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INTRODUCTIE 

 
 
De Nederlandse volkshuisvesting heeft veel moois tot stand gebracht: een sociaal-
maatschappelijke beweging leidde tot fenomenale stedenbouw, architectuur, ambachten en 
kunstnijverheid. Hiervan zijn in stadsdeel West veel voorbeelden te vinden, waarvan het 
Schip in de Spaarndammerbuurt tot één van de hoogtepunten wordt gerekend. 

Stadsdeel West koestert haar erfgoed.  Er  is veel geld gestoken in het opknappen van 
buurten, zoals de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, het 
Mercatorplein,  de Witte de Withstraat in De Baarsjes en recentelijk Koningsvrouwen in 
Landlust; stuk voor stuk buurten met voorbeelden uit de begintijd van de volkshuisvesting, 
van de Amsterdamse School en van vernieuwende stedenbouw met open bouwstroken. In 
de openbare ruimte zijn uitmuntende voorbeelden te vinden van de ambachten en 
kunstnijverheid die werden ingezet om de nieuwe idealen tot uitdrukking te brengen.  

In het verlengde van deze zorg voor haar erfgoed organiseert het stadsdeel deze 
expertmeeting. Samen met museum Het Schip. Want ere wie ere toekomt; het museum 
heeft de Nederlandse volkshuisvesting op de agenda geplaatst van de adviescommissie die 
het kabinet adviseert over voordrachten ten behoeve van de Werelderfgoedlijst. De 
tentatieve lijst is vol tot 2025. Maar wie ooit een voordracht heeft moeten organiseren weet 
dat de weg lang is. Je kan er dus maar beter op tijd bij zijn. 

Deze expertmeeting is bedoeld om te bespreken wát als toonbeeld van de Nederlandse 
volkshuisvesting voor de lijst van werelderfgoed van Unesco wordt voorgedragen. De reader 
vormt een inleiding. Het debat moet de focus geven. 

Ik wens u allen een vruchtbaar debat toe! 

 

 

 

Godfried Lambriex 

portefeuillehouder wonen en cultuur 
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PROBLEEMSTELLING 
 
 

Naar aanleiding van de voordracht van de Amsterdamse School door museum Het Schip is 
door een ministeriële commissie in 2010 de aanbeveling gedaan om ‘een toonbeeld van de 
Nederlandse Volkshuisvesting’ in de komende jaren zo te ontwikkelen dat deze in een 
volgende ronde zou kunnen worden voorgedragen voor een Nederlandse nominatie voor 
UNESCO-werelderfgoed (2020). 

 

De vraag aan de experts 
In de formulering ‘toonbeeld van de Nederlandse Volkshuisvesting’ zit een mooie spanning 
tussen toonbeeld (object) en volkshuisvesting (thema). Stadsdeel West en Museum Het 
Schip hebben nu het initiatief genomen tot het organiseren van een expert meeting over de 
vraag wat de beste focus zal zijn voor een kansrijk traject. Zou de focus moeten liggen op: 
 
 Het Schip (als eminent en exemplarisch object)?  
 De Spaarndammerbuurt (als voorbeeldbuurt)?  
 De Amsterdamse School als geheel (periode/zone/’ring’ in de stad, dan wel als 

artistieke en maatschappelijke stroming met landelijke en internationale uitstraling)? 
 Of het begin van de volkshuisvesting in Nederland (landelijk thema; het heeft veel 

landen tot voorbeeld gediend)?  
 
Kortom de vraag naar begrenzing in plaats, tijd, object, thema. Doel van de bijeenkomst is 
om hierover tot een goede argumentatie en liefst ook tot een conclusie te komen.  

 

Stadsdeel West en museum Het Schip 
Het Stadsdeel biedt dit seminar aan het museum Het Schip aan. Museum staat op het punt 
om in 2015 een uitbreiding en verbreding te ondergaan naar het Museum van de 
Amsterdamse School. Museum Het Schip heeft mede hierdoor een groot belang bij dit traject 
omdat dit haar status in het kader van fondsen- en sponsorwerving kan vergroten. Het 
stadsdeel wil een succesrijk museum in deze buurt stimuleren. Met dit initiatief willen we ook 
doorbreken dat iedereen op iedereen wacht. Nadat de vraag over de focus is beantwoord, en 
daarvoor is deze bijeenkomst niet meer dan een begin, kan de vraag naar het eigenaarschap 
worden gesteld. Museum Het Schip heeft de ambitie om in elk van deze mogelijke focussen 
een rol te spelen. 

 

UNESCO 
Voor UNESCO aanwijzing geldt het algemene criterium ‘uitzonderlijke en universele waarde’ 
(outstanding universal value). Dit is door Unesco vertaald in een boekwerk met operational 
guidelines. Voor de discussie tijdens de expert meeting kiezen voor een veelgebruikte 
operationalisatie:  
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 authenticity  
 integrity (ongeschondenheid) en  
 visual impact  

Bij de laatste aanwijzing voor de voorlopige Unescolijst zijn door de minister voor Nederland 
de volgende thema’s aangegeven: 
 
 Nederland Waterland 
 Nederland in de Gouden Eeuw 
 De Nederlandse bijdrage aan de modernisering in de 20e eeuw 
 ‘Internationaal’ (grensoverschrijdend erfgoed of erfgoed aangewezen vanuit de 

Nederlandse Antillen) 
 ‘Nederland als burgerlijke samenleving’ 

 
Ook met deze bril kan naar de vraagstelling van deze middag gekeken worden. 

 

Experts 
We hebben experts bijeengebracht op de volgende expertisegebieden: volkshuisvesting, 
kunst en cultuur, Unesco werelderfgoed, Amsterdamse School, geschiedenis, (moderne) 
monumentzorg en lokaal bestuur. De tijd die voor deze bijeenkomst kon worden uitgetrokken 
is beperkt. Naast de vier inleidingen verwachten wij veel van de discussie onder de experts. 
Hiervoor is de meeste tijd uitgetrokken.  
 
Het is mogelijk dat dit bij sommige deelnemers aanleiding geeft voor een nabeschouwing als 
expert. Deze zijn nadrukkelijk zeer welkom. De organisatie zal zich ervoor inspannen om tot 
een goede en wervende weergave van de argumentenwisseling en de mogelijke conclusies 
te komen. De kwaliteit hiervan zal mede de slaagkans in het vervolgtraject bepalen. Graag 
leggen wij deze weergave aan u allen voor alvorens deze te publiceren. 

 

Reader 
Een reader voor een expert meeting is een hachelijke zaak. Immers de experts zijn expert op 
hún vakgebied en een reader voor iedereen kan geen verdieping aan die expertise 
toevoegen. Van de genodigden hoorden wij dat de meeste behoefte bestaat aan Unesco 
achtergrondinformatie, omdat die bijna bij iedereen ontbreekt. Daarnaast hebben we ervoor 
gekozen om deze reader te beperken tot enig algemeen historisch overzicht, een 
literatuurlijst en interessante links. Deze reader sturen wij vooraf digitaal toe. Op de middag 
zelf is de reader voor iedereen als hard copy beschikbaar. 

 

Vervolg 
Aan het einde van de expert meeting zullen we ingaan op de vraag op welke manier het 
vervolg vorm kan krijgen en wat daarvoor moet gebeuren. Wat zouden nadere 
onderzoekthema’s moeten zijn? Kunnen en willen deze experts een rol spelen in een 
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vervolg, en zo ja, welke zien zij dan? Zijn er expertisegebieden die we vandaag gemist 
hebben? Op welke manier zouden wij draagvlak verder kunnen organiseren en bij wie? 
 

We zijn iedereen zeer erkentelijk voor hun bereidheid deel te nemen en voor het 
enthousiasme waarvan zij al in de voorbereiding van deze bijeenkomst blijk gegeven 
hebben. 

 

Niko Koers, 

Initiatiefgroep Museum van de Amsterdamse School 
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PROGRAMMA 
 
3 maart 2014 13:00 uur 
Het Sieraad/trouwzaal, Postjesweg 1,  1057 DT Amsterdam 
Contactpersoon: Jella Smorenburg, 020 253 1221, 06 2467 0969, 
j.smorenburg@west.amsterdam.nl 
 
Inloop vanaf 13:00 uur 
Start bijeenkomst 13:30 uur 
Voorzitter: Louis Genet 
 
1 WELKOM 

Door Godfried Lambriex, portefeuillehouder stadsdeel West, gemeente Amsterdam en 
gastheer 

 
2 UNESCO WERELDERFGOED, Unesco Nederland, aanloop, procedure tentatieve 

lijst 
Inleiding door Dré van Marrewijk, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 

 
3 AMSTERDAMSE SCHOOL vanuit internationaal cultureel perspectief en de 

hedendaagse betekenis. 
Inleiding door Aaron Betsky, Cincinatti Museum of Arts, voormalig directeur Nederlands 
Architectuur instituut. 

 
4 HET BEGIN VAN DE NEDERLANDSE VOLKSHUISVESTING vanuit internationaal 

perspectief, bestuurlijk, politiek en artistiek 
Inleiding door Cor Wagenaar, Technische Universiteit Delft 

 
5 AMSTERDAM, HET MEKKA VAN DE VOLKSHUISVESTING, bestuurlijk, 

architectonisch, kunstzinnig en sociaal bevlogen 
Inleiding door Vladimir Stissi, Universiteit van Amsterdam, Cuypers Genootschap 

  PAUZE 

6 Informatieve ronde met de zaal (kort) 

 
7 Discussie: op zoek naar de argumenten voor OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE: 

a. Authenticity 
b. Integrity (ongeschondenheid) 
c. Visual impact 

 
8 Inhoudelijke conclusies, demarcaties in: 

a. Tijd 
b. Plaats 
c. Thema 

 
9 Hoe verder? Verder onderzoek, betrokkenheid van experts, op zoek naar draagvlak. 

 
10 SLUITING om 17:00 uur. Borrel. 
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LONGLIST EXPERTS 
 

Naam Expertise  Email en website 

Prof. Dr. Vladimir 
Stissi 

SPREKER  
Commissie aanwijzing voorlopige lijst Werelderfgoed, 
voorzitter Cuypersgenootschap. Architectuurhistoricus en 
archeoloog. Deelgenomen aan diverse inventarisatie- en 
beschermingsprojecten van archeologisch, architectonisch 
en stedenbouwkundig erfgoed, met bijzondere aandacht 
voor woningbouw. 

v.v.stissi@uva.nl  

Aaron Betsky SPREKER  
Directeur Cincinnati Art Museum, voormalig directeur NAi. 

aaron.betksy@cincyart.org 
 

Prof. Dr. Cor 
Wagenaar 

SPREKER  
Universitair Hoofddocent TU Delft en Groningen. 
Gespecialiseerd in de geschiedenis en theorie van 
architectuur en stedenbouw na 1750 (nevenspecialisatie 
zorgarchitectuur). 

cor.wagenaar@gmail.com; 
C.Wagenaar@tudelft.nl 

Drs. Dré van 
Marrewijk 

SPREKER  
Landelijke coördinator Werelderfgoed, Rijksdienst voor het 
Cultureel erfgoed. 

d.van.marrewijk@cultureelerfgo
ed.nl  

Louis Genet 
VOORZITTER 
Oud wethouder Stadsvernieuwing 
/Monumentenzorg Amsterdam. 

lampgenet@wxs.nl; 
genet000@wxs.nl  

Godfried 
Lambriex Portefeuillehouder Wonen en Cultuur, Stadsdeel West g.lambriex@west.amsterdam.nl  

Prof. Jan van der 
Schaar 
 
 
 
 

Emeritus hoogleraar UvA Volkshuisvesting. Auteur van 
“Beleidsgeschiedenis van de Volkshuisvesting”, telg uit de 
familie vd Schaar, die particulier opdrachtgever was van 
Mercatorplein e.o. en uit dien hoofde betrokken bij de 
renovatie van plein en omgeving, partner RIGO. 

jan.vander.schaar@rigo.nl; 
www.rigo.nl  

Drs. Gerard 
Anderiesen 

Bestuurder Stichting Stadgenoot. Stadssocioloog, 
voormalig onderzoeker UvA naar sociale ontwikkelingen in 
grote stadswijken. 
Voormalig directeur van de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties. Propageert het “Berlijnse model” voor 
werelderfgoed (meerdere Siedlungen). 

ganderiesen@stadgenoot.nl; 
http://www.stadgenoot.nl/ 

Drs J.G. van 
Harten 

Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 
Betrokken bij museum Het Schip. 
Schrijver van de beknopte Canon van de 
Woningcorporaties (*opgenomen in deze reader). 

vharten@afwc.nl  

Msc Arch. 
Hedwig 
Heinsman 

Partner DUS architects.  
Dit jonge bureau probeert met hun 3D printer experimenten 
tot nieuwe vormen van organisatie te komen tussen 
vormgevers en gebruikers. Refereren daarbij aan de 
beweging van de Amsterdamse School. 

hedwig@dusarchitects.com 

Drs. Carol Auteur ‘Jan Ernst van der Pek: 1865-1919; pionier van de carol_schade@hotmail.com 
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Schade volkshuisvesting.’ (2010) en  ‘Woningbouw voor arbeiders 
in het 19de-eeuwse Amsterdam’ (1981), een 
standaardwerk voor de geschiedenis van de filantropische 
woningbouwverenigingen van voor de Woningwet. 

Rob Ravestein Belangenbehartiger Woningmarkt bij AEDES, Vereniging 
van woningcorporaties /Monumentennetwerk. r.ravestein@aedes.nl 

Ir. Mechtild 
Linssen 

Mede-eigenaar van Linssen & van Asseldonk (adviseurs in 
de volkshuisvesting). 
Voormalig consulent stadsvernieuwing, beleidsmedewerker 
en hoofd afdeling beleid en onderzoek en bijzondere 
projecten bij de Nederlandse Woonbond. Voormalig lid 
Raad voor de Volkshuisvesting. 

mechtild@lenva.nl;  
http://www.lenva.nl/  
 

Drs. Esther 
Agricola 

Directeur Bureau Monumenten & Archeologie Gemeente 
Amsterdam. Voormalig directeur van KEI, kenniscentrum 
voor stedelijke vernieuwing. 

e.agricola@bma.amsterdam.nl  

Prof. Ir. Wytze 
Patijn  

Stadsbouwmeester van Delft. 
Voormalig rijksbouwmeester en voormalig decaan 
Bouwkunde TUDelft. 
Restaureerde/reconstrueerde De Kiefhoek in Rotterdam en 
het woningbouwbklok in Hoek van Holland, beide van 
architect Oud, de Noordwand van het Mercatorplein van 
Berlage in Amsterdam en woningbouwblokken in Vreewijk 
in Rotterdam van Granpré Molière.  

patijn@g20.nl  

Prof. Dr. Vincent 
van Rossem 

Bureau Monumenten en Archeologie en UvA. 
Gepromoveerd op het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam van Van Eesteren. Criticus Amsterdamse 
School. Expert op het gebied van stedenbouw, in het 
bijzonder Amsterdam gedurende de 20e eeuw. 

v.vanrossem@bma.amsterdam.
nl  

Herman de 
Liagre Böhl 

Historicus, auteur ‘Wibaut de machtige’. Voormalig 
(hoofd)docent aan de UvA Politicologie. h.liagrebohl@upcmail.nl 

Dr. Ir. Noud de 
Vreeze 

Voorzitter adviescommissie ruimtelijke kwaliteit bij 
gemeente Amstelveen/Aalsmeer. Voorzitter van het Van 
Eesterenmuseum. Voormalig stadsarchitect Amersfoort. 
Gepromoveerd op ‘Woningbouw, inspiratie & ambities. 
Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in 
Nederland’. 

nouddevreeze@xs4all.nl   

Drs. Dick 
Schuiling 

Voormalig docent Volkshuisvesting, stadsvernieuwing, 
stadsplanning en grondbeleid UvA.  
Voorzitter van de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties (2000-2008) en van de Amsterdamse 
Raad voor de Stadsontwikkeling (1987-1992). 

d.schuiling@uva.nl  

Drs. Karl Kupka 

Auteur "Redevelopment by Tradition; Urban Renewal in 
World Heritage Cities Libreria Cluva Editrice " (2012). 
Voormalig gastdocent bij de UvA-afdeling Geografie, 
Planologie en internationale Ontwikkelingsstudies 
(leeronderzoek Werelderfgoedsteden). 

kupkafloridi@hetnet.nl 

Arjan Hebly Hebly Theunissen Architecten. Architect van Justus van 
Effenblok (Spangen) Rotterdam. info@heblytheunissen.nl  

Ir. M.C.M. de Voormalig hoofd Ruimtelijk Beleid stadsdeel centrum mcmdeboerkommers@gmail.co
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Boer-Kommers Amsterdam. Voormalig coördinator Bureau Werelderfgoed. 
Expert op het gebied van stedenbouw, werelderfgoed en 
ontwikkeling Amsterdam. Trekker van Grachtengordel 
Unesco werelderfgoed. 

m 

Helma Bokhove Coordinator Bureau Werelderfgoed/Grachtengordel 
Stadsdeel Centrum.  

hbokhove@centrum.amsterdam
.nl  

Boudewijn 
Oranje 

Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum, Bestuurlijk 
verantwoordelijke site holder werelderfgoed 
Grachtengordel. 

boranje@centrum.amsterdam.nl  

Michiel van Iersel 
Gastcurator van het Unesco Werelderfgoedpodium. 
Medeoprichter Non-Fiction. Auteur van meerdere 
publicaties over Werelderfgoed. 

michiel@non-fiction.nl 

Menno Jonker 
Conservator Museum Het Schip. Expert Amsterdamse 
School en toegepaste kunst. Beeldend kunstenaar.  
Co-auteur 'De Amsterdamse School. Verbeelde Idealen'. 

mail@mennojonker.com 
 

Ir. Ab Vos 

Voorzitter Initiatiefgroep Museum van de Amsterdamse 
School (IMAS). Voormalig directeur Stedelijke 
woningdienst Amsterdam 
(verantwoordelijk voor Monumentenzorg, Welstand en 
Bouw –en Woningtoezicht). 

a.j.j.vos@planet.nl 

Peter Hildering 
MRE Directeur Vastgoedbeheer Woningstichting Eigen Haard. p.hildering@eigenhaard.nl 

Drs. Anita Blom 
Senior-specialist Wederopbouw en naoorlogse 
stedenbouw, Afdeling Landschap, Sector Kennis Erfgoed, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

A.Blom@cultureelerfgoed.nl 

Ir. Niko Koers Initiatiefgroep Museum van de Amsterdamse School 
(IMAS). nkoers@chello.nl 

Drs. Ton Heydra 

Stadsgeograaf. 
Schrijver van diverse boeken over de geschiedenis van 
Amsterdamse volksbuurten. Opbouwwerker 
stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing. 
Medewerker Museum Het Schip. 

t.heydra@tiscali.nl  

Alice Roegholt Directeur Museum Het Schip. Coauteur Amsterdamse 
School, verbeelde idealen. a.roegholt@hetschip.nl  

Endre Timár Adviseur, gespecialiseerd tekstschrijver en journalist. contact@endretimar.com 
Joop Gerrits Projectmanager Stadsdeel West j.gerrits@west.amsterdam.nl 
Yvon Driehuis Projectmanager Stadsdeel West Y.Driehuis@West.Amsterdam.nl 

Niels Popma Afdelingsmanager Programma en 
Projectmanagementbureau Stadsdeel West N.Popma@West.Amsterdam.nl 

Jella 
Smorenburg Projectassistent Stadsdeel West j.smorenburg@west.amsterdam.

nl  
Marcella van 
Room Msc Museum Het Schip, Eindredacteur reader m.e.vanroom@gmail.com 
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OUTLINE SPREKERS 

 
 

Godfried Lambriex 

Wethouder Stadsdeel West namens PvdA. Zijn portefeuilles zijn Wonen, 
Stedelijke vernieuwing, Vastgoed, Accommodaties, Onderwijshuisvesting, 
Wijkaanpak, Ruimtelijke ordening, Financiën, ICT, Cultuur en economische 
zaken. Hij is Buurtportefeuillehouder voor Kolenkitbuurt, Laan van 
Spartaanbuurt, Erasmusparkbuurt, Does- Tromp- en Geuzenbuurt, 
Chassébuurt, Bellamybuurt, Da Costabuurt, Staatsliedenbuurt, Gemeente 
Waterleidingen.  
 
 
 
Drs. Dré van Marrewijk - SPREKER 

 
Landelijk coördinator Werelderfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Als adviseur gastlid in het bestuur van Stichting Werelderfgoed. Lid 
van het bestuur van Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap. 
Eigenaar bureau Tijdlijn, adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit 
en ontwikkeling.  
Recente activiteiten van Bureau Tijdlijn: 'Samen werken aan Waddenland', 

Baden in Weelde (cultuur- historisch advies; Zandvoort), Inventarisatie en beleidsadvies 
(Waterschap Aa en Maas), Cursus Buitenkansen voor gemeenten (SCEZ Zeeland). 
Voorheen projectleider van LanceWad-Nederland (een project in het kader van de 
internationale Waddenzeesamenwerking). Hij werkt bij de Directie Noord van het ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.  
 
Coauteur van ‘Waddenland. Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio. 
Lancewad-Nederland’ (2001) 
 
‘Mijn passie voor de zeggingskracht en belevingswaarde van het cultuurlandschap deel ik 
graag met anderen. Daarbij heb ik niet alleen oog voor het erkende erfgoed, maar ook voor 
de geschiedenis van ‘de gewone man’ en de sporen die zijn leven hebben nagelaten. Door 
mijn betrokkenheid bij Projectbureau Belvedere vanaf het eerste uur, heb ik bijgedragen aan 
de nieuwe betekenisgeving van de cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting van Nederland.’1 
 
 
 
Aaron Betsky - SPREKER 
 
Directeur van het Amerikaanse Cincinnati Art Museum in Ohio. Voormalig directeur van het 
NAi van 2001 tot 2006. Curator van de elfde Architectuur Biënnale in Venetië. Aaron Betsky 

1 http://bureautijdlijn.nl/wie-is-tijdlijn 

11 
 

                                                           



is geboren in Missoula, Montana (Verenigde Staten), maar opgegroeid in 
Nederland en geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de Nederlandse 
architectuur. Later is hij teruggegaan naar Amerika waar hij afstudeerde aan 
Yale College, Humanities (1979), Yale School of Architecture en Master of 
Architecture (1983) werd. Betsky heeft twee jaar gewerkt voor de architect 
Frank Gehry en is vervolgens les gaan geven en actief geworden als criticus.  
 

Betsky is auteur van verschillende boeken over design en architectuur, waaronder van 'False 
Flat: Why Dutch Design is so Good' (2008) en coauteur van ‘Ontwerp Het Onmogelijke. De 
Wereld Van Architect Hendrik Wijdeveld (1885-1987)’ (2006). Zijn boeken beschrijven 
architectuur vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld de verhouding tussen architectuur en 
politiek, psychologie, seksualiteit.  
 
 ‘Het blijft moeilijk om architectuur en vormgeving bij een echt groot publiek onder de 
aandacht te brengen. (…) Het is ironisch dat je voor toegepaste kunsten harder moet 
knokken om publiek te interesseren, terwijl het dichter bij de mensen staat.. daar zal ook wel 
de verklaring zitten.’2 
 
‘Bij de meest interessante gebouwen weet je niet of die nou door een kunstenaar of architect 
gemaakt zijn (…) Ik geloof dat het steeds moeilijker wordt om kunst en architectuur uit elkaar 
te halen. Ik hoop ook dat eindelijk eens die absurde tegenstelling tussen die twee verdwijnt. 
Architectuur wordt vaak verward met bouwen, maar het is eigenlijk een manier waarop je 
gebouwen kunt vormgeven, kunt begrijpen of erover kunt praten. Het is ook een soort 
politiek, een soort ideologie. Het is de kunst van het bouwen.’3 
 
 
 
Prof. Dr. Cor Wagenaar – SPREKER 
 
Per 1 januari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimte en 
Gezondheid aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). De bijzonder leerstoel richt zich op de 
gezondheidsaspecten van architectuur en stedenbouw. De leeropdracht 
omvat zowel een studie naar de gebouwde omgeving als naar 
architectonische en stedenbouwkundige plannen die bijdragen aan het 
verbeteren van de gezondheid van de stedelijke bevolking. Daarmee verbindt het de 
geschiedenis van architectuur en stedenbouw met actuele sociaal-  maatschappelijke, 
beleidsmatige en ruimtelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 
 
Daarnaast is hij universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, met als 
specialisaties de geschiedenis van de stedenbouw, en de architectuur van de 
gezondheidszorg. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
specialiseerde zich daarna aan dezelfde universiteit in de geschiedenis van architectuur en 
stedenbouw. In 1993 publiceerde hij zijn dissertatie over de wederopbouw van Rotterdam. 
Promotor was Ed Taverne, co-promotor C.K. Polónyi. Hij nam deel aan door de Nederlandse 

2 (bron: http://lucas-berlin.blogspot.nl/2009/08/interview-aaron-betsky.html) 
3 (bron: http://www.koosdewiltconcept.nl/aaron-betksy-over-nederland-en-architectuur/) 
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Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gesubsidieerd projecten (De Stad als Baken) 
en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (Het Poëtisch Functionalisme 
van J.J.P. Oud) en was curator van een tentoonstelling over dit thema in het Nederlands 
Architectuurinstituut.  
 
Nam als lid van de inmiddels opgeheven werkgroep ter conservering van waardevolle 
archieven op het gebied van de Planologie, Stedenbouw, en Volkshuisvesting (PSVA), die 
deel uitmaakte van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
(NIROV), in 1995 het initiatief voor een reeks monografieën van Nederlandse 
Stedenbouwkundigen, die bij 010 verschijnt en inmiddels is geadopteerd door Stichting 
Architecturalia. Was in 1996 mede-oprichter van Stichting Architecturalia, die zich het 
stimuleren van publicaties op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur en 
stedenbouw ten doel stelt. Hij publiceerde onder andere ‘Town Planning in the Netherlands 
since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolital Realities’ (2011). 
 
 
 
Prof. Dr. Vladimir Stissi – SPREKER 

Lid Commissie Voorlopige Lijst Werelderfgoed. Hoogleraar Archeologie aan 
de Universiteit van Amsterdam, architectuurhistoricus en sinds 2000 
voorzitter van het Cuypersgenootschap. Zijn interesse gaat met name uit 
naar het klassieke erfgoed en hoe deze verwerkt is in de kunst en de 
architectuur uit de negentiende en twintigste eeuw, en naar de Amsterdamse 
School-architectuur. Heeft deelgenomen aan diverse inventarisatie- en 
beschermingsprojecten van archeologisch, architectonisch en 

stedenbouwkundig erfgoed, met bijzondere aandacht voor woningbouw. 

Auteur van ‘Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting. Sociale woningbouw 1909-
1942’ (2008).  

Volgens Stissi was Amsterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw wel het 'mekka van 
volkshuisvesting', maar had de Amsterdamse School met de vele arbeiderswoningen die na 
de Eerste Wereldoorlog verrezen weinig te maken. Deze goedkope woningbouw werd 
namelijk grotendeels verzorgd door woningbouwcorporaties, wier architecten werkten in de 
'rationalistische traditie' van Berlage. Volgens Stissi zijn de 'arbeiderspaleizen' van Michel de 
Klerk aan het Spaarndammerplantsoen hierop een uitzondering. De unieke benadering van 
De Klerk maakte een golf van enthousiasme los bij bestuurders, ambtenaren en 
architecten. De laatste kregen nu meer oog voor stedelijke ruimte en expressiviteit in 
gevels.4  
 
 
 
Louis Genet – VOORZITTER 

4 (bron: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/stissi.html, 
http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/dossiers/2186-borstwering-vrouwen-
blijkt-een-fabeltje) 
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Van 1986 tot 1994 was Wethouder van Amsterdam voor de PvdA, voor o.a. Volkshuisvesting 
en Sport. Een van de wapenfeiten van zijn ambtstermijn was de bouw van de Amsterdam 
Arena. Van 2003 tot 2010 voorzitter van het bestuur van het Architectuurcentrum Amsterdam 
(ARCAM).  
 
Gemeenteraadslid van Amsterdam in de jaren ’80, en oud-buurtactivist van de Jordaan. 
Oprichter Initiatiefgroep Sterke Stadsdelen (groep PvdA’ers die zich in de discussie over de 
toekomst van het stadsdeelstelsel inzetten voor sterke stadsdelen). Tegenwoordig is Genet 
directeur ‘Investeringsprogramma Internationale Stad’ bij gemeente Den Haag.5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  (Bron: http://d66blog.nl/hermanwals/2012/06/28/overloopbeleid-het-hoenderhok-van-louis-genet/) 
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UNESCO ACHTERGROND INFORMATIE 

 
 

Uitzonderlijk en universeel. Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der 
Nederlanden 2010 
Op de volgende pagina’s staan een aantal relevante passages uit het rapport ‘Uitzonderlijk 
en universeel. Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010’ 
uitgegeven door de Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed in Oktober 2010. 
De commissie geeft hierin advies over een herziening van de Voorlopige Lijst met 
erfgoederen, en over de criteria die bij de afweging van deze lijst een rol spelen. Het 
integrale rapport is eerder meegestuurd per email. 

 

Kamerbrief Voorlopige lijst Werelderfgoed 
In deze brief wordt de Voorlopige Lijst Werelderfgoed aangekondigd en wordt een uitleg 
gegeven over de nominatie procedure.        

 

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed - Van Nelle Fabrief 
genomineerd als Werelderfgoed   
Dit artikel gaat nader in op de ingewikkelde procedure van de nominatie van de Van Nelle 
fabriek.   
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Samenvatting

Opdracht
Het Werelderfgoedcomité vraagt de ondertekenaars 
van de conventie een Voorlopige Lijst op te stellen met 
de erfgoederen, waarvan de lidstaat plaatsing over-
weegt op de Werelderfgoedlijst van unesco. Doel is 
om de Voorlopige Lijst elke tien jaar te heroverwegen 
en te herzien. De Nederlandse Voorlopige Lijst dateert 
uit 1994 en 1995, toen Nederland volgens de procedure 
van de unesco Voorlopige Lijsten van voordrach-
ten samengesteld heeft. Die Voorlopige Lijst vraagt 
dus om een herziening. Voor een advies daarover 
is begin 2010 de Commissie Herziening Voorlopige 

Voldoet aan UNESCO criteria Uitzonderlijke en universele waarde,  •	
zoals uitgewerkt in de tien criteria uit de Operational Guidelines (paragraaf 1.2)
Authenticiteit en integriteit (paragraaf 1.2)•	

Past binnen beleidsfilters Global Strategy van het Werelderfgoedcomité, met daarbinnen focus van het Koninkrijk der  •	
Nederlanden (paragraaf 1.2 en 2.2):

natuurlijk erfgoed  -
‘mixed sites’ -
erfgoed op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba  -
voorstellen met andere landen -

Algehele terughoudendheid en geen voordrachten uit oververtegenwoordigde categorieën.•	
Thema’s van het verhaal Werelderfgoed Nederland (paragraaf 1.4 en 2.4):•	

Nederland Waterland -
Nederland in de Gouden Eeuw -
De Nederlandse bijdrage aan de modernisering in de 20e eeuw  -
Internationaal (grensoverschrijdende voordrachten en voordrachten vanaf de Antillen)  -
Nederland als burgerlijke samenleving -

Beschikt over draagvlak en 
draagkracht

Mate waarin kandidaten in staat en bereid zijn het beheer en behoud van een erfgoed te garanderen 
(paragraaf 1.3 en 2.3)

Lijst Werelderfgoed ingesteld. Aan deze commissie 
is de opdracht verstrekt advies uit te brengen aan de 
bewindslieden van ocw en lnv over een Herziene 
Voorlopige Lijst van beperkte omvang met kandidaten 
die voldoen aan de Global Strategy van unesco en die 
passen binnen de aanvullende (Nederlandse) beleids-
uitgangspunten.

Werkwijze
Deze opdracht vormt de basis voor de afweging van 
kandidaten. De volgende criteria hebben bij de af- 
weging van suggesties een rol gespeeld:

Kandidaten, zoals voorgesteld, voldoen aan deze  
criteria.
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Observaties en aanbevelingen over 
Werelderfgoed in Nederland
Het Werelderfgoed neemt binnen het Nederlandse 
erfgoedbeleid geen heel bijzondere plaats in. Toch is 
er een aantal aspecten verbonden aan het Werelderf-
goed dat een nadere overweging verdient. De volgende 
aanbevelingen leiden tot een steviger verankering van 
Werelderfgoed in het Nederlandse beleid.

Binnen het reguliere Nederlandse beleid verdient  •

het Werelderfgoed een meer expliciete plaats.
Maak een keuze over het gebruik van het  •

instrument Voorlopige Lijst: als aanmoedigings-
instrument of als eerste stap in het proces van 
nominatie. 
Wijs voor de komende tien jaar een loket aan waar  •

geïnteresseerde potentiële kandidaten zich kunnen 
melden.
Vul de Voorlopige Lijst al eerder dan over tien jaar  •

aan met internationale voordrachten.  Dit bevordert 
de voortgang van internationale samenwerking.

Advies
De nieuwe Voorlopige Lijst bestaat uit de volgende 
kandidaten:

Bonaire Marine Park  •

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium  •

Maatschappij van Weldadigheid  •

Nieuwe Hollandse Waterlinie (als uitbreiding   •

op de Stelling van Amsterdam)
Noordoostpolder  •

Plantagesysteem West Curaçao  •

Sanatorium Zonnestraal •

Teylers Museum  •

Van Nellefabriek  •

Er bestaat geen rangorde tussen deze kandidaten: ze 
hebben allemaal uitzonderlijke en universele waarde. 

Wel is een onderscheid te maken in de mate waarin 
kandidaten een nominatie hebben voorbereid, waar-
door ze het nominatieproces snel zouden kunnen 
ingaan. Op basis van de beschikbare informatie valt  
te verwachten dat de kandidaten Plantagesysteem  
Westelijk Curaçao, Teylers Museum en de Van Nelle- 
fabriek snel in staat zijn om tot een nominatie te 
komen. Aanbeveling is om een van deze kandidaten als 
eerste te nomineren en andere kandidaten meer gele-
genheid te geven zich uitgebreider te prepareren.

In drie gevallen is het advies aan het kabinet om 
te investeren in kandidaten om zo plaatsing op de 
Voorlopige Lijst bij de volgende herziening mogelijk te 
maken. Deze kandidaten zijn op dit moment nog niet 
voldoende in staat of bereid een nominatie te dragen, 
maar voldoen wel aan de overige criteria. Het gaat om:

Het Nederlandse deel van de Limes •

Saba •

Een toonbeeld van Nederlandse volkshuisvesting.   •

Gesprek voortzetten
Het advies draagt een bouwsteen aan voor het ver-
haal van Nederland voor toekomstige generaties. Drie 
thema’s liggen daarbij in elkaars verlengde. Daarin kan, 
opeenvolgend, steeds meer van het verhaal Nederland 
worden samengebald: Nederland waterland, Nederland 
als ontworpen land en Nederland als burgersamen- 
leving. Doorgaand op deze lijn is een sterk geloof in  
de beheersing van de natuur als kenmerkend voor  
Nederland herkenbaar.

Het gesprek over de Nederlandse geschiedenis en het 
erfgoed, dat daarvan de tastbare uitdrukking is, krijgt 
hiermee hopelijk opnieuw een impuls. 
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1.1 Historisch perspectief

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1992 de Con-
ventie voor het Werelderfgoed (unesco, 1972, verder: 
Werelderfgoedverdrag of verdrag) geratificeerd. Dit 
verdrag is door 186 lidstaten ondertekend en is daarmee 
het meest succesvolle verdrag van unesco. De lan-
den die het hebben getekend, hebben zich aan elkaar 
verplicht tot ‘identificatie, bescherming, behoud, toegan-
kelijk maken en overdragen aan komende generaties’ van 
het binnen hun grenzen gelegen erfgoed dat aan de 
gestelde eisen van unesco voldoet. De staten erkennen 
dat bescherming van het Werelderfgoed de plicht van 
de gehele internationale gemeenschap is.

Ratificatie van het Werelderfgoedverdrag biedt  
Nederland de mogelijkheid om erfgoed van ‘uitzonder-
lijke en universele waarde’ voor te dragen voor de  
Werelderfgoedlijst van unesco. Ook heeft Nederland  
als ondertekenaar de verplichting om zich in te zet-
ten voor de instandhouding van Werelderfgoed op zijn 
grondgebied. 

Van 2003 tot 2007 was Nederland lid van het Wereld-
erfgoedcomité. Dit comité is het bestuursorgaan van 
het Werelderfgoedverdrag en neemt ondermeer beslui-
ten over de plaatsing van erfgoederen op de Werelderf-
goedlijst, wijst steun toe uit het Werelderfgoedfonds 
en beoordeelt rapportages over de instandhouding van 
bestaande Werelderfgoederen. Tijdens dit lidmaatschap 
heeft Nederland zich ingezet voor instandhouding en 
duurzaam beheer van Werelderfgoederen, voor on-
derzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op 
Werelderfgoederen, voor implementatie van de zoge-
heten Global Strategy1 en het Werelderfgoedverdrag en 
gezamenlijke kennisontwikkeling. 

Negen Nederlandse sites zijn inmiddels, na voordracht 
door het kabinet opgenomen op de Werelderfgoedlijst 
van unesco: 

Schokland en omgeving (1995) •

De Stelling van Amsterdam (1996) •

De historische binnenstad van Willemstad,   •

Curaçao (1997)
Het Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997) •

Het Ir. D.F. Wouda Gemaal te Lemmer (1998) •

De droogmakerij De Beemster (1999) •

Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000) •

De Waddenzee (2009) •

De Grachtengordel van Amsterdam (2010). •

De betekenis van plaatsing op de Werelderfgoedlijst is 
beperkt. In de eerste plaats omdat Nederland zelf al  
een omvangrijk beleid kent voor de instandhouding 
van natuurlijke en cultuurhistorische waarden.  
Diverse wetten, regelingen en beleidscategorieën, zoals 
de Natuurbeschermingswet, de Monumentenwet, de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Ecologische Hoofd-
structuur en de Wet ruimtelijke ordening beschermen 
gebouwen en landschappen met bijzondere waarde. 
De status Werelderfgoed voegt daaraan niets toe. In de 
tweede plaats omdat de status van Werelderfgoed geen 
directe financiële of concrete voordelen biedt. Voor de 
eerder aangewezen Werelderfgoedsites geldt dat die 
status in de praktijk eerder een waardering voor het 
verleden betekent dan een garantie voor de toekomst2. 

1. Werelderfgoed

1 De Global Strategy is een door het UNESCO Werelderfgoedcomité gehan-
teerde werkwijze die door Nederland actief wordt ondersteund. The Global 
Strategy streeft naar een representatieve, evenwichtige en geloofwaardige 
Werelderfgoedlijst. Het comité vraagt lidstaten om na te gaan of hun erfgoed 
al in voldoende mate is vertegenwoordigd op de Werelderfgoedlijst. Is dit het 
geval, dan vraagt het comité deze lidstaten de snelheid van voordrachten te 
verminderen door: 

op vrijwillige basis de voordrachten in de tijd te spreiden;•	
alleen voorstellen te doen die in ondervertegenwoordigde categorieën •	
vallen;
de nominaties zo mogelijk te koppelen aan nominaties van onderverte-•	
genwoordigde lidstaten; 
op vrijwillige basis te besluiten tot uitstel van indiening van nieuwe •	
nominaties.

2 Lysias Advies, Een toekomst voor het Werelderfgoed in Nederland,  
Amersfoort (2008).
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Niettemin waarderen de betrokken partijen de Wereld-
erfgoedstatus als positief. Zij nemen verantwoordelijk-
heid voor instandhouding van erfgoed en daarmee wint 
het belang van erfgoed aan terrein in de dynamiek van 
economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwik-
kelingen. Ook de publicitaire en eventueel toeristische 
waarde van de Werelderfgoedstatus is van belang.

Het Werelderfgoedcomité vraagt in de ‘Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention (februari 2005)’ aan de ondertekenaars van 
de conventie een Voorlopige Lijst op te stellen met de 
erfgoederen waarvan de lidstaat plaatsing overweegt. 
Doel is om de Voorlopige Lijst elke tien jaar te herover-
wegen en te herzien. De Nederlandse Voorlopige Lijst 
dateert uit 1994 en 1995, toen Nederland volgens de 
procedure van de unesco Voorlopige Lijsten van voor-
drachten samengesteld heeft. Het lidmaatschap van 
het Werelderfgoedcomité heeft Nederland weerhouden 
van eerdere herziening van de Voorlopige Lijst: leden 
van het comité mogen gedurende de zittingsduur niet 
zelf erfgoed voordragen. 

De Voorlopige Lijst uit 1994 en 1995 kent nog elf kandi-
daten. Het gaat om:

Donken in de oostelijke Alblasserwaard  •

(archeologische vindplaats).
Fort Vechten bij Bunnik. •

Forum Hadriani - Romeinse nederzetting in  •

Voorburg.
Gouw en de Groetpolder (archeologische  •

vindplaats).
Nieuwe Hollandse Waterlinie. •

Noordoostpolder. •

Rivierduinen bij Swifterbant (archeologische  •

vindplaats).
Sanatorium Zonnestraal. •

Scheepswrakken in de westelijke Waddenzee  •

(archeologische vindplaats).
Van Nellefabriek. •

Wierden van Middag Humsterland (archeologische  •

vindplaats).

Het kabinet heeft dit voorjaar besloten dat het tijd is de 
Voorlopige Lijst ‘94/’95 te heroverwogen en te herzien. 
Voor een voorstel daartoe hebben de staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) en de  
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(lnv) de Commissie Herziening Voorlopige Lijst  
Werelderfgoed (cvlw) ingesteld. Deze commissie heeft 
tot taak om op basis van uitgangspunten van het  
Werelderfgoedcomité unesco en van het Koninkrijk 
der Nederlanden een nieuwe Voorlopige Lijst Wereld- 
erfgoed voor het Koninkrijk der Nederlanden samen  
te stellen. Als bijlage 1 is het instellingsbesluit van de 
commissie opgenomen. 

Kinderdijk
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Deze rapportage bevat de gevraagde Voorlopige Lijst. 
Bij de uiteindelijke keuze voor objecten voor deze lijst 
spelen in de opdracht aan de commissie drie aspecten 
een bepalende rol:

Hoe definieert 1. unesco de ‘uitzonderlijke universele 
waarde’ van objecten die op de lijst worden 
toegelaten?
In welke mate beschikken de beheerders van een 2. 

object over de wil en het vermogen om een object te 
onderhouden? 
Wat wil Nederland bereiken met de plaatsing van 3. 

objecten op de Werelderfgoedlijst? Welk verhaal wil 
Nederland vertellen? 

Deze drie aspecten worden uitgewerkt in de volgende 
drie paragrafen. Toepassing van de hieruit voortvloei-
ende criteria brengt dilemma’s met zich mee. Aan het 
eind van elke paragraaf wordt beschreven welk dilem-
ma zich naar aanleiding van deze aspecten voordoet. 
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe hiermee is omgegaan.

1.2 UNESCO-criteria en de Global  
 Strategy

Toelating van een potentieel Werelderfgoed op de 
Voorlopige Lijst kan slechts nadat hieraan het predi-
kaat ‘uitzonderlijke universele waarde’ (outstanding 
universal value) is toegekend. In het Werelderfgoed-
verdrag wordt onderscheid gemaakt tussen cultureel 
en natuurlijk erfgoed. Over hoe uitzonderlijke univer-
sele waarde te bepalen valt, is veel gedebatteerd onder 
de wetenschappers die betrokken zijn bij unesco en 
zijn adviesorganen icomos (International Council on 
Monuments and Sites) en iucn (International Union 
for Conservation of Nature). Deze paragraaf bevat een 
schets van enkele hoofdlijnen uit het debat. Daaruit 
is een definitie voortgekomen die voor de commissie 
leidend is en een uitwerking zoals die in unesco- 
kringen gebruikelijk is. Tot slot worden enkele dilem-
ma’s geformuleerd over de toepassing van de criteria  
in de opdracht van de commissie.

Debat
Voor cultureel erfgoed3 worden de eisen ingevuld door 
uitzonderlijke universele waarde te bezien in termen 
van geschiedenis, kunst of wetenschap (voor mo-
numenten en groepen gebouwen) of in termen van 
geschiedenis, esthetiek, etnologie of antropologie (voor 
streken). Voor natuurlijk erfgoed4 worden de eisen voor 
uitzonderlijke universele waarde bezien vanuit esthe-
tisch of wetenschappelijk perspectief.

icomos fungeert als adviesorgaan voor het Werelderf-
goedcomité bij voordrachten op het terrein van cultureel 
erfgoed. Dit orgaan adviseert op basis van zowel een  
theoretische vergelijking van uniciteit als een analyse 
van de manier waarop een object beheerd en beschermd 
wordt. Al enkele jaren wordt gesproken over de criteria 
die gehanteerd moeten worden bij de bepaling van de 
uitzonderlijke universele waarde. Geconstateerd kan 

3 Artikel 1 van het Werelderfgoedverdrag.
4 Artikel 2 van het Werelderfgoedverdrag.
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worden dat een zoektocht naar absolute criteria bij voor-
baat zal mislukken. Een achtergrondstudie5 erkent dat 
de toepassing van criteria kan veranderen in de loop van 
de tijd en dat hierachter een verandering van waardering 
van het erfgoed schuilgaat. Over smaak valt te twisten, 
zo blijkt uit de historische ontwikkeling van de waarde-
ring voor erfgoed. icomos heeft in de studie Filling the 
gaps (2004) langs drie invalshoeken (typologisch, chrono-
logisch/regionaal, thematisch) een analyse gemaakt van 
ondervertegenwoordigde categorieën cultureel erfgoed. 
Op dit moment is bijvoorbeeld het aantal religieuze 
gebouwen, historische stadskernen en archeologische 
opgravingen oververtegenwoordigd. Modern cultureel 
erfgoed en Caribisch erfgoed staan wereldwijd aanzien-
lijk minder op de lijst.

Voor natuurlijk erfgoed is iucn het adviesorgaan van 
het Werelderfgoedcomité. Bij de adviezen gebruikt 
iucn het biogeografisch classificatiesysteem van  
Udvardy6 om een vergelijking tussen gebieden te ma-
ken. Verder bouwt iucn voort op andere systemen die 
gebruikt worden om prioritaire gebieden voor natuur-
behoud te benoemen, zoals de wwf Global Ecoregions, 
wwf/iucn’s Centres of Plant Diversity, Conservation 
International’s Biodiversity Hotspots en Birdlife Inter-
national’s Endemic Bird Areas. Bij de evaluatie van  
kandidaten gebruikt iucn verschillende publicaties7. 
Het gaat er samengevat om dat voortbouwend op on-
derliggende beschermingsconstructies steeds gezocht 
wordt naar nog verder gaande uniciteit.

5 Michael Petzet, 2 april 2005; ICOMOS, Background paper “Special expert 
meeting of the world heritage convention: the concept of outstanding 
universal value”, Kazan, 6-10 april 2005.

6 “Biogeographical Provinces of the World” (1976).
7 Bijvoorbeeld: The four volume directory of Protected Areas of the World; The 

World Atlas of Coral Reefs; The six volume Conservation Atlas series; The 
four volume “A Global Representative System of Marine Protected Areas”; 
The three volume Centres of Plant Diversity; Important Bird Areas and 
Endemic Bird Areas of the World.

Definitie
De deelnemers aan de Global Strategy Natural and 
Cultural Expert Meeting in Amsterdam (1998) formu-
leerden als definitie dat “het vereiste van uitzonderlijke 
universele waarde moet worden opgevat als een uitzon-
derlijk antwoord op zaken van universele aard waarmee 
alle menselijke culturen te maken krijgen. Voor natuurlijk 
erfgoed gaat het dan om biogeografische diversiteit; voor 
cultureel erfgoed gaat het om menselijke creativiteit en 
culturele processen die daaruit voortkomen.“

Deze definitie vormt in dit rapport het vertrekpunt 
voor het denken over uitzonderlijke universele waarde 
van natuurlijk en cultureel erfgoed. Aan het crite-
rium van biodiversiteit voor natuurlijk erfgoed wordt 
daaraan nog toegevoegd dat uitzonderlijke universele 
waarde ook in ecologische processen kan zitten.

Uitwerking
In artikel 77 van ‘The Operational Guidelines’ heeft de 
unesco de volgende tien criteria gedefinieerd voor 
het bepalen van uitzonderlijke universele waarde van 
Werelderfgoed.

De stelling van Amsterdam: Fort bij Vijfhuizen
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Genomineerde erfgoederen moeten:

een meesterwerk van menselijke creativiteit zijn.i. 

getuigen van een belangrijke uitwisseling van ii. 

invloeden die, gedurende een bepaalde periode 
of binnen een bepaald cultureel gebied in de 
wereld, de ontwikkelingen van de architectuur of 
technologie, monumentale kunsten, stedenbouw 
of het ontstaan van landschappen mede bepaald 
hebben.
een uniek, of althans uitzonderlijk getuigenis zijn iii. 

van een culturele traditie of van een levende of 
reeds verdwenen beschaving.
een sprekend voorbeeld zijn van een type gebouw, iv. 

gebouwengroep of landschap dat kenmerkend is 
voor (een) significante periode(s) in de menselijke 
geschiedenis.
een bijzonder voorbeeld zijn van een traditionele v. 

nederzetting of landgebruik dat kenmerkend is voor 
een cultuur (of culturen), in het bijzonder wanneer 
dit kwetsbaar is geworden door een onomkeerbare 
verandering in de geschiedenis.
een direct of materieel verband houden met vi. 

gebeurtenissen, levende tradities, met ideeën 
of overtuigingen of met artistieke en literaire 
werken van uitzonderlijk universele betekenis. 
(Dit criterium wordt alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden en in combinatie met andere 
criteria toegepast.)
een opmerkelijk natuurlijk fenomeen of gebied van vii. 

uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch 
belang bevatten.
een uitzonderlijk voorbeeld zijn van bijzondere viii. 

perioden in de geschiedenis van de aarde, inclusief 
sporen die wijzen op een weergave van leven, 
geologische processen die verband houden met 
het ontstaan van reliëfvormen of van geomorfische 
of fysiografische elementen met een bijzondere 
betekenis.

een uitzonderlijk voorbeeld zijn van aan de gang ix. 

zijnde ecologische en biologische processen in de 
evolutie en ontwikkeling van ecosystemen en van 
planten en dieren, zowel op het land als in het 
water.
de meest belangrijke en representatieve natuurlijke x. 

leefomgevingen bevatten die nodig zijn voor het in 
stand houden van de conservering van biologische 
diversiteit op de oorspronkelijke plaats, met 
inbegrip van gebieden waar bedreigde diersoorten 
leven die voor de wetenschap of het leefmilieu een 
uitzonderlijke universele betekenis hebben.

De criteria i t/m vi hebben voornamelijk betrekking op 
cultureel erfgoed; de criteria vii t/m x hebben betrek-
king op natuurlijk erfgoed. Harde eis van unesco is dat 
het erfgoed aan minimaal één van deze criteria voldoet. 
Daarbij is relevant of het betreffende erfgoed werkelijk 
uniek is in de wereld. 

Authenticiteit en integriteit
Naast deze inhoudelijke eisen voor uitzonderlijke en 
universele waarde, stelt unesco ook eisen aan de  
authenticiteit en integriteit van erfgoed.

Met authenticiteit wordt bedoeld dat erfgoed ‘oorspron-
kelijk’ moet zijn. Dit criterium wordt alleen gehanteerd 
bij cultureel erfgoed. Het omvat - afhankelijk van het 
type erfgoed - een waarheidsgetrouwe en geloofwaardige 
weergave van aspecten als vorm en ontwerp, materi-
aalgebruik, functie van het erfgoed, locatie en sfeer, in 
relatie tot de karakteristieken van het erfgoed.

Met integriteit wordt bedoeld de mate waarin een 
erfgoed volledig en intact is. Het criterium wordt zowel 
voor natuurlijk als cultureel erfgoed gebruikt. Het gaat 
er daarbij om dat een voorgedragen erfgoed alle ele-
menten bevat om de uitzonderlijke universele waarde 
tot uitdrukking te brengen en van voldoende omvang 
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is om een volledige weergave te zijn van de eigenschap-
pen en processen die het belang van het erfgoed bepa-
len. Ook is van belang of een erfgoed nadelige gevolgen 
ondervindt van ontwikkelingen of van verwaarlozing.

Global Strategy
In 1994 is door de partners van de unesco Wereld-
erfgoedlijst de ‘Global Strategy’ vastgesteld, met de 
ambitie om te komen tot een representatieve, even-
wichtige en geloofwaardige Werelderfgoedlijst. Het 
Werelderfgoedcomité roept hierin de leden, die al goed 
vertegenwoordigd zijn op de lijst, op om terughoudend 
te zijn met voordrachten, voordrachten te doen die in 
ondervertegenwoordigde categorieën vallen of grens-
overschrijdende voordrachten te doen met landen die 
ondervertegenwoordigd zijn. 

In de drie hoofdcategorieën voor de Werelderfgoedlijst 
(cultuur, natuur en mixed site) valt op dat cultureel 
erfgoed sterk is vertegenwoordigd. Voor de bepaling 
van over- en ondervertegenwoordigde categorieën bin-
nen het culturele erfgoed is het - al eerder genoemde 
- rapport Filling the Gaps (2004) van icomos relevant. 
Hierin is langs drie invalshoeken8 een studie gemaakt 
naar oververtegenwoordigde en ondervertegenwoor-
digde categorieën op de Werelderfgoedlijst. Overver- 
tegenwoordigde categorieën zijn bijvoorbeeld:

West-Europees erfgoed  •

Middeleeuws erfgoed •

Erfgoed uit de periode van Renaissance tot 1800 •

Historische binnensteden •

Christelijk religieus erfgoed. •

Het Nederlandse kabinet heeft deze Global Strategy 
opgenomen als uitgangspunt voor de commissie, en 
vertaald in de volgende focus: ‘bij de samenstelling van 

8 Een typologische, historisch-geografische en een thematische invalshoek.

de Voorlopige Lijst ligt de focus op natuurlijk erfgoed 
en mixed-sites, op erfgoederen op de voormalige 
Nederlandse Antillen en Aruba en op voorstellen met 
andere landen’9.

Dilemma
Twee vragen dringen zich op. De eerste vraag is of 
Nederland, gegeven de Global Strategy, eigenlijk nog 
wel voordrachten zou moeten doen. West-Europees 
erfgoed wordt immers als oververtegenwoordigde cate-
gorie beschouwd. De gesignaleerde oververtegenwoor-
diging van Middeleeuws en Renaissancistisch erfgoed 
(tot 1800) sluit zeer boeiende en ook in globaal perspec-
tief belangrijke tijdvakken van de Nederlandse geschie-
denis (waaronder de Gouden Eeuw) op voorhand uit. 
De interpretatie die unesco van natuur geeft (namelijk 
ongerept), sluit Nederlandse nominaties vrijwel uit, 
omdat natuur in Nederland nagenoeg overal haar plek 
vindt in cultuurlandschap. 

De tweede vraag is wat de door het kabinet als uit-
gangspunt genoemde ‘focus’ betekent. Het gaat hierbij 
om een Nederlandse interpretatie van de Global  
Strategy. Door de verschillende invalshoeken die daar-
bij te gebruiken zijn, kunnen echter verschillende inter-
pretaties worden gegeven van waar Nederland op zou 
moeten inzetten om de Global Strategy uit te voeren. 
Het dilemma is dan ook: wat te doen met erfgoederen 
die buiten de focus vallen, maar zich niet tegen de basis 
van de Global Strategy verzetten? 

Paragraaf 2.2. beschrijft de manier waarop uitwerking is 
gegeven aan dit dilemma.

9 Instellingsbesluit commissie, Staatscourant 2010, nr. 4185, 18 maart 2010 
(zie bijlage 1).

De Beemster
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1.4 Thema’s Werelderfgoed Nederland

In eerdere rapportages over Werelderfgoed wordt veel 
gewezen op de mogelijkheid om met de Nederlandse 
Werelderfgoedsites een samenhangend verhaal te ver-
tellen; het Nederlandse verhaal. 

De Raad voor Cultuur en de Raad voor het Landelijk 
Gebied formuleerden in hun advies uit 2007: “Met de 
keuzes in thema’s laat Nederland zien welk verhaal het 
blijvend aan de wereldgemeenschap wil kunnen vertellen. 
In het thema Nederland-Waterland is het voortdurende 
gevecht met het water weergegeven. De Nederlandse han-
delsgeest en expansiedrift, met als hoogtepunt de Gouden 
Eeuw is verwoord in het tweede thema, de Republiek in 
de 17e eeuw. Het derde thema bestrijkt de Nederlandse 
bijdrage aan de 20e eeuwse International Modern  
Movement. De Nederlandse Antillen met Willemstad  
vormen een uitzonderingscategorie.”

Deze focus10 is opgenomen in de opdracht aan de 
commissie en vormt dus een uitgangspunt voor haar 
werk. Naast de Global Strategy vormt deze themati-
sche focus in feite een tweede ‘beleidsfilter’: een extra 
afwegingskader dat wordt ingegeven door beleidsma-
tige overwegingen. Daarbij moet worden vastgesteld 
dat de genoemde thema’s van zeer verschillende aard 
zijn. Het ene thema benoemt een onderwerp, het an-
dere een tijdvak. Sommige thema’s overlappen elkaar, 
maar tegelijkertijd blijven perioden van eeuwen in hun 
geheel buiten beeld. Gezamenlijk leiden ze niet tot een 
verhaal.

10 In de opdracht aan de commissie wordt ‘Internationaal’ gehanteerd als 
categorienaam voor erfgoed op de Antillen en grensoverschrijdende voor-
drachten.

Dilemma
Bovenstaande roept de vraag op of er een samenstel  
van thema’s denkbaar is dat optelt tot een verhaal 
Nederland, waarbij de rijkdom van de Nederlandse 
geschiedenis en de diversiteit van de Nederlandse  
erfgoederen wordt geaccentueerd. 

In paragraaf 2.4 wordt beschreven hoe hiermee is  
omgegaan.
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3.1 Inleiding

Het draait natuurlijk om de Voorlopige Lijst unesco 
Werelderfgoed van het Koninkrijk der Nederlanden 
2010. De Voorlopige Lijst, zoals tot stand gekomen na 
herziening van de Voorlopige Lijst uit 1994/1995. Alle 
kandidaten, zowel van de Voorlopige Lijst van ‘94/’95, 
als degene die hebben laten weten in aanmerking te 
willen komen voor plaatsing op de nieuwe Voorlopige 
Lijst, zijn volgens de systematiek uit hoofdstuk 2 beoor-
deeld. 

Hieruit is de Voorlopige Lijst 2010 voortgekomen (para-
graaf 3.2), alsmede een drietal potentiële sites, waarvoor 
de bijzondere aandacht van het kabinet wordt gevraagd 
(paragraaf 3.3).

3.2 De Voorlopige Lijst 2010

De Voorlopige Lijst bevat negen kandidaten, te weten:

Bonaire Marine Park  •

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium  •

Maatschappij van Weldadigheid  •

Nieuwe Hollandse Waterlinie •

Noordoostpolder  •

Plantagesysteem West Curaçao  •

Sanatorium Zonnestraal •

Teylers Museum  •

Van Nellefabriek  •

Er bestaat geen rangorde tussen deze kandidaten: ze 
hebben allemaal uitzonderlijke en universele waarde. 
Wel is een onderscheid te maken in de mate waarin 
kandidaten een nominatie hebben voorbereid, waar-
door ze het nominatieproces snel zouden kunnen 
ingaan. Op basis van de beschikbare informatie valt  
te verwachten dat de kandidaten Plantagesysteem  
Westelijk Curaçao, Teylers Museum en de Van Nelle- 
fabriek snel in staat zijn om tot een nominatie te  
komen. Aanbeveling is om een van deze kandidaten  
als eerste te nomineren en andere kandidaten meer 
gelegenheid te geven zich uitgebreider te prepareren.

3.  De Voorlopige Lijst
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3.3 Bijzondere situaties

Naast de negen voorgestelde kandidaten zijn er drie 
bijzondere situaties. Deze erfgoederen voldoen aan de 
criteria van uitzonderlijke universele waarde en passen 
binnen de focus van de opdracht, maar schieten (op 
dit moment) nog tekort op het criterium draagvlak en 
draagkracht. Het advies aan het kabinet is zodanig te 
investeren in draagvlak en draagkracht bij deze kandi-
daten dat ze bij de volgende herziening op de Voorlo-
pige Lijst kunnen worden geplaatst. 

Het gaat om de volgende kandidaten:

Nederlandse deel van de Limes •

Het eiland Saba •

Een toonbeeld van de Nederlandse  •

volkshuisvestingsbeweging

De Limes

De Limes is de vroegere grens van het Romeinse rijk, 
een militaire zone bestaande uit wegen, verdedigings-
werken en burgernederzettingen. Een internationaal 
gezelschap van wetenschappers streeft ernaar de gehele 
Limes op te nemen op de Werelderfgoedlijst. De muur 
van Hadrianus in Groot Brittanië is het eerste deel van 
de Limes dat op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. In 
2005 is een deel van de Duitse Limes daar aan toege-
voegd, in 2008 gevolgd door een deel van de Schotse 
Limes. Andere landen, waaronder Hongarije, zijn op dit 
moment bezig met voorbereidingen op dit vlak. Vanuit 
de internationale gemeenschap is een beroep gedaan 
op Nederland om ook het Nederlandse deel van de 
Limes hier aan toe te voegen. 

Op de Voorlopige Lijst 1994/1995 staan twee erfgoede-
ren die onderdeel uitmaken van de Limes. Een daarvan 
is Forum Hadriani in Voorburg, waar de archeologische 
overblijfselen van de Romeinse stad, maar ook sporen 
van de Caninefatenstam bijzonder goed bewaard zijn 
gebleven. Het andere erfgoed is Fort Vechten bij Bunnik. 
In dit gebied zijn de overblijfselen van een omvangrijk 
militair complex uit de Romeinse tijd te vinden. 

Argumenten van de commissie 

Uitzonderlijke universele waarde
Bijzonder aan het Nedergermaanse deel van de Limes 
is het sterk conserverende karakter van de ondergrond 
door een combinatie van een hoge zuurgraad en een 
hoog grondwaterpeil. Daardoor zijn unieke vondsten 
gedaan, zoals hoekpalen van wachttorens, (waardoor 
een goede reconstructie van torens en greppels moge-
lijk is), volledig bewaarde Romeinse wapens (speren, 
zwaarden) en houten schrijftabletten met museale 
importantie. Er is veel hout uit de Romeinse tijd terug-
gevonden, wat betekent dat datering van de restanten 
en voorwerpen tot op het jaar nauwkeurig mogelijk 
is. Deze precieze chronologie is van geweldig belang 
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Aandachtspunt
Inhoudelijk is plaatsing van Saba op de Voorlopige Lijst 
goed te verdedigen, hoewel er nog behoorlijk wat werk 
gedaan zal moeten worden om precisie aan te brengen 
in de beschrijving van de uitzonderlijke universele 
waarde en de internationale vergelijking die daarvoor 
noodzakelijk is. Ondersteuning om te komen tot een 
voordracht is noodzakelijk, vanwege de minimale 
administratieve capaciteit van het eiland. Zolang hierop 
geen uitzicht bestaat, heeft plaatsing van Saba op de 
Voorlopige Lijst geen zin.

Volkshuisvesting
Deze laatste bijzondere situatie verschilt van de voor-
gaande twee. Het gaat hier immers niet om een kan-
didaat, maar om een aanbeveling. De commissie heeft 
geconstateerd dat in het advies dat zij nu uitbrengt een 
belangrijke bijdrage van de Nederlandse modernisering 
in de 20e eeuw niet is opgenomen op de lijst, namelijk 
de volkshuisvesting, als maatschappelijk, architecto-
nisch en (stads)landschappelijk fenomeen. 

Hoewel ook andere Europese landen, met name  
Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland, veel aan 
volkshuisvesting hebben gedaan, was er nergens sprake 
van een zo breed gewortelde en langdurende beweging 
als in Nederland, met zo’n grote impact op de ontwik-
keling van steden, dorpen en zelfs hele landschappen. 
De bottom-up-organisatie in sterke ‘Woningbouw-
verenigingen’ voor elk van de verzuilde levensbeschou-
wingen was daaraan debet. De stedenbouwkundigen 
van de jaren twintig tot de jaren negentig van de vorige 
eeuw maakten ‘steden’ door middel van volkhuisves-
tingsprojecten. Van het plan Zuid van Berlage tot het 
Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren en de 
Bijlmermeer was de volkshuisvesting zowel de ideële 
als materiële grondstof voor de stadsuitbreidingen. 

De materiële weerslag van dit fenomeen verdient op 
een of andere manier een plek op de Nederlandse  
Werelderfgoedlijst. 

Tegelijk stelt de commissie vast dat een voldoende ste-
vige kandidaat in deze richting de commissie niet be-
reikt heeft. Enigszins in de buurt kwam de voordracht 
van Museum Het Schip. Daarvan heeft de commissie 
vastgesteld dat woonblok Het Schip teveel een op zich-
zelf staand object is om als representant van de volks-
huisvesting te gelden. Mogelijk dat in de toekomst deze 
voordracht kan uitgroeien tot een voordracht voor de 
volledige Spaarndammerbuurt, of een andere uitsnede 
uit de volkshuisvesting uit een van de grote steden. Een 
bredere collectie exemplarische gebouwen en/of wijken 
van grote architectonische en stedenbouwkundige 
kwaliteit is misschien ook denkbaar.

Advies aan het kabinet is om te bevorderen dat bij de 
volgende herziening van de Voorlopige Lijst een stevige 
kandidaat rond het thema Volkshuisvesting kan wor-
den meegenomen.

Museum Het Schip Amsterdam
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tale volkswoningbouwcomplexen 
aan het Spaarndammerplantsoen 
van architect Michel de Klerk. Het 
Schip is het meest expressionisti-
sche blok van de drie en behoort 
tot de top van de architectuurstro-
ming Amsterdamse School uit het 
begin van de 20e eeuw. Het Schip is 
bijzonder omdat het heeft bijgedra-
gen aan de vernieuwing van de ar-
chitectuur en vormgeving en vooral 
omdat het voor de huisvesting van 
arbeiders bestemd was. Woning-
corporatie Eigen Haard is eigenaar 
van het complex. Het Schip heeft 
de status van Rijksmonument. 

Het Schip geniet grote internationa-
le bekendheid. De commissie heeft 
met sympathie de aanvraag van Het 
Schip bekeken. De commissie heeft 
afgewogen dat een voordracht een 
extra betekenis kan geven aan het 
thema van de Nederlandse bijdrage 
aan de modernisering. De commis-
sie is echter van mening dat een 
voordracht van een groter deel van 
de Spaarndammerbuurt daaraan op 
een krachtigere wijze invulling zou 
geven. Daarmee valt beter het ver-
haal te vertellen van de maatschap-
pelijke beweging die de Amsterdam-
se School dreef. In de huidige vorm 
heeft de commissie beoordeeld dat 
de thans door de commissie voor-
gedragen kandidaten de voorkeur 
verdienen. De commissie besluit 
dan ook Museum Het Schip niet op 
te nemen in de Voorlopige Lijst.

Museum Het Schip Amsterdam

Panorama Mesdag Den Haag
Panorama Mesdag is voorgedragen 
door de B.V. Panorama Mesdag. 
Het Panorama is een vergezicht 
op de zee, de duinen en het dorp 
Scheveningen, in 1880 geschilderd 
door de Haagse schilder Hendrik 
Mesdag. Het doek is het grootste 
schilderij van Nederland: 14 meter 
hoog en 120 meter lang. Het Pano-
rama is het oudste ter wereld dat 
op zijn oorspronkelijke plaats en in 
zijn oorspronkelijke vorm bewaard 
is gebleven. 

Het Panorama is sinds 1967 
Rijksmonument en maakt deel uit 
van het beschermd stadsgezicht 
Willemspark. De B.V. Panorama 
Mesdag heeft zowel het doek als 
het gebouw, waarin het Panorama 
wordt tentoongesteld, in eigen-
dom en beheer. Het Panorama 
trekt ongeveer 150.000 bezoekers 
per jaar. De B.V. Panorama Mesdag 
heeft contacten met het Duitse Pa-
norama Altötting en het Belgische 
Panorama Slag bij Waterloo over 
een eventuele seriële nominatie. 
Laatstgenoemde staat sinds 2008 
op de Belgische Voorlopige Lijst .

De commissie meent dat de 
kunstvorm van het Panorama op 
meerdere plaatsen is toegepast en 
daarmee niet uniek is voor Neder-
land. De schaal van het Panorama 
Mesdag op mondiaal niveau is 
onvoldoende om over uitzonder-

lijke universele waarde te beschik-
ken. Deze beoordeling houdt in dat 
er voor de commissie inhoudelijk 
geen aanleiding is om een enkel-
voudige dan wel seriële nomina-
tie van het Panorama Mesdag te 
ondersteunen.

Polder Rondehoep Amstelland
De Stichting Beschermers Amstel-
land heeft de Polder Rondehoep 
voorgedragen. De ontginning van 
deze veenpolder van ongeveer 1250 
hectare is omstreeks het jaar 1000 
begonnen. Doordat Polder de Ron-
dehoep niet is verveend, heeft hij 
zijn oorspronkelijke inrichting voor 
een groot deel behouden. Polder 
de Rondehoep is een voorbeeld 
van een eeuwenoude Nederlandse 
traditie: het in cultuur brengen van 
woeste gronden (veenontginning) 
en het vervolgens door bemaling 
beschermen van deze gecultiveerde 
gronden. 

Ongeveer tweederde van de grond 
in de Polder is particulier eigen-
dom. Het overige deel is in handen 
van natuurbeschermingsorga-
nisaties zoals Staatsbosbeheer. 
De gehele polder ligt binnen het 
grondgebied van de gemeente 
Ouder-Amstel. Voor het beheer van 
de polder als geheel is geen centrale 
partij aan te wijzen. 

De commissie is van oordeel dat het  
onderscheid tussen De Beemster 

Panorama Mesdag Den Haag Polder Rondehoep Amstelland
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Samenstelling van de commissie

Mevrouw Ir. J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter)
Mevrouw Leemhuis-Stout is voorzitter van Cedris, de 
brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en ar-
beidsintegratie. Zij heeft een achtergrond in het open-
baar bestuur en de publieke dienstverlening. Momen-
teel is zij onder andere voorzitter van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, voorzitter van de Raad van Toezicht 
van tno, commissaris bij BrabantWater en commissaris 
bij bmc Investments b.v.

De heer prof. dr. R.P.M. Bak
De heer Bak is geïnteresseerd in de relatie tussen plant, 
dier, mens en omgeving, inclusief de invloed van de 
mens op klimaat en milieu. Zijn werkterrein omvatte 
Antarctica tot Waddenzee, met een nadruk op de  
tropen. Hij heeft/had long-term onderzoeksprojecten 
in Curaçao, Bonaire, Java, Kalimantan en Frans  
Polynesië. Hij was lange tijd verbonden aan Carmabi/
Stinapa instituut (Caraibisch Research and Manage-
ment of Biodiversity, Stichting Nationale Parken) op 
Curaçao en bezoekt jaarlijks enkele malen de Antillen. 
In 1990 ontving Rolf Bak de Cola Debrot prijs. Hij is 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en gast-
medewerker van het nioz Texel.

De heer dr. H. Goedkoop
De heer Goedkoop is historicus. Hij publiceert op het 
gebied van geschiedenis, cultuur en literatuur, en houdt 
zich op het eerste gebied met name bezig met ons eigen 
land. Hij promoveerde op de biografie “Geluk. Het 
leven van Herman Heijermans” (1996) en werkt aan een 
biografie van Renate Rubinstein. Sinds 2000 presen-
teert hij daarnaast het televisieprogramma over de 
recente geschiedenis Andere tijden (vpro en nps). Ook 
bereidt hij een televisieserie voor over de Gouden Eeuw 
(vpro en nps, te verwachten in 2012/2013).

De heer prof. ir. D.F. Sijmons
De heer Sijmons is landschapsarchitect en studeerde 
aan de tu-Delft. In 1990 is hij een van de drie grondleg-
gers van h+n+s Landschapsarchitecten. h+n+s ontving 
in 2001 de Prins Bernhard Cultuurprijs voor toegepaste 
kunst. Dirk Sijmons ontving in 2002 de Rotterdam-
Maaskantprijs. Hij publiceert regelmatig. Hij is tevens 
voorzitter van de Stichting oase die het gelijknamige 
Nederlands-Vlaamse tijdschrift op het gebied van de  
architectuurtheorie uitgeeft. In 2004 werd Dirk  
Sijmons door de minister van lnv benoemd tot Rijks-
adviseur voor het Landschap. In 2007 ontving hij de 
prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan 
de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. Per 1 oktober 2008 
is hij aangesteld als hoogleraar Environmental Design 
aan de tu-Delft voor 1 dag in de week.

De heer prof. dr. V.V. Stissi
De heer Stissi is opgeleid als historicus, Mediterraan ar-
cheoloog en architectuurhistoricus aan de Universiteit 
van Amsterdam. In 2005 is hij benoemd tot hoogleraar 
klassieke archeologie en kunstgeschiedenis der Oud-
heid aan de Universiteit van Amsterdam. Als architec-
tuurhistoricus heeft Vladimir Stissi bijgedragen aan 
enkele tentoonstellingen en veel onderzoek verricht 
naar de negentiende- en twintigste eeuwse architec-
tuur van vooral Amsterdam. In het verlengde daarvan is 
hij, buiten werktijd, actief geworden in de monumen-
tenzorg van deze periode, onder meer als secretaris van 
de Stichting Werkgroep 20-40, als lid van Amsterdamse 
Raad voor de Monumentenzorg, en als voorzitter van 
het Cuypersgenootschap. 









 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 2 201332

Van Nellefabriek genomineerd als werelderfgoed

EEN BETOVEREND 
GEDICHT VAN 
STAAL EN GLAS

 In 1930 werd in Rotterdam de bouw voltooid van een nieuwe 
fabriek voor de verwerking van koffie, thee en tabak. Opdracht-
gever was Kees van der Leeuw, medefirmant van De Erven de 
Weduwe J. van Nelle. Deze onderneming was al twee eeuwen 

gevestigd in de binnenstad, verspreid over verschillende panden. Ter 
verbetering van de werkomstandigheden besloot Van der Leeuw om 
een nieuw fabriekscomplex te laten bouwen volgens de modernste 
inzichten en met de modernste materialen. Hiervoor deed hij 
inspiratie op in Amerika, Engeland en Duitsland en in de theosofie. 
Hij koos een prominente plek langs de Delfshavense Schie in de 
Spaanse Polder, goed zichtbaar vanuit de trein en de auto.
De jonge architectenfirma Brinkman en Van der Vlugt kreeg de 
opdracht om een dynamische daglichtfabriek te ontwerpen, met 

IJle vliesgevels van staal en glas, padden-

stoelkolommen en diagonale luchtbruggen.  

De Van Nellefabriek is een meesterwerk van 

transparante architectuur. Het wereld-

beroemde complex is onlangs voorgedragen 

als werelderfgoed. Het maakt een goede kans.  

MARIEKE KUIPERS

De Van Nellefabriek is een exponent van de Moderne Beweging, de vernieuwende stroming in de kunsten en de maatschappij in de eerste helft van de twintigste eeuw
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januari van dit jaar aangeboden aan minister Bussemaker en 
vervolgens aan het Werelderfgoedcomité te Parijs. Het comité 
beslist over de selectie van het werelderfgoed en vergadert één keer 
per jaar over de nominaties. Eerst komt een onafhankelijke expert 
naar de Van Nellefabriek om ter plaatse de voordracht ‘technisch’ 
te toetsen. Daarnaast vindt er andere inhoudelijke toetsing en 
advisering plaats door ICOMOS, de internationale organisatie voor 
monumenten en gebieden. Vervolgens neemt het comité een 
besluit in de zomer van 2014. Dus het blijft nog een tijdje spannend 
of de nominatie wordt gehonoreerd.

Hoge mate van authenticiteit
De Van Nellefabriek is voorgedragen op grond van verschillende 
criteria van UNESCO. Het ensemble is het meesterlijke resultaat van 
collectieve creativiteit van opdrachtgever, architecten en construc-
teurs en daarmee een ‘meesterwerk van menselijk creatief vernuft’. 
De lichte fabriek in het groen markeert het streven naar humanise-
ring van de fabrieksarbeid en representeert ‘belangrijke uitwisse-
ling van menselijke waarden in de ontwikkeling van architectuur’. 
Onder de vele fabriekscomplexen staat de Van Nellefabriek bekend 
als een excellente exponent van een verticaal georganiseerde 
daglichtfabriek. Het is hierdoor ‘een uitzonderlijk voorbeeld van 
een type van een gebouw (...) dat een betekenisvol stadium in de 
menselijke geschiedenis illustreert’.
Al vanaf de bouw geldt de transparante Van Nelle fabriek als een 
betoverend gedicht van staal en glas. Dat is nog steeds zo dankzij 
de geslaagde interventie van restauratie en herbestemming op 
basis van gedegen bouw- en kleurhistorisch onderzoek. Hierdoor 
heeft de fabriek een hoge mate van integriteit en authenticiteit 
weten te behouden. Tegelijkertijd is in de nominatie benadrukt dat 
de Van Nelle Ontwerpfabriek een monument in bedrijf is en dat 
ook wil blijven, bij voorkeur als werelderfgoed. �

Marieke Kuipers is senior specialist jongere bouwkunst bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Technische 
Universiteit Delft, m.kuipers@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie over de aanpak van de Van Nellefabriek vanuit de ‘Visie 
erfgoed en ruimte’: Danielle Takens, consulent architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst, d.takens@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie over de nominatie: Thieu Knibbeler, senior adviseur 
monumenten bij de gemeente Rotterdam, mafm.knibbeler@rotterdam.nl.
Zie ook www.unesco.org en www.vannelleontwerpfabriek.nl.
Het nominatiedossier is in te zien in de bibliotheek van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

vrije uitzichten en optimale toetreding van licht en lucht. Het 
resultaat is een sublieme synthese van doelmatigheid en industri-
ele schoonheid. Meest karakteristiek zijn de ritmische, ijle vlies-
gevels van staal en glas, de achtzijdige paddenstoelkolommen en 
vooral de diagonale luchtbruggen tussen de langgerekte productie-
gebouwen en het expeditiekantoor. Blikvanger is de ronde tearoom 
op het dak van de tabaksfabriek, die een schitterend uitzicht biedt 
over de stad en het open landschap. De Van Nellefabriek is uitge- 
groeid tot een icoon van het Nieuwe Bouwen, dat dagelijks ont- 
werpers en bezoekers inspireert.

Ontwerpfabriek
Het complex is sinds 1985 een rijksmonument. De bescherming 
kwam tot stand toen de fabriek nog volop in bedrijf was en pakjes 
koffie, thee en tabak produceerde. De gebouwen zijn daarbij altijd 
zorgvuldig beheerd, ook toen de firma in 1989 in andere handen 
kwam. Noodzakelijke aanpassingen voor veranderende productie 
verliepen in goed overleg met de toenmalige Rijksdienst voor de 
Monumenten zorg. Toch besloot de Nederlands-Amerikaanse 
eigenaar in de jaren negentig om de activiteiten naar elders te 
verplaatsen en het complex te verkopen.
De eigenaar heeft in een bijzondere overlegstructuur met gemeente 
en Rijk naar een nieuwe bestemming voor de fabriek gezocht. Die 
zou passend en functioneel duurzaam moeten zijn, met behoud 
van de transparante architectuur. Bovendien heeft de eigenaar de 
unieke beslissing genomen om de door de Rijksdienst in 1998 
opgestelde aanwijzingen bij ingrepen tot verplichtend onderdeel 
van de verkoopvoorwaarden te maken. Op die basis is de fabriek 
verkocht aan een speciaal hiervoor gevormd consortium. Dat 
heeft het complex consciëntieus gerestaureerd en her bestemd tot 
Van Nelle Ontwerpfabriek. De functie onder deze naam brengt 
huurders en andere gebruikers op het gebied van vorm geving en 
communicatie onder één dak samen, zoals architectenbureaus. 
Een prachtig voorbeeld van passende herbestemming.
Alleen voor het ketelhuis wordt nog een nieuwe functie gezocht. 
Bezoekerscentrum is een serieuze optie. De Van Nellefabriek trekt 
namelijk duizenden bezoekers per jaar. Niet alleen voor de mees-
terlijke architectuur van het complex, maar ook voor culturele 
evenementen die er plaatsvinden. Het vestigen van een bezoekers-
centrum wordt onderzocht op haalbaarheid. Voor dit en andere 
initiatieven om de naamsbekendheid, de publiekstoegankelijkheid 
en de instandhouding van het erfgoed te bevorderen, verleent het 
Rijk financiële steun vanuit de zogeheten Visie erfgoed en ruimte. 
Bovendien stellen de gemeente Rotterdam en de Stichting Vrienden 
Van Nellefabriek capaciteit beschikbaar om hier tussen 2013 en 2015 
aan te werken.

Wereldwijde vergelijking
Meesterwerk, rijksmonument, wereldberoemd, icoon. De Van 
Nellefabriek staat dan ook al een tijd op de zogenaamde ‘tentatieve 
lijst’ voor het werelderfgoed. In 2012 heeft de Nederlandse regering 
besloten om de Van Nellefabriek daadwerkelijk als zodanig te 
nomineren. UNESCO, de organisatie die de titel werelderfgoed 
toekent, stelt zware eisen aan de argumentatie, beschermende 
maatregelen en het beheer. De uitzonderlijke, universele betekenis 
moet onder meer worden aangetoond in een wereldwijde vergelij-
king met ander erfgoed. Omdat de Van Nellefabriek behoort tot de 
ondervertegenwoordigde categorieën industrieel erfgoed en moderne 
architectuur, en omdat het een wereldberoemd gebouw is, lijkt er 
een goede kans aanwezig te zijn om door de strenge selectie heen 
te komen.
Een multi-disciplinair team van gemeente, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en Van Nelle Ontwerpfabriek heeft een jaar lang 
keihard gewerkt aan het vereiste nominatiedossier. Het is in 

Het blijft nog 
een tijdje 
spannend of 
de nominatie 
wordt 
gehonoreerd

De Van Nelle Ontwerpfabriek brengt mensen op het gebied van vormgeving en communicatie onder één dak samen



HISTORISCH OVERZICHT 

In deze reader zijn een aantal artikelen opgenomen. Zoals eerder gezegd, is het aanbieden 
van literatuur voor de genodigde experts allicht overbodig gezien het feit dat ze expert zijn. 
De opgenomen artikelen bieden wellicht enkel achtergrondinformatie en zijn er ter inspiratie. 

Wetgeving en sociaal-economische achtergronden 
Ellinoor Bergvelt 
In: Crouwel, W., & Engelse, B. (1975). Nederlandse architectuur, 1910-1930: Amsterdamse 
school: tentoonstelling, Stedelijk Museum, Amsterdam, 13-9t/m 9-11 1975 (No. 584). 
Stedelijk Museum. 

Geen Krot meer te bekennen. Anderhalve eeuw Volkshuisvesting 
Margriet Pflug 
In Aedes-Magazine, Jubileumuitgave: 150 jaar volkshuisvesting, (november 2013) 

Architectuur en Stad in 1913: de Overstap van Bouwkunst naar Stedebouw 
Vincent van Rossum 
In: Vries, J. D. red. (1988). Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven. 
Meulenhoff/Landshoff, 1988. 

Beknopte Canon van de Woningcorporaties 
Hans van Harten 

Verbetering der volkshuisvesting en architectuur 
F.M. Wibaut 
In: Algemeen Handelsblad (1929) 
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GEEN KROT 
MEER TE 
BEKENNEN
De klank van krot en achterbuurt is 
tegenwoordig ouderwets. Gelukkig 
maar. Woningcorporaties hebben daar 
in 160 jaar tijd veel aan bijgedragen. 
Altijd samen met anderen. En zeker niet 
altijd zonder slag of stoot. Bouwen en 
wonen blijft mensenwerk.

AnderHAlVe eeuW VolksHuIsVesTIng
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groningen 1914. de muren van deze huisjes 
lieten vocht door, in natte tijden stond het 
 water onder de bedden. desondanks woonden 
er grote gezinnen. 

geschiedenis
tek st: margriet pflUg
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‘Rozengang had men de nauwe scheur gedoopt. (...)  
Een onverdraaglijke stank komt u tegen bij het bezoeken van  
dit steegje. (…) eenigszins aan de duisternis gewend, zagen 
we van ’t nat doortrokken lompen op de wanden. (…)  
Onder de bedstede toonde hij ons groote gaten, waaruit 
monsterratten iederen avond een onderzoekingstocht in  
’t kamertje aanvingen.’

1903
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7geschiedenis

zaak van het particulier initiatief waarbij  
inmenging van de overheid ongewenst is. Dus 
bouwen allerlei bouwondernemers eind 19e 
eeuw uitbreidingswijken aan de rand van de 
snel groeiende oude steden. Dicht opeen  
gepakt en van matige kwaliteit zijn deze huur
huizen nauwelijks beter dan de krotwoningen 
van de achterbuurten. Toch raken de huizen 
snel verhuurd want de woningnood is groot. 
Veel mensen trekken naar de stad in de hoop 
op een beter bestaan. Amsterdam verdubbelt 
tussen 1850 en 1900 van 220.000 tot 
510.000 inwoners, Rotterdam verdriedubbelt 
van 90.000 tot 300.000 inwoners. De bouw
ondernemers en huisjesmelkers willen zoveel 
mogelijk geld aan de huizen verdienen, dus 
hoezo onderhoud? De wijken verpauperen 
snel. 
De slechte kwaliteit van deze particuliere 
bouw en het tegendraadse pionierswerk van 
de eerste woningbouwverenigingen maakt de 

In de zomer van 1903 maken journalist 
Louis Schotting en socialistisch gemeen

teraadslid Hendrik Spiekman een rondgang 
langs Rotterdamse achterbuurten. Kranten
kolommen vol verkommerende bejaarden,  
ongeschoolde arbeiders met losse verdiensten 
en hun kinderrijke gezinnen, wasvrouwen  
levend van de hand in de tand in een onbe
schrijflijke viezigheid en stank. Armoede is 
toch geen misdaad, houden Schotting en 
Spiekman hun  lezers voor. 
Ze zijn niet de eersten en zeker ook niet de 
laatsten die de woonomstandigheden van ‘de 
vierde stand’ aan de kaak stellen. Al sinds het 
midden van de 19e eeuw voelen ondernemers 
en gegoede burgers de urgentie iets te doen 
voor de huisvesting en ontwikkeling van  
hun minderbedeelde medemens. Wat hen  
beweegt? Angst voor revolutie – in 1848 ging 
er een golf van volksoproeren door Europa na 
grote misoogsten – angst voor besmettelijke 
ziekten, de verwachting dat gezonde arbeiders 
in een fatsoenlijk huis beter presteren, maar 
ook medemenselijkheid en christelijke naas
tenliefde.
De eerste bouwverenigingen voor arbeiders
woningen dateren van 1851. Als Schotting en 
Spiekman hun ronde door Rotterdam doen zijn 
dat er inmiddels een kleine 200. Stuk voor stuk 
zoeken ze naar een rendabele exploitatie van 
deugdelijke arbeiderswoningen met een matig 
rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Als 
de omstandigheden gunstig zijn – goedkope 
grond, lage rentestand, goedkope bouwmate
rialen – dan lukt dat. Maar meestal niet. Dan  
is er geen geld voor reparaties en moeten de 
huren toch omhoog.

Tegen de sTroom
De pioniers van de volkshuisvesting roeien 
 tegen de stroom in. De algemeen geldende 
opinie is dat mensen – ook arme – zelf moeten 
regelen waar ze wonen. Huizenbouw is een 

Foto links: In 1936 woont dit gezin in 
noordwijkerhout noodgedwongen in een 
lekke schuur. Tijdens de grote economische 
depressie van de jaren 30 kunnen veel werk-
lozen de huur niet meer betalen en komen 
met hun gezin op straat te staan.
Foto rechts: Heerlen 1959. Vader snijdt het 
brood voor zijn gezin met negen kinderen. 
Per persoon is er in een huis veel minder 
ruimte dan we nu gewend zijn. Voor elk kind 
een eigen kamer is nog lang niet de norm.
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geesten rijp voor de idee dat volkshuisvesting 
misschien toch wel een verantwoordelijkheid 
van de overheid is. Het onderwerp haalt de 
eerste troonrede van de piepjonge koningin 
Wilhelmina in 1898.

WonIngWeT
En na veel politieke discussie is er dan in 1901 
de Woningwet. De regering tempert de ver
wachtingen: ‘De armoede zal uit de maat
schappij niet verdwijnen. (...) Hen die te arm 
zijn (…) moet de liefdadigheid te hulp komen.’
De Woningwet geeft gemeenten vergaande 
mogelijkheden om in te grijpen met uitbrei
dingsplannen, een bouwverordening en toe
zicht op de bouw. Ze mogen kroteigenaren 
manen tot reparaties op straffe van onteige
ning. Verder kunnen gemeenten en erkende 
bouwverenigingen zonder winstoogmerk 
(toegelaten instellingen) voor nieuwbouw een 
financieel voorschot krijgen. 

Het loopt niet storm de eerste jaren met de woningwetbouw. Tussen 
1905 en 1914 bouwen verenigingen en gemeenten zo’n 10.000  
woningwetwoningen op een totaal van ongeveer 210.000 woningen. 
De ideeën uit de Woningwet zijn nog zo nieuw dat de precieze uitwer
king onduidelijk is. Iedereen moet er nog aan wennen om samen te  
werken in de woningbouw.
Veel bestaande woningbouwverenigingen beginnen niet aan een toe
lating, zoals bijvoorbeeld Openbaar Belang in Arnhem, die vóór 1901 al 
veel had gebouwd. Waarom je al die procedurele rompslomp op de hals 
halen? Want toegelaten verenigingen mogen zonder toestemming van 
het gemeentebestuur geen belangrijke beslissingen meer nemen, ze 
moeten hun gelden uitsluitend in de volkshuisvesting investeren en ze 
moeten verhuren naar lokale marktprijzen.

reVoluTIedreIgIng
Zoals sociale onrust de aanzet gaf voor de eerste woningbouwvereni
gingen, zo is er ook weer onrust nodig om de sociale woningbouw wind 
in de zeilen te geven. Die ontstaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het 
kost ineens drie keer zo veel om een huis te bouwen. Particuliere bou
wers kunnen niks meer verdienen, hun productie keldert van 23.000 
woningen in 1912 tot 2.500 in 1918. De schattingen van de woning

na de Tweede We-
reldoorlog is de wo-
ningnood groot. er 
wordt veel gebouwd 
zoals in de wijk slo-
termeer in Amster-
dam (foto rechts).
desondanks wonen 
zelfs in 1971 nog 
jonge stellen in bij 
ouders in afwach-
ting van een eigen 
huis (foto links).
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9geschiedenis

behoefte lopen uiteen van 100.000 tot 
250.000 woningen.
De staatsgreep in Rusland in 1917 schokt het 
establishment. In 1918 moet de Duitse keizer 
Wilhelm II het veld ruimen. Ook in Nederland 
broeit het. Veel mensen hebben geen werk en 
er is door handelsblokkades voedselschaarste, 
terwijl er tegelijkertijd groepen mensen zijn 
die oorlogswinsten maken. Nederland krijgt  
– bovenop de eigen woningbehoefte – een 
stroom oorlogsvluchtelingen uit Duitsland en 
Belgë te verwerken. 
In deze context besluit de regering tot crisis
maatregelen en zet woningbouwverenigingen 
en gemeenten aan om flink te gaan bouwen 
met ruimere financieringsmogelijkheden en 
exploitatiebijdragen. Huurverhogingen wor
den beperkt, ook voor particulier verhuurde 
woningen. Gemeenten waar de socialisten aan 
de macht zijn doen er financieel vaak nog  
een schepje bovenop. Uit deze tijd dateren  
de internationaal vermaarde arbeiderscom
plexen in steden als Hilversum, Amsterdam en 
 Groningen.
De Nationale Woningraad (NWR), opgericht 
in 1913 en voorloper van Aedes, doet in 1917 
een oproep woningbouwverenigingen te 
stichten. Dat is niet tegen dovemansoren ge
zegd: het aantal toegelaten instellingen stijgt 
explosief van 300 in 1913 tot 1.340 in 1922. 
Bouwden de gemeenten en verenigingen voor 
de oorlog samen amper 2.500 woningen per 
jaar, in piekjaar 1921 halen ze samen bijna 
25.000 woningen. In veel van die sociale 
 woningprojecten is speciale aandacht voor de 
woningplattegrond: geen ongezonde bedste
den en alkoven meer, maar afzonderlijke slaap
kamers voor ouders, jongens en meisjes. Soms 
zijn ledikanten bij de huur inbegrepen, zoals  
bij de Algemeene Woningbouwvereeniging in 
Middelburg. Een eigen kraan en toilet wordt 

standaard. Woningen hebben een haard in de 
woonkamer maar nog geen eigen douche of 
bad. Dat wordt zelfs in 1934 nog gezien als 
een ‘noodelooze opvoering van eischen’ voor 
arbeiderswoningen.

exPerImenT
Begin jaren 20 trekt de economie weer even 
aan. De sociale onrust neemt af en vanaf 
1921 breekt de regering in korte tijd de rijks

In de jaren 20 zijn de 
ledikanten soms bij de huur 
inbegrepen 
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In de loop van de jaren 60 neemt de welvaart 
toe in nederland. steeds meer mensen kun-
nen zich een auto veroorloven en in de zomer 
op vakantie gaan (foto boven). gezinnen 
trekken weg uit de stad, naar een huis met 
een tuin. In West-nederland is een flink aan-
tal groeigemeenten aangewezen, waar heel 
veel extra woningen worden gebouwd, zoals 
in overbosch in Hoofddorp (rechts). 
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Verder lezen
•  Het bewoonbare land – geschiedenis  

van de volkshuisvestingsbeweging in 
Nederland, proefschrift van Wouter 
 Beekers uit 2012 verschenen bij 
 Uitgeverij Boom

•  Steden in de steigers – stadsvernieuwing 
in Nederland 1970 -1990 geschreven 
door Herman de Liagre Böhl en in 2012 
verschenen bij Uitgeverij Bert Bakker

•  Zeven keer anders – beknopte canon van 
de woningcorporaties van de Amster-
damse Federatie van Woningcorporaties 
(2013) te vinden op Aedes.nl in het 
 dossier Toekomst Woningcorporaties

•  De balans verstoord – een rapport over  
de corporatiesector ten behoeve van  
de parlementaire enquête woningcorpo-
raties (2013), geschreven door Rudy de 
Jong en te vinden op Aedes.nl in het  
dossier Parlementaire Enquête

•  Woningbouw, inspiratie & ambities – 
Kwalitatieve grondslagen van de sociale 
woningbouw in Nederland van Noud  
de Vreeze in 1993 gepubliceerd door  
de Nationale Woningraad

steun aan woningwetbouw en huurprijsregulering weer af. Een rol 
speelt dat de financiële  administratie bij veel bouwverenigingen een 
rommeltje blijkt. Vaak uit onkunde; de vele bevlogen mensen bij bouw
verenigingen doen hun verenigingswerk vaak onbezoldigd naast hun 
gewone werk. Dirk Hudig, de voorzitter van de NWR, is verbaasd dat 
zoiets belangrijks als de volkshuisvesting is toevertrouwd aan ‘belang
stellende leken’. Hudig pleit voor professionalisering. Tot kort na de 
Tweede Wereldoorlog is het vooral woningbeheer wat de klok slaat. De 
weinige sociale woningbouw is er alleen dankzij lokale initiatieven van 
ondernemers zoals  Philips in Eindhoven of actieve SDAPgemeente 
besturen zoals in  Amsterdam met de legendarische wethouders Wibaut 
en De Miranda. 
De teruggeschroefde steunmaatregelen leiden wel tot allerlei experi
menten. Met de organisatie van het bouwproces, met moderne goed
kopere bouwmaterialen als staal en beton en andere gebouwtypen.  

Zeker als in de jaren 30 de wereldwijde econo
mische depressie uitbreekt. Het moet toch  
mogelijk zijn om met moderne techniek en  
seriebouw goedkoop arbeiderswoningen te 
produceren?
Zo schrijft de Bond van Nederlandse Architec
ten in 1933 de prijsvraag Goedkoope arbeiders-
woningen uit. De jury vindt geen van de ont
werpen goed genoeg om uit te voeren. Toch 
bevatten ze allerlei ideeën die na de Tweede 
Wereldoorlog veel zijn toegepast,  zoals open 
bouwblokken met oriëntatie op de zon, gale
rijen om flatwoningen te bereiken en uitge
kiende woningplattegronden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog valt de wo
ningbouw stil. In het geheim werken wel aller
lei mensen en instanties – politici, architecten, 
stedenbouwers, woningbeheerders, werk
gevers, gemeenteambtenaren – aan naoorlog
se bouwplannen.

VolksVIjAnd nummer 1
Behalve verwoestingen die na 1945 wachten 
op herstel, is er een bouwachterstand ontstaan 
van minstens 160.000 woningen en een  
woningbehoefte van tussen de 250.000 en 
400.000. De babyboom na de oorlog zal die 
behoefte in de toekomst alleen maar opjagen is 
de verwachting. Iedereen is doordrongen van 

de noodzaak de handen uit de mouwen te ste
ken en het land weer op te bouwen. Of zoals 
de minister van Wederopbouw Johan Ringers 
het verwoordt: ‘Wij gaan (...) een nieuw huis 
bouwen dat door heel ons volk bewoond moet 
worden en voor den bouw waarvan wij de  
hulp van heel ons volk nodig hebben.’
Anders dan na de Eerste Wereldoorlog ziet de 
overheid nadrukkelijk een belangrijke rol voor 
zichzelf in dat nationale herstel. Staatsingrijpen 
is niet langer een crisismaatregel maar een  
manier om mensen sociale zekerheid te  
bieden. Zo kort na de oorlog zien politieke 
denkers daarin een garantie dat de pas herstel
de democratie niet opnieuw zal worden aange
vallen. In die redenering past ook de Marshall
hulp – een Amerikaans hulpprogramma van 20 
miljard dollar voor Europa. 
Na de maatschappelijke ontwrichtingen door 
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de oorlog is het gezin jarenlang de hoeksteen 
van het overheidsbeleid, want: ‘gezinsherstel 
brengt volksherstel’. Een woning in een pretti
ge woonomgeving is nodig voor het herstel 
van dat gezinsleven. Huisvesting wordt een 
grondrecht in de Grondwet en vanaf 1947 is er 
een apart ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting belast met de bestrijding van 
volksvijand nummer 1: de woningnood.
Particuliere bouwers en beleggers zien nog 
niet veel in woningbouw. Nederland is arm en 
de huren zijn bevroren op het prijspeil van 
1939. Zonder financiële steun is een sluitende 
exploitatie van nieuwbouw onmogelijk.
De regering maakt daarom graag gebruik van 
de vele toegelaten woningbouwverenigingen 
en gemeentelijke woningbedrijven in de strijd 
tegen de woningnood. Het bezit van woning
corporaties verdubbelt in de jaren 50 tot 
400.000 woningen. Zij bouwen met rijkssteun 
en zijn gebonden aan strenge normen uit de 
Voorschriften en wenken voor het ontwerpen 

van woningen tot op het niveau van de keuken
kastjes. Meer dan twee keukenkastjes en twee 
pannenrekken is niet toegestaan. Het is een 
voortdurend schipperen tussen kwaliteit en 
kwantiteit, waarbij de kwantiteit het nood
gedwongen toch meestal wint. 
Kees de Cler, architect en ambtenaar op het 
 ministerie van Wederopbouw, herinnert zich 
terugkijkend op de naoorlogse woningbouw: 
‘Schraal, monotoon, burgerlijk, armelijk. Je 
kunt er een hoop lelijke dingen van zeggen, 
maar vergeet niet dat we verdomd veel moes
ten bouwen en we leefden in een tijd waarin 
lonen en prijzen strak beheerst werden.’ 

‘Schraal, monotoon, 
burgerlijk. Vergeet niet  

dat we verdomd veel 
moesten bouwen’

Het naoorlogse woningbouwbeleid was 
vooral gericht op gezinnen. kleine huishou-
dens, studenten, gastarbeiders, daarvoor 
werd niet gebouwd. deze groepen gingen 
vaak in de kleine goedkope woningen in de 
oude stadswijken  wonen.  Wijken die ge-
sloopt zouden gaan worden, zo was het plan, 
en vervangen door kantoren en hotels. daar 
kwam protest tegen zoals van het  Actieco-
mité Woningnood (foto rechtsonder). Hevig 
protest in de nieuwmarktbuurt in Amster-
dam kon sloop voor het aanleggen van de 
metro niet voorkomen. Wel kregen de actie-
voerders het voor elkaar dat er in de oor-
spronkelijke rooilijn weer sociale huurwo-
ningen werden gebouwd (foto linksonder). 
op de foto in het midden twee invloedrijke 
politici in de stadsvernieuwing en de volks-
huisvesting: jan schaefer (links) en enneüs 
Heerma.
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13geschiedenis

20 mIljoen In 2000
De subsidiestromen en de noodzaak tot bouwproductie maakt woning
corporaties tot een verlengstuk van de overheid. De betrokkenheid van 
verenigingsleden is verdwenen. Als onderdeel van de broodnodige  
professionalisering hebben verhuurders steeds meer een zakelijke relatie 
met hun (potentiële) huurders. Ergens wordt dat wel betreurd.
De gezaghebbende commissieDe Roos ingesteld door de minister komt 
in 1963 wel met adviezen om onder andere daaraan wat te doen. Het 
 verandert uiteindelijk weinig aan de positie en organisatie van woning

corporaties, behalve dat er zekere consensus begint te ontstaan over  
de noodzaak van financiële verzelfstandiging en professionalisering van 
woningcorporaties.
De belangen zijn te groot voor verandering: het schrikbeeld van de 
 verwachte 20 miljoen inwoners in 2000 waart rond. Bijna 20 jaar na de 

oorlog zijn er – ondanks alle inspanningen – nog 
altijd te weinig huizen. Gezinnen wonen nog 
steeds bij elkaar in of moeten bij gezinsuitbrei
ding lang wachten op een wat groter huis. Kort
om: er moet gebouwd worden!
Standaardisatie van woningplattegronden en sys
teembouw moeten de jaarlijkse bouw productie 
opvoeren. Grootschalige bouw in speciaal aan
gewezen groeikernen zoals Alkmaar, Hoofd
dorp, Spijkenisse, Zoetermeer, Lelystad en later 
Almere, jaagt de productie verder op. Woning
corporaties bouwen in die groeisteden nadruk
kelijk niet alleen voor de huishoudens met de 
laagste inkomens. Ze bouwen ook duurdere pre

koningin juliana 
brengt een bezoek 
aan de Bijlmermeer 
in Amsterdam,  
1971. de verwach-
tingen over deze  
hypermoderne wijk 
waren hooggespan-
nen. Al gauw bleek 
het vele groen te 
duur in onderhoud, 
de garages en flats  
te anoniem en onbe-
heersbaar. onlangs is 
het laatste stukje flat 
gered van sloop;  
het is nu een klusflat.
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miehuurwoningen en premiekoopwoningen. 
Dankzij de groeiende welvaart midden jaren 60 
kunnen veel gezinnen weg uit de oude stad naar 
die nieuwe groeikernen, naar een huis met tuin.

k AnToorToeTers
In de binnensteden blijven de minder draag
krachtigen over. Er komen ‘gastarbeiders’ in de 
stad wonen: extra arbeidskrachten vooral uit 
ZuidEuropa en NoordAfrika. En de eerste  
naoorlogse generatie – de babyboomers – gaat 
studeren en ontdekt opnieuw de oude stad en 
19e eeuwse wijken als een plek om te wonen. 
Juist in een periode dat veel gemeentebesturen 
flink willen gaan slopen in de centra en oude wij
ken om ruimte te maken voor veelbaanswegen 
en kantoortoeters. De bewoners van die sloop
wijken kunnen veel prettiger wonen in buiten
wijken en groeikernen, zo is de gedachte van 
 bestuurders. Maar zo ver is het niet gekomen.
In de brede maatschappelijke tendens van ‘aktie’ 
en inspraak, ontstaat onder de stadsbevolking 
een grote weerstand tegen de sloopplannen. 
Buurtactivist Jan Schaefer – later staatssecretaris 
van stadsvernieuwing en wethouder in Amster
dam – ontpopt zich tot het gezicht van deze 
 beweging. De eerste krakers trekken in leeg
staande panden. Lijdzaam, maar ook geweld

In de tendens van ‘aktie’ en inspraak 
ontstaat een grote weerstand tegen 

sloopplannen voor de stad
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15geschiedenis

niet heel veel woningen. In met name de grote steden verandert dat: een 
aantal gemeenten besluit de particulier verhuurde woningen op te ko
pen en voor de stadsvernieuwing onder te brengen in hun woningbedrij
ven of plaatselijke woningcorporaties. Zo krijgen corporaties ook in het 
opknappen van de oude steden een rol in samenspraak met de bewoners 
en ondersteund door een uitgebreid subsidiepalet van het Rijk. Het be
gin van een vernieuwing en verbouwing van de steden als woonomge
ving die nog steeds bezig is. 

oP eIgen Benen
De nijpende kwantitatieve woningnood is eind jaren 80 wel ingelopen. 
Dankzij de pil is de verwachte bevolkingsexplosie uitgebleven. Zo’n  
30 jaar na het rapport van de commissieDe Roos is het nu wél tijd voor 
verandering. Voor te veel mensen is een sociale huurwoning te vanzelf
sprekend, is de politieke teneur. Mensen moeten gaan wonen in een huis 
dat bij hun inkomen past. De nota Volkshuisvesting in de jaren 90 van 
staatssecretaris Enneüs Heerma kondigt verkleining van de sociale wo
ningsector aan; meer eigen woningbezit en woningcorporaties op eigen 
benen. Met vallen en opstaan is het ook zo gegaan en nog steeds gaan
de. Lees voor de geschiedenis sinds de verzelfstandiging van de woning
corporaties vooral het beknopte rapport De balans verstoord (zie kader) 
van begin dit jaar.

En zo zijn woningcorporaties steeds verknoopt 
geweest met de geschiedenis van Nederland. 
Ze ademen mee met wat wij in de loop van de 
tijd nodig hadden en hebben: een betaalbaar 
dak boven ons hoofd, wooncomfort, een veili
ge woonomgeving waaraan we ons kunnen 
hechten, zeggenschap, genoeg ruimte om ons
zelf te ontplooien maar ook historische en regi
onale wortels. Dat gaat niet altijd zonder slag 
of stoot. Bouwen en wonen blijft mensenwerk 
waarbij van alles mis kan gaan. Maar ook onge
looflijk veel goed.
Intussen liggen er nog genoeg vraagstukken 
met een wooncomponent: regionale krimp, 
nieuwe (regionale) woningnood, vergrijzing 
en verzorging, economische crisis, burger
participatie en duurzame leefomgeving. Beslist 
vraagstukken waarin woningcorporaties de 
komende jaren nog een rol te vervullen heb
ben. Als het moet tegen de stroom in.

dadig verzet volgen. En onder druk van die 
 tegenstand en bovendien tegenvallende eco
nomische groei na de oliecrisis van 1973 ont
staat in de oudste delen van de steden in de 
loop van de jaren 70 de stadsvernieuwing. 
Woningcorporaties hebben hier doorgaans 

de eerste naoorlogse stadswijken zijn na de stedelijke vernieuwing 
van de afgelopen vijftien jaar begonnen aan een tweede leven. Zoals 
in Amsterdam nieuw-West in slotermeer (links) en in de kolenkit-
buurt (rechtsonder). 
linksonder: de energieneutrale wijk stad van de Zon in Heerhugo-
waard.  energiebesparing is één van de grote thema's van de komende 
jaren.
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y. van Rossem 

S G E B O U W E N S T A D H 

1 Verkavelingsplan voorde 
Indische Buurt te Amster
dam, igia 

2 Het radiale stelsel van 
stadsuitbreiding, diagram uit 
de prijsvraaginzending van 
K. Ebcrstadt, B. M ö h r i n g e n 
R. Petersen voorGroot-
Berlijn, igio 

9 Een nieuwe methode van stedebouw 
O p woensdag 3 december 1913 hield A r l e Keppler 

een enthousiast betoog over " een nieuwe methode 

van stadsuitbreiding". ' Keppler was toen werk

zaam b i j de Amsterdamse Dienst voor het Bouw

en Woningtoezicht; b i j de reorganisatie van deze 

dienst, twee jaar later, zou h i j benoemd worden tot 

directeur van de Gemeentelijke Woningdienst . 

s H i j begon z i jn voordracht met de opmerking 

dat h i j zich reeds lang ergerde aan "de wijze van 

bebouwing i n onze stad"; naar z i jn mening had 

ook de poging van de Schoonheidscommissie om 

hier in verbetering te brengen niet het gewenste 

succes opgeleverd: "Volgens spreker ziet men hier

b i j teveel naar één geveltje, é én straatje, evenwel 

niet naar goede stedebouw, o f naar verbetering 

van een uitbreidingsplan. ( . . . ) Spreker heeft de 

oplossing van een goede bebouwing verder gezocht 

en het was hem een verademing toen Berlage hem 

op het boekje van Behrendt attent maakte, geti

teld: 'D i e einheitliche Blockfront als Raumelement 

i m Stadtbau'."2 

B He t valt op dat Keppler niet alleen de t radi t io

neel slechte volkswoningbouw van de "eigenbou

wers" bekritiseerde.3 " I n de laatste t i j d , " zo stelde 

h i j , "steeg de moedeloosheid ten top. Verenigings-

bouw naast verenigingsbouw; architect naast ar

chitect - die zich gewoonweg maar niet aan elkaar 

gestoord hebben - en zo ontstond een geheel, zó 

ontzettend le l i jk , dat spreker inzag, dat al die ar

beid nutteloos was, o f liever: een fractie van verbe

ter ing van volkshuisvesting had gebracht. "* 

B Impl ic ie t gaf Keppler hiermee een uiterst k r i 

tisch oordeel over het stedebouwkundige aspect 

van de verenigingswoningbouw i n z i jn geheel, 

waarvan de beste voorbeelden z i jn afgebeeld i n het 

boekje De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 

dat eerder i n 1913 was verschenen ter gelegenheid 

van het Internationaal Woningcongres te 's-Gra

venhage i n september 1913.̂  H i e r i n wordt met ge

paste trots een overzicht gegeven van de resultaten 

die het streven i n de voorafgaande dert ig jaar naar 

een betere woningbouw voor de werkende klasse 

had opgeleverd. V ó ó r de invoering van de W o 

ningwet, i n 1901, moest d i t streven gefinancierd 

worden met particulier kapitaal dat beschikbaar 

werd gesteld door gefortuneerde woninghervor-

m è r s die bereid waren om genoegen te nemen met 

E N s T A D B De overstap van bouwkunst naar stedebouw 

een min imaa l rendement. De bijdrage van deze 

eerste particuliere woningverenigingen was zo

doende kwanti ta t ief van geringe betekenis. Door 

de Woningwet ontstonden nieuwe mogelijkheden, 

want h ie r in werd geregeld dat de verenigingsbouw 

voortaan gefinancierd kon worden met Rijkskre

diet. "Nie t langer," aldus het boekje van de 

Amsterdamse Woningraad , "zullen de blokken der 

verenigingswoningen staan als oasen i n de woes

t i j n , maar zij zullen een goed deel van de woning

behoefte van de volksklasse kunnen bevredigen. 

B Hoewel i n de periode tussen 1901 en 1913 nog 

niet bijzonder vee! werd gebouwd door de vereni

gingen, laten de bebouwingsplannen die z i j n afge

beeld i n De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam 

toch wel zien dat de verenigingsbouw een meer do

minante rol was gaan spelen i n de stadsuitbreidin

gen (afb, i ) . Het l i j d t geen twi j f e l dat deze wonin

gen i n bouwtechnisch en hyg iën i sch opzicht bedui

dend beter waren dan de gemiddelde volkswoning 

i n Amsterdam. Afzonder l i j k beschouwd kunnen de 

blokken die z i jn afgebeeld i n de publikatie van de 

Amsterdamse Woningraad ook de toets van een 

niet al te strenge esthetische kr i t iek redeli jk door

staan. Keppler wees er echter op dat de toenemen

de kwantiteit van de verenigingsbouw een nieuw 

probleem met zich meebracht; het was hem duide

l i j k geworden "dat de oplossing niet gevonden 

moet worden b i j de verbetering van het huis, als 

einddoel, maar dat men verbetering moet aan

brengen i n het groot. Dat men moet beginnen met 

goede methoden van stadsaanleg, en dat b i j stede

bouw i n de allereerste plaats moet spreken niet de 

ontwerper, die alleen het huis ziet, maar de stede-

bouwer".^ 

B Keppler onderscheidde i n het stedebouwkun

dig werk twee niveaus, namel i jk het plan voor de 

stad als geheel en plannen voor afzonderli jke 

woonwijken. I n verband met het eerstgenoemde 

pleitte h i j voor toepassing van het "radiale stelsel", 

een stedebouwkundig idee dat i n 1910 was geïnt ro

duceerd door Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen i n 

hun pri jsvraaginzending voor Gross-Berlin (afb. 

2). Binnen het kader van di t "grote p lan" kr i jgen 

dan de "detailplannen" voor de woonwi jken een 

plaats: "de gehele opzet moet gegeven worden, met 

gevels en gedachte plattegronden, met de blokken 

a la Behrendt. Het detailplan moe t ' aus einem 
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boekje De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 

dat eerder i n 1913 was verschenen ter gelegenheid 

van het Internationaal Woningcongres te 's-Gra

venhage i n september 1913.̂  H i e r i n wordt met ge

paste trots een overzicht gegeven van de resultaten 

die het streven i n de voorafgaande dert ig jaar naar 

een betere woningbouw voor de werkende klasse 

had opgeleverd. V ó ó r de invoering van de W o 

ningwet, i n 1901, moest d i t streven gefinancierd 

worden met particulier kapitaal dat beschikbaar 

werd gesteld door gefortuneerde woninghervor-

m è r s die bereid waren om genoegen te nemen met 
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een min imaa l rendement. De bijdrage van deze 

eerste particuliere woningverenigingen was zo

doende kwanti ta t ief van geringe betekenis. Door 

de Woningwet ontstonden nieuwe mogelijkheden, 

want h ie r in werd geregeld dat de verenigingsbouw 

voortaan gefinancierd kon worden met Rijkskre

diet. "Nie t langer," aldus het boekje van de 

Amsterdamse Woningraad , "zullen de blokken der 

verenigingswoningen staan als oasen i n de woes

t i j n , maar zij zullen een goed deel van de woning

behoefte van de volksklasse kunnen bevredigen. 

B Hoewel i n de periode tussen 1901 en 1913 nog 

niet bijzonder vee! werd gebouwd door de vereni

gingen, laten de bebouwingsplannen die z i j n afge

beeld i n De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam 

toch wel zien dat de verenigingsbouw een meer do

minante rol was gaan spelen i n de stadsuitbreidin

gen (afb, i ) . Het l i j d t geen twi j f e l dat deze wonin

gen i n bouwtechnisch en hyg iën i sch opzicht bedui

dend beter waren dan de gemiddelde volkswoning 

i n Amsterdam. Afzonder l i j k beschouwd kunnen de 

blokken die z i jn afgebeeld i n de publikatie van de 

Amsterdamse Woningraad ook de toets van een 

niet al te strenge esthetische kr i t iek redeli jk door

staan. Keppler wees er echter op dat de toenemen

de kwantiteit van de verenigingsbouw een nieuw 

probleem met zich meebracht; het was hem duide

l i j k geworden "dat de oplossing niet gevonden 

moet worden b i j de verbetering van het huis, als 

einddoel, maar dat men verbetering moet aan

brengen i n het groot. Dat men moet beginnen met 

goede methoden van stadsaanleg, en dat b i j stede

bouw i n de allereerste plaats moet spreken niet de 

ontwerper, die alleen het huis ziet, maar de stede-

bouwer".^ 

B Keppler onderscheidde i n het stedebouwkun

dig werk twee niveaus, namel i jk het plan voor de 

stad als geheel en plannen voor afzonderli jke 

woonwijken. I n verband met het eerstgenoemde 

pleitte h i j voor toepassing van het "radiale stelsel", 

een stedebouwkundig idee dat i n 1910 was geïnt ro

duceerd door Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen i n 

hun pri jsvraaginzending voor Gross-Berlin (afb. 

2). Binnen het kader van di t "grote p lan" kr i jgen 

dan de "detailplannen" voor de woonwi jken een 

plaats: "de gehele opzet moet gegeven worden, met 

gevels en gedachte plattegronden, met de blokken 

a la Behrendt. Het detailplan moe t ' aus einem 
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Guss' gemaakt en vastgesteld worden, met aandui

dingen 2 hoog, 3 hoog, kleine bedri jven, bepalin

gen omtrent kleur en afmetingen der onderdelen, 

kor tom geheel d o o r d a c h t . B i j deze opmerking 

ontstond enige sceptische vro l i jkhe id onder z i j n ge

hoor, maar Keppler hield vo l dat deze ontwikke

l i n g onvermi jde l i jk zou z i j n . "He t grondelement 

n u , " betoogde h i j , " is het woonhuis. He t type van 

het woonhuis eist een bijzonder bouwblok. Er 

moet r i tme i n zitten. Naast de blokeenheid komt 

dan de straateenheid en dan de groene plekken en 

de speelplaatsen plus de openbare gebouwen. Een 

en ander geeft het karakter aan het woonkwar-

tier."5 

S Oostenwind 
Het ontging de toehoorders na tuur l i jk niet dat de 

"nieuwe methode van stedebouw" waarover Kepp

ler sprak van Duitse origine was. Een van hen 

maakte daarover een kritische opmerking: " V o l 

gens spreker waait er i n des heren K's betoog te 

veel een O . w i n d , " het rook naar ambtenari j en dat 

stond de spreker tegen. Een ambtenaar, meende 

de anonymus, kan n u eenmaal geen estheticus 

z i j n . Keppler had inderdaad opgemerkt dat de 

overheid b i j de "nieuwe methode van stedebouw" 

een belangrijke ro l zou moeten spelen: " B i j een 

woonstratenplan past dan niet dat een bakkertje, 

een kruidenier of slager een huisje w i l zetten, 't 

Ganse blok moet gebouwd worden naar het een

maal door de stedebouwer o f z i jn helpers ontwor

pen plan en daarin zullen ook winkels voorkomen. 

De eigenbouwers, waar w i j nog niet bui ten kun

nen, zullen dus moeten bouwen als wordt aangege

ven. Er helpt niets aan." H i e r i n zag Keppler geen 

enkel bezwaar, zijns inziens was men "wat erg be

vreesd voor officiële bouwkunst, laat men toch 

meer op een goede samenwerking, meer op gunsti

ge resultaten letten " . ' ' 

H De "Oostenwind" die i n december 1913 aanlei

d ing gaf tot enige kr i t iek op.de voordracht van 

Keppler, beheerste i n feite al t w i n t i g jaar lang de 

koers van het moderne stedebouwkundig denken. 

Nie t alleen i n Nederland maar ook i n Engeland, 

het land dat i n de negentiende eeuw decennia lang 

de toon had aangegeven b i j de ontwikkel ing en de 

ui tvoering van moderne civieltechnische projecten 

- met name gas- en waterleidingbedrijven - in 

diverse grote Europese steden.'^ 

• Onge twi j fe ld speelde de Duitse wetgeving, en 

dus de " ambtenarij ", een essentiële ro l b i j de op

bloei van de Duitse stedebouw, maar minstens zo 

belangri jk was de zeer voorspoedige economische 

ontwikkel ing i n Dui ts land. Hierdoor ontstond een 

enorme vraag naar een type woningen dat op de 

traditionele woningmarkt niet of nauwelijks voor

handen was. Zoals de bewoners van de meeste con

tinentale steden woonden de Berlijners i n grote 

complexen van huurwoningen, v i j f etages hoog. 

A a n de straatzijde, op de eerste en de tweede ver

dieping, lagen enkele grote en dus dure woningen, 

met v i j f tot zes kamers. Daarboven waren kleinere 

woningen. He t merendeel van de appartementen 

echter, met één , twee o f drie kamers, was gesitu

eerd rond kokervormige hoven - soms vier, v i j f of 

zes achter elkaar - b innen het bouwblok. 

• Deze " achterwoningen " waren niet aangenaam 

om i n te wonen en naarmate de welvaart toenam, 

ontstond een steeds sterker wordende vraag naar 

een beter woningtype. He t armste deel van de be

volk ing concentreerde zich i n de verloederende 

huurkazernes i n de oudere negentiende-eeuwse 

wi jken , maar wie het zich kon permitteren verhuis

de naar nieuwere complexen of liet een huis bou

wen i n de snel groeiende vi l lawi jken rond de stad. 

V o o r de middenklasse werd een nieuw type huur

kazerne ontwikkeld waarui t de "achterwoning" 

gaandeweg verdween. De opdrachtgevers van 

deze vaak grootschalige woningbouwprojecten wa

ren de woningbouwverenigingen van kleine be

ambten; de toenemende koopkracht van deze lie

den maakte het mogeli jk om, met behulp van gere

nommeerde architecten, ook het complex goedko

pere huurwoningen langzamerhand te veredelen 

tot een volwaardige architectonische verschijning 

i n het stadsbeeld. 

H De onvrede met de traditionele hoven en h u n 

"achterwoningen" had tot gevolg dat de bebou

w i n g van de binnenzijde van het bouwblok gaan

deweg verdween, zodat ten slotte alleen nog de 

rand van het bouwterrein werd bebouwd. Hie r 

door veranderde ook de ru imte l i jke relatie tussen 

de huurkazerne en de straat: de woningen lagen 

niet meer achter elkaar, i n een reeks van hoven 

haaks op de straat, maar ze werden naast elkaar 

gerangschikt, langs de roo i l i j n , en zo ontdekte men 

i n Ber l i jn het probleem van de straatgevel. De 
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Straatgevel was uiteraard al eens eerder ontdekt, i n 

Bath, i n Londen, i n Parijs en i n de barokstad i n 

het algemeen, maar i n Ber l i jn formuleerde men 

ook een stedebouwkundige theorie voor de ver

schijningsvorm van de straat i n de moderne stad. 

• '' De kunst in stedenbouw'' 
I n 1889 was i n Wenen een boek verschenen, ge

schreven door Camil lo Sitte, over de esthetische 

principes van de stedebouw.'^ Hoewel over de i n 

vloed van Sitte op de moderne stedebouw het nodi

ge gepubliceerd is, b l i j f t de herkomst van z i jn 

ideeën nog tamel i jk duister. Z i j n kr i t iek op de 

eentonigheid van de stadsuitbreidingen en z i jn en

thousiasmerende pleidooi voor de ruimtel i jke va

riëteit die zo kenmerkend is voor oudere steden, 

maakten i n het laatste decennium van de negen

tiende eeuw diepe ind ruk - z i jn boek was een 

bestseller. Sitte wees op de esthetische armoede 

van het rechtlijnige stratensysteem dat doorgaans 

de grondslag vormde van de toenmalige ui tbrei 

dingsplannen. De stedeling, betoogde h i j , heeft 

recht op straten en pleinen die stedebouwkundig 

en architectonisch duide l i jk en op oogstrelende w i j 

ze z i jn afgebakend. Een plein dient meer te z i jn 

dan een stuk bouwterrein dat onbebouwd is geble

ven en ook de straat zou als ru imte ontworpen 

moeten worden, zoals een gang i n een palé is . 

B Berlage signaleerde de betekenis van deze ste

debouwkundige "Oostenwind" al i n een zeer vroeg 

stadium; h i j was bovendien een van de heel wein i 

gen voor wie onmiddel l i jk duidel i jk was dat de ge

schiedenis van de moderne stedebouw noodzakelij

kerwijs parallel moest lopen aan de ontwikkel ing 

van het moderne bouwblok, dat w i l zeggen het 

grote complex huurwoningen. O p 25 maart 1892 

hield Berlage een voordracht over de publikatie 

van Sitte getiteld "De kunst i n stedenbouw", waar

i n h i j de belangrijkste argumenten van z i jn Oos

tenrijkse collega nog eens de revue liet passeren. 

Moderne pleinen en straten, constateerde h i j , heb

ben geen enkele esthetische charme: "Zo is dan n u 

de stedebouw tot een zuiver technisch probleem te

ruggebracht. Geen enkel mot i e f i s van die oude 

schoonheid overgebleven. "'^ De eigenlijke kern 

van het probleem, aldus Sitte, is het volgende: 

"Be im modernen Stadtbau kehrt sich das Verhal t -

nis zwischen verbauter und leerer Grundflache ge-

rade u m . F r ü h e r war der leere R a u m (Strassen 

und Platze) ein geschlossenes Ganze von auf W i r 

kung berechneter Form; heute werden die Baupar-

cellen als regelmassig geschlossene Figuren ausge-

theilt, was dazwischen ü b r i g b l e i b t , ist Strasse oder 

Platz. "^° Deze opmerking werd door Berlage let

ter l i jk vertaald en geciteerd.'^' 

B H i j interpreteerde di t als een architectonisch 

probleem dat i n de negentiende eeuw ten onrechte 

veronachtzaamd was. De architect zou moeten in 

zien dat h i j niet alleen verantwoordel i jk is voor één 

enkele gevel maar ook voor de verschijningsvorm 

van pleinen en straten: het architectonische geheel 

van de openbare ruimte . Eenvoudig was deze op

gave echter bepaald niet. Berlage was zakelijk ge

noeg om te beseffen dat de sociale functie van de 

openbare ruimte i n de negentiende eeuw niet meer 

dezelfde kon z i jn als i n de middeleeuwse stad. Bo

vendien wees h i j op het feit dat de schaal van de 

moderne stad een probleem vormt dat men in die 

wonderschone historische steden niet kende: 

"Voornamel i jk echter z i j n het de reusachtige afme

tingen onzer moderne steden, die aan alle kanten 

door de li jst der oude kunstvormen heenbreken. 

Hoe groter de stad, hoe groter en breder de stra

ten, hoe hoger de huizen, zodat deze met hun af

metingen, talr i jke verdiepingen en onafzienbare 

vensterrijen nauwelijks meer artistiek kunnen wor

den versierd. Alles zet zich tot i n het onmatige u i t , 

en de eeuwige herhaling der zelfde motieven ver

stompt de ind ruk zo, dat alleen bijzonder krachtige 

eifecten i n staat z i jn enige indruk te maken. "^^ 

s Deze opmerking preludeerde al op het thema 

van de lezing die Berlage een jaar later zou geven, 

getiteld "Bouwkunst en i m p r e s s i o n i s m e " . B i j die 

gelegenheid sprak h i j over de noodzaak om op gro

te schaal goedkope woningen te bouwen, op eff i

ciënt verkaveld terrein. 2* Hierdoor zou naar z i jn 

mening een stadsbeeld ontstaan waar in het con

ventionele architectonische detail onherroepelijk 

z i jn betekenis moest verliezen. De massawoning-

bouw maakte het noodzakelijk In grotere eenheden 

en met grote l i jnen te ontwerpen. 

B Het verdwijnen van het individuele woonhuis 

met z i jn afzonderlijke gevel, zo kan achteraf ge

constateerd worden, was inderdaad een essentiële 

voorwaarde voor het ontstaan van het moderne 

stadsbeeld. De profetische woorden van Berlage 

over het woningblok en de komende architectuur 
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Guss' gemaakt en vastgesteld worden, met aandui

dingen 2 hoog, 3 hoog, kleine bedri jven, bepalin

gen omtrent kleur en afmetingen der onderdelen, 

kor tom geheel d o o r d a c h t . B i j deze opmerking 

ontstond enige sceptische vro l i jkhe id onder z i j n ge

hoor, maar Keppler hield vo l dat deze ontwikke

l i n g onvermi jde l i jk zou z i j n . "He t grondelement 

n u , " betoogde h i j , " is het woonhuis. He t type van 

het woonhuis eist een bijzonder bouwblok. Er 

moet r i tme i n zitten. Naast de blokeenheid komt 

dan de straateenheid en dan de groene plekken en 

de speelplaatsen plus de openbare gebouwen. Een 

en ander geeft het karakter aan het woonkwar-

tier."5 

S Oostenwind 
Het ontging de toehoorders na tuur l i jk niet dat de 

"nieuwe methode van stedebouw" waarover Kepp

ler sprak van Duitse origine was. Een van hen 

maakte daarover een kritische opmerking: " V o l 

gens spreker waait er i n des heren K's betoog te 

veel een O . w i n d , " het rook naar ambtenari j en dat 

stond de spreker tegen. Een ambtenaar, meende 

de anonymus, kan n u eenmaal geen estheticus 

z i j n . Keppler had inderdaad opgemerkt dat de 

overheid b i j de "nieuwe methode van stedebouw" 

een belangrijke ro l zou moeten spelen: " B i j een 

woonstratenplan past dan niet dat een bakkertje, 

een kruidenier of slager een huisje w i l zetten, 't 

Ganse blok moet gebouwd worden naar het een

maal door de stedebouwer o f z i jn helpers ontwor

pen plan en daarin zullen ook winkels voorkomen. 

De eigenbouwers, waar w i j nog niet bui ten kun

nen, zullen dus moeten bouwen als wordt aangege

ven. Er helpt niets aan." H i e r i n zag Keppler geen 

enkel bezwaar, zijns inziens was men "wat erg be

vreesd voor officiële bouwkunst, laat men toch 

meer op een goede samenwerking, meer op gunsti

ge resultaten letten " . ' ' 

H De "Oostenwind" die i n december 1913 aanlei

d ing gaf tot enige kr i t iek op.de voordracht van 

Keppler, beheerste i n feite al t w i n t i g jaar lang de 

koers van het moderne stedebouwkundig denken. 

Nie t alleen i n Nederland maar ook i n Engeland, 

het land dat i n de negentiende eeuw decennia lang 

de toon had aangegeven b i j de ontwikkel ing en de 

ui tvoering van moderne civieltechnische projecten 

- met name gas- en waterleidingbedrijven - in 

diverse grote Europese steden.'^ 

• Onge twi j fe ld speelde de Duitse wetgeving, en 

dus de " ambtenarij ", een essentiële ro l b i j de op

bloei van de Duitse stedebouw, maar minstens zo 

belangri jk was de zeer voorspoedige economische 

ontwikkel ing i n Dui ts land. Hierdoor ontstond een 

enorme vraag naar een type woningen dat op de 

traditionele woningmarkt niet of nauwelijks voor

handen was. Zoals de bewoners van de meeste con

tinentale steden woonden de Berlijners i n grote 

complexen van huurwoningen, v i j f etages hoog. 

A a n de straatzijde, op de eerste en de tweede ver

dieping, lagen enkele grote en dus dure woningen, 

met v i j f tot zes kamers. Daarboven waren kleinere 

woningen. He t merendeel van de appartementen 

echter, met één , twee o f drie kamers, was gesitu

eerd rond kokervormige hoven - soms vier, v i j f of 

zes achter elkaar - b innen het bouwblok. 

• Deze " achterwoningen " waren niet aangenaam 

om i n te wonen en naarmate de welvaart toenam, 

ontstond een steeds sterker wordende vraag naar 

een beter woningtype. He t armste deel van de be

volk ing concentreerde zich i n de verloederende 

huurkazernes i n de oudere negentiende-eeuwse 

wi jken , maar wie het zich kon permitteren verhuis

de naar nieuwere complexen of liet een huis bou

wen i n de snel groeiende vi l lawi jken rond de stad. 

V o o r de middenklasse werd een nieuw type huur

kazerne ontwikkeld waarui t de "achterwoning" 

gaandeweg verdween. De opdrachtgevers van 

deze vaak grootschalige woningbouwprojecten wa

ren de woningbouwverenigingen van kleine be

ambten; de toenemende koopkracht van deze lie

den maakte het mogeli jk om, met behulp van gere

nommeerde architecten, ook het complex goedko

pere huurwoningen langzamerhand te veredelen 

tot een volwaardige architectonische verschijning 

i n het stadsbeeld. 

H De onvrede met de traditionele hoven en h u n 

"achterwoningen" had tot gevolg dat de bebou

w i n g van de binnenzijde van het bouwblok gaan

deweg verdween, zodat ten slotte alleen nog de 

rand van het bouwterrein werd bebouwd. Hie r 

door veranderde ook de ru imte l i jke relatie tussen 

de huurkazerne en de straat: de woningen lagen 

niet meer achter elkaar, i n een reeks van hoven 

haaks op de straat, maar ze werden naast elkaar 

gerangschikt, langs de roo i l i j n , en zo ontdekte men 

i n Ber l i jn het probleem van de straatgevel. De 
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Straatgevel was uiteraard al eens eerder ontdekt, i n 

Bath, i n Londen, i n Parijs en i n de barokstad i n 

het algemeen, maar i n Ber l i jn formuleerde men 

ook een stedebouwkundige theorie voor de ver

schijningsvorm van de straat i n de moderne stad. 

• '' De kunst in stedenbouw'' 
I n 1889 was i n Wenen een boek verschenen, ge

schreven door Camil lo Sitte, over de esthetische 

principes van de stedebouw.'^ Hoewel over de i n 

vloed van Sitte op de moderne stedebouw het nodi

ge gepubliceerd is, b l i j f t de herkomst van z i jn 

ideeën nog tamel i jk duister. Z i j n kr i t iek op de 

eentonigheid van de stadsuitbreidingen en z i jn en

thousiasmerende pleidooi voor de ruimtel i jke va

riëteit die zo kenmerkend is voor oudere steden, 

maakten i n het laatste decennium van de negen

tiende eeuw diepe ind ruk - z i jn boek was een 

bestseller. Sitte wees op de esthetische armoede 

van het rechtlijnige stratensysteem dat doorgaans 

de grondslag vormde van de toenmalige ui tbrei 

dingsplannen. De stedeling, betoogde h i j , heeft 

recht op straten en pleinen die stedebouwkundig 

en architectonisch duide l i jk en op oogstrelende w i j 

ze z i jn afgebakend. Een plein dient meer te z i jn 

dan een stuk bouwterrein dat onbebouwd is geble

ven en ook de straat zou als ru imte ontworpen 

moeten worden, zoals een gang i n een palé is . 

B Berlage signaleerde de betekenis van deze ste

debouwkundige "Oostenwind" al i n een zeer vroeg 

stadium; h i j was bovendien een van de heel wein i 

gen voor wie onmiddel l i jk duidel i jk was dat de ge

schiedenis van de moderne stedebouw noodzakelij

kerwijs parallel moest lopen aan de ontwikkel ing 

van het moderne bouwblok, dat w i l zeggen het 

grote complex huurwoningen. O p 25 maart 1892 

hield Berlage een voordracht over de publikatie 

van Sitte getiteld "De kunst i n stedenbouw", waar

i n h i j de belangrijkste argumenten van z i jn Oos

tenrijkse collega nog eens de revue liet passeren. 

Moderne pleinen en straten, constateerde h i j , heb

ben geen enkele esthetische charme: "Zo is dan n u 

de stedebouw tot een zuiver technisch probleem te

ruggebracht. Geen enkel mot i e f i s van die oude 

schoonheid overgebleven. "'^ De eigenlijke kern 

van het probleem, aldus Sitte, is het volgende: 

"Be im modernen Stadtbau kehrt sich das Verhal t -

nis zwischen verbauter und leerer Grundflache ge-

rade u m . F r ü h e r war der leere R a u m (Strassen 

und Platze) ein geschlossenes Ganze von auf W i r 

kung berechneter Form; heute werden die Baupar-

cellen als regelmassig geschlossene Figuren ausge-

theilt, was dazwischen ü b r i g b l e i b t , ist Strasse oder 

Platz. "^° Deze opmerking werd door Berlage let

ter l i jk vertaald en geciteerd.'^' 

B H i j interpreteerde di t als een architectonisch 

probleem dat i n de negentiende eeuw ten onrechte 

veronachtzaamd was. De architect zou moeten in 

zien dat h i j niet alleen verantwoordel i jk is voor één 

enkele gevel maar ook voor de verschijningsvorm 

van pleinen en straten: het architectonische geheel 

van de openbare ruimte . Eenvoudig was deze op

gave echter bepaald niet. Berlage was zakelijk ge

noeg om te beseffen dat de sociale functie van de 

openbare ruimte i n de negentiende eeuw niet meer 

dezelfde kon z i jn als i n de middeleeuwse stad. Bo

vendien wees h i j op het feit dat de schaal van de 

moderne stad een probleem vormt dat men in die 

wonderschone historische steden niet kende: 

"Voornamel i jk echter z i j n het de reusachtige afme

tingen onzer moderne steden, die aan alle kanten 

door de li jst der oude kunstvormen heenbreken. 

Hoe groter de stad, hoe groter en breder de stra

ten, hoe hoger de huizen, zodat deze met hun af

metingen, talr i jke verdiepingen en onafzienbare 

vensterrijen nauwelijks meer artistiek kunnen wor

den versierd. Alles zet zich tot i n het onmatige u i t , 

en de eeuwige herhaling der zelfde motieven ver

stompt de ind ruk zo, dat alleen bijzonder krachtige 

eifecten i n staat z i jn enige indruk te maken. "^^ 

s Deze opmerking preludeerde al op het thema 

van de lezing die Berlage een jaar later zou geven, 

getiteld "Bouwkunst en i m p r e s s i o n i s m e " . B i j die 

gelegenheid sprak h i j over de noodzaak om op gro

te schaal goedkope woningen te bouwen, op eff i

ciënt verkaveld terrein. 2* Hierdoor zou naar z i jn 

mening een stadsbeeld ontstaan waar in het con

ventionele architectonische detail onherroepelijk 

z i jn betekenis moest verliezen. De massawoning-

bouw maakte het noodzakelijk In grotere eenheden 

en met grote l i jnen te ontwerpen. 

B Het verdwijnen van het individuele woonhuis 

met z i jn afzonderlijke gevel, zo kan achteraf ge

constateerd worden, was inderdaad een essentiële 

voorwaarde voor het ontstaan van het moderne 

stadsbeeld. De profetische woorden van Berlage 

over het woningblok en de komende architectuur 



vonden echter weinig weerklanl^:. Ook het project 

dat hi j twee jaar later ontwikkelde voor de bebou

w i n g van het Museumple in i n Amsterdam leverde 

geen concreet resultaat op. H i e r i n werd de stede

bouwkundige theorie van Sitte gecombineerd met 

de geavanceerde visie op de toekomstige woning

bouw van Berlage zelf. Zo ontstond een - voor 

Amsterdamse begrippen - ongekend groot blok 

middenstandswoningen dat het Stedelijk M u s e u m 

voorzag van een voorplein en tevens diende als 

pleinwand voor het Museumple in (afb. 3). 

a Zoals later zal b l i jken duurde het nog b i j na 

tw in t ig jaar voordat i n Amsterdam een werkeli jk 

modern blok middenstandswoningen ontworpen 

en gebouwd kon worden. De Amsterdamse burge

r i j voelde er i n de ja ren negentig nog niets voor om 

i n etagewoningen gehuisvest te worden. De wo

ningbouw i n Amsterdam was daarbi j overwegend 

i n handen van "eigenbouwers" die alleen al om 

f inanciële redenen niet i n staat waren om een zo 

groot project als dat van Berlage te ontwikkelen. 

De enkele grote blokken huurwoningen, van de 

eerste woningbouwverenigingen, zouden nog tot 

1913 als "oasen i n de woest i jn" van de negentiende-

eeuwse speculatiebouw staan; pas daarna was er 

reden om aan te nemen dat grootschalige en kwal i 

tatief goede woningbouw op afzienbare t e r m i j n 

een fors percentage van de totale bouwproduktie 

zou gaan vormen. 

a Het is derhalve alleszins begri jpeli jk dat Berla

ge besloot o m zeer pragmatisch te werk te gaan 

toen hi j i n 1900 de opdracht kreeg om een ui tbrei 

dingsplan voor Amsterdam-Zuid te maken. D i t 

was bovendien een opdracht met smalle marges. 

De Dienst der Publieke Werken en de Gemeente

raad, of althans de meerderheid i n de Raad, ver

schilden al jarenlang van mening over het stede

bouwkundige karakter dat deze nieuwe stadsuit

breiding zou moeten kr i jgen . De pol i t ic i gaven de 

voorkeur aan een r u i m opgezette w i j k met veel 

groen en open bebouwing. De Dienst der Publieke 

Werken was meer geneigd om rekening te houden 

met de wensen van degenen die de nieuwe w i j k 

daadwerkelijk zouden moeten gaan bouwen, na

mel i jk de "eigenbouwers", en ontwierp dus verka

velingsplannen waarop een m a x i m u m aan bebou

w i n g gerealiseerd kon worden. Berlage koos voor 

een w i j k met veel groen en open bebouwing, en 

z i jn ontwerp werd ui te indel i jk inderdaad met enig 

enthousiasme ontvangen door de gemeenteraad. 

De stedebouwkundige formule van dit ontwerp 

ontleende h i j niet aan het eerder genoemde boek 

van Sitte maar aan het meer traditionele en meer 

op de p rak t i jk geor iën tee rde handboek van Joseph 

S t ü b b e n : DerStadiebau.^^ 

a Toen het plan i n 1904 werd gepubliceerd, was 

de kr i t iek niet vriendeli jk. M e n had meer verwacht 

van de bouwer van de Beurs: "Was dat n u Berla

ge ? " zo vroeg men zich af. De teleurstelling had 

vooral betrekking op het feit dat de ontwerper het 

concentrische systeem van de zeventiende-eeuwse 

grachtengordel niet als uitgangspunt voor het ont

werp had gekozen. Berlage was echter stellig van 

mening dat de Prinsengracht - zijns inziens "toch 

waar l i jk al lang genoeg" - liet zien dat het sys

teem van concentrische r ingen niet tot i n het on

eindige uitgebreid kon worden. Bovendien voor

zag h i j dat daardoor lange troosteloze straten zou

den ontstaan, bebouwd door lieden zonder archi

tectonische scrupules. D i t probleem, het architec

tonische probleem van het moderne blok huurwo

ningen, kon vermeden worden door het stads-

groen, van parken en tuinen, tot beeldbepalend 

element te maken. 

m "Stedenbouw" - 1908 
Toch was ook Berlage zich bewust dat deze vernuf

tige vondst niet veel meer was dan een theoretische 

ui tv lucht . I n een lezing over z i j n ontwerp, op 14 

november 1904, betoogde h i j althans "toch ook 

waar l i jk niet het onmogelijke te hebben gewild, 

want i n dat geval zou het plan er nog anders heb

ben uitgezien. M a a r dat mocht niet en dat is ook 

niet nodig, want Amsterdam behoeft geen buiten

lands karakter te k r i jgen" .^ ' 

a Deze opmerking geeft stof tot nadenken. He t 

"onmogeli jke" waarvan Berlage had afgezien, was 

waarschi jnl i jk een grootsteeds plan waarin de mo

derne architectuur zich optimaal zou kunnen ont

plooien. Dat mocht echter niet, daar was de meer

derheid i n de Raad immers tegen. Wa t spi j t ig 

werd daar nog aan toegevoegd dat Amsterdam ook 

geen behoefte had aan stedebouwkundige plannen 

met een "buitenlands karakter". Vergeleken b i j 

Parijs en Be r l i j n was Amsterdam inderdaad een 

weinig inspirerende stad voor een ontwerper zoals 

Berlage, die al beg in ja ren negentigtot het Inzicht 
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was gekomen dat de huurwon ing de sleutel moest 

vormen tot de oplossing van de stedebouwkundige 

en architectonische problemen i n de komende 

eeuw. 

a N a de opening van de Beurs k w a m Berlage tot 

de ontdekking dat een architect met enige reputa- . 

tie verondersteld wordt een visie op de bouwkunst 

te hebben die ook theoretisch de toets der kr i t iek 

kan doorstaan. H i j werd zodoende genoodzaakt 

om z i j n kennis van de architectuurgeschiedenis 

nog eens op te frissen en te relateren aan z i j n per

soonlijke visie op de bouwkunst als praktiserend 

architect. Z i j n inspanningen achter de schri jf tafel 

resulteerden i n 1908' in de publikatie van het boek 

Grundlageri und Entwicklung der Architektur. 

a Tegel i jker t i jd verdiepte Berlage zich echter ook 

i n de geschiedenis van de stedebouw. Tussen 1904 

en 1908 produceerde h i j een reeks van lezingen 

waarin langzamerhand een overzichtelijk beeld 

wordt gevormd van de stand van zaken i n het toen

malige stedebouwkundig denken. Hiermee legde 

h i j de grondslagen voor de Nederlandse stedebouw 

i n de twintigste eeuw. De opdracht om een ui tbre i 

dingsplan voor Den Haag te ontwerpen, i n 1907, 

gaf hem de gelegenheid om z i j n nieuwe visie op het 

stedebouwkundig plan te presenteren i n de v o r m 

van eeii ontwerp met een uitvoerige toelichting. 

He t meer algemene en theoretische deel van deze 

toelichting bracht Berlage voor het eerst ten gehore 

i n een lezing getiteld " Stedenbouw " voor het De l f t 

se studentengenootschap "Praktische Studie", i n 

de winter van igo8. 

a I n deze lezing citeerde Berlage ta l van Duitse 

stedebouwkundige autoriteiten en betoogde h i j 

met k lem dat de moderne stedebouw zich i n eerste 

instantie zou moeten o r i ën t e ren op het "barokke 

stadsplan": "Juist wat de kunstvraag betreft zal ze

ker de barokke aanleg alle gegevens kunnen ver

strekken, omdat de eis van geslotenheid, de rechte 

afgesloten straat, de grote axiale perspectief daar

van de kern ui tmaakt . "^^ De stedelijke overheid, 

zo meende h i j verder, zou erop toe moeten zien dat 

het stedebouwkundige plan en de bebouwing een 

eenheid vormen. " I n een zeer lezenswaardig ar t i 

ke l , " aldus Berlage, "zet professor Schumacher de 

taak der overheid te dien opzichte uiteen. "̂ '̂  He t 

moderne democratische stadsbestuur moet niet al

leen velerlei soorten openbare gebouwen bouwen 

maar is ook verantwoordeli jk voor het scheppen 

van stilistische eenheid i n de bouwkunst - zoals 

gotiek, renaissance en barok i n het verleden door 

toedoen van de kerk, de burger i j en het h o f z i jn 

ontstaan. " D i t laat aan duidel i jkheid van inzicht 

niets te wensen over," constateerde Berlage met 

enthousiasme en h i j besloot z i jn overvloedige reeks 

Schumacher-citaten met het volgende: "Wenn w i r 

z u r ü c k s c h a u e n auf diesen schematischen Ueber-

blick dessen, was an architektonischen Aufgaben 

auftaucht i m Rahmen der modernen Stadt, so 

zeigt sich eines m i t grosser Deutl ichkeit : wohl noch 

nie hat so viel asthetische Veran twor tung und so 

viel asthetische Mach t i n einem Punkte beisam-

raen gelegen, wie die Entwick lung der letzten Jahr-

zehnte sie der Stadtverwaltung zugeschoben 

hat. "35 

a O p welke wijze de overheid hierbi j te werk 

moest gaan, was i n 1908 nog tamel i jk onduidel i jk . 

I n z i j n ontwerp voor Den Haag had Berlage op tal 

van visueel strategische punten overheidsgebou

wen gesitueerd en de perspectieftekeningen die h i j 

maakte laten zien dat ook de straatgevels op een of 

andere wijze tot een architectonische eenheid ge

transformeerd moesten worden (afb. 4 en 5). Het 

grote aantal overheidsgebouwen dat Berlage i n het 

plan had getekend was weinig realistisch, maar de 

straat- en de pleingevels die h i j schetste i n z i jn per

spectieven waren regelrecht utopisch. Alleen de 

boulevards i n het Parijs van Haussmann en enkele 

van de modernste woningbouwprojecten i n Ber l i jn 

hadden dergelijke schitterende gevels (afb . 6). 

a I n Nederland bouwde men echter nog steeds 

huisje naast huisje: ook i n 1908 moest Berlage nog 

spij t ig constateren dat i n ons land "de afmetingen 

der huizen, en speciaal nog wel die van D e n Haag, 

zelfs het peuterige nabi j komen".^e He t was toen 

nog volstrekt onduidel i jk, ook voor Berlage, hoe 

hier in verandering zou kunnen komen, en het u i t 

breidingsplan voor Den Haag anticipeerde daarom 

in feite op een v o r m van stedebouwkundige en ar

chitectonische coörd ina t i e die pas t ien jaar later i n 

Amsterdam gerealiseerd k o n worden, 

a Een verhaal apart vo rmt het citaat van Alber t 

Br inckmann, "Stadte bauen heisst m i t dem Haus-

material R a u m gestalten", dat b i j de gepubliceerde 

versie van " Stedenbouw" is opgenomen als motto. 

Berlage maakte kennis met Platz und Monument, het 



vonden echter weinig weerklanl^:. Ook het project 

dat hi j twee jaar later ontwikkelde voor de bebou

w i n g van het Museumple in i n Amsterdam leverde 

geen concreet resultaat op. H i e r i n werd de stede

bouwkundige theorie van Sitte gecombineerd met 

de geavanceerde visie op de toekomstige woning

bouw van Berlage zelf. Zo ontstond een - voor 

Amsterdamse begrippen - ongekend groot blok 

middenstandswoningen dat het Stedelijk M u s e u m 

voorzag van een voorplein en tevens diende als 

pleinwand voor het Museumple in (afb. 3). 

a Zoals later zal b l i jken duurde het nog b i j na 

tw in t ig jaar voordat i n Amsterdam een werkeli jk 

modern blok middenstandswoningen ontworpen 

en gebouwd kon worden. De Amsterdamse burge

r i j voelde er i n de ja ren negentig nog niets voor om 

i n etagewoningen gehuisvest te worden. De wo

ningbouw i n Amsterdam was daarbi j overwegend 

i n handen van "eigenbouwers" die alleen al om 

f inanciële redenen niet i n staat waren om een zo 

groot project als dat van Berlage te ontwikkelen. 

De enkele grote blokken huurwoningen, van de 

eerste woningbouwverenigingen, zouden nog tot 

1913 als "oasen i n de woest i jn" van de negentiende-

eeuwse speculatiebouw staan; pas daarna was er 

reden om aan te nemen dat grootschalige en kwal i 

tatief goede woningbouw op afzienbare t e r m i j n 

een fors percentage van de totale bouwproduktie 

zou gaan vormen. 

a Het is derhalve alleszins begri jpeli jk dat Berla

ge besloot o m zeer pragmatisch te werk te gaan 

toen hi j i n 1900 de opdracht kreeg om een ui tbrei 

dingsplan voor Amsterdam-Zuid te maken. D i t 

was bovendien een opdracht met smalle marges. 

De Dienst der Publieke Werken en de Gemeente

raad, of althans de meerderheid i n de Raad, ver

schilden al jarenlang van mening over het stede

bouwkundige karakter dat deze nieuwe stadsuit

breiding zou moeten kr i jgen . De pol i t ic i gaven de 

voorkeur aan een r u i m opgezette w i j k met veel 

groen en open bebouwing. De Dienst der Publieke 

Werken was meer geneigd om rekening te houden 

met de wensen van degenen die de nieuwe w i j k 

daadwerkelijk zouden moeten gaan bouwen, na

mel i jk de "eigenbouwers", en ontwierp dus verka

velingsplannen waarop een m a x i m u m aan bebou

w i n g gerealiseerd kon worden. Berlage koos voor 

een w i j k met veel groen en open bebouwing, en 

z i jn ontwerp werd ui te indel i jk inderdaad met enig 

enthousiasme ontvangen door de gemeenteraad. 

De stedebouwkundige formule van dit ontwerp 

ontleende h i j niet aan het eerder genoemde boek 

van Sitte maar aan het meer traditionele en meer 

op de p rak t i jk geor iën tee rde handboek van Joseph 

S t ü b b e n : DerStadiebau.^^ 

a Toen het plan i n 1904 werd gepubliceerd, was 

de kr i t iek niet vriendeli jk. M e n had meer verwacht 

van de bouwer van de Beurs: "Was dat n u Berla

ge ? " zo vroeg men zich af. De teleurstelling had 

vooral betrekking op het feit dat de ontwerper het 

concentrische systeem van de zeventiende-eeuwse 

grachtengordel niet als uitgangspunt voor het ont

werp had gekozen. Berlage was echter stellig van 

mening dat de Prinsengracht - zijns inziens "toch 

waar l i jk al lang genoeg" - liet zien dat het sys

teem van concentrische r ingen niet tot i n het on

eindige uitgebreid kon worden. Bovendien voor

zag h i j dat daardoor lange troosteloze straten zou

den ontstaan, bebouwd door lieden zonder archi

tectonische scrupules. D i t probleem, het architec

tonische probleem van het moderne blok huurwo

ningen, kon vermeden worden door het stads-

groen, van parken en tuinen, tot beeldbepalend 

element te maken. 

m "Stedenbouw" - 1908 
Toch was ook Berlage zich bewust dat deze vernuf

tige vondst niet veel meer was dan een theoretische 

ui tv lucht . I n een lezing over z i j n ontwerp, op 14 

november 1904, betoogde h i j althans "toch ook 

waar l i jk niet het onmogelijke te hebben gewild, 

want i n dat geval zou het plan er nog anders heb

ben uitgezien. M a a r dat mocht niet en dat is ook 

niet nodig, want Amsterdam behoeft geen buiten

lands karakter te k r i jgen" .^ ' 

a Deze opmerking geeft stof tot nadenken. He t 

"onmogeli jke" waarvan Berlage had afgezien, was 

waarschi jnl i jk een grootsteeds plan waarin de mo

derne architectuur zich optimaal zou kunnen ont

plooien. Dat mocht echter niet, daar was de meer

derheid i n de Raad immers tegen. Wa t spi j t ig 

werd daar nog aan toegevoegd dat Amsterdam ook 

geen behoefte had aan stedebouwkundige plannen 

met een "buitenlands karakter". Vergeleken b i j 

Parijs en Be r l i j n was Amsterdam inderdaad een 

weinig inspirerende stad voor een ontwerper zoals 

Berlage, die al beg in ja ren negentigtot het Inzicht 
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was gekomen dat de huurwon ing de sleutel moest 

vormen tot de oplossing van de stedebouwkundige 

en architectonische problemen i n de komende 

eeuw. 

a N a de opening van de Beurs k w a m Berlage tot 

de ontdekking dat een architect met enige reputa- . 

tie verondersteld wordt een visie op de bouwkunst 

te hebben die ook theoretisch de toets der kr i t iek 

kan doorstaan. H i j werd zodoende genoodzaakt 

om z i j n kennis van de architectuurgeschiedenis 

nog eens op te frissen en te relateren aan z i j n per

soonlijke visie op de bouwkunst als praktiserend 

architect. Z i j n inspanningen achter de schri jf tafel 

resulteerden i n 1908' in de publikatie van het boek 

Grundlageri und Entwicklung der Architektur. 

a Tegel i jker t i jd verdiepte Berlage zich echter ook 

i n de geschiedenis van de stedebouw. Tussen 1904 

en 1908 produceerde h i j een reeks van lezingen 

waarin langzamerhand een overzichtelijk beeld 

wordt gevormd van de stand van zaken i n het toen

malige stedebouwkundig denken. Hiermee legde 

h i j de grondslagen voor de Nederlandse stedebouw 

i n de twintigste eeuw. De opdracht om een ui tbre i 

dingsplan voor Den Haag te ontwerpen, i n 1907, 

gaf hem de gelegenheid om z i j n nieuwe visie op het 

stedebouwkundig plan te presenteren i n de v o r m 

van eeii ontwerp met een uitvoerige toelichting. 

He t meer algemene en theoretische deel van deze 

toelichting bracht Berlage voor het eerst ten gehore 

i n een lezing getiteld " Stedenbouw " voor het De l f t 

se studentengenootschap "Praktische Studie", i n 

de winter van igo8. 

a I n deze lezing citeerde Berlage ta l van Duitse 

stedebouwkundige autoriteiten en betoogde h i j 

met k lem dat de moderne stedebouw zich i n eerste 

instantie zou moeten o r i ën t e ren op het "barokke 

stadsplan": "Juist wat de kunstvraag betreft zal ze

ker de barokke aanleg alle gegevens kunnen ver

strekken, omdat de eis van geslotenheid, de rechte 

afgesloten straat, de grote axiale perspectief daar

van de kern ui tmaakt . "^^ De stedelijke overheid, 

zo meende h i j verder, zou erop toe moeten zien dat 

het stedebouwkundige plan en de bebouwing een 

eenheid vormen. " I n een zeer lezenswaardig ar t i 

ke l , " aldus Berlage, "zet professor Schumacher de 

taak der overheid te dien opzichte uiteen. "̂ '̂  He t 

moderne democratische stadsbestuur moet niet al

leen velerlei soorten openbare gebouwen bouwen 

maar is ook verantwoordeli jk voor het scheppen 

van stilistische eenheid i n de bouwkunst - zoals 

gotiek, renaissance en barok i n het verleden door 

toedoen van de kerk, de burger i j en het h o f z i jn 

ontstaan. " D i t laat aan duidel i jkheid van inzicht 

niets te wensen over," constateerde Berlage met 

enthousiasme en h i j besloot z i jn overvloedige reeks 

Schumacher-citaten met het volgende: "Wenn w i r 

z u r ü c k s c h a u e n auf diesen schematischen Ueber-

blick dessen, was an architektonischen Aufgaben 

auftaucht i m Rahmen der modernen Stadt, so 

zeigt sich eines m i t grosser Deutl ichkeit : wohl noch 

nie hat so viel asthetische Veran twor tung und so 

viel asthetische Mach t i n einem Punkte beisam-

raen gelegen, wie die Entwick lung der letzten Jahr-

zehnte sie der Stadtverwaltung zugeschoben 

hat. "35 

a O p welke wijze de overheid hierbi j te werk 

moest gaan, was i n 1908 nog tamel i jk onduidel i jk . 

I n z i j n ontwerp voor Den Haag had Berlage op tal 

van visueel strategische punten overheidsgebou

wen gesitueerd en de perspectieftekeningen die h i j 

maakte laten zien dat ook de straatgevels op een of 

andere wijze tot een architectonische eenheid ge

transformeerd moesten worden (afb. 4 en 5). Het 

grote aantal overheidsgebouwen dat Berlage i n het 

plan had getekend was weinig realistisch, maar de 

straat- en de pleingevels die h i j schetste i n z i jn per

spectieven waren regelrecht utopisch. Alleen de 

boulevards i n het Parijs van Haussmann en enkele 

van de modernste woningbouwprojecten i n Ber l i jn 

hadden dergelijke schitterende gevels (afb . 6). 

a I n Nederland bouwde men echter nog steeds 

huisje naast huisje: ook i n 1908 moest Berlage nog 

spij t ig constateren dat i n ons land "de afmetingen 

der huizen, en speciaal nog wel die van D e n Haag, 

zelfs het peuterige nabi j komen".^e He t was toen 

nog volstrekt onduidel i jk, ook voor Berlage, hoe 

hier in verandering zou kunnen komen, en het u i t 

breidingsplan voor Den Haag anticipeerde daarom 

in feite op een v o r m van stedebouwkundige en ar

chitectonische coörd ina t i e die pas t ien jaar later i n 

Amsterdam gerealiseerd k o n worden, 

a Een verhaal apart vo rmt het citaat van Alber t 

Br inckmann, "Stadte bauen heisst m i t dem Haus-

material R a u m gestalten", dat b i j de gepubliceerde 

versie van " Stedenbouw" is opgenomen als motto. 

Berlage maakte kennis met Platz und Monument, het 



138 

boek van Br inckmann waaruit het citaat afkomstig 

is, i n het vroege voorjaar van igog toen h i j zichzelf 

voorbereidde om i n Düsse ldo r f de lezing " Steden

bouw" voor een Dui ts publiek af te steken. T e r w i j l 

h i j aan de Duitse vertal ing werkte t ro f h i j i n de 

Deutsche Bauzeitung van 24 februar i een bespreking 

aan van Platz und Monument.'^'^ De lectuur van d i i 

artikel moet Berlage een waar genoegen z i jn ge

weest. Vele van de denkbeelden die h i j i n z i j n le

zing voorzichtig te berde had gebracht, werden 

door Br inckmann , zo bleek u i t de recensie van 

S t ü b b e n , met veel aplomb en ondersteund door 

degelijk kunsthistorisch onderzoek i n boekvorm 

aangeboden. I n de Duitstalige versie van z i jn le

zing laste Berlage direct al enige citaten i n ui t dit 

t i jdschr i f tar t ikel ; afgezien van het reeds genoemde 

motto z i j n i n de lezing zoals Berlage die i n Neder

land publiceerde echter geen andere citaten u i t het 

boek van Br inckmann opgenomen, wel is een 

groot aantal van de illustraties ontleend aan Platz 

und Monument. 

H I n Dui ts land citeerde Berlage met kennelijke 

instemming een passage u i t de bespreking van 

S t ü b b e n waar in sprake is van "das neue Raumge-

f ü h l " dat de barok met zich meebracht - Brinck

mann had z i j n boelc opgedragen aan H e i n r i c h W ö -

IfEin. Berlage begreep dat ook de stedebouw van 

de twintigste eeuw een dergelijk nieuw gevoel voor 

ruimte raet zich mee zou brengen. I n 1908 wist h i j 

echter nog niet precies te zeggen wat hiervan de 

determinanten zouden z i j n , en welke middelen het 

meest geschikt waren, o f welke middelen ontwik

keld zouden moeten worden, om v o r m te kunnen 

geven aan die nieuwe ru imte . He t was Br inck

mann die nauwkeur ig duidel i jk maakte wat de mo

derne stedebouw k o n leren van de "barokke stad

saanleg". I n 1908 verscheen bovendien het boek 

Um 1800 van Paul Mebes, waarin met veel f raa i fo

tomateriaal werd gedemonstreerd dat de achttien

de eeuw voor moderne architecten uiterst leerzaam 

kon z i jn : "Sind nicht die grossen Fronten m i t den 

stattlichen Fensterreihen der i n jenem Jahrhundert 

erbauten B ü r g e r h a u s e r treffliche Typen f ü r unsere 

grossstadtischen Miethauser ? "^^ Afbeeldingen van 

recent werk van Mebes i n Das Deutsche Miethaus, 

dat i n 1909 verscheen, laten zien dat deze voorbeel

den inderdaad van betekenis waren voor de grote 

blokken huurwoningen die toen 

i n Be r l i j n werden gebouwd {afb . y).^^ 

m I n ign verscheen ten slotte ook Die einheitliche 

Blockfront vanYJ a\icT Guit Behrendt, het boekje dat 

Keppler op aanraden van Berlage met zoveel en

thousiasme zou gaan lezen. Het is opgedragen aan 

K a r l Scheffier, een auteur die nog ter sprake zal ko

men, en vormt i n velerlei opzicht een voortzett ing 

van het historische onderzoek dat door Mebes en 

Br inckmann gestart was. Behrendt formuleerde 

een theorie voor de moderne straatwand en comple

teerde daarmee de " nieuwe methode van stede

bouw" waaraan i n de twee voorgaande decennia 

gewerkt was. "Wenn der Stadtebau ü b e r h a u p t als 

ein Ausdruck küns t l e r i schen Wollens zu gelten 

hat ," schreef h i j , " so kann das Kuns twerk 'S tad t ' 

m i t der E r f indung des Grundplans, m i t der Anlage 

guter S t r a s senzüge und der Schaffung raumlich 

wirksamer Situationen keineswegs schon als voUen-

det angesehen werden. Der ordnende FormenwlUe 

muss, wenn anders die Stadt als Ganzes eine gross-

zügige , vom W i r k e n des Zufalls losgelöste SchÖp-

f u n g darstellen soil, auch i n der planvoU r h y t h m i -

schen Ausbi ldung der Strassenwand zum Ausdruck 

kommen; er muss diese aus mehreren architektoni

schen E inze l s tücken zusammengesetzte Vielhei t als 

das einheitliche W e r k einer der W i l l k ü r e n t r ü c k t e n 

Gesetzmassigkeit z ü r Anschauungbringen. "*" 

• "Stedenbouw" - 1913 
Het is weinig verbazingwekkend dat Berlage di t 

boek, net als Platz und Monument, al snel integreer

de i n z i jn stedebouwkundige theorievorming. De 

"einheitliche Blockf ront" was precies het element 

dat i n z i jn lezing " Stedenbouw " van 1908 nog ont

brak: i n z i jn perspectieven voor Den Haag tekende 

h i j wel doorgaande straatgevels, maar i n de toe

l ich t ing werd niet uitgelegd waarom deze stede

bouwkundig van belang waren. 

H I n de winter van 1913-1914 gaf Berlage een reeks 

van vier lezingen, wederom voor "Praktische Stu

die" en wederom getiteld "Stedenbouw".*' H i j be

gon i n december 1913 met een verhandeling over de 

betekenis van de stad voor de cul tuur i n het alge

meen. He t is evident, aldus z i j n betoog, "dat de 

bouwkunst der toekomst, voor zover w i j die kun

nen voorvoelen, een stadskunst zal z i j n , dat haar 

lot met dat der stadsontwikkeling moet samenval

len en dat zij slechts burger l i jk en van een demo

cratisch karakter kan zijn".'*^ 
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boek van Br inckmann waaruit het citaat afkomstig 

is, i n het vroege voorjaar van igog toen h i j zichzelf 

voorbereidde om i n Düsse ldo r f de lezing " Steden

bouw" voor een Dui ts publiek af te steken. T e r w i j l 

h i j aan de Duitse vertal ing werkte t ro f h i j i n de 

Deutsche Bauzeitung van 24 februar i een bespreking 

aan van Platz und Monument.'^'^ De lectuur van d i i 

artikel moet Berlage een waar genoegen z i jn ge

weest. Vele van de denkbeelden die h i j i n z i j n le

zing voorzichtig te berde had gebracht, werden 

door Br inckmann , zo bleek u i t de recensie van 

S t ü b b e n , met veel aplomb en ondersteund door 

degelijk kunsthistorisch onderzoek i n boekvorm 

aangeboden. I n de Duitstalige versie van z i jn le

zing laste Berlage direct al enige citaten i n ui t dit 

t i jdschr i f tar t ikel ; afgezien van het reeds genoemde 

motto z i j n i n de lezing zoals Berlage die i n Neder

land publiceerde echter geen andere citaten u i t het 

boek van Br inckmann opgenomen, wel is een 

groot aantal van de illustraties ontleend aan Platz 

und Monument. 

H I n Dui ts land citeerde Berlage met kennelijke 

instemming een passage u i t de bespreking van 

S t ü b b e n waar in sprake is van "das neue Raumge-

f ü h l " dat de barok met zich meebracht - Brinck

mann had z i j n boelc opgedragen aan H e i n r i c h W ö -

IfEin. Berlage begreep dat ook de stedebouw van 

de twintigste eeuw een dergelijk nieuw gevoel voor 

ruimte raet zich mee zou brengen. I n 1908 wist h i j 

echter nog niet precies te zeggen wat hiervan de 

determinanten zouden z i j n , en welke middelen het 

meest geschikt waren, o f welke middelen ontwik

keld zouden moeten worden, om v o r m te kunnen 

geven aan die nieuwe ru imte . He t was Br inck

mann die nauwkeur ig duidel i jk maakte wat de mo

derne stedebouw k o n leren van de "barokke stad

saanleg". I n 1908 verscheen bovendien het boek 

Um 1800 van Paul Mebes, waarin met veel f raa i fo

tomateriaal werd gedemonstreerd dat de achttien

de eeuw voor moderne architecten uiterst leerzaam 

kon z i jn : "Sind nicht die grossen Fronten m i t den 

stattlichen Fensterreihen der i n jenem Jahrhundert 

erbauten B ü r g e r h a u s e r treffliche Typen f ü r unsere 

grossstadtischen Miethauser ? "^^ Afbeeldingen van 

recent werk van Mebes i n Das Deutsche Miethaus, 

dat i n 1909 verscheen, laten zien dat deze voorbeel

den inderdaad van betekenis waren voor de grote 

blokken huurwoningen die toen 

i n Be r l i j n werden gebouwd {afb . y).^^ 

m I n ign verscheen ten slotte ook Die einheitliche 

Blockfront vanYJ a\icT Guit Behrendt, het boekje dat 

Keppler op aanraden van Berlage met zoveel en

thousiasme zou gaan lezen. Het is opgedragen aan 

K a r l Scheffier, een auteur die nog ter sprake zal ko

men, en vormt i n velerlei opzicht een voortzett ing 

van het historische onderzoek dat door Mebes en 

Br inckmann gestart was. Behrendt formuleerde 

een theorie voor de moderne straatwand en comple

teerde daarmee de " nieuwe methode van stede

bouw" waaraan i n de twee voorgaande decennia 

gewerkt was. "Wenn der Stadtebau ü b e r h a u p t als 

ein Ausdruck küns t l e r i schen Wollens zu gelten 

hat ," schreef h i j , " so kann das Kuns twerk 'S tad t ' 

m i t der E r f indung des Grundplans, m i t der Anlage 

guter S t r a s senzüge und der Schaffung raumlich 

wirksamer Situationen keineswegs schon als voUen-

det angesehen werden. Der ordnende FormenwlUe 

muss, wenn anders die Stadt als Ganzes eine gross-

zügige , vom W i r k e n des Zufalls losgelöste SchÖp-

f u n g darstellen soil, auch i n der planvoU r h y t h m i -

schen Ausbi ldung der Strassenwand zum Ausdruck 

kommen; er muss diese aus mehreren architektoni

schen E inze l s tücken zusammengesetzte Vielhei t als 

das einheitliche W e r k einer der W i l l k ü r e n t r ü c k t e n 

Gesetzmassigkeit z ü r Anschauungbringen. "*" 

• "Stedenbouw" - 1913 
Het is weinig verbazingwekkend dat Berlage di t 

boek, net als Platz und Monument, al snel integreer

de i n z i jn stedebouwkundige theorievorming. De 

"einheitliche Blockf ront" was precies het element 

dat i n z i jn lezing " Stedenbouw " van 1908 nog ont

brak: i n z i jn perspectieven voor Den Haag tekende 

h i j wel doorgaande straatgevels, maar i n de toe

l ich t ing werd niet uitgelegd waarom deze stede

bouwkundig van belang waren. 

H I n de winter van 1913-1914 gaf Berlage een reeks 

van vier lezingen, wederom voor "Praktische Stu

die" en wederom getiteld "Stedenbouw".*' H i j be

gon i n december 1913 met een verhandeling over de 

betekenis van de stad voor de cul tuur i n het alge

meen. He t is evident, aldus z i j n betoog, "dat de 

bouwkunst der toekomst, voor zover w i j die kun

nen voorvoelen, een stadskunst zal z i j n , dat haar 

lot met dat der stadsontwikkeling moet samenval

len en dat zij slechts burger l i jk en van een demo

cratisch karakter kan zijn".'*^ 
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B I n februar i 1914 volgde de tweede aflevering van 

"Stedenbouw"; hier in werd ui tvoerig gesproken 

over de ontwerpproblemen die het plein met zich 

meebrengt. I n maart doceerde Berlage over de 

straat. H i e r b i j maakte h i j gebruik van Die einheitli

che Blockfront en van Deutsche Stadtbaukunst in der Ver-

gangenheit, een boek van Br inckmann dat i n 1911 was 

verschenen.*^ H i e r u i t citeerde h i j onder meer: 

"Die En twick lung der Strasse hangt von der Aus

bi ldung des Baublocks ab. Erst durch die Einheit 

der Wandungen t r i t t die Strasse i n Erscheinung, 

w i r d , ganz gleich ob gerade oder leicht gebogen, 

ein bestimmtes Gebilde m i t raumlicher W i r 

kung. O m enigszins aan te geven hoe dan de 

verschijningsvorm van het bouwblok onderge

schikt gemaakt zou moeten worden aan de bedoe

lingen van het stedebouwkundig plan, maakte Ber

lage gebruik van een citaat dat Behrendt had opge

diept ui t Essay sur l'architecture van Laugler: " Si l 'on 

veut qu'une vifle soit bien batie, fl ne faut point 

abandonner au caprices des particuliers les fagades 

de leurs maisons. T o n t ce q u i donne sur la rue doit 

ê t r e d é t e r m i n é et assujetti par au to r i t é publique, 

au dessein qu'on aura reglé pour Ia rue en t i è re . I I 

faut non seulement f ixer les endroits oü i l sera per

mis de bat ir , mais encore la m a n i è r e dont on sera 

oblige de batir . 

H Niet afleen Berlage maar ook Keppler moet dit 

met instemming hebben gelezen; z i jn opmerking 

"de eigenbouwers ( . . . ) zullen dus moeten bouwen 

als wordt aangegeven" heeft althans veel gemeen 

met het laatste deel van bovenstaand citaat. De 

reeks lezingen "Stedenbouw" werd besloten met 

enige opmerkingen over de complexe informat ie 

inzake grondbezit, verkeer, industrie, groen enzo

voort, die voor het maken van een stedebouwkun

dig plan vereist is. Berlage had eerder i n 1913 ken

nisgemaakt met een oplossing voor di t probleem -

op de Baufach-Ausstellung i n Leipzig - en h i j kon 

zodoende wijzen op de " stadtebauliche Einheits-

plane" die door Gustav Langen ontwikkeld waren: 

"daaruit ziet men ten duidelijkste dat al die ver-

schiflende dingen met elkaar samenhangen, el-

kaars oorzaak en gevolg z i jn en hoe de ontwikke

l i n g is gebeurd. 

H M e t deze versie van "Stedenbouw" werd de b i j 

drage van Berlage aan de theorievorming i n de Ne

derlandse stedebouw afgerond. De winter van 1913 

vormt zodoende een gedenkwaardig moment . Ar ie 

Keppler , die twee jaar later directeur van de W o 

ningdienst zou worden, hield een lezing over een 

nieuwe methode van stedebouw en besteedde de 

nodige aandacht aan de "einheitliche Blockf ront" 

en "blokken a la Behrendt". V r i j w e l tegel i jkert i jd 

verzorgde Berlage i n De l f t een serie lezingen over 

dezelfde nieuwe methode van stedebouw,'waaruit 

bleek dat h i j de ontwikkelingen i n de Duitse stede

bouw i n de afgelopen twee decennia op de voet had 

gevolgd. H i j kreeg bovendien de gelegenheid om 

z i jn kennis van zaken ook als ontwerper te bewi j 

zen want Bos, de directeur van de Dienst der Pu

blieke Werken , schreef hem een br ief met de vraag 

of h i j ervoor voelde het ontwerp van 1900 voor A m 

sterdam-Zuid te herzien. Berlage accepteerde deze 

opdracht en z i j n tweede ontwerp voor Amsterdam-

Z u i d was twee jaar later, i n mei 1915, gereed. Het 

werd alom met enthousiasme begroet en oogstte 

zelfs i n de Duitse vakbladen lovende kr i t ieken (afb. 

8 ) . " 

H I n 1913 werd niet alleen de stedebouw i n A m 

sterdam volwassen maar ook de S D A P beschikte 

ten slotte over zoveel zetels i n de Raad - 15 van de 

45 - dat Wibau t i n 1914 kon aantreden als wethou

der voor de Volkshuisvesting. Deze opmerkelijke 

samenloop van omstandigheden bleef niet zonder 

gevolgen voor de ontwikkel ing van de stedebouw 

en architectuur In Amsterdam. Bovendien diende 

zich een jeugdig architect aan, De Kle rk , die bleek 

te beschikken over een virtuoze hand voor het ont

werpen van "blokken a la Behrendt". Mede door 

z i jn inspirerende werk k w a m langzamerhand de zo 

gewenste eenheid tot stand tussen stedebouwkun

dig plan en bebouwing; het stedebouwkundige 

werk van Berlage en het architectonische talent 

van De K l e r k vormden de basis voor een organisa

tie van de p lanvorming die de ui tbreidingen van 

Amsterdam een radicaal nieuw aanzien zou geven. 

H De stedebouwkundige praktijk rond 1913 
R o n d 1913 werden bebouwingsplannen gemaakt 

voor terreinen i n de Spaarndammerbuurt , i n de 

Indische Buur t en i n de toen nog zelfstandige ge

meente Sloten, aan de westzijde van de Kostverlo-

renvaart. He t ontwerp voor de Spaarndammer

buur t verscheen i n september 1912 In het Bouwkun

dig Weekblad. *^ D i t plan was getekend b i j de Dienst 

der Publieke Werken , mogel i jk door V a n der 
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M e y , die i n ign was benoemd tot "esthetisch advi

seur" van de Dienst, maar geheel zeker is d i t niet. 

Het betreft een stratenplan dat zich op generlei 

wijze onderscheidt van z i j n negentiende-eeuwse 

voorgangers ( a f l j . 9). K laa rb l i j ke l i j k was het nog 

niet tot de ontwerper doorgedrongen dat er toch al 

het nodige was gezegd en geschreven over het ste

debouwkundig werk sinds Berlage, t w i n t i g jaar 

eerder, had gesproken over "de kunst i n steden

bouw". He t plankaartje i n het Bouwkundig Weekblad 

ging vergezeld van een lang citaat u i t de toelich

t ing en een kort commentaar van Keppler. " K r i 

tiek, " schreef h i j , "op di t nog niet vastgestelde plan 

zal door ondergetekende niet geleverd worden. De 

bedoeling mijnerzi jds is slechts de aandacht van de 

architecten op dit plan te vestigen. Keppler ver

keerde toen, en trouwens ook i n later ja ren , i n een 

wat ongelukkige positie; h i j was van mening dat 

het stedebouwkundige werk van de Dienst der Pu

blieke Werken ver beneden p e ü was, maar h i j kon , 

als gemeenteambtenaar, niet al te ver gaan met 

openlijke kri t iek op het werk van z i jn coflega's. 

Vandaar z i jn aansporing aan de architecten om di t 

plan toch vooral eens krit isch te bekijken. 

a Ti jdens de bespreking van het ui tbreidingsplan 

i n de gemeenteraad, op 29 januar i 1913, bleek heel 

duidel i jk dat de S D A P het ingediende ontwerp be

paald niet kon waarderen. Wibau t , toen nog ge

woon raadslid, sprak onomwonden z i jn teleurstel-

hng ui t over de voordracht. H i j bekridseerde de 

verkaveling omdat deze, met bouwblokken van 40 

meter diepte, b i j de voorgenomen bouw van arbei

derswoningen onvermi jde l i jk zou moeten leiden 

tot een bouwhoogte van vier woonlagen. "Bouwt 

men echter woningen van vier verdiepingen," al

dus Wibau t , "dan zal de dichtheid der bevolking 

850 bedragen [inwoners per hectare, V . v . R . ] . I n 

verschiflende Engelse en Duitse steden, aan spre

ker bekend, heeft men een bevolkingsdichtheid 

aangenomen voor nieuwe wi jken van 200 tot 

250. "5" Door zoveel inwoners zo dicht op elkaar te 

pakken schoot het plan dus om te beginnen al ern

stig te kort i n hygiën isch opzicht. 

B N a deze kr i t iek op de door de S D A P verfoeide 

bouwblokken met vier woonlagen volgde een ver

nietigend oordeel inzake enkele andere punten. 

"Ook het plan zelf, met z i jn lange straten en le l i j 

ke, onpraktische schuine hoeken, keurt spreker af. 

Het plantsoen i n het plan ontworpen, l ig t ver

keerd, narnelijk op het noordoosten. De ontworpen 

speelplaats l igt met haar brede kant aan een druk

ke verkeersweg, i n plaats van haar aan te leggen te 

midden van woonstraten. "^' Een ander raadslid 

voegde hier nog aan toe dat het plan "ontworpen is 

zonder artistieke aanleg. A l tw in t ig jaar lang mist 

men aan Publieke Werken Iemand met een derge

li jke aanleg. Daardoor is veel bedorven en ver

woest. M e n moet iemand hebben, die nog iets an

ders gebruikt dan lineaal en passer". De wethou

der was niet i n staat om veel argumenten ter verde

diging van het gekritiseerde werkstuk aan te voe

ren. "He t p lan , " deelde h i j mede, "is opgemaakt 

door de architect V a n der M e y , de esthetisch advi

seur van Publieke Werken. Spreker meent ( . . . ) dat 

men b i j Publieke Werken z i j n best doet. He t plan 

is een voortzett ing van bestaande toestanden; een 

andere oplossing is niet te vinden. "^^ 

B Deze laatste z in van de wethouder geeft m i n o f 

meer onbedoeld op p i j n l i j k nauwkeurige wijze aan 

dat de Dienst der Publieke Werken het tempo der 

ontwikkelingen i n de stedebouw niet b i j had kun

nen houden. I n een ingezonden brief aan het 

Bouwkundig Weekblad vroeg Keppler zich zelfs af of 

V a n der M e y werkel i jk de verantwoordelijke ont

werper was, en h i j daagde de "esthetisch adviseur" 

uit met de ironische vraag: " A a n welke motieven 

ontleent di t plan z i jn esthetische eigenschap

pen ? "5* V a n der M e y reageerde daarop met een 

weinig heldhaftige dooddoener, Zoals zo vaak ge

beurde werd het ontwerp echter niet, o f althans 

slechts deels, uitgevoerd zoals het i n eerste instan

tie werd goedgekeurd. He t noordeli jke deel, tussen 

de Spaarndammerdijk en de Hembrugstraat , kon 

nog ingr i jpend gewijzigd en verbeterd worden b i j 

het opsteflen van de gedetailleerde bebouwings

plannen. 

m De eerste wi j z ig ing kwam tot stand i n 1915. 

H i e r b i j werden de drie bouwblokken i n de noord

westhoek van het uitbreidingsplan op vernuftige 

wijze samengevoegd tot één groot bouwblok: de 

Zaanhof. D i t was een opmerkel i jk experiment i n 

de Amsterdamse volkswoningbouw waaraan 

merkwaardigerwijs door de architectuurtijdschrif

ten nauwelijks aandacht werd besteed - het idee 

dat de volkswoningbouw bepalend zou z i jn voor de 

koers van de bouwkunst i n de komende halve eeuw 
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B I n februar i 1914 volgde de tweede aflevering van 

"Stedenbouw"; hier in werd ui tvoerig gesproken 

over de ontwerpproblemen die het plein met zich 

meebrengt. I n maart doceerde Berlage over de 

straat. H i e r b i j maakte h i j gebruik van Die einheitli

che Blockfront en van Deutsche Stadtbaukunst in der Ver-

gangenheit, een boek van Br inckmann dat i n 1911 was 

verschenen.*^ H i e r u i t citeerde h i j onder meer: 

"Die En twick lung der Strasse hangt von der Aus

bi ldung des Baublocks ab. Erst durch die Einheit 

der Wandungen t r i t t die Strasse i n Erscheinung, 

w i r d , ganz gleich ob gerade oder leicht gebogen, 

ein bestimmtes Gebilde m i t raumlicher W i r 

kung. O m enigszins aan te geven hoe dan de 

verschijningsvorm van het bouwblok onderge

schikt gemaakt zou moeten worden aan de bedoe

lingen van het stedebouwkundig plan, maakte Ber

lage gebruik van een citaat dat Behrendt had opge

diept ui t Essay sur l'architecture van Laugler: " Si l 'on 

veut qu'une vifle soit bien batie, fl ne faut point 

abandonner au caprices des particuliers les fagades 

de leurs maisons. T o n t ce q u i donne sur la rue doit 

ê t r e d é t e r m i n é et assujetti par au to r i t é publique, 

au dessein qu'on aura reglé pour Ia rue en t i è re . I I 

faut non seulement f ixer les endroits oü i l sera per

mis de bat ir , mais encore la m a n i è r e dont on sera 

oblige de batir . 

H Niet afleen Berlage maar ook Keppler moet dit 

met instemming hebben gelezen; z i jn opmerking 

"de eigenbouwers ( . . . ) zullen dus moeten bouwen 

als wordt aangegeven" heeft althans veel gemeen 

met het laatste deel van bovenstaand citaat. De 

reeks lezingen "Stedenbouw" werd besloten met 

enige opmerkingen over de complexe informat ie 

inzake grondbezit, verkeer, industrie, groen enzo

voort, die voor het maken van een stedebouwkun

dig plan vereist is. Berlage had eerder i n 1913 ken

nisgemaakt met een oplossing voor di t probleem -

op de Baufach-Ausstellung i n Leipzig - en h i j kon 

zodoende wijzen op de " stadtebauliche Einheits-

plane" die door Gustav Langen ontwikkeld waren: 

"daaruit ziet men ten duidelijkste dat al die ver-

schiflende dingen met elkaar samenhangen, el-

kaars oorzaak en gevolg z i jn en hoe de ontwikke

l i n g is gebeurd. 

H M e t deze versie van "Stedenbouw" werd de b i j 

drage van Berlage aan de theorievorming i n de Ne

derlandse stedebouw afgerond. De winter van 1913 

vormt zodoende een gedenkwaardig moment . Ar ie 

Keppler , die twee jaar later directeur van de W o 

ningdienst zou worden, hield een lezing over een 

nieuwe methode van stedebouw en besteedde de 

nodige aandacht aan de "einheitliche Blockf ront" 

en "blokken a la Behrendt". V r i j w e l tegel i jkert i jd 

verzorgde Berlage i n De l f t een serie lezingen over 

dezelfde nieuwe methode van stedebouw,'waaruit 

bleek dat h i j de ontwikkelingen i n de Duitse stede

bouw i n de afgelopen twee decennia op de voet had 

gevolgd. H i j kreeg bovendien de gelegenheid om 

z i jn kennis van zaken ook als ontwerper te bewi j 

zen want Bos, de directeur van de Dienst der Pu

blieke Werken , schreef hem een br ief met de vraag 

of h i j ervoor voelde het ontwerp van 1900 voor A m 

sterdam-Zuid te herzien. Berlage accepteerde deze 

opdracht en z i j n tweede ontwerp voor Amsterdam-

Z u i d was twee jaar later, i n mei 1915, gereed. Het 

werd alom met enthousiasme begroet en oogstte 

zelfs i n de Duitse vakbladen lovende kr i t ieken (afb. 

8 ) . " 

H I n 1913 werd niet alleen de stedebouw i n A m 

sterdam volwassen maar ook de S D A P beschikte 

ten slotte over zoveel zetels i n de Raad - 15 van de 

45 - dat Wibau t i n 1914 kon aantreden als wethou

der voor de Volkshuisvesting. Deze opmerkelijke 

samenloop van omstandigheden bleef niet zonder 

gevolgen voor de ontwikkel ing van de stedebouw 

en architectuur In Amsterdam. Bovendien diende 

zich een jeugdig architect aan, De Kle rk , die bleek 

te beschikken over een virtuoze hand voor het ont

werpen van "blokken a la Behrendt". Mede door 

z i jn inspirerende werk k w a m langzamerhand de zo 

gewenste eenheid tot stand tussen stedebouwkun

dig plan en bebouwing; het stedebouwkundige 

werk van Berlage en het architectonische talent 

van De K l e r k vormden de basis voor een organisa

tie van de p lanvorming die de ui tbreidingen van 

Amsterdam een radicaal nieuw aanzien zou geven. 

H De stedebouwkundige praktijk rond 1913 
R o n d 1913 werden bebouwingsplannen gemaakt 

voor terreinen i n de Spaarndammerbuurt , i n de 

Indische Buur t en i n de toen nog zelfstandige ge

meente Sloten, aan de westzijde van de Kostverlo-

renvaart. He t ontwerp voor de Spaarndammer

buur t verscheen i n september 1912 In het Bouwkun

dig Weekblad. *^ D i t plan was getekend b i j de Dienst 

der Publieke Werken , mogel i jk door V a n der 
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M e y , die i n ign was benoemd tot "esthetisch advi

seur" van de Dienst, maar geheel zeker is d i t niet. 

Het betreft een stratenplan dat zich op generlei 

wijze onderscheidt van z i j n negentiende-eeuwse 

voorgangers ( a f l j . 9). K laa rb l i j ke l i j k was het nog 

niet tot de ontwerper doorgedrongen dat er toch al 

het nodige was gezegd en geschreven over het ste

debouwkundig werk sinds Berlage, t w i n t i g jaar 

eerder, had gesproken over "de kunst i n steden

bouw". He t plankaartje i n het Bouwkundig Weekblad 

ging vergezeld van een lang citaat u i t de toelich

t ing en een kort commentaar van Keppler. " K r i 

tiek, " schreef h i j , "op di t nog niet vastgestelde plan 

zal door ondergetekende niet geleverd worden. De 

bedoeling mijnerzi jds is slechts de aandacht van de 

architecten op dit plan te vestigen. Keppler ver

keerde toen, en trouwens ook i n later ja ren , i n een 

wat ongelukkige positie; h i j was van mening dat 

het stedebouwkundige werk van de Dienst der Pu

blieke Werken ver beneden p e ü was, maar h i j kon , 

als gemeenteambtenaar, niet al te ver gaan met 

openlijke kri t iek op het werk van z i jn coflega's. 

Vandaar z i jn aansporing aan de architecten om di t 

plan toch vooral eens krit isch te bekijken. 

a Ti jdens de bespreking van het ui tbreidingsplan 

i n de gemeenteraad, op 29 januar i 1913, bleek heel 

duidel i jk dat de S D A P het ingediende ontwerp be

paald niet kon waarderen. Wibau t , toen nog ge

woon raadslid, sprak onomwonden z i jn teleurstel-

hng ui t over de voordracht. H i j bekridseerde de 

verkaveling omdat deze, met bouwblokken van 40 

meter diepte, b i j de voorgenomen bouw van arbei

derswoningen onvermi jde l i jk zou moeten leiden 

tot een bouwhoogte van vier woonlagen. "Bouwt 

men echter woningen van vier verdiepingen," al

dus Wibau t , "dan zal de dichtheid der bevolking 

850 bedragen [inwoners per hectare, V . v . R . ] . I n 

verschiflende Engelse en Duitse steden, aan spre

ker bekend, heeft men een bevolkingsdichtheid 

aangenomen voor nieuwe wi jken van 200 tot 

250. "5" Door zoveel inwoners zo dicht op elkaar te 

pakken schoot het plan dus om te beginnen al ern

stig te kort i n hygiën isch opzicht. 

B N a deze kr i t iek op de door de S D A P verfoeide 

bouwblokken met vier woonlagen volgde een ver

nietigend oordeel inzake enkele andere punten. 

"Ook het plan zelf, met z i jn lange straten en le l i j 

ke, onpraktische schuine hoeken, keurt spreker af. 

Het plantsoen i n het plan ontworpen, l ig t ver

keerd, narnelijk op het noordoosten. De ontworpen 

speelplaats l igt met haar brede kant aan een druk

ke verkeersweg, i n plaats van haar aan te leggen te 

midden van woonstraten. "^' Een ander raadslid 

voegde hier nog aan toe dat het plan "ontworpen is 

zonder artistieke aanleg. A l tw in t ig jaar lang mist 

men aan Publieke Werken Iemand met een derge

li jke aanleg. Daardoor is veel bedorven en ver

woest. M e n moet iemand hebben, die nog iets an

ders gebruikt dan lineaal en passer". De wethou

der was niet i n staat om veel argumenten ter verde

diging van het gekritiseerde werkstuk aan te voe

ren. "He t p lan , " deelde h i j mede, "is opgemaakt 

door de architect V a n der M e y , de esthetisch advi

seur van Publieke Werken. Spreker meent ( . . . ) dat 

men b i j Publieke Werken z i j n best doet. He t plan 

is een voortzett ing van bestaande toestanden; een 

andere oplossing is niet te vinden. "^^ 

B Deze laatste z in van de wethouder geeft m i n o f 

meer onbedoeld op p i j n l i j k nauwkeurige wijze aan 

dat de Dienst der Publieke Werken het tempo der 

ontwikkelingen i n de stedebouw niet b i j had kun

nen houden. I n een ingezonden brief aan het 

Bouwkundig Weekblad vroeg Keppler zich zelfs af of 

V a n der M e y werkel i jk de verantwoordelijke ont

werper was, en h i j daagde de "esthetisch adviseur" 

uit met de ironische vraag: " A a n welke motieven 

ontleent di t plan z i jn esthetische eigenschap

pen ? "5* V a n der M e y reageerde daarop met een 

weinig heldhaftige dooddoener, Zoals zo vaak ge

beurde werd het ontwerp echter niet, o f althans 

slechts deels, uitgevoerd zoals het i n eerste instan

tie werd goedgekeurd. He t noordeli jke deel, tussen 

de Spaarndammerdijk en de Hembrugstraat , kon 

nog ingr i jpend gewijzigd en verbeterd worden b i j 

het opsteflen van de gedetailleerde bebouwings

plannen. 

m De eerste wi j z ig ing kwam tot stand i n 1915. 

H i e r b i j werden de drie bouwblokken i n de noord

westhoek van het uitbreidingsplan op vernuftige 

wijze samengevoegd tot één groot bouwblok: de 

Zaanhof. D i t was een opmerkel i jk experiment i n 

de Amsterdamse volkswoningbouw waaraan 

merkwaardigerwijs door de architectuurtijdschrif

ten nauwelijks aandacht werd besteed - het idee 

dat de volkswoningbouw bepalend zou z i jn voor de 

koers van de bouwkunst i n de komende halve eeuw 
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was klaarbl i jke l i jk nog niet doorgedrongen tot de 

redactielokalen. Alleen Architectura publiceerde een 

kort berichtje met een reproduktie van het gewij

zigde u i tbre id ingsplan .5ö De beschrijving was 

uiterst nuchter: " A a n de buitenzijde van dit be

bouwingsplan zullen huizen worden opgericht, elk 

bevattende vier woningen boven elkaar en aan de 

binnenzijde, dus aan het binnenhof, z i jn huizen 

van elk twee woningen ontworpen. He t binnenhof 

zal gedeeltelijk als straat, gedeeltelijk als plein en 

plantsoen worden aangelegd. "^^ 

H "Het overige deel van het oude p lan , " aldus de

ze anonieme medewerker van Architectura, " steekt 

daar nu onaangenaam tegen af. 't Is te hopen, dat 

de toekomstige bebouwing zó is te leiden, dat er 

een verkaveling zal worden verkregen meer aan

sluitende b i j het n u voorgestelde plan. " ^ B gg. 

beurde inderdaad b i j de volgende wi jz ig ing , waar

b i j het resterende deel van het uitbreidingsplan ten 

noorden van de Hemweg werd omgetoverd tot het 

Zaandammerplein (afb. lo) . Het ging hierbi j i n 

wezen om een heel simpele Ingreep: de geprojec

teerde speelplaats schoof een weinig op naar het 

noordoosten en het bouwterrein dat hiervoor opge

offerd moest worden, kreeg een plaats aan de Oost-

zaanstraat. Bovendien werd het aantal toegangs

wegen beperkt tot twee; de overige toegangen voe

ren door poorten en langs trappen zodat het plein 

rondom v r i j w e l gesloten is - het voldoet volledig 

aan de door Sitte geformuleerde regels voor het 

ontwerpen van een stedebouwkundig verantwoor

de pleinruimte. Het l ig t voor de hand, gezien de 

opmerkingen van W i b a u t i n j anuari 1913 over de 

foutieve situering van de geprojecteerde speel

plaats, om te veronderstellen dat Keppler - die 

uiteraard verantwoordeli jk was voor de stede

bouwkundige argumenten van z i jn partijgenoot -

al direct had voorzien dat het uitbreidingsplan op 

di t punt zonder veel extra kosten nog aanmerkelijk 

verbeterd zou kunnen worden. 

a Net als de Zaanhof vormt het Zaandammer

plein een ongebruikel i jk groot bouwblok met dub

bele randbebouwing en een openbaar plein als b in

nenterrein. Deze m i n of meer experimentele wijze 

van verkavelen werd i n deze jaren ook toegepast 

door Berlage i n een bebouwingsplan voor gemeen

tewoningen i n de Transvaalbuurt (afb. 11). Evenals 

b i j de Zaanhof word t de begrenzing van het bouw

blok gemarkeerd door hoge bebouwing, met vier 

woonlagen; de laagbouw aan de binnenzijde van 

het blok vormt zodoende een m i n of meer dorpse 

oase i n de grote stad. De afmetingen van dit bouw

blok z i jn echter van dien aard dat de ru imte l i jke 

samenhang van het geheel verloren gaat. De Zaan

hof, het Zaandammerplein en het experiment van 

Berlage i n de Transvaalbuurt laten zien dat het 

bouwblok als stedebouwkundig element z i jn bete

kenis verliest wanneer het binnenterrein niet meer 

als visuele eenheid kan worden waargenomen. 

B D i t experiment met het bouwblok had een be

trekkel i jk korte levensloop maar het is daarom niet 

minder interessant. Woningen met een toegang 

aan de binnenzijde van het bouwblok waren na

t u u r l i j k al eeuwenlang bekend, i n stegen en slop

pen of, meer elegant, als "hof j e" . De toepassing 

van deze oude formule i n de moderne stedebouw 

was echter van Duitse origine. De verbetering van 

de Berlijnse huurkazerne resulteerde i n steeds gro

tere binnenhoven, met plantsoenaanleg en met een 

openbaar of semi-openbaar karakter. Zowel Her

mann Jansen als het al eerder genoemde tr io Eber

stadt, M ö h r i n g en Petersen, de winnaars van de 

Gross-Berlin-prijsvraag, hadden i n 1910 bebou

wingsplannen ontworpen met grote, publiek toe

gankelijke binnenterreinen. Jansen gaf de binnen

zijde van het bouwblok een functie voor het stede

l i j k voetgangersverkeer (afb. 12); Eberstadt, M ö h 

r ing en Petersen ontwierpen een zeer groot blok 

met laagbouw aan de binnenzijde (afb. 13). Kepp

ler noemde de resultaten van de Gross-Berlin-

pri jsvraag i n z i jn lezing van december 1913, en de 

wi jz igingen i n het verkavelingsplan voor de 

Spaarndammerbuurt z i jn dan ook duidel i jk gerela

teerd aan de theoretische voorstellen die voor Ber

l i j n werden ontwikkeld . 

B N a het bebouwingsplan dat Berlage maakte 

voor de gemeentewoningen i n de Transvaalbuurt 

werd deze ontwikkel ing van het bouwblok afgebro

ken. De belangrijkste oorzaak van deze koerswijzi

ging was waarschi jnl i jk het invoeren van de pre

mieregeling - een subsidiebeleid voor de part icu

liere woningbouw - eind 1920, Geruggesteund 

door Haagse subsidies konden de "eigenbouwers" 

binnen enkele ja ren de dominerende positie i n de 

woningbouw heroveren die z i j door de economi

sche gevolgen van de oorlog t i jde l i jk hadden moe-

G E B O U w E N S T A D s De o v c r s t a p v a n b o u w k u n s t n a a r s t e d e b o u w 143 

8 H.P. Berlage, uilbrei-
dingsplan voor Amsterdam-
Zuid, 1915. Tekening. Topo
grafische Atlas Gemeentelijke 
Archiefdienst Amsterdam 

9 J . M . van der Mey, uitbrei
dingsplan Spaarndammer
buurt te Amsterdam, 1912. 
Topografische Atlas Gemeen
telijke Archiefdienst Amster
dam 

10 Uitbreidingsplan Spaarn

dammerbuurt te Amsterdam, 

I9'9 

10 I I 



142 

was klaarbl i jke l i jk nog niet doorgedrongen tot de 

redactielokalen. Alleen Architectura publiceerde een 

kort berichtje met een reproduktie van het gewij

zigde u i tbre id ingsplan .5ö De beschrijving was 

uiterst nuchter: " A a n de buitenzijde van dit be

bouwingsplan zullen huizen worden opgericht, elk 

bevattende vier woningen boven elkaar en aan de 

binnenzijde, dus aan het binnenhof, z i jn huizen 

van elk twee woningen ontworpen. He t binnenhof 

zal gedeeltelijk als straat, gedeeltelijk als plein en 

plantsoen worden aangelegd. "^^ 

H "Het overige deel van het oude p lan , " aldus de

ze anonieme medewerker van Architectura, " steekt 

daar nu onaangenaam tegen af. 't Is te hopen, dat 

de toekomstige bebouwing zó is te leiden, dat er 

een verkaveling zal worden verkregen meer aan

sluitende b i j het n u voorgestelde plan. " ^ B gg. 

beurde inderdaad b i j de volgende wi jz ig ing , waar

b i j het resterende deel van het uitbreidingsplan ten 

noorden van de Hemweg werd omgetoverd tot het 

Zaandammerplein (afb. lo) . Het ging hierbi j i n 

wezen om een heel simpele Ingreep: de geprojec

teerde speelplaats schoof een weinig op naar het 

noordoosten en het bouwterrein dat hiervoor opge

offerd moest worden, kreeg een plaats aan de Oost-

zaanstraat. Bovendien werd het aantal toegangs

wegen beperkt tot twee; de overige toegangen voe

ren door poorten en langs trappen zodat het plein 

rondom v r i j w e l gesloten is - het voldoet volledig 

aan de door Sitte geformuleerde regels voor het 

ontwerpen van een stedebouwkundig verantwoor

de pleinruimte. Het l ig t voor de hand, gezien de 

opmerkingen van W i b a u t i n j anuari 1913 over de 

foutieve situering van de geprojecteerde speel

plaats, om te veronderstellen dat Keppler - die 

uiteraard verantwoordeli jk was voor de stede

bouwkundige argumenten van z i jn partijgenoot -

al direct had voorzien dat het uitbreidingsplan op 

di t punt zonder veel extra kosten nog aanmerkelijk 

verbeterd zou kunnen worden. 

a Net als de Zaanhof vormt het Zaandammer

plein een ongebruikel i jk groot bouwblok met dub

bele randbebouwing en een openbaar plein als b in

nenterrein. Deze m i n of meer experimentele wijze 

van verkavelen werd i n deze jaren ook toegepast 

door Berlage i n een bebouwingsplan voor gemeen

tewoningen i n de Transvaalbuurt (afb. 11). Evenals 

b i j de Zaanhof word t de begrenzing van het bouw

blok gemarkeerd door hoge bebouwing, met vier 

woonlagen; de laagbouw aan de binnenzijde van 

het blok vormt zodoende een m i n of meer dorpse 

oase i n de grote stad. De afmetingen van dit bouw

blok z i jn echter van dien aard dat de ru imte l i jke 

samenhang van het geheel verloren gaat. De Zaan

hof, het Zaandammerplein en het experiment van 

Berlage i n de Transvaalbuurt laten zien dat het 

bouwblok als stedebouwkundig element z i jn bete

kenis verliest wanneer het binnenterrein niet meer 

als visuele eenheid kan worden waargenomen. 

B D i t experiment met het bouwblok had een be

trekkel i jk korte levensloop maar het is daarom niet 

minder interessant. Woningen met een toegang 

aan de binnenzijde van het bouwblok waren na

t u u r l i j k al eeuwenlang bekend, i n stegen en slop

pen of, meer elegant, als "hof j e" . De toepassing 

van deze oude formule i n de moderne stedebouw 

was echter van Duitse origine. De verbetering van 

de Berlijnse huurkazerne resulteerde i n steeds gro

tere binnenhoven, met plantsoenaanleg en met een 

openbaar of semi-openbaar karakter. Zowel Her

mann Jansen als het al eerder genoemde tr io Eber

stadt, M ö h r i n g en Petersen, de winnaars van de 

Gross-Berlin-prijsvraag, hadden i n 1910 bebou

wingsplannen ontworpen met grote, publiek toe

gankelijke binnenterreinen. Jansen gaf de binnen

zijde van het bouwblok een functie voor het stede

l i j k voetgangersverkeer (afb. 12); Eberstadt, M ö h 

r ing en Petersen ontwierpen een zeer groot blok 

met laagbouw aan de binnenzijde (afb. 13). Kepp

ler noemde de resultaten van de Gross-Berlin-

pri jsvraag i n z i jn lezing van december 1913, en de 

wi jz igingen i n het verkavelingsplan voor de 

Spaarndammerbuurt z i jn dan ook duidel i jk gerela

teerd aan de theoretische voorstellen die voor Ber

l i j n werden ontwikkeld . 

B N a het bebouwingsplan dat Berlage maakte 

voor de gemeentewoningen i n de Transvaalbuurt 

werd deze ontwikkel ing van het bouwblok afgebro

ken. De belangrijkste oorzaak van deze koerswijzi

ging was waarschi jnl i jk het invoeren van de pre

mieregeling - een subsidiebeleid voor de part icu

liere woningbouw - eind 1920, Geruggesteund 

door Haagse subsidies konden de "eigenbouwers" 

binnen enkele ja ren de dominerende positie i n de 

woningbouw heroveren die z i j door de economi

sche gevolgen van de oorlog t i jde l i jk hadden moe-

G E B O U w E N S T A D s De o v c r s t a p v a n b o u w k u n s t n a a r s t e d e b o u w 143 

8 H.P. Berlage, uilbrei-
dingsplan voor Amsterdam-
Zuid, 1915. Tekening. Topo
grafische Atlas Gemeentelijke 
Archiefdienst Amsterdam 

9 J . M . van der Mey, uitbrei
dingsplan Spaarndammer
buurt te Amsterdam, 1912. 
Topografische Atlas Gemeen
telijke Archiefdienst Amster
dam 

10 Uitbreidingsplan Spaarn

dammerbuurt te Amsterdam, 

I9'9 

10 I I 



ten afstaan aan de sociale woningbouw. Deze on

dernemers waren uiteraard niet ge ïn teresseerd i n 

s t edebouwl ïund ige experimenten en zo werd het 

traditionele Amsterdamse bouwblok al snel i n ere 

hersteld. 

a De uitbreidingsplannen voor de Indische Buurt 

en voor de gemeente Sloten, die pas i n de ja ren 

twin t ig gerealiseerd werden, kregen zodoende b i j 

het vaststellen van de definitieve bebouwingsplan

nen een geheel ander aanzien. Het eerste ui tbrei 

dingsplan voor de Indische Buur t werd i n igis ge

maakt i n opdracht van een combinatie van part i 

culiere grondbezitters, d o o r P . H . van N i f t r i k . De 

Gezondheidscommissie was weinig gelukkig met 

di t voorstel en i n 1913 viel het besluit dat een herzie

n ing gewenst was. Vervolgens ontwierp V a n der 

M e y een gewijzigd plan - en dit keer nam h i j de 

moeite o m z i jn werk te signeren (afb. 14). De "es

thetisch adviseur" van de Dienst der Publieke 

Werken bracht inderdaad een aantal esthetische 

verbeteringen aan, maar de blokverkaveling bleef 

i n wezen ongewijzigd. Hie rna ontstond een lang

dur ig debat over de stedebouwkundige kwaliteiten 

van dit ontwerp tussen de Woningdienst en de 

Dienst der Publieke Werken. Pas eind 1922 werd 

hieraan een einde gemaakt; toen delegeerde men 

het ontwerpen van definitieve bebouwingsplannen 

aan een speciaal daarvoor i n het leven geroepen 

commissie. 59 

B Zoals nog zal b l i jken waren dergelijke commis

sies, samengesteld u i t bouwondernemers, architec

ten en gemeenteambtenaren, karakteristiek voor 

de organisatie van het stedebouwkundig werk in de 

jaren twin t ig . De ontwikkel ing van het bouwblok 

stagneerde, maar tegel i jkert i jd kwam de architec

tonische vormgeving van de massawoningbouw 

door toedoen van deze commissies centraal i n de 

belangstelling te staan. 

H De uitbreidingsplannen van de gemeente Slo

ten uit de periode rond 1913 laten zien, zoals overi

gens ook het gewijzigde ontwerp van V a n der M e y 

voor de Indische Buur t , dat Berlage i n deze jaren 

van grote betekenis was voor de Nederlandse ste

debouw. De plankaart van 1909 voor het noordoos

telijke deel van Sloten was nog zeer negentiende-

eeuws van karakter (afb . 15). Enkele ja ren later, i n 

1916, kreeg di t project een vervolg, maar de daarbij 

behorende plankaart verschilt opmerkel i jk van 

haar voorganger (afb. 16). De openbare ru imte i n 

het geprojecteerde stadsdeel is n u ver r i jk t met een 

flink aantal pleinen waaraan de nodige openbare 

gebouwen z i j n gesitueerd, als garantie voor de ar

chitectonische kwaliteit van de toekomstige plein-

wanden. O o k het groen is d i t keer niet veronacht

zaamd; men heeft i n het noorden een parkje gepro

jecteerd en vele kleinere plantsoentjes z i jn m i n of 

meer regelmatig verdeeld over het plangebied. 

Zelfs aan de beplanting van de hoofdwegen i n het 

plan is de nodige zorg besteed: enkele, hier en daar 

zelfs dubbele r i j en bomen z i jn zorgvuldig met 

groene stipjes aangegeven op de plankaart. 

H A l deze motieven waren ontleend aan het u i t 

breidingsplan van Berlage voor 's-Gravenhage. B i j 

de u i tvoer ing van het plan, i n de ja ren t w i n t i g , 

bleek na tuur l i jk dat aan achttien grote openbare 

gebouwen geen behoefte was. Ook de verkaveling 

werd op veel plaatsen aangepast aan de eisen des 

t i jds , maar een aantal van de pleinen werd wel de

gelijk, z i j het i n een wat aangepaste v o r m , gereali

seerd. He t Aalsmeerplein, het Hoofddorp plein, 

het Surinameplein en het Mercatorple in z i j n daar

om te beschouwen als direct resultaat van de i n 

spanningen van Berlage om de stedebouwkundige 

p rak t i j k In Nederland te moderniseren. M a a r niet 

alleen de pleinen, ook de hpofdwegen en de woon

straten i n de wi jken die hier gebouwd werden, la

ten duide l i jk zien dat de theorie van Berlage, zoals 

geformuleerd i n beide afleveringen van "Steden

bouw", gaandeweg i n de stedebouwkundige prak

t i j k ge ïn tegree rd werd. Een samenloop van om

standigheden gaf hem de gelegenheid om de wan

den van het Mercatorplein eigenhandig te ontwer

pen, met als resultaat een stedebouwkundig en ar

chitectonisch monument dat een goed beeld geeft 

van z i j n visie op de moderne stad (afb. 17). De mo

gelijkheid hiertoe ontstond echter pas nadat de 

p lanvorming i n Amsterdam op een geheel nieuwe 

leest was geschoeid. 

m Het talent van De Klerk 
I n de kwart eeuw tussen 1893 en 1918 werd de bouw

kunst i n Nederland gedomineerd door Berlage en 

door de Architectura-groep, dat w i l zeggen Bauer, 

De Bazel, Lauweriks, K r o m h o u t en Walen

kamp.^" Hoewel deze architecten zich intens be

wust waren van de plicht om een nieuwe bouwst i j l 

voor de twintigste eeuw te ontwikkelen, bleef hun 
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werk stilistisch zeer heterogeen en lukte het geen 

van hen om werkel i jk school te maken. D i t was het 

probleem waar Keppler op doelde toen h i j i n de

cember 1913 klaagde over het weinig aantrekkelijke 

stadsbeeld dat "verenigingsbouw naast vereni

gingsbouw" had opgeleverd i n Amsterdam. Wa

lenkamp ontwierp de bebouwing aan de binnenzi j 

de van de Zaanhof; De Bazel bouwde aan het V a n 

Beuningenplein en ook de bloldcen rond het Zaan

dammerplein kregen op z i jn tekentafel gestalte; 

Berlage leverde rond 1913 diverse bi jdragen aan de 

architectuur van de volkswoning, onder meer in de 

Tolstraat, rond het Transvaalplein en b i j het Java-

plein. Geen van hen slaagde erin om een bevredi

gende en vooral toonaangevende oplossing te v in 

den voor het moderne blok huurwoningen. Kepp

ler stelde i n 1913 vast - toen z i jn moedeloosheid 

ten top was gestegen - dat de architecten er nog 

niet i n geslaagd waren het architectonisch ontwer

pen duidel i jk te relateren aan het stedebouwkundig 

plan, met "blokken a la Behrendt". 

H Niet Berlage en evenmin een van z i jn kritische 

collega's u i t de Archltectura-groep maar Mich ie l 

de Kle rk was degene die bepaalde langs welke l i j 

nen het architectonische ontwerp voor het grote 

blok huurwoningen zich zou ontwikkelen i n de pe

riode 1915-1935. De K l e r k maakte z i j n debuut als 

zelfstandig ontwerper i n igu, h i j was toen 27 jaar 

oud, met een ontwerp voor een blok huurwonin

gen aan de G a b r i ë l Metsustraat en het Johannes 

Vermeerplein . H i e r demonstreerde h i j direct al 

goed op de hoogte te z i jn van het feit dat een com

plex van vele opeengestapelde en aaneengeregen 

woningen niet alleen een architectonisch ontwerp

probleem vormt , maar dat ook stedebouwkundige 

kwaliteiten voor een zo omvangr i jk woongebouw 

vereist z i jn . I n de detaillering is nog de Engelse 

(Queen-Anne) invloed aanwijsbaar die het vroege 

werk van De K l e r k domineert en die van groot be

lang was voor de volstrekt ondogmatische wijze 

van ontwerpen die h i j later ontwikkelde. De straat-

wand aan de G a b r i ë l Metsustraat en de pleinwand 

aan het Johannes Vermeerplein laten verder zien 

dat h i j kennis had genomen van de moderne Dui t 

se opvattingen inzake de stedebouwkundige pro

blematiek van grootschalige woningbouw. 

H Z i j n eerste blok woningen werd ontworpen en 

gebouwd op het moment dat de ontwikkel ing van 

het "einheitliche Blockf ron t" i n Ber l i jn een voorlo

p ig hoogtepunt bereikte. M e n kan, aldus Walter 

Gur t Behrendt, de ommekeer die zich rond 1910 op 

architectonisch en stedebouwkundig gebied v o l - . 

t rekt i n één z in samenvatten: "Nich t das Einzel-

haus, sondern die rhythmische Reihung der H a u -

ser innerhalb eines Blocks, die architektonisch ein

heitliche Blockfront bildet das Raumelement f ü r 

die Stadtbaukunst der Gegenwart. "^' Ook i n Ber

l i j n waren rond ign nog niet veel voorbeelden van 

di t nieuwe "Raumelement" te vinden, maar de 

weinige die Behrendt kon aanwijzen hadden een 

aantal duidel i jk herkenbare gemeenschappelijke 

kenmerken: "die Idaren Dachlinien, die einheit l i

che Verwendung schwarzgrauen Ziegelmaterials 

f ü r die Dachdeckung, die glatt durchlaufende H o 

rizontale der Hauptgesimse und der energische 

Rhythmus der vorspringenden Bauglieder. "^^ 

B Deze kenmerken z i jn ook aanwijsbaar i n het 

ontwerp waarmee De K l e r k In 1911 debuteerde (afb. 

18). De straatwand aan de G a b r i ë l Metsustraat 

word t r i tmisch geleed door wisselende opeenvol

ging van de geheel onversierde muurvlakken en de 

gepaarde erkers. Deze erkers worden bekroond 

door een wi t minia tuur tympaant je dat net boven 

de gootlijst uitsteekt: zo vormt zich een licht gol

vende l i j n die het r i tme nog versterkt. Het dak 

vormt ook b i j De K l e r k een klare horizontale l i j n ; 

de bakstenen balustrade van een smal balkon bo

ven de parterreverdieping vormt een tweede hor i 

zontale l i j n . 

B De pleinwand, aan de korte zijde van het 

bouwblok, heeft stedebouwkundig een heel andere 

functie dan de straatwand: het karakter van de 

ple inruimte is statisch en niet, zoals dat van een 

straat, dynamisch. De K l e r k koos hier voor een 

symmetrische oplossing waar in de verticale l i j n tot 

dominant mot ie f wordt . H i j gaf de ru imte l i jke een

heid van straat- en ple inruimte aan door beide ge

vels aan elkaar te relateren, niet alleen door middel 

van de doorlopende horizontale l i j n van het balkon 

maar ook r i tmisch. De overgang van straat naar 

plein wordt al voor de hoek die beide gevels vor

men ingeleid door een groot muurv lak dat zich mei 

name door een hoger liggende gootlijst onder

scheidt van de straatwand. Pas na di t r i tmisch i n 

termezzo komt de beweging defini t ief tot rust i n de 

symmetrische gevel aan het plein. He t is niet zo. 
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zoals de nieuwzakelijke cr i t ic i later zouden bewe
ren, dat de straatwand en het bouwblok hierdoor 
i n een architectonisch keurs l i j f geperst werden. 
Het is precies andersom: "Erst durch die Einheit 
der Wandungen ," schreef Br inckmann , " t r l t t die 
Strasse i n Erscheinung. "^^ 

s De architectuur van De Kle rk , en z i jn erfgena

men verenigd i n de Amsterdamse School, verhulde 

i n eerste instantie geen stedebouwkundige feiten, 

integendeel; ze maakte de ontwikkel ing van de mo

derne stad tot een visueel waarneembaar gegeven 

en opende zodoende nieuwe wegen voor het stede

bouwkundige denken. Het was de architectuur van 

de straatwand, de "einheitliche Blockfassade", die 

ui teindel i jk duide l i jk maakte dat de straat, het 

bouwblok en de woonwi jk een onverbrekelijk ge

heel vormen: een geheel dat weloverwogen en met 

grote zorg ontworpen dient te worden. 

B De K l e r k was rond 1913 de enige die begreep dat 

de architectuur van de straatwand noodzakelijker

wijs iets totaal anders moest z i jn dan traditionele 

architectuur. M e t di t inzicht declasseerde h i j 

eigenlijk direct al z i jn collega's i n de Amsterdamse 

woningbouw. De blokken van z i jn hand voor de 

particuliere bouwer H i l l e en voor de woningbouw

vereniging "Eigen H a a r d " i n de Spaarndammer

buur t , ontworpen i n 1913,1914 en 1917, markeren het 

begin van een nieuw hoofdstuk i n de geschiedenis 

van de Amsterdamse volkswoningbouw - het z i jn 

stuk voor stuk virtuoze exercities met de estheti

sche mogeli jkheden van het "einheitliche Block

f ron t " (afb . 19, 20 en 21). M e t z i jn ontwerpen voor 

"Eigen H a a r d " toonde h i j niet alleen z i jn natuurta

lent voor het tekenen van straat- en pleinwanden; 

h i j begreep ook dat de maatschappelijke betekenis, 

de historische essentie van deze opdrachten, veel 

meer omvatte dan het louter zakelijke programma 

van eisen dat i n de particuliere woningbouw de 

toon aangaf. M e t de groei van de gesubsidieerde 

woningbouw, het aantreden van een socialistische 

wethouder voor de Volkshuisvesting i n het A m 

sterdamse bestuurscollege en het ontstaan van de 

Gemeentelijke Woningdienst was een nieuw t i j d 

perk aangebroken. D i t gegeven verschafte De 

Kle rk een dubbel leidmotief voor de verschijnings

v o r m van beide woningblokken. H i j ontwierp twee 

woongebouwen die zowel gedenkteken z i j n — ter 

her innering aan de s t r i jd van de arbeidersbewe

ging voor volwaardige huisvesting - als manifest 

van een komende architectuur: democratisch, 

grootsteeds en radicaal nieuw. 

a Nadat De K l e r k was overleden, i n de herfst van 

1923, verscheen nog voor de jaarwisseling een n u m 

mer van Architectura dat geheel was gevuld met her

denkingsliteratuur. Berlage, uiteraard de eerste 

spreker b i j deze gelegenheid, leverde een korte 

maar zeer betekenisvolle bijdrage. Allereerst wees 

h i j op de betekenis van Amsterdam voor de Neder

landse architectuurgeschiedenis: "Daar werd het 

nieuwe geboren; daar waren ook de grootste moge

l i jkheden van onze kunst, die i n ons land maar al 

te beperkt z i jn . I n de laatste t i j d hebben w i j allen 

daarheen geschouwd, waar, na het Scheepvaart

huis van V a n der M e y en de bruggen van Kramer , 

de grote huizenblokken van De Klerk waren te 

zien, waarmee deze architect begon aan nieuwe 

stadsgedeelten v o r m te geven. "^* 

a Berlage had goede redenen, als toonaangevend 

stedebouwkundig ontwerper, om het werk van De 

K l e r k te waarderen. Z i j n tweede uitbreidingsplan 

voor A m sterdam-Zuid anticipeerde onmiskenbaar-

op enigerlei v o r m van esthetische normalisering 

van het bouwblok. I n de toelichting b i j dit ont

werp, gedateerd maart 1915, schreef Berlage: " H e t 

zal moeten, omdat het gewenst is, die eenheid van 

straat, p le in o f stadsgedeelte niet alleen voor de ge

goede wi jken tot stand te brengen, maar ook i n de 

eigenlijke volksbuurten. Het zal kunnen, omdat de 

zorg voor de eigenlijke volkshuisvesting i n het al_-

gemeen een eis van deze t i j d is geworden en daar

toe bebouwing op uitgebreider schaal moet worden 

ter hand genomen en ook reeds ter hand genomen 
is."65 

B Dankz i j De K l e r k werd de bebouwing van A m 

sterdam-Zuid een succes. Berlage beklemtoonde 

daarom, i n 1923, vooral de stedebouwkundige bete

kenis van diens oeuvre. Hoewel ook V a n der M e y 

en Kramer genoemd worden, is de Amsterdamse 

woningbouw toch door de architectuur van De 

K l e r k onder één esthetische noemer gebracht: h i j 

"was inderdaad de grote figuur van de 'Amster

damse r ich t ing ' , het middelpunt van waarui t deze 

haar loop had genomen. Daa rom richtten w i j ons 

telkens weer naar die nieuwe stad en leidden er, 

met rechtvaardige trots, veel vreemdelingen heen, 

om ook hen de van alle tradit ie vri jgevochten ar-
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chitectuur te laten zien".^^ De K l e r k had de weg 

gewezen naar het "einheitliche Blockfront" : met 

ieder blok dat h i j had gebouwd, werd de bouw

kunst nieuw leven Ingeblazen en tegel i jkert i jd in 

spireerde z i jn werk zowel gemeentelijke diensten 

als architecten tot nieuw stedebouwkundig elan. 

m V a n belang is ook de visie die door Keppler 

werd geformuleerd. Net als Berlage was h i j van 

mening dat De K l e r k een bijdrage van grote histo

rische betekenis had geleverd. Berlage echter legde 

de klemtoon op "de nieuwe stad" i n het algemeen, 

t e rwi j l de socialist Keppler ju is t wees op beide 

blokken van "Eigen H a a r d " In de Spaarndammer

buur t . I n z i jn ogen was hier het bewijs geleverd 

van de culturele emancipatie van de arbeidersbe

weging: hier was de verenigingsbouw naar het n i 

veau van monumentale architectuur getild. Kepp

ler gunde De K l e r k alle eer die hem als architect 

toekwam, maar h i j vermeldde tevens dat deze mo

numenten beschouwd moeten worden als resultaat 

van de klassenstrijd. 

B He t uitbreidingsplan voor de Spaarndammer

buur t bood weinig o f geen gelegenheid voor verbe

tering van de volkshuisvesting, dus de voorwaar

den voor het bouwproject "Eigen H a a r d " waren 

onaantrekkelijk. Dergeli jke omstandigheden wa

ren voor de Eerste Wereldoorlog karakteristiek 

voor de stiefmoederlijke wijze waarop de volkswo

ningbouw door het stadsbestuur behandeld werd. 

Keppler accentueerde di t gegeven i n z i jn beschrij

v ing van de situering; " O p een plaats, achter een 

volkswijk met slechte naam, heeft De K l e r k enkele 

monumenten kunnen oprichten, welke de roem 

van Amsterdam tot ver bui ten Europa gebracht 

hebben." O o k de uiterst ongelukkige verkaveling 

bleek een hindernis die overwonnen kon worden. 

De K l e r k , aldus Keppler , "verklaarde dat er op het 

slechtste gedeelte nog iets behoorlijks was te bou

wen. He t leek ongelooflijk maar het prikkelde toch 

hem die kans te g e v e n " . A l d u s kreeg de architect 

de opdracht om ook voor het driehoekige terrein 

tussen de Hembrugstraat , de Zaanstraat en de 

Oostzaanstraat een blok te ontwerpen. Het plan 

kwam i n de zomer van 1917 gereed. Volgens Kepp

ler was het" een geniale oplossing van grote kunst

waarde. H i e r paste slechts medewerking tot verwe

zenl i jk ing te g e v e n " . E e n oordeel dat later door 

Reyner Banham werd onderschreven; " T o en-

counter his masterpiece, the great triangxflar block 

of flats i n the angle of the Zaanstraat i n Amster

dam, is to be whacked on the head by one o f the 

most violent architectural experiences this century 

has produced. "^^ 

M 200 meter gevellengte 
Er tekent zich een interessant contrast af tussen de 

visies van Berlage en Keppler inzake De Klerk en 

de Amsterdamse School. "De K l e r k wenste geen 

school te maken," beweerde Keppler, "maar z i jn 

invloed ondanks z i jn w i l was bijzonder groot. De 

excessen van die invloed zullen hem p i j n hebben 

gedaan. "^^ Berlage wees daarentegen met klem op 

de "Amsterdamse r ich t ing" ; i n z i jn ogen was De 

Kle rk degene die "begon aan nieuwe stadsgedeel

ten v o r m te geven" en die i n staat was om aan te 

geven hoe bebouwing en stedebouwkundig plan i n 

die "nieuwe stad" op elkaar afgestemd moesten 

worden. 

H He t meningsverschil tussen Berlage en Keppler 

was i n feite polit iek van aard. De "excessen", 

waarvan laatstgenoemde zo g i f t ig sprak, en ook de 

nieuwe stad, waarop Berlage zo trots was, waren 

nameli jk net als de verenigingsbouw tot stand ge

komen met subsidies ui t Den Haag. Door de pre

mieregeling van november 1920 ging de theorie van 

het" einheitliche Blockf ront" functioneren als o f f i 

ciële stedebouwkundige doctrine. De socialisten 

waren geen voorstanders van deze regeling want 

hierdoor werd de positie van de woningbouwvere

nigingen i n de volkshuisvesting weer verzwakt. 

A a n het verlenen van de premie waren echter 

voorwaarden verbonden die het de gemeente mo

gelijk maakten om althans de verschijningsvorm 

van de gepremieerde woningbouw te controle

ren . ' ' 

B De Amsterdamse bouwwereld, hecht georgani

seerd i n " Amstels Bouwvereeniging", reageerde 

buitengewoon slagvaardig op deze mogeli jkheid 

tot subsidie en de bijbehorende eis betreffende de 

welstand. M e n maakte h ie rb i j gebruik van een me

thode die door de Woningdienst was ontwikkeld 

voor het welstandsaspect van de tu indorpen ten 

noorden van het IJ en voor Betondorp. Jan Grata

ma schetste i n het Bouwkundig Weekblad een beeld 

van deze eerste pogingen o m i n de massawoning

bouw enige architectonische orde te scheppen. 

"Het is niet voldoende," aldus Gratama, "dat de 



zoals de nieuwzakelijke cr i t ic i later zouden bewe
ren, dat de straatwand en het bouwblok hierdoor 
i n een architectonisch keursl i j f geperst werden. 
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s De architectuur van De Kle rk , en z i jn erfgena

men verenigd i n de Amsterdamse School, verhulde 

i n eerste instantie geen stedebouwkundige feiten, 

integendeel; ze maakte de ontwikkel ing van de mo
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en opende zodoende nieuwe wegen voor het stede

bouwkundige denken. Het was de architectuur van 

de straatwand, de "einheitliche Blockfassade", die 

ui teindel i jk duide l i jk maakte dat de straat, het 

bouwblok en de woonwi jk een onverbrekelijk ge

heel vormen: een geheel dat weloverwogen en met 

grote zorg ontworpen dient te worden. 

B De K l e r k was rond 1913 de enige die begreep dat 

de architectuur van de straatwand noodzakelijker

wijs iets totaal anders moest z i jn dan traditionele 

architectuur. M e t di t inzicht declasseerde h i j 

eigenlijk direct al z i jn collega's i n de Amsterdamse 

woningbouw. De blokken van z i jn hand voor de 

particuliere bouwer H i l l e en voor de woningbouw

vereniging "Eigen H a a r d " i n de Spaarndammer
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begin van een nieuw hoofdstuk i n de geschiedenis 

van de Amsterdamse volkswoningbouw - het z i jn 
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sche mogeli jkheden van het "einheitliche Block

f ron t " (afb . 19, 20 en 21). M e t z i jn ontwerpen voor 

"Eigen H a a r d " toonde h i j niet alleen z i jn natuurta

lent voor het tekenen van straat- en pleinwanden; 

h i j begreep ook dat de maatschappelijke betekenis, 

de historische essentie van deze opdrachten, veel 

meer omvatte dan het louter zakelijke programma 

van eisen dat i n de particuliere woningbouw de 

toon aangaf. M e t de groei van de gesubsidieerde 

woningbouw, het aantreden van een socialistische 

wethouder voor de Volkshuisvesting i n het A m 

sterdamse bestuurscollege en het ontstaan van de 

Gemeentelijke Woningdienst was een nieuw t i j d 

perk aangebroken. D i t gegeven verschafte De 

Kle rk een dubbel leidmotief voor de verschijnings

v o r m van beide woningblokken. H i j ontwierp twee 

woongebouwen die zowel gedenkteken z i j n — ter 

her innering aan de s t r i jd van de arbeidersbewe

ging voor volwaardige huisvesting - als manifest 

van een komende architectuur: democratisch, 

grootsteeds en radicaal nieuw. 

a Nadat De K l e r k was overleden, i n de herfst van 

1923, verscheen nog voor de jaarwisseling een n u m 

mer van Architectura dat geheel was gevuld met her

denkingsliteratuur. Berlage, uiteraard de eerste 

spreker b i j deze gelegenheid, leverde een korte 

maar zeer betekenisvolle bijdrage. Allereerst wees 
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landse architectuurgeschiedenis: "Daar werd het 

nieuwe geboren; daar waren ook de grootste moge

l i jkheden van onze kunst, die i n ons land maar al 

te beperkt z i jn . I n de laatste t i j d hebben w i j allen 

daarheen geschouwd, waar, na het Scheepvaart

huis van V a n der M e y en de bruggen van Kramer , 

de grote huizenblokken van De Klerk waren te 

zien, waarmee deze architect begon aan nieuwe 

stadsgedeelten v o r m te geven. "^* 

a Berlage had goede redenen, als toonaangevend 

stedebouwkundig ontwerper, om het werk van De 

K l e r k te waarderen. Z i j n tweede uitbreidingsplan 

voor A m sterdam-Zuid anticipeerde onmiskenbaar-

op enigerlei v o r m van esthetische normalisering 

van het bouwblok. I n de toelichting b i j dit ont

werp, gedateerd maart 1915, schreef Berlage: " H e t 

zal moeten, omdat het gewenst is, die eenheid van 

straat, p le in o f stadsgedeelte niet alleen voor de ge

goede wi jken tot stand te brengen, maar ook i n de 

eigenlijke volksbuurten. Het zal kunnen, omdat de 

zorg voor de eigenlijke volkshuisvesting i n het al_-

gemeen een eis van deze t i j d is geworden en daar

toe bebouwing op uitgebreider schaal moet worden 

ter hand genomen en ook reeds ter hand genomen 
is."65 

B Dankz i j De K l e r k werd de bebouwing van A m 

sterdam-Zuid een succes. Berlage beklemtoonde 

daarom, i n 1923, vooral de stedebouwkundige bete

kenis van diens oeuvre. Hoewel ook V a n der M e y 

en Kramer genoemd worden, is de Amsterdamse 

woningbouw toch door de architectuur van De 

K l e r k onder één esthetische noemer gebracht: h i j 

"was inderdaad de grote figuur van de 'Amster

damse r ich t ing ' , het middelpunt van waarui t deze 

haar loop had genomen. Daa rom richtten w i j ons 

telkens weer naar die nieuwe stad en leidden er, 

met rechtvaardige trots, veel vreemdelingen heen, 

om ook hen de van alle tradit ie vri jgevochten ar-
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chitectuur te laten zien".^^ De K l e r k had de weg 

gewezen naar het "einheitliche Blockfront" : met 

ieder blok dat h i j had gebouwd, werd de bouw

kunst nieuw leven Ingeblazen en tegel i jkert i jd in 

spireerde z i jn werk zowel gemeentelijke diensten 

als architecten tot nieuw stedebouwkundig elan. 

m V a n belang is ook de visie die door Keppler 

werd geformuleerd. Net als Berlage was h i j van 

mening dat De K l e r k een bijdrage van grote histo

rische betekenis had geleverd. Berlage echter legde 

de klemtoon op "de nieuwe stad" i n het algemeen, 

t e rwi j l de socialist Keppler ju is t wees op beide 

blokken van "Eigen H a a r d " In de Spaarndammer

buur t . I n z i jn ogen was hier het bewijs geleverd 

van de culturele emancipatie van de arbeidersbe

weging: hier was de verenigingsbouw naar het n i 

veau van monumentale architectuur getild. Kepp

ler gunde De K l e r k alle eer die hem als architect 

toekwam, maar h i j vermeldde tevens dat deze mo

numenten beschouwd moeten worden als resultaat 

van de klassenstrijd. 

B He t uitbreidingsplan voor de Spaarndammer

buur t bood weinig o f geen gelegenheid voor verbe

tering van de volkshuisvesting, dus de voorwaar

den voor het bouwproject "Eigen H a a r d " waren 

onaantrekkelijk. Dergeli jke omstandigheden wa

ren voor de Eerste Wereldoorlog karakteristiek 

voor de stiefmoederlijke wijze waarop de volkswo

ningbouw door het stadsbestuur behandeld werd. 

Keppler accentueerde di t gegeven i n z i jn beschrij

v ing van de situering; " O p een plaats, achter een 

volkswijk met slechte naam, heeft De K l e r k enkele 

monumenten kunnen oprichten, welke de roem 

van Amsterdam tot ver bui ten Europa gebracht 

hebben." O o k de uiterst ongelukkige verkaveling 

bleek een hindernis die overwonnen kon worden. 

De K l e r k , aldus Keppler , "verklaarde dat er op het 

slechtste gedeelte nog iets behoorlijks was te bou

wen. He t leek ongelooflijk maar het prikkelde toch 

hem die kans te g e v e n " . A l d u s kreeg de architect 

de opdracht om ook voor het driehoekige terrein 

tussen de Hembrugstraat , de Zaanstraat en de 

Oostzaanstraat een blok te ontwerpen. Het plan 

kwam i n de zomer van 1917 gereed. Volgens Kepp

ler was het" een geniale oplossing van grote kunst

waarde. H i e r paste slechts medewerking tot verwe

zenl i jk ing te g e v e n " . E e n oordeel dat later door 

Reyner Banham werd onderschreven; " T o en-

counter his masterpiece, the great triangxflar block 

of flats i n the angle of the Zaanstraat i n Amster

dam, is to be whacked on the head by one o f the 

most violent architectural experiences this century 

has produced. "^^ 

M 200 meter gevellengte 
Er tekent zich een interessant contrast af tussen de 

visies van Berlage en Keppler inzake De Klerk en 

de Amsterdamse School. "De K l e r k wenste geen 

school te maken," beweerde Keppler, "maar z i jn 

invloed ondanks z i jn w i l was bijzonder groot. De 

excessen van die invloed zullen hem p i j n hebben 

gedaan. "^^ Berlage wees daarentegen met klem op 

de "Amsterdamse r ich t ing" ; i n z i jn ogen was De 

Kle rk degene die "begon aan nieuwe stadsgedeel

ten v o r m te geven" en die i n staat was om aan te 

geven hoe bebouwing en stedebouwkundig plan i n 

die "nieuwe stad" op elkaar afgestemd moesten 

worden. 

H He t meningsverschil tussen Berlage en Keppler 

was i n feite polit iek van aard. De "excessen", 

waarvan laatstgenoemde zo g i f t ig sprak, en ook de 

nieuwe stad, waarop Berlage zo trots was, waren 

nameli jk net als de verenigingsbouw tot stand ge

komen met subsidies ui t Den Haag. Door de pre

mieregeling van november 1920 ging de theorie van 

het" einheitliche Blockf ront" functioneren als o f f i 

ciële stedebouwkundige doctrine. De socialisten 

waren geen voorstanders van deze regeling want 

hierdoor werd de positie van de woningbouwvere

nigingen i n de volkshuisvesting weer verzwakt. 

A a n het verlenen van de premie waren echter 

voorwaarden verbonden die het de gemeente mo

gelijk maakten om althans de verschijningsvorm 

van de gepremieerde woningbouw te controle

ren . ' ' 

B De Amsterdamse bouwwereld, hecht georgani

seerd i n " Amstels Bouwvereeniging", reageerde 

buitengewoon slagvaardig op deze mogeli jkheid 

tot subsidie en de bijbehorende eis betreffende de 

welstand. M e n maakte h ie rb i j gebruik van een me

thode die door de Woningdienst was ontwikkeld 

voor het welstandsaspect van de tu indorpen ten 

noorden van het IJ en voor Betondorp. Jan Grata

ma schetste i n het Bouwkundig Weekblad een beeld 

van deze eerste pogingen o m i n de massawoning

bouw enige architectonische orde te scheppen. 

"Het is niet voldoende," aldus Gratama, "dat de 
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ontwerpen der architecten de Schoonheidscommis
sie moeten passeren. Deze commissie treedt alleen 
beoordelend op, niet scheppend. Aanslui t ing der 
blokken, totale straatwanden kunnen u i t de aard 
der zaak niet intensief genoeg door haar behandeld 
worden. Toch is voor een goed stadsbeeld vóór al
les een totaal harmonie nodig i n straat en plein
wand. "^^ 

B Er moest dus geprobeerd worden om het wel

standsaspect al in een eerder stadium van de ont-

werparbeid tot z i jn recht te doen komen. "Ge

tracht is d i t te bereiken i n 1917 i n Nieuwendammer-

ham I I over het I J , door onderlinge bespreking der 

architecten, die de daar b i j elkaar liggende blokken 

bebouwden. D i t had wel enig resultaat maar niet 

voldoende. Gevoeld werd de behoefte aan een 

hoofdleiding. Daarom is voor Bulksloterham over 

de daar bouwende architecten benoemd de heer 

Hulshoff , en later over een te bouwen complex i n 

de Watergraafsmeer, de heer Staal. Toch werd ge

meend dat ook deze methode niet geheel bevredig

de, omdat de combinatie der architecten te wil le

keurig was, aangezien z i j door de woningbouwve

renigingen werden gekozen, zonder dat deze enig 

overleg plegen omtrent de keuze der architec

ten. "^^ De volgende stap i n deze ontwikkel ing was 

toen tamel i jk voor de hand liggend: voortaan zou

den de architecten pas na de "hoofdleider" en al

leen met z i jn f iat aangewezen moeten worden. 

Vana f dat moment kon de Amsterdamse School de 

woningbouw v r i j w e l geheel beheersen - wie niet 

i n staat was of niet wilde bouwen naar het voor

beeld van De K l e r k kreeg gewoon geen opdrachten 

meer. 

s De door Gratama beschreven werkwijze werd 

v r i jwe l tegel i jkert i jd door de woningbouwvereni

gingen en door de "eigenbouwers" i n p rak t i jk ge

bracht. Hulshof f beschreef, ook in het Bouwkundig 

Weekblad, hoe h i j d i t werk had gedaan voor een 

combinatie van zeventig "eigenbouwers", allen ge

organiseerd i n "Amstels Bouwvereeniging". Het 

ging hierbi j o m de bouw van 1750 woningen in 

N i e u w - Z u i d (afb. 22). Hiertoe genoodzaakt door 

de premieregeling zochten de bouwers naar een 

aanpak die i n overeenstemming was met de nieu

we opvattingen inzake het stadsbeeld. Hulshoff , 

die al ervaring had opgedaan met dit probleem en 

die ook de juiste contacten had b i j de gemeente. 

werd om z i jn medewerking verzocht. H i j voelde er 

echter niet voor alleen te werk te gaan: "daar de 

verantwoordeli jkheid voor een dergelijke le iding 

niet door één architect te dragen zou z i j n , wendde 

ik m i j tot drie collega's met het verzoek met m i j een 

commissie te vormen. D i t waren de heren J . Gra

tama, Jan de Meyer en J .F . Staal. T o t m i j n vo l 

doening waren alle drie volkomen m i j n mening 

toegedaan, dat hier leiding moest gegeven worden, 

dat die praktisch mogeli jk was en verklaarden zij 

zich bereid hieraan een werkzaam aandeel te heb

b e n . " " 

m Hiermee waren de "eigenbouwers" dus verze

kerd van een m a x i m u m aan ervaring op het gebied 

van goed h a r m o n i ë r e n d e bebouwing. Eerst werd 

het stedebouwkundig plan van Berlage aangepast 

aan de eisen des t i jds , vervolgens werden de straat

profielen en de bebouwingshoogten bepaald, waar

b i j men ook de pleinaanleg niet veronachtzaamde. 

"E r werd van uitgegaan," zo vermeldde H u l s h o i ï 

b i jna terloops, "dat elke architect een deel van het 

complex met minstens 200 meter gevellengte i n op

dracht zou verkri jgen. "'^ De stadsarchitect stond.. 

er niet b i j stil dat "200 meter gevellengte" als archi

tectonische opdracht een opmerkel i jk nieuw feno

meen was. K laa rb l i j ke l i j k waren de theorie, gefor

muleerd door Berlage, en de prakt i jk , zoals gede

monstreerd door De K l e r k , van de "einheitliche 

Blockf ron t" al zo bekend dat een uitroepteken en • 

een verklar ing achterwege konden b l i jven . 

• Grossstadtgeist 

Deze "200 meter gevellengte" gaf aan dat Berlage 

i n december 1913 de spijker op z i jn kop had gesla

gen toen h i j voorspelde "dat de bouwkunst der toe

komst een stadskunst zal z i j n , dat haar lo t met dat 

der stadsontwikkeling moet samenvallen".' ' ' Later 

i n de ja ren t w i n t i g kreeg het overheidsoptreden i n 

de stedebouw een nog dominanter en meer inst i tu

tioneel karakter door het ontstaan van de Commis

sie-Zuid. Deze commissie bestond grotendeels u i t 

ambtenaren en was verantwoordeli jk voor de be

bouwing van Amsterdam-Zuid . Het probleem van 

de stadsuitbreidingen was toen al hoog gestegen op 

het l i js t je van bestuurlijke priori tei ten want de 

nieuwe directeur van de Dienst der Publieke Wer

ken, De Graaf, nam zelfde voorzittershamer ter 

hand. De Graaf, die een zeer bekwaam bestuurder 
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ontwerpen der architecten de Schoonheidscommis
sie moeten passeren. Deze commissie treedt alleen 
beoordelend op, niet scheppend. Aanslui t ing der 
blokken, totale straatwanden kunnen u i t de aard 
der zaak niet intensief genoeg door haar behandeld 
worden. Toch is voor een goed stadsbeeld vóór al
les een totaal harmonie nodig i n straat en plein
wand. "^^ 
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was, slaagde er in o m het beleid van diverse ge

meentelijke diensten op stedebouwkundig gebied 

efficiënt te centraliseren i n de Commissie-Zuid. 

" M e n zou kunnen zeggen," verklaarde h i j i n 1930 

i n een onderhoud met een journal is t , "dat deze 

commissie deze stad heeft gebouwd, t e rwi j l ieder 

individueel geval gebouwd is door een particulier 

architect, of een architect i n overheidsdienst. M a a r 

het verband is er gebracht door de Commissie-

Z u i d , welke alles behandelt, niet alleen de huizen, 

ook de straten, silhouetten, plantsoenen, verkeers-

kwesties, straatlantaarns, tot transformatorhuisjes 

toe."'8 

gg Toen i n 1928 de legendarische Afde l ing Stads

ontwikkel ing werd toegevoegd aan de Dienst der 

Publieke Werken veranderde er eigenlijk niets aan 

de organisatie van het stedebouwkundig werk: het 

ambtelijke overleg bleef de belangrijkste beleidsbe

palende factor, maar de medewerkers van de nieu

we afdeling kregen gaandeweg wel de gelegenheid 

om de klemtoon nog meer van de bouwkunst naar 

de stadsontwikkeling te verleggen. 

H Berlage, zo b l i j k t , voorspelde de toekomst der 

bouwkunst niet alleen aan de hand van z i j n eigen 

ervaringen In Nederland, maar citeerde i n feite 

ook b i j deze gelegenheid een Duitse auteur. Het 

boek Die Architektur der Grossstadt van K a r l Scheffier, 

dat i n 1913 was verschenen, had direct grote indruk 

op hem gemaakt. De visie op de stad die Scheffler 

i n dit boek uiteenzette, getuigt inderdaad van een 

verziende b l ik . H i j was de eerste die erop wees dat 

niet alleen de miljoenenstad Ber l i jn maar ook vele 

andere Duitse steden een periode van ongekende 

groei beleefden. Juist daarom was h i j er zo van 

overtuigd dat de toekomstige bouwkunst "eine 

Grossstadtkunst" zou z i jn ; h i j sprak i n feite al over 

verstedelijking: "Es ist f ü r den Begri-ff der moder

nen Grossstadt nicht die Kopfzah l der Bewohner 

ausschlaggebend, sondern der Grossstadtgeist. 

Dieser Geist ist es, der sich den neuen Archi tektur-

k ö r p e r baut." '^ 

H Scheffler schreef niet alleen over architectuur, 

zoals Berlage eigenlijk wel deed, maar formuleerde 

tevens enige zeer geavanceerde voorspellingen i n 

zake de ru imte l i jke opbouw van de stad als geheel. 

H i j signaleerde een ontwikkel ing die naar z i j n me

n ing zou leiden tot een vergaande differentiatie 

tussen verschillende aspecten van het stadsleven. 

' T m Zen t rum eine logisch d u r c h g e b ü d e t e C i t y , 

eine Geschaftsstadt, die den K e r n des Grossstadt-

gebildes ausmacht und die ausser den dem Ge-

schaftsleben dienenden Formen nichts zulasst, als 

die historisch bedeutsamen Telle der alten 

Stadt. "^^ De toekomstige bewoners van de stad 

zouden dan gehuisvest moeten worden i n een r ing 

van "Mietshausvorstadten, die nach innen die C i t y 

b e r ü h r e n w ü r d e n , die nach aussen vom G ü r t e l 

eines s t r a h l e n f ö r m i g ins Innere dringenden park-

artigen W a l d - und Wiesengelandes umgeben sein 

m ü s s t e n " . ^ ' O o k Scheffier pleitte dus voor het "ra

diale stelsel" van Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen. 

Deze "Disposit ion des Ganzen" bracht wel de d r in 

gende eis met zich mee dat ook het verkeerspro

bleem afdoende zou worden aangepakt, met grote 

radiaalwegen waar deze nodig z i jn en met gebruik 

van de beste verkeersmiddelen, i n de eerste plaats 

de ondergrondse.^^ 

B Net als Scheffier wees ook Leberecht Migge i n 

1913 op het proces van verstedelijking dat i n Dui ts 

land gaande was: "Deutschland ist das L a n d der 

grossen Stadte, und wenn m a n sagt, es wachst, so 

meint man seine Stadte. F ü n f z i g Stadte m i t mehr 

als 100.000 Einwohnern und eine G e s a m t b e v ö l k e -

r u n g von r u n d 14 M i l l i o n e n liegen auf einer Flache 

zusammen, so eng, wie i n keinem anderen grossen 

Lande der Erde. "^^ Jn z i jn boek Die Gartenkultur des 

20. Jahrhunderts g ing Migge na i n welke mate deze 

14 mi l joen 'mensen de gelegenheid hadden om zich, 

i n een t u i n , of althans i n een park, na gedane ar

beid aangenaam te verpozen. H i j constateerde 

ernstige tekortkomingen op di t gebied; er was veel 

te weinig openbaar groen en bovendien waren de 

meeste stadsparken door h u n aanleg volstrekt onr 

geschikt voor actieve recreatie. Gazons die niet be

treden mochten worden en bloemperken gaven de 

toon aan.^* He t werd de hoogste t i j d , aldus Migge , 

om voor de recreatie van de stedeling de vereiste 

stedebouwkundige maatregelen te t reffen. W a t 

voor soort "Gar tenpol i t ik" gewenst was, liet h i j 

zien met behulp van Engelse en Amerikaanse 

voorbeelden. " Ihre Grossstadte bergen schon ganz 

allgemein statt der wenigen obligaten 'Schmuck-

flachen', wie sie bei uns heimisch sind, eine grösse-

re Anzahl wi rk l i ch brauchbarer sogenannter Spiel-

parks. Chicago beispielsweise besass schon 1908 al-

le in 65 solcher Anlagen von 4-25 ha Grösse , m i t 
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Klubhausern, L u f t - , Brause- und Schwimmbadern 

f ü r beide Geschlechter, Laufbahnen, Wandelgan

gen, Turnpla tzen, Spielrasen, Planschbecken, 

T r i n k b r u n n e n u n d anderen schonen Dingen bis 

zum letzten Quadratmeter ausgenutzt. "^^ Enkele 

pagina's verder gaf h i j nog eens scherp aan wat er 

mankeerde aan de toenmalige Duitse stedebouw: 

"Die Sozialisierung des stadtischen G r ü n s ist eine 

der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, sie ist nicht 

mehr aufzuhalten. "^^ 

B Naast het volkspark, i n de moderne, A m e r i 

kaanse zin van het woord , waren echter nog ande

re recreatieve voorzieningen vereist, met name 

"Freiflachen". "Das ist ein Begr i f f ," merkte Migge 

op, "den w i r in Deutschland ü b e r h a u p t noch kaum 

kennen. "̂ •̂  Het ging hierbi j om een stedebouwkun

dig concept dat eveneens i n Amer ika ontwikkeld 

was. "Freiflachen" z i jn grotere landschapseenhe

den, bestaande u i t al dan niet i n cul tuur gebrachte 

terreinen die een zodanige bestemming kr i jgen dat 

er niet of nauwelijks meer gebouwd kan worden. 

Het door Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen ontwik

kelde "radiale stelsel" was i n feite een sterk gesche

matiseerde variant van het "Freiflachen"-concept 

zoals dat i n enkele Amerikaanse steden al i n de 

prak t i jk was uitgevoerd. He t meest toonaangeven

de voorbeeld vormde het "parksysteem" van 

Boston. 

B Migge beklemtoonde vooral de samenhang tus

sen de verschillende recreatieve voorzieningen die 

in Amerikaanse steden werd nagestreefd b i j de 

aanleg van openbaar groen. " I n Deutschland," 

stelde h i j vast, "stecken w i r i n Bezug auf planmas-

sige Organisation der ö f fenü iche Anlagen noch 

voUkommen i n der Kinderschuhen. "^^ I n plaats 

van de aanleg van parken over te laten aan het toe

val zou men, door middel van een "Generalplan", 

stedebouwkundige r ich t l i jnen moeten geven met 

als doel een groensysteem dat voorziet i n alles "was 

sich die Menschen der engen Grossstadt zu ihrer 

Erholung und Bewegung erdacht haben".^^ 

B Zoals duidel i jk b l i j k t u i t het boek van Migge 

had deze moderne visie op het probleem van de re

creatie nog weinig o f geen navolging gevonden i n 

de p rak t i jk van de Duitse stedebouw. I n de vooraf

gaande j a ren was al wel het nodige gepubliceerd 

over de parken In Amerikaanse steden. Zo was i n 

een brochure over het pri jsvraagprogramma voor 

Gross-Berlin al u i td rukke l i jk sprake van de "was-

serreiche Schönhe i t der markischen Landschaft". 

" l m wesentlichen," zo definieerde men de opgave, 

"handelt es sich u m ein grosszügiges Netz von 

Hauptverkehrsstrassen, von Schnellbahnen und 

Wasserwegen, u m die Freihal tung ausgedehnter 

W a l d - u n d Wlesenflachen, die Durchdr ingung der 

Baumassen m i t Parkstrassen u n d Promenaden, 

Sport- und Spielplatzen, und u m die tunlichste 

Vorherbes t immung von Platzen f ü r öffent l iche 

Bauten."9o 

B I n ign verscheen Ein Parkbuch, een catalogus, 

geschreven door Werner Hegemann, b i j een rei

zende tentoonsteUing over Amerikaanse parken. 

" I n dieser Zeit Stadtlscher Expansion," schreef de

ze auteur, "erwachst dem Parkarchitekten eine 

Mission von höchs te r kultureller Bedeutung." H i j 

zal "parksystemen" voor miljoenensteden moeten 

ontwerpen: "Der Parkarchitekt muss uns das beste 

und schöns te , das gesundeste und erhebendste aus 

dem Kreise der Natur erhalten, u n d neu schaffen, 

WO es bereits verloren ist. "^^ Hegemann beschouw

de deze stedebouwkundige opgave als een " gerade-

zu heflige Miss ion" . 

B H i j schreef ook de catalogus b i j de grote stede-

bouwtentoonstelling van igio i n Ber l i j n . He t eerste 

deel, over de prijsvraaginzendingen voor Gross-

Ber l in , verscheen i n ign; het tweede deel, b i jna 

tweemaal zo dik als het eerste, volgde i n 1913. He

gemann gebruikte het materiaal dat voor de ten

toonstefling bijeen was gebracht om een vergelij

kende analyse te maken van het verkeer en de re

creatieve voorzieningen i n Parijs, Wenen, Boeda

pest, M ü n c h e n , Keulen , Londen", Stockholm, C h i 

cago en Boston. N o g afgezien van het feit dat deze 

analyse inderdaad leerzame resultaten opleverde, 

was Hegemanns benadering i n theoretisch opzicht 

uiterst origineel, zo niet revolutionair . He t was 

niet gebruikeli jk - en gezien de beschikbare gege

vens ook problematisch - om steden onderl ing te 

vergelijken en de thematiek die Hegemann koos, 

"Verkehrswesen - Freiflachen", wees al voorui t 

naar het model van de "functionele stad" dat i n 

1933 het thema zou vormen voor het vierde congres 

van de c i A M . 

B V o o r een dergelijke functionele benadering wa

ren i n 1913 nog niet veel voorbeelden beschikbaar. 

De Fransman H é n a r d had i n 1905 een artikel gepu-
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overtuigd dat de toekomstige bouwkunst "eine 

Grossstadtkunst" zou z i jn ; h i j sprak i n feite al over 

verstedelijking: "Es ist f ü r den Begri-ff der moder

nen Grossstadt nicht die Kopfzah l der Bewohner 

ausschlaggebend, sondern der Grossstadtgeist. 

Dieser Geist ist es, der sich den neuen Archi tektur-

k ö r p e r baut." '^ 

H Scheffler schreef niet alleen over architectuur, 

zoals Berlage eigenlijk wel deed, maar formuleerde 

tevens enige zeer geavanceerde voorspellingen i n 

zake de ru imte l i jke opbouw van de stad als geheel. 

H i j signaleerde een ontwikkel ing die naar z i j n me

n ing zou leiden tot een vergaande differentiatie 

tussen verschillende aspecten van het stadsleven. 

' T m Zen t rum eine logisch d u r c h g e b ü d e t e C i t y , 

eine Geschaftsstadt, die den K e r n des Grossstadt-

gebildes ausmacht und die ausser den dem Ge-

schaftsleben dienenden Formen nichts zulasst, als 

die historisch bedeutsamen Telle der alten 

Stadt. "^^ De toekomstige bewoners van de stad 

zouden dan gehuisvest moeten worden i n een r ing 

van "Mietshausvorstadten, die nach innen die C i t y 

b e r ü h r e n w ü r d e n , die nach aussen vom G ü r t e l 

eines s t r a h l e n f ö r m i g ins Innere dringenden park-

artigen W a l d - und Wiesengelandes umgeben sein 

m ü s s t e n " . ^ ' O o k Scheffier pleitte dus voor het "ra

diale stelsel" van Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen. 

Deze "Disposit ion des Ganzen" bracht wel de d r in 

gende eis met zich mee dat ook het verkeerspro

bleem afdoende zou worden aangepakt, met grote 

radiaalwegen waar deze nodig z i jn en met gebruik 

van de beste verkeersmiddelen, i n de eerste plaats 

de ondergrondse.^^ 

B Net als Scheffier wees ook Leberecht Migge i n 

1913 op het proces van verstedelijking dat i n Dui ts 

land gaande was: "Deutschland ist das L a n d der 

grossen Stadte, und wenn m a n sagt, es wachst, so 

meint man seine Stadte. F ü n f z i g Stadte m i t mehr 

als 100.000 Einwohnern und eine G e s a m t b e v ö l k e -

r u n g von r u n d 14 M i l l i o n e n liegen auf einer Flache 

zusammen, so eng, wie i n keinem anderen grossen 

Lande der Erde. "^^ Jn z i jn boek Die Gartenkultur des 

20. Jahrhunderts g ing Migge na i n welke mate deze 

14 mi l joen 'mensen de gelegenheid hadden om zich, 

i n een t u i n , of althans i n een park, na gedane ar

beid aangenaam te verpozen. H i j constateerde 

ernstige tekortkomingen op di t gebied; er was veel 

te weinig openbaar groen en bovendien waren de 

meeste stadsparken door h u n aanleg volstrekt onr 

geschikt voor actieve recreatie. Gazons die niet be

treden mochten worden en bloemperken gaven de 

toon aan.^* He t werd de hoogste t i j d , aldus Migge , 

om voor de recreatie van de stedeling de vereiste 

stedebouwkundige maatregelen te t reffen. W a t 

voor soort "Gar tenpol i t ik" gewenst was, liet h i j 

zien met behulp van Engelse en Amerikaanse 

voorbeelden. " Ihre Grossstadte bergen schon ganz 

allgemein statt der wenigen obligaten 'Schmuck-

flachen', wie sie bei uns heimisch sind, eine grösse-

re Anzahl wi rk l i ch brauchbarer sogenannter Spiel-

parks. Chicago beispielsweise besass schon 1908 al-

le in 65 solcher Anlagen von 4-25 ha Grösse , m i t 
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Klubhausern, L u f t - , Brause- und Schwimmbadern 

f ü r beide Geschlechter, Laufbahnen, Wandelgan

gen, Turnpla tzen, Spielrasen, Planschbecken, 

T r i n k b r u n n e n u n d anderen schonen Dingen bis 

zum letzten Quadratmeter ausgenutzt. "^^ Enkele 

pagina's verder gaf h i j nog eens scherp aan wat er 

mankeerde aan de toenmalige Duitse stedebouw: 

"Die Sozialisierung des stadtischen G r ü n s ist eine 

der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, sie ist nicht 

mehr aufzuhalten. "^^ 

B Naast het volkspark, i n de moderne, A m e r i 

kaanse zin van het woord , waren echter nog ande

re recreatieve voorzieningen vereist, met name 

"Freiflachen". "Das ist ein Begr i f f ," merkte Migge 

op, "den w i r in Deutschland ü b e r h a u p t noch kaum 

kennen. "̂ •̂  Het ging hierbi j om een stedebouwkun

dig concept dat eveneens i n Amer ika ontwikkeld 

was. "Freiflachen" z i jn grotere landschapseenhe

den, bestaande u i t al dan niet i n cul tuur gebrachte 

terreinen die een zodanige bestemming kr i jgen dat 

er niet of nauwelijks meer gebouwd kan worden. 

Het door Eberstadt, M ö h r i n g en Petersen ontwik

kelde "radiale stelsel" was i n feite een sterk gesche

matiseerde variant van het "Freiflachen"-concept 

zoals dat i n enkele Amerikaanse steden al i n de 

prak t i jk was uitgevoerd. He t meest toonaangeven

de voorbeeld vormde het "parksysteem" van 

Boston. 

B Migge beklemtoonde vooral de samenhang tus

sen de verschillende recreatieve voorzieningen die 

in Amerikaanse steden werd nagestreefd b i j de 

aanleg van openbaar groen. " I n Deutschland," 

stelde h i j vast, "stecken w i r i n Bezug auf planmas-

sige Organisation der ö f fenü iche Anlagen noch 

voUkommen i n der Kinderschuhen. "^^ I n plaats 

van de aanleg van parken over te laten aan het toe

val zou men, door middel van een "Generalplan", 

stedebouwkundige r ich t l i jnen moeten geven met 

als doel een groensysteem dat voorziet i n alles "was 

sich die Menschen der engen Grossstadt zu ihrer 

Erholung und Bewegung erdacht haben".^^ 

B Zoals duidel i jk b l i j k t u i t het boek van Migge 

had deze moderne visie op het probleem van de re

creatie nog weinig o f geen navolging gevonden i n 

de p rak t i jk van de Duitse stedebouw. I n de vooraf

gaande j a ren was al wel het nodige gepubliceerd 

over de parken In Amerikaanse steden. Zo was i n 

een brochure over het pri jsvraagprogramma voor 

Gross-Berlin al u i td rukke l i jk sprake van de "was-

serreiche Schönhe i t der markischen Landschaft". 

" l m wesentlichen," zo definieerde men de opgave, 

"handelt es sich u m ein grosszügiges Netz von 

Hauptverkehrsstrassen, von Schnellbahnen und 

Wasserwegen, u m die Freihal tung ausgedehnter 

W a l d - u n d Wlesenflachen, die Durchdr ingung der 

Baumassen m i t Parkstrassen u n d Promenaden, 

Sport- und Spielplatzen, und u m die tunlichste 

Vorherbes t immung von Platzen f ü r öffent l iche 

Bauten."9o 

B I n ign verscheen Ein Parkbuch, een catalogus, 

geschreven door Werner Hegemann, b i j een rei

zende tentoonsteUing over Amerikaanse parken. 

" I n dieser Zeit Stadtlscher Expansion," schreef de

ze auteur, "erwachst dem Parkarchitekten eine 

Mission von höchs te r kultureller Bedeutung." H i j 

zal "parksystemen" voor miljoenensteden moeten 

ontwerpen: "Der Parkarchitekt muss uns das beste 

und schöns te , das gesundeste und erhebendste aus 

dem Kreise der Natur erhalten, u n d neu schaffen, 

WO es bereits verloren ist. "^^ Hegemann beschouw

de deze stedebouwkundige opgave als een " gerade-

zu heflige Miss ion" . 

B H i j schreef ook de catalogus b i j de grote stede-

bouwtentoonstelling van igio i n Ber l i j n . He t eerste 

deel, over de prijsvraaginzendingen voor Gross-

Ber l in , verscheen i n ign; het tweede deel, b i jna 

tweemaal zo dik als het eerste, volgde i n 1913. He

gemann gebruikte het materiaal dat voor de ten

toonstefling bijeen was gebracht om een vergelij

kende analyse te maken van het verkeer en de re

creatieve voorzieningen i n Parijs, Wenen, Boeda

pest, M ü n c h e n , Keulen , Londen", Stockholm, C h i 

cago en Boston. N o g afgezien van het feit dat deze 

analyse inderdaad leerzame resultaten opleverde, 

was Hegemanns benadering i n theoretisch opzicht 

uiterst origineel, zo niet revolutionair . He t was 

niet gebruikeli jk - en gezien de beschikbare gege

vens ook problematisch - om steden onderl ing te 

vergelijken en de thematiek die Hegemann koos, 

"Verkehrswesen - Freiflachen", wees al voorui t 

naar het model van de "functionele stad" dat i n 

1933 het thema zou vormen voor het vierde congres 

van de c i A M . 

B V o o r een dergelijke functionele benadering wa

ren i n 1913 nog niet veel voorbeelden beschikbaar. 

De Fransman H é n a r d had i n 1905 een artikel gepu-
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bliceerd over " la circulation dans les villes moder-

nes" met een scherpzinnige vergelijkende analyse 

tussen de verkeerssystemen van Moskou , Parijs, 

Londen en Ber l i j n . Hegemann gaf aan dat het 

pionierswerk i n Dui ts land op dit gebied was ge

daan door Eberstadt. "Es hat eine Zeit gegeben, i n 

der gewisse, durchaus nicht einflusslose Kreise die 

Fragen des Stadtebaues nicht i n letzter, sondern i n 

erster L i n i e als küns t l e r i sche Fragen aufgefassr ha-

ben. Bezeichnenderweise ist dann die Schrif t Ru -

dolf Eberstadts, die m i t ih rem Hinweis auf die 

T r e n n u n g von Verkehrs- und Wohnstrasse i n we-

senü iche r Beziehung als ein Wendepunkt i n der 

modernen Betrachtung des Stadtebaues i n 

Deutschland gelten muss, eine kommunalpol i t i -

sche Untersuchung gewesen. "^^ 

m I n de twee decennia tussen 1913 en het vierde 

congres van de c i A M i n 1933 werd de tegenstelling 

tussen "küns t l e r i sche Fragen" en "kommunalpol i -

tische Untersuchung" steeds scherper. I n Amster

dam werd i n de loop van de ja ren tw in t ig langza

merhand duide l i jk dat lang niet alle stedebouw

kundige problemen opgelost konden worden met 

het fraaie bouwblok van de Amsterdamse School. 

Keppler kreeg, als criticus van het stedebouwkun

dige werk van de Dienst der Publieke Werken , 

steeds krachtiger steun van het Nederlands Inst i 

tuut voor Volkshuisvesting en Stedebouw 

( N I V S ) . ^ ' * Mede i n verband met de recreatie van de 

stedeling was di t jeugdige inst i tuut zeer actief wan

neer het ging om het behoud van natuur- en land-

schapsschoon.95 Toen de Dienst der Publieke Wer

ken i n 1926 een plan voor Groot-Amsterdam publ i 

ceerde, richtte het N I V S z i j n kr i t iek, die moordend 

bleek te z i j n , met name op de gebreken die het ont

werp vertoonde met betrekking tot het verkeer en 

de groenvoorzieningen. M e n eiste een verkeers

plan voor de binnenstad, een behoorli jk parksys

teem en garanties voor het behoud van het natuur-

en landschapsschoon i n de periferie van de stad. 

B De kr i t iek op het" Schema-Plan Groot-Amster

dam" leidde tot een kleine politieke crisis i n de 

Raad en resulteerde i n het ontstaan van de Afde

l i n g Stadsontwikkeling b i j de Dienst der Publieke 

Werken. V a n Eesteren werd benoemd tot ontwer

per b i j de nieuwe afdeling. H i j kreeg zodoende de 

moeili jke taak om de stedebouwkundige en artis

tieke erfenis van Berlage over te nemen en tevens 

recht te doen aan de modernere stedebouwkundige 

inzichten die zich i n 1913 voorzichtig hadden aange

diend om vervolgens i n de j a ren tw in t ig meer en 

meer op de voorgrond te treden. De beperkingen 

van het gesloten bouwblok als "Raumelement i m 

Stadtbau" werden beg in ja ren dertig alom erkend, 

maar de visie van Berlage zoals geformuleerd i n 

"Stedenbouw" en gerealiseerd i n Amsterdam-Zuid 

had het stedebouwkundig denken van de Dienst 

der Publieke Werken diepgaand be ïnvloed . Nie t 

alleen de directeur van de Dienst, als voorzitter 

van de Gommissie-Zuid, maar ook Piet Kramer , 

de "esthetisch adviseur", en V a n Eesteren ze l fwa

ren bekend met alle finesses van het berlagiaanse 

stedebouwkundig denken. Achteraf beschouwd 

vormt het werk van de A f d e l i n g Stadsontwikkeling 

niet de waterscheiding tussen de "Stedenbouw" 

van Berlage en de meer planologische benadering 

zoals g e ï n t r o d u c e e r d door Hegemann, maar ju i s t 

een laatste poging tot synthese. 

B He t was i n het begin van de jaren dert ig nog. 

mogel i jk om een samenhangende visie te formule

ren inzake de stedebouwkundige ontwikkel ing die 

i n de voorafgaande veertig jaar had plaatsgevon

den. Over de ro l die het sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek, het "survey", heeft gespeeld b i j het ont

staan van de stedebouwkundige plannen van de 

A f d e l i n g Stadsontwikkeling is disproportioneel 

veel geschreven, met als gevolg dat het doorwerken 

van de esthetische ideeën die rond 1913 werden ge

formuleerd onvoldoende aandacht heeft gekregen. 

V a n Eesteren was geen onkritische bewonderaar 

van Berlage maar h i j had een open oog voor de ste

debouwkundige kwali tei ten van Amsterdam-Zuid . 

Pas veel later, toen de stedebouw meer en meer 

werd gedomineerd door planologen zonder enige 

kunsthistorische kennis, g ing de her innering aan 

de ideeën die rond 1913 zowel let terl i jk als f i g u u r l i j k 

beeldbepalend waren defini t ief verloren. De gevol

gen daarvan z i jn anno 1988 maar al te duide l i jk 

zichtbaar - Berlage is weer actueel, want "zo is 

dan nu de stedebouw tot een zuiver technisch pro

bleem teruggebracht. Geen enkel mot ie f i s van die 

oude schoonheid overgebleven".^^ 

155 



 
 

 

 Zeven keer anders 

 

 

 
Beknopte CANON van de woningcorporaties in 

Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans van Harten 



 
 

Zeven keer anders  

Woningcorporaties verkeren op een breukvlak. Hun rol staat ter 
discussie (‘terug naar de kerntaak’), er zijn plannen om corporaties 
onder directe aansturing van de gemeente te brengen en hun 
vermogens dreigen te worden afgeroomd. Met grote gevolgen. Er 
wordt dan ook gesproken van een paradigmashift of trendbreuk. 
Maar het is niet de eerste keer dat de rol van corporaties een 
fundamentele wending lijkt te krijgen. Corporaties hebben vanaf het 
begin in 1850 al meermalen hun positie ingrijpend zien veranderen. 
Voor beleidsmakers en beslissers is het zaak om lessen te trekken uit 
dit verleden. Vandaar deze beknopte canon met de zeven grootste 
veranderingen in het Nederlandse corporatiebestel: ‘zeven keer 
anders’.  
 
Terug naar de kerntaak  
Eerdere pogingen tot vergelijkbare beleidswijzigingen liepen vaak 
spaak. En de historie zelf blijkt nogal eens anders te zijn dan de 
beeldvorming daarover. Zo is de slogan ‘terug naar de kerntaak’ 
minder eenduidig dan het lijkt. Bedoeld wordt dat corporaties zich 
‘weer’ moeten concentreren op de sociale woningbouw voor de laagst 
betaalden. Maar corporaties hebben hun taak altijd breder opgevat. 
Ze stimuleerden het eigen woningbezit, in den beginne vooral in 
coöperatief verband. Later, in de jaren ’50, bouwden ze 
‘middenstandswoningen’ voor de iets beter betaalden.  
 
Weer iets later, in de jaren ’70, realiseerden ze het ‘beschut eigen 
woningbezit’. Vanaf de jaren ’90 gingen corporaties op grotere schaal 
koopwoningen bouwen. Bovendien bedienden ze tot ver in de vorige 



 
 

eeuw niet iedereen, maar vooral hun eigen leden. Dat waren 
overigens meestal niet de laagst betaalden, maar vooral de bovenlaag 
van de arbeidersklasse. Die konden immers de huur betalen. Het 
bouwen voor uitsluitend de leden werd vanaf de jaren ’50 geleidelijk 
minder. Maar pas met de privatisering van de gemeentelijke 
woningbedrijven in de jaren ’80 richtten corporaties zich zonder 
‘selectie aan de poort’ ten volle op de onderkant van de samenleving. 
Dat is nog redelijk recent.  
 
De corporaties hebben hun taak ook niet beperkt tot de ‘stenen’. Zij 
hadden vroeger nadrukkelijk aandacht voor ‘goed en beschaafd 
wonen’ van hun huurders. De woninginspectrices zijn niet voor niets 
legendarisch geworden. Zorg voor leefbare buurten, zouden we nu 
zeggen. Dat ging verder dan ‘goed huisbaas’ zijn en huurpenningen 
innen, wat het huidige kabinet voldoende lijkt te vinden. Wat dat 
betreft is wijkaanpak niet iets wat we pas sinds de ‘Vogelaarwijken’ 
kennen.  
 
‘Terug naar de kerntaak’ heeft kortom historisch gezien weinig van 
doen met beperking tot sociale woningbouw, huisvesting van de 
laagst betaalden en louter aandacht voor de ‘stenen’.  
 
Meevoetballende scheidsrechter                                                                                                                   
Sommige plannen zijn eerder beproefd, zoals het vergroten van de 
invloed van de gemeente. In de jaren ’50 konden gemeenten eigen 
voorwaarden koppelen aan de geldverstrekking, die achteraf gezien 
niet per definitie in het belang van de volkshuisvesting waren. Zoals 
de plicht voor corporaties om hun reserves tegen lage rente bij de 
gemeente te stallen. Belangrijker nog was dat de gemeente in 1993 de 



 
 

rol van ‘eerstelijns’ toezichthouder werd toegekend. Maar na vier jaar 
werd die maatregel schielijk ingetrokken. Te veel rolconflicten en 
dubbele petten. De figuur van de ‘meevoetballende scheidsrechter’ 
bleek geen succes. Het ‘partnermodel’ deed daarop zijn intrede. Het 
tijdperk van de ‘prestatieafspraken’ was aangebroken.  
 
Terugbetalingsplicht  
De verhuurderheffing die dit kabinet wil invoeren, heeft eveneens 
zijn sporen in de historie. Zo voerde het kabinet Colijn in 1934 de 
verplichting in voor corporaties om met hun ‘batige saldi’ de 
bijdragen van het Rijk terug te betalen – met terugwerkende kracht 
tot 1902. Dat gebeurde niet toevallig ook midden in een diepe 
recessie – net als nu met de verhuurderheffing. De bouwproductie 
door corporaties kreeg mede daardoor de genadeklap. De sector zou 
een zieltogend bestaan leiden tot diep in de jaren ’60.  
 
Huurbelasting                                                                                                      
Wat dit kabinet wel voor elkaar heeft gekregen, is de invoering van 
de inkomensafhankelijke huurverhoging. Eerdere pogingen van de 
ministers Schut, Udink, Brokx en Heerma om in de sociale sector 
‘gedwongen doorstroming’ van hogere inkomensgroepen op gang te 
krijgen of huurbelasting in te voeren, zijn allemaal gestrand. Al was 
het soms kantje boord, zoals het Schuts plan voor huurbelasting dat 
in 1968 pas in de Eerste Kamer sneuvelde. Ook anno 2013 was het in 
die Eerste Kamer spannend. De inkomensafhankelijke huurverhoging 
kon alleen doorgang vinden door de scherpe kantjes van de 
voornemens af te halen.  
Bovendien lijkt de maatregel slechts voor twee jaar te gelden, omdat 
het kabinet voor eind 2014 plannen voor een huursombenadering 



 
 

heeft aangekondigd. Pikant, omdat het bij de eerste invoering in 1993 
niet ging om een maximale, maar een minimale huursomstijging. Dat 
gebeurde om te waarborgen dat de financiële continuïteit van 
corporaties zeker gesteld zou worden. Dat lijkt niet de eerste 
prioriteit van dit huidige kabinet te zijn.  
 
Geheim  
Eén ding zal nooit meer gebeuren. Begin jaren ’60 hield het 
toenmalig kabinet het advies van de staatscommissie De Roos over 
de toekomst van de woningcorporaties ruim drie jaar geheim. Dat zal 
niet meer kunnen.  
 
Met de huidige communicatiemiddelen en sociale media zou het 
conceptrapport waarschijnlijk al zijn uitgelekt voordat het definitief 
was vastgesteld. Zo ging het ook met de eerste proeve van de novelle 
van minister Blok in mei 2013…  
 
Deze canon bestaat uit zeven vensters die de overgang naar een 
nieuwe periode in het bestaan van de corporaties markeren. 
Natuurlijk is die indeling voor discussie vatbaar. Ook beperkt de 
canon zich tot de rol van corporaties en is het geen compleet 
overzicht van de volkshuisvesting. Wel plaatst het de huidige 
ontwikkelingen in perspectief.  
 
Fris uw geheugen op met deze canon!  
 
Hans van Harten  
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties  
 



 
 

Beknopte CANON van de woningcorporaties 
in ZEVEN vensters 

 
 

1. 1850 – 1902 Ontstaan van private initiatieven voor bouw 
arbeiderswoningen  

 
Nachtwakersstaat loopt op zijn eind. Op veel gebieden ontstaan 
initiatieven om het lot van armlastige burgers te verbeteren, ook op het gebied 
van wonen  
1852 – oprichting eerste Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse 
Amsterdam  
Initiatieven komen van gegoede burgerij, industriëlen en vakbeweging  

Kenmerkend is zowel economische als sociale doelstelling. Met bouw 
arbeiderswoningen zou voldoende rendement gemaakt kunnen worden, met 
enige rendementsbeperking blijft huur ook nog betaalbaar voor werkende 
arbeiders  

Bouwprogramma beperkt en komt voornamelijk ten goede aan wat beter 
gesitueerden  
Bevordering eigen woningbezit via coöperatieven (vooral bij de start)  
 



 
 

 

2.  1902 – 1934 Woningwet, opkomst en neergang van 
woningcorporaties 



1902 – Invoering van de Woningwet. Rijk kan financiële steun verlenen in 
de vorm van voorschotten en exploitatiebijdragen voor woningwetbouw en 
krotopruiming  
Volkshuisvesting is ‘rijkszaak, gemeentetaak’. Rijk is bankier, gemeente 
tussenschakel  
Overheidssteun wordt opgevat als beperkt in omvang en tijd op basis van 
revolving fund- gedachte. Huurprijs zou in principe kostendekkend moeten 
zijn  
Het Rijk kan private niet winst-beogende organisaties toelaten ‘in het 
belang van de volkshuisvesting’. Deze toegelaten instellingen kunnen onder 
voorwaarden steun ontvangen  
Alleen verenigingen, stichtingen en vennootschappen kunnen toegelaten 
worden, coöperaties niet meer. Later ook vennootschappen niet meer  
Meeste corporaties zijn algemeen van karakter, slechts éénderde 
confessionele grondslag  
Bouw door corporaties is in principe bedoeld als aanvullend op privaat 
initiatief  
Politieke voorkeur voor corporatiebouw, maar gemeenten kunnen ook 
steun krijgen  
Corporaties bouwen vooral voor bovenlaag arbeidersklasse die werk heeft 
en die huur van nieuwe woning kan opbrengen. Aandacht voor ‘goed wonen’ 
van huurders  
1913 – 1922 Forse groei aantal toegelaten instellingen, van 301 naar 1.344  
Stimulans woningwetbouw door inzakkende particuliere markt vanwege 
nasleep Eerste Wereldoorlog. Aandeel in productie door corporaties en 
gemeenten stijgt tot boven 50%  
1924 – Rijk doet stap terug. Zij beperkt bijdrage en voorschotverlening tot 
krotopruiming. Productie corporaties daalt vanaf 1925 – weer - tot onder 10% 
van totaal  



 
 

3. 1934 – 1945 Crisis en stagnatie van het corporatiebestel  


Jaren ’30 wereldwijde economische crisis, enorme toename werkloosheid  
1934 - Wijziging Woningwet, vooral ingegeven door bezuinigingen 
vanwege crisis  
Corporaties moeten 80% van batige saldi aanwenden om bijdragen aan 
Rijk terug te betalen - met terugwerkende kracht tot 1902 - en restant storten 
in fonds dat wordt beheerd door gemeente  
Overige 20% mogen alleen worden besteed met goedkeuring van de 
gemeente. Corporaties hebben dus nauwelijks nog zeggenschap en beschikking 
over eigen middelen  
Verdere daling bouw corporaties en gemeente, van 5.960 in 1931 naar 1.831 
in 1937  
1940 – 1945 Tweede Wereldoorlog veroorzaakt verdere stilstand en 
verwoesting  
1902 – 1945 Productie sociale woningbouw bedraagt totaal 234.000 
woningen, waarvan 73% door corporaties, 27% door gemeenten. 
Woningwetbouw 19% van totale productie  
 
 

4. 1945 – 1965 Corporaties onder de vleugels van de overheid  


Vanaf 1945 is woningnood ‘volksvijand nummer één’. Daarop wordt een 
centraal aangestuurd volkshuisvestingsbeleid en centrale bouwprogrammering 
ingevoerd  
Bouwen, beheren en verdelen sociale huurwoningen wordt zaak van Rijk 
en gemeenten, corporaties voornamelijk kleinschalige uitvoeringsinstanties. 
Gemiddelde grootte corporaties in 1947 circa 190 woningen  
Vanaf 1947 rijksleningen en subsidieregelingen voor woningwetbouw ter 
dekking van exploitatietekorten. Huren worden gereguleerd - om lonen laag te 
houden. Uitgangspunt van in principe dekkende huren en revolving fund-
gedachte wordt losgelaten  



 
 

Subsidievoorwaarde is vorming risicofonds waarin batige saldi moeten 
worden gestort (art. 24c fonds). In de praktijk wordt dit fonds gevoed en 
beheerd door gemeente vanwege ontbrekende middelen bij corporaties  
1948 – 1958 Gemeenten nemen bankiersfunctie over van het Rijk en 
verstrekken gemeenteleningen. Zij leggen corporaties nogal eens 
leningsvoorwaarden op, zoals verplichting om hun middelen tegen lage rente 
te beleggen bij gemeente  
1947 - Particulier karakter corporaties wordt verder aangetast door 
Woonruimtewet die de woningverdeling tot gemeentelijke 
verantwoordelijkheid maakt. In de praktijk ontstaan vaak ‘gemengde stelsels’: 
deels toewijzing aan leden, deels via distributie  
Corporaties verliezen door deze maatregelen praktisch zeggenschap over 
‘hun’ woningen. Traditionele binding van corporaties met de eigen leden valt 
langzaam maar zeker weg. Ze bouwen in beperkte mate 
‘middenstandswoningen’  
Gemeentelijke woningbedrijven blijken net als voor de oorlog in de 
praktijk vooral vangnet voor minst bedeelden, onmaatschappelijke gezinnen 
en later woonwagenbewoners  
Corporaties raken in identiteitscrisis. Bestuurlijk en professioneel kader 
van toegelaten instellingen blijkt onvoldoende, bezit te kleinschalig en 
financiële armslag ontoereikend  
1945 – 1965 Totale woningwetbouw bedraagt 690.000 woningen, waarvan 
45% door corporaties. Dit aandeel is vertekend omdat in de praktijk 
gemeenten naast eigen bouw ook vaak opdrachtgever waren van 
corporatiebouw. Woningwetbouw bedraagt 53% van totale bouwproductie  
 
 

5.   1965 – 1990 Corporaties kruipen uit hun schulp  


1962 - Rapport staatscommissie De Roos bepleit in gezaghebbend advies 
meer zelfstandige rol en bestuurlijke vrijheid corporaties. Aanbevelingen 
komen deels tot uitvoering in de periode tot 1977  



 
 

1965 – Terugbetalingsplicht bijdragen voor- en naoorlogse woningbouw 
komt materieel te vervallen. Kabinet heeft met commissie De Roos wel plannen 
voor oprichting solidariteitsfonds. Vervallen terugbetaling bekrachtigd bij 
wijziging Woningwet 1977  
Corporaties blijven voor nieuwbouw afhankelijk van financiering en 
bijdragen Rijk  
1968 – Voorstel minister Schut voor invoering huurbelasting sneuvelt in 
Eerste Kamer. Latere plannen voor huurbelasting (Udink 1971, Brokx 1984) of 
gedwongen doorstroming (Heerma, 1989) halen het ook niet  
1968 – Verbreding werkgebied. Minister Schut formuleert principe ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’. Corporaties mogen met rijkssteun ook in duurdere 
segmenten bouwen  
MG 69-01 - Minister Schut legt primaat corporaties voor bouw sociale 
huurwoningen vast, met als gevolg groeiend aandeel corporaties in 
woningwetbouw  
Professionalisering werkapparaat corporaties komt op gang, door 
schaalvergroting en meer financiële armslag. Gemiddelde grootte corporaties 
in 1971 circa 900 woningen  
In de jaren zeventig stijgt bouwproductie van corporaties sterk. De 
stadsvernieuwing in de grotere steden gericht op aankoop particulier eigendom 
en renovatie komt op gang.  
Het groeikernen en groeistedenbeleid krijgt uitvoering. Corporaties 
bouwen daar de sociale huurwoningen  
Vanaf 1975 realiseren corporaties vormen van ‘beschut eigen woningbezit’ 
(later Maatschappelijk Gebonden Eigendom en Koopgarant)  
1975 – invoering Wet op de Huursubsidie – inkomensafhankelijke subsidie 
aan huurders  
1975 – Invoering dynamisch kostprijssysteem voor nieuwbouw. Levert in 50 
jaar geen exploitatieoverschot op voor corporaties. Groeiende subsidielast voor 
het Rijk  
1977 – Gewijzigde Woningwet. Artikel 59 nieuwe ‘grondwet’ voor 
corporaties. Verenigingen hebben voorkeur boven stichtingen. In de praktijk 
heeft dat weinig effect. Terugbetaling subsidies formeel vervallen, maar 
grondslag opgenomen voor oprichting Centraal Fonds Volkshuisvesting. 



 
 

Verzelfstandiging wordt vastgelegd in Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting (BTIV). Invoering van algemene bedrijfsreserve. 
Uniformering leningsvoorwaarden  
1984 – Rijksleningen woningverbetering vervallen. Oprichting 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw als garantie instituut voor 
kapitaalmarktleningen (‘uit nood geboren’)  
1985 – 1988 Bedrijfsreserves groeien snel omdat corporaties rijksleningen 
vervroegd aflossen. Herfinanciering op kapitaalmarkt tegen lagere rente 
(opbrengst € 5 miljard)  
1988 – Rijksleningen voor nieuwbouw (woningwetwoningen) vervallen. 
WSW wordt ook garantie instituut voor kapitaalmarktleningen nieuwbouw  
1988 – Groeiende bedrijfsreserves maken oprichting Centraal Fonds 
Volkshuisvesting mogelijk als solidariteitsfonds voor corporaties in nood. 
Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Rijk en corporatiekoepels  
1965 – 1990 Totale productie sociale woningbouw bedraagt 1.325.336 
woningen, waarvan 80% door corporaties. Aandeel sociale woningbouw 
bedraagt 45% van totale bouw  
1970 – 1990 Sociale huurwoningvoorraad van corporaties stijgt van 0,7 naar 
1,8 miljoen. Aantal corporaties gedaald naar 825, gemiddelde grootte neemt toe 
naar 2.250 woningen  
 
 

6. 1990 – 2008 Verzelfstandiging van corporaties krijgt vorm  


1989 - Staatssecretaris Heerma publiceert Nota Volkshuisvesting in de 
jaren ‘90  
Hoofdlijn verzelfstandiging corporaties, decentralisatie naar gemeente en 
bezuinigen op objectsubsidies - met name op de dynamische kostprijsregeling  
In jaren ’90 komt de VINEX tot uitvoering. In plaats van een groot aandeel 
sociale woningbouw in de productie wordt in veel gemeenten gekozen voor 
aandeel 30% sociale huur en 70% marktwoningen in bouwprogramma’s  



 
 

Jaren ’90 komt aandacht voor toekomst naoorlogse woningvoorraad op 
gang. Vrees is dreigende leegstand en negatieve spiraal in leefbaarheid van 
deze wijken  
1991 - Subsidies voor woningverbetering worden afgeschaft  
1993 – Verzelfstandiging corporaties wordt deels geregeld in Besluit Beheer 
Sociale Huursector (BBSH), als vervanger van het BTIV  
Van voorschriften vooraf naar toezicht op afstand en verantwoording 
achteraf  
In BBSH zijn prestatiegebieden geformuleerd. Huisvesten doelgroep, 
realiseren kwaliteit, betrekken huurders en financiële continuïteit. Later 
aangevuld met leefbaarheid, verkoop en wonen met zorg  
1993 – Gemeente wordt eerstelijns, Rijk tweedelijns toezichthouder. 
Sommige besluiten, zoals verkoop van woningen, worden ‘Besluiten van 
aanmerkelijk belang’ waarvoor gemeente toestemming moet geven  
Er komen meer mogelijkheden tot differentiatie in het huurbeleid, met 
minimale huursomstijging om financiële continuïteit corporaties te 
waarborgen  
Als bestuursmodel wordt bij corporaties Raad van Toezicht model 
mogelijk, met bezoldigd en professioneel bestuur in plaats van vrijwillige 
bestuurders  
1995 – 2010 Bij corporaties snelle ontwikkeling van RvT model, in 
combinatie met omzetting van vereniging naar stichting, met externe 
huurdersorganisatie voor overleg  
1995 – Wet Balansverkorting, ofwel bruteringswet. Corporaties en Rijk 
strepen € 30 miljard weg aan nog te ontvangen subsidies tegen zelfde bedrag 
aan nog af te lossen rijksleningen. Financiële banden worden doorgesneden. 
Grote stap naar financiële zelfstandigheid  
Vanaf 1995 – afbouw jaarlijkse bijdragen nieuwbouw. Corporaties worden 
geacht in de toekomst als revolving fund te opereren. Verschuiving naar 
huur(subject)subsidie  
1997 – 1998 Rol van gemeente als eerstelijns toezichthouder vervalt. Teveel 
rolconflicten en dubbele petten. Rol van gemeente als beleidsmaker wordt 
versterkt. Corporatie dient lokale volkshuisvestingsbeleid te respecteren. 
Nadruk op prestatieafspraken  



 
 

1997 – 1998 Rijk wordt toezichthouder, ook als uitvloeisel van het 
parlementair onderzoek Woningbeheer Limburg. Afschaffing Besluiten van 
aanmerkelijk belang, deze worden vervangen door meldingsplicht bij het Rijk. 
Centraal Fonds krijgt naast saneringstaak rol in de uitoefening van het 
toezicht. Fonds krijgt onafhankelijk bestuur  
1990 – 2000 Versnelde privatisering van gemeentelijke woningbedrijven 
naar woningcorporaties. Aantal woningbedrijven daalt van 315 in 1990 met 1,8 
miljoen woningen naar 16 in 1999 met nog slechts 2.351 woningen  
Vanaf 1995 – Corporaties gaan met verdwijnen van woningbedrijven steeds 
meer de ‘onderkant’ van de woningmarkt huisvesting bieden, zonder ‘selectie 
aan de poort’  
1998 – Afschaffing minimale huursombenadering, maximaal toegestane 
huurverhoging per woning ligt iets boven inflatie  
Vanaf eind jaren ’90 komt stedelijke vernieuwing van de naoorlogse wijken 
daadwerkelijk op gang. Corporaties en gemeenten ontwikkelen mix van 
sociale, fysieke en economische maatregelen voor verbetering van de wijken  
2000 – Staatssecretaris Remkes van Paars II publiceert Nota Mensen, 
Wensen, Wonen. De burger centraal is leidend motto. Speerpunten zijn meer 
particulier opdrachtgeverschap bij nieuwbouw, verkoop van sociale 
huurwoningen aan huurders en huurstijging niet hoger dan inflatie  
2002 – 2008 Invoering maximale huursomstijging, percentage iets boven 
inflatie. Huurstijging per woning eveneens iets boven inflatie (staffel, later vast 
opslagpercentage)  
2000 – Staatssecretaris Remkes vindt bouw door corporaties minder nodig. 
Er zijn genoeg sociale huurwoningen. Beheer daarvan is voldoende. 
Marktpartijen moeten kwaliteitsvraag bedienen. Corporaties gaan langzaam 
maar zeker woningen verkopen  
Vanaf 2002 loopt de woningmarkt langzaam vast. De Nota van 
Staatssecretaris Remkes is al snel achterhaald. Er wordt gesproken van de 
‘Nieuwe Woningnood’. Vanaf 2002 doen kabinet, gemeenten en 
huurdersorganisaties beroep op corporaties om meer te bouwen  
Vanaf 2002 versterking zelfregulering van corporatiesector, door invoering 
Aedes van AedesCode, en later governancecode. Daarnaast diverse salariscodes 
voor bestuurders  



 
 

1995 – 2008 Positieve vermogensontwikkeling bij corporaties vanwege 
onder andere lage rente, waardeontwikkeling en verkoop van woningen  
Vanaf 2005 substantiële toename van bouwproductie door corporaties. 
Sociale woningbouw is van hoge kwaliteit. Huurprijzen zijn te laag om kosten 
te dekken. Onrendabele investeringen worden vooral opgevangen uit winsten 
van de verkoop van bestaand bezit  
Verzelfstandiging brengt fusiegolf en schaalvergroting teweeg en nieuwe 
professionaliseringsslag bij bestuur en werkorganisatie. Aantal corporaties 
daalt van 825 in 1990 naar 380 in 2012, gemiddelde grootte stijgt naar ruim 
6.000 woningen  
1990 – 2008 Corporaties bouwen in deze periode ongeveer 395.000 
huurwoningen, 25% van de totale bouwproductie. Vanaf 1995 – 2008 bouwen 
corporaties aanvullend zo’n 70.000 koopwoningen  
 
 

7. 2008 – heden Corporaties in zwaar weer  


Vanaf 2008 – Corporaties komen in zwaar weer, door optelsom van 
economische crisis, politieke maatregelen naar aanleiding van diverse 
incidenten in de corporatiesector en voorgenomen kabinetsbeleid. De 
verzelfstandiging wordt ingeperkt  
Van 2007 - 2013 Kabinet stapt over op inflatievolgend huurbeleid. Dit 
vermindert mogelijkheden corporaties om investeringen te betalen uit huren. 
Prijs-kwaliteitverhouding in huursector verder onder druk. Afstand tussen 
huur en koop groter  
2008 – Minister Bos voert vennootschapsbelasting in voor 
woningcorporaties  
2008 – 2012 Kabinet voert bijzondere projectsteun in voor bevordering 
leefbaarheid in 40 wijken (‘Vogelaarwijken’), uitgevoerd door Centraal Fonds 
Volkshuisvesting. Corporaties intensiveren wijkaanpak die in veel buurten al 
eerder van de grond was gekomen  
Vanaf 2008 – Economische crisis treft Nederland. Kredietcrisis slaat over 
op de woningmarkt. Tot 2013 dalen de huizenprijzen met ruim 20%  



 
 

Vanaf 2008 – Aantal corporaties komt in financiële problemen door het 
stilvallen van de woningmarkt als gevolg van de economische crisis en 
kabinetsbeleid. Noodzaak van afwaardering bezit en grondposities  
2010 – Voornemen kabinet Rutte I tot verhuurderheffing vooral gericht op 
corporaties oplopend tot € 700 miljoen per jaar. Betekent afroming vermogens 
corporaties  
2012 – Kabinet Rutte II doet er in Woonakkoord schepje bovenop. 
Voornemen tot verhoging van verhuurderheffing oplopend naar € 1,7 miljard 
per jaar. Voorgenomen maatregelen nopen corporaties tot ingrijpende 
maatregelen. Verhoging van de huren, opvoeren van verkoop van sociale 
huurwoningen, schrappen van allerhande investeringen en drastische verlaging 
van de beheerlasten, door afstoten van taken, efficiënter werken en krimp van 
personeel  
2012 – Corporaties geven aan dat plannen hun nieuwbouw ernstig treffen. 
In 2010 bouwen corporaties nog 57% van de nieuwbouw. Instituties voorzien 
scherpe daling van nieuwbouw in de komende jaren  
2011 – Ministeriële regeling treedt in werking die vaststelt voor welke 
activiteiten staatssteun is toegestaan en stelt regels voor de woningtoewijzing. 
Corporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende huurwoningen met 
een huur onder de huurtoeslaggrens aanbieden aan huishoudens met een 
inkomen onder € 33.000. Dat betekent aanzienlijke versmalling van de 
doelgroep  
2011 – Beperking garanties voor kapitaalmarktleningen tot sociale 
woningbouw en bepaalde vormen van maatschappelijk vastgoed. Voor 
commerciële bestemmingen moeten corporaties zelfstandig op de 
kapitaalmarkt lenen  
2011 – Waarborgfonds stelt financiering afhankelijk van vooral kasstromen 
bij corporaties. Schuld moet in principe in 50 jaar kunnen worden afbetaald  
Vanaf 2008 – Diverse incidenten bij corporaties en salariëring bestuurders 
leiden tot maatschappelijke en politieke commotie  
2012 Voornemen minister Blok om toezicht onder te brengen bij aparte 
afdeling van departement van BZK. Centraal Fonds Volkshuisvesting behoudt 
saneringstaak  
2013 – Invoering Wet Normering Topinkomens  



 
 

2012 – De corporatiesector moet tenminste € 700 miljoen gaan bijdragen 
aan het oplossen van grote verliezen Vestia vanwege riskante derivaten. 
Tweede Kamer besluit tot parlementaire enquête over corporaties en het 
toezicht  
2012 – Minister Blok voert inkomensafhankelijke huurverhoging in, voor 
huishoudens met een inkomen boven € 34.000 en € 43.000. Maatregel is 
bedoeld ter gedeeltelijke compensatie van voorgenomen verhuurderheffing  
2012 – Kabinet stopt met bijzondere projectsteun voor ‘Vogelaarwijken’  
2012 – Herzieningswet woningcorporaties aangenomen door de Tweede 
Kamer. Die bevat regels over het werkterrein van corporaties, versterking van 
het interne toezicht, verplicht administratieve scheiding tussen DAEB en niet-
DAEB, nadere eisen aan fusies, verbindingen en grote investeringsbeslissingen  
2013 – Tweede Kamer stemt in met invoering van een - nog bescheiden - 
verhuurderheffing voor 2013  
2013 – Herzieningswet woningcorporaties wordt aangehouden bij de Eerste 
Kamer. Minister Blok bereidt novelle voor waarin corporaties zich zouden 
moeten beperken tot bouw en beheer van sociale huurwoningen, onder 
afsplitsing van het commercieel vastgoed, hun taak op het gebied van 
leefbaarheid wordt beperkt en zij komen onder ‘directe aansturing’ van de 
gemeente  
2008 – 2012 Corporaties verkeren politiek in zwaar weer, maar nemen 
ondertussen een steeds groter deel van de bouwproductie voor hun rekening. 
In deze periode bouwen zij 115.600 huurwoningen en 33.100 koopwoningen, 
totaal 148.700 woningen. Dat is 54% van de totale bouwproductie in 
Nederland.  
 

 



wezen, hebben toegejuicht. Ook wel heb-
ben bevorderd.

De eerste eisch, aan bouw en niet minder
aan inrichting van arbeiderswoningen te
stellen, is: soliditeit en doelmatigheid. Ar-
beiderswoningen op den voet van dewoning-
wet worden gebouwd voor meer dan één
geslacht. Soliditeit, degelijke afwerking,
vermijding bij de afwerking van moeilijk-
heden bij onderhoud, het zijn alles eerste
eischen bij arbeiderswoningbouw. Ook in-
lichting, die rekening houdt met op-
komende mogelijkheden van vereenvoudi-
ging van hel- huishouden. Waar dit alles in
arbeiderswoning-bouw wordt bereikt, wordt
veel bereikt. Elke duizend zulke woningen,
die aan den woningvoorraad worden toe-
gevoegd, verbeteren het gemiddelde ge-
halte van dien woningvoorraad. Arbeiders-
won ingbouw aldus opgevat en uitgevoerd
staal op hetzelfde peil als de arbeiders-
woningbouw in Engeland, waarover wij
spraken.

Maar het peil is toch te laag. Het af-
wijzen van architectuur, het afwijzen van
streven naar schoonheid in den arbeiders-
woning-bouw is laakbare dorheid. Er liggen
in het begriji „verbetering der volkshuis-
vesting" nog andere strekkingen dan ver-
grooting van het aantal solied gebouwde
en naar elementaire eischen van de gezond-
heidsleer ingerichte woningen. Deze strek-
king ligt aan den arbeiderswoningbouw
ten grondslag. Zij is de eerste. Zij bedoelt
het wonen der arbeiders te brengen op
menschwaardig peil, ook het wonen dei-
arbeiders zoo in te richten, dat algemeene
gezondheidsgevaren worden vermeden.
Reeds deze eerste strekking heeft, behalve
een materieele, ook zedelijke beteekenis.
De soort van de woning is van sterken in-
vloed op het leven van het gezin. Dit een
en ander wordt bereikt met woningen van
een bouw, die degelijk is, maar die van
architectuur is gespeend.

Er liggen echter in het begrip van ver-
betering der volkshuisvesting nog andere
strekkingen. De eene is deze verbetering te
doen naderen tot opvoeding van een
hoogere orde dan in het verschaffen van
redelijke woningruimte is gegeven. Zoodra
bij massa-woningbouw naar architectoni-
sche schoonheid wordt gestreefd, naarmate
daarbij architectonische schoonheid wordt
bereikt, werkt daardoor in het leven dei-
bewoners, die dag in dag uit, lange jaren,
de woning in* en uitgaan, de invloed van
schoone omgeving.

Architecturale schoonheid spreekt ster-
ker zelve dan in het woord van wie over
haar schrijven en wie over haar vertellen.
Het is in Amsterdam en zeker ook in
andere steden, waar in een aantal arbei-
derswijken architecturale schoonheid is be-
reikt, niet moeilijk om met bewoners te
sjjreken, die zeggen, dat zij ook daarom
zoo blij zijn in die wijk te wonen, omdat de
woningen zoo mooi zijn. Zij bedoelen dan
niet enkel van binnen. Zij bedoelen ook van
buiten. Zij bedoelen de woningblokken met
hun gevelversieringen, met hun poorten,
met hun verbindingen tusschen het eene
blok en het andere.

Er ligt in elk streven naar schoonheid,
dus ook in de architectuur bij massa-
woningbouw een sterk opvoedend element.
De opvoedkundige waarde spreekt ook
daarin, dat de bewoner der woning op voet
van de woningwet gebouwd, in den regel
voor architectonische verzorging op hoog
peil van den woningbouw, eenig offer heeft
te brengen. Woningbouw, die behalve doel-
matig ook architectonisch op hoog peil ver-
zorgd is — wij behoeven het niet te ver-
bergen —- is duurder dan enkel doelmatige
woningbouw, waarbij ieder streven naar
schoonheid is vermeden om de kosten.

De extra kosten van schoone architectuur
bij massa-woningbouw zijn niet buiten-
sporig, behoeven niet buitensporig te zijn.

Dr. F. M. Wibaut.
rente en aflossing
voor de bouwkosten
der woning worden

opgebracht. Hoe duurder de woning, hoe
hooger de huur. Wij hebben telkens als het
noodig was, met vreugde verdedigd, dat
voor arbeiderswoningen, wier bouw aan
hooge architectonische eischen voldoet, de
bouwkosten hooger mogen zijn dan bij
enkel doelmatigheidsbouw. Maar groot
mag het verschil niet zijn in verband met
het opbrengen der huur.

De waarde van den architect, wij weten
het allen, staat hooger, naar mate hij in
zijn sehoonheidsstreven zich steeds laat be-
heersehen door het doel, waaraan zijn
bouwwerk moet beantwoorden. De eerste-
rangs architect, die in arbeiderswoning-
bouw- schoonheid brengt, draagt zorg, dat
het verschil in kosten van den door hem
geleiden woningbouw en van den gewonen
doelmatigheidsbouw niet te groot wordt.
Waar het zoo gaat, kan worden verwacht
en moet worden bevorderd, dat de woning-
bouwvereenigingen en haar leden bereid
zijn voor schoone architectuur in den bouw
hunner woningcomplexen een klein offer in
de huur te brengen. Hier ligt nog een ander
element van de opvoedende kracht dei-
architectuur in den arbeiderswoningbouw.

Bij gemeentelijken woningbouw moet ge-
lijke behartiging van architectonische
schoonheid worden bevorderd.

De vooruitgang is, naar wij weten, niet
steeds bestendig van duur. De lijn gaat op
en neer. In de laatste jaren gaat in Neder-
land do lijn van bevordering van goede
architectuur in arbeiderswoningbouw niet
meer op, doch sterk neer. Voor arbeiders-
woningbouw is de medewerking verciseht
van het Ministerieele Departement in Den
Haag, van hetwelk de uitvoering van de
woningwet wordt verwacht. Reeds sedert
eenige jaren staat het bij dit departement
zóó, dat op medewerking voor arbeiders-
woningbouw niet kan worden gei-ekend,
indien zou kunnen worden aangetoond, dat
daarbij één cent wordt- uitgegeven, niet
door de meest dorre doelmatigheid ge-
boden. Alleen de gedachte, dat bij woning-
bouw oj) voet van de woningwet, op archi-
tectonische schoonheid, die op zijn aller-
gunstigst toch wel iets kost, zou kunnen
worden gezinspeeld, zou in staat zijn den
leider van ons departement voor volkshuis-
vesting in de lucht te doen vliegen. Oji het
oogenblik werkt de -beweging, die zich tus-
schen ongeveer 1912 en 1Ö24 kon uitleven,
nog hier en daar na. Doch deze loopt spoe-
dig dood. En men begrijpt, wat: daarna
nog, gezien de departementale leiding in
Nederland, van streven naar schoonheid bij
arbeiderswoningbouw zal komen !

Er zijn teekenen, dat het in sommige
andere landen niet beter is. In Duitschland
wordt veel aan arbeiderswoningbouw ge-
daan ; het geschiedt onder den drang der
noodzakelijkheid, maar onder zeer ongun-
stige financieele omstandigheden. En voor
wie den nieuwbouw in vele Duitsche steden
kent, is aanwijsbaar, dat zeker niet in llle
dier steden, maar toch in verscheidene, uit-
sluitend met doelmatigheid Vij dien bouw
wordt rekening gehouden. Men zou daar
geen bezwaar hebben tegen schoonheid,
wanneer zij heelêmaal niets kostte. Op dit
punt zou men allicht een nog gunstige
nuance bemerken, vergeleken bij onze
Haagsche leiding. Doch men blijkt in ver-
schillende Duitsche steden wel bezwaar te
moeten maken tegen architectonische be-
moeiingen, die, zij het procentsgewijze tot
de bouwkosten niet veel. toch wel iets
kosten.

Deze opvatting van arbeiderswoning-
bouw, ook al begrijpt men althans voor
Duitschland op het oogenblik haar oor-
zaken, is bedroevend. Zij veroorzaakt, dat
de verbetering der volkshuisvesting, dat
haar beteekenis, opvoedkundig te zijn in
den breedsten zin, bij lange na niet zoo
hoog stijgt als zij vermag. Daarom achten
wij het plicht op te komen voor do opvat-
ting, dat streven naar architectonische
schoonheid in den massabouw van arbei-
derswoningen niet staat buiten het begrip
van verbetering der volkshuisvesting. In-
tegendeel is, bij de juiste, opvatting van het
begrip van verbetering der volkshuisves-
ting, het bevorderen van architectonische
schoonheid in den massabouw van arbei-
derswoningen geboden.

Bovenstaand blok aan de Tellegenstraat is gebouwd naar plannen van de architecten De Klerk«n P. Kramer. Hier is aan het streven naar architectonische schoonheid naar ons oordeel
passende ruimte gegeven.

BOUWKUNST IN NEDERLAND. — BIJVOEGSEL VAN HET ALGEMEEN HANDELSBLAD.

VERBETERING DER VOLKSHUISVESTING
EN ARCHITECTUUR

DOOR

Dr. F.M. WIBAUT.
In een tijdperk van 10 a 15 jaar kwam in verscheidene steden van
Nederland arbeiderswoningbouw tot stand, waarbij naar schoonheid
tvas gestreefd en schoonheid werd bereikt.

De architect, die foe.
grijpt, wat zijn taak
is als ontwerper
van massabouw van
arbeiderswoningen,

moet zich allereerst
rekenschap geven,
dat zijn architectuur
niet kostbaar mag
zijn. Immers in de
huur der arbeiders-
woningen moet in
normale tijden in
het overgroote deel
der gevallen het
volle bedrag voor

een goed inrichten der woningen, over het
algemeen solide bouw. Doch een streven
naar schoonheid in den bouw, naar archi-
tectuur, trad niet of zeer zelden naar voren.
Er kwamen hier en daar enkele blokken te
staan, wier bouw van streven naar archi-
tectuur blijk gaf, doch dat was een uitzon-
dering. Gedurende ruim een tiental jaren,
beginnend ongeveer met- 1912, werd het in.Nederland anders. Nederlands beste archi-
tecten werden bij het ontwerpen en uit-
voeren van arbeiderswoningen op voet van
de Woningwet betrokken, begeerden al-
lengs ook meer er in betrokken te worden.
Eenerzijds was bij onze architecten het
besef levendig geworden, dat schoonheid
te verwezenlijken in massabouw van arbei-

HET is volstrekt niet ondenkbaar, dat
ijverige verbeteraars van de volks-
huisvesting bij het lezen van den titel

a,ï dit opstel zouden zeggen: die twee
"'Ogen hebben met elkaar niets te maken.

Omstreeks 25 jaar geleden dacht men,
Wanneer gesproken werd over verbetering
vao ,] (. volkshuisvesting eigenlijk alleen
aan Engeland, als liet land, waar met die
Jterbetering een stevig begin was gemaakt.
n Nederland was de Woningwet er wel

s-dert 1901, maar uit den aard kon zij nog
et veel resultaat hebben opgeleverd. Zij,

*6 zich geroepen gevoelden zich aan de
Veibetering der volkshuisvesting ook in ons
and te wijden, zagen toen Engeland als
*et voorbeeld. Engeland was toen inder-

De afbeelding doet zien een blok goede gemeentewoningen van de bouwvereeniging „Rochdale"
aan de Van Beuningenslraal, gebouwd door den architect v. d. Pek. die in eïk opzicht de
reputatie van een goed woningarchitect heeft verdiend. Het kenmerkende in dit blok echter

is, dat aan streven naar architectonische schoonheid geen ruimte is gelaten.

daad zulk een voorbeeld. Ten tijde van
het Woningcongros in 1907 te Londen ge-
houden, aan welks voorbereiding burge-
meester Teilegen, toen nog directeur van
Bouw- en Woningtoezicht in Amsterdam,
een belangrijk aandeel heeft gehad, was
er oj) het gebied van woningverbetering,
vooral in Londen, maar ook in verscheidene
andere groote steden van Engeland, reeds
heel wat te zien. Er waren vooral aan den
buitenkant der steden heele wijken van
arbeiderswoningen verrezen, lange rijen
Woningen van twee verdiepingen, elk voor
één gezin. Men kon ze aanzien, dat ze
solide gebouwd waren. Zij zeiden „hier
Staan we, ziet eens hoe stevig". En wie
er binnentrad verheugde zich in de goede
inrichting. Beneden een goede woonkamer,
daarnaast een keuken, waarin vaak op een
of andere vernuftige wijze badgelegenheid
[was aangebracht. Een bad in een arbei-
derswoning! Nederlandsche bezoekers, die
nie! tot de arbeidersklasse behoorden, zei-
den tot elkander „hadden wij dat thuis ook
"naar". Hoven twee of drie redelijke slaap-
kamers.

\ <iv zulke solied gebouwde woningen
stonden er dan op vele plaatsen wel 100
Haast elkander en dan 100 daar tegenover.
Er waren ook woningcomplexen met meer
verdiepingen. Daar vond men toen al tech-
nisch goed geoutilleerde waschimïchtingen
voor de bewoners. Maar de lange rijen
lage woningen waren regel.

Verbetering van de volkshuisvesting was
dit alles zonder eenigen twijfel in sterke
mate. En reeds op vrije ruime schaal.

Maar architectuur? Met architectuur had
deze verbetering van de volkshuisvesting
heelêmaal niets te maken.

Van den woningbouw in Nederland op
den voet van de Woningwet tot ongeveer
.912 of 1915 kon vrijwel hetzelfde wor-
den gezegd. Het was evenals in Enge-
land, met eenige verschillen, verbetering
van de volkshuisvesting, sterk streven naar

derswoningen een heerlijke opgave was.
Anderzijds werd gedurende eenige oorlogs-
jaren van zeer ruimen arbeiderswoning-
bouw en zeer beperkten bouw overigens, de
arbeiderswoningbouw op voet van de Wo-
ningwet vrijwel het eenige bouwwerk waar-
aan architecten hun gaven konden wijden.
Wij trachten niet te onderzoeken, welke
dezer beide factoren de machtigste was.
Doch wij stellen vast, dat in een tijdperk
van 10 a 15 jaar in verscheidene steden
van Nederland arbeiderswoningbouw tot
stand kwam, die architectonisch op hoog
peil stond, arbeiderswoningbouw, waarbij
naar schoonheid was gestreefd en schoon-
heid was bereikt.

Wij behooren tot hen, die deze verande-
ring van inzicht in wat massabouw van
arbeiderswoningen architectonisch kan

7
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