
A
m
s
t
er
d
a
m
s
e 
S
c
h
o
o
l

T
o
o
n
b
ee
ld
 v
a
n
 d

e 
N
ed
er
la
n
d
s
e 

V
o
lk
s
h
u
is
ve
s
t
in
g

Verslag van de tweede 
expertmeeting 
op 29 juni 2015

UN
ES

CO
 W

er
eld

er
fg

oe
d



Colofon
Uitgave:

Begeleidingsteam: 
Niko Koers, Richelle Wansing, Maren Sommermeier

Tekst: 
Maren Sommermeier

Vormgeving: 
Maren Sommermeier

Fotografie:
‘Open source’ internet

Dit document is te downloaden op: WENDINGEN, platform voor de 
Amsterdamse School, een website van Amsterdamse School Museum 
Het Schip 

Amsterdam, 10 september 2015



Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Insteek 
Amsterdamse School 
Volkshuisvesting 
Alternatieve overkoepelende term 
 
3. Schaalniveau 
Spaarndammerbuurt
Amsterdam  
Nederland 

4. Conclusie en vooruitblik
 
Bijlage 
OUV-criteria voor cultureel erfgoed
Deelnemerslijst

2

8
9

13
16

20
21
23
26

27

32
33
34



2

het gebouw Het Schip, dat Am-
sterdamse School en Volkshuisves-
ting in zich verenigt, een aanvraag 
voor de Voorlopige UNESCO We-
relderfgoedlijst Koninkrijk der Ne-
derlanden (in het vervolg Voorlo-
pige Lijst genoemd) in te dienen. 
De Commissie Herziening Voor-
lopige Lijst nam toen Het Schip 
niet op de Voorlopige Lijst op. Zij 
deed wel de uitspraak dat het een 
goed idee was om een Toonbeeld 
van de Nederlandse Volkshuisves-
ting op de Voorlopige Lijst op te 
nemen. Het Schip was echter vol-
gens de commissie een te zeer 
opzichzelfstaand gebouw om in 
zijn eentje als representant te vol-
doen. 

Op 29 juni 2015 heeft in Bezoekers-
centrum de Dageraad de expert-
meeting ‘Amsterdamse School/
Toonbeeld van de Nederlandse 
Volkshuisvesting als UNESCO 
Werelderfgoed’ plaatsgevonden. 
Deze werd door Amsterdamse 
School Museum Het Schip geor-
ganiseerd als vervolg op de ex-
pertmeeting in 2014  ‘UNESCO 
en de Amsterdamse School – Op 
zoek naar een toonbeeld van de 
volkshuisvesting’. Beide meetings 
hadden tot doel om een stap ver-
der richting UNESCO Werelderf-
goedstatus te zetten. 

In 2010 had het museum reeds 
een eerste stap gezet door voor 

1. Inleiding

Foto: Janericloebe
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Gemotiveerd door de uitspraak 
van de commissie heeft het muse-
um besloten om een herziene aan-
vraag voor de Voorlopige Lijst in te 
dienen. Het doel hiervan is om zo 
eventueel tussentijds of uiterlijk bij 
de volgende herziening toch op 
de Voorlopige Lijst terecht te ko-
men. In 2014 werd, om inhoudelijk 
verder te komen en het draagvlak 
voor het traject te vergroten, de 
eerste expertmeeting gehouden. 
De focus hiervan lag op de insteek 
Volkshuisvesting. Een van de con-
clusies van de meeting was dat de 
Amsterdamse School een ander 
kansrijk en wellicht zinniger thema 
voor de aanvraag zou kunnen zijn. 
Hieruit volgt dat er twee mogelijke 
insteken zijn:

1. Amsterdamse School 
2. Nederlandse 
    Volkshuisvesting

Deze thema’s kunnen echter, werd 
door de experts tijdens de tweede 
meeting herhaaldelijk benadrukt, 
niet los van elkaar gezien wor-
den. Bij de insteek Amsterdamse 
School zal, omdat het hoofdoeu-
vre uit volkshuisvestinggebouwen 
bestaat, de Volkshuisvesting al-
tijd als context genoemd moeten 
worden. Zou voor de invalshoek 
Nederlandse Volkshuisvesting ge-
kozen worden dan komt ook de 
Amsterdamse School om de hoek 
kijken, omdat de gebouwen niet 

los gezien kunnen worden van hun 
architectuur. Het museum zou bij 
de insteek Volkshuisvesting de 
voorkeur geven aan een ensemble 
bestaande uit gebouwen in Am-
sterdamse Schoolstijl en aanver-
wante stromingen. Anders zou het 
project te grootschalig worden en 
zou een andere partij de trekkers-
rol van het museum over moeten 
nemen. Uit het voorgaande volgt 
dat in een aanvraag dus altijd bei-
de elementen zullen worden mee-
genomen.

De tweede expertmeeting werd 
georganiseerd om een keuze te 
kunnen maken over de invalshoek 
van de aanvraag, oftewel welke 
van de twee thema’s het zwaarte-
punt van de aanvraag zal vormen. 
Daarvoor werden experts op het 
gebied van architectuur, volkshuis-
vesting en UNESCO Werelderf-
goed uitgenodigd. Met behulp 
van de experts werden de twee in-
steken op hun sterktes en zwaktes, 
zoals hun potentiële OUV1, het se-
lectiecriterium voor de UNESCO 
Werelderfgoedlijst, geëvalueerd.
In opvolging van de eerder ge-
noemde uitspraak van de com-
1 OUV: outstanding universal value, 
vertaald uitzonderlijke universele waarde; 
hoofdselectiecriterium voor de erfgoede-
ren die de UNESCO Werelderfgoedstatus 
toegekend krijgen, deze moeten aan de 
ene kant uitzonderlijk en daardoor onver-
vangbaar zijn en aan de andere kant van 
universele waarde voor de mensheid.
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missie is in de expertmeeting de 
optie voorgelegd om een ensem-
ble te nomineren. Gebouwen voor 
een ensemble zouden uit drie ver-
schillende schaalniveaus gekozen 
kunnen worden: 

1. Spaarndammerbuurt
2. Amsterdam (Gordel 20-40)
3. Nederland

Ook van de schaalniveaus wer-
den de sterktes en zwaktes tegen 
elkaar afgewogen. De verkeerde 
keuze zou, zo werd tijdens de ex-
pertmeeting vaker beweert, tot 
verdunning, versplintering of een 
diffuus geheel kunnen leiden. 

In voorbereiding op de expert-
meeting is een inventarisatie op-
gemaakt van de gebouwen die 
aan de twee insteken zijn te rela-

teren. Deze inventarisatie is verder 
uitgewerkt naar schaalniveau. Zo 
zijn in total vijf inventarisatielijsten 
ontstaan. Samen met een aantal 
andere documenten werden deze 
voorafgaand aan de meeting aan 
de experts als informatiepakketje 
ter beschikking gesteld. De aparte 
onderdelen ervan zijn via de on-
derstaande links in te zien:

Inventarisatielijsten

Beschrijving van het Schip voor 
de Getty Foundation

Tentatieve verkenning van de 
Amsterdamse School als kunst-
stroming

Reader expertmeeting 2014

Verslag expertmeeting 2014

http://www.amsterdamse-school.nl/themas/unesco-werelderfgoed/unesco-expertmeeting-2015/
http://www.amsterdamse-school.nl/media/534051/Getty-Foundation.pdf
http://www.amsterdamse-school.nl/media/534051/Getty-Foundation.pdf
http://www.amsterdamse-school.nl/media/534048/Amsterdamse-School-Teaser.pdf
http://www.amsterdamse-school.nl/media/534048/Amsterdamse-School-Teaser.pdf
http://www.amsterdamse-school.nl/media/534048/Amsterdamse-School-Teaser.pdf
http://www.amsterdamse-school.nl/themas/unesco-werelderfgoed/reader-unesco-expertmeeting-2014/
http://www.amsterdamse-school.nl/themas/unesco-werelderfgoed/reader-unesco-expertmeeting-2014/
http://www.amsterdamse-school.nl/themas/unesco-werelderfgoed/verslag-unesco-expertmeeting-2014/
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Expertmeeting
Amsterdamse School/Toonbeeld van de 
Nederlandse Volkshuisvesting
als UNESCO Werelderfgoed

Locatie: Bezoekerscentrum De Dageraad van Amsterdamse 
School Museum Het Schip
Datum: 29 juni 2015

De Dageraad is een sociaal woningbouwcomplex dat in 1920 
door Michel de Klerk en Piet Kramer als onderdeel van Plan Zuid 
ontworpen werd. Volgens sommige bronnen hoort het tot de es-
thetische hoogtepunten van de Amsterdamse School1. Omdat 
het op beide insteken goed aansluit wordt overwogen om het 
op te nemen in het ensemble voor de herziene aanvraag voor de 
Voorlopige Lijst. Vanuit die gedachte werd de expertmeeting in 
de ruimtes van het bezoekerscentrum van Amsterdamse School 
Museum Het Schip, dat in De Dageraad gevestigd is, georgani-
seerd.

Het programma van de meeting zag er als volgt uit:

• Welkomstwoord 
   Door Louis Genet
• Inleiding 
   Door Niko Koers
• Plenaire discussie over de insteek : 
   Amsterdamse School vs. Volkshuisvesting
   Geleid door Henk van Veldhuizen en Ferdinand Vreugdenhil
• Plenaire discussie over de schaal: 
   Spaarndammerbuurt, Amsterdam/Gordel ‘20-’40 of Nederland
   Geleid door Henk van Veldhuizen en Ferdinand Vreugdenhil
• Conclusie en vooruitblik 
   Door Vladimir Stissi

1 Roel Griffioen “De Dageraad - archipedia” 
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=247, 
geraadpleegd 4 augustus 2015.
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2. Insteek
De juiste insteek voor de aanvraag te kiezen blijkt niet zo makkelijk te 
zijn als het op het eerste gezicht lijkt. Om een weloverwogen keuze te 
kunnen maken is in de expertmeeting geprobeerd voor de verschillen-
de opties o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

• Wat is de uitzonderlijke en universele waarde voor de mensheid?
• Op welke OUV-criteria1 zou de insteek aan kunnen sluiten?
• In welke attributes2 komt de OUV tot uitdrukking?
   De door de UNESCO commissie voorgestelde attributes zijn:
 • Vorm en design
 • Materialen en stof
 • Gebruik en functie
 • Tradities, technieken en management systemen
 • Locatie en omgeving
 • Taal en andere vormen van immaterieel erfgoed
 • Geest en sfeer
 • Andere interne/externe aspecten
• In hoe ver past de insteek bij het actuele nationale 
   Werelderfgoedbeleid?
   Momenteel zijn de nationale thema’s:
 • Nederland-Waterland
 • Nederland in de Gouden Eeuw 
 • De Nederlandse bijdrage aan modernisering in de 20ste eeuw
 • Nederland als burgerlijke samenleving
 • Internationaal
• In hoe ver zou de insteek kunnen inspelen op de op de Wereld-
   erfgoedlijst ondervertegenwoordigde categorie Modern Heritage?3

 
 

1 Voor de OUV-criteria zie bijlage
2 Attributes: in het kader van de UNESCO Werelderfgoed conventie gaat het om 
kenmerken, elementen of aspecten van een property, waarin de OUV tot uitdrukking 
komt.
3 Voor meer informatie over ondervertegenwoordigde categorieën zie de ICOMOS 
studie Filling the Gaps - an Action Plan for the Future.  
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De Amsterdamse School is een 
expressionistische architectuur- en 
kunststroming die van 1910 tot 
1930 haar bloeiperiode had. Een 
bijzonder kenmerk van de stijl was 
dat de focus op de uiterlijke ver-
schijningsvorm lag i.p.v.  de functi-
onaliteit van de gebouwen. 
Bekende aan de stijl gerelateerde 
architecten zijn Michel de Klerk, 
Joan van der Mey en Piet Kramer.
Door sommigen wordt de Am-
sterdamse School ook als sociale 
beweging gezien. Hiervoor zijn 
echter geen betrouwbare bronnen 
beschikbaar.
 

Evaluatie sterktes, zwaktes en 
OUV
Tijdens de expertmeeting zijn er 
veel sterktes, maar ook zwaktes 
van de Amsterdamse School als in-
steek voor een herziene aanvraag 
voor de Voorlopige Lijst naar vo-
ren gekomen. 

Ervoor spreekt volgens de experts 
dat de Amsterdamse School als 
expressionistische     architectuur- 
stroming een expliciet herkenbare 
ingang is. Zij was een van de eer-
ste uitingen van de moderniteit 
en haar vernieuwende en polari-
serende karakter weerspiegelt de 
toenmalige tijdsgeest. In de ge-
bouwen komen het sterke gevoel 
van optimisme en vooruitgang 
van het begin van de 20ste eeuw 

Amsterdamse 

School

Foto: Botterman Foto: Roel Wijnants

Foto: Drobm

Foto: Richard 
Keijzer
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tot uitdrukking. Zij weken van de 
gangbare normen in de architec-
tuur af en vormden in het stads-
beeld een breuk met de conven-
tionele 19de eeuwse architectuur. 
Toch of juist daarom werd de stijl 
door de Gemeente Amsterdam 
en woningcorporaties als middel 
gebruikt om het toen gehanteer-
de ideaal van een stadsbeeld te 
realiseren. De daaruit resulterende 
vormgeving van straatwanden en 
bouwblokken was uniek voor die 
tijd.
 
De gerealiseerde volkswoning-
blokken in Amsterdamse Schools-
tijl hadden een polariserend ef-
fect. Niet zo zeer vanwege de 
vormgeving, maar vanwege de 
functie. Ten gevolge van de Wo-
ningwet werden toen veel wo-
ningen voor arbeiders gebouwd. 
Vanuit verschillende hoeken uit 
de samenleving kwam kritiek op 
de hoge investeringen die eraan 
te wijten waren dat de architecten 
meer oog voor de schoonheid dan 
voor de functionaliteit van de ge-
bouwen hadden. 

Door de focus van functionaliteit 
naar schoonheid te verschuiven 
heeft de Amsterdamse School een 
grote bijdrage aan de emancipa-
tie van het vak geleverd. Na een 
periode van vergetelheid werd 
de stroming in de jaren 80 en 90 
in Nederland herontdekt en ge-

rehabiliteerd. Vandaag spreekt 
de architectuur in Nederland nog 
steeds tot de verbeelding. 
Het effect in het buitenland is he-
laas onvoldoende onderzocht. 

Twee belangrijke en bijzondere 
uitgangspunten die aan de Am-
sterdamse School als kunstbewe-
ging toegeschreven worden, maar 
waarvoor tot nu toe niet voldoen-
de bewijs beschikbaar is, zijn so-
ciale gelijkheid en de opvoeding 
van de arbeider. Het verhaal gaat 
dat volgens de leden van de Am-
sterdamse School kunst in alle 
vormen, architectuur inbegrepen, 
voor iedereen moest zijn. Dit zou 
een reden kunnen zijn, waarom  
de leden bijvoorbeeld sieraden 
niet alleen van goud en zilver maar 
ook van blik vervaardigden. 
De opvoedende gedachte, zo 
wordt verteld, was de aanleiding 
om zich met de vormgeving van  
boekomslagen te bemoeien. Door 
de mooie vormgeving moesten 
de arbeiders gemotiveerd worden 
om meer te lezen. 
Op het gebied van architectuur 
is er het gerucht dat de ramen in 
de Dageraad speciaal zo hoog in 
de muur werden ontworpen, dat 
de huisvrouwen niet meer uit de 
ramen konden hangen en hun fo-
cus naar binnen verplaatsten. Als 
eindresultaat van alle bemoeiin-
gen, zo de geruchten, moesten de 
arbeiders een beter leven leiden. 
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Op de ontwerpen van Michel de 
Klerk, Joan van der Mey, Piet Kra-
mer en collega’s waren een aantal 
omgevingsfactoren zoals stad en 
streek en andere kunstvormen van 
invloed. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de gebouwen die vandaag tot 
de Amsterdamse School gerekend 
worden grote diversiteit qua uiter-
lijk vertonen. Het is bijvoorbeeld 
vrij lastig om voor te stellen dat 
Het Schip en het Scheepvaarthuis 
in een en dezelfde architectuurstijl 
zijn vormgegeven. 
 
De functionele diversiteit van de 
Amsterdamse School gebouwen 
laat zien dat de architectuurstijl 
ook zonder de volkshuisvesting 
ontstaan zou zijn. Echter werd het 
grootste deel ervan in het kader 
van stedenbouwkundige concep-
ten en de volkshuisvesting gerea-
liseerd. De meeste gebouwen zijn 
dus zonder deze context niet te 
begrijpen. 

De Amsterdamse School is zelfs 
voor de experts een vrij lastig in 
te kaderen architectuurstroming. 
Er is geen algemeen aanvaarde 
definitie voor de term en er is ook 
geen eenduidigheid over wat op 
het niveau van architectuur ken-
merken zijn die elk gebouw dat 
tot die stroming gerekend wordt 
zou moeten vertonen. Aan de ene 
kant is het bijzonder dat een archi-
tectuurstroming een zo grote di-

versiteit heeft voortgebracht. Aan 
de andere kant maakt dit het for-
muleren van een heldere aanvraag 
voor de Voorlopige Lijst  vooral op 
het gebied van de attributes lastig. 
Verder zou, omdat dit het sterkste 
argument voor de OUV is, nader 
onderzoek uitgevoerd moeten 
worden naar de mogelijke socia-
le gedachte achter de werken van 
de Amsterdamse School leden. 
De potentiële OUV zou pas na het 
opstellen van een heldere defini-
tie van de Amsterdamse School 
bepaald kunnen worden. Aan de 
hand daarvan zouden dan de ge-
schikte OUV-criteria, attributes en 
daaruit voortvloeiend een ensem-
ble gekozen kunnen worden.  

Zou bewezen kunnen worden dat 
bij de ontwerpen van de Amster-
damse School architecten inder-
daad de sociale gedachte een 
rol speelde, dan zou deze insteek 
goed bij het UNESCO Werelderf-
goedprogramma aansluiten en een 
kansrijke aanvraag vormen. Bij het 
opzetten van het Werelerfgoed-
programma werd als uitgangs-
punt genoemd dat gebouwen 
op de Werelderfgoedlijst normen 
en waardes vertegenwoordigen 
moeten die binnen een bepaalde 
samenleving een grote rol spelen 
of hebben gespeeld. De gedach-
te over sociale gelijkheid en op-
voeding van de arbeider zou ook 
aansluiten bij het nationale thema 
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Nederland als burgerlijke samen-
leving. De nationale thema’s wer-
den door het Rijk als selectiekader 
voor Werelderfgoednominaties 
opgesteld. Bij de selectie van ge-
bouwen voor het ensemble zou er 
dan op moeten worden gelet dat 
zij deze gedachte representeren. 
Andere toevoegingen zouden tot 
verdunning leiden. 

Amsterdamse School Museum Het 
Schip zou met een aanvraag met 
de insteek Amsterdamse School, 
afhankelijk ervan welke gebou-
wen eraan toegevoegd worden, 
op de OUV-criteria  IV en I kunnen 
scoren. Zou de sociale gedach-
te aangetoond kunnen worden, 

dan zou de focus op criterium IV 
liggen. Worden niet genoeg be-
trouwbare bronnen gevonden, 
dan zou de focus naar criterium I 
verschuiven. Hierbij gaat het erom 
dat een property een bijzonder 
voorbeeld van een stijl is die een 
hoog intellectueel  of symbolisch 
gehalte vertoont, zoals een hoog 
niveau van artistieke, technische 
of technologische vaardigheden. 
Deze kenmerken van de Amster-
damse School zouden makkelijker 
door betrouwbare bronnen on-
derbouwd kunnen worden. Echter 
zou hier, vanwege het grote aantal 
gebouwen dat voor criterium I in 
aanmerking komt, een vergelijken-
de analyse veel tijd vergen.
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Gedurende de 19de eeuw zijn als 
gevolg van de industrialisering 
veel mensen van het platteland 
naar de stad verhuisd. De vraag 
naar woonruimte steeg daardoor 
enorm. Als gevolg van de beperkt 
beschikbare woonruimte kwamen 
veel mensen, vooral uit de arbei-
dersklasse, in precaire woonsitu-
aties terecht. Het initiatief tot het 
verbeteren van de situatie werd 
eerst door woningcorporaties en 
in 1902, met het in werking treden 
van het woningwet, ook door het 
Rijk genomen. De politieke term 
volkshuisvesting heeft betrekking 
op het  verantwoord huisvesten 
van de bevolking.

Evaluatie sterktes, zwaktes en 
OUV
Door de Commissie Herziening 
Voorlopige Lijst werd in 2010 ge-
adviseerd om op zoek te gaan 
naar een Toonbeeld van de Volks-
huisvesting. Voor de insteek Volks-
huisvesting spreken dan ook een 
aantal argumenten. De woningwet  
zou qua tijd een besloten kader 
voor deze insteek kunnen bieden. 
De wet moest ervoor zorgen dat 
iedereen een goede woning zou 
krijgen. Dat daaraan ook in steden 
gewerkt werd was voor die tijd 
uniek. In andere landen gebeur-
de dit hoofdzakelijk op het platte-
land. Met dit ideaal als uitgangs-
punt werden, ook al voor het in 
werking treden van de Woning-

Nederlandse 

Volkshuis-

vesting

Foto: Annemarieke 
Verheij

Foto: Gert-
Jan Lobbes

Foto: Tasseroni

Foto: Richard 
Keijzer

Foto: Gert-Jan 
Lobbes
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wet, woningcorporaties opgericht. 
Tijdens de expertmeeting werd 
meerdere keren benadrukt dat 
de geschiedenis van de corpora-
ties wereldwijd uniek en specifiek 
Nederlands is. Woningen, die aan 
bepaalde eisen voldeden, werden 
niet alleen voor de tweede, maar 
ook voor de derde klasse ge-
bouwd. Door de verwezenlijking 
van het ideaal werd aan de verhef-
fing van de arbeider gewerkt. Voor 
de eerste keer werd in het stads-
beeld een groep verbeeld die er 
eerder niet in terug te vinden was. 
Daardoor manifesteerde de volks-
huisvesting zich in de architectuur 
en reflecteren deze gebouwen het 
enorme vooruitgangsgevoel van 
het begin van de 20ste eeuw. Als 
dit aangevoerd wordt bij de bere-
denering van de OUV, moet deze 
periode als selectiecriterium voor 
het ensemble strikt aangehouden 
worden.

Het kiezen van de gebouwen voor 
de insteek Volkshuisvesting zou 
lastiger worden dan voor de in-
steek Amsterdamse School. De 
hoogtepunten van de Volkshuis-
vesting moeten nog geïnventari-
seerd worden. Volgens de experts 
zijn de inventarisatielijsten die 
opgesteld werden ten behoeve 
van de meeting  nog te beperkt 
qua periodisering. De experts 
verwachten echter dat er weinig 
architectonische topstukken tus-

sen de volkshuisvestinggebou-
wen zullen zitten en daarom het 
toevoegen van gebouwen mak-
kelijk tot verdunning zou kunnen 
leiden. Een uitzondering vormen 
Het Schip en De Dageraad. Tot 
nu toe is nog niet helder gede-
finieerd wat een topstuk van de 
volkshuisvesting kenmerkt. Hierbij 
moet nogmaals genoemd worden 
dat de term geen betrekking mag 
hebben op de schoonheid van de 
gebouwen, omdat dit geen se-
lectiecriterium van de Werelderf-
goedcommissie is. Een ander punt 
van aandacht is dat de volkshuis-
vesting gebouwen in een aantal 
stijlen heeft voortgebracht. Als er 
alleen volkshuisvestinggebouwen 
in Amsterdamse School stijl in het 
ensemble terecht komen, moet dit 
goed beargumenteerd worden. In 
eerste instantie werd tijdens de 
expertmeeting voorgesteld om 
de keuze voor de insteek Volks-
huisvesting door het gedeelde 
gedachtegoed over de ‘verheffing 
van de arbeider‘ te verantwoor-
den. Zoals reeds genoemd is tot 
nu toe echter niet bewezen dat de 
architecten ook vanuit die gedach-
te hun ontwerpen maakten. 

Met betrekking tot de term volks-
huisvesting heerst onder de ex-
perts onenigheid of het hierbij 
alleen om corporatiebouw gaat. 
Dit dient dus nog nader gede-
finieerd te worden, voordat ver-
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dere stappen richting aanvraag 
gezet kunnen worden. Tijdens 
de discussie lijkt Volkshuisvesting 
als insteek kansrijker dan Am-
sterdamse School. Echter wordt 
door de experts ook gezegd dat 
Volkshuisvesting alleen geen her-
kenbare ingang is, omdat de ge-
bouwen in het stadsbeeld vooral 
als expressionistische gebouwen 
zichtbaar zijn. Hieruit blijkt het be-
lang van een duidelijke scheiding 
tussen onderwerp en context. De 
volkshuisvesting is ontstaan vanuit 
veranderende gedachtes over de 
woonomstandigheden van de ar-
beiders. Daarom kan deze niet als 
apart fenomeen beschouwd wor-
den en moet volgens enkele ex-
perts samen met de Woningwet, 
stadsontwikkeling en woningpro-
ductie als context dienen.

De insteek Volkshuisvesting sluit 
goed aan bij het Werelderfgoed-
programma, omdat properties die 
op de Werelderfgoedlijst terecht 
komen een materiële weerslag 
van idealen, waardes en normen 
zijn die in een samenleving in een 
bepaalde periode heersten. De 
volkshuisvestinggebouwen zou-
den hier dus de materiële weer-

slag zijn van het ideaal van soci-
ale gelijkheid op het gebied van 
woonruimte en de daaruit voort-
vloeiende woningcorporaties en 
de woningwet. Als zo de OUV be-
redeneerd wordt zou de voor de 
aanvraag gehanteerde definitie 
van Volkshuisvesting moeten in-
houden dat de gebouwen na 1901 
zijn ontstaan en corporatiewonin-
gen zijn. 

Voor een vergelijkende analyse 
zou ruim geput kunnen worden 
uit het nominatiedossier van ‘Die 
Siedlungen der Moderne’ in Ber-
lijn. Deze property, bestaande uit 
zes wijken met sociale woning-
bouw staat reeds op de Werelderf-
goedlijst (voor meer informatie z. 
p. 31). Ook zouden experts die bij 
de nominatie betrokken geweest 
zijn geraadpleegd kunnen worden 
over hun aanpak. Het dossier zou 
verder een uitgangspunt kunnen 
bieden om de verbindingen van 
de Nederlandse volkshuisvesting 
met het buitenland nader te on-
derzoeken. Een aanvraag met de 
insteek Volkshuisvesting zou mo-
gelijk op de OUV-criteria III, IV en 
V kunnen scoren. 
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Tijdens de discussie worden door 
de experts een aantal elementen 
genoemd die in verbinding met 
de geïnventariseerde gebouwen 
staan en bijzonder zijn. Samen 
lijken zij zelfs uniek en zouden 
de basis kunnen vormen voor de 
OUV.  

Unieke conjunctuur
De elementen moeten binnen de 
bredere context van de moderni-
sering aan het eind van de 19de 
eeuw in Nederland worden ge-
zien. Deze bracht vernieuwingen 
met zich mee op allerlei gebieden, 
zoals elektriciteit en waterhuishou-
ding. Er ontstonden voor het eerst 
groendiensten, waterdiensten, 
riooldiensten, ontwerpdiensten 
en stedenbouwkundige diensten. 
Het ontstaan ervan is niet specifiek 
Nederlands, maar het is bijzonder 
dat de diensten in Amsterdam 
de werkelijke macht naar zich toe 
trokken. Zij slaagden erin particu-
lieren onder hun controle te krij-
gen en deze op sommige vlakken 
in en ook uit te schakelen. 
Eind 19de eeuw werd ook het pro-
bleem zichtbaar dat er te weinig 
leefbare woonruimte was. Vooral 
de laagste klasse woonde onder 
heel armoedige omstandigheden. 
Dit probleem speelde en speelt 
nog steeds op sommige plekken 
op de wereld. Het heeft dus een 
universeel karakter. Bijzonder is de 
manier waarop hier in Nederland 

Alternative 

Over-

koepelende

Term

Foto: Eigen Haard
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ermee omgegaan werd. Er ont-
stond langzamerhand bij allerlei 
groeperingen in de samenleving 
het ideaal van sociale gelijkheid. 
De laagste klasse, vooral bestaan-
de uit arbeiders, moest verheven 
worden. Daaraan werd op verschil-
lende terreinen gewerkt, waaron-
der de woonruimte.

Al voor het begin van de 20ste 
eeuw ontstonden woningcorpora-
ties, die werkzaam  waren op het 
gebied van de volkshuisvesting. 
Hun doel was om betaalbare en 
leefbare woonruimte voor de laag-
ste klasse te scheppen. De op-
gave om sociale woningbouw te 
bouwen was toen volstrekt nieuw. 
Het resultaat ervan, de corporatie-
gebouwen, is op zich niet uniek. 
In dezelfde periode gingen ook in 
andere landen zoals Engeland en 
Duitsland woningcorporaties aan 
de slag. De geschiedenis van de 
woningcorporaties in Nederland, 
werd door de experts benadrukt, 
is echter wel uitzonderlijk. 

Het vooruitgangsideaal van de 
woningcorporaties sloot, toen in 
1902 de Woningwet in werking 
trad, op de politieke ontwikkelin-
gen in Nederland aan. Dergelijke 
wetten werden ook in andere lan-
den gehanteerd, maar het ingrij-
pende karakter van de uitvoering 
van de wet is bijzonder en gaat 
verder dan bijvoorbeeld in Enge-

land. De wet gaf aanzet tot ruimte-
lijke ordening. In Amsterdam werd 
door de gemeente geprobeerd 
om de stad in een keer vorm te 
geven, waarvoor een grote hoe-
veelheid financiële middelen be-
schikbaar kwamen. 

Het vrijkomen van deze midde-
len maakte het mogelijk om ge-
bouwen zoals het Amsterdamse 
School gebouw Het Schip te rea-
liseren. Daarvoor werd in econo-
mische, sociale zin op minimalisti-
sche wijze gebouwd. De bouw van 
Het Schip, ook arbeiderspaleis ge-
noemd, was erg omstreden. Aan 
de ene kant had de architectuur 
een voorbeeldwerking, maar aan 
de andere kant was er veel kritiek 
op de hoge kosten voor een ge-
bouw dat voor arbeiders bedoeld 
was.  

Stadsvormgeving 
De combinatie van architectuur, 
ambacht, kunst, volkshuisvesting 
en stedenbouw met als uitgangs-
punt het maatschappelijk, socia-
listisch en corporatistisch ideaal, 
in combinatie met de politieke 
omstandigheden, wordt tijdens 
de expertmeeting aangemerkt als 
uniek.  Dit ideaal zou mogelijk ook 
als overkoepelende term kunnen 
dienen voor de aanvraag.

Meerdere keren werd de beïnvloe-
ding van de factoren door elkaar 
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in een cirkelgang omschreven 
(zie boven). Door het samenspel 
van de factoren in de cirkelgang 
is o. a. Plan Zuid ontstaan. Een 
stadsuitbreiding, voornamelijk 
volkshuisvesting in Amsterdamse 
School stijl, waaraan 180 architec-
ten over een tijdspanne van 30 
jaar meegewerkt hebben. Dit laat 
het grote draagvlak zien dat bin-
nen de gemeente bestond voor 
zowel de volkshuisvesting als ook 
voor de Amsterdamse School. Tij-
dens de expertmeeting werd ge-
noemd dat de volkshuisvesting 
en de stedenbouw op zich niet 
uniek zijn, maar wat wel uniek is, 

is de verbeeldingskracht in het 
stadsbeeld die door het samen-
spel tot stand komt. Een grote 
bijdrage hebben hieraan ook de 
Amsterdamse School architecten 
geleverd door hun aanpak om de 
straatwanden en blokken vorm te 
geven. De manier van gevelregie, 
zo wordt tijdens de meeting ge-
noemd, komt echter oorspronke-
lijk uit Duitsland.

Een ander bijzonder aspect dat 
voor de schaal Amsterdam spreekt 
is de controle, die de gemeente 
over het stadsbeeld hield. De ge-
meente gaf regie tot in detail bij 

Cirkelgang
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de stadsplanning en de architec-
tuur. Zij hield zich dus niet alleen 
met de organisatie van erfpacht 
bezig door een stedenbouwkun-
dig plan te maken, maar ook met 
de invulling van het plan. De Am-
sterdamse School werd gebruikt 
om het toen dominerende ideaal 
van een stadsbeeld vorm te ge-
ven. Er werd een heel strikt pro-
gramma van eisen opgesteld, dat 
veel discussies veroorzaakte over 
wat architectonisch wel en niet 
kon. Deze manier van regisseren 
werd volgens de experts nergens 
zo ver doorgevoerd als in Amster-
dam. 
Als volmaking van de intenties van 
de Gemeente Amsterdam werd 
tijdens de expertmeeting Plan 
West genoemd. Hier is de regie 
over het stadsbeeld tot in perfec-
tie doorgevoerd.

Zou Plan Zuid of Plan West mee-
genomen worden in de aanvraag, 
dan is het belangrijk om een ver-
gelijkende analyse uit te voeren 
met de stedenbouwkundige plan-
nen die in de 19de eeuw in Parijs 
en Barcelona uitgevoerd werden. 
Het Schip zou volgens de experts 

als epitome in het ensemble op-
genomen moeten worden. 

De twee van tevoren geselecteer-
de insteken zijn, ook zijn zij nog 
niet helemaal duidelijk gedefini-
eerd, te concreet en beperkend 
om al de hierboven genoemde 
elementen in te sluiten. Kort wordt 
tijdens de expertmeeting erover 
gesproken of de Woningwet niet 
i.p.v. de volkshuisvesting als the-
ma gekozen zou kunnen worden. 
Dit lijkt sterk wanneer een verge-
lijkende analyse met bijvoorbeeld 
Engeland zou worden gemaakt. 
Maar ertegen spreekt dat in de 
wet amper elementen zitten over 
volkshuisvesting en architectuur. 
Ook wordt genoemd dat een lid 
van de Werelderfgoedcommissie 
geadviseerd had niet een object, 
maar een concept als uitgangs-
punt voor een nominatie te kie-
zen. Mogelijke overkoepelende 
concepten met telkens een ande-
re invalshoek, zijn:

• Realisatie van het ideaal van  
   een stadsbeeld
• Verheffing van de arbeider
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3. Schaalniveau
Ook voor de evaluatie van de schaalniveaus werden een aantal uit-
gangspunten gehanteerd:

• Zijn op het schaalniveau alle gekozen attributes aanwezig om de  
  OUV aan te tonen?
• Kan de verbinding van de attributes en de OUV op dit schaalniveau  
   door betrouwbare bronnen worden aangetoond?
• In welke staat verkeren de attributes op dit schaalniveau?
• Welke gebouwen zouden op dit schaalniveau aan een ensemble 
   toegevoegd moeten worden om het volledige spectrum aan 
   attributes in te sluiten?
• In welke staat verkeren de gebouwen op dit schaalniveau die de 
   attributes inhouden?
• Zijn de gebouwen op dit schaalniveau door landelijke wet- en regel-
   geving beschermd?
• Welke keystakeholders zijn er op dit schaalniveau?
• Wie zou op dit schaalniveau de rol van siteholder op zich kunnen 
   nemen?
• Welke mogelijke bedreigingen zijn er op dit schaalniveau voor het 
   ensemble?
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De Spaarndammerbuurt is een 
Amsterdamse wijk die eind van de 
19de eeuw opgezet werd voor de 
arbeiders van de nabije havens.  
De bekendste van de arbeiders-
woningen, Het Schip genoemd, 
werd in 1919 door Michel de Klerk 
in Amsterdamse School stijl ont-
worpen.

De aanvraag voor de Voorlopi-
ge Lijst in 2010 werd alleen voor 
Het Schip ingediend. Toen waren 
er twijfels bij de Commissie Her-
ziening Voorlopige Lijst of het 
gebouw in zijn eentje iconisch ge-
noeg was om OUV te hebben. De 
commissie leek dat een aanvraag 
in combinatie met andere gebou-
wen sterker zou zijn. Hierbij moet 
genoemd worden dat de commis-
sie bij dit advies uitging van een 
aanvraag met het thema volks-
huisvesting.

Tijdens de expertmeeting zijn de 
meningen erover verdeeld of Het 
Schip uniek en iconisch genoeg is. 
Daarvoor pleit dat Het Schip hét 
hoogtepunt is qua samenkomst 
van de Amsterdamse School en de 
volkshuisvesting en ten tijde van 
de bouw een polariserend effect 
had. Onbetwist is dat Het Schip 
als beeld spectaculairder is dan 
andere volkshuisvestinggebou-
wen in Amsterdamse School stijl. 
Wat in een aanvraag lastig aan te 
tonen zou zijn is de authenticiteit 

Spaarndam-

merbuurt

Foto: Gert-
Jan Lobbes

Foto: Gert-
Jan Lobbes

Foto: Gert-
Jan Lobbes

Foto: Janeri-
cloebe

Foto: Gert-Jan 
Lobbes

Foto: Gert-Jan 
Lobbes
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van binnen. 

In de Spaarndammerbuurt staan 
naast Het Schip nog een klein 
aantal  andere gebouwen die zo-
wel Amsterdamse School als ook 
volkshuisvesting in zich verenigen, 
waardoor de keuze voor een en-
semble beperkt is. De intensiteit 
van de verbinding van kunst en 
architectuur in de vorm van or-
namenten lijkt echter nergens zo 
sterk als hier. Daarom is de archi-
tectuur ook nationaal en interna-
tionaal bekend en gewaardeerd. 
Dit uit zich o.a. in de bescherm-
de status van het Schip en het 
Spaarndammerplantsoen. Het to-
taalbeeld lijkt de experts iconisch 
en overtuigend.

Als je vanuit het stedenbouwkun-
dig perspectief kijkt zie je dat de 
Spaarndammerbuurt in internati-
onaal vergelijkende studies  voor-
afgaand aan Plan Zuid bespro-
ken wordt. Echter wordt deze als 
kleine stedenbouwkundige unit 

alleen als stap in de ontwikkeling 
beschouwd, met een beperkt aan-
tal vertegenwoordigde architec-
ten en periodes. De Spaarndam-
merbuurt lijkt de experts geen 
logische keuze als je het radicale 
karakter wilt laten zien. Verder zijn 
veel van de functies die in een ste-
denbouwkundig plan zitten en een 
ensemble zouden kunnen verster-
ken niet terug te vinden. Dat zou 
een minpunt zijn als voor de derde 
insteek gekozen zou worden. Het 
aantal gebouwen waaruit een keu-
ze gemaakt zou kunnen worden, 
wordt bovendien beperkt door 
het gegeven dat veel gebouwen 
geen beschermde status hebben.

De keuze voor de Spaarndammer-
buurt lijkt voor de insteek Amster-
damse School-Volkshuisvesting 
overtuigend. Maar zou een aan-
vraag onder een overkoepelende 
term ingediend worden, dan zou 
je te veel voor de OUV belangrijke 
elementen laten liggen.

Foto: BMA
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Gordel ’20-‘40
Amsterdam werd, vanwege de 
sterke groei van de bevolking, in 
de jaren ’20 en ’30 van de 20ste 
eeuw enorm uitgebreid. De uit-
breiding is gerealiseerd in de 
vorm van een ring of een gordel 
om de stadskern heen en wordt 
daarom vandaag Gordel ’20-’40 of 
Ring ’20-’40 genoemd. Het groot-
ste gedeelte van de woningen 
werd in Amsterdamse School stijl 
gebouwd. 

Omdat de Spaarndammerbuurt 
ensemble vrij beperkt lijkt wordt 
vervolgens naar het schaalniveau 
Gordel ’20-’40 gekeken. Deze 
lijkt de experts robuuster. Er zijn 
volgens hen een aantal goed ver-
koopbare hoogtepunten qua Am-
sterdamse School en volkshuis-
vesting aanwezig, die deels een 
beschermde status genieten. De 
Gordel omvat een breder spec-
trum qua architecten, periodes, 
opdrachtgevers en functies van 
de gebouwen, zoals ook brug-
gen en beelden. Tijdens de meet-
ing wordt gezegd dat de gehele 
Gordel te groot zou zijn en dat er 
alleen de highlights uitgehaald 
moeten worden. Dit zou echter tot 
versplintering kunnen leiden. Bij 
de insteek Amsterdamse School 
zou mogelijk het Scheepvaarthuis, 
dat buiten de Gordel ligt, nog aan 
het ensemble toegevoegd kun-
nen worden. Bij de insteek Volks-

Amsterdam

Foto: Annemarie-
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huisvesting wordt aan de ene kant 
voorgesteld om er nog Nieuw 
Sloten aan toe te voegen. Aan de 
andere kant wordt gezegd dat als 
meer gebouwen dan Het Schip 
en De Dageraad aan het ensem-
ble toegevoegd worden dit snel 
tot verdunning zou kunnen leiden. 
Toch laat juist de hoeveelheid aan 
volkshuisvestinggebouwen in Am-
sterdamse School stijl de continu-
iteit van het draagvlak bij het ge-
meentelijk bestuur zien.

Plan Zuid
De focus van de discussie ver-
schuift geleidelijk van Amsterdam-
se School en Volkshuisvesting naar 
stedenbouw en van Gordel ’20-’40 
naar Plan Zuid. Dit deel van Am-
sterdam sluit volgens de experts 
beter op de overkoepelende term 
aan dan de Gordel. Met het plan 

werd een stuk stad ontwikkeld 
en even zorgvuldig door allemaal 
rijksinstanties gebouwd voor zo-
wel de midden als ook laagste 
klasse. De experts achten het  
waarschijnlijk dat het uniek in de 
wereld is dat de stad zich zo syste-
matisch gestuurd uitgebreid heeft. 
Plan Zuid is dan ook als voorbeeld 
voor stedenbouw internationaal 
in architectuurhandboeken terug 
te vinden en is dus meer op we-
reldniveau dan de Spaarndam-
merbuurt. In dit gebied zijn aller-
lei verbindende en karakteristieke 
elementen aanwezig die bij de 
beschrijving van de alternatieve 
overkoepelende term genoemd 
werden en mogelijk de OUV zou-
den kunnen vormen. De steden-
bouwkundige structuur, de pro-
fielen van straten en pleinen zijn 
hier heel erg constant gebleven. 

Foto: Ronald
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Belangrijk voor de integriteit is dat 
deze elementen meestal ook nog 
in goede staat verkeren. Plan Zuid 
heeft momenteel als geheel geen 
beschermde status. Er wordt ech-
ter aan een beschermd stadsge-
zicht Zuid gewerkt, waarvan Plan 
Zuid onderdeel uit zou maken. 

Voor het schaalniveau Gordel ’20-
’40/Plan Zuid geldt net als voor  
de Spaarndammerbuurt dat het 
op kleine schaal makkelijker is om 
het draagvlak bij het bestuur op 
lange termijn te waarborgen.
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Ten slotte worden ook nog de 
sterktes en zwaktes van Nederland 
als  schaalniveau geëvalueerd. Het 
pleit voor dit schaalniveau dat het 
een nog grotere pool qua bouw-
werken ter beschikking stelt dan 
Amsterdam. Zou voor de insteek 
Amsterdamse School, zonder het 
selectiecriterium volkshuisvesting, 
gekozen worden, dan zouden de 
iconen die buiten Amsterdam lig-
gen ook aan het ensemble toe-
gevoegd moeten worden. Het 
schaalniveau zou echter ook tot 
een diffuus geheel, verdunning 
en versplintering kunnen leiden, 
waardoor de uniciteit lastiger aan 
te tonen is. Verder zouden bij de 
organisatie van de aanvraag, het 
nominatiedossier en later het be-
heer en behoud en het managen 
van de Werelderfgoed property 
veel meer partijen betrokken moe-
ten worden. Dit biedt aan de ene 
kant de kans voor een coöpera-
tieve opzet, waarbij verschillende 
krachten gebundeld worden. Aan 
de andere kant wordt het hele tra-
ject ingewikkelder. Er moet bij ver-
schillende gemeentes draagvlak 
op bestuurlijk niveau gecreëerd 
worden en de kans is groot dat het 
aantal siteholders groeit.

Nederland

Foto: Marcel Westhoff 
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Hierbij zouden voor het ensem-
ble grote iconen zoals Het Schip 
en De Dageraad gekozen kunnen 
worden die als objecten overtui-
gend zijn. Het gevaar is echter 
dat de gebouwen het verhaal niet 
helemaal afdekken, zodat de OUV 
niet voldoende aangetoond kan 
worden.

2.Verhaal 
Hierbij zouden bij het verhaal pas-
sende objecten gezocht moeten 
worden. De gebouwen moeten 
zichtbare verbanden hebben en 
mogen geen diffuus geheel vor-
men. Het gevaar is dat de objec-
ten het verhaal goed onderbou-
wen, maar op zich niet sterk zijn. 
Ook moet er een keuze gemaakt 
worden welke gewichting welk on-
derdeel van het ensemble in het 
verhaal toekomt. Er moet een ba-
lans tussen object en gebied be-
reikt worden. 

Schaalniveau
Aansluitend op de insteken wer-
den de verschillende schaal-
niveaus geëvalueerd. Uit de geïn-
ventariseerde sterktes en zwaktes 
blijkt dat sommige van de opties 
sterker zijn dan andere. 
Amsterdam werd door de experts 
als het kansrijkste schaalniveau be-
schouwd. Binnen Amsterdam kan 
voor het ensemble uit een grote 

CONCLUSIE EN VOORUITBLIK
De doelstelling van de expert-
meeting was aanvankelijk om voor 
de aanvraag een keuze qua in-
steek en schaalniveau te kunnen 
maken. Dit is gedeeltelijk gelukt.

Insteek 
Gedurende het inventariseren van 
de sterktes en zwaktes van de Am-
sterdamse School en de Volkshuis-
vesting als insteek verschuift de fo-
cus steeds meer naar een nieuwe 
derde optie: een overkoepelende 
term. Vladimir Stissi concludeert 
aan het eind van de expertmeet-
ing dat gedurende de discussie 
een verhaal geconstrueerd werd 
dat vrij makkelijk te schrijven valt. 
Ook zouden volgens hem bijna 
alle OUV-criteria voor cultureel erf-
goed op de een of ander manier 
op het verhaal van toepassing zijn. 
Het middelpunt ervan is Plan Zuid, 
waarin Amsterdamse School en 
volkshuisvesting vertegenwoor-
digd zijn. Plan Zuid komt voort uit 
en vertegenwoordigt een aantal 
elementen zoals burgerlijkheid en 
overheidsregie, die op dat mo-
ment bij elkaar kwamen. Volgens 
hem wordt het echter lastig om 
hier objecten aan te koppelen. Hij 
stelt als vervolgstap voor om een 
keuze te maken tussen de volgen-
de uitgangspunten:

1.Object
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hoeveelheid architecten, periodes 
en functies van gebouwen geko-
zen worden. Daaruit voortvloeiend 
is de kans groot dat alle elemen-
ten die voor de OUV belangrijk 
zijn aanwezig zijn. De Gordel ’20-
’40 werd echter als te beperkend 
beschouwd. Zou de alternatieve 
insteek onder de overkoepelende 
term gekozen worden, dan zou 
het waarschijnlijk op Plan Zuid uit-
lopen. Plan Zuid lijkt qua verhaal 
veel sterker dan de Spaarndam-
merbuurt. Echter raak je de sociale 
woningbouw als exclusief object 
kwijt als je een te groot gebied 
aanwijst. Als oplossing daarvoor 
zou Het Schip als epitome aan het 
ensemble toegevoegd kunnen 
worden. 

Op het moment wordt eraan ge-
werkt om voor Amsterdam Zuid de 
status beschermd stadsgezicht te 
verkrijgen. Deze zou van invloed 
kunnen zijn op het kiezen van de 
grenzen van het gebied, waarvoor 
een aanvraag bij de UNESCO We-
relderfgoedcommissie ingediend 
wordt.  

Op het schaalniveau landelijk lijkt 
de experts de ruime keuze juist 
een valkuil, omdat deze hier snel 
tot een diffuus geheel, versplin-
tering of verdunning zou kunnen 
leiden. Ook lijkt het op landelijk 
niveau heel lastig om op lange 
termijn een samenwerkingsver-

band van alle siteholders in stand 
te houden. Het behoud van het 
draagvlak van alle stakeholders 
zou veel inspanning kosten. Daar-
om werd dit schaalniveau ver-
worpen. Bij de evaluatie van de 
Spaarndammerbuurt werd hoofd-
zakelijk over Het Schip gesproken 
en lijken de andere gebouwen er 
amper waarde aan toe te voegen. 
Dit pleit ervoor om naar het oor-
spronkelijke uitgangspunt, alleen 
Het Schip te nomineren terug te 
keren. Als echter de alternatieve 
overkoepelende term als insteek 
gekozen wordt, zou Het Schip in 
zijn eentje te klein zijn om het ver-
haal te kunnen vertellen. 

Door Vladimir Stissi wordt voorge-
steld om met de alternatieve in-
steek overkoepelende term door 
te gaan en een volgende expert-
meeting over de keuze tussen ob-
ject als uitgangspunt of verhaal 
als uitgangspunt te organiseren. 
Daarbij zou ook aan de beurt moe-
ten komen welke iconen en gebie-
den meegenomen worden en wat 
de weging ervan in het verhaal is. 

Hieraan moet toegevoegd wor-
den dat het van groot belang is 
om eerst het verhaal en de OUV 
duidelijk te formuleren. Pas dan is 
het mogelijk om de attributes te 
formuleren en te kijken welke ge-
bouwen erbij passen.  
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Verdere aanbevelingen door de experts

• Bij alle keuzes vanuit de OUV redeneren!

• UNESCO Werelderfgoed commissie in Parijs in de gaten houden   
   (voorkeuren, recent gemaakte keuzes…)!

• Ambassadeurs zoeken!

• Een abstract idee of concept kiezen dat door een concreet icoon of  
   ensemble gerepresenteerd wordt!

• Nadenken over positionering van Het Schip m.b.t. de verschillende  
   mogelijkheden!

• Oppassen voor verdunning, maar niet laten verleiden tot reductie!

• Het is niet van belang aan hoeveel OUV-criteria je voldoet!

• Alleen gebouwen aan ensemble toevoegen die door de landelijke  
   wet- en regelgeving al beschermd zijn!

• Zich afvragen welke normen en waardes de property1 moet 
   representeren!

• Schoonheid is geen UNESCO Werelderfgoed selectiecriterium!

• Siedlungen der Moderne in Berlijn als voorbeeld nemen!

1 Property: het land- of zeegebieden met (potentieel) OUV,  waarvoor een aanvraag 
voor de Voorlopige Lijst of de UNESCO Werelderfgoedlijst ingediend wordt. 
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Siedlungen der Moderne (Berlijn)
De property bestaat uit zes woonwijken in de stijl van het Nieuwe 
Bouwen. Deze werden tussen 1910 en 1933 in het kader van het 
nieuwe woningbeleid gebouwd. Het werd toen geprobeerd door 
middel van stedenbouw, architectuur en tuinontwerp de woon- 
en leefomstandigheden voor mensen met een laag inkomen te 
verbeteren. Bij de uitvoering ervan waren gerenommeerde Duitse 
architecten betrokken die vernieuwende oplossingen toegepast 
hebben.

De woonwijken werden onder de volgende OUV-criteria op de 
Werelderfgoedlijst opgenomen:

Criterium (ii): De woonwijken zijn een unieke uitdrukking van een 
brede hervorming in de woningbouw die maatgevend heeft bijge-
dragen aan de verbetering van de woon- en leefomstandigheden 
in Berlijn. De kwaliteit van de stedenbouw, architectuur en tuin-
ontwerp, zoals de woonstandaards hebben sindsdien nationaal en 
internationaal als voorbeeld gediend. 

Criterium (iv): De woonwijken zijn bijzondere voorbeelden van 
nieuwe stedenbouwkundige en architectonische typologieën, 
vormgegeven om de leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij 
werd niet allen gebruik gemaakt van vernieuwende vormgeving, 
ook technische en esthetische innovaties werden toegepast door 
de leidende moderne architecten.  
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Foto: Moritz Bernoully Foto: Moritz Bernoully
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Bijlage



33

OUV-criteria voor cultureel erfgoed
De Commissie Herziening Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed 
heeft de criteria in haar rapportage Uitzonderlijk en Universeel (2010) 
als onderstaand vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald.

Genomineerde erfgoederen moeten:

I. een meesterwerk van menselijke creativiteit zijn.  

II. getuigen van een belangrijke uitwisseling van  invloeden die, gedu-
rende 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.  

III. een uniek, of althans uitzonderlijk getuigenis zijn van een culturele 
traditie of van een levende of reeds verdwenen beschaving.  

IV. een sprekend voorbeeld zijn van een type gebouw, gebouwengroep 
of landschap dat kenmerkend is voor (een) significante periode(s) in de 
menselijke geschiedenis.  

V. een bijzonder voorbeeld zijn van een traditionele 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.  

VI. een direct of materieel verband houden met gebeurtenissen, leven-
de tradities, met ideeën of overtuigingen of met artistieke en literai-
re werken van uitzonderlijk universele betekenis. (Dit criterium wordt 
alleen in uitzonderlijke omstandigheden en in combinatie met andere 
criteria toegepast.)
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