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VOORWOORD 

SYMPOSIUMVERSLAG 

Ter gelegenheid van het feit dat prof. G.J. Slothouber op donderdag 18 
september 1980 veertig jaar in overheidsdienst was, organiseerde de groep 
Vormleer van de Afdeling der Bouwkunde op die datum in de grote zaal van 
het Auditorium van de Technische Hogeschool Eindhoven een middagsymposium 
van ontwikkelingen op het gebied van vormgeving in de genoemde periode. 
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OPENING VAN HET SYMPOSIUM VORMGEVING 1940-1980 DOOR PROF.DR.IR.M.F.Th. BAX 

Dames en Heren, 

Namens de afdeling Bouwkunde heet ik U van harte welkom op dit symposium dat 
de groep Vormleer van de vakgroep Architectuur en Stedebouw organiseert bij 
de gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van professor Slothouber. 
Niet de persoon van Slothouber staat hierin naar zijn wens centraal maar zijn 
vakgebied en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen 40 jaar. Vanuit mijn 
positie als dekaan van de afdeling zou ik iets willen zeggen over de plaats 
van dat vakgebied in dat van de Bouwkunde. 

Ik benader daarbij het vakgebied van de vormgeving van buiten af en om dat te 
benadrukken wil ik beginnen met een voorbeeld van vormgeving te noemen dat in 
een gebied ligt dat zich op het eerste gezicht op grote afstand van de vorm
gevingspraktijk afspeelt. 

Van de franse wiskundige Poincare is het verhaal bekend dat hij een wiskun
dige formule als onjuist verwierp, omdat de vorm daarvan niet elegant was. De 
wiskundige formule als afbeelding van een stuk werkelijkheid klopte geheel 
met de waarnemingen die hij gedaan had en was dus niet fout, maar hij twij
felde toch aan de juistheid ervan, daar hij veronderstelde dat de werkelijk
heid, die hij als harmonieus ervoer, zijn wiskundige afbeelding moest vinden 
in een eveneens harmonieuze formulering. 
Alleen op de vorm van de formule af0aande bleek dat wat hij als werkelijkheid 
had aangenomen een bijzonder geval was van een meer algemene werkelijkheid, 
die wel in een elegante formule te vertalen was. 

Eenieder die zich met ontweroen en dus ook met bouwkundig ontwerpen bezig 
houdt, heeft soortgelijke ervaringen gehad. Het ontwerp voldoet aan "alle" 
onderdelen van het programma van eisen, maar de vorm mist de noodzakelijke 
elegantie. De ontwerper, evenals de onderzoeker, begint dan oonieuw. Is het 
programma wel volledig; is het op de juiste wijze geinteroreteerd? 
De werkelijkheid is toch harmonieus en het ontwerp moet het dan toch ook kun
nen zijn. 
Dit is een postulaat, maar het is er een, dat iedere ontwerper graag als uit
gangspunt zou willen nemen. 
Het maakt het mogelijk een op zich complex ontwero op het eerste gezicht te 
beoordelen en een geheel stedebouwkundig of architectonisch ontwerp met al 
Z 1 n aspecten kan er door geacceoteerd dan wel verworpen worden. 

Ik leg hier enige nadruk op elegantie als bijzondere kwaliteit van een onder
zoek dan wel ontwerpresultaat. In het vakgebied van de architectuur is het 
een kwaliteit die Vitruvius aanduidt met de term "oeconomia", waaronder ver
staan moet worden een juiste afstemming van aanwezige middelen oo na te stre
ven doelen, waarbij de middelen nadrukkelijk niet uitsluitend als financiele 
middelen geinterpreteerd moeten worden. 

Deze elegantie als kenmerk van het ware geldt ~owel voor de voorbedachte vorm, 
het ontwerp, als voor de werkelijke materiele vorm. 
Beide vormen onderhouden een bijzondere en wonderlijke relatie met elkaar. De 
kwaliteit van de afbeelding wordt teruggevonden in de materiele vertaling 
daarvan en ook het omgekeerde blijkt het geval te zijn, waardoor ontwerpen 
technisch mogelijk wordt. 
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De overdracht van kwaliteit vindt hier plaats op een bepaald nivo, waarbij de 
ordonantie, de symmetrie, de eu~thmie en de dispositie - en ik gebruik hier 
met opzet de resterende Vitruviaanse begrippen - garanties inhouden voor een 
op zich staand kwaliteitsaspect, waaraan nooit voorbij9egaan kan worden. Noch 
ten aanzien van het ontwerp als resultaat, noch ten aanzien van het ontwerpen 
als proces, daar op dat nivo een bijzondere communicatie plaats vindt tussen 
de wereld van de maatschappij en de mensen en de wereld van de materie, beide 
met hun eigenschappen. 
Dit communicatienivo is in mijn ogen het werkterrein van de vormleer. nit 
werkterrein kan worden bepaald door begrippen die de materiele wereld, in de 
breedste zin van het woord, beschrijven en verklaren in termen van ordening 
en beelding en die daarbij inspelen op de wereld van de mensen met hun erva
ringen en de wijze waarop zij betekenissen hechten aan attributen van de ma
teriele wereld. 

De vormleer verschaft op deze wijze een eigen communicatie-platform, een on
derlegger zo men wil, voor vormgevingsactiviteiten, en is als zodanig een ab
soluut niet weg te denken element van de opleiding tot bouwkundig ingenieur, 
en in feite van alle ingenieursooleidingen waarbij zaken ontworpen, gecon
strueerd en geproduceerd worden voor direct menselijk gebruik. 
De afdeling zal h;eruit consequenties moeten trekken ten aanzien van haar on
derwijs- en onderzoekprogramma, en ook, als een gevolg daarvan, ten aanzien 
van haar formatieplan. 
Waar de vormleer het algemeen patroon verschaft voor alle gebieden waarbinnen 
in de afdeling ontworpen wordt, is het een vakgebied dat ondersteunend werkt 
ten aanzien van vele andere; zij verkeert daarmee ten aanzien van andere on
dersteunende vakgebieden in de bijzondere positie dat het een vakgebied is, 
dat in geen enkele andere afdeling van de T.H. een evenknie heeft waardoor 
het een volstrekt uniek element is in de formatie van de afdeling en ook die 
van de Technische Hogeschool als geheel. 
De afdeling zal er daarom ook voor dienen te waken dat dit vakgebied zich kan 
ontplooien om de beloften in te lossen die in haar uitgangsount besloten zijn. 

Gaarne verklaar ik hierbij het symposium Vormgeving 1940-1980 voor geopend en 
wil nu het veld ruimen voor diegenen, die deze problematiek van binnen uit 
benaderen. 
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JEAN LEERING OVER VORMGEVING ALS BEELDENDE KUNST 

Dames en Heren, 

In deze korte voordracht zou ik graag 
over 3 onderwerpen willen spreken.Het 
is de bedoeling van dit symposium 
~om door gedachtenwisseling over per
soonlijke vormgevingsstellingen t-e-
komen tot een meer gemeenschappelijke 
stellingname op het gebied van vorm
geving". Daarom waag ik het erop 
zonder al te uitvoerige onderbouwing 
een aantal persoonlijke stellingen 
ten beste te geven, waarvan de argu
mentatie wellicht in de hierna volgen
de discussie aanvulling verdient. 
De drie onderwerpen zijn: 
1. de verhouding tussen vormgeving en 

ku~st in het algemeen; 
2. de ontwikkelingen of althans ver

anderingen in deze verhouding 
tijdens de periode 1940-1980; 

3. de autonomie van vormgeving en 
kunst, die juist de laatste tijd 
weer sterk onder de aandacht ge
bracht wordt. 

Vormgeving is - zeker ook in de op
vattingen van onze jubilaris Jan 
Slothouber - een veelomvattend begrip. 
Het heeft te maken met eigenlijk al~ 
les wat wij tot cultuur rekenen, en 
vormgeving vormt daarvan in zekere 
zin de kern. 
Tot cultuur rekenen wij namelijk de 
wijzen van wonen, van werken, van met 
elkaar omgaan, maar ook meer immate
riele zaken, zoals onze opvattingen 
over geboorte, leven en dood, etc. 
etc .. En in al deze zaken wordt 
vormgegeven aan de relatie: mens
omgeving, mens-werkelijkheid, aan de 
relatie tussen de krachten en machten 
binnen ons en die buiten ons - of hoe 
men deze, steeds naar tijd en plaats 
wisselende relatie ook verder wil be
noemen. 
Op dit nivo is vormgeving een zaak 
van, voor en door allen. En "allen" 
wil zeggen: voor eenieder individueel 
maar ook: collectief. Ieder mens ver
staat namelijk zijn wereld of werke
lijkheid enkel op basis van beelden 
en begrippen, die enerzijds de nee r
slag vormen van zijn eigen, eerdere 
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ervaringen, maar die anderzijds hem 
in opvoeding en in een levenslang 
leeroroces meegegeven worden door de 
cultuur, waarin hij leeft. Pas in de 
continuiteit van een cultuur leert 
iedere mens ervaren, spreken en zi en, 
wordt een taal gevormd, worden voor
stellingen tot gemeenschappeli jke 
beelden, krijgen het genoemde wonen, 
werken en wijzen van omgang hun min 
of meer vaste patronen, enz. enz .. 
Zo bouwt ieder voor zichzelf en in 
gemeenschap met anderen een verhou
ding op tot zijn omgeving, tot zijn 
werkelijkheid. 
Dit proces van vormgeving zou ik het 
"algemeen vormgevingsproces aan de 
basis" willen noemen: "algemeen", 
omdat niemand (met uitzondering van 
autistische ~atienten) aan deelname 
aan dit proces ontsnart; "aan de ba
sis", or.1dat het de vorming van beel
den en begrippen betreft, oo basis 
waarvan de werkelijkheid en de om
gang ermee eerst mogel ijk wordt. 
Dit "algemene vormgevingsproces aan 
de basis~ vormt als het ware het ene 
uiteinde van de lijn, waa rop vorm
geving binnen de cultuur olaats
vindt. Aan het andere uiteinde van 
diezelfde l ijn ligt dan in mijn op
tiek de kunst. Kunst ligt aan het 
andere uiteinde' van de genoemde lijn, 
omdat het hi er geen algemene, maar 
een bijzonde re, of lieve r : een ver
bijzonde rde vormgeving bet reft. En 
ook betreft kunst niet zozeer vorm
geving aan de basis, maar veeleer een 
vorm van sublimatie van he t vormge
vingsproces, dat in zijn geheel de 
cu ltuur vormt. 
In cultuur, zo zeiden we, wordt 
vormgegeven aan de steeds naar tijd 
en plaats wisselende verhouding: 
mens-omgeving, mens-werkelijkheid. 
Kunst doet dit ook - kan dit al
thans ook doen - maar dan toch op 
een vari het "algemeen vormgevings
proces a an de basis" verschi 11 en de 
manier. Bij dit laatste proces, di
rect gericht als het is op het be
staan zelf, is namelijk sprake van 
impliciete vormgeving, een vormge
Vlng waarbi j de doels tel l ingen van 
het directe bestaan zelf vooropstaan. 



Bij kunst gaat het ook om vormgeving, 
maar een andersoortige die ik expli
ciete vormgeving zou willen noemen. 
Daar gaat het om een vormgeving die 
vooral beoefend wordt omwille van de 
kwaliteit van vormgeving. Hierbij 
wordt dus vormgeving als zodanig ex
pliciet aan de orde gesteld, gaa_t_ 
het om de waarde en de betekenis van 
de vormgevende atttviteit zelf i.p.v. 
om de resultaten daarvan, die - zoals 
bij het "algemene vormgevingsproces 
aan de basis" - hun waarde en beteke
nis krijgen in relatie tot het direc
te bestaan. 
Juist dit onderscheid in gerichtheid, 
tussen het impliciete en expliciete 
van vormgeving, maakt het mogelijk 
dat de kunst als verbijzonderde vorm
geving meer dan wel minder in het ver
lengde van het "algemene vormgevings
p roces a an de basis" 1 i gt. ~1aa r ook 
moge het duidelijk zijn, dat voor 
expliciete vormgeving - kunst dus -
een andere, d.w.z. meer toegespitste 
creativiteit vereist is dan die, 
waarom impliciete vormgeving vraagt; 
dat de eerste meer individueel, en 
de tweede meer collectief van karak
ter zal zijn, en dat alleen daardoor 
al de afstand tussen de "maker" en de 
"gebruiker" bij kunst een andere, 
meestal grotere is dan bij het "alge
mene vormgevingsnroces aan de basis", 
waarbij zich eenieder betrokken voelt. 

Tot nu toe heb ik de beide uiteinden 
van de lijn omschreven, waaroD vorm
geving binnen het verbindende begrip 
"cultuur" plaatsvindt. Toch zal het 
duidelijk zijn dat het begrip "vorm
gevi ng", zoa 1 s o. a. bouwkundi gen en 
industriele ontwerpers dat hanteren, 
een betekenis heeft die, denk ik, 
midden tussen die uiteinden in ligt. 
Wie als bouwkundige of industrieel 
ontwerper vormgeeft, beschouwt deze 
bezigheid als een vak, dat niet een
ieder beheerst. In die zin betreft 
het hier een vormgeving, die mis
schien wel in principe voor allen 
bedoeld is, maar zeker geen zaak is 
van allen, en nog minder door allen. 
Van de andere kant zal er-,n-vele 
gevallen minder sorake zijn van ex
pliciete vormgeving dan van implicie
te, zeker in het gebruik van de pro
ducten van dit soort vormgeving. 
Scherpe scheidslijnen zijn er echter 
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niet te trekken. Enerzijds is er bijv. 
de "architecture without archttects", 
die verbazend dicht in de buurt van 
het ''a 1 gemene vormgevi ngs proces a an 
de basis" komt, anderzijds zijn er 
tot op de dag van vandaag de "kunste
naars-architecten", waarvan althans 
sommige van hun werken terecht tot 
bouwkunst gerekend worden. 

Wanneer ik dan nu aan het tweede en 
derde onderwerp toekom, kan en moet 
dit in kortere tijd. 
In de periode van 1940 tot 1980 heb
ben zich in de besproken verhouding 
tussen vormgeving en kunst inderdaad 
enige belangrijke ontwikkelingen of 
veranderingen voorgedaan. 
Ten eerste is de industrieel ontwer
ner in deze oeriode een aanvaarde 
figuur geworden en zijn zijn bezig
heden als een beroep en vak erkend. 
Maar daar zal Pieter Brattinga het 
waarschijnlijk uitvoerig over hebben. 
Voor ons onderwerp is echter een 
tweede punt van belang. 
Zoals het boek "Ueberwinding der 
Kunst" - oorspronkelijke, engelse 
versie uit 1947 - van Alexander 
Dorner, de inspirerende museumdirec~ 
teur uit het vooroor~ogse Hannover, 
die in zo nauwe relatie met het Bau
haus en het oost-europese construc
tivisme stond, aangeeft, was er rond 
1940 ondanks alle regressie in be
paalde kringen nog hoop op een ver
nieuwing van kunst in de richting 
van het "design". lloor het kunstwerk 
als symbool van wat Dorner de "vorm
idee" noemt, waaruit het schoonheids
ideaal van de vroegere kunst voort
kwam, is hoogstens nog plaats in de 
laboratoriumfunctie van de nieuwe 
kunst, zo dacht Dorner. Deze functie 
vraagt van zichzelf uit wel om in
zetting in de praktijk van het leven. 
Maar Dorner's verwachting dat de 
"designeru tot het algemeen aanvaar
de kunstenaarstyoe zou worden, is 
niet uitgekomen. Ofschoon de oplei
ding van vormgevers vaak 6laatsvindt 
binnen het kunstvakonderwijs, wordt 
de vormgever door de beeldend kunste
naar vandaag de dag niet als collega 
erkend. Zeker niet de industrieel 
vormgever, eerder nog de ambachtelij
ke vorm~ever - zoals b.v. de potte
bakker - en dit te meer naarmate het 
gebruiksaspect van zijn producten 



meer naar de achtergrond geschoven is. 
Deze ontwikkeling of verandering zegt 
anno 1980 niet alleen iets over de 
toegekende waarde en betekenis van 
vormgeving, maar ei~enlijk nog meer 
over de ontwikkeling of verandering 
in het kunstbegrip tijdens de genoem
de periode. 

En daarmede komen wij bij ons derde 
onderwerp aan: de autonomie van vorm
geving en kunst. Die staat nogal in 
de belangstelling vandaag de dag, 
zei ik. De roep om autonomie klonk 
het eerst op bij de beeldende kunste
naars, maar bevangt nu ook architec
ten . Maar bestaat er zelfs wel een 
autonome, beelderide kunst? 
Bi nnen de l' art pour 1' art-doctrine 
van de 19e eeuw ontstaat een vorm van 
vrije kunst, die zichzelf eigen doe
len en regels stelt, en haar ontwik
kelingen - schijnbaar los van de 
maatschappelijke ontwikkelingen -
zelf bepaalt. De kunstenaar wordt 
zijn eigen en belangrijkste opdracht
gever, welke verandering zijn maat
schappelijke positie ten zeerste be
invloedt: niet langer gebonden aan 
thema's die de opdrachtgever of 
maecenas hem ste 1 t, "produceert" hi j 
op voorraad voor een vrije markt, 
waarvan de vraag althans inhoudelijk, 
hem niet tot richtsnoer geldt. Hier
bij gaan criteria van originaliteit 
en authenticiteit zowel voor het 
kunstwerk als voor het kunstenaar
schap een zeer belangrijke plaats 
innemen, waardoor het individualis
tische aspect van de kunst - sinds 
de Renaissance reeds in opkomst -
sterke nadruk krijgt. Mede onder in
vloed van de denk- en werkmethoden 
van het industriele tijdperk komt er 
geconcentreerde aandacht voor het ge
bruik van de productiemiddelen, in 
dit geval de beeldende middelen. 
O.a. ten gevolge hiervan ontstaat aan 
het begin van de 20e eeuw de abstrac
tie in de kunst. Binnen deze ontwik
keling wordt het autonome gebruik van 
de middelen steeds meer het voertuio 
van de kunstzinnige conceptie. 
Tot zover lijkt de vraag, of er wel 
een autonome, beeldende kunst be
staat, moeilijk anders te beantwoor
den dan met "ja". En toch waag ik een 
andere benadering, ditmaal uitgaande 
van de betekenis van het adjectief 
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"beeldend". 

Behalve in het begrip "beeldende 
kunst" of- zoals het tijdschrift 
."De Stijl" dat hanteerde- "beeldende 
vakken", gebruiken wij dit adjectief 
zelden. Een van de weinige uitdruk
kingen in het gewone spraakgebruik, 
waarin het adjectief "beeldend" nog 
voorkomt, betreft de uitspraak: 
" .... dat Jan (Piet of Klaas) zo 
bee 1 dend kan verte 11 en .... ". 
Vraagt men willekeurig wie, wat daar
mede bedoeld is, dan zullen zonder 
veel moeite antwoorden komen in de 
geest van: " ... als hij aan het ver
tellen slaat, zie je het als het ware 
voor je ogen ~ebeuren ... ". 
De aangeduide kwaliteit van de ver
teller is dus, dat zijn woorden bij 
de luisteraar een sterk beeld oproe
pen, zo sterk als6f het de werkelijk
heid zelf is. Niet de werkelijkheid 
zelf echter tovert hij voor ogen, 
maar ... , ja, wat tovert hij voor 
ogen? Een beeld? Een beeld, waarnaar 
de luisteraars kunnen kijken? Nee ... 
wanneer er sprake is van een beeld, 
dan een beeld, dat de luisteraars 
z~lf bij ztch oproepen. De woorden 
van de verteller genereren het voor
stellingsvermogen bij ieder van zijn 
luisteraars. 
lets op een beeldende wijze doen, wil 
dus zeggen iets zo doen, dat het bij 
anderen het voorstellingsvermogen ge
nereert, het bij anderen beeldvorming 
uitlokt. 
Die gerichtheid op anderen is nu 
juist het tegenovergestelde van het 
autonome, en deze tegenstelling is 
uit te drukken in een woord, dat e
venals het woord "autonoom" van het 
Grieks is afgeleid, nl. "heteronoom", 
luisterend naar anderen, of naar het 
andere. 
Beeldende kunst is naar mijn mening -
zoals men dat de laatste jaren zo 
graag zegt - "per defi ni he" hetero
noom. En ofschoon dit de onderschei
ding tussen "vrije" en "gebonden" 
kunst onverl et 1 a at, is het j ui st 
deze heteronomie, die het verband 
weer voelbaar maakt tussen de twee 
uiteinden van die ene lijn, waarover 
wij het daarstraks hadden. Het ver
band tussen het "algemene vormings
proces a an de basis" a an het ene ui t
einde en "kunst" aan het andere uit-



einde. Tussen die twee uiteinden kan 
er harmonie bestaan, maar evengoed -
en ik denk zeker in onze tijd - een 
enorme spanning. Maar beide uiteinden 
hebben elkaar nodig en bevestigen 
daardoor de sociale dimensie van 
kunst en vormgeving. 

Tot zover mijn stellingen over de 3 
onderwerpen, die ik in deze voor
dracht aan de orde wilde stellen. 
Maar dit zou geen lezing ter ere van 
Jan Slothouber zijn, wanneer deze 
geen vierdeling zou vertonen. En dus, 
op de valreep, een vierde onderwerp. 
En welk onderwerp zou ik dan beter 
kunnen nemen dan het eigen werk dat 
Jan Slothouber, vaak samen met 
William Graatsma, in die 40 jaar 
maakte. En met name hoe zich dit 
verhoudt t.e.v. de drie gestelde pro
blemen? 
Tien jaar geleden, in de tijd dat 
zijn werk op de Biennale van "Vene
tie" stand, maakte ik daarover een 
interview. Een paar citaten daaruit 
om hemzelf aan het woord te laten, 
over kunst en vormgeving: · 
Vraag: "A l s er over het werk van U 
gepraat wordt, is er wat dat betreft 
nogal eens wat verwarring. Is het nou 
kunst of is het nou geen kunst?" 
Antwoord: "We zijn met iets bezig, 
dat een heel eigen karakter heeft. 
Laat ze er maar over schrijven. Als 
ze ons voor een kunsttentoonstelling 
willen hebben, o.k., we zullen niet 
vanuit principiele redenen weigeren 
om daaraan mee te doen, want we zijn 
ons bewust, dat de vormoplossingen 
die we in onze werkstukken bntwik
kelen, of als resultaat van onze 
studie op tafel komen, ook nevenef
fecten kunnen hebben die vergeleken 
kunnen worden met beoaalde verschijn
selen zoals die o~ het gebied van de 
kunst plaatsvinden. Tot op zekere 
hoogte zijn we dus met soortgelijke 
dingen bezig als sommige kunstenaars". 

En over autonomie in kunst en vorm
geving: 
"De interesse die er is ( voor ons 
werk) heeft toch een oorzaak die 
( ... ) te maken heeft met de maat
schappelijke inpasbaarheid van die 
eindresultaten van onze studie ( ... ). 
Tijdens de verschillende fasen van 
dit onderzoek hebben we toe~assingen 
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gesuggereerd. Zo bijv. het olastisch 
plein. t1aar het wil niet zeggen, dat 
dat nu een doel op zichzelf is". 

Ik dank IJ voor Uw aandacht. 



PIETER BRATTINGA OVER VORMGEVING ALS BEROEP 

Graag wil ik mij beperken tot de sta
tus, in Nederland, van het beroep van 
vormgever. 

Er zijn veel terreinen van vormgeving: 
de architectuur 
de industriele vormgeving 
de grafische vormgeving 
voorts 
landschapsarchitectuur 
mode 
enzovoorts. 

We beperken ons tot een terrein van 
de vormgeving en wel de grafische 
vormgeving en dan daaruit nog he~ ge
specialiseerde terrein van het af
fiche. 
Bij een gelegenheid als die van van
daag is het aardig om niet alleen een 
betoog te houden maar ook bij dat be
toog iets te laten zien. Het is dan 
ook gemakkelijker mijn woorden te 
volgen en met mij conclusies te trek
ken. Voor het gemak gaan we er van 
uit dat de ontwikkelingen op de an
dere terreinen van de vormgeving on
geveer gelijk zijn.~· 
Ongeveer in 1909 ontwierp de archi
tect Peter Behrens dit affiche. 
Behrens, de architect, was verant
woordelijk voor het geheel van het 
vormgevingsbeleid van het Duitse 
AEG bedrijf. De gebouwen, de pro
ducten en de visuele communicatie 
kwamen alle onder zijn verantwoorde
lijkheid.-2· 
Trouwens, Berlage, die oo dit moment 
geen nadere verduidelijking behoeft, 
ontwierp in 1893 dit biljet met een 
dienstregeling. 

U ziet 2 commerciele affiches. Niet 
voor een tentoonstelling, neen, ge
woon voor de commercie. 

Maar al in 1905, 35 jaar voordat 
Slothouber in overheidsdienst kwam, 
begon 11 het gedoe 11 al in Nederland. 
Roland Holst, een leidend figuur in 
kunstkringen en een zeer bekend schil
der, was het niet eens met de wijze ·3· 
waarop een affiche met een handlitho
grafische reproductie van Breitner 
tot stand kwam en pleitte voor een 

9 

3 



echt ontwerp en geen reproductie van 
een schilderij. 
In 1917 kwam pas de echte discussie, 
die tot op de dag van vandaag door
gaat, op gang. 
Bij de opening van een tentoonstel
ling in 1917 in het Stedelijk ~useum 
te Amsterdam zei Roland Holst: 
"Nu kon een twistvraag scherper tot 
uiting komen, een men~ngsverschil, 
dat lie~ over doel en wezen van het 
affiche. Aan de ene kant staat een 
groep, die in het affiche belang
stellend, van deze uiting vooral ver
langt dat zij ten koste van alles zal 
zijn reclame en zich zal richten naar 
de eisen der reclame, m.a.w. dat de 
kunst zich geheel in dienst zal stel
len van het doel. 
Daarnaast is een andere groep, die 
zegt: ja, maar, v66rdat wij dat doen, 
moeten wij doorzien wat die reclame 
eigenlijk betekent. Ik bedoel niet 
in enig bijzonder geval, maar wat de 
reclame als algemeen verschijnsel 
voor waarde heeft, welke betekenis en 
welke ethische waarde de reclame be
zit, die haar het recht zou kunnen 
geven, om de uitingen van de kunste
naar te beinvloeden of te dwingen. Zo 
staan de twee partijen tegenover el ~ 
kaar inzake het affiche als kunst
uiting en als gebruiksvoorwerp. 
Het affiche kan aan twee eisen vol
doen. Het kan zijn de eenvoudige 
mededeling en het kan zijn de 
schreeuw. 
Ik heb gezien en velen uwer zagen dit 
evenals ik, wat een ellende de z.g. 
vak-lithografie is. Ik heb herhaalde
lijk op die ateliers gekeken naar het 
werk der vak-lithografen, die toch 
zeker allen in hun jeugd ook illusies 
hebben gehad, die ook hebben gehad 
een sprankje talent, misschien 
slechts een klein beetje, maar wel
licht ook meer dan een van ons. 
En tot welk werk worden zij steeds 
gedoemd? De heren die de ontwerpen 
maken en die vaak niets van litho
grafie weten, zomin wat haar techni
sche mogelijkheden als haar techni
sche grenzen aangaat, zij maken een
voudig het ontwerp en de vak-litho
graaf heeft tot ta~k dit ontwerp 
slaafs na te maken. Alle toevallig
heden, alle stumperigheden van een 
dergelijk ontwerp moeten zij copieren 
alsof die toevalligheden en al die 
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domheden louter meesterschap waren. 
Daarin bestaat voor een groat deel het 
werk der vak-lithografen. 
remand die het vak niet zelf kent, die 
niet het wezen van het lithografische 
vak geheel begrijpt, respecteert noch 
de steen noch het papier en zoekt zijn 
kracht niet in het sparen van deze 
reeds aanwezige schoonheid, maar 
zoekt zijn kracht in het over elkaar 
werken van de vette mechanisch opge
brachte inkt. Ik wil alle kritiek 
voorkomen op collega 1 s, maar ik ver
zoek U slechts rand te kijken bier en 
in de stad, dan zult U zien hoe vele 
affiches gesmoord zijn in de druk
inkt, omdat er geen stukje open is 
gelaten, waar dus de steen, d.w.z. de 
schone materie van de steen geheel 
weggewerkt·is onder het vette krijt 
en onder de vette inkt, waardoor ten
slotte het eindresultaat ook geen 11 papierkunst 11 meer blijft. 11 -4· 

Albert Hahn, de bekende socialisti- ·5· 
sche tekenaar, antwoordde daarop in 
een artikel in de Socialistische Gids 
en schreef o.a.: 11 Een plakbiljet (want het gaat nu 
voornamelijk om de biljetkunst) moet 
in de eerste plaats een ding van 
schoonheid zijn. Het behoeft niet 
bruut op te vallen, het moet door 
zijn schone vormen en kleuren spreken, 
het moet decoratief mooi opgelost 
zijn en het moet ambachtelijk zuiver 
zijn, d.w.z. er moet uit blijken het 
technische meester6chap van de maker, 
waarbij Holst dan voornamelijk be
doelt de lithografische techniek, die 
voor de biljetkunst nog het meest 
wordt toegepast. Verder acht deze 
kunstenaar het onnodig opvallende 
kleuren en vormen te gebruiken. Het 
karakter van het opvallende is z.i. 
nooit bestendig, doch wordt steeds 
door de omgeving bepaald. Het is, val
gens hem, nutteloos en dwaas de kara~ 
terloze omgeving te willen 11 0Ver
schreeuwen11; een biljet moet niet 
een 11 kreet 11 zijn, maar een kunstvolle 
decoratief opgeloste 11 mededeling 11 . 
Lijnrecht tegenover deze opvattingen 
staan de principes van Van Dokkum. 
Hij zegt: een biljet moet krachtig 
van werking zijn, het moet op grate 
afstand spreken; vooral duidelijk 
moet een biljet zijn, opdat de haas
tige voorbijganger met een oogopslag 
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weet wat hij weten moet. Het zal ge
plakt worden tussen andere affiches, 
waarmee het geen harmonieus geheel 
mag vormen, maar waar het tussen uit 
moet springen, waar het mee moet con
curreren, mee moet strijden om de 
voorrang. In 't kort: een biljet 
moet z.i. een kreet zijn die de aan
schouwer door e1gen kracht dwingt 
alle aandacht te concentreren op het 
reclame-object. 
De kunstenaar die voor de reclame 
werkt behoort alzijdig te zijn, hij 
moet elke opdracht op zichzelf be
kijken, terdege trachten de opdracht 
te begrijpen, om vanuit elke opdracht 
tot de nodige wijze ~an uitdrukking 
te komen. In overeenstemming met 
zijn opdracht zal dan de kunstenaar 
"een kreet" geven of op andere wijze 
nadrukkelijk betogen. Daarbij zal 
dan in de meeste gevallen van sterk 
contrasterende kleuren en eenvoudi
ge vormen gebruik worden gemaakt, 
omdat die het meest dadelijk aanspre
ken, maar nodig is dit niet altijd. 
Holst zegt dat we in de biljetkunst 
het grafische decoratieve vak moeten 
eren. Accoord, mits we goed verstaan 
wat we daaronder te begrij~en hebben. 
Een biljet moet decoratief mooi op
gelost zijn, d.w.z. het daarop aan
gebrachte beeld meet tevens een har
monische versiering zijn van het vlak 
en, als elke goede versiering, vol
komen in overeenstemming zijn met de 
aard en met de bedoeling van het 
ding waarop het is aangebracht." 

Deze discussie die vandaag nog te 
voeren is en ook geveerd wordt heeft 
te maken met het tyrcrsch Nederlands 
ontzag voor de verhevenheid van de 
kunstenaar tegenover het commerciele 
van de reclame-ontwerper. En daar
mee is ook een essentieel element in 
het uitoefenen van het beroep van de 
vormgever geintroduceerd. 

De afhankelijkheid van de opdrachtge
ver, zonder daartegenover een be
roepsethiek te kunnen plaatsen, zoals 
de arts of de jurist, heeft dit be
roep, voordat het over een goede en 
hogere beroepsopleiding kon beschik
ken, erg parten gespeeld. Het waren, 
zoals ik eerder opmerkte, de schil
ders ·6.7.8.9.10.11· of a rchitecten met 
hun beroepsopleidin~, die behoorlijke 
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tegenspelers waren voor de opdracht
gevers. 
En het is interessant· om op te merke~ 
dat de voortgaande specialisatie in 
Amerika de aanduiding !!commercial ar
tist11 deed ontstaan. Oat reclamebu
reaus zich over de hele wereld ont
wikkelden van a~vertentieplaatsers in 
verschillende dag-, week- en maand
bladen, tot planners inzake de publi
citeit van bedrijven, waarbij de 
vonngevers van die publiciteit op de 
allerlaatste plaats kwamen. 
Kortom, vormgevers, niet gesteund 
door een aureool en beroepsbescher
ming, verleend door een hogere be
roepsopleiding, of dat nu industriele 
vormgevers, mode-ontwerpers of gra
fische ontwerpers waren, kwamen erg 
lang erg laag op de maatschappelijke 
en op de geestelijke waarderingslad- VRUHE,O 
der. 

Een grote erkenning voor de resulta
ten van het werk van IJOrmgevers, 
vooral in Duitsland, Engeland en de 
Verenigde Staten, kwam tijdens de 
tweede wereldoorlog, toen de fotogra
fen met hun Leica 1 s we~den ingezet 
aan het front voor de Duitsers en in 
Amerika grafische ontwerpers propa
ganda-affiches en legerinstructie
boekjes moesten maken. ·11.12.13· 
Daarmee ontstond voor het eerst een 
officiele erkenning voor het beroep 
vormgeving. 
Ook bij het ontwikkelen van aoparaten 
en instrumenten als onderdeel voor 
oorlogsmachines werden architecten en 
vormgevers ingezet om de meest func
tionele vorm te bepalen. 

Cok zou de tweede wereldoorlog, de 
tijd dat ~lothouber in overheids
dienst kwam, in Nederland een veran
dering in de maatschappcrjstructuur 
scheppen. ·14· 
De in de porlog door velen voorgeno
men en ook gemaakte afspraak dat het 
hierna anders zou worden, heeft o.a. 
tot resultaat gehad dat in Nederland 
een federatie van beroepsverenigingen 
van kunstenaars werd opgericht. In 
die federatie zaten naast groeperin
gen van toneelspelers, literatoren, 
filmers enz. ook de industriele vorm
gevers en de grafische vormgevers. 
De grafische vormgevers in de fede
ratie, de G.K.F., voelden zich op de 
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eerste plaats kunstenaar en wilde zich 
niet lenen voor al te duistere com
merciele doelen. -15.16.17· 
Een andere beroeosvereni9ing, oak on
gericht na de oorlo9, was de vereni
ging van reclame-tekenaars en illus
tratoren. De V.R.I. ·18.19.20· 
U ziet de scheidin9, opgeroepen in 
1917, handhaafde zich. 

Zoals het in de aard van de Nederland
se grafische "vormgeverswereld lag, 
maakten de V:R.I.-ontwerpers voorna
melijk commerciele affiches, terwijl 
de G.K.F.-ontwerpers voornamelijk cul
turele en institutionele affiches 
maakten. ·21.22.23· 
Onder dwang van een gewenste rechts
positie van de ontwerper ontwikkelde 
de G.K.F. een zogenaamde erecode en 
introduceerde een honorarium-tabel. 
Daarbij gevolgd door de V.R.I., die 
een eigen honorarium-tabel hanteer
de. 

In het begin van de jaren 60 hadden 
de reclamebureaus zich over de gehele 
westerse wereld ontwikkeld tot stra
tegie-bureaus, waarbij gebruik ge
maakt werd van film, foto, illustra
tie en typografie, om het product of 
de diensten van de client zo effec
tief mogelijk bekend te maken. Gezien 
het succes van de visuele hulp bij 
dat bekendmaken, kwamen de filmers, 
fotografen en illustratoren en typo
grafen meer en meer op de voorgrond. 
Een contactman bij de bureaus, een 
ontwerper die gezien• z~jn keRnis van 17 
film, foto-illustratie en typografie, 
een regisseursfunctie vervult, die 
men art-director noemt, kreeg meer en 
meer macht in het bureau, en trad 
veelal toe tot de leiding. In het be
gin van de 60-er jaren werd dan oak 
een zogenaamde Art Directors Club 
Nederland opgericht, die tot hoofd
doel had om elk jaar een overzicht 
te publiceren van het beste creatieve 
werk op het gebied van ~ffiche, ad
vertentie en filmcommercials. 
Tot op heden zijn deze annuals ver
schenen en hebben veel bijgedragen 
tot de verhoging van het peil van de 
visuele reclame.-24 . 

In 1976 gingen de beroepsverenigingen 
V.R.I. en G.K.F. · samen in een nieuwe DRIHK!milvn_.~d.· U~ CEZOHD HEIO ' 
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Helaas kwam er geen algemene vereni
ging waarbij de G.K.F., V.R.I. en 
de ADCN samen zouden gaan. 
De geest van 1917 blijft steeds han
qen. 

19 

15 

DE A'llATOMlEY\N EF11~ rl'..l\JD 

·"' .~ . ' 

22 

23 

24 



JAN SLOTHOUBER OVER VORMGEVING ALS GEBIED VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

1. VORMLEER 

Veertig jaar vormgevings-onderwijs en 
-onderzoek is een vrij willekeurige 
peri ode. 
Een terugblik op de ontwikkelingen 
daarin zou een opsomming van verschil
lende activiteiten kunnen zijn. 
Een andere mogelijkheid is om er een 
bepaalde ontwikkeling uit te lichten. 
Ik kies voor het laatste en wel om de 
volgende redenen. 

Ten eerste lijkt het mij moeilijk die 
veertig jaar nu al te beoordelen. 
Mijn eigen onderwijservaring betreft 
alleen de laatste tien jaar. Ten twee
de is er een probleem op dit gebied 
dat mij bijzonder heeft bezig gehou
den. 
Het nu volgende verhaal gaat daarom 
over dat probleem. 

Het betreft een probleem op het ge
bied van het vorm-onderwijs als vorm
leer of morfologie. 
Vormleer is de theorie over de vormen 
van dingen (de beeldvormingsleer of 
beeldleer) en over het vormen van 
dingen (de vormgevingsleer of de ei
genlijke vormleer). 
~ijn verhaal begint met een vorm
onderzoek en eindigt bij het vorm
onderwijs. 
Het beschrijft de ontwikkeling van 
een stukje vorm-theorie op basis van 
het verschijnsel vor~~taal. 

Vormtaal is de taal die spreekt uit 
de vorm van de dingen in onze omge
ving. Het is dus ook de taal die wij 
spreken als wij die vormen weergeven, 
of vorm geven aan dingen. 
Maar hoewel iedereen die taal ge
bruikt ontbreken er gemeenschappelij
ke regels voor. 
Oat gebrek vormt het genoemde pro
bleem in het vorm-onderwijs, zowel 
op het gebied van de beeldvormings
leer als op dat van de vormgevings
leer. 

2. BEELDVORMING EN VORMGEVING 

Beeldvorming heeft betrekking op de 
verschillende manieren waarop mensen 
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de vormen van dingen in hun omgeving 
bel even. 
Ons beeld weerspiegelt n.l. niet al
leen de vorm van bestaande dingen, 
maar omvat ook voorstellingen over 
vormen van dingen die niet meer be
staan. Maar wat vooral van belang is 
met het oog op vormgevin~ is dat wij 
ons bovendien toekomstbeelden vormen, 
waarin vorm wordt gegeven aan nog 
niet bestaande dingen. 
Al deze belevingen kunnen door ons 
tot uitdrukking worden gebracht d.m.v. 
woord en beeld en met name dat laat
ste vormt het gebied van de beeldleer. 

Vormgeving is in het algemeen het 
scheppen van iets nieuws, wat voor 
nieuws dat ook mag zijn. 
Het is een creatieve bezigheid, op 
welk gebied dan ook. 
Het is een activiteit, die altijd 
heeft bestaan en zal bestaan. 
Het is een deel van de werkzaamheden 
van iedereen. 

Vormgeving is in het bijzonder het 
terrein van de zgn. vrije kunsten. 
Het hoort ook tot het gebied van de 
zgn. toegepaste kunsten, waaronder 
dat van de bouwkunst. 
Het komt echter evenzeer voor in de 
wereld van de wetenschao en die van 
de techniek. 
Het vormt namelijk een deel van ons 
aller dagelijks leven. 

Het scheppen van iets nieuws komt 
voort uit een kritische instelling 
t.o.v. iets bestaands. 
Het ontstaat in de wereld van onze 
verbeelding en door de kracht van ons 
voors~ellingsvermogen. 
Het ontstaat niet door beredenering, 
zoals de verklaring van iets be
staands. Wel kan het gevoelsmatige 
fantasiebeeld verstandelijk verder 
worden ontwikkeld en doelbewust wor
den verwerkelijkt. 

Deze veronderstellingen over beeld
vorming en vorm-geving zijn het uit
gangspunt geweest voor een vorm
onderzoek. 
Het betreft een onderzoek naar ma
nieren waarop mensen bezig zijn met 
dingen. 



Het gaat namelijk over het beeld dat 
mensen hebben van de vorm van die'din
gen. Het is daarom een beeldvormings
onderzoek dat betrekking heeft op di
verse gebieden van vormgeving. 

3. BEELDVORMINGS-ONDERZOEK 

Voor onderzoek is nodig een vraag
stelling, een doelstelling en een 
taakstelling. 
De vraagstelling in dit vorm-onder
zoek was die naar een oplossing voor 
het genoemde vormtaalprobleem zoals 
dat zich voordoet in de vorm-leer als 
vorm-onderwijsgebied. 
De doelstelling was de formulering 
van een vorm-theorie op basis van ge
meenschappelijke vormtaalaspecten in 
alle vormgevingsgebieden. 
De taakstelling was een onderzoek 
naar het bestaande vormtaalgebruik 
in afzonderlijke vormgevingsgebieden, 
zowel in verschillende vakgebieden 
als in het gebied van het dagelijks 
leven. 

Uit dit onderzoek blijkt, dat in 
kunstzinnig georienteerde vormge
vingsgebieden de manieren van bezig 
zijn met vormen het duidelijkst be
noembaar zijn. 
In de toonkunst gebruikt men nl. 
o.a. klank- en accoordvormen. 
In de dichtkunst: 
o.a. rijm- en versvormen. 
In de schilderkunst: 
o.a. coloriet- en compositievormen 
In de grafische kunst: 
o.a. letter- en layout-vormen. 
In de bouwkunst: 
o.a. ornament- en ~tijlvormen, 
enz. 

In elk van deze gebieden gebruikt men 
bovendien ook diverse bewerkings- en 
verwerkingsvormen of -technieken, zo
wel voor het produceren als voor het 
reproduceren van vormen van kunst. 

Verder blijken in wetenschappelijk 
georienteerde vakgebieden de vormen 
van dingen per gebied te worden vast
gelegd in een eigen grammatica of 
vormleer. 
In de biologie definieert men zo: 
o.a. eel-, weefs~l- en evolutievormen 
In de psychologie: 
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o.a. waarnemings-, voorstellings- en 
gewaarwordingsvor~en. 
In de geologie (geomorfologie): 
o.a. mineraal-, afzettings- en verwe
ri ngsvormen. 
ln de rekenkunde: 
o.a. getal-, reeks- en berekenings
vormen. 
In de meetkunde (geometrie): 
o.a. veelhoek-, veelvlak- en trans
formatievormen. 
In de taalkunde: 
o.a. woord-, zins~ en beschrijvings
vormen. 
In de geschiedenisleer: 
o.a. gebeurtenis-, tijdperk- en over
gangsvormen. 
Enz. 

Ook in technisch georienteerde gebie
den blijkt er een soortgelijke wijze 
van vormgebruik plaats te vinden als 
in de wetenschao. 
In de fysische techniek werkt men 
bijv. met kristal-, mengsel- en op
lossingsvormen. 
In de chemische techniek: 
bijv. met element-, verbindings- en 
reacti evormen. 
In de electrotechniek: 
bijv. met spannings-, stromings- en 
schakelingsvormen. 
Enz. 

Zelfs in het dagelijks leven blijken 
de vormen van allerlei dingen te 
worden aangeduid door middel van 
woord en beeld ten behoeve van infor
matie, orH~ntatie en communicatie. 
Voorbeelden daarvan zijn o.a. de 
krant met berichtvormen en de catalo
gus met productvormen. 
Andere voorbeelden zijn de wegwlJZer 
met bestemmingsvormen en de platte
grand met bebouwingsvormen. 
Weer andere voorbeelden zidn de agen
da met afspraakvormen en het spoor
boekje met trajectvormen. 
Enz. 

4. BEElDVORMINGSTHEORIE 

De gemeenschapoelijke vorm-aspecten 
in al deze manieren van vormtaalge
bruik blijken nu te berusten op drie 
zeer eenvoudige vormorincipes. 
Elke volledige vormbeschrijving op 
welk gebied dan ook voldoet namelijk 



aan de beantwoording van dezelfde 
drie fundamentele vragen. 
Het zijn de vragen naar WAT iets is, 
WAAR het is en WANNEER het er is. 
Samen vormen ze de vraag naar de hoe
danigheid of het HOE van de dingen 
(op welk gebied dan ook) in stoffe
lijk, ruimtelijk en tijdelijk opzicht. 

Een antwoord op de vraag naar het HOE 
van de dingen veronderstelt een ob
jectieve werkelijkheidsvorm. 
Maar mensen hebben een subjectief 
beeld van de vorm van dingen in hun 
omgeving en dat verklaart WAAROM die 
vorm als hoedanigheid van de dingen 
wordt beleefd en waa r om die door de 
~~n zws en door de ander zo wordt er
varen. 
In de wereld van de kunst lijkt dat 
beeld vooral gevoelsmatig te worden 
bepaald, in de wetenschap vooral be
gripsmatig en in de techniek vooral 
gebrui ksmatig. 
Toch bepalen gevoelsbeelden, be
gripsbeelden en gebruiksbeelden in 
wezen samen het waarom van de vormen 
van dingen, op elk gebied en voor ie
dereen. 

4.1. 
In het hier getoonde beeldvormingsmo
del zijn daarom het HOE en het WAAROM 
van de dingen de twee hoofddimensies 
van een theorie over gemeenschappe
lijke relaties tussen vorm en beeld 
op elk gebied en voor iedereen. 
Het hoe vertegenwoordigt de omge
vingsvormen en het ~a~ro~ d~ bele
vingsbeelden als twee van elkaar ver
schillende maat tevens met elkaar sa
menhangende eigenschappen van objec
ten en subjecten. 
Omgevingsvormen worden in dit model 
aangeduid als stof-, ruimte- en tijd
vormen en belevingsbeelden als ge
voels-, begrips- en gebruiksbeelden. 
De onderlinge relaties daartussen 
vertegenwoordigen de in elk gebied 
aanwijsbare relaties tussen mensen en 
dingen die tot uitdrukking komen in 
elke bestaande vormtaal. 

Zowel voor de namen van vormaspecten 
als voor die van beeldasDecten in dit 
model kunnen vele synoniemen worden 
gebru i k t. 
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Omgevingsvormen kunnen bi jv. ook wor
den aangeduid als verschil-, verband
en verloopvormen, als deel-, geheel
en gedragvormen, als element-, pa~ 
troon- en procesvormen of als object
situatie- en aktiviteitsvormen. 
Belevingsbeelden kunnen ook worden 
benoemd als smaak-, denk- en wens
beelden~ als aanleidings-, oorzaaks
en gevolgsbeelden of als heden-, ver
leden- en toekomstbeelden. 
Het vormen van toekomstbeelden is de 
meest vormgevende wijze van~beeld
vorming omdat die betrekking heeft op 
vormen van dingen die nog niet be
staan. 

5. BEELDVORMINGS-ONDERW IJS 

Dit bee l dvormingsmodel kan nu al s ge
meenschappelijke vormgrammatica wor
den gebruikt in het vormgevingsonder
wijs (de vormleer), te beginnen met 
het beeldvormingsonderwijs (de beeld-
1 ee r). 
De volgende voorbeelden zijn daar il
lustraties van, omdat ze laten zien 
dat in elk van de gekozen gebieden 
dezelfde vo rmtheoretis che principes 
kunnen worden onderkend. 

5.1. 
Zo zijn er op het gebied van de 
spreektaal bepaalde woorden die aan
duiden WAT iets is, andere woorden 
WAAR iets is en weer andere woorden 
WANNEER iets er is. 
Oat geldt zowel voor bij-woorden als 
voor naam-woorden en werk-woorden 
e.d. 

5. 2. 
In de schrijftaal worden zinnen uit 
lette r-eleme nten samengesteld tot 
woordpatronen die in het zinsverloop 
of zins~roces op el kaar volgen. Ni et 
alle beschikbare letter-elementen 
hoeven daa rbij te worden gebrui kt , 
terwi jl andere letters of woordpat ro
nen soms meerdere malen worden her
haald. 

5. 3. 
Kijken we naar de wereld van het ge
tal dan kunnen we ook getallen zien 
als elementen die worden samenge
voegd tot getalpatronen die weer via 
rekenkundige processen van optelling 



of vermenigvuldiging worden verwerkt. 
De hier gekozen voorbeelden hebben 
betrekking op een aantal bijzondere 
kwadraten en vergelijkingen. 

5.4. 
Ook in de wereld van het spel onder
scheiden we gelijke en ongelijke 
speelobjecten, die door ze telkens 
in andere speelsituaties t.o.v. el
kaar te plaatsen tot eindige of ein
deloze speelactiviteiten leiden. 
In dit voorbeeld zijn de elementen 
A en E dubbel, en B, C enD enkel. 

5.5. 
Onze voorstelling (in dit geval van 
een lijnfiguur) wordt geleidelijk 
duidelijker wanneer achtereenvolgens 
lijn-patronen van diagonale, vertika
le, horizontale en perspectivische 
lijn-elementen aan onze waarneming 
worden toegevoegd. 
De diagonale elementen blijken het 
minst bij te dragen aan ons voor
stellingsbeeld en de perspectivische 
het meest. 

5.6. 
Als we nagaan wat er waar en wanneer 
verandert in het kleurgebruik bij 
Mondriaan in een bepaalde periode 
van 15 jaar dan zien we dat het aan
tal kleur-elementen en kleur-combina
tie-patronen het sterkst afneemt in 
het begin van dit kleur-gebruiks
proces. 
Ook verdwijnen sommige elementen en 
patronen en doen nieuwe hun intrede. 

5.7. 
Rietveld ontwikkelde in een 5-jarig 
werkproces achtereenvolgens 2 stoe l 
patronen, elk uit 8 verschillende 
hout-elementen, waarbij de eerste 
stoel zowel enkelvoudige, als 2-, 3-
en 4-voudige elementen heeft (en dan 
ook symmetrisch is) terwijl de laat
ste alleen enkelvoudige elementen 
vertoont (en dus asymmetrisch is). 
De eerste stoel heeft wel in totaal 
meer dan 2 maal zoveel onderdelen 
als de tweede, nl. 17, maar evenveel 
verschillende, nl. 8. 

De ontwikkeling van architectuur
vormen kan worden aangeduid met WAT 
er is gebouwd, WAAR het is gebouwd 
en WANNEER het is gebouwd in het ver-
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leden. 
De eerste kolom in dit overzicht 
stelt gebouwen voor, de tweede hun 
plaats in de wereld en de derde hun 
levensduur. 

5. 9. 
Verleden-, heden- en toekomstbeelden 
vormen de tijdbeeldpatronen in ons 
tijdbelevingsproces, waarbij de ove r
lappingen daarvan de verschillende 
tijdbeeldelementen vormen, die elk 
een eigen waarde voor ons hebben. 
Ze geven nl. niet alleen aan water 
volgens ons was, is en komt, maar ook 
wat er moet verdwijnen, wat er moet 
blijven en water weer terug moet ko
men. 

5.10. 
Ook in ons dagelijks l even wordt on
ze omgev ing gevormd door de verschil 
lende voorwerpen van onze beleving 
die zich in bepaalde toestanden aan 
ons voordoen als opeenvol gende ge
beurtenissen. 
We ervaren deze dingen gevoelsmatig, 
we herkennen begripsmatig hun oor
zaak en we voorzien hun gebruiksmatig 
effect. 
Ons beeld is daarom onze norm, zowel 
voor de hoedanigheid als voor de 
waarde van omgevingsvormen. 

6. VORMGEV I NGSONDERWI JS EN -ONDERZOEK 

Met het ontwerpen van een morfolo
gisch beeldvvrmingsmode l is een pa
ging gedaan om een bijdrage te leve
ren aan de vorming van een gemeen
schappe lijke theorie oo het gebied 
van de beeldvorming. 
~~aar ook het gebi ed van de vormgevi ng 
heeft zonder zo'n theorie geen ge
meenschappelijke basis, maar blijft 
een conglomeraat van activiteiten op 
grand van uiteenlopende ideeen. 
Daarom wordt dit vorm-onderzoek 
voortgezet t.b.v. het ontwikkelen van 
een gemeenschappelijk vormgevingsmo
del, dat in elk vormgevingsonderwijs 
kan worden gebruikt. 
Wel zal ook een gemeenschappelijke 
vormgevings-theorie gebaseerd moeten 
ZlJn op wat vorm9evers, op welk oe
bied dan ook, doen. 



Ik denk dat het daarom van belang is 
dat vormgevers uit verschillende ge
bieden een bijdrage leveren aan de 
vorming van zo'n gemeenschapoelijke 
theorie. In elk wetenschappelijk en 
technisch georienteerd vakgebied 
vindt voor het betreffende gebied 
zelf een theorievorming plaats die 
berust op een aantal min of meer ge
meeBschappelijke uitgangspunten en 
die soms ook gebruikt wordt in andere 
gebieden. 
Het zijn echter vooral de kunstzinnig 
gerichte vormgevingsgebieden (en niet 
in het minst de visuele) die een cre
atieve bijdrage kunnen leveren aan 
een gemeenschappelijke vormgevings
theorie, en wel door elk binnen hun 
eigen geqied te onderzoeken hoe en 
waarom vormgeving tot stand komt. 
Ik hoop dat dat in de toekomst steeds 
meer het geval zal zijn, omdat er 
dan pas van een gemeenschappelijk 
vormgevings-onderwijs sprake kan zijn 
waarin vormgevers uit elk gebied iets 
kunnen leren over hun eigen vormge
vingspraktijk. 

Literatuur: 
Boulding: The Image, Ann Arbor, 
Michigan, 1956 
Slothouber: De vorm van onze omgeving 
T.H.E., Eindhoven, 1971 
Habraken: General principles about 
the way built environmehts exist, 
SAR, Eindhoven, 1979. 

Illustraties: 
4.1 model 
5.1- 10 voorbeelden 
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TENTOONSTELLING VORMGEVING DOOR WILLIAM GRAATSMA 

Een jubileum vormt de aanleiding voor 
dit symposium over vormgeving, en zo 
ook de kleine tentoonstelling die 
zich buiten deze zaal bevindt. 

Tien van de veertig jaar waarop wordt 
teruggezien weerspiegelt de expositie 
op een heel eigen wijze. 
Het merkwaardige van deze tentoon
stelling is dat ze gevormd wordt door 
een zestigtal verwijzingen naar even
zovele andere tentoonstellingen, 
waarmee gedurende de afgelopen tien 
jaren verschillende generaties stu
denten van de afdeling zijn gecon
fronteerd. 

Voortgekomen uit de opdracht om on
derwijsaanvullend te zijn, heeft tien 
jaar geleden een enthousiaste groep 
medewerkers en studenten vorm gegeven 
aan de z.g. "randen" van het vakge
bied dat Bouwkunde heet. 
Be onderwerpen waarnaar in de ten
toonstelling verwezen wordt, kunnen 
beschouwd worden als een spiegel van 
de actualiteit van het moment en 
vormen bij deze terugblik een wonder
lijke en bizarre reeks van vormge
vingsmomenten. 
Om er enkele te noemen: 
De kleurvelden van Cartier; ·1· 
de zandkastelen van Piet Wiersma;·2· 
Cubics, de constructies van CCC; ·3· 
het typografische werk van Cornet; ·4· 
het vrije werk van l.te.Corbus.ier; ·5· 
de aquarellen van Apon; ·6· 
theaterarchitectuur; q. 
een stoe l bouwen; ·8· 
hqndtekenen; ·9· 
de 3 kunstacademies Breda, Den Bosch 
en Eindhoven; ~0· 
Connections, the work of Charles and 
Ray Eames; ·11-
Maastrichts aardewerk; ~~ 
de stadsschilderingen van Rotterdam; ~3· 
Han Jelingers beeld van de stad; ~4· 
de dingen van Henk Lampe; ~5· 
Form Mediation International van 
Pieter Brattinga; ~6· 
de voor- en nabeelden van Jan 
Sl othouber; ·17· 
Goed Wonen '46-'68, een nederlandse 
wooncul tuur; ·18· 
ruimte, over perspectief in de 17e 
eeuw; ·19· 
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de architectuurfotografen Mantz en 
Turner. ·20· 

Er zijn naar aanl~iding van deze 
re~ks van speciale activiteiten, 
want zo wordt dit werk in de afdeling 
bestempeld, verschillende conclusies 
te trekken. Ik wil er een geven tot 
besluit van deze korte inleiding op 
de tentoonstelling. 
Het gebied dat met het woord Vorm
geving wordt begrensd, heeft zich in 
de afgelooen jaren verwijd tot een 
zeer breed veld van attiviteiten, 
waaruit naar mijn mening een toene
mende betrokkenheid spreekt voor de 
kwaliteit van alle dingen die ons 
omgeven. 
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SAMENVATTING DOOR ROEL DARU 

Uit de voordrachten tot dusver dis
tilleer ik vier vraagstukken, waarin 
een positie wordt ingenomen, en die 
hier nu ter discussie staan, ieder 
afzonderlijk en in hun onderlinge sa
menhang: 
- inhoud: 

waarmee houdt de vormgever zich 
bezig? 

- status: 
hoe bedreigd is zijn maatschappe
lijke positie? 

- autonomie: 
hoe vrij is en ziet de vormgever 
zich? 

- omvang: 
hoe breed strekt zijn beroepsveld 
zich uit? 

Hergeordend naar spreker en thema 
levert dit het volgende beeld op: 

Volgens Bax, Leering en Slothouber 
houdt de vormgever en de vormleer 
zich bezig met de wisselwerking tus
sen mensen en omgevingen, machten en 
krachten. Slothouber heeft U zelfs 
vergast op een volledig uitgewerkt 
model daarvan. 

Leering stelt daarnaast de autonomie 
ter discussie en contrasteert dit 
tegenover de heteronom~e: het gericht 
zijn van de vormgever op zichzelf 
(autonoom) versus op anderen (hete
ronoom). Twee uitersten op de dimen
sie van kunst en vo~mgeving: de ver
bijzonderde vormgeving expliciet en 
indivfdueel en als andere uiterste de 
algemene vormgeving, imoliciet en 
collectief. 

Oak Brattinga begint ZlJn voordracht 
met een vluchtige afoaling van het 
beroepsveld, maar hij heeft echter 
vooral de maatschappelijke positie of 
status van de vormgever belicht, in 
het bijzonder die van de grafische 
vormgever. 
t~aar ook de autonomie-kwestie heeft 
hij aan de orde gesteld: de reclame
man met zijn schreeuwerige affiches en 
z'n rekeningen en de institutionele 
graficus-kunstenaar met zijn mooie 
affiches en declaraties. 

Graatsma tenslotte heeft het over 
vormgevingsmomenten en trekt er de 
conclusie uit dat de grenzen van het 
vormgevingsberoepsveld steeds terug
wijken: het gaat om alle dingen die 
ons omgeven, ons leefmilieu. 
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Ik hooo dat ik hiermee de thema's en 
de daarin opgesloten stellingen goed 
heb weergegeven en open hiermee de 
discussie. 



DISCUSSIE ONDER LEID I NG VAN ROEL DARU 

Slothouber: 
Roel, erg bedankt voor je toelichting 
maar ik weet niet of iedereen mijn 
verhaal herkend heeft in wat je over 
mijn werk gezegd hebt en daarom zou 
ik graaq met een paar woorden willen 
herhalen wat ik heb bedoeld te zeg
gen. 
En dat is namelijk dat Vormgeving een 
zaak is waar iedereen mee bezig is. 
Oat is een beetje in tegenstelling 
met de opvatting dat Vormgeving een 
heel bepaald gebied zou zijn waar een 
aantal mensen zich specifiek mee be
zig houden. In mijn beeld is dat niet 
zo. Wij doen allemaal aan Vormgeving, 
maar allemaal op 'n verschillende ma
nier. We houden ons met verschillende 
dingen bezig maar we geven allemaal 
vorm aan iets. Wat mij interesseerde 
en waar mijn verhaal over ging, was 
nu "is dat nou allemaal in alle op
zichten verschillend, of zit daar een 
zekere overeenkomst tussen?" Oat was 
het probleem namelijk waar ik me 
voor gesteld zag toen ik hier tien 
jaar geleden kwam en toen van mij 

theorie gerald, wat uiteraard ter dis
tussie staat en ik hoop dat dat hier 
kan gebeuren. 

Joep Gelissen: 
Mijnheer Slothouber, U vroeg zich af 
hoe U Vormleer moest geven. Vindt U na 
die tien jaar eigenlijk dat Vormleer 
noodzakelijk is voor goede vormgeving? 

Slothouber: 
Als je vraagt of Vormleer nodig is om 
aan vormgeving te doen, dan zeg ik 
"nee", dat hoeft helemaal niet, maar 
als je onderwijs moet geven in vorm
geving, dan is het wel nodig. Vorm
onderwijs impliceert dat je iets leert, 
overdraagt. Op twee manieren iets 
leert: je leert iets aan iemand, en 
een ander leert iets van je. 
Daarvoor is het nodig dat er een theo
rie is, dat een aantal uitgangspunten 
geformuleerd kunnen worden, waarover 
je onderwijs kunt geven. En dat is de 
zin van Vormleer. Ik weet niet of 
daarmee de vraag beantwoord is. 

verwacht werd dat ik hier het vak Joep Gelissen: 
Vormleer zou gaan onderwijzen en daar Ik dacht het wel, ja. 
had ik nooit zo over nagedacht. Ik 
deed wel aan vormgeving, maar had me 
nooit afgevraagd hoe ik dat deed. 
Maar als je dat moet gaan vertellen 
aan studenten dan moet je je wel re
aliseren natuurlijk hoe je dat gaat 
vertellen, wat je gaat vertellen en 
ik ben dus begonnen met te gaan zoe
ken naar een soort basis. 
Er waren natuurlijk verschillende ge
gevens, ook op het gebied van wat ik 
dan gemakshalve noem "kunstzinnig ge
orienteerde vormgeving", waaronder 
ook toegeoaste kunst of vormgeving 
en dat heeft geleid tot het idee dat 
er tussen alle manieren van vormge
ven waar iedereen mee bezig is op 
zijn of haar manier toch ergens een 
zekere overeenkomst moet zijn. Daar 
is toen naar gezocht, vandaar het 
afgrazen van die verschillende ge
bieden om te kijken welke vormen 
daar allemaal in voorkomen en op 
welke manier men dan hier en daar 

Bax: 
Ik zou graag willen reageren op het 
laatste verhaal. Oat is het verhaal 
van Slothouber zelf met betrekking tot 
de twee categorieen van vormgeving en 
beeldvorming. Er is in dit expose 
vooral veel nadruk gelegd op de 
beeldvorming en de categorieen die 
daarin te onderscheiden zi j n. ~ijn 
vraag is eigenlijk - omdat ik eigen
lijk een beetje verwachtte dat er 
daarna ongeveer in dezelfde mate in
gegaan zou worden on de theorie van 
de vormgeving - zou daar op de een of 
andere wijze lijn aan gegeven kunnen 
worden, waarin die indeling in cate
gorieen, die algemene theorie, toe
gankelijk gemaakt wordt voor de pro
blematiek van de vormgeving en dan, 
als het mogelijk is, toegespitst op 
de bouwkundige, maar dat hoeft niet 
direct. 

vorm geeft aan zijn ideeen over een Slothouber: 
vak of wat dan ook. Ook in het dage- Ja, ik heb ih mlJn verhaal gezegd dat 
lijks leven. Zo is daaruit een stukje een begin is gemaakt met theorievor-
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ming, op het gebied van de vormleer, 
waarmee ik niet wil zeggen dat er he
lemaal geen theorie~n bestonden, maar 
er bestond geen samenvattende theorie 
en dat begin is gemaakt daar waar de 
vormgeving eigenlijk begint. Er wordt 
namelijk van uit gegaan in deze op
vatting dat vormgeving begint met 
beeldvorming. Je begint met een beeld 
ergens van te krijgen, van een pro
bleem bijvoorbeeld en daarom is be
gonnen bij dat beeldvormingsproces, 
hoe je je dat voor kunt stellen. Op 
elk gebied. Oat onderzoek gaat ver
der; het gaat verder met het zoeken 
naar,het ontwikkelen van een theorie, 
ook zo'n basistheorie op het gebied 
van vormgeving. Oat onderzoek berust 
eigenlijk op hetzelfde principe; er 
wordt namel1jk ook weer nagegaan hoe 
er aan vormgeving wordt gedaan in 
alle gebieden. Omdat dat nog niet 
afgerond is -heb ik in dit verhaal 
daar niet over gepraat. Ik heb het 
alleen genoemd, ik heb meegedeeld dat 
het nog loopt en ik hoop daar ook te 
zijner tijd verslag van te doen. Maar 
i k wi 1 toch i ets zeggen over die 
vraag over vormgeving, omdat U daar
in geinteresseerd bent. En dat doet 
mij erg veel plezier. Ik zou er het 
volgende over willen zeggen: er zijn 
uiteraard een aantal idee~n ontwik
keld op dat gebied en die worden, zo
als dat ook met die beeldvormingsthe
orie is gegaan, dan in het onderwijs 
zoveel mogelijk al in praktijk ge
bracht. Oat klinkt een beetje alsof 
studenten dan proefkonijn zijn, maar 
merkwaardig is altijd dat dit pro~ 
bleem nooit gesignaleerd wordt wan
neer je niet bezig bent met het ont
wikkelen van een theorie maar gewoon 
maar uit je eigen ervaring iets ver
telt, dus ik denk dat dat nauwelijks 
als kritiek kan worden beschouwd. Wat 
die idee~n over vormgevingstheorie 
betreft, daar zou ik het volgende 
over willen zeggen. Wat daar tot nog 
toe uit is gekomen, hoe algemeen het 
misschien ook mag klinken, gaat met 
name over het proces dat zich af
speelt wanneer mensen vorm geven aan 
dingen en waarbij er van wordt uitge
gaan dat er een aanleiding moet zijn. 
Die aanleiding moet zijn gelegen in 
een probleem dat zich in onze omge
ving voordoet, een probleem oo het 
gebied van de vorm van onze omgeving. 
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Wanneer je kritisch bent ingesteld 
t.a.v. dat soort problemen is het ge
volg dat je daaroo reageert. De eer
ste fase van vormgev·i ng zou j e dus 
kritiek kunnen noemen, kritiek op een 
probleem, wat je signaleert. De vol
gende fase wordt in het model dat op 
het ogenblik on de helling staat, 
in aanbouw is zal ik maar zeggen, be
schreven als een doelstellingsfase. 
Wanneer je kritiek hebt op een be
paalde situatie, op de vorm van de 
dingen in je omgeving, dan zou je 
kunnen zeggen: het moet zo niet blij
ven, net moet anders worden. En h6e 
het dan moet worden,heb ik straks ge
zegd, dat heeft betrekking op de vorm 
van de dingen. Daar vorm je je een 
beeld over en dat heeft dus te maken 
met een doelstelling. Oat is iets wat 
je in de toekomst gerealiseerd zou 
willen zien. En dan is er een derde 
vraag en dat is waarschijnlijk de be
langrijkste vraag, dat is nl. hoe be
reik je dat doel. Dat i s dus de weg 
die zou moeten worden afgelegd om 
van de situatie waarin je verkeert, 
en waar je kritiek op hebt, tot de 
situatie die je gewenst acht te ko
men, de weg die daarvoor zou moeten 
worden afgelegd. Je zou deze drie 
fasen ook kunnen omschri jven met al
lerlei synoniemen zoals dat ook bij 
beeldvorming gaat, bijv. in probleem
stelling, doelstelling en taakstel
ling en met name heeft dat te maken 
met het beeld dat je je vormt van 
te voren, ook bij het on t werpen. Ik 
maak een ander ondersche i d tussen 
ontwerpen en vormgeving als Pieter 
Brattinga doet; ik denk dat ontwer
pen een deel is van het vormgevings
proces. raar aan de vo rm-kant van het 
model, van het vormgevingsmodel, daar 
zal gesproken worden over hetzelfde 
als over datgene wat van te voren in 
die beeldvorming ontstaat maar dan 
in de werkelijkheid, ni et aan de be
levingskant van het model ma~r ook 
aan de omgevingskant, in die zin dat 
wanneer er iets nieuws tot stand 
moet komen, dat altijd verloopt vel
gens eenzelfde oroces i n de tijd. De 
tijd heeft maar· ~~n richting en het 
merkwaardige van onze beeldvorming 
is, dat dat niet zo is. Wij kunnen 
bijv. terug gaan in de tijd met on-

.ze gedachten en we kunnen ons dingen 
van vroeger voorstellen, weer voor 



de geest halen. De werkelijkheid heeft 
maar een richting en die gaat altijd 
van beginsituatie naar eindsituatie, 
van begintoestand naar eindtoestand, 
via tussentoestanden. De relaties 
tussen die omgevingsaspecten zoals we 
dat noemen in dit model, dus die be
gin-, tussen- en eindtoestanden en de 
vormgevingsbeelden die je daarvan 
hebt, het probleembeeld, het doel
beeld en het beeld van de taken die 
je vervuld wil zien, de relaties daar
tussen zullen waarschijnlijk kunnen 
teiden tot een vormgevingsmodel. Daar 
wordt dus op dit moment nog de laat
ste hand aan gelegd. Ik hoop dat dit 
enige informatie geeft. 

Berkel : 
U hebt gesproken over beeldvorming 
en vormgeving. Heb ik U goed begrepen 
als U stelt dat aan vormgeving - en 
misschien dat U dan ook denkt aan 
goede vormgeving - altijd beeldvor
ming voorafgaat? Hoe staat U dan te
genover het verschijnsel van spontane 
vormgeving of mtsschien zelfs toe
valsvormgeving? Ik heb in mijn vakge
bied de ervaring dat sommige dingen 
ook tot stand komen niet zozeer via 
een vooraf bepaalde beeldvorming, die 
daarna wordt nagestreefd tn de ont
werppraktijk, maar dat ook juist door 
het min of meer niet van te voren 
vastleggen van wat je wil gaan doen 
dat daar ook uitstekende resultaten 
uit kunnen komen als maar de ontwer
per zelf op een bepaald moment een 
keuze kan maken uit alles wat hem 
voor ogen komt en zeggen kan: he, 
hier heb ik iets aan of denkt U dat 
dat dan geen goede manier van vorm
geven is? 

Slothouber: 
U roert een kwestie aan die te maken 
heeft met normstelling. U hebt het 
over uitstekende resultaten. Oat is 
een kwestie van beoordeling en ik 
denk dat dat dus uiteraard te maken 
heeft met mensen, die dan een oordeel 
hebben of geven over dingen. Ik kan 
me best voorstellen dan men bij de 
vormgeving met name - lijkt mij - in 
de kunstzinnige sector, niet redene
rend te werk hoeft te gaan van te vo
ren, maar ik denk dat er altijd spra
ke is van mensen, die iets doen, die 
iets creeren en dat kan ook op basis 
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van gevoelens ZlJn hoofdzakelijk-
ik betwijfel of het uitsluitend kan -
maar daar kan het accent liggen. Er 
kan zelfs bewust neorobeerd worden om 
de ratio, de rede uit te schakelen en 
het verstand zoveel mogelijk buiten 
beschouwing te laten en je kunt ook 
werken met toevalsfactoren. Als je 
dat doet, doe je dat vaak ook heel 
bewust. Waarmee ik zeggen wil, dat 
die beeldcategorieen die ik genoemd 
heb altijd in het geding zijn bij 
vormgeving. ~1ensen hebben nu eenmaal 
gevoel, ze hebben verstand en ze heb
ben een bepaald doel voor ogen en dat 
speelt gezamenlijk een rol bij wat je 
ook doet, bij dingen die herhalend 
zijn, die je niet zozeer als vorm
gevin9 zou moeten aanmerken, maar ook 
bij het creeren van nieuwe dingen. Ik 
denk niet, en dat was Uw eerste 
vraag, dat je het zo moet stellen dat 
beeldvorming vooraf gaat aan vormge
ving. Het is meer zo dat het, behalve 
dat het er aan vooraf gaat,er ook oa
rallel aan loopt en dat het nnnit 9D
houdt. Ik denk dat, terwijl je bezig 
bent met wat dan ook, die beeldvor
ming niet stop0ezet wordt, niet stop
gezet kan worden. !'1aar als je met 
vormgeving alleen maar bedoelt het 
realiseren (bijv. in materieel op
zicht) van dingen, dan zou je kunnen 
zeggen dot beeldvorming daaraan voor
afgaat. ~1aar i k dcnk dat je ook 
beeldvorming kunt beschouwen als een 
fase in het vormgevingsproces en met 
name dat aspect van beeldvorming 
waarbij het gaat om het vormen van 
toekomstbeelden. Plannen maken voor 
de toekomst, ideeen ontwikkelen . Ik 
hoop dat ik Uw vraag begrepen en be
antwoord heb. 

v. Haaren: 
Ik heb ih alles wat ik vanmiddag ge
hoord heb, voor zover ik het begrepen 
heb, want Jan Slothouber heb ik niet 
helemaal kunnen volgen, ('twas nogal 
nieuw voor mij) niets ongerechts ge
hoord. Dus het noodt niet tot heftige 
weerspraak. Ik vond dat Leering de 
zaken prima op een rijtje gezet heef~ 
ik vond dat Pieter dat met een beeld
verhaal uitstekend gedaan heeft en 
ik denk, dat Jan Slothouber het ge
daan heeft op een manier, zodanig dat 
ik het minstens nog twee keer moet 
lezen. Maar het roept wel vragen op. 



Het symposium heeft het karakter van 
een binnenwaarts gebeuren. Leering in 
zijn driedeling, spreekt in de tweede 
fasen van zijn deling over de plaats 
van de vormgever met een zeker gemak 
uit: het is dan wel anders gelopen 
dan Dorner zich had voorgesteld, maar 
de industriele vormgever heeft zijn 
plaats inmiddels wel gekregen. Pieter 
zegt dat de oorlog ons daarin een 
handje geholpen heeft en ik neem waar 
dat die vormgever, althans de enige 
vormgever die toegepast werkt, de 
grafische vormgever is en dat dat 
de enige is die zijn plaats gekregen 
heeft. Dankzij een technische ontwik
keling waardoor de oude ambachtsman 
echt helemaal verdwenen is. Dus ik 
zeg: hoe zit het dan met die status 
van die vormgever waar hier het den
ken wordt gestimuleerd.over vormge
ving. Als ik dan random me heen 
kijk, voor de industriele produkt
vervaardiging, dan ben ik bang dat 
we weinig plekken kunnen aanwijzen 
waar dat, zeker voor de produktver
vaardiging, op een gemiddeld zeer 
hoog nivo gebeurt, en waarin de vorm
gevende of ontwerpende discipline een 
plaats heeft. Als ik dan kijk naar de 
architectuur, dan zie ik dat bij de 
projectontwikkeling, die hand over 
hand toeneemt in de stedebouw, de 
architect de rol mag vervullen van 
een soort stijlverpakker, het jasje 
om een plan heen.Als ik dan zo zit te 
luisteren naar de theorie en hoe 
ernstig die is, dan vraag ik me tach 
af, en vooral vraag ik dat eigenlijk 
aan Jan Slothouber, hoe het denken, 
het fundamentele denken zoals dat 
hier gebeunt, hoe dat die link kan 
krijgen vanuit de hogeschool naar 
plekken waar het gebeurt, hoe die 
uitstraling is. Is er een wisselwer
king, wordt dat in die leeroraxis van 
10 jaar ook naar de praxis van nu er
varen in een wisselwerking? Dat is 
mijn vraag. 

Slothouber: 
Ik hoop niet dat alle vragen op mlJ 
neerkomen, maar ik wil graag proberen 
er iets over te zeggen, althans mijn 
visie te geven ove~ het probleem wat 
Hein van Haaren noemt. Aansluitend op 
mijn eigen verhaal moet ik dan zeggen 
dat ik vormleer als vak aan een on
derwijsinstelling beschouw als een 

soort basisvak in zo'n bouwkunde-afde
ling als waar wij zitten hier op deze 
TH, waar nogal wat - zelfs binnen onze 
afdeling - verschillende andere vakken 
zijn. Daarom is het zo, dat als vorm
leer voor al die vakken een basisvak 
zou moeten zijn, dat je dan toch moet 
nagaan wat de punten van overeenkomst 
zijn in die verschillende vakken en 
hoe je daar vanuit zo'n vak als vorm
leer op zou kunnen inspelen. Oat 
klinkt misschien nogal theoretisch, 
maar ik denk dat dat een van de be
langrijkste taken is van een vak als 
vormleer. Het aspect waar Hein van 
Haaren denk ik met name op doelt en 
wat hij ook noemt als de onbevredi
gende ontwikkeling en van de stede
bouw en van de rol van de architect 
daarin, heeft, als ik het goed inter
preteer, te maken met het creatieve 
aspect in de vormgevingsopleiding. 
Wat mijn eigen aandeel betreft, dus 
de manier waarop ik probeer het vak 
vormgeving in te richten, dat is wel 
op basis ook van rationele overwegin
gen proberend de dingen uit elkaar te 
houden, maar niet met uitsluiting van 
- als datal zou kunnen - gevoelsma
tige inbreng en het is met name die 
creatieve kant die in het vormgevings
onderwijs een vooraanstaande zo niet 
de meest vooraanstaande plaats be~ 
hoeft. Oat de rationele aspecten ook 
benadrukt moeten worden is een nood
zaak denk ik, met name in dit insti
tuut waar het nodig is om in elk ge
val toch een gespreksbasis te vormen 
met allerlei andere vakken die ratio
neel zijn ingesteld. Waar men best 
waardering en belangstelling heeft 
voor kunstzinnig gerichte aspecten, 
maar ze moeten dan tach bespreekbaar 
blijven. Oat is de reden waarom er in 
onze vormleer gezocht wordt naar een 
soort basisconcept waarin je kunt aan
geven waar je het over hebt, wat waar 
ligt en waar je over praten wilt. Van
daar ook de indeling in meer. gevoels
matig georienteerde belevingen en meer 
rationeel of begripsmatig enzovoorts. 
Ik hoop dat ik daarmee de vraag be
antwoord heb of vormleer als vak aan 
een onderwijsinstituut vooral bezig 
moet zijn met het bevorderen van de 
kunstzinnige en creatieve aspecten. 
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Ik dacht dat dat de essentie van de 
vraag was. 



Brattinga: 
Mag ik nog even een aanvulling geven? 
Onderwijs is bedoeld om mensen voor 
te bereiden op de praktijk maar 
liefst nog iets meer, om ze oak die 
reserve te geven die iets meer is. 
Een reserve waar ze 5 jaar, 10 jaar 
nadat ze afgestudeerd zijn nog iets 
aan hebben. Dus om die flexibiliteit 
ook mee te geven. Oat is oak een van 
de redenen waarom ik denk dat in deze 
afdeling Leering onder anderen al 
een tijd, en ik pas kort, meehelpen 
met iets aan het onderwijs te doen. 
Op de tweede plaats geloof ik dat de 
status van de (industriele) vormge
ver, ook door het onderwijs, o.a. 
in Delft een plaats heeft gekregen in 
de gemeensc~ap. Het is alleen zo dat 
vormgevers die zo goed kunnen commu
niceren en vormgeven voor henzelf al
tijd de slechtste communicators zijn, 
want ze zorgen niet voor henzelf. 
Architecten doen dat beter, artsen 
doen 't ook veel heter, maar je kunt 
nooit merken bij een vormgever dat 
dat een man van status is die in de 
gemeenschap staat omdat hij niets 
doet om zijn vak enige waarde te ge
ven t.o.v. de buitenstaanders. 
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DANKWOORD EN SLUITING DOOR ROEL DARU 

V66rdat we tot sluiting overgaan, is er toch nog iets wat mijzelf beroert en 
wat ik hier nog even kwijt wil. Ik heb de vraag gehoord: "Vormleer- moet dat 
nou, kun je nou met behulp van vormleer beter vorm geven, praktisch vorm ge
ven?" Ik denk dan eigenlijk aan de nestor van de vormleer en dat is D'Arcy 
Thomson die pas in 1947 gestorven is en die vorm gedefinieerd heeft als "een 
diagram van krachten''. En naderhand is Alexander, Christopher Alexander ge
komen en in dat voetspoor volgend heeft hij dat gedefinieerd als een "diagram 
of een resultante van krachten en machten". Ik denk dus dat vormleer de ken
nis over die krachten en machten zou moeten leveren die tot een veel expli
ci eter vormgeven zou moe ten lei den. A 1 exander heeft bi j voorbee 1 d gezegd: "Je 
kunt tegenwoordig niet meer uitsluitend imoliciet ontwerpen. We zijn gewoon 
cultuurbeesten geworden en zullen daar ook mee moeten' kunnen leven". Vandaar 
dus dat expliciete. Het is ondertussen al heel laat geworden en Uw geduld 
is ook waarschijnlijk al zwaar op de proef gesteld. U kunt na deze bijeen
komst van het aperitief genieten hierachter in de senaatszaal en ondertussen 
kunt U oak nog de tentoonstelling bekijken. Ik wil nog wel graag een kort 
dankwoord richten aan de T.H.E., die de mogelijkheid geschapen heeft om dit 
colloquium te houden en aan de afdeling en uiteraard natuurlijk aan Professor 
Slothouber die met beide handen deze mogelijkheid aangegrepen heeft. Verder 
aan de medewerkers en aan de sprekers van dit colloquium en uiteraard aan de 
toehoorders, die dit colloquium tot een levend geheel hebben gemaakt. 
Dank U. 

Eventuele reacties op dit verslag gaarne aan het secretariaat van de groep 
Vormleer, afdeling Bouwkunde, T.H.E., Hoofdgebouw vloer 5, kamer 23. 
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Deelnemers (voor zover i ngeschreven) 

s. Ackermans Eindhoven M. de Groot Nuenen 
J. van Andel T. de Groot Nuenen 
p. Bagen Eindhoven H. van Haaren Den Haag 
J. Bakker Leende J. van Haa ren Den Haag 
P. Balakorski Eindhoven H. Hamaker Burgh 
M. Bannenberg Eindhoven J. H·amaker Burgh 
M. Bax Eindhoven R. Hamel Eindhoven 
P. Beekman Mierlo G. Hamers Eindhoven 
A. v.d. Berg Den Bosch H. den Hartog Hilversum 
P. Bergman Breuge 1 s. den Hartog Hilversum 
R. Berkel Amsterdam T. Hartogs Den Bosch· 
A. van Berlo Eindhoven F. v.d. Have Den Haag 
p. Bisseling Eindhoven R. van Herwi j nen Eindhoven 
w. Blom Eindhoven J. van Heugten Eindhoven 
J. de Boer Leende M. van Heugten Waa 1 re 
N. de Boer Leende y. Hoekstra Utrecht 
F. Boersma Venray s. Holleman Son 
T. Bouhuys Eindhoven s. Holst Eindhoven 
M. Bouwman Wageningen B. van Holten 
G. Boven Eindhoven G. van Holten 
H. Brandwijk Eindhoven R. de Hoop Eindhoven 
J. van Bree Utrecht T. van Hooydonk Eindhoven 
B. van Breukelen Eindhoven A. Hopmans Utrecht 
G. Bromberger Eindhoven M. van Houten Nuenen 
D. Bruna Utrecht w. Huisman Achel (B) 
F. Claessens Eindhoven H. Janssen 
F. Coppelmans Eindhoven c. Jenkeldam Heeze 
D. Co pray Eindhoven de Jong Eindhoven 
J. Co pray Eindhoven J. Kamerling Eindhoven 
F. van Daal Waa 1 re s. Kamer1ing Eindhoven 
M. Dekker Eindhoven w. Kamerling Eindhoven 
J. Dekkers Nuenen T. Kateman Eindhoven 
J. Diender Arnhem A. de Keijser Gorinchem 
E. van Dijk Eindhoven F. Keijzer Rosmalen 
J. van Di j k Rosmalen G. Kemp Eindhoven 
B. Dijkstra Rosma1en p. Kemp Eindhoven 
E. Dijsselbloem Son M. Kerbos Den Bosch 
J. Dijsselbloem Son J. Kerstens Eindhoven 
p. Donners Eindhoven L. Keyzer Eindhoven 
H. Dreef Eindhoven M. Kleinhout Den Haag 
P. v .d. Eeden Venlo A. Koekkoek Amsterdam 
s. Eegerdinge Eindhoven p. Koene Vught 
N. Engelsman Eindhoven T. Kooijmans Schijndel 
H. Erdmann Eindhoven A. Kragtwijk ·Eindhoven 
L. Erich Gouda R. Kras Rotterdam 
w. Erich Gouda G. Kreijger Waa 1 re 
H. Erkel ens P. Krei j ger Waa 1 re 
G. van Eyk Eindhoven M. Kusters Eindhoven 
M. Eykelenboom Waa 1 re s. Kwee Eindhoven 
w. Eykelenboom Waalre H. de Lange Eindhoven 
K. Ferwerda Eindhoven P. de Lange Eindhoven 
J. Frenken Den Bosch H. van Leur Heeze 
J. Gee len Eindhoven A. Ligtaert Eindhoven 
K. Geevers Eindhoven H. L ijftogt Enschede 
G. v.d. Groenekan De Bi lt J. Linssen Eindhoven 
A. Groenewege Eindhoven c. van Lohuizen Gouda 
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B. Lootsma Eindhoven H. Slothouber Son 
P. Lotto Enschede M. Slothouber Amsterdam 
M. le Loux Eindhoven N. Slothouber Heil oo 
R. Mahler Eindhoven s. Slothouber Heil oo 
K. Martens Ubbergen s. Smeenk Klijenborg 
H. Me ere Haarlem y. de Smet Gent (B) 
J . Meerman Amsterdam v. Smits Nuenen 
J. v.d. Mei j den Eindhoven H. Smulders Eindhoven 
I. Mekel Gel drop L. Sokkie Eindhoven 
H. Merkx Vel dhoven R. Splitthoff Eindhoven 
w. Meuwese Nuenen M. Spoorenberg Eindhoven 
A. Missler Utrecht G. Stips Rijswijk 
c. v.d. Molen Doorwerth F. Stoop Ni jmegen 
N. Molin Overveen P. Tabak Eindhoven 
M. Mommers Eindhoven M. Teheux Eindhoven 
M. van Moorsel Eindhoven M. Thomas Utrecht 
J. van Neste Gel drop v. Timmerman 0 v e rme re ( B ) 
N. van Neste Gel drop J. van Toorn Amsterdam 
w. van Oorschot Eindhoven E. Torensma Heerlen 
w. Overmars Eindhoven N. Tummers Heerlen 
M. den Ouden Eindhoven T. Tummers Heerlen 
B. Palincks Til burg M. v.d. Vaart Beringen (B) 
R. Pare Eindhoven K. v.d. Veer Obdam 
M. Peel Eindhoven P. van Veggel Vught 
J. Peeters Breda H. Ve ll ekoop Eindhoven 
F. Peeters Swalmen E. Verburgh Netersel 
H. Peters Eindhoven N. Verhoeven Eindhoven 
E. Postma Eindhoven M. Verjans Voerendaa 1 
N. Pronk Heemstede R. Verspak Maastricht 
P. Rademaker Riethoven B. v.d. Vlugt Son 
M. Rapati Amsterdam w. v.d. Vlugt Son 
K. van Ra sse l Eindhoven D. Vogels Eindhoven 
H. Renners Eindhoven A. de Vries Utrecht 
A. de Ridder Leusden D. Welthauser Eindhoven 
P. Ri j ken Eindhoven L. Wennekes Eindhoven 
M. Ri j nen Eindhoven I. Werther Den Bosch 
R. van Rixtel Eindhoven H. Westelaken Eindhoven 
A. Roelofsen Eindhoven L. Westerling Til burg 
L. Roosen Eindhoven G. Willemse Nijmegen 
J. de Rooy Veldhoven J. Wijnen Eindhoven 
J. Rossenaar Eindhoven N. Wijnmalen Amsterdam 
w. Rotgers Rotterdam J. de Wit Dongen 
G. Rutten Til burg w. van Zoest Eindhoven 
c. van San ten Delft J. Zuidema Son 
J. Sarneel Maastri cht ~1. Zuurman Eindhoven 
P. Schmid Eindhoven M. Zwiep Amersfoort 
w. Schopman Eindhoven c. Zwiers Maren 
H. Schuitman Heerlen 
w. Schuitman Heerlen 
G. Sickinghe Amsterdam 
J. Siebel ink Breugel 
Y. Siebelink Breugel 
A. Sikkel Eindhoven 
D. Simonis Zeist 
D. Slebos Eerse l 
G. Slebos Eersel 
B. Slothouber Heerlen 
E. Slothouber Amsterdam 
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