors in society are so deeply integrated with each 
other. If you criticize one aspect, someone will try to convince you. 
Architects are themselves part of the construction industry. It is difficult 
to be critical of your own industry, because you might get a commission 
from this monster [laughs]. This monster doesn’t make people happy. 
We should rethink our ways.

Is it fair to say that another name for this monster is capitalism or 
is capitalism just one aspect of the monster?
Capitalism is one of the factors. The monster is in fact much bigger than 
capitalism. Take the reconstruction of Tohoku for example. The 
Japanese government is planning to build a huge dyke, 9 meters above 
sea-level. Before the earthquake, it was 4.5 meters high. The new 
height was determined through a tsunami simulation, which was based 
on very rough data of underwater topography of the the bay. Through 
science a height of a tsunami is 
determined. Then - based on this 
height for a tsunami which might 
occur in the next 100 years - the 
profile of the dyke can be defined 
through engineering. The height of 
the tsunami is already in the 'black 
box' at this stage. This profile is 
then translated into the amount of 
concrete required, which is then 
translated into the budget. Then 
the profile has been put in the 
'black box'. Science, engineering 
and economics are all connected - 
in this 'black box' - as a hybrid monster in the realization of this project. 
Although there are black boxes for different factors, the political 
decision is made based on the balance between budget, how much this 
dyke can protect the population and the efficiency of the investment for 
future generations. Ideally, the decision-making must be a very delicate 
and detailed process. But since the government wants to treat each 
crisis equally, no one will go into that much detail. Quick decisions are 
made, based on rough data, to save as much money as possible. So all 
these aspects work together to make this huge dyke - which does not 

make sense in some villages. A 9 meter high dyke will not only destroy 
the landscape, but also the relationship between the sea and the 
people. This relationship forms the basis of life within the village. The 
villagers have a strong knowledge of the behavior of the sea. They 
watch it every day. The moment this observation of the sea ends, their 
knowledge will disappear. The next generation might be very ignorant 
and this puts them at risk when another tsunami threatens their village. 
This is a typical problem caused this hybrid monster.
As architects, we can’t do anything to stop these huge governmental 
projects, but at least we can clarify how the dyke will work, what it will 
look like and how this in turn affects the village and its inhabitants. We 
architects have the ability to show the shape of the monster, the way it 
functions, to society. 

Do you consider this part of the new role of the architect?
Since the 20th century, the direction of our society was more or less 
consistent. People basically agreed with the direction that was being 
taken after the loss of WWII - towards democratization, which in turn 
was driven by industrialisation. However, this industrialisation started 
to lead its own life in the 1980s and our lives became dedicated to the 
survival of industry. Unfortunately, we human beings are working for 
industry now - not for improving our lives. I think we as architects need 
to look back at that period in order to discover what really happened. I 
think it is a interesting mission for architects.

When did you realize the need to identify the monster and how did 
you implement it into the work of Atelier Bow-Wow?

Through investigation of the city. For 
example, when we design a house in 
Tokyo, we propose 4th generation 
houses. This historical perspective is 
based on the transformation of the 
city after the 1920s. This was the 
period when the single family, 
detached house was introduced as a 
typology for the new modern, nuclear 
family. The life average of a house in 
Japan is 30 years, which is very short 
when compared to the British 
average of about 140 years. As a 
result of this short life cycle, there is 

always a regeneration of the house in the city. This gives a very 
unique rhythm to Tokyo, which is quickly evolving. But this 
regeneration - replacement of old buildings with new ones - always 
happens through individual initiative. Most houses are owned by 
different individuals, a result of governmental policy which 
encouraged homeownership in order to reconstruct the city after 
WWII. Now 1.8 million individuals own land in Tokyo, making it 
nearly impossible for the government to reform the urban fabric. 
This is now the very basic, fundamental nature of Tokyo.

By DAPHNE BAKKER

As part of the annual lecture series Designers of the Future, Atelier Bow-Wow spoke to the students and 
staff of our Faculty on the first of December 2014. Yoshiharu Tsukamoto and Momoyo Kaijima - the 
founders of the Tokyo-based practice - reflected on the possibility to recover the commonalities in 
architecture by sharing the process of making architecture with people. Tsukamoto sat down with Bnieuws 
to delve a little bit deeper into the challenges we face in a globalised society and how they wish to tackle 
these through design, research and teaching.
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DESIGNERS OF THE FUTURE  
ATELIER BOW-WOW

"UNFORTUNATELy, WE 
HUMAN BEINgS ARE 

WORKINg FOR INDUSTRy 
NOW - NOT FOR 

IMPROvINg OUR LIvES."
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Tokyo has experienced the regeneration of the single family house 
three times. The houses built after 2010 are now considered to be 
4th generation. We position our work within this context and start 
thinking of how to define the premise of the 4th generation house. 
We also investigate the single family house typology over the past 
90 years and have concluded that we are losing generosity - 
property size has become very small, distance between neighboring 
houses has decreased, the loss of external space in the shape of 
terraces, verandas and gardens. Even the windows became smaller. 
These house are now solely meant for the nuclear family and 
provide no space to invite people from outside. The house has 
become intolerant.
Parallel to this transformation of the house, we are confronting 
many social issues, such as a single elderly man who dies alone and 
is discovered two months later and instances of domestic violence. 
Though considered to be a result of a breakdown in human 
relationships, these are also spatial issues. I want to revise this 90 
year history, to let the 4th generation house be more open and 
generous. Our proposals are not just part of our design practice, but 
also criticisms on the mechanisms of society, mechanisms of the 
production of space in the realm of the single family home.

The way you combat the monster is also through collaborating 
with others: networking. Is this a new development in your 
practice? 
yes, it is something we have started doing quite recently. We were 
always interested in local materials and local construction 
techniques. This is part of the character of Atelier Bow-Wow. But 
through the Core House Project - a model house for reconstruction 
of the fisherman village in Tohoku - we realized the need of 
thinking about networks. We could’ve chosen a cheap way to 
realize the house, one that utilized a global network, but this would 
put the local network at risk. 
Until the 1980s, fishermen would build their own houses. They 
would chop down the necessary timber from the local forest and 
hire the local carpenter to construct their home. The construction 
happened within the local network. This is very sustainable, 
because through maintenance of the house, you provide work to the 

carpenter, the use of local timber create jobs in the forestry 
industry and helps to maintain the state of the forest. However, 
after the 80s we started importing foreign timber. The Japanese 
government was obliged to open the market to North-America, to 
counter the huge export of Japanese cars to the States. Cheap 
timber flooded the market and completely changed the network. 
Only now do we realize how deeply industry can affect every 
aspect of society. 
The Core House Projects expects to utilize local timber and local 
carpenters. I think it is very important to create this circular bond 
between village and forest through the flow of material. The quality 
of the network affect on the sustainable value of architecture.

How is the desire to tackle the hybrid monster translated to your 
work with students?
It is still very difficult. We haven’t established a methodology for 
investigating it. At the moment we are preparing a book about Tokyo. 
Our aim is to clarify how today’s Tokyo is produced by chance.  This “by 
chanceness” is important for designers and architects, to reconsider the 
state of society. Different possibilities could be integrated when 
designing.
Architecture is a profession which requires one to keep learning. So 
teaching and learning is the same [laughs]. I don’t teach, actually, I learn 
with the students. What I can do is give them a hypothesis - what is this 
hybrid monster? Then I can offer them an example or provide a model 
that helps them to think about it. The students and I start working on this 
topic through collecting information and through discussion. 
Networking could be a strong method to think about the hybrid monster. 
We are very inspired by the work of Bruno Latour [philosopher and 
sociologist of science, ed.] He wrote books about how society 
understands the world as two opposing extremes - nature versus 
civilisation, while in reality they are working together.

For more information on the projects, please visit bow-wow.jp
For more information on the event and to find out about past and future 
lectures, please visit designersofthefuture.nl

B
M

W
 G

ug
g

en
he

im
 L

ab
, M

um
b

ai

"We were always interested in local materials and local construction techniques. This is part of the character of atelier Bow-Wow."
BMW Guggenheim Lab, Mumbai
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Begin jij aankomend semester met je geschiedenisscriptie? Zie je nu al op tegen de 9000 woorden die binnen enkele maanden uit 
je vingers moeten komen? Niet getreurd, er zijn namelijk mogelijkheden om deze periode van je studie op een leuke manier door 
te komen. Je kan je bijvoorbeeld aansluiten bij een scriptiewerkplaats, waar je onder begeleiding en met andere studenten 
onderzoek doet en vervolgens een scriptie schrijft. Afgelopen september zijn onder leiding van onderzoeker Dolf Broekhuizen en 
Jurrian Arnold van de Veldacademie acht enthousiaste MSc2 architectuurstudenten gestart met een zelfstandig onderzoek naar 
één van de ruim 1400 welzijnsgebouwen in Rotterdam. Een verrassende en zeer diverse typologie die met de huidige 
veranderende verzorgingsstaat vraagt om aandacht. Wil jij meedenken over het bevorderen van en vormgeven aan participatie? 
Maak jij je zorgen over de toekomst van het welzijn en wil jij met je scriptie bijdragen aan deze actuele opgave? Dit is je kans!

12

In de troonrede van 2013 sprak Koning Willem-Alexander voor het eerst 
het legendarische woord ‘participatiesamenleving’ uit. In datzelfde jaar 
riep het Genootschap Onze Taal het uit tot woord van het jaar. 
Inmiddels is het een beetje een uitgekauwd begrip en zijn de meningen 
verdeeld over wat dit dan precies inhoudt, maar feit blijft dat de 
overgang naar een participatiesamenleving grote gevolgen heeft voor 
de inrichting van de huidige verzorgingsstaat. Wie is er bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de organisatie op het gebied van zorg en sociaal 
welzijn en bij wie ligt het initiatief om de ontmoeting tussen 
verschillende groepen te faciliteren? De decentralisatie van jeugdzorg, 
de nieuwe bestuursstructuur in Rotterdam en de bezuinigingen door de 
vernieuwingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn 
allemaal van invloed op de ontwikkeling van het welzijn. Dit maakt het 
onderzoek naar de toekomstige opgave van de bijbehorende 
voorzieningen maatschappelijk relevant en zeer actueel.

Maar wat is een welzijnsvoorziening eigenlijk? Waarschijnlijk maakt 
juist het feit dat de exacte betekenis moeilijk in één zin te vatten is de 
typologie zo interessant. Er is een heel scala aan mogelijkheden voor 
het gebruik, de doelgroep en zelfs het beheer van een welzijnsgebouw. 
Het gaat om ruimtes en voorzieningen als onder andere bibliotheken, 
voorstellingsruimten, vergaderruimten en meidenkamers. Het zijn 
gebouwen voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. En ze 
worden beheerd door welzijn, corporaties of burgerinitiatieven. Kortom: 
een laagdrempelige, multifunctionele accommodatie voor veelzijdige 
activiteiten die vaak functioneert als de huiskamer van de buurt. Er is 
veel behoefte aan deze voorziening die verschillende groepen bij elkaar 
brengt en op die manier mensen verbindt.

Daarom heeft de Gemeente Rotterdam (cluster Maatschappelijke 
Ontwikkeling) aan de Veldacademie gevraagd om de verschillende 
welzijnsaccommodaties in Rotterdam Noord integraal te inventariseren 
en om deze in een eenduidig en vergelijkbaar overzicht te plaatsen 
zodat de vraag in de toekomst beter kan worden afgestemd op het 
aanbod. De Veldacademie wil als praktijkgerichte 
onderzoekswerkplaats actuele opgaven koppelen aan onderzoek en 
onderwijs. Door de fascinatie voor welzijnsgebouwen van 

For more than two years, Anna Wojcik was our cartoonist. With over 20 
cartoons, she managed to cast a critical yet funny light on all manner of 
topics concerning our faculty. Now that Anna is on the verge of 
graduating, it is time to bid her farewell. We asked her to honor us with 
one last drawing - and here is the fantastic result: 'A little tribute to 
hand drawing'.

Het gemeenschapscentrum als kern van de naoorlogse wijk 

W.F. Geijl, Wij en de wijkgedachte, 1948

DOOR JANE STORTELDER

DRAAG bIj AAN DE TOEKOMsT VAN HET WELZIjN IN ROTTERDAM
SCRIPTIEWERKPLAATS WIJKGEBOUWEN 

THANK YOU ANNA WOJCIK!

  CARTOON 13

architectuurhistoricus Dolf broekhuizen was een match snel gemaakt 
en daarmee was ook de scriptiewerkplaats een feit. Een interessante 
samenwerking waarbij de Veldacademie door middel van vijf 
bijeenkomsten de studenten in contact heeft gebracht met de 
opdrachtgevers en andere direct betrokkenen en broekhuizen zijn 
vakinhoudelijke kennis en ervaring met architectuurhistorisch 
onderzoek heeft kunnen delen. 

De studenten hebben uit tien welzijnsgebouwen in Rotterdam Noord 
een keuze gemaakt voor een zelfstandig onderzoek waarbij vanuit een 
architectuurhistorisch perspectief naar de actuele opgave wordt 
gekeken. Het gebouw wordt op drie hoofdindicatoren onderzocht: 
programma, huisvesting en (stedelijke) context. binnen deze 
hoofdindicatoren verzamelt de Veldacademie gegevens over de 
bezettingsgraad, het vloeroppervlak, het verzorgingsgebied en het type 
welzijnsprogramma. Hierbij gaat het vooral om de relatie tussen de 
ruimte en het gebruik. De student analyseert niet alleen de huidige 
stand van zaken, maar juist ook de geschiedenis van het gebouw. 
Daarbij wordt het daadwerkelijke gebruik vergeleken met de 
oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten van de architect. Ook worden 
potentiële nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de toekomst onderzocht. 
Een voorbeeld van een buurtfunctie in een bijzonder en onverwacht 
gebouw is ’t Lispunt in de voormalige Heilige Familiekerk. Hier is geen 
kerkbank meer te vinden. Wel sporten onder de bakstenen gewelven 
tegenwoordig de buurtbewoners en komen de jongeren er bij elkaar.  

In januari presenteren de studenten hun resultaten van het afgelopen 
semester aan de opdrachtgevers, de beleidsmakers en de gebruikers. 
Naar verwachting start in februari een nieuwe groep studenten met 
onderzoek. Dat betekent dat ook jij met je geschiedenisscriptie een 
daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan de organisatie van de 
welzijnszorg in Rotterdam. 

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over de inventarisatie van 
welzijnsaccommodaties, zie veldacademie.nl. Voor de mogelijkheden 
om je aan te sluiten bij een scriptiewerkplaats kun je terecht bij de 
docenten. 

On behalf of all of our readers, bnieuws would like to thank Anna for 
her surprising cartoons and her valuable contribution to each edition. 
We would also like to congratulate her on her graduation and we hope 
to see more of her drawings in the years to come!
Do you dare to fill the shoes of Anna Wojcik? send us your work before 
the 14th of February 2015 at bnieuws-bk@tudelft.nl
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small party, 
large impact
On the 4th of November Students, Staff and Alumni of 
landscape architecture threw a little party. After the 
reviews of the Studio we invited and applauded the first 
four alumni who were registered in the Landscape 
Architects Register. 

Not only are they registered, all four are working in offices 
and delivered a short lecture on their various adventures 
in practice. Sanne Allersma invented a way of designing 
private gardens in concurrency with a small-scale garden 
shop in the Hague. It is so successful that there will be a 
rollout in four other Dutch Cities. Robert van der Pol is 
setting up his own office and is working on his first 
assignments. Laura Spenkelink shared with us the work 
she is doing at Felixx Architects & Planners on their 
Reykjavik projects and Erica Chladova at LOLA Landscape 
Architects is already working as a designer/project 
manager, she also shared with us some beautiful projects 
through all scales. 

Why the festivities? What’s the party? Some of you might 
know that the Master track Landscape Architecture was 
accepted – under certain conditions - and taken up in the 
Law on the Architect title as an approved trajectory to the 
Architects register. These conditions – set by the 
Reviewing committee -  were based on the previous 

Kou
als temperaturen voor het eerst in het 

jaar weer onder de vijf graden zakken en 

iedereen weer alle mogelijke 

winterattributen uit de kast trekt, krijg ik 

altijd een beetje een hekel om naar 

buiten te gaan. dit lijkt enigszins eigen 

aan de manier waarop in nederland de 

openbare ruimte wordt gebruikt tijdens 

de winter. Weggedoken in hoge kragen 

en achter wollige oorwarmers, lijkt 

iedereen zo snel mogelijk van a naar B 

te willen komen en kijkt niemand verder 

dan een paar meter voor zich uit. de 

straten zijn al snel leeg en nog kouder 

door de afwezigheid van publiek. 

de Italiaanse pleinen zijn het meest 

bekende voorbeeld van hoe intensief de 

openbare ruimte anders gebruikt kan 

worden. arcades bieden schaduw in de 

zomer en beschutting in de winter en er 

is natuurlijk ook veel zon om van te 

genieten. 

Ook in noorderlijker gelegen oorden is 

er soms meer straatcultuur te vinden dan 

in nederland. een Litouws studiegenoot-

je vertelde mij hoe kou (echte kou) is. 

Tussen -5 en -15 is het ergst, omdat de 

luchtvochtigheid dan het hoogst is en 

onder de -15 maakt het niet zoveel meer 

uit. Sterker nog, dan is het weer best 

aangenaam buiten. 

In Kopenhagen is het blijkbaar geen 

probleem om buiten in het water te 

zwemmen, ook bij temperaturen die ik 

daar al niet meer geschikt voor zou 

vinden. Het ‘copenhagen Harbour Bath’ 

ontworpen door PLOT (een samenwer-

king van BIG en jdS) schijnt daar een 

groot succes te zijn. niet alleen als 

onderdeel van de transformatie van het 

industriële havengebied, maar ook als 

een goed bevolkt stukje openbare 

ruimte.

Kortom, het gebruiken van openbare 

ruimte heeft niet alleen met het weer te 

maken, maar eerder met cultuur. 

Misschien is het Hollands pragmatisme 

of wat achter gebleven calvinistische 

wortels, die maken dat wij ons zelf niet 

zoveel ontspanning in het publieke 

domein gunnen. Maar eerder is het een 

gebrek aan strijdlust om de kou te 

overwinnen. dat moeten we echt meer 

proberen. 

NINA BOHM
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Nieuwe hoogleraar 

Per 1 januari 2014 is dr.ir. Marleen Hermans de nieuwe hoogleraar van de speciale leerstoel Publiek 
Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Deze leerstoel is uniek op dit 
vakgebied. Hermans is gespecialiseerd in geïntegreerde contracten, vernieuwing en kwaliteitssturing in 
de bouw en beheer van de bestaande vastgoedvoorraad.

Opdrachtgevers spelen een steeds grotere rol bij de realisatie van publieke bouwprojecten. de nieuwe leerstoel 

Publiek Opdrachtgeverschap van Real estate & Housing haakt in op deze ontwikkeling. de leerstoel richt zich op 

meerdere aspecten van het opdrachtgeverschap. er  is aandacht voor de organisatie van het opdrachtgeverschap en 

het maken en uitvoeren van strategisch duurzaam voorraad- en netwerkbeheer. Ook het financieren, aanbesteden, 

contracteren en managen van publieke projecten in de gebouwde omgeving worden bestudeerd. 

Marleen Hermans zal als hoogleraar bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied. Gezien de breedte van de 

leerstoel (van utiliteitsbouw en woningbouw tot infrastructuur) wordt verbinding gezocht met andere faculteiten van 

de TU delft, zoals civiele Techniek en Geowetenschappen en Techniek, Bestuur en Management. Hermans zal ook in 

het onderwijs studenten interesseren en opleiden voor een rol aan de kant van de opdrachtgever. 

Geïntresseerd? Kijk de intreerede terug op collegerama.tudelft.nl

incarnation of the Bachelor curriculum.The Reviewing 
committee had some reservations on the preliminary 
training and education some of the students that did 
not follow our BK Bsc and/or the Minor Landscape 
Architecture. We devised a special training (the Green 
Link) and a scrupulous screening of the previous 
training of the students concerned. The Register 
acclaimed this approach and the first four students 
were acknowledged. 

In the very near future the Register Committee will 
review our new broadened Bachelor. We are 
confident that the outcome will be that the BK 
Landscape Architecture will be ‘Unconditionally 
Guaranteed’.
By prof. ir. Dirk Sijmons
Professor Chair of Landscape Architecture

Sanne allersma, Robert v.d. Pol, Laura Spenkelink and erica chladova
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For this issue Bnieuws asked urbanism student Lowin van der Burg to send pictures of his 
room in Ireland. What is studying and living in Dublin like?
Would you like to invite us into your room, workspace, office, studio or house? Please feel 
free to contact us: bnieuws-bk@tudelft.nl

Also want to study abroad? 
The TU Delft has multiple 
exchange programmes with 
foreign architecture schools.
Check tudelft.nl and maybe 
you'll find yourself on the 
other side of the world next 
year.

beyond the guinness
a semester in ireland

1. Sharing is caring. In Dublin you get a tiny room with a small closet and a bunk bed, including a snoring 
French speaking Swiss roommate, for the same amount of money a large studio apartment in Delft would cost. 
But you do get eight other foreign housemates for culinary activities, studying and partying.
2. Street life. Although Dublin is known for the spire, Georgian architecture and the imposing buildings of its 
Trinity College, the city is mainly suburban. Most of the streets you'll find look like this and have the same raw 
and robust appearance. 
3. View on the city. In the back is Croke Park: the center of Gaelic Sports. As much as 82.000 people watch the 
exciting finals of the traditional Irish sports as Hurling and Irish Football in this stadium every year.

Photo by Prêt-à-Loger
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Week 51

agenda

Week 2

Week 3

Kom jij regelmatig in Den Haag? 

Dan zijn de activiteiten van het 

Haags Architectuur Café (HaAC) 

wellicht iets voor jou! Het HaAC 

bestaat uit een groep enthousiaste 

Haagse architecten die talloze 

activiteiten organiseren rondom 

architectuur en stedelijke 

transformatie in Den Haag. 

Het HaAC organiseert onder meer 

rondleidingen door pas 

EXHIBITIONS

de horizon roept
Kunsthal / Rotterdam
From 20.12.15 till 22.02.15

Plastics
The New Institute / Rotterdam
From 16.01.15 till 05.04.15

Verrassende vondsten uit 
de collectie #3 - Baksteen
The New Institute / Rotterdam
From 23.01.15 till 06.04.15

B NIEUWS 04  dec 2014 / jan 2015

opgeleverde gebouwen, 
debatavonden over actuele 
onderwerpen en 
architectuurfietstochten die vrij 
toegankelijk zijn. 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief 
haac.nu

Lees ons webmagazine HAACS met 
artikelen over spraakmakende 
projecten en actuele thema's in de 

stad haacs.nl

Week 4

sPot-

light!
haags architectuur Café

lecture
david Van severen: 
source Material
08.01.15
a conference organized by the 
jaap Bakema Study centre 
together with Het nieuwe 
Instituut as a conclusion of the 
dutch contribution to the 14th 
edition of the Venice Biennale.
Faculty of A&BE / Oostserre / 
18:30 - 20:30
theberlage.nl

173e dies natalis
intelligent Cities: 
sustainability and big 
data
09.01.15
TU delft will be celebrating the 
university’s 173rd anniversary 
with a varied programme on the 
theme of Intelligent cities. Our 
world is urbanising at a 
tremendous rate. How can we 
keep our future megacities safe, 
sustainable and at the same time 
fun to live in? By making them 
into intelligent cities, where 
technology is a catalyst for social, 
economic and ecological 
development. 
TU Delft / Aula / 10.00 - 17.00 /  
RSVP
tudelft.nl

discussie
iaBR 2016: the next 
economy
15.12.14 
de zevende editie van de IaBR 
staat onder curatorschap van 
Maarten Hajer en heeft The next 
economy als thema. amsterdam 
wil zich graag aan de Rotterdamse 
biënnale verbinden. Welke ideeën 
leven er daarover in de stad?
A'dam, Pakhuis de Zwijger / 
17.00 / RSVP 
dezwijger.nl

lecture
gardening 2.0
18.12.14
Few things are more frustrating 
than being a garden lover trapped 
in a teeny-tiny apartment. What to 
do? In this lecture you will learn 
how to create your garden on 
even the smallest patio or 
balcony...and you’ll receive tips for 
growing food indoors if you don't 
have a balcony at all! 
Sports & Culture / 20.00 - 22.00
sc.tudelft.nl

Phd defence
hubert thomas: bezield 
modernisme
18.12.14
architectuur als beschavingsideaal. 
Het bezield modernisme van a.H. 
Wegerif. Promotor: prof.dr. 
F. Bollerey. 
TU Delft / Aula / 12.30
tudelft-architecture.nl

Culture
dichter bij kadmium
21.12.14 
Op zondag 21 december is er 
weer een nieuwe editie van 
dichter bij Kadmium. Verschillende 
dichters, prozaïsten en singer-
songwriters zullen optreden. 
Delft, Koornmarkt 48f / 14.00 
- 17.00 / €5 
kadmium.nl

lecture
Rothko's erfenis
18.01.15
Mark Rothko, die in 1903 in 
Letland werd geboren, wordt tot 
de grondleggers van de 
abstracte kunst in amerika 
gerekend. Rothko’s intense leven 
werd geteisterd door depressie. 
Op 25 februari 1970 maakte hij in 
zijn atelier in new York een einde 
aan zijn leven. Zijn nalatenschap 
bestond uit 789 schilderijen. Bij 
de afhandeling van zijn 
nalatenschap ontstond een 
langdurige juridische strijd tussen 
zijn dochter Kate Rothko en drie 
executeurs Bernard Reis, Morton 
Levine en Theodoros Stamos.
Gemeentemuseum Den Haag / 
Aula / 14.00 - 14.45 / €5
gemeentemuseum.nl

Book presentation
are we the World?
20.01.15
The export of dutch planning in 
the series design as Politics. 
A'dam, Pakhuis de Zwijger / 
20.00 / RSVP 
dezwijger.nl

Culture
Presentation night 
21.01.15
The students of the Unit culture 
of TU delft will present to you all 
they’ve made, done and learned 
in the courses of the last 
semester. an amazing night, 
offering a programme with a 
variety of art expositions and live 
performances. Singing, piano, 
ballroom, salsa, tango, modern 
dance, dj, improv theatre and 
more. 
Sports & Culture / 19.00 - 23.00 
sc.tudelft.nl
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