
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De toekomst van de Nederlandse binnenstad 1960-1978

Verlaan, T.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verlaan, T. (2016). De toekomst van de Nederlandse binnenstad 1960-1978. [, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-toekomst-van-de-nederlandse-binnenstad-19601978(cf2fe2d1-84c5-4c35-bcc0-e582ef795300).html


DE TOEKOMST VAN DE 
NEDERLANDSE BINNENSTAD 

1960-1978

Tim Verlaan



 
Omslag Copyright: Harm Weistra 



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor

aan de Universiteit van Amsterdam

op gezag van de Rector Magnificus

prof. dr. D.C. van den Boom

ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde

commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit

op vrijdag 24 juni 2016, te 10.00 uur

door Timmy Verlaan

geboren te Amsterdam



Promotiecommissie:

Promotor:  prof. dr. J.C. Kennedy (Universiteit Utrecht)
Copromotores:  dr. P.A. Brouwer (Universiteit van Amsterdam)
 prof. dr. W.J.H. Furnée (Radboud Universiteit Nijmegen)
   
Overige leden: prof. dr. W.D.E. Aerts (Universiteit van Amsterdam)
  prof. dr. H. Heynen (Katholieke Universiteit Leuven)
 prof. A. Reijndorp (Universiteit van Amsterdam)
 prof. drs. P.P. Kohnstamm (Universiteit van Amsterdam)
 prof. dr. ir. T.L.P. Avermaete (TU Delft)

Faculteit:  Faculteit der Geesteswetenschappen



DE TOEKOMST VAN DE 
NEDERLANDSE BINNENSTAD 

1960-1978

Tim Verlaan



INLEIDING   8

  De binnenstad als locus van de moderniteit  10

  Van een multidisciplinair naar een interdisciplinair onderzoeksterrein  11 

 De ervaring van moderniteit      14

 Drie actoren, twee vertogen, één omslag   17

 Periodisering    20

  Bronnen   20

  Opbouw proefschrift   22

HOOFDSTUK 1: Weg van het grote gebaar: de omstreden 
modernisering van de Nederlandse binnenstad            24 

 Op zoek naar leefruimte   27

  Mobilisering van de massa   29

  Een tertiaire revolutie    33

  De klant is koning   36

 De bestuurder als bemiddelaar   38

 De projectontwikkelaar als maker    41

  De burger als dissident    45

   De expert als dienaar   51

HOOFDSTUK 2: Utrecht: de droom wordt werkelijkheid  58

  ‘Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet’ (1954-1962)  60

 ‘Het hart van de stad zelve tot een krachtiger ritme brengen’ (1962-1965)  66

 Bredero en Hoog Catharijne: de wetenschappelijke productie van ruimte  71

 De moeizame totstandkoming van de toekomst (1965-1969)  79

 De Vredenburgkwestie (1969-1970)  83

 ‘Een levendige discussie’ (1970-1973)  91

  Aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid (1973-1977)  94

INHOUDSOPGAVE



HOOFDSTUK 3: Den Haag: sabotage van hogerhand  100

 ‘Een vervallen, verwaarloosde en diep sombere buurt’ (1860-1950)  102

  ‘De verbouwing van een verouderd koopmanshuis’ (1953-1960)  104

 Een zakenman redt de binnenstad (1961-1964)  109

 Zwolsman en de opbouw van een vastgoedimperium  113

  ‘Schroom voor risico en avontuur’ (1964-1968)  115

  Zwolsman neemt zijn verlies (1968-1970)  121

  Op zoek naar evenwicht en kwaliteit (1970-1973)  123

  De omslag in de praktijk (1973-1980)  128

HOOFDSTUK 4: Amsterdam: van herenakkoorden naar  
politiek primaat                134

  ‘Bedreigende bruising’ (1953-1961)      135

   ‘Een dynamiek van onstuitbare wilskracht en grote dadendrang’ (1961-1966) 138

  ‘Een koude brandkast’ (1966-1968)   142

  Bewustwording, agendavorming en politisering (1968-1974)  145

  Philips Pensioenfonds en de monopolisering van bouwkapitaal  150

  ‘Blijf uit onze buurt’ (1961-1973)  152

  ‘Hier horen geen kantoren’ (1968-1978)  160

  ‘Een huiskamer voor sjiek en sjofel’ (1959-1979)  169

CONCLUSIE          178

  Moderniteit als ervaring        175

  Agendering (1953-1960)        181

   Uitvoering (1960-1966)        181

  Bewustwording (1966-1970)       182

   Collisie (1970-1978)        183

 

DANKWOORD         186

SAMENVATTING          187

SUMMARY 190

BRONNEN          194

BIBLIOGRAFIE          196



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-19788

De stedenbouwer, de architect, de verkeerskundige, de volkshuisvester, de ontwikkelaar en de 

bestuursambtenaar, zij allen hebben het gezag dat zij in de zestiger jaren zo duidelijk konden 

uitoefenen, thans in belangrijke mate aan de politieke beleidscolleges verloren. Bij de politici 

leeft het gevoel, dat het onbehagen bij het spraakmakende publiek over de oplossingen die 

architecten en stedenbouwers aandragen, gemakkelijk kan leiden tot een afwijzing van het 

beleid.1

Met deze observatie opende de Utrechtse bouwonderneming Bredero in 1977 haar jaarverslag over 1976. 

Naast de gebruikelijke feiten en cijfers over omzetstijgingen en winstverwachtingen, reflecteerden 

de boekhouders op een maatschappelijke omslag die het binnenhalen van bouwopdrachten steeds 

moeilijker maakte. De bouwer leed aan gezagsverlies. Gemeentebestuurders luisterden niet meer naar 

het kundige advies van architecten en stedenbouwkundigen, maar naar burgers die meer zeggenschap 

eisten over hun leefomgeving. De bouwonderneming duidde met deze woorden op een situatie die zich 

in voorgaande jaren in haar thuisstad Utrecht had afgespeeld. In 1962 had een trots Bredero met grote 

instemming van zowel bestuurders als burgers zaken- en winkelcentrum Hoog Catharijne gelanceerd, 

destijds één van de grootste stadsvernieuwingsprojecten van West-Europa.2 Nog geen tien jaar later 

waren dezelfde bestuurders een stuk kritischer en was onder burgers zelfs een storm van protest 

uitgebroken. Hoe en waarom kon de stemming in Utrecht zo snel en radicaal omslaan? 

  De situatie in Utrecht was niet uniek. Bestuurders, projectontwikkelaars en burgers kwamen 

rond 1970 overal in conflict over stadsvernieuwingen die een decennium eerder nog de maat aangaven 

van een veelbelovende toekomst. De conflictsituatie was een schril contrast met het ogenschijnlijk 

harmonieuze optimisme en vertrouwen waarmee enkele jaren eerder begonnen was aan de vernieuwing 

van stad en land. Begin jaren zestig immers hadden bestuurders op advies van experts de bakens 

verzet naar het magische jaar 2000. Dat was nodig, omdat de samenleving na de wederopbouwjaren 

in de ban was gekomen van een ongekende welvaartsstijging, een explosieve bevolkingsgroei en 

een snelle toename van het aantal auto’s. Deze drie ontwikkelingen leidden tot nieuwe dagelijkse 

leefpatronen. Begin jaren zestig tekenden zich reeds de eerste contouren af van een volwaardige 

dienstverleningseconomie en consumptiemaatschappij. Nederlanders gingen massaal buiten de stad 

wonen, werkten steeds vaker op kantoor en kregen meer vrije tijd. De nieuwe leefpatronen hadden grote 

gevolgen voor de oude binnensteden.3

  Binnenstadreconstructies als Hoog Catharijne waren bedoeld om deze nieuwe patronen te 

1  ‘Jaarverslag Breevast 1976’, geciteerd in: H. Buiter, ‘Naar een internationaal bouwconcern’, in: W.M.J. Bekkers, 
Bredero’s bouwbedrijf: Familiebedrijf, mondiaal bouwconcern, ontvlechting (Amsterdam 2005) 86.

2  A. Betsky, ‘Hoog Catharijne: The tomb of an open architecture’, in: C. Wagenaar, Happy: Cities and public 
happiness in post-war Europe (Rotterdam 2004) 269-281, 269.

3  K. Schuyt en E. Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 163-187.
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accommoderen. Deze ambitieuze plannen waren grootschalige fysieke ingrepen, die de vorming van 

nieuwe en verschuiving van bestaande functies in de binnensteden beleidsmatig mogelijk moesten 

maken.4 Hoewel de woonfunctie hier reeds sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw had moeten 

plaatsmaken voor zakelijke en commerciële functies als kantoren, hotels en grootwinkelbedrijven, was 

de verwachting onder bestuurders en experts dat dit proces van cityvorming zich in de jaren zestig 

versneld zou voortzetten. Tegelijkertijd bestond de vrees dat binnensteden zonder ingrijpen ten prooi 

zouden vallen aan congestie en verval, zodat banen en voorzieningen de bewoners zouden volgen naar 

het buitengebied. In de ervaring van bestuurders was het in de jaren zestig absoluut noodzakelijk om de 

stedelijke samenleving voor te bereiden op een radicaal andere toekomst. 

  Projectontwikkelaars gaven antwoord op de vraag wie gestalte moest geven aan deze nieuwe 

toekomst. Deze projectontwikkelaars waren divisies van grote bouwondernemingen, of individuen 

die voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten ontwikkelden en realiseerden voor de markt, om 

deze vervolgens in eigen beheer, door beleggers of door eindgebruikers te (laten) exploiteren.5 De 

binnenstadreconstructies vergden een hoeveelheid kennis en financiële middelen die vaak ontbrak 

bij lokale overheden, voor wie het vanzelfsprekend ook niet mogelijk was om te bouwen voor de 

markt.6  Projectontwikkelaars wonnen in de eerste helft van de jaren zestig snel het vertrouwen van 

de Nederlandse bestuurders. Terwijl de lokale politiek de infrastructuur verzorgde en plangebieden 

aanwees, verzorgden projectontwikkelaars de invulling.  

  De belangrijkste en grootste binnenstadreconstructies kwamen tot stand in de Randstad: in 

Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Hoog Catharijne (1962-1973) was het product van Bredero en haar 

ontwikkelingstak Empeo. Het complex verving een negentiende-eeuwse Stationswijk en was gelegen 

op het drukste openbaar vervoersknooppunt van Nederland. In Den Haag ontwikkelde Reinder 

Zwolsman meerdere versies van het zogenaamde plan Nervi (1961-1970), een multifunctioneel zaken- en 

hotelcomplex in het Spuikwartier. In Amsterdam ontvouwde projectontwikkelaar F.H. Gaus kantoren 

op het Bickerseiland (1961-1971), deden Maup Caransa en Grand Vista hetzelfde voor de Jodenbreestraat 

(1968-1978), en lanceerde Nicolaas Bouwes een hotelcomplex voor de omgeving van het Leidseplein 

(1959-1978). Vernieuwing in de dichtbevolkte en historisch waardevol geachte binnensteden van Utrecht, 

Den Haag en Amsterdam was vanzelfsprekend een ingewikkelder kwestie dan in de gebombardeerde 

oude binnenstad van Rotterdam of in de negentiende-eeuwse textielsteden van Twente en Noord-

Brabant.7 

4  Ik hanteer in dit proefschrift de ruime contemporaine definitie, waarbij ook functieverandering van een 
enkel bouwblok geldt als binnenstadreconstructie. Zie: Rijksplanologische Dienst, Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening in Nederland (Den Haag 1966) 96.

5  M.C. Oude Veldhuis, D.A. Rompelman en J. Fokkema, Neprom 1974-2000: Werken aan ruimtelijke 
ontwikkeling (Voorburg 2000) 9.

6  NIROV, Projectontwikkeling: Een analyse van verschillende aspecten van de samenwerking tussen gemeente 
en projectontwikkelingsmaatschappij (Alphen aan den Rijn 1971) 3.

7  P. van de Laar, Stad van formaat: Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 
2000) 522-547; P.W. Tops en H.Th.J. Klink, ‘De onaffe stad: Van het “plan van 72 miljoen” naar de “compacte 
stad”’, 292-307, in: J.E.L. Costongs en P.W. Tops (red.), Tilburg na 1945: Momenten van veranderingen in 
politiek, bestuur en beleid (Tilburg 1986); H. Schippers, J. Bosman en K. Doevendans, Cityplan Eindhoven: 
Het modernste ontwerp voor de stad 1967-1970 (Zutphen 2007); D. Broersma en M. Duijvendak, Format 
Enschede: Stad tussen verleden en toekomst (Enschede 2013). Zie verder: H. de Liagre Böhl, Steden in de 
steigers: Stadsvernieuwing in Nederland 1970-1990 (Amsterdam 2012). 
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Aanvankelijk zagen bestuurders de plannen van deze projectontwikkelaars als de redding van de 

binnenstad. Het vooruitzicht van vernieuwing betekende voor zittende bewoners en ondernemers 

echter dat zij vroeg of laat hun vertrouwde woon- en werkomgeving moesten opgeven. Enkele jaren 

na de lancering van de eerste binnenstadreconstructies kregen deze oorspronkelijke stadsbewoners 

gezelschap van een nieuwe generatie stedelingen, die in de binnenstad vooral een plek zocht 

om tot zelfontplooiing te komen.8 In de tweede helft van de jaren zestig kwamen beide groepen 

binnenstadsbewoners om pragmatische of ideologische redenen in buurtgebonden of stadsbreed verzet 

tegen de binnenstadreconstructies.9 In hun ervaring was vernieuwing ten bate van het autoverkeer, 

commerciële en zakelijke functies lang niet zo noodzakelijk als bestuurders en projectontwikkelaars 

dachten. In reactie op de binnenstadreconstructies ontstond zo een krachtige alternatieve toekomstvisie, 

waarin noties van zelfontplooiing, kleinschaligheid en herbergzaamheid centraal stonden. Gedurende 

de jaren zeventig zouden bestuurders deze ideeën overnemen en hun samenwerkingsverbanden met 

projectontwikkelaars verruilen voor een partnerschap met kritische burgers. Discussies over de 

toekomst van de binnenstad gingen soms over eigenbelang, soms over stadsbreed belang, maar op de 

achtergrond speelde voor tijdgenoten altijd de vraag wat het betekende om modern te zijn.

De binnenstad als locus van de moderniteit 

Dit proefschrift is een onderzoek naar de vragen hoe en waarom een omslag in het denken over de 

toekomst van de Nederlandse binnenstad plaatsvond. Deze omslag bij bestuurders begrijp ik als 

het resultaat van een jarenlange discussie over de betekenis van een moderne binnenstad, waarin 

zich drie groepen actoren laten onderscheiden: bestuurders, projectontwikkelaars en burgers. Wat 

waren hun toekomstvisies en waarom botsten deze? Getuige het jaarverslag van Bredero, waarmee 

deze inleiding begon, was de omslag bij bestuurders in het denken over de binnenstad meer dan de 

uitkomst van een klassiek, bipolair conflict tussen gezagsdragers en burgers, zoals dat zich gedurende 

de jaren zestig en zeventig ontspon in verschillende maatschappelijke domeinen.10 Om te begrijpen 

hoe en waarom de omslag bij bestuurders plaatsvond is de integratie van projectontwikkelaars in 

het historisch narratief cruciaal. Hetzelfde geldt voor actiegroepen. Over hun doelen en middelen in 

het verzet tegen gezagsdragers is meer bekend, maar in hoeverre waren hun acties ook gericht tegen 

projectontwikkelaars en hoe reageerden laatstgenoemden op tegenspraak?  

  Dit proefschrift beoogt het historisch narratief over de binnenstadreconstructies van de 

jaren zestig en zeventig te vernieuwen door de ruimtelijke ordening voor het eerst te benaderen als 

een krachtenveld met bestuurders, projectontwikkelaars en burgers. Met een focus op hun denken en 

handelen ligt de aandacht meer op besluitvorming dan op planvorming. De invloed van plannenmakers 

en experts in de ruimtelijke ordening wordt hiermee niet ontkend, maar ondergeschikt gemaakt aan de 

besluiten van de actoren waarvoor zij werkten.11 

8  V. Mamadouh, De stad in eigen hand: Provo’s, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging (Den Haag 
1992) 11-18.

9  De Liagre Böhl, Steden in de steigers, 21-22.
10  Zie voor een overzicht: J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 

1995) 146-179; S.E. Wieringa, ‘Imitatie en transformatie: Een verkenning van actierepertoires en 
protestculturen in de lange jaren zeventig’, in: M. van der Klein en S.E. Wieringa (red.), Alles kon anders: 
Protestrepertoires in Nederland 1965-2015 (Amsterdam 2006) 9-18, D. Hellema, Nederland en de jaren 
zeventig (Amsterdam 2012) 23-72.

11  T. Verlaan, ‘Dreading the future: Ambivalence and doubt in the Dutch urban renewal order’, in: Contemporary 
European History, jrg. 24, nr. 5 (2015) 537-553, 539.
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Het tweede vernieuwende aspect, dat volgt uit de actorgerichte benadering, is de ervaring van 

moderniteit als uitgangspunt. Met ervaring doel ik op de interpretaties van moderniseringstendensen 

die zich in de jaren zestig en zeventig in binnensteden manifesteerden, met inbegrip van hun fysieke 

consequenties. Bestuurders, projectontwikkelaars en burgers reflecteerden voortdurend op de 

betekenis van motorisering, suburbanisatie en de opkomst van de dienstverleningseconomie en 

consumptiemaatschappij. Dit waren in hun perspectief bedreigende en tegelijkertijd fascinerende 

ontwikkelingen, met vaak onbekende of onbegrepen consequenties. Het ligt dan ook voor de hand 

om de reflecties van tijdgenoten op de toekomst van binnensteden te interpreteren als de ervaring 

van moderniteit. Uit dit onderzoek zal blijken dat zij op basis van hun ervaringen twee concurrerende 

vertogen over de toekomst van de binnenstad hanteerden: één waarin vernieuwing absoluut 

noodzakelijk was, en één waarin de modernisering wendbaar was. Rond deze twee vertogen vormden 

bestuurders, projectontwikkelaars en burgers wisselende coalities. Deze benadering maakt het mogelijk 

om een aantal historiografische aannames kritisch te herzien. Zo waren binnenstadreconstructies 

geenszins het product van een optimistisch toekomstdenken, evenmin als dat actievoerders romantische 

tegenkrachten waren.  

  De focus op de binnenstad is een derde vernieuwend aspect van dit proefschrift. Omdat de 

binnenstad de plek was waar de ervaringen van genoemde actoren tot stand kwamen, is het logisch 

om haar te begrijpen als de locus van moderniteit. Hier komen de conflicten en paradoxen van het 

moderne leven het sterkst tot uitdrukking. Onderzoek naar de lokale uitwerkingen van maatschappelijke 

ontwikkelingen is bij uitstek geschikt om de complexe verbanden tussen moderniseringsprocessen 

en actoren bloot te leggen.12 De binnenstad bakent bovendien het onderzoek naar de interactie tussen 

beiden zowel geografisch als thematisch af.13 De binnenstad is daarmee podium, medium en object van 

maatschappelijke vernieuwing en vooruitgang.14 Het is echter ook de plek waar stadsbewoners zich 

doorgaans het meest verwant mee voelen, waar beleid direct invloed heeft op het dagelijks leven en 

waar eigendoms- en machtsverhoudingen zichtbaar tot uitdrukking komen.15 Actoren geven er letterlijk 

vorm aan de samenleving.16 Zo werkt de binnenstad volgens sociaalgeograaf David Harvey als locus en 

zelfs vergrootglas van de moderniteit: ‘The […] city is the arena of the most intense social and political 

confusions at the same time as it is a monumental testimony to and a moving force within the dialectics 

of […] development.’17

Van een multidisciplinair naar een interdisciplinair onderzoeksterrein

Dit proefschrift is een politieke stadsgeschiedenis, die zich positioneert in een multidisciplinair 

onderzoeksveld van historici, politicologen, planologen, sociologen, stedenbouw- en 

architectuurhistorici. Academici hebben de omslag in het bestuurlijk denken over de toekomst van de 

12  C. Tilly, ‘What good is urban history?’, in: Journal of Urban History 22, nr. 6 (1996) 702-719, 703; D. Harvey, 
Consciousness and the urban experience (Oxford 1985); Ibidem, ‘Social process and spatial form’, in: N. 
Jewson en S. MagGregor, Transforming cities: New spatial divisions and social transformation (Londen 1997) 
19-27.

13  E.J. Hobsbawm, ‘From social history to the history of society’, in: Daedalus 100, nr. 1 (1971) 20-45, 34.
14  B. Warf en S. Arias, ‘Introduction: the reinsertion of space in the humanities and social sciences’, in: Ibidem, 

The spatial turn: Interdisciplinary perspectives (Abingdon 2009) 1-10, 3.
15  C. Rooijendijk, That city is mine! Urban ideal images in public debates and city plans, Amsterdam & 

Rotterdam 1945-1995 (Amsterdam 2005) 20.
16  M.A. Hajer en F. Halsema, Land in zicht! Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting (Amsterdam 

1997) 15, geciteerd in: Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 165.
17  Harvey, Consciousness and the urban experience (Oxford 1985) 250.

INLEIDING
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‘binnenstad’, een territoriaal begrip dat het oudste deel van een stad omvat, de afgelopen kwart eeuw tot 

dusver impliciet of expliciet verklaard vanuit hun eigen vakgebied. Hiermee zijn belangrijke inzichten 

verschaft in hoe democratisering van beleid, hervormingen in de vakgebieden architectuur, stedenbouw 

en planologie, de herwaardering van het binnenstedelijk leefmilieu en de opkomst van actiegroepen 

vanaf midden jaren zestig hebben bijgedragen aan het idee dat reconstructies geen geschikte 

oplossingen waren voor het toekomstbestendig maken van de binnenstad. Deze verklaringen zijn stuk 

voor stuk geldig, maar winnen aan overtuigingskracht door een verband te leggen met de ervaring van 

moderniteit, zoals ik na uiteenzetting van de historiografie zal demonstreren. 

  Onderzoekers van de naoorlogse stadsvernieuwing hebben vanwege hun uiteenlopende 

expertise en het multidisciplinaire karakter van het stadsvernieuwingsthema relatief weinig op elkaars 

werk voortgebouwd. Met uitzondering van het onderzoek van De Liagre Böhl, handelen voorgaande 

studies ook niet specifiek over de hoe-vraag; deze komt steeds zijdelings aan bod of speelt een rol op de 

achtergrond. Mamadouh (1992) schrijft de omslag voor de Amsterdamse context toe aan het vastberaden 

optreden van sociale stadsbewegingen in de jaren zeventig.18 Ook De Liagre Böhl (2010, 2012), die zich 

voornamelijk richt op stadsvernieuwing in de negentiende-eeuwse wijken, kent voor zowel Amsterdam 

als elf andere Nederlandse steden veel betekenis toe aan de opkomst van actiegroepen in dit decennium. 

In de conclusie van zijn laatste monografie over stadsvernieuwing noemt hij de vraag waarom 

sommige steden eerder afzagen van binnenstadreconstructies dan andere een ‘onopgeloste kwestie’.19 

Schuiling (1990) en Van der Cammen en De Klerk (2003) wijzen de tempering van demografische en 

economische groeiverwachtingen aan als verklaring voor de bijstelling van de ambities die schuilgingen 

achter de binnenstadreconstructies.20 Wagenaar (2011) hecht meer belang aan de veranderende 

ontwerpopvattingen van architecten en stedenbouwkundigen en wijst op generatieconflicten en 

hervormingen in eigen kring, met een oude functionalistische garde tegenover een groep jonge 

structuralisten.21 Een originele bijdrage komt van Rooijendijk (1992), die aandacht vraagt voor stedelijke 

ideaalbeelden in het publieke debat.22  

  Naast deze vakspecifieke studies kan de historiografie van naoorlogs Nederland in het algemeen, 

en de jaren zestig en zeventig in het bijzonder, inzichten verschaffen in de vraag hoe bestuurlijk een 

omslag plaatsvond in het denken over de toekomst van de binnenstad. Kennedy (1995) en Righart 

(1995) geven belangrijke verklaringen voor de maatschappelijke omwentelingen van de jaren zestig 

en zeventig, en besteden als enige historici expliciet aandacht aan een specifieke naoorlogse ervaring 

van moderniteit.23 Kennedy betoogt dat politieke elites in de jaren zestig het idee hadden dat ‘alleen 

pragmatisch, vooruitziend en bewust “modern” beleid het kleine, kwetsbare en snel veranderende landje 

18  Mamadouh, De stad in eigen hand,
19  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling: De strijd om stadsvernieuwing (Amsterdam 2010); Ibidem, Steden 

in de steigers, 341.
20  H. van der Cammen en L. de Klerk, Ruimtelijke ordening: Van grachtengordel tot Vinex-wijk (Utrecht 2003); 

D. Schuiling, M. Pflug en J. Straub, Functionele vernieuwing van binnensteden 1960-1990: Lessen uit het 
reconstructie-verleden (Amsterdam 1990).

21  C. Wagenaar, Town planning in the Netherlands since 1800 (Rotterdam 2011).
22  Rooijendijk, That city is mine!.
23  Vergelijk De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie: De kwaliteit van de democratie 1945-2000’, in: R. Aerts 

e.a. (red.), Land van kleine gebaren: Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-2012 (Amsterdam 2013) 
285-349; D. Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam 2012); J.J. Woltjer, Recent verleden: 
Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005); P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten: Nederland sinds 
1813 (Amsterdam 2002), H.W. von der Dunk, ‘Tussen welvaart en onrust: Nederland van 1955 tot 1973’, in: 
Ibidem e.a. (red.), Wederopbouw, welvaart en onrust: Nederland in de jaren vijftig en zestig (Houten 1986).  
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in de goede richting kon sturen’.24 Met de metafoor van een moloch duidt Kennedy op de ongenadige 

en destructieve kracht van modernisering. Elders spreekt hij zelfs van het ‘vanzelfsprekend morele 

imperatief’ van modern zijn.25 Evenals Kennedy stelt Righart dat elites gedurende de jaren zestig 

doordrongen raakten van het besef dat gevestigde structuren het moesten afleggen tegen de krachten 

van het nieuwe.26 Terwijl Kennedy verklaringen zoekt in het aanpassingsstreven van bestuurders, wijst 

Righart op een generatieconflict als motor van verandering. De binnenstad komt in beide studies wel 

aan bod als toneel, maar niet als bron van conflict en maatschappelijke vernieuwing. Met dit onderzoek 

wil ik laten zien dat de stedelijke context juist het verschil maakte voor de botsingen tussen burgers 

en gezagsdragers, omdat zij hier daadwerkelijk oog in oog stonden met elkaar, en omdat burgers hier 

zelfbeschikkingsrecht opeisten.  

  Dit proefschrift beoogt de hierboven genoemde historiografische inzichten met behulp 

van nieuw bronnenmateriaal en vanuit een comparatief perspectief te integreren in een historisch 

narratief waarin de stedelijke ervaring van moderniteit centraal staat. Ik heb gekozen voor een lokale 

casuïstiek, met speciale aandacht voor de rol van projectontwikkelaars. Met uitzondering van een aantal 

vakpublicaties uit de vastgoedbranche zijn hun activiteiten in de historiografie tot dusver nauwelijks aan 

bod gekomen.27 Het proefschrift van Willem van der Boor (1991) handelt weliswaar over publiek-private 

samenwerking in de naoorlogse stedenbouw, maar hierin ligt de nadruk meer op bestuurskundige en 

juridische concepten dan op de motieven en visies van marktpartijen.28 Ralph Ploeger (2004) legt in 

zijn proefschrift over de naoorlogse vastgoedmarkt van Amsterdam verbanden bloot tussen beleid en 

de locatievoorkeuren van dienstverleners.29 Hij maakt hierbij, net als dit onderzoek, gebruik van het 

werk van Harvey (1985a, 1985b, 2000) en Fainstein (1994), die vanuit een theoretisch perspectief in de 

Angelsaksische context verbanden leggen tussen marktwerking en verstedelijking.30 Stadshistorica 

Rosemary Wakeman deed in 2014 nog een oproep tot nader historisch onderzoek naar de rol van 

marktpartijen in de ruimtelijke ontwikkeling.31  

  Door de projectontwikkelaars die actief waren in de binnensteden van Utrecht, Den Haag 

en Amsterdam onder de aandacht te brengen, onderschrijft dit proefschrift de oproep van Wakeman. 

Marktwerking was ook in Nederlandse binnensteden reeds sinds het derde kwart van de negentiende 

eeuw de motor van processen die historici zijn gaan begrijpen als modernisering.32 De verbanden 

die Harvey hierbij legt tussen economische groei en vastgoedinvesteringen zijn logisch, en neem 

24  Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 25.
25  Kennedy, ‘Voorwoord’, in: G. van den Brink, Moderniteit als opgave: Een antwoord aan relativisme en 

conservatisme (Amsterdam 2007) 7-11, 7.
26  H. Righart, De eindeloze jaren zestig: Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam 1995) 26.
27  G. Bolle en C.A. Snepvangers (red.), Spiegel van onroerend goed: Verhandeling over een aantal 

onderwerpen het onroerend goed (Deventer 1977); H.W. ter Hart, Commercieel vastgoed in Nederland: 
Een terreinverkenning (Vlaardingen 1987); P. van Gool, R.M. Weisz en P.G.M. van Wetten, Onroerend goed 
als belegging (Culemborg 1993); J.M. Kersloot, Vijfenzestig jaar bouwen aan wonen, werken en winkelen: 
Projectontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en winkels 1930-1995 (Delft 1995).

28  W.S. van der Boor, Stedebouw in samenwerking: Een onderzoek naar de grondslagen voor publiek-private 
samenwerking in de stedebouw (Alphen aan den Rijn 1991) 322-331.

29  R. Ploeger, Regulating urban office provision: A study of the ebb and flow of regimes of urbanisation in 
Amsterdam and Frankfurt am Main 1945-2000 (Amsterdam 2004).

30  Harvey, The urbanization of capital (Oxford 1985); Ibidem, Consciousness and the urban experience (Oxford 
1985); Ibidem, Spaces of hope (Edinburgh 2000); S.S. Fainstein, The city builders: Property development in 
New York and London 1980-2000 (Oxford 1994).

31  R. Wakeman, ‘Rethinking postwar planning history’, in: Planning Perspectives 29, nr. 2 (2014) 153-163.
32  E.W. Soja, Postmetropolis: Critical studies of cities and regions (Oxford 2000) 27.
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ik daarom over.33 Lokale overheden spelen in de ruimtelijke ordening geen neutrale rol en maken, 

met bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, keuzes die projectontwikkelaars bevoordelen en 

buurtbewoners kunnen benadelen.34 Voor een uitsluitend Marxistische benadering waren de naoorlogse 

binnenstadreconstructies echter teveel het product van de Nederlandse overlegeconomie, was de 

macht van projectontwikkelaars teveel aan banden gelegd en was de rechtszekerheid van getroffen 

binnenstadbewoners te groot. Deze bewoners zouden de vernieuwingsmachinerie bovendien regelmatig 

tot stilstand of wending brengen. 

De ervaring van moderniteit 

Modernisering en moderniteit zijn moeilijk hanteerbare en complexe begrippen. Omdat tijdgenoten 

de concepten inzetten om elkaar te bestrijden en te overtuigen, is bovendien ook de contemporaine 

betekenis voortdurend aan verandering onderhevig. Het is dan ook belangrijk om deze begrippen 

duidelijk te definiëren, vooral omdat een historicus anders het risico loopt het discours van zijn bronnen 

te herhalen. Borden (1998) stelt in dit verband: ‘[…] city and planning historians run the risk of simply 

replicating the original political role of their objects, providing not a critical interpretation of their 

objects that is just as politically implicated in the dominant ideology as were the historical agents they 

seek to represent.’35 Vanuit deze premisse hebben Schuyt en Taverne (2000) voor de Nederlandse context 

het idee van modernisering als gecontroleerd, lineair verlopend proces reeds ontkracht voor de ‘lange 

jaren vijftig’.36 Zij beschrijven modernisering als een proces vol conflicten en tegenstrijdigheden. Schot 

en Van Lente (2003) spreken in dit verband van de ‘betwiste modernisering’ van Nederland, terwijl Van 

Vegchel (1995) in de context van naoorlogs Emmen een ‘beheerste modernisering’ constateert.37  

  Deze auteurs demonstreren dat modernisering zich onder bepaalde omstandigheden ook in het 

volle besef van tijdgenoten als een chaotisch en schoksgewijs proces kan manifesteren, dat zij naar hun 

eigen inzichten ‘betwisten’ en moeten ‘beheersen’. Dit geldt zeker voor de ruimtelijke ordening, waar 

modernisering zich voor tijdgenoten fysiek en dus veel tastbaarder en zichtbaarder voltrok dan in andere 

maatschappelijke domeinen. Ook dit proefschrift begrijpt paradoxen en spanningen als fundamentele 

eigenschappen van moderniseringsprocessen. Hiermee onderschrijf ik de uitgangspunten van 

voornoemde studies en wijk ik af van andere gangbare definities van modernisering.38 De interpretatie 

van modernisering als één specifieke ontwikkeling, project of bewuste strategie doet namelijk weinig 

recht aan de complexiteit van discussies over de binnenstad. Door op ervaringen te focussen, worden de 

begrippen moderniteit en modernisering minder monolithisch ingezet.  

     

33  D. Harvey, The urbanization of capital (Oxford 1985) 6-7. Voor een Marxistisch perspectief in de 
Nederlandse context zie: P. Elshof, Stadsvernieuwing als ruimte-ordening door het kapitaal (Amsterdam 
1976); G. Wigmans, De staat, de stad en het vraagstuk van de stedelijke planning (Delft 1981); R. Sierksma, 
Polis en politiek: Kraakbeweging, autoritaire staat en stadsanalyse (Delft 1982).

34  A.J. Scott, The urban land nexus and the state (Londen 1980) 1-9.
35  I. Borden, J. Rendell, H. Thomas, ‘Knowing different cities: Reflections on recent European writings on cities 

and planning history’, in: L. Sandercock (red.), Making the invisible visible: A multicultural planning history 
(Berkeley 1998) 135-149, 137.

36  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 24.
37  J.W. Schot en D. van Lente, ‘Techniek, industrialisatie en de betwiste modernisering van Nederland’, in: J.W. 

Schot e.a. (red), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel VII: Techniek en modernisering. Balans 
van de twintigste eeuw (Zutphen 2003) 257-283, 283; G. van Vegchel, De metamorfose van Emmen: Een 
sociaal-historische analyse van twintig kostbare jaren 1945-1965 (Amsterdam 1995) 14.

38  P. Nolte, ‘Modernization and modernity in history’, in: N.J. Smelser en P.B. Baltes, International Encyclopedia 
of the Social and Behavioral Sciences (Kidlington 2001) 9954-9961, 9956.  
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Modernisering is in dit proefschrift dus niet opgevat als een geleidelijk proces waarvan de effecten pas 

na generaties merkbaar zijn, maar als een kluwen van onderling met elkaar verweven transformaties 

die voortvloeien uit de besluiten van miljoenen individuen.39 Hierdoor is bewuste coördinatie bijna 

onmogelijk.40 Processen als suburbanisatie, re-urbanisatie, motorisering en cityvorming zijn hier 

belangrijke voorbeelden van. Ik beschouw modernisering dus als een feitelijk, objectief en traceerbaar 

proces, dat ik aanwend om ‘moderne’ ontwikkelingen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden te 

duiden. De maatregelen die tijdgenoten namen om moderniseringsprocessen in goede banen te leiden vat 

ik op als ‘vernieuwing’. 
  Als begrip zegt modernisering nog weinig over hoe bestuurders, projectontwikkelaars 

en burgers contemporaine ontwikkelingen begrepen. Door op hun ervaringen te focussen wil ik 

kanttekeningen plaatsen bij vooronderstellingen over wat het in de jaren zestig en zeventig voor hen 

betekende om modern te zijn. Zo ligt het voor de hand om plannen als Hoog Catharijne te interpreteren 

als het summum van een technocratisch vooruitgangsgeloof van een progressieve elite, en de 

tegenkrachten als traditioneel of conservatief. Deze dichotomie speelt een centrale rol in het werk van 

Mamadouh, Rooijendijk en De Liagre Böhl.41 Vertegenwoordigers van voormalige ‘tegenkrachten’ 
hebben eerder bezwaar gemaakt tegen het vermeend romantische karakter van hun werkzaamheden.42 

Stadshistoricus Samuel Zipp (2010) maakt in dit verband relevante opmerkingen: 

What if, instead, we put the planners and walkers back into the flow of history? Their struggle 

was never as simple as the dichotomy presupposes. Over time, former advocates of renewal 

joined the resistance, critics looked for reform rather than abolition of renewal, some resisters 

made their peace with clearance if it meant new housing, and some residents embraced or 

accommodated themselves to modernist spaces.43  

Zipp laat zien dat bestuurders, projectontwikkelaars en burgers allen handelden vanuit hun eigen 

expliciete en impliciete opvattingen over wat een moderne binnenstad was en hoe deze tot stand moest 

komen. Zij gingen onderling wisselende coalities aan en reflecteerden bovenal voortdurend op hun 

ervaringen van abstracte maatschappelijke ontwikkelingen en de dagelijkse leefomgeving.  

  De complexiteit van hun discussies vraagt om een nadere analyse van de ervaring van 

moderniteit. Hierbij is het werk van filosoof Marshall Berman in dit proefschrift leidend. Berman 

ontkent moderniteit als blauwdruk of normatieve periodisering in de ontwikkelingsgang van Westerse 

samenlevingen.44 Via een nauwkeurige synthese van ontwikkelingen en actoren observeert hij vanuit een 

39  Ik baseer deze definitie op de volgende studies: E. Jonker, ‘Moderniteit en geschiedenis: Voorzichtig 
pleidooi voor een redelijke geschiedschrijving’, afscheidsrede uitgesproken op 16 september 2015 te 
Utrecht, 6; H. Mommaas, Moderniteit, vrijetijd en de stad: Sporen van maatschappelijke transformatie en 
continuïteit (Utrecht 1993) 26; H. van der Loo en W. van Reijen, Paradoxen van modernisering (Utrecht 1997) 
15.

40  Van den Brink, Moderniteit als opgave, 23.
41  Mamadouh, De stad in eigen hand, 34-40; De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 71; Ibidem, Steden in de 

steigers, 22; De Liagre Böhl en M. Ternede, Han Lammers: Amsterdammer in de polder (Amsterdam 2015) 
119; Rooijendijk, That city is mine!, 33.

42  T. van Tijen, ‘Onverklaarbaar bewoonde woning’, in: P. Boersma, Onverklaarbaar bewoonde woning: 
Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam – van Nieuwmarkt tot Bijlmer (Amsterdam 2010).

43  S. Zipp, Manhattan projects: The rise and fall of urban renewal in Cold War New York (Oxford 2010) 12.
44  M. Berman, ‘Why modernism still matters’, in: S. Lash en J. Friedman (red.), Modernity and identity (Oxford 

1992) 33-58; Berman, ‘The signs in the street: A response to Perry Anderson’, in: New Left Review 25, nr. 144 
(1984) 114-123.
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Marxistisch perspectief dat perioden van versnelde modernisering samenlevingen in een maalstroom 

van voortdurende desintegratie, vernieuwing, strijd, contradicties en ambiguïteit kunnen brengen. De 

ervaring hiervan leidt bij actoren tot paradoxale gevoelens van enerzijds enthousiasme en fascinatie, 

anderzijds ambivalentie en twijfel.45 De definitie die Berman (1982; druk 2010) geeft van de ervaring van 

moderniteit staat in dit proefschrift centraal:

There is a mode of vital experience – experience of space and time, of the self and others, of life’s 

possibilities and perils – that is shared by men and women all over the world today. I will call 

this body of experience “modernity”. To be modern is to find ourselves in an environment that 

promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world – and, at 

the same time, that threatens to destroy everything we have, everything we know, everything 

we are. […] To be modern is to be part of a universe in which […] “all that is sold melts into air.”46

Tot dusver is deze ervaring van moderniteit in een stedelijke context voornamelijk geoperationaliseerd 

door cultuursociologen en -filosofen.47 In het Nederlands taalgebied hebben socioloog Hans Mommaas 

(1993), cultuurfilosoof René Boomkens (1998) en in het bijzonder architectuurhistorica Hilde Heynen 

(2001a, 2001b) voortgeborduurd op de definitie van Berman. In het werk van Mommaas spelen actoren 

echter een rol op de achtergrond, terwijl Boomkens zich vooral concentreert op de ervaring van de 

publieke ruimte in plaats van de ontwikkelingen die deze ruimte schiepen.48 Heynen diept het werk 

van Berman verder uit door onder twintigste-eeuwse architecten enerzijds een programmatische 

en pastorale ervaring van vooruitgang en emancipatie te traceren, en anderzijds een transitoire en 

antipastorale ervaring in beeld te brengen waarin de nadruk ligt op vergankelijkheid, dissonanties en 

spanningen.49 Ik sluit mij aan bij Heynens nadruk op de subjectieve ervaring, waarin voor actoren het 

besef centraal staat dat de toekomst radicaal zal verschillen van heden en verleden.50 Dit besef was 

aanwezig bij de bestuurders en projectontwikkelaars die plannen maakten voor een betere toekomst, 

maar ook bij de burgers die de uitwerking van deze plannen aan den lijve ondervonden. 

   Net als Berman besteden de sociologen Anthony Giddens en Ulrich Beck uitgebreid aandacht 

aan de ervaring van moderniteit.51 Terwijl Berman geen onderscheid maakt in tijdvakken en de ervaring 

van moderniteit in zijn werk universeel is, constateren Giddens en Beck in de naoorlogse periode een 

‘reflexieve’ modernisering. Volgens Giddens (1991a, 1991b) is in de eerste naoorlogse decennia het 

maatschappelijk besef ontstaan dat experts met de accumulatie van kennis nieuwe onzekerheden 

creëren. De sociale wetenschappen die gedurende de jaren zestig meer invloed kregen op besluitvorming 

45  Berman, All that is solid melts into air: The experience of modernity (New York 2010) 24; 120. 
46  Ibidem, 15.
47  Tijdens de afronding van dit manuscript legt sociaalgeograaf en filosoof Ivan Nio de laatste hand aan een 

manuscript over de ervaring van moderniteit in een suburbane context. Zie: I. Nio, ‘Suburbane stedelijkheid, 
moderniteit en de nieuwe stad: Milton Keynes, Cergy-Pontiose, Almere’ (ongepubliceerd manuscript). 
Voor andere studies, vergelijk: D. Frisby, Fragments of modernity: Theories of modernity in the work of 
Simmel Kracauer and Benjamin (Cambridge 1988); Ibidem, Cityscapes of modernity: Critical explorations 
(Cambridge 2001).

48  H. Mommaas, Moderniteit, vrijetijd en de stad: Sporen van maatschappelijke transformatie en continuïteit 
(Utrecht 1993); R. Boomkens, Een drempelwereld: Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid (Rotterdam 
1998).

49  H. Heynen, Architectuur en kritiek van de moderniteit (Nijmegen 2001) 19-20; Ibidem, ‘Architectuur en 
moderniteit’, in: F. van Peperstraeten (red.), Jaarboek voor esthetica (Tilburg 2001) 187-199, 187-189.

50  R. Boomkens, Een drempelwereld: Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid (Rotterdam 1998) 25. 
51  P. Wagner, Modernity: Understanding the present (Cambridge 2012) 36.
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over de ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld de planologie, zijn belangrijke aanjagers van 

deze onzekerheid gebleken, temeer omdat zij kennis voortdurend in twijfel trekken.52 Ook Beck (1994) 

concentreert zich op veranderingen in de maatschappelijke omgang met kennis en wetenschap.53 

Reflexiviteit duidt volgens Beck niet op een vergrote controle over moderniseringstendensen.54 

Integendeel, het is het besef dat experts hun probleemoplossend vermogen verliezen.55 Beck werkt dit 

idee uit met het concept van neveneffecten, die volgens hem ontstaan als bijgevolg van ‘industriële’ 
modernisering.56 Toegepast op dit onderzoek blijkt dat Nederlandse bestuurders zich gedurende 

de jaren zestig steeds vaker geconfronteerd zagen met deze neveneffecten, waaronder bijvoorbeeld 

milieuvervuiling als gevolg van motorisering en woningverlies als gevolg van cityvorming.57 

Actiegroepen wisten deze neveneffecten te politiseren en om te zetten naar een nieuwe ervaring van 

moderniteit.  

  De observaties van Giddens en Beck hebben mij geholpen om de bronnen die ten grondslag 

liggen aan dit proefschrift in een nieuw daglicht te zetten.58 Enerzijds bevestigen beide sociologen dat 

modernisering geen lineair proces is maar voortdurend ter discussie staat en onverwachte wendingen 

kan nemen. Anderzijds vragen zij aandacht voor veranderingen in de ervaringen en houdingen van 

actoren die in dit proefschrift een hoofdrol spelen. De ambivalentie en twijfel die volgens Berman eigen 

is aan de ervaring van moderniteit, en de neveneffecten die Beck constateert, zijn van doorslaggevend 

belang geweest voor de omslag die zich rond 1970 bij bestuurders en burgers voltrok in het denken 

over de toekomst van de binnenstad. Zo zagen bestuurders ruimte maken voor de auto bijvoorbeeld als 

een noodzakelijk kwaad, en wisten burgers de kennis waarop bestuurders deze overtuiging baseerden 

uiteindelijk in twijfel te trekken.

Drie actoren, twee vertogen, één omslag

Met een focus op de ervaring van moderniteit zal ik in dit onderzoek de publiek-private samenwerking 

van de jaren zestig en de beleidsomslag van de jaren zeventig als de uitkomst van een conflict tussen 

drie actoren verklaren. Tevens zal ik alternatieven bieden voor de historiografische aannames dat 

stadsontwikkeling uitsluitend een overheidstaak was en dat de vernieuwingsmachinerie tot stilstand 

kwam dankzij actiegroepen of economische tegenslag. Bestuurders zijn bij de totstandkoming van beleid 

slechts één van vele actoren, of zoals Harvey observeert: ‘It is unfortunate that much of the literature 

concentrates so much on [urban government, TV] when the real power to reorganise urban life so often 

lies […] within a broader coalition of forces within which urban government and administration have 

52  A. Giddens, The consequences of modernity (Cambridge 1991) 45; Giddens, Modernity and self-identity: Self 
and society in the late modern age (Cambridge 1991) 21; L.B. Kaspersen, Anthony Giddens. An introduction 
to a social theorist (Oxford 2000) 102.

53  Van der Loo en Van Reijen, Paradoxen van modernisering, 157-158.
54  U. Beck en B. Holzer, ‘Reflexivität und Reflexion’, in: Beck en C. Lau, Entgrenzung und Entscheidung 

(Frankfurt am Main 2004) 165-192, 165-166.
55  B. Latour, ‘Is re-modernization occurring – and if so, how to prove it? A commentary on Ulrich Beck’, 

Theory, culture and society 20, nr. 35 (2003) 35-48, 36.
56  Beck, Holzer en A. Kieserling, ‘Nebenfolgen als Problem soziologischer Theoriebildung’, in: Beck en W. 

Bonß (red.), Die Modernisierung der Moderne (Frankfurt am Main 2001) 63-81.
57  Beck, ‘The reinvention of politics: towards a theory of reflexive modernization’, in: Beck, Giddens en S. Lash, 

Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order (Cambridge 1994), 
1-55, 6; Beck, Bonss en Lau, ‘The theory of reflexive modernization: problematic, hypotheses and research 
programme’, in: Theory, culture and society 20, nr. 2 (2003) 7; 20.

58  De voornaamste kritiek op de theorie van reflexieve modernisering is het gebrek aan empirische toetsing. 
Zie: R. Münch, ‘Die “zweite Moderne”: Realität oder Fikton? Kritische Fragen an die Theorie der “reflexiven” 
Modernisierung’, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 54, nr. 3 (2002) 417-443, 441.
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only a facilitative and coordinating role to play.’59 Bij de totstandkoming van beleid zou de vraag moeten 

zijn door welke belangen bestuurders zich laten leiden, en hoe zij die belangen trachten te dienen.60  

  Vanuit dit vertrekpunt is het mogelijk om de rollen van bestuurders met die van 

projectontwikkelaars en actiegroepen te integreren in het historisch narratief. Bestuurskundige 

concepten bieden uitkomst bij de ordening van hun denkbeelden. Het Angelsaksische concept 

‘stedelijke regimes’, waarin bestuurders, bedrijfsleven en belangengroepen hun capaciteiten inzetten 

om doelstellingen van beleid te volbrengen gedurende meerdere ambtstermijnen, is in dit proefschrift 

bewust niet gebruikt.61 Hiervoor waren de samenwerkingsverbanden in Nederland te instabiel en liepen 

de belangen teveel uiteen. Bovendien sluiten zij samenwerking tussen bestuurders en actiegroepen 

uit. Passender is het concept ‘coalities’, waarin volgens Vermeijden (1994) sprake is van ‘[actoren] met 

verschillende posities, die een bepaalde beleidstheorie delen, en min of meer duurzaam gecoördineerde 

activiteiten ontplooien.’62 Coalities zijn flexibeler dan regimes, en passen hiermee beter bij de 

samenwerkingsverbanden die ik in de Nederlandse context signaleer. 

  In plaats van actoren en hun coalities te formeren rond een beleidstheorie zal deze studie hun 

ervaringen onderverdelen naar twee vertogen. Ik hanteer hierbij de ruime bestuurskundige definitie 

van Hajer (1994): ‘Het begrip vertoog is een middel om relaties tussen een bepaald woordgebruik, 

organisatorische principes, ideologische veranderingen en de uitkomsten van het beleid te traceren.’63 

Een vertoog is in dit proefschrift dus een samenhangend maar niet vooraf doordacht geheel van 

opvattingen, begrippen en argumenten waar een visie op de toekomst van de binnenstad onder schuil 

gaat. Een vertoog kan worden vertolkt door één actor of een coalitie van meerdere actoren. Het centraal 

stellen van vertogen zorgt voor een dynamische analyse van de historische gebeurtenissen, zonder 

actoren vooraf in te delen naar polaire tegenstellingen als progressief of conservatief. Actoren konden 

immers wisselen tussen vertogen, en hiermee nieuwe coalities vormen. 

  Vanuit deze definitie laten zich in de jaren zestig en zeventig twee vertogen onderscheiden. In 

de jaren zestig domineerde het vertoog van de noodzaak. Hierin scheen aanpassing van Nederlandse 

binnensteden aan motorisering, suburbanisatie en cityvorming onvermijdelijk en noodzakelijk. Deze 

veronderstelde noodzakelijkheid was niet hetzelfde als een rotsvast vertrouwen in de toekomst van de 

binnenstad, waarover bestuurders – anders dan veel historici hebben gesuggereerd – vaak ook hoogst 

ambivalent en onzeker waren. Volgens bestuurders was schaalvergroting en economische groei in de 

strijd tegen het dreigend verval een bittere noodzaak en een zaak van algemeen belang. Zoals uit dit 

onderzoek zal blijken, voelden bestuurders zich gedwongen ruimte te scheppen voor de dynamiek van 

het moderne leven. Dankzij coalities met projectontwikkelaars konden zij een daadkrachtige invulling 

59  Harvey, ‘From managerialism to entrepreneurialism: The transformation of urban governance in late 
capitalism’, in: Geografiska Annaler 71, nr. 1 (1989) 3-17, 6.

60  J. Pierre, The politics of urban governance (New York 2011) 16.
61  C.N. Stone, Regime politics: Governing Atlanta 1946-1988 (Kansas 1989) 3-12; K. Mossberger en G. Stoker, 

‘The evolution of urban regime theory: The challenge of conceptualization’, in: Urban Affairs Review 36, 
nr. 6 (2001) 810-835; A. Altshuler en D.E. Luberoff, Mega-projects: The changing politics of urban public 
investment (Cambrigde MA 2003) 45-75.

62  B. Vermeijden, Stedelijke vernieuwing, stadsvernieuwing, sanering: De transformatie van het 
stadsvernieuwingsconcept in het nationale ruimtelijke ordeningsvertoog (Delft 1994) 7.

63  M.A. Hajer, De stad als publiek domein (Amsterdam 1994) 89. Zie voor toepassing door bestuurskundigen 
ook: Hajer, City politics (Aldershot 1989); E. ter Borg en G. Dijkink, Strijd en hegemonie: De beleidsfilosofie 
rond stedelijke vernieuwing in Amsterdam en Den Haag (Amsterdam 1992).
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geven aan deze ervaring van moderniteit.64 Het vrije spel der maatschappelijke krachten betekende nu 

eenmaal veranderingen in de inrichting en het functioneren van binnensteden, en hier had de moderne 

mens zich toe te verhouden. Zoals Osman (2011) het verwoordt: ‘… the modern city was becoming rather 

than being, with new constantly replacing old, difference integrating into a universal whole, and human 

agency facilitating the inevitable march of progress.’65

   In reactie op dit vertoog ontstond vanaf midden jaren zestig het vertoog van de wendbaarheid, 

waarin kritische burgers de angst voor verval en de veronderstelde noodzaak om ruimte te maken 

voor modernisering tegenspraken. Hun kritiek op de bestuurders had voornamelijk betrekking 

op hun gebrek aan verbeelding. Actiegroepen demonstreerden dat kanalisering en bijsturing 

van modernisering buiten de binnensteden mogelijk was. De casussen in dit proefschrift zullen 

aantonen dat monumentenbeschermers, Provo, Kabouters, krakers, buurtbewoners en allerlei 

leefbaarheidsbewegingen met hun eigen vocabulaire nieuwe betekenissen gaven aan oude panden, 

straten, stegen, pleinen en grachten. Zij brachten termen als ‘leefbaarheid’, ‘ontplooiing’ en ‘gezelligheid’ 
voor het eerst in verband met de toekomst van de binnenstad. Voor deze actiegroepen, wier leden 

doorgaans afkomstig waren uit de provincie, was de stad een plek van aankomst, die verrassende 

ervaringen en toevallige ontmoetingen mogelijk moest maken.66

  Mijn these is dat dit vertoog van wendbaarheid in de jaren zeventig zou gaan domineren en het 

uiteindelijk won van het vertoog van de noodzaak. Met de publieke ruimte als toneel en zelforganisatie 

als middel trachtten actiegroepen in een coalitie met kritische architecten en sociologen de straten 

te heroveren op automobilisme, massaconsumptie en verzakelijking.67 Meer dan bestuurders en 

projectontwikkelaars gaven actiegroepen de stedelijke ruimte betekenis als plek, waaraan zij hun 

overtuigingen, handelingen en toekomstvisies konden ontlenen.68 Dit laat zich illustreren door het 

beschrijven en fysiek veroveren van pleinen als ‘stedelijke huiskamers’ en de verheerlijking van het 

buurtleven. Met hun provocerende repertoire stelden actievoerders expliciet de vraag van wie de 

binnenstad eigenlijk was.69  

  Dat bestuurders zich relatief snel schikten naar een nieuw vertoog, kwam niet alleen door hun 

gevoel van ambivalentie en twijfel, maar ook omdat zij net als actiegroepen hetzelfde doel voor ogen 

hadden: de binnenstad als middelpunt van het moderne leven. Projectontwikkelaars die begin jaren 

zestig onderdeel waren van een maatschappelijke voorhoede, voerden in hun ervaring nog geen tien 

jaar later reeds een achterhoedegevecht, zoals het citaat van Bredero waarmee deze inleiding begon 

demonstreert. Omdat de termen waarmee actiegroepen de oude stad interpreteerden nieuw waren en 

het merendeel van hen onbekend was met het grotestadsleven, zou het onjuist zijn om te spreken van een 

‘herontdekking’ van de binnenstad. Het ging zoals Berman demonstreert eerder om een radicaal nieuwe 

ervaring:

64  H. Molotch, ‘The city as a growth machine: Towards a political economy of place’, in: American journal of 
sociology 82, nr. 2 (1976) 309-332, 313.

65  S. Osman, The invention of brownstone Brooklyn: Gentrification and the search for authenticity in postwar 
New York (New York 2011) 59.

66  J. den Draak, De woonfunctie van het stadscentrum (Delft 1971) 238; G.C. de Haas, De onvoorziene 
generatie (Amsterdam 1966) 47.

67  H. Lefebvre, The urban revolution (Minneapolis 2003) 18-19.
68  L. Jerram, ‘Space: A useless category for historical analysis?’, in: History and theory 52, nr. 3 (2013) 400-

419, 403-404; T.F. Gieryn, ‘What buildings do’, in: Theory and society 31, nr. 1 (2002) 35-74, 38; M.J. Miller, 
The representation of place: Urban planning and protest in France and Great Britain 1950-1980 (Aldershot 
2003) 6.

69  M. Castells, The city and the grassroots: A cross-cultural theory of urban social movements (Oakland 1983) 
67-72.
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Before long they would find something more, a source of life and energy and affirmation that 

was just as modern as the expressway world, but radically opposed to the forms and motions 

of that world. They would find it in a place where very few of the modernists […] would have 

dreamt of looking for it: in the everyday life of the street.’70

Periodisering

De periodisering van dit proefschrift loopt om evidente redenen van 1960 tot 1978. De 

binnenstadreconstructies kwamen vanaf begin jaren zestig daadwerkelijk tot uitvoering en bleken na 

de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 definitief onhaalbaar. In dit jaar traden overal in Nederland 

wethouders aan die zich in voorgaande jaren als actievoerder of raadslid hadden verzet tegen de 

grootschalige stadsvernieuwing, waarmee het lot van de binnenstadreconstructies definitief werd 

bezegeld. Hoewel het moment en de intensiteit van de omslag in het toekomstdenken verschilde per 

stad, markeert deze periodisering het aantreden en aftreden van belangrijke wethouders, de looptijd 

van de binnenstadreconstructies en het ontstaan van twee vertogen. In deze chronologie waren de jaren 

vijftig een incubatietijd voor de reconstructieplannen (1953-1960), gevolgd door een periode waarin de 

seinen voor bestuurders en projectontwikkelaars op groen gingen (1960-1966), een periode waarin de 

tegenreacties van actiegroepen tot wasdom kwamen (1966-1970), en een periode waarin de vertogen van 

noodzaak en wendbaarheid heftig botsten (1970-1978).

  Met deze fasering is het tevens mogelijk om eerdere pogingen tot periodisering kritisch tegen 

het licht te houden. Gelet op de sociaal-culturele veranderingen die voorkwamen uit economische 

voorspoed spreken Schuyt en Taverne van een ‘lange jaren vijftig’ (1945-1973).71 De Liagre Böhl 

laat de ‘progressieve’ jaren zestig eindigen in het jaar van de Oliecrisis.72 Volgens Righart was het 

generatieconflict rond 1970 opgelost, waarmee een belangrijke motor van maatschappelijke vernieuwing 

tot stilstand kwam.73 Hellema verzet zich tegen dit idee door te spreken van een hervormingsgezinde 

‘lange jaren zeventig’ (1966-1982).74 Hoewel zijn standaardwerk handelt over de jaren zestig, spreekt 

Kennedy elders eveneens over de jaren zeventig als decennium van progressieve consensus.75 Historische 

ijkpunten als het ‘crisisjaar’ 1966 of de Oliecrisis van 1973 lijken echter aan de actoren in dit proefschrift 

voorbijgegaan. Bovendien bleken de jaren zestig niet zo progressief als De Liagre Böhl voorstelt, zouden 

de conflicten in de binnensteden pas vanaf 1970 in alle hevigheid losbarsten, en was hierbij niet altijd 

sprake van botsingen tussen generaties.

Bronnen

Voor de periode 1960-1978 past dit proefschrift een kwalitatieve analyse toe op hoofdzakelijk zes soorten 

bronnen: beleidsnota’s, gemeenteraadsverslagen, notulen van raadscommissies en bedrijfsleidingen, 

rapporten van overheden en non-gouvernementele organisaties, bedrijfsarchiefstukken en dagbladen 

en tijdschriften. Binnenstadreconstructies waren een lokale politieke aangelegenheid, met een bijrol 

70  Berman, All that is solid melts into air, 314.
71  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 24.
72  De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, 319.
73  Righart, De eindeloze jaren zestig, 265.
74  Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 16.
75  Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 207-217; A. Verbij, Tien rode jaren: Links radicalisme in Nederland 

1970-1980 (Amsterdam 2005) 18.  
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voor rijksbeleid en advies- en rechtsorganen, waardoor het merendeel van de bronnen in dit proefschrift 

betrekking heeft op besluitvorming binnen gemeentelijke gremia.76 Voor de bestudering van landelijke 

moderniseringsprocessen, die centraal staan in het eerste hoofdstuk, is gebruikgemaakt van de 

jaarverslagen en nota’s van de Rijksdienst voor het Nationale Plan (RNP), vanaf 1965 Rijksplanologische 

Dienst (RPD). Om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden, toets ik het kwalitatieve materiaal aan 

kwantitatieve data, waaronder cijfers over bevolkingsgroei, autogebruik en consumptieve bestedingen, 

afkomstig van het Centraal Plan Bureau (CPB). Deze cijfers stonden aan de basis van jaarverslagen en 

rapporten van de RNP/RPD en andere overheidspublicaties met een landelijke strekking. 

  Voor een bestudering van de ervaringen en houdingen van de eerste groep actoren, de lokale 

bestuurders, zijn voor de periode 1960-1978 alle gemeentelijke beleidsstukken en raadsvergaderingen 

over de binnensteden van Utrecht, Den Haag en Amsterdam geanalyseerd. Als product van soms 

jarenlang overleg zetten verantwoordelijk wethouders en ambtenaren in deze nota’s lijnen uit voor de 

toekomst, terwijl de raadsbehandeling van deze stukken sleutelmomenten waren in de totstandkoming 

van binnenstadreconstructies. Hiernaast zijn de notulen van raadscommissies en welstandscommissies 

bestudeerd, waarin raadsleden met affiniteit voor ruimtelijke vraagstukken, ambtenaren en externe 

deskundigen zitting namen. Een blik op de lengte en inhoud van de raadsverslagen leert dat de 

ruimtelijke ordening in de jaren zestig en zeventig veruit het belangrijkste gespreksonderwerp was.

  Door mijzelf op dit type bronnen te concentreren is er minder aandacht voor de rol van 

ambtenaren. Deze beperking is om twee redenen verdedigbaar. In de eerste plaats zal blijken dat politiek 

primaat in de jaren zestig en zeventig in de meeste gevallen belangrijker was dan technocratisch 

mandaat. Het waren de besluiten en de beslissingen van wethouders en raadsleden die de uitvoering 

van ambtelijke nota’s en bestemmingsplannen accordeerden, dan wel blokkeerden. In de tweede plaats 

hebben deze ambtelijke experts afgezien van de communicatie tussen directeuren en wethouders 

weinig schriftelijke correspondentie nagelaten, wat logisch is omdat dit overleg doorgaans mondeling 

plaatsvond op de werkvloer.       

  Om de activiteiten van projectontwikkelaars als tweede groep actoren voor het voetlicht te 

kunnen brengen is gebruikgemaakt van zeer uiteenlopend bronnenmateriaal. Voor Hoog Catharijne 

stond het gedeeltelijk geïnventariseerde bedrijfsarchief van Bredero/Empeo ter beschikking, met 

hierin onder meer notulen, interne en externe correspondentie, binnen- en buitenlandse plannen, 

promotiebrochures en uitgeschreven gesprekken met voormalig werknemers. Met uitzondering van 

Hans Buiter hebben historici niet eerder gebruikgemaakt van deze schat aan informatie, die inzicht geeft 

in het wereldbeeld van de belangrijkste projectontwikkelaar van naoorlogs Nederland. Delen van dit 

bedrijfsarchief waren niet eerder ontsloten en zijn in het belang van dit proefschrift tijdelijk gevrijwaard 

van toegangsbeperkingen.  

  Deze informatie is aangevuld met materiaal uit het statische bedrijfsarchief van de Koninklijke 

BAM Groep, rechtsopvolger van Bredero. De kleinere projectontwikkelaars Zwolsman, Gaus, Caransa, 

Grand Vista en Bouwes en hun financiers hebben geen volledige bedrijfsarchieven nagelaten of zijn 

76  Gebruikmaking van mondelinge overlevering zou tijdgenoten zonder schriftelijke herinneringen een 
stem hebben gegeven, maar zou ook hebben geresulteerd in een oververtegenwoordiging van jongere 
generaties. Zie voor een bespreking van de beperking die uitgaat van een focus op schriftelijke bronnen 
bij het thema van dit proefschrift: N. Kadir, ‘Myth and reality in the Amsterdam squatters’ movement 1975-
2012’, in: B. van der Steen, A. Katzeff en L. van Hoogenhuijze, The city is ours: squatting and autonomous 
movements in Europe from the 1970s to the present (Oakland 2014) 21-61, 30. 
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anderszins niet toegankelijk voor historici. Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA), 

Instituut voor Beeld en Geluid, gemeentearchieven, jaarverslagen, overheidsrapporten en de particuliere 

archieven van branchevereniging NEPROM, Jan Prins en Hennie van den Heurik hebben hier uitkomst 

geboden.    

  Om inzicht te krijgen in de ideeën van kritische burgers, de derde groep hoofdrolspelers, gaat 

de aandacht in Utrecht uit naar lokale winkeliersverenigingen en het activistische Muurkrantcollectief, 

in Den Haag naar actiegroep Dooievaar, en in Amsterdam naar het buurtverzet op het Bickerseiland, 

de Nieuwmarktbeweging en actiegroep Bouw-es-wat-Anders. Het merendeel van hun pamfletten, 

actiekranten en vergadernotulen zijn gearchiveerd in gemeentearchieven en het Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis (IISG). Uitzonderingen waren de particuliere archieven van Dooievaar en 

Bouw-es-wat-Anders, waarvoor de bewaargevers toestemming ter inzage hebben verleend. 

  Binnen het bronnencorpus zijn met name vier vaktijdschriften over architectuur, planologie 

en stedenbouw van belang: Stedebouw en Volkshuisvesting, in 1919 opgericht als maandblad van 

het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; Bouw, in 1946 opgericht 

als weekblad van het Nederlands bouwwezen; Plan, in 1970 opgericht als maandblad door de Bond 

van Nederlandse Architecten (BNA); en Wonen/TABK, dat zich vanaf 1970 profileerde als een 

maatschappelijk geëngageerd en breed georiënteerd maandblad. Deze tijdschriften waren gevuld met 

beschrijvende en opiniërende bijdragen van bestuurders, projectontwikkelaars en burgers, maar vooral 

ook experts. Deze bijdragen zetten lokale discussies over de toekomst van binnensteden op scherp 

en werkten als katalysator van verzet, waarmee de tijdschriften evenzeer een podium boden aan de 

ervaring van moderniteit als de gemeentelijke gremia.

Opbouw proefschrift

De keuze voor de casussen Utrecht, Den Haag en Amsterdam is aan het begin van deze inleiding 

reeds kort behandeld. Zij is gebaseerd op drie selectiecriteria. Als eerste voorwaarde gold ligging in 

de Randstad, waar de demografische en economische druk het grootst waren. De tweede voorwaarde 

betrof de aanwezigheid van een historische binnenstad gevrijwaard van oorlogsschade. De geselecteerde 

binnenstadreconstructies betroffen zonder uitzondering perifeer gelegen en negentiende-eeuwse delen 

van de binnenstad, echter goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Het ging om buurten in de 

luwte van bestemmingsplannen en saneringsprogramma’s. Deze morfologische en stedenbouwkundige 

condities hebben voor het hoofdstuk over Amsterdam geleid tot een alternatieve casuïstiek. Het derde 

selectiecriterium betrof de mate waarin projectontwikkelaars in de jaren zestig en zeventig actief zijn 

geweest in voornoemde binnensteden. Alvorens tot deze casuïstiek te komen, besteed ik in het eerste 

hoofdstuk aandacht aan de centrale processen en actoren.  

  Hoe en waarom zich een omslag voltrok in het denken over de toekomst van de Nederlandse 

binnenstad was voor tijdgenoten vaak een raadsel. Terwijl de kentering in volle gang was, gaf de 

voorzitter van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) in 1970 

een emotionele jaarrede. Zekerheid maakte in zijn vakgebied plaats voor twijfel. Hij begreep nog niet 

zo goed waarom, maar hij constateerde overal toenemende onrust en herwaardering van het stedelijk 

leefmilieu. Dit proefschrift traceert deze omslag in de Nederlandse politieke stadsgeschiedenis, en zal 

demonstreren welke rol noties van moderniteit speelden. Ervaringen als die van de jaarvoorzitter zullen 

hierbij nog vaak terugkeren:
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Overal horen wij aan de ene kant klachten, aan de andere kant vreugdebetoon over het wankelen 

of verloren gaan van oude vaste uitgangspunten en vuistregels. Alles wat op dit gebied nieuw 

geponeerd wordt, roept aanstonds twijfel en kritiek op. De oude woonbuurt wordt door velen om 

haar sfeer, haar gezelligheid vanwege de contacten op straat, de buurtmarkten, de spanning van 

het stadsleven die er voelbaar is, positief gewaardeerd.77

77  ‘Zekerheid en twijfel’, Stedebouw en volkshuisvesting 52, nr. 1 (1970) 3-5, 3-4.
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Begin jaren zestig lagen op de tekentafels van architecten en stedenbouwkundigen plannen klaar voor 

een serie ruimtelijke ingrepen die Nederland in een tijdsbestek van twee decennia onherkenbaar van 

gezicht zouden doen veranderen. De eerste palen van het Rotterdamse Ommoord en de Amsterdamse 

Bijlmermeer gingen de grond in; futuristische stadsuitbreidingen die honderdduizenden burgers van een 

nieuwe woning moesten voorzien. Luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven maakten een niet 

eerder vertoonde groeispurt door, terwijl het werk aan de Deltawerken en Flevoland in volle gang was. 

Op het platteland bracht de ruilverkaveling een ongekende schaalvergroting teweeg.1 Net als in andere 

West-Europese landen kwamen overal de ruimtelijke manifestaties van een nieuwe tijd in zicht, bedacht 

en uitgevoerd door professies die voor de Tweede Wereldoorlog non-existent waren.2 Het grote gebaar 

kreeg momentum. 

  Ook de ultramoderne binnenstad scheen binnen handbereik. Dat bewees Utrecht, waar in 1962 

met Hoog Catharijne besloten was tot de grootste binnenstadreconstructie van West-Europa. 

Tegelijkertijd kwamen een aantal vooroorlogse ontwikkelingen in een stroomversnelling. Binnensteden 

ondergingen reeds sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw ‘cityvorming’, een 

sociaaleconomisch uitsorteringsproces vernoemd naar het zakencentrum van Londen. Hierin maakten 

binnenstadbewoners plaats voor nieuwe infrastructuur, zakelijke dienstverlening en commerciële 

functies.3 Onder bestuurders en experts leefde het idee dat binnenstadreconstructies nodig waren om de 

cityvorming beleidsmatig en stedenbouwkundig in het gareel te brengen. De reconstructies maakten 

onderdeel uit van het repertoire van de ‘stadsvernieuwing’, een overkoepelend begrip dat duidt op een 

‘stelselmatige inspanning om de stad te verbeteren op zowel stedenbouwkundig als sociaal, economisch 

en cultureel gebied’.4 Stadsvernieuwing kan naast reconstructie ook sanering en rehabilitatie inhouden, 

en hanteer ik gelijk aan de contemporaine betekenis.5  

  Ondanks deze solide stadsvernieuwingsprogramma’s en de voortvarendheid waarmee 

bestuurders en experts in de eerste helft van de jaren zestig doorpakten, boezemden de ontwikkelingen 

die op de binnensteden afkwamen onzekerheid en soms zelfs angst in. De bestuurlijke en professionele 

elites achtten vernieuwing noodzakelijk, maar waren huiverig voor de offers waarmee deze gepaard 

ging. Bovendien waren zij niet altijd overtuigd van hun eigen probleemoplossend vermogen. Reeds vanaf 

1  G. Andela, Kneedbaar landschap, kneedbaar volk: De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland 
(Bussum 2000).

2  M. Ryckewaert, Building the economic backbone of the Belgian welfare state: Infrastructure, planning and 
architecture 1945-1973 (Rotterdam 2011) 23-24; J. Düwel en N. Gutschow, Städtebau in Deutschland im 20. 
Jahrhundert: Ideen – Projekte – Akteure (Stuttgart 2005) 198; K.O. Morgan, Britain since 1945: The people’s 
peace (Oxford 2001) 232; Wakeman, Modernizing the provincial city: Toulouse 1945-1975 (Cambridge MA 
1997) 112.

3  W.A.M. Zonneveld, Conceptvorming in de ruimtelijke ordening: Encyclopedie van planconcepten (Amsterdam 
1991) 45; Meurs, De moderne historische stad, 316-321.

4  Schuiling, Pflug en Straub, Functionele vernieuwing, 2-3.
5  Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van sanering en stadsreconstructie, 

Stadsvernieuwing (Den Haag 1972) 10.
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midden jaren zestig kreeg deze ambivalentie een weerslag in overheidsrapportages en landelijke nota’s 

over de ruimtelijke ordening. Om deze reflecties te kunnen interpreteren als ervaring van moderniteit 

zal ik in dit hoofdstuk de omvang en complexiteit schetsen van de ontwikkelingen die op binnensteden 

inwerkten, alsook de actoren introduceren die zich bij deze ontwikkelingen een houding moesten 

aannemen. Hun ervaringen en vertogen zal ik pas in de casuïstiek behandelen; dit hoofdstuk is 

voornamelijk bedoeld als introductie op de oorzaken en gevolgen van moderniseringsprocessen.  

   Als aanjagers van de nieuwe economie en daarmee grondleggers van de 

binnenstadreconstructies gaat het inzake de ontwikkelingen om respectievelijk suburbanisatie, 

motorisering en de komst van de postindustriële diensten- en consumptiemaatschappij. Ik baseer mij 

hierbij voornamelijk op feiten en cijfers uit de jaarverslagen en nota’s van de Rijksdienst voor het 

Nationale Plan (RNP)/Rijksplanologische Dienst (RPD), onderdeel van het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De rijksdienst ontwikkelde in de 

jaren zestig een facetbeleid waarin het ging om ‘de menselijke activiteiten en natuurlijke processen 

waarin duidelijke ruimtelijke aspecten zijn te onderscheiden, en andersom de activiteiten en processen 

die in belangrijke mate worden beïnvloed door ruimtelijke gegevenheden.’6 Hoewel de rijksambtenaren 

weinig invloed uitoefenden op lokaal beleid, schetsen hun observaties een helder beeld van de problemen 

waarvoor de binnensteden kwamen te staan.  

  In de vijfde tot en met de zevende paragraaf van dit hoofdstuk worden de drie centrale actoren 

van dit proefschrift geïntroduceerd: bestuurders, projectontwikkelaars en burgers. In de achtste 

paragraaf gaat anders dan in de casuïstiek speciaal aandacht uit naar experts, onder wie architecten en 

stedenbouwkundigen, maar voornamelijk sociaalgeografen en planologen. Hun deskundigheid stond aan 

de basis van de beslissingen die bestuurders namen. Het waren toekomstdenkers, die maatschappelijke 

ontwikkelingen beroepsmatig en op wetenschappelijke basis in goede banen moesten leiden.7 

Bestuurders, projectontwikkelaars, burgers en experts voer ik op als respectievelijk bemiddelaars, 

makers, dissidenten en dienaren. Voor projectontwikkelaars en burgers bestond de ervaring van de 

naoorlogse moderniteit uit kansen en uitdagingen, die zij vanuit hun eigen toekomstidealen omzetten in 

actie. Vanuit dit perspectief waren bestuurders de actoren die rond hun vertogen coalities vormden, en 

waren experts de ‘vierde macht’ die zich dienstig maakten aan de belangen van één van deze drie 

factoren. Om de ontwikkelingen in de eerste vier paragrafen en de actoren in de laatste vier paragrafen 

te kunnen duiden, begint het narratief van dit hoofdstuk in de vroege jaren zestig. 

  De enorme ingrepen in de ruimtelijke ordening waren zowel mogelijk als noodzakelijk gemaakt 

door het economisch wonder dat zich rond deze tijd openbaarde in Nederland. Aan de basis hiervan 

stonden kapitaalaccumulatie door investeringen, toename van de export en technologische vernieuwing. 

Kapitaalvorming was steeds vaker gericht op diepte-investeringen. Explosieve loonstijgingen leidden tot 

een toenemende welvaart en veranderende consumptiepatronen. Na bijna vijftien jaar geleide 

loonpolitiek nam de nominale loonvoet in de eerste helft van de jaren zestig toe met maar liefst 25 

6  A.A. Verbaan, H. Leeflang en A.A. Verduyn, ‘Perspectieven in de ruimtelijke ordening: Het ruimtelijk 
toekomstonderzoek’, in: J.W.M. van Doorn en F.A. van Vught, Nederland op zoek naar zijn toekomst 
(Utrecht 1981) 148-169, 150. Zie voor het zelfbeeld van de dienst: D. Hazelhoff, ‘Ruimtelijke ordening en de 
veranderende maatschappelijke inzichten’, in: Stichting Juridische Studenten Congressen, De jurist en de 
ruimtelijke ordening (Deventer 1973) 9-26, 10.

7  T. Spit en P. Zoete, Ruimtelijke ordening in Nederland: Een wetenschappelijke introductie in het vakgebied 
(Den Haag 2009) 16.
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procent.8 Aangejaagd door de uitdijende verzorgingsstaat steeg de particuliere consumptie gedurende 

dezelfde periode jaarlijks met gemiddeld 6,8 procent.9 De groei van het BNP lag over het gehele 

decennium jaarlijks rond de 5 procent, met minimale conjunctuurschommelingen.10 Aangewakkerd door 

de gunstige vooruitzichten verdween onder particulieren het taboe op lenen. Kredietgevers en -nemers 

accepteerden in de jaren zestig het afsluiten van een lening als geschikt financieringsmiddel voor 

woningen en duurzame consumptiegoederen als auto’s en huishoudapparatuur.11 Consumenten en 

bedrijven werden hierbij steeds afhankelijker van vreemd kapitaal.12 De welvaartstoename leidde zelfs 

tot een hausse in leningen, die tot het einde van de jaren zeventig zou aanhouden.13 De samenleving kon 

het zich na jaren van crisis, oorlog en wederopbouw eindelijk veroorloven om modern te zijn.  

 De zegeningen van de toegenomen welvaart bleken echter van korte duur. In de eerste plaats 

dreigde vanaf 1970 economische oververhitting, waarbij de Oliecrisis van 1973 de genadeklap toebracht 

aan een economie getergd door de wankele financiële structuur van het bedrijfsleven, hoge 

belastingdruk en dito loonkosten.14 In de tweede plaats ontstond reeds halverwege de jaren zestig een 

bewustzijn van de keerzijden van economische groei en vooruitgang.15 Veelgelezen vertalingen van 

sociaalwetenschappelijke studies uit de Verenigde Staten, het land dat Nederlanders een blik bood op 

hun toekomst, brachten slecht nieuws.16 Ook aan de Europese kant van de Atlantische Oceaan 

verschenen studies met veelzeggende titels als Leven met de welvaart (1962) en Onaardige economie 

(1964), waarin sociologen wezen op de negatieve consequenties van het duizelingwekkende tempo van de 

naoorlogse vooruitgang.17  

  De Nederlandse politiek deelde deze zorgen. Landelijke en lokale overheden konden de 

welvaartsstijging maar moeilijk bijhouden. Zij waren zich voortdurend bewust van een toegenomen 

maatschappelijke vervreemding en milieuvervuiling, maar ook de wijze waarop het materialisme de 

gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid zouden ondermijnen.18 De kabinetten-De Quay 

(1959-1963) en -Marijnen (1963-1965) verkeerden nog in een zorgeloos economisch eldorado, hoewel de 

woningnood een groot probleem bleef.19 Het centrum-linkse kabinet-Cals (1965-1966) moest echter al 

vragen om aandacht voor schaarste in bouwgrond en leefbaarheid, die als gevolg van de stijgende 

8  A. Knoester, Economische politiek in Nederland (Leiden 1989) 102.
9  J. de Vries, ‘Economische ontwikkelingen in de periode 1949-1973’, in: H. Vossen, M. Schwegman en P. 

Wester, Vertrouwde patronen, nieuwe dromen: Nederland naar een modern-industriële samenleving 1948-
1973 (IJsselstein 1992) 9-14, 14.

10  J.M. Kersloot, Vijfenzestig jaar bouwen aan wonen, winkelen en werken: Projectontwikkeling en bouw van 
woningen, kantoren en winkels, 1930-1995 (Delft 1995) 19; Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens 
de 20ste eeuw: een verkenning van het meest kenmerkende (Bussum 1983) 107.

11  J.C. van Ours, Gezinsconsumptie in Nederland 1951-1980 (Rotterdam 1986) 155.
12  J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw: Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht 

1997) 188.
13  D.S. Dotinga, Consumptief krediet in Nederland (Deventer 1983) 26-29.
14  Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 190-191.
15  J.J. Woltjer, Recent verleden: Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005) 442; 548.
16  H. Brick, ‘Optimism of the mind: Imagining postindustrial society in the 1960s and 1970s’, in: American 

Quarterly, jrg. 44, nr. 3 (1992) 348-380, 358.
17  E. Zahn, Leven met de welvaart: Een sociologische beschouwing (Amsterdam 1962) 26; J. Wemelsfelder, 

Onaardige economie: Iets over ontstaan, bestaan en voortbestaan van ficties in het maatschappelijk bestel 
(Amsterdam 1964) 52.

18  I. de Haan, ‘De maakbaarheid van de samenleving en het einde van de ideologie’, in: Duyvendak en De Haan, 
Maakbaarheid: Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving (Amsterdam 1997) 
89-104, 98.

19  Knoester, Economische politiek in Nederland, 101.
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welvaart in rap tempo zou verslechteren.20 Onder het kabinet-Den Uyl (1973-1977) kregen de zorgen om 

de leefomgeving voor het eerst een politiek gezicht. De overheid moest voorzien in immateriële 

verlangens, de spreiding van macht, kennis en inkomen, maar moest burgers bovenal het gevoel van 

‘thuis’ teruggeven.21  

  Deze ontwikkelingen demonsteren dat tijdgenoten de naoorlogse welvaartsgroei en de 

moderniseringsprocessen die hieruit voortkwamen direct begrepen als paradoxen met zowel positieve 

als negatieve consequenties. Gelijk aan de definitie van Berman leidde de ervaring van moderniteit tot 

gevoelens van enerzijds enthousiasme en fascinatie, anderzijds ambivalentie en twijfel.22 Sociaalgeograaf 

Sjoerd Groenman wist deze ervaring aan de vooravond van de grote binnenstadreconstructies in 1959 

goed te treffen:

De mens poogt nieuwe beddingen te scheppen, die beter aangepast zijn aan de  nieuwste 

ontwikkeling. Maar tevens kan hij de oude vormen niet negeren. Misschien klampt hij er 

zich nog aan vast, misschien wordt hij door twijfel verscheurd en kan hij geen keuze maken. 

[…] Daarmee is het leven getekend voor hem, die in een dynamische samenleving nieuwe 

leefvormen wenst te scheppen. Hij zal weigeren, en moeten weigeren, te worden veroordeeld tot 

immobilisme, maar weet, al handelend, dat hij bezig is de problemen te scheppen, waarmede de 

komende generatie zal hebben te worstelen.23 

Op zoek naar leefruimte 

Bij een groeiende bevolking leidde de welvaartsstijging rond 1960 tot een groeiend ruimtegebruik en 

een wens tot luxer wonen. De RNP stelde in de rijksnota De ontwikkeling van het westen des lands (1958) 

reeds dat de verwachte bevolkingsaanwas moest resulteren in een voortgaande vernieuwing van de 

binnensteden. Hoge reconstructiekosten en woningnood stonden de vooruitgang hier voorlopig echter 

in de weg, terwijl de bevolking hard doorgroeide.24 In 1960 verwachtte de RNP nog een bevolking van 14 

miljoen inwoners in het jaar 1980; achteraf gezien een accurate schatting. Drie jaar later extrapoleerden 

de ambtenaren de prognoses echter naar het jaar 2000 en maakten zij een raming van 20 miljoen 

inwoners. Het waren cijfers die bij de RNP leidden tot ‘een merkwaardige paradox in de gevoelens’ die 

een ‘mentale omschakeling’ vereisten, met name in de steden, waar naar verwachting binnen enkele 

decennia 90 procent van de bevolking zou wonen.25  

  De paniek was het grootst rond het midden van de jaren zestig. Voormalig directeur van 

het Centraal Plan Bureau (CPB) Jacob Thijsse publiceerde in 1963 een veelgeciteerd pamflet over 

Nederland in het jaar 2000, waarin hij opriep om de typisch Nederlandse behoedzaamheid voor 

overdrijving achterwege te laten.26 Nederlanders zouden in de ruimtelijke ordening veel te zuinig en 

voorzichtig zijn. In de publicaties Dringen in Nederland en Veel en vol (1965) spraken experts reeds van 

20  ‘Afleggen van een regeringsverklaring’, 36e vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 
april 1965) 1305-1308 (http://www.parlement.com/9291000/d/regver/cals.pdf, bezocht op 21 juli 2015).

21  F. Messing, De Nederlandse economie 1945-1980: Herstel, groei, stagnatie (Bussum 1981) 98.
22  Berman, All that is solid melts into air, 24. 
23  Sj. Groenman, Ons deel in de ruimte: Beschouwingen over vraagstukken in het grensgebied van sociologie, 

sociale opbouw en planologie (Assen 1959) 18-19.
24  Werkcommissie westen des lands, De ontwikkeling van het westen des lands (Den Haag 1958) 58; 159.
25  RNP, Jaarverslag 1963 (Den Haag 1964) 9-12.
26  Jac. P. Thijsse, Enkele gedachten over het ruimtelijk beeld van Nederland in het jaar 2000 bij een bevolking 

van 20 miljoen (Den Haag 1963) 5; 9.
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overbevolking en het mogelijke leed van toekomstige generaties.27 In het cultuurpessimistische Op zoek 

naar leefruimte (1966) stelde toekomstig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hans 

Gruijters het land een ‘bitter einde’ in het vooruitzicht, waaraan de ‘ontembare voortplantingsdrift’ 
schuldig zou zijn. Enkel doortastend overheidsingrijpen zou Nederland kunnen behoeden voor ‘mentale 

verstikking’ en ‘nationale claustrofobie’.28 In de congresbundel De mens in dichte pakking (1966) en 

het populairwetenschappelijke Zicht op straks (1967) waarschuwden wetenschappers eveneens voor 

ruimteverspilling en een lakse overheid.29 

  Vanaf 1965 begonnen de geboortepercentages echter te dalen, eerst voorzichtig, later in 

rap tempo. Door introductie van de anticonceptiepil (1964), een flexibeler abortusbeleid (1971) en 

verhoging van de huwelijksleeftijd, kon de RPD begin jaren zeventig al een stationaire bevolking 

voorspellen, waarmee de paniek van de jaren zestig alweer achterhaald leek. Het aantal bevallingen 

per duizend inwoners liep terug van 21,3 in 1961 naar 13,0 in 1975.30 Toch bleef de angst voor aantasting 

van het stedelijk leefmilieu groot. In de Verstedelijkingsnota (1977) moedigde de RPD daling van de 

vruchtbaarheid alleen maar aan.31 Terwijl experts de bevolkingsgroei in de jaren zestig als problematisch 

ervoeren vanwege een dreigend tekort aan ruimte, entameerden zij in de jaren zeventig ook negatieve 

gevolgen voor het milieu.32 Het einde van de geboortegolf betekende immers nog geen einde aan de 

toenemende energie- en ruimteconsumptie, die met name voor rekening kwam van personen tussen 

de 35 en 65 jaar.33 De Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk adviseerde in 1975 dan ook een spoedige 

beëindiging van de bevolkingsgroei en zelfs aanmoediging van emigratie.34  

   In samenhang met deze bevolkingsgroei wijzigden de woonwensen. Terwijl het merendeel van 

de stadsuitbreidingen uit de jaren vijftig en begin jaren zestig bestond uit portiekwoningen en hoogbouw, 

bleek in 1963 uit een NIPO-enquête dat 80 tot 90 procent van de Nederlanders een eengezinswoning 

met tuin prefereerde. Aangezien de grote steden niet aan deze woonwensen konden voldoen, waren 

de randgemeenten vanaf midden jaren vijftig ijverig uitbreidingswijken gaan ontwikkelen met redelijk 

geprijsde vrijesectorwoningen in een landelijke omgeving.35 Deze concurreerden zowel met het 

verslechterende woonmilieu in de binnensteden als met de stedelijke nieuwbouwwijken met hoogbouw 

en portiekwoningen.36 De overheid achtte de drang van jonge gezinnen naar wonen in het groen 

onstuitbaar en besloot in de Tweede Nota (1966) aan hun wensen tegemoet te komen door suburbanisatie 

te bundelen in woonkernen, mits deze waren gelegen binnen de stadsgewesten.37 Ondanks de 

voorzichtige ontdekking van stedelijke woonmilieus in de jaren zeventig, verwachtte de RPD door een 

27  P. van Daalen e.a., Dringen in Nederland (Meppel 1965) 7; J.P. van Rooijen, ‘Overbevolking’, in: J.P. van 
Rooijen e.a., Veel en vol: Aspecten van pro- en recreatie in Nederland (Utrecht 1965) 4-13, 5.

28  R. Das e.a., Op zoek naar leefruimte: Nederland kan best bewoonbaar blijven dankzij nieuwe technieken 
(Amersfoort 1966) 27.

29  R. Idenburg, Zicht op straks: 20.000.000 Nederlanders op 34.000 vierkante kilometers (Den Haag 1967) 19; 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Mens in dichte pakking (Amsterdam 1966) 162.

30  RPD, Jaarverslag 1975 (Den Haag 1976) 13.
31  RPD, Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening deel 2: verstedelijkingsnota (Den Haag 1977) 51.
32  H.J. Heeren, ‘De Nederlandse demografische situatie anno 1975’, in: B. Willink (red.), Nederland en de 

grenzen aan de groei (Utrecht 1975) 68-73, 72. 
33  Heeren, ‘Epiloog’, in: Heeren en Ph. van Praag, Van nul tot nu: Bevolkingsgroei en bevolkingspolitiek in 

Nederland (Utrecht 1974) 348-356, 351.
34  D.J. van de Kaa en K. van der Windt, Minder mensen, meer welzijn? (Utrecht 1979) 254-267.
35  Th. Quené, Vraagstukken rond de verstedelijking van Nederland (Den Haag 1973) 8.
36  P. Brouwer en T. Verlaan, ‘Symbolic gestures? Planning and replanning Amsterdam’s Bijlmermeer and new 

town Almere since 1965’, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 20, nr. 39 (2013) 48-59.
37  Van der Cammen en De Klerk, Ruimtelijke ordening, 214.
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individualistische wooncultuur en groeiende koopkracht dat landelijk wonen de toekomst had.38  

  De bevolkingsexplosie en suburbanisatie werden voor de binnensteden om twee redenen 

funest geacht. In de eerste plaats trokken in het kielzog van bewoners ook voorzieningen naar 

buiten. Het werk van forensen bevond zich in de jaren zestig nog voornamelijk in stadscentra, maar 

vrijetijdsvoorzieningen en winkels zouden hun klandizie volgen. Bestuurders twijfelden tussen toegeven 

aan wat zij zagen als het vrije spel der maatschappelijke krachten, of het actief bestrijden van deze trek 

naar buiten. Het ideaal van de binnenstad als middelpunt van het moderne leven kwam in de jaren 

zeventig nog verder onder druk te staan met de ontwikkeling van perifeer gelegen bedrijfsterreinen, 

kantoorparken en universiteitscampussen. Ironisch genoeg waren deze typologieën bedoeld om de druk 

uit de binnensteden weg te leiden, maar met het gelijktijdig vertrek van inwoners dreigden zij in het 

perspectief van bestuurders te transformeren tot holle ruimten.  

Mobilisering van de massa 

Belangrijkste aandrijver van de trek naar buiten was de motorisering. Vanaf het midden van de jaren 

vijftig ging de toenemende mobiliteit het dagelijks leven in Nederland zo ingrijpend veranderen, dat de 

auto structurele maatschappelijke veranderingen teweegbracht. De massale adoptie van het blik was 

voor bestuurders en experts zowel een technisch, economisch als een ruimtelijk vraagstuk.39 Dankzij 

de welvaartsstijging en lagere productiekosten daalden de aanschafkosten van een auto. Kostte een 

Volkswagen Kever in 1960 nog een modaal jaarinkomen, tien jaar later was dit nog slechts een kwart.40 

De groei van het wagenpark is sensationeel te noemen: in 1950 telde Nederland 139.000 auto’s, in 1960 

522.000 en in 1970 al bijna 2,5 miljoen.41 Had in 1960 had nog 1 op de 23 Nederlanders een auto, in 1970 

beschikte 1 op de 5 over een eigen exemplaar.42 Deze motorisering ging ten koste van het openbaar 

vervoer. Terwijl het woon-werkverkeer per auto in de jaren zestig steeg met 500 procent, daalde het 

percentage kilometers dat reizigers aflegden per bus, tram of trein van 53 procent in 1955 tot 18 procent 

in 1975.43 Ondanks alle politieke pogingen tot beheersing en afremming voltrok de motorisering van 

Nederland zich onverstoorbaar en onvermoeibaar.44 

  Met de intrede van de auto als massagebruiksgoed was de maatschappelijke druk om de 

verkeersvoorzieningen uit te breiden enorm. Dit gold met name voor de binnensteden, waar forensen, 

consumenten, grootwinkelbedrijven, dienstverleners en Kamers van Koophandel ijverden voor 

betere bereikbaarheid.45 De grotere bewegingsvrijheid en flexibiliteit die de auto met zich meebracht 

stimuleerden het idee dat mobiliteit een democratisch recht was.46 De auto was het ultieme symbool 

van de verzorgingsstaat, of zoals een stedenbouwkundige het formuleerde in 1964: ‘De moderne mens 

raakt eenvoudig teveel verwend om nog met zijn blote gezicht, gevouwen broek en glanzende nylons 

38  RPD, Onderzoek naar woonmilieus: Samenvatting van de resultaten (Den Haag 1973) 31.
39  A. Gehlen, Man in the age of technology (New York 1980) 9.
40  L. Harms, Overwegend onderweg: De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (Den Haag 2008) 11.
41  M. Provoost, Asfalt: Automobiliteit in de Rotterdamse stedebouw (Rotterdam 1996) 65.
42  RPD, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 9.
43  P.E. Staal, Automobilisme in Nederland: Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut (Zutphen 2003) 118.
44  M. Smaal, Politieke strijd om de prijs van automobiliteit: De geschiedenis van een langlopend discours 1895-

2010 (Delft 2012).
45  Provoost, Asfalt, 65; G.P.A. Mom, J.W. Schot en P.E. Staal, ‘Werken aan mobiliteit: De inburgering van de 

auto’, in: J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw V (Zutphen 2002) 45-73, 68. Zie 
bijvoorbeeld: ‘Voorzitters Kamer van Koophandel in nieuwjaarsredevoeringen’, Bouw 12, nr. 4 (1961) 124.

46  K.E. Sluyterman, Kerende kansen: Het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Amsterdam 2003) 
191.

HOOFDSTUK 1



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-197830

tegen wind en modder op te tornen.’47 Tegelijkertijd legde de auto in het dagelijks leven dwangmatige 

verhoudingen en omgangsnormen op.48 Stedenbouwkundige Willem Valderpoort noemde de auto al in 

1953 een voorbeeld van hoe een machteloze mensheid de ontwikkeling van haar eigen geesteskinderen 

niet meer kon bijhouden, met als gevolg onhoudbare maatschappelijke spanningen.49 Vaker dan met 

cultuurpessimisme onthaalden Nederlandse experts het fenomeen net als in andere Westerse landen 

echter met ambivalentie.50  

  De motorisering dreef sociale en economische verbanden steeds verder uit elkaar. Als de 

stad explodeerde, zoals experts in de jaren vijftig en zestig regelmatig beweerden, dan was het 

toenemende autoverkeer de springstof.51 De auto beïnvloedde de keuzes die burgers maakten bij het 

vinden van een woonplaats, de wijze waarop zij naar hun werk gingen, winkelden en recreëerden.52 De 

motorisering deed hierbij een landschap van asfalt en beton ontstaan, dat groeikernen, winkelcentra 

en bedrijfsterreinen met elkaar in verbinding bracht. De RNP voelde zich rond 1960 naar eigen zeggen 

‘overrompeld’ door de snelle toename van het autobezit. De vrees was dat met name het verstedelijkte 

westen van het land zou dichtslibben, met ‘noodgedwongen en ongewenste oplossingen’ tot gevolg.53 De 

RNP gaf de stemming onder experts in 1962 treffend weer: 

Weinig aspecten van de moderne samenleving leggen zo algemeen beslag op de 

gedachten als het verkeer. Ieders verbeelding wordt geboeid door de geweldige 

technische vooruitgang op dit gebied en door de verwachting van wat nog verder 

komen gaat.54 

De ambtenaren sloten de paragraaf over het autoverkeer echter somber af: ‘Het werk zal kostbaar zijn 

en het zal een deskundigheid eisen, die thans nog slechts bij weinigen aanwezig is.’55 Dit stemde tot 

ongerustheid, of zoals sociaalgeograaf Gerrit van den Berg het in 1962 formuleerde: ‘Wij zijn bezig te 

zoeken naar licht in deze zaken. En terwijl wij zoeken, veranderen die zaken van karakter en omvang, 

zodat wij hen nauwelijks goed in ons vizier kunnen krijgen, laat staan: vastgrijpen.’56 Het vermeende 

gebrek aan expertise zou zich met name wreken in de binnensteden, waar bereikbaarheid moest 

worden verenigd met behoud van hun aantrekkingskracht als ‘centra van sociabiliteit, cultuur en 

gezelligheid’.57 Tot hun spijt zagen de ambtenaren de gemotoriseerde samenleving in de jaren zestig 

echter neigen naar de vorming van eindeloze stadsgewesten met winkelcentra en 

kantorenconcentraties in meerdere kernen, waarbij ook de toenemende vrije tijd tot meer recreatie en 

47  ‘Hoog Catharijne’, in: Stedebouw en volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 135-157, 155.
48  M. Sheller en J. Urry, ‘The city and the car’, International journal of urban research, vol. 24 (2000) 737-757, 

738.
49  W. Valderpoort, De zelfzuchtige personenauto: Beschouwingen over een onderdeel van het 

verkeersvraagstuk, met een bijzondere toepassing op de stedebouw (Amsterdam 1953) 5; 46. 
50  B. Ladd, Autophobia: Love and hate in the automotive age (Chicago 2008) 177. 
51  Zie voor de oorsprong van deze beeldspraak: W.H. Whyte, ‘Introduction’, in: W.H. Whyte e.a. (red.), The 

exploding metropolis (New York 1958) 7-19.     
52  Staal, Automobilisme in Nederland, 156.
53  Werkcommissie Westen des Lands, De ontwikkeling van het westen des lands (1959) 159; Ibidem, Nota 

inzake de ruimtelijke ordening in Nederland (Den Haag 1960) 31.
54  RNP, Jaarverslag 1961 (Den Haag 1962) 10.
55  RNP, Jaarverslag 1961 (Den Haag 1962) 13.
56  ‘Stedebouw en verkeer’, Stedebouw en Volkshuisvesting 43, nr. 12 (1962) 299-303, 299.
57  RNP, Jaarverslag 1962 (Den Haag 1963) 55.
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dus meer autoverkeer leidde.58 Motorisering dreef tijd en ruimte steeds verder uit elkaar.  

  De roep om oplossingen en verwetenschappelijking leidde in Nederland tot een 

verzelfstandiging van het vakgebied verkeerskunde. Een ‘onttovering’ van het vraagstuk zou nodig 

zijn om verdere maatschappelijke angst en paniek te voorkomen.59 De Verenigde Staten dienden 

hierbij als referentiekader waaraan experts hun toekomstverwachtingen toetsten.60 Terwijl de 

Amerikaanse ervaringen dienden als schrikbeeld, zouden de Britten en Duitsers het goede voorbeeld 

geven. De belangrijkste Britse bijdrage was het rapport Traffic in towns (1963) van Colin Buchanan, 

volgens wie de auto zowel een geniale uitvinding als een ‘allesverwoestend monster’ was. Simpele 

oplossingen waren volgens Buchanan niet voorhanden. Het autoverkeer was een permanent 

maatschappelijk vraagstuk, dat vroeg om geduldig beleid en flexibele langetermijnvisies.61 In 

Nederland was Hendrik Goudappel de belangrijkste vertolker van dit geluid.62  

   Verkeerskundigen als Goudappel wilden de binnensteden behouden als middelpunt van het 

moderne leven en zenuwknooppunten van een modern en welvarend land. Het autoverkeer brak de 

grenzen tussen gemeenschap en maatschappij verder open, en waar anders moest deze doorbraak 

gestalte krijgen dan in de binnenstad, het zwakke maar nog immer kloppende hart van de 

Nederlandse samenleving? Voor verkeerskundigen was het doel om deze paradox in de binnensteden 

te overbruggen, of zoals opnieuw Van den Berg het in 1966 verwoordde: ‘… wij mogen kracht putten 

uit het inzicht, dat traditie en vernieuwing elkaar niet uit- doch insluiten en dat krachtige tradities 

schone vernieuwingskansen plegen te herbergen.’63 Deze visie van behoedzame vernieuwing was 

gedurende de tweede helft van de jaren zestig en jaren zeventig het uitgangspunt in Nederland. Rond 

de binnensteden verschenen ringwegen op de plek van negentiende-eeuwse buurten en singels, 

omzoomd door parkeergarages met aansluiting op voetgangersgebieden en openbaar vervoer.64  

  Dergelijke ingrepen sloten aan op de inhoud van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening 

in Nederland (1966), waarin de RPD het verkeer nog de dynamische exponent van de moderne 

samenleving noemde. Volgens dezelfde nota bleef de gemotoriseerde samenleving voor de 

binnensteden echter een bedreiging.65 De wal begon hier het schip te keren. Met de suggestie dat het 

verkeer zich moest aanpassen aan de binnenstad in plaats van andersom, kondigden de ambtenaren 

een paradigmawissel aan in het stedenbouwkundig denken. Deze omwenteling was in belangrijke 

mate ingegeven door de fysieke consequenties van het toenemende autoverkeer.  

  De ambtenaren verlegden hun blik naar de straat, waar de nieuwe verkeersinfrastructuur de 

persoonlijke vrijheid eerder bleek te verkleinen dan te verruimen. Ouders stemden hun schoolkeuze 

58  RNP, Jaarverslag 1963 (Den Haag 1964) 72; RPD, Jaarverslag 1966 (Den Haag 1967) 112.
59  G.J. van den Berg, ‘Motorisering en samenleving’, in: NIROV, Ruimtelijke ordening in een gemotoriseerde 

wereld (Alphen aan den Rijn 1966) 13-53, 27.
60  C. Mauch en K.K. Patel, ‘Modernities: Competion versus convergence’, in: Ibidem, The United States and 

Germany during the twentieth century: Competion and convergence (New York 2010) 1-12.
61  C. Buchanan, Traffic in towns: The specially shortened edition of the Buchanan report (Harmondsworth 

1963) 17.
62  H.M. Goudappel en J.A. Perlot, Verkeer en stad: Problematiek en ordening van het verkeer in middelgrote 

en kleine gemeenten (Arnhem 1965); Goudappel, ‘Stedelijke verkeersplanning: achtergronden en 
doelstellingen’, in: Het Nederlandsche Wegencongres, Gemeentelijke verkeersplanning (Den Haag 1965) 
9-15, 11-12; Ibidem, De motorisering van Nederland: Prognoses in verleden en heden en hun consequenties 
voor de ruimtelijke ordening (Alphen aan den Rijn 1965) 38; Ibidem, ‘De motorisering van Nederland’, in: 
NIROV, Ruimtelijke ordening in een gemotoriseerde wereld (Alphen aan den Rijn 1966) 7-12, 12; Ibidem, 
Verkeersplanning in middelgrote en kleine steden (Den Haag 1964) 17.

63  Van den Berg, ‘Motorisering en samenleving’, 22.
64  Provoost, Asfalt, 89.
65  RPD, Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (Den Haag 1966) 124-133.
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af op verkeersveiligheid en bejaarden kwamen uit angst voor het autoverkeer minder vaak buiten.66 

Voor bewust of ongewild autoloze burgers betekende de motorisering van de samenleving bovendien 

een verslechtering van de bereikbaarheid van woning, werk en winkel.67 Het is geen toeval dat deze 

toenemend negatieve observaties samenvielen met een piek in het aantal dodelijke 

verkeersslachtoffers.68  

  Het bewustzijn van de nadelige neveneffecten van de motorisering die de RPD begon te 

benadrukken kwam tot stand in wisselwerking met een kantelende publieke opinie en een kritischer 

stellingname van experts. Hoewel de groei in de aanschaf van nieuwe auto’s rond 1970 afvlakte, bleef 

het ruimteprobleem in de binnensteden knellend. Uit enquêtes gehouden in 1971 bleek dat 64 procent 

van de ondervraagden auto’s uit de binnensteden wilde weren.69 Nota bene een enquête van de 

lobbyclub Stichting Weg bevestigde deze uitslagen in 1974. Maar liefst 60 procent van de 

geënquêteerden vond de auto een verstoorder van het stadsbeeld; 82 procent zag het blik als een 

belangrijke milieuvervuiler dat zou leiden tot een onleefbare Randstad. 23 procent dacht zelfs dat de 

auto zou bijdragen aan de ondergang van de mensheid. Tegelijkertijd droeg deze extreem negatieve 

houding geenszins bij aan het eigen verplaatsingsgedrag. Het eigenbelang woog op tegen het 

algemeen belang: 58 procent van de ondervraagden vond namelijk ook dat de auto het sociaal welzijn 

bevorderde en eenzelfde percentage zag het vervoersmiddel als een belangrijke aanjager van de eigen 

welvaart.70  

   Gedurende de jaren zeventig zou de kentering in het denken over de auto doorzetten. De 

Oliecrisis van 1973 zou deze slechts versnellen.71 Omdat de motorisering toch geen verzadingspunt 

zou bereiken ontstond onder bestuurders en experts het besef dat werken naar eindtoestanden een 

nutteloze exercitie was. Bovendien waren maatregelen die binnensteden afsloten in plaats van 

ontsloten goedkoper dan grootschalige fysieke ingrepen. Dit bleek met name uit de populariteit van 

voetgangersgebieden: in 1972 beschikte reeds een derde van de gemeenten met meer dan 10.000 

inwoners over een gedeeltelijk autovrije binnenstad. Bovendien bleek de fiets in het woon-

werkverkeer onverminderd populair.72 Regulering door middel van parkeergarages en -heffingen 

moest in de binnensteden verlichting brengen. Volgens de RPD moest een voorzichtige beïnvloeding 

van het verplaatsingsgedrag van automobilisten het doel zijn in de tweede helft van de jaren 

zeventig.73 

  Uiteindelijk bleef het autoverkeer van alle maatschappelijke ontwikkelingen die in de jaren 

zestig en zeventig op de binnensteden afkwamen het meest ongrijpbare fenomeen. De Stichting 

Toekomstbeeld der Techniek kon in 1976 vaststellen dat het tijdperk van kwantitatieve 

transportmodellen weliswaar had plaatsgemaakt voor een individuele benadering van het vraagstuk, 

maar dat het onmogelijk was om ‘inspirerende toekomstbeelden’ te presenteren voor een 

66  RPD, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 14.
67  E. de Boer, ‘Mobiel en niet-mobiel; een verkenning van de sociale betekenis van ons vervoer’, in: E. Overeem 

(red.), Stedelijk verkeer en vervoer langs nieuwe banen? (Den Haag 1976) 47-78, 74.
68  Tussen 1966 en 1972 vielen jaarlijks tussen de 2500 en 3000 verkeersdoden. Ter vergelijking: in 2014 vielen 

in totaal 570 verkeersdoden. Zie: Staal, Automobilisme in Nederland, 145. 
69  RPD, Jaarverslag 1971 (Den Haag 1972) 126. 
70  Stichting Weg, Profiel van de automobiliteit: Individueel gedrag, maatschappelijke houding. Samenvatting 

van de uitkomsten van een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Statistiek (Den Haag 1974) 4; 27.
71  G. Hupkes, Gasgeven of afremmen: Toekomstscenario’s voor ons vervoerssysteem (Deventer 1977) 69.
72  RPD, Jaarverslag 1972 (Den Haag 1973) 116-120.
73  Ibidem, Jaarverslag 1974 (Den Haag 1975) 110; Ibidem, Jaarverslag 1975 (Den Haag 1976) 98.
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gemotoriseerde, stedelijke samenleving.74 Provoost betoogt dat het ontwerpen van infrastructuur pas 

in de jaren negentig van ‘trots project’ tot ‘rampenbestrijding’ was verworden, maar voornoemde 

discussies demonstreren dat de accommodatie van het autoverkeer van meet af aan gepaard ging met 

gemengde gevoelens.75  

  Voor de experts die zich met het verkeersvraagstuk bemoeiden was de opkomst van de auto 

een bewustwordingsproces. Pogingen om deze vorm van modernisering met bijvoorbeeld 

grachtendempingen en verkeersdoorbraken te ‘beheersen’, zoals Vegchel het noemt, bleken al snel 

vergeefs en leidden enkel tot meer autoverkeer.76 Bovendien zou juist de verwetenschappelijking van 

maatschappelijke vraagstukken als het autoverkeer door toenemende toetsing en kritiek van binnen 

en buiten het vakgebied leiden tot een onzekerder ervaring van moderniteit.77 De belangen die 

gemoeid waren met bereikbaarheid wogen niet op tegen de kwalijke gevolgen van het autoverkeer in 

de stedelijke leefomgeving; een conclusie die de experts zelf trokken. Op deze manier droegen 

verkeerskundigen bij aan de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad. De auto was 

de belangrijkste reden voor binnenstadreconstructies, maar transformeerde in de ogen van zowel 

bestuurders, burgers als experts binnen enkele jaren van welvaartsbrenger tot brutaal Fremdkörper 

en vernieler van de stedelijke leefbaarheid.78  

Een tertiaire revolutie 

De processen van suburbanisatie en motorisering stonden in nauw verband met de overgang 

naar een postindustriële consumptiemaatschappij. Als zelfstandige economische sector was de 

dienstverlening, waaronder ook de detailhandel, een bijproduct van de tweede industriële revolutie. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond een grote vraag naar gespecialiseerde 

kantoorklerken, die productie, handel, transport, personeel en communicatie konden controleren en 

aansturen. Tijdens het fin de siècle opereerden de kantoren van grote bedrijven en industrieën steeds 

vaker als zelfstandige eenheden met hun eigen ruimtelijke voorkeuren en behoeften. Dienstverleners 

concentreerden zich in kantoorgebouwen in de binnenstad, waar de transport- en communicatie- 

en informatiemogelijkheden optimaal waren. Bovendien verkeerden bedrijfsleidingen graag in de 

nabijheid van specialisten waarover zijzelf niet konden beschikken, en speelden ook prestige en de 

nabijheid van winkels en uitgaansgelegenheden een belangrijke rol.79  

   Het verschil met vooroorlogse ontwikkelingen in de dienstverlening was de snelheid 

waarmee deze in de jaren zestig en zeventig verliepen. West-Europese landen, Nederland in 

het bijzonder, transformeerden gedurende deze decennia van overwegend industriële naties in 

dienstverleningseconomieën.80 Terwijl betekenis en omvang van de dienstensector toenamen, bleven 

de vestigingsvoorkeuren van dienstverleners aanvankelijk vooral uitgaan naar de binnensteden. 

Het dilemma tussen behoud en vernieuwing zoals dat hier met de cityvorming in het derde kwart 

74  J. Overeem, ‘Nawoord’, in: Ibidem (red.), Stedelijk verkeer en vervoer langs nieuwe banen?  (Den Haag 1976) 
181-183, 181-182.

75  Provoost, Asfalt, 153.
76  Van Vegchel, De metamorfose van Emmen, 14.
77  Giddens, The consequences of modernity 39; Beck, Bonss en Lau, ‘The theory of reflexive modernization’, 

16.
78  C. Disco, ‘De bewogen stad 1945-1980’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw VI (Zutphen 2003) 

75-99, 79.
79  P. Cowan, The office: A facet of urban growth (Londen 1969) 35-45.
80  L. Bak, Kantoorprofiel: Struktuur en ontwikkeling van de kantorensektor (Deventer 1980) 27.
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van de negentiende eeuw was ontstaan, kreeg met de opkomst van de auto extra urgentie. Moesten 

gemeentebestuurders in de binnenstad ruimte geven aan kantorenhoogbouw en congestie op de koop 

toenemen, of spreiding van de tertiaire en quartaire werkgelegenheid nastreven in het buitengebied? 

Niet alleen de auto, ook automatisering, specialisering en verbreiding van communicatiemiddelen 

leidden in de kantorensector in de jaren zestig tot een hiërarchische spreiding met centrale 

hoofdkantoren en perifeer gelegen afdelingen voor routinematig kantoorwerk.81 Terwijl de industrie 

het vooroorlogse ontwikkelingstempo van de binnenstad bepaalde, was de dienstverlening 

doorslaggevend voor haar naoorlogse vorm en functie.82  

  Volgens de RNP moesten de binnensteden zich hierdoor instellen op een fundamentele 

economische herstructurering. De werkgelegenheid op kantoren nam tussen 1950 en 1965 toe met 

een spectaculaire 31,5 procent.83 Binnen de dienstensector was de overheid met 32 procent groei een 

belangrijke werkverschaffer, maar met 42 procent was de snelst groeiende banenmotor het bank- en 

verzekeringswezen.84 Dit ging vanaf begin jaren zestig op grote schaal nieuwe financiële producten 

als hypotheken en leningen aanbieden met bijkantoren door het hele land.85 Vanaf 1960 kromp de 

beroepsbevolking in de nijverheid relatief en vanaf 1965 ook absoluut.86 Tegelijkertijd kwam in 1963 

een einde aan het industrialisatiebeleid en kromp de vraag naar industrieproducten ten opzichte 

van die naar diensten.87 Tegen het einde van het decennium had de dienstensector 75 procent van de 

werkgelegenheidsstijging opgenomen en was deze goed voor meer dan de helft van het BNP.88  

  De nieuwe economie bracht in de binnensteden een nieuwe ruimtelijke configuratie met 

zich mee. Het efficiënte en schone kantoorgebouw verving in de jaren zestig de ruimtebehoeftige en 

vervuilende fabriek als symbool van welvaart en vooruitgang.89 Voor dienstverleners betekende een 

modern kantoorgebouw op een centrale locatie prestige, waarmee zij bovendien hun vertrouwen 

uitspraken in de toekomst van de binnenstad.90 Hoewel dienstverleners met de opkomst van de auto 

minder locatiegebonden waren, zette de cityvorming zich door deze honkvastheid aanvankelijk door. 

In het jaarverslag over 1963 formuleerde de RPD de groei van het binnenstedelijk kantorenbestand 

voor het eerst daadwerkelijk als een probleem. De talrijke kantoorgebouwen in aanbouw betekenden 

volgens de RPD een stilzwijgende aanvaarding van toenemende congestie.91  

  De stormachtige groei van het kantorenbestand kwam met name tot stand in de Randstad, 

die in de eerste helft van de jaren zestig 75 procent van de landelijke groei in de dienstensector 

opnam. Bouw van deze kantoorruimte vond steeds vaker plaats in de verhuursector, die 

zich vanzelfsprekend richtte op locaties waar de vraag groot was. Dit perkte de ruimtelijke 

keuzemogelijkheden van dienstverleners in, waardoor vraag en aanbod elkaar in belangrijke mate 

81  O. de Wit, J. van den Ende en Buiter, ‘Het kantoor in een stroomversnelling na de Tweede Wereldoorlog’, 
in: J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel I: Techniek in ontwikkeling, 
waterstaat, kantoor en informatietechnologie (Zutphen 2002) 271-287, 287.  

82  P.W. Daniels, Office location: An urban and regional study (Londen 1975) 220.
83  Werkcommissie Westen des Lands, De ontwikkeling van het westen des lands, 70; RPD, Nota inzake de 

ruimtelijke ordening in Nederland, 22; Ibidem, Jaarverslag 1961 (Den Haag 1962) 47.
84  RPD, Jaarverslag 1969 (Den Haag 1970) 69-70.
85  De Vries, ‘Economische ontwikkelingen in de periode 1949-1973’, 13.
86  Messing, De Nederlandse economie 1945-1980 14.
87  RPD, Jaarverslag 1963 (Den Haag 1964) 57.
88  RPD, Jaarverslag 1969 (Den Haag 1970) 76.
89  Cowan, The office (Londen 1969) 35; Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 197.
90  E. Rubin, Insuring the city: The Prudential Center and the postwar urban landscape (New Haven 2012) 27-

66.
91  RPD, Jaarverslag 1963 (Den Haag 1964) 64.
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versterkten.92 Amsterdam, Rotterdam en Den Haag herbergden in 1965 gezamenlijk bijna 60 procent 

van de landelijke werkgelegenheid op kantoren.93 Vijf jaar later waren de agglomeraties Amsterdam 

en Den Haag met respectievelijk 600.000 en 315.000 m² kantoorruimte en plannen voor nog eens 

300.000 en 135.000 m² ook in aantallen vierkante meters absolute koplopers.94 In 1973 bevond 80 

procent van alle kantoorruimte zich in de binnensteden van de Randstad.95  

  Naast een bewijs voor de doorbraak van de diensteneconomie gelden deze cijfers als 

indicator voor een toenemend en wijzigend ruimtegebruik. Niet alleen ontstonden tussen 1960 en 

1970 in Nederland 220.000 extra kantoorbanen, ook de gewenste ruimte per kantoormedewerker 

nam navenant toe. In 1950 lag het gemiddelde op 17,5 m² per persoon, in 1980 was dit opgelopen 

tot 25 m².96 Dienstverleners kozen in de jaren zestig in plaats van eigenbouw steeds vaker voor 

huur van deze vierkante meters. Dit was door de stijgende loon- en materiaalkosten goedkoper en 

flexibeler dan eigenbouw.97 Het toenemende belang van de dienstensector betekende een ongekende 

hausse in de bouw van kantoren. Zo was in 1977 de helft van alle Nederlandse kantoorvestigingen 

gehuisvest in panden die na 1950 waren opgeleverd.98 Hier wordt duidelijk dat de opkomst van 

projectontwikkelaars een bijproduct was van de groeiende vraag naar verhuurbare kantoorruimte, 

waardoor deze marktpartijen in de jaren zestig en zeventig een doorslaggevende rol konden spelen in 

de ruimtelijke spreiding van kantoorlocaties.99  

  De kantorenhausse in de Nederlandse binnensteden beleefde haar hoogtijdagen 

halverwege de jaren zestig, om zich vanaf dat moment langzaam maar zeker te verplaatsen naar de 

stadsranden. Enkele jaren later dan in de woningsector en detailhandel tekenden zich hiermee ook 

in de dienstverlening de eerste contouren af van suburbanisatie. In 1971 formuleerde de RPD het 

vertrek van dienstverleners naar perifere kantorenparken in voorsteden als Amstelveen en Rijswijk 

alweer als een probleem.100 In de jaren zestig was de centrale vestiging van kantoren en winkels 

een uitkomst voor de ontvolkende binnensteden, met Hoog Catharijne als het absolute hoogtepunt 

van een zelden vertoonde technocratische maakbaarheid. Het zaken- en winkelcentrum bracht de 

suburbane standaard van bereikbaarheid, luxe en comfort naar de binnenstad. Perifere campus-, 

bedrijfs- en kantoorterreinen als de Utrechtse Uithof, de Haagse Plaspoelpolder en het Amsterdamse 

Sloterdijk waren in de jaren zeventig bedoeld als oplossing voor de binnenstedelijke congestie en 

ruimtedruk, maar bedreigden in de ogen van gemeentebestuurders ook de sfeer en levendigheid 

die ‘kantoorklerken en secretaresses’ in de binnensteden teweegbrachten tijdens lunchpauzes en 

winkelavonden. Zij wilden de functiescheiding die de nieuwe kantoorparken en bedrijfsterreinen 

veroorzaakten slechts in beperkte mate toestaan.  

 

92  D.E. Hanemaayer e.a., Kantoren en ruimte: Ruimtelijk beleid en vestigingstendenzen van kantoren in een 
aantal Nederlandse steden (Utrecht 1981) 215.

93  RPD, Jaarverslag 1964 (Den Haag 1965) 66.
94  ‘Massale kantorenbouw in de drie grote steden’, Het Financieele Dagblad (7 maart 1970).
95  RPD, Jaarverslag 1972 (Den Haag 1973) 59; Ibidem, Jaarverslag 1974 (Den Haag 1975) 50.
96  Kersloot, Vijfenzestig jaar bouwen aan wonen, winkelen en werken, 46.
97  RPD, Jaarverslag 1969 (Den Haag 1970) 85.
98  Bak, Kantoorprofiel: Struktuur en ontwikkeling van de kantorensektor (Deventer 1980) 37.
99  Hanemaayer e.a., Kantoren en ruimte, 219.
100  RPD, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 80.
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De klant is koning 

Evenals in de kantorensector vond in de detailhandel schaalvergroting plaats. De groeiende consumptie, 

aangewakkerd door hogere lonen en leenmogelijkheden, betekende de doorbraak van het filiaalbedrijf en 

de teloorgang van veel kleinere winkels.101 De groei van de verkoopvloeroppervlakte (2,5 miljoen m²) in 

de jaren zestig was een ruime verdubbeling ten opzichte van de geschatte toename in de jaren vijftig (1,1 

miljoen m²). Toenemende concurrentie, hoge loonkosten, smalle winstmarges en gunstige economische 

vooruitzichten leidden in de jaren zestig tot een fusiegolf en een kostenbesparende vervanging van 

arbeid door kapitaal. In de detailhandel liep zowel het aantal ondernemingen als verkooppunten tussen 

1950 en 1970 met respectievelijk 12 en 7 procent terug.102 De veranderingen aan de aanbodzijde waren 

een direct gevolg van de groeiende vraag naar voornamelijk duurzame consumptiegoederen. Maakte 

het aandeel voedings- en genotmiddelen in 1960 nog 37 procent uit van de huishoudelijke uitgaven, in 

1980 was dit percentage gedaald naar 20 procent. Zowel de bestedingen per hoofd van de bevolking als 

het netto besteedbaar inkomen verdubbelden in dezelfde periode.103 In combinatie met de ontwikkeling 

van jongvolwassenen tot zelfstandige consumenten en de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen, 

ontstond in de jaren zestig een volwaardige consumptiemaatschappij.104  

  De revolutionaire ontwikkelingen in de detailhandel vormden in de ogen van tijdgenoten een 

grote bedreiging voor de Nederlandse binnensteden. Ultiem voorbeeld was de SRV-wagen, een rijdende 

supermarkt die vanaf 1966 suburbane woonkernen en dorpen aandeed om consumenten van hun 

dagelijkse boodschappen te voorzien. Een evenzo gevaarlijke ontwikkeling voor de binnensteden was 

de opkomst van nieuwe verschijningsvorm van het winkelcentrum.105 Bij deze observaties waren de 

Verenigde Staten opnieuw een toetssteen. De suburbanisatie had hier tussen 1950 en 1960 geresulteerd 

in een verdubbeling van stedelijk gebied, met middenstanders die consumenten op de voet volgden.106 

Evenals in andere West-Europese landen waren experts in Nederland gealarmeerd door de vlucht 

van inwoners en kapitaal, die zij trachtten te voorkomen door binnensteden ook voor de inwoners van 

suburbane leefomgevingen aantrekkelijk en bereikbaar te houden.107  

  Om te overleven moesten middenstanders in de jaren zestig en zeventig in versneld tempo 

nieuwe bedrijfspanden betrekken, van bediening omschakelen naar zelfbediening en hun assortiment 

uitbreiden of verbijzonderen. Frits Bakker Schut, voormalig directeur van de RNP, noemde 

decentralisatie van het winkelapparaat in 1962 onvermijdelijk voor de detailhandel. Volgens Bakker 

Schut kon de overheid in een democratische samenleving de vlucht van de koper naar buiten hoogstens 

afremmen.108 Om de opkomst van het Nederlandse winkelcentrum in context te plaatsen, organiseerde 

de SER in hetzelfde jaar een studiereis naar de Verenigde Staten, waaraan de top van het Nederlandse 

grootwinkelbedrijf, projectontwikkelaars, beleggers, landelijke en lokale bestuurders deelnamen. Het 

reisgezelschap verwachtte niet dat Nederland ten prooi zou vallen aan eenzelfde binnenstedelijk verval, 

101  C. Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam: Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne 
en moderne tijd 1550-2000 (Hilversum 2013) 347.

102  Sluyterman, Kerende kansen, 206; RPD, Jaarverslag 1974 (Den Haag 1975) 48; F. Messing, De Nederlandse 
economie 1945-1980: Herstel, groei, stagnatie (Bussum 1981) 72.

103  R. Miellet, Honderd jaar grootwinkelbedrijf in Nederland (Zwolle 1993) 289-290. 
104  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit 275.
105  Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Het koopcentrum (shopping 

center) als modern bundelingsverschijnsel in de detailhandel (Leiden 1962) 63.
106  J. Simmons, The changing pattern of retail location (Chicago 1964) 1.
107  J.L. Logemann, Trams or tailfins: Public and private prosperity in postwar West Germany and the United 

States (Chicago 2012) 11.
108  ‘Decentralisatie van winkelapparaat noodzakelijk’, Bouw, jrg. 17, nr. 25 (1962) 908-909, 909.
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maar zonder heroriëntering en specialisatie was de lokale detailhandel ten dode opgeschreven.109 Dat 

was ook de conclusie van een Amerikaanse studiereis van het Bedrijfschap Detailhandel, ondernomen 

in 1961. De Verenigde Staten was het land van ‘traditieloze consumenten en ondernemers met liefde voor 

het moderne experiment’, maar daarom nog geen navolgbaar voorbeeld.110  

  Voor deze deskundigen was de vraag of en hoe het binnenstedelijk winkelklimaat tegemoet kon 

komen aan de wensen van de moderne consument. Het aantal winkelcentra in Nederland was tussen 

1950 en 1965 met een honderdtal toegenomen, waarvan een kwart meer dan dertig winkeleenheden 

bevatte en negen exemplaren een regionaal verzorgingsgebied bestreken. Hiernaast telde de RPD 

in 1966 plannen voor maar liefst 500 nieuwe koopcentra.111 De commerciële suburbanisatie was met 

name gevaarlijk voor buurtwinkels en winkelstraten aan de randen van stadscentra.112 Ten nadele 

van minder mobiele consumenten als ouderen, invaliden en arme gezinnen kregen comfortgerichte 

en prijsbewuste middenklassers met het winkelcentrum de mogelijkheid om op één adres meerdere 

aankopen te doen.113 In 1970 voorspelde het Bedrijfschap Detailhandel dat binnen tien jaar 25.000 

levensmiddelenverkoopplaatsen zouden sluiten, tegenover de opening van 1500 supermarkten en 

zelfbedieningszaken.114 De schaalvergroting was voor middenstanders in de binnenstad funest.  

  De keuze van de Nederlandse consument voor auto en winkelcentrum bleek uiteindelijk 

minder massaal dan in andere Westerse landen, voornamelijk dankzij de pogingen van bestuurders 

om deze ontwikkeling te remmen. Uit angst voor versnippering van het landelijk landschap waren 

zowel landelijke als lokale overheden fel gekant tegen spreiding van het winkelapparaat.115 Rond 1970 

dook echter een nieuwe bedreiging op voor de binnenstedelijke detailhandel. Terwijl de jaren zestig 

in het teken stonden van evolutie en expansie in het buitengebied, vormde de welzijnskritiek op de 

massaconsumptie van de jaren zeventig een nieuwe uitdaging. Enerzijds was daar nog steeds de 

‘onverzadigbare’ maar steeds kritischer en minder voorspelbare consument, anderzijds de ‘langharige, 

gitaarspelende, kralenrijgende hippie’ die de consumptiemaatschappij de rug zou toekeren. Hun 

beider invloed zou de Nederlandse welvaartstaat uit zijn naoorlogse consumptieroes doen ontwaken, 

aldus een paniekerige reactie van Anton Dreesmann, topman bij het gelijknamige familiebedrijf.116 De 

consumptiegroei nam in de jaren zeventig weliswaar af, maar had in de jaren zestig genoeg ruimte 

gekregen om nieuwe gedragspatronen, sociale gewoonten en typologieën te installeren.117 

  

109  Commissie Opvoering Productiviteit van de Sociaal-Economische Raad, Moderne winkelcentra (Den Haag 
1962) 21; A.W. Luyckx, Het winkelcentrum (Amsterdam 1962) 15.

110  Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Verslag van de in 1961 gemaakte studiereis naar de Verenigde Staten (Den 
Haag 1962) 9; 31.

111  RPD, Jaarverslag 1966 (Den Haag 1967) 65-66.
112  J.G. Borchert, ‘Commerciële suburbanisatie deel I: Nieuwe suburbane handelsvormen beconcurreren 

detailhandelsfunctie in de binnenstad’, in: A.C.R. Dreesmann en E. van der Wolk, Dynamiek in de distributie. 
Deel I (Deventer 1975) 211-226, 217-218.

113  RPD, Jaarverslag 1975 (Den Haag 1976) 44. Deze ontwikkeling hing uiteraard samen met de opkomst 
van de auto, die sociale integratie en mobiliteit juist bemoeilijkte. Zie: E. de Boer, ‘Mobiel en niet-mobiel; 
een verkenning van de sociale betekenis van ons vervoer’, in: Overeem, Stedelijk verkeer en vervoer langs 
nieuwe banen?  (Den Haag 1976) 47-78, 74.

114  Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Detailhandel in cijfers 1950-1970 (Den Haag 1970) 56.
115  Sluyterman, Kerende kansen, 186; RPD, Jaarverslag 1973 (Den Haag 1974) 45-47; Ibidem, Jaarverslag 1976 

(Den Haag 1977) 62.
116  Dreesmann en Van der Wolk, ‘Winkelen in de welvaartstaat’, in: Ibidem, Dynamiek in de distributie. Deel II 

(Deventer 1975) 13-28, 19.
117  Zie voor een vergelijking van de reële groei van consumptieve uitgaven per gezin: Van Ours, 

Gezinsconsumptie in Nederland, 155.
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Deze laatste observatie is van toepassing op alle moderniseringsprocessen in dit proefschrift. 

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om ruimtelijk ingrijpen. Suburbanisatie, motorisering en 

de opkomst van de diensten- en consumptiemaatschappij zijn bij uitstek ontwikkelingen die we als 

modernisering kunnen begrijpen, omdat zij uitkomst waren van keuzes die miljoenen Nederlanders 

bijna gelijktijdig maakten. Deze moderniseringsprocessen waren in het perspectief van tijdgenoten 

vaak autonome, dynamische en daarom moeilijk stuurbare ontwikkelingen. De druk was het grootst in 

de jaren zestig, maar nam in de jaren zeventig af doordat de processen zich tegen zichzelf keerden en 

de binnensteden leegliepen. Nederlanders woonden niet alleen vaker buiten de stad, maar zouden hier 

in de jaren zestig en zeventig ook steeds vaker hun baan vinden en boodschappen doen. De actoren die 

de moderniseringsprocessen interpreteerden en betwistten waren bestuurders, projectontwikkelaars, 

burgers en experts. Om hun posities in de discussies over de binnenstad beter te begrijpen, voer ik hen 

hieronder op als respectievelijk bemiddelaars, makers, dissidenten en dienaren.

De bestuurder als bemiddelaar 

Bestuurders waren gedurende de jaren zestig en zeventig in hun rol van bemiddelaar voortdurend 

op zoek naar mogelijkheden om de modernisering in goede banen te leiden. Formeel lag de toekomst 

van de binnensteden stevig in hun handen. Zij hadden de politieke macht om richting te geven aan 

de visies van de experts en projectontwikkelaars die met hen samenwerkten. Gemeenten zijn in een 

relatief gedecentraliseerde eenheidsstaat als Nederland uitermate belangrijk voor het democratisch 

bestel. Dankzij de korte lijnen tussen bestuurders en burgers is de wederzijdse beïnvloeding hier vele 

malen groter dan op nationaal niveau. In de vier grote steden bestond het gemeentebestuur sinds de 

Tweede Wereldoorlog uit 45 gekozen leden van politieke partijen, die na lokale verkiezingen uit hun 

eigen gelederen een vijf- tot zevenkoppig college van bestuur samenstelden, waarvan ten minste één 

wethouder verantwoordelijk was voor stadsontwikkeling.118 Deze was in de jaren zestig en zeventig in 

de vier grote steden zonder uitzondering lid van de PvdA. De stadsvernieuwing was hiermee bij uitstek 

een sociaaldemocratisch project.119 In haar naoorlogse beginselprogramma’s toonde de partij zich zowel 

voorstander van een wetenschappelijke benadering van de ruimtelijke ordening als een gemengde 

economie, met ruimte voor de publieke sector én een ondernemingsgewijze productie.120  

  Opvallend binnen het gemeenteapparaat is de discrepantie in het kennisniveau tussen de 

uitvoerende en ambtelijke macht. De wethouders Stadsontwikkeling in dit proefschrift waren opgeleid 

als bioloog, chemicus, econoom, journalist of onderwijzer, maar geen van allen had bij het aantreden 

enige ervaring in de ruimtelijke ordening. Dat maakte hen vatbaar voor de kundige argumenten van 

de directeuren Publieke Werken en Stadsontwikkeling, die ook nog eens vele jaren langer op hun post 

bleven zitten en soms meerdere wethouders overleefden. Deze directeuren onderschreven niet zonder 

meer de agenda van hun superieuren, en wilden hun eigen opvattingen over beleid, uitvoering en 

organisatie in praktijk brengen.121 De ambtelijke bureaucratie ontwikkelde zich in de grote steden tot een 

118  P. Tops en A. Korsten, ‘Het college van burgemeester en wethouders’, 183-196; B. Denters en H. van der 
Kolk, ‘De gemeenteraad en het raadslid’, 222-232, in: P. Tops en A. Korsten, Lokaal bestuur in Nederland: 
Inleiding in de gemeentekunde (Alphen aan den Rijn 1998). 

119  P. Nieuwenhuijsen, ‘Het onderschatte project van de PvdA: Veertig jaar gemeentepolitiek’, in: Wiardi 
Beckman Stichting, Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam 1988) 59-105.

120  C. de Galan, ‘Om de kwaliteit van het bestaan’, in: A. Peper e.a. (red.), Wetenschappelijk socialisme: Over 
de ‘plannen’ van SDAP en PvdA (Amsterdam 1982) 61-68, 64; Federatie Amsterdam van de Partij van de 
Arbeid, Mens en stad: Amsterdam vandaag en morgen (Amsterdam 1953) 75.

121  S. Couperus, De machinerie van de stad: Stadsbestuur als idee en praktijk. Nederland en Amsterdam 1900-
1940 (Amsterdam 2009) 3.
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vierde macht, hoewel zonder toe-eigening van beslissingsbevoegdheden.122  

  Zij beschikten als architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen over veel meer vakkennis dan 

hun politiek superieuren. In de kleinere steden was hun rol kleiner. Van de 900 Nederlandse gemeenten 

hadden in 1970 slechts 27 een zelfstandig opererende dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling.123 

Ambtenaren waren erop gebrand de grote lijnen te bewaken, waardoor zij grootse visies vaak met de 

grootste weerzin aanpasten. Wethouders toonden volgens hun ambtenaren te weinig ruggengraat ten 

opzichte van ‘emotionele’ burgers. Levendige en verrassende discussies met de stadsbevolking stonden 

haaks op een toekomstgerichte, rationele ordening van de gebouwde omgeving. Rechtssocioloog André 

Hoekema stelde in 1978 enigszins cynisch dat de taak van ruimtelijke ordening deze ambtenaren tot de 

hoogste staat van vervoering kon leiden: ‘Hij schept een eenzame, plichtmatige en zwaar aangevoelde 

verantwoordelijkheid.’124 

  De gemeenteraad was gedurende de jaren zestig en zeventig in Nederland eerder een 

controlerend dan verordonnerend orgaan, met een sterke machtspositie voor het college, en wethouders 

die opereerden als zelfstandig beleidsmakers. Deze positie maakte raadsleden nog geen onbelangrijke 

actoren. Het grootste obstakel voor de uitvoering van hoog-modernistische plannen waren immers 

democratische instituties, waarvan de gemeenteraad in de Nederlandse context de belangrijkste was.125 

De raadsvergaderingen over reconstructieplannen waren cruciale momenten waarop bestuurders de 

toekomst van de binnenstad nader vastlegden en openstonden voor alternatieven en eventualiteiten.126 

Iedere stap echter die het dagelijks bestuur zette in de richting van reconstructie, maakte de financiële 

en politieke kosten van omschakeling naar een alternatief dat eerder in het besluitvormingsproces nog 

levensvatbaar was hoger, en daarmee onwaarschijnlijker.127  

  Raadsleden speelden niet alleen een belangrijke rol door de politieke beslissingen die zij 

maakten, maar poneerden net als wethouders, projectontwikkelaars en actiegroepen ook hun eigen 

visies op de toekomst van de binnenstad. Bijzonder aan het functioneren van raadsleden in de jaren 

zestig en zeventig is de wijze waarop zij zelf bijdroegen aan de democratisering van besluitvorming. 

Veelgehoord bezwaar was dat wethouders en ambtenaren de slecht geïnformeerde en onbetaalde 

raadsleden te laat en gebrekkig informeerden bij beleidsvorming.128 Nota’s waren vaker hamer- dan 

discussiestukken; negatieve beleidsbeïnvloeding belangrijker dan zelfinitiatief.129 Dit veranderde 

halverwege de jaren zestig dankzij een toenemende invloed van gespecialiseerde raadscommissies, de 

vervanging van afspiegelings- door programcolleges en verheviging van politieke tegenstellingen op 

lokaal niveau.130 

122  R. Crince le Roy, De vierde macht: Een hernieuwde kennismaking (Den Haag 1976) 11-15; Schuiling, De 
inrichting van het gemeentelijk stedebouwkundig apparaat (Amsterdam 1972) 53.

123  Ibidem, 73.
124  A.J. Hoekema, De uitgespeelde gemeenteraad (Deventer 1978) 76.
125  Scott, Seeing like a state, 102.
126  J. Rast, ‘Critical junctures, long-term processes: Urban redevelopment in Chicago and Milwaukee 1945-

1980’, Social science history 33, nr. 4 (2009) 393-426, 395.
127  M. Levi, ‘A model, a method, and a map: Rational choice in comparative and historical analysis’, in: M.I. 

Lichbach en A.S. Zuckerman (red.), Comparative politics: Rationality, culture and structure (Cambridge 
1997) 19-41.

128  Hoekema, De uitgespeelde gemeenteraad, 80; A.L.M. Soons, ‘De besluitvorming in de raad rond het plan 
Hoog-Catharijne’, in: Stichting Juridische Studenten Congressen, De jurist en de ruimtelijke ordening, 91-97, 
95.

129  G.W.M. van Vugt, Naar een sterke gemeenteraad (Zwolle 1987) 1-4; 69-71.
130  A.F. Leemans, De eenheid in het bestuur der grote stad (Amsterdam 1967) 85; A. Lijphart, Verzuiling, 

pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam 1976) 14; H. Daalder, Politisering en 
lijdelijkheid in de Nederlandse politiek (Assen 1974) 37-38.
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Zoals nog zal blijken uit de paragraaf over experts werkte deze democratisering vanaf midden jaren 

zestig ook door buiten de gemeenteburelen. Voor bestuurders stond inspraak op gespannen voet met 

de ingewikkelde materie waarover burgers wilden inspreken.131 Formeel veranderden laatstgenoemden 

vanaf midden jaren zestig echter van passief object in meewerkend subject. In het kielzog van een 

bredere maatschappelijke democratisering kregen burgers met de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(WRO) vanaf 1965 het recht om tot aan de Kroon bezwaar te maken tegen bestemmingsplannen. 

Deze bestemmingsplannen waren voor de bebouwde kom echter niet verplicht. Zogenaamde globale 

bestemmingsplannen volstonden hier en hoe globaler het plan, hoe moeilijker het was voor burgers 

om bezwaar te maken.132 Van een hernieuwd democratisch elan was bij bestuurders aanvankelijk geen 

sprake. Zij zetten inspraak voornamelijk in om gegevens te verzamelen en beleid aanvaardbaar te maken. 

De nota Advies inzake het betrekken van de bevolking bij de vorming van het ruimtelijk beleid (1970) is 

illustratief: 

Inspraak in een stadium waarin nog niet door het dagelijks bestuur een definitief standpunt 

is ingenomen kan de weerstanden bij de bevolking als gevolg van schrikreacties zoals de 

onverwachte presentatie van voldongen feiten verminderen. In bepaalde gevallen kan hiervan 

de indiening van geen of weinig bezwaarschriften een gevolg zijn, hetgeen kansen biedt op een 

snellere afwerking van goedkeurings- of beroepsprocedures.133

Inspraak, bedoeld als instrument om zoveel mogelijk mensen zonder sturing of dwang 

medezeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving, is door historici vaak uitgelegd als 

voorbeeld van het aanpassingsvermogen van Nederlandse politieke elites.134 Ook in dit proefschrift 

nodigden de volksvertegenwoordigers hun ingezetenen vanaf midden jaren zestig uit om mee te 

denken over de toekomst van de binnenstad. In Utrecht, Den Haag en Amsterdam verschenen 

nota’s die vóór de raadsbehandeling ter discussie stonden tijdens drukbezochte inspraakavonden en 

informatiebijeenkomsten. Hoewel goedbedoeld, bleken veel ontwikkelingen die in de jaren zestig in 

gang waren gezet echter onomkeerbaar en leek de toekomst van de binnenstad toch al vast te liggen, 

met name wanneer gemeenten zoals in Utrecht en Den Haag langlopende samenwerkingsverbanden 

waren aangegaan met projectontwikkelaars. De observaties van een Volkskrantcolumnist die in 1973 een 

discussieavond over de Utrechtse binnenstad bezocht zijn treffend:

Weer een discussieavond. In een snackbarachtig verlicht zaaltje. Decentralisatie en inspraak. 

Maar buiten, naast de grimmige, ongenaakbare toren waarin overdag de gemeentelijke overheid 

huist, buiten […] wachten de auto’s van de honderd. Door de avondlijke verlatenheid van hun 

binnenstad rijden ze erin weg, naar de gladde silo’s die ver daarvandaan voor ze zijn opgericht 

om er te wonen. De toekomst is al begonnen.135

131  De Haan, ‘De maakbaarheid van de samenleving’, 98; 102. Zie ter illustratie: H.A.F.M.O. van Mierlo, ‘Woord 
vooraf’, in: J. Hendriks, Orde op ruimte: Een stem uit D’66 (Amersfoort 1968) 5-6, 6.

132  Bloembergen en Slagter, Contracten met de overheid, 81.
133  Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, Advies inzake het betrekken van de bevolking bij de 

vorming van het ruimtelijk beleid (1970), geciteerd in: ‘Inspraak in de ruimte’, Economisch-Statistische 
Berichten 55, nr. 2761 (1970) 797.

134  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 163.
135  ‘Discussie over binnenstad’, De Volkskrant, 13 maart 1973.
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De projectontwikkelaar als maker   

Projectontwikkelaars zijn in dit proefschrift de makers. Zij zetten financiële middelen om in 

vastgoed en vice versa, namen een zelfverzekerde houding aan ten opzichte van het probleem van 

de vooruitgang en gaven vorm en inhoud aan de naoorlogse binnenstadreconstructies. Het spreekt 

voor zich dat de toenemende welvaart zou resulteren in toenemende bouwactiviteit. Toch kwam hun 

opmars voor landelijke en lokale overheden onverwacht. In 1964 repte de RNP voor het eerst van 

‘spectaculaire activiteiten’ van grote ondernemingen met ‘ongekende financieringsmogelijkheden en 

daadkracht’, die voorheen uitsluitend aan overheden was voorbehouden.136 In deze paragraaf besteed 

ik achtereenvolgens aandacht aan de snelle opkomst van projectontwikkelaars, hun financierings- 

en ontwikkelingsmethoden, de bestuurlijke welwillendheid om samenwerkingen aan te gaan en de 

maatschappelijke receptie van hun activiteiten.  

  De naoorlogse welvaarsstijging die centraal stond in de eerste helft van dit hoofdstuk leidde 

op drie manieren tot een toenemende vraag naar bouwproductie. In de eerste plaats betekenden 

de behoefte om financiële middelen te reserveren voor bedrijfsinvesteringen en het groeiende 

ambtenarenapparaat dat bedrijven en overheden winkel- en kantoorruimte steeds vaker (tijdelijk) 

huurden.137 Bovendien waren door de snel groeiende vraag naar kantoorruimte begin jaren zestig nog 

weinig bedrijven gehuisvest in speciaal voor dit doel ontworpen panden.138 In de tweede plaats leidde 

de duurzame welvaart tot uitbreiding en vernieuwing van de Nederlandse detailhandel, waarbij nieuwe 

distributietechnieken en winkeltypen hun opwachting maakten.139 In de derde plaats betekenden zowel 

stadsvernieuwing als suburbanisatie een grote vraag naar meer en betere woningen. Het landelijke 

overheidsprogramma van krotopruiming en sanering was aanvankelijk zelfs bedoeld ter stimulering van 

de werkgelegenheid in het bouwwezen.140  

   Over het exacte ontstaan van het fenomeen projectontwikkeling lopen de meningen onder 

historici en vastgoedexperts uiteen. Zo kochten ondernemers en onroerendgoedmaatschappijen reeds 

vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw voor eigen rekening en risico bouwgronden om deze 

voor derden te ontwikkelen, maar het ging bij deze zogenaamde eigenbouw voornamelijk om woningen 

buiten de bebouwde kom en kleinschalige activiteiten.141 Commercieel vastgoed als kantoorgebouwen en 

winkels kwam doorgaans tot stand op initiatief van de eindgebruikers.142 Moderne projectontwikkeling, 

gedefinieerd als ondernemingen die uit eigen beweging bouwprojecten lanceren om deze vervolgens in 

eigen beheer of door derden te laten financieren en/of exploiteren, ontstond in de jaren vijftig en kende 

een doorbraak in de eerste helft van de jaren zestig.143 Projectontwikkelaars sporen marktvraag op, 

nemen initiatief, arrangeren bouwgrond, vervaardigen een ontwerp, regelen de financiering en zorgen 

voor de uitvoering van een project, waarvan de eindgebruikers doorgaans onbekend zijn.144  

  

136  RNP, Jaarverslag 1963 (Den Haag 1964) 68.
137  Ter Hart, Commercieel vastgoed in Nederland, 13.
138  H.J. Brouwer, Kantorenmarkt en stadsstructuur (Amsterdam 1994) 3.
139  Bak, Hoofdwinkelcentrum: Structuur en functie van het kernwinkelapparaat (Alphen aan de Rijn 1971) 30; 

Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam, 339-341.
140  J. in ’t Veld, Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen (Den Haag 1953) 138.
141  De Klerk, De modernisering van de stad: De opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Nederland 

(Rotterdam 2008) 166-195; Meurs, De moderne historische stad, 313.
142  Van Gool, Onroerend goed als belegging, 3.
143  Oude Veldhuis, Rompelman en Fokkema, Neprom 1974-2000 (Voorburg 2000) 27, 34; A.P. Dreimuller, 

Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces (Amsterdam 1980) 24.
144  Kersloot, Vijfenzestig jaar bouwen aan wonen, winkelen en werken, 72.
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De projectontwikkelaars in dit proefschrift varieerden net als de branche in het geheel van flamboyante, 

daadkrachtige en zakelijke entrepreneurs als Reinder Zwolsman, tot internationale, beursgenoteerde 

bouwondernemingen als Bredero/Empeo. Voor deze laatste partijen gold dat zij met de integratie 

van initiatief en ontwerp in het bouwproces zelf vraag konden opsporen, bedrijfscontinuïteit 

konden waarborgen en nieuwe bouwsystemen konden toepassen, waardoor de afhankelijkheid van 

opdrachtgevers afnam.145 Bouwen was voor veel bouwondernemingen vanaf begin jaren zestig niet 

langer een hoofdactiviteit, maar slechts een tussenfase in een meerjarig programmerings-, ontwerp- en 

exploitatieproces.146 Hiermee kwamen zij tegemoet aan de toenemende complexiteit en omvang van de 

bouwopgave in een economie gericht op efficiency en rationalisering.147 De grote, professionele partijen 

traden op als stedenbouwkundig impresario’s, die dankzij het bijeenbrengen van mensen en middelen tot 

de ‘productie van ruimte’ konden komen.148  

  De carrières van de eerste Nederlandse projectontwikkelaars waren in de jaren zestig een 

afspiegeling van de opkomst van een postindustriële economie. Pionier op de markt voor commercieel 

vastgoed was Amsterdams havenbedrijf Blauwhoedenveem, dat overtollige bedrijfsruimten begin jaren 

zestig transformeerde naar verhuurbare kantoorruimte. Hetzelfde geldt voor de projectontwikkelaars 

die in dit proefschrift centraal staan. De Amsterdammer Maup Caransa maakte in 1961 de overstap van 

de handel in militaire dumpgoederen en havenkranen naar het vastgoed. De Edammer kaasexporteur 

Nicolaas Bouwes, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog had toegelegd op de exploitatie van 

nachtclubs, deed rond deze tijd hetzelfde. Johan Matser, Zwolsman en later bouwbedrijf Wilma 

ontwikkelden de eerste geïntegreerde winkelcentra bestemd voor de verhuur. Eind jaren zestig kregen zij 

met name in Amsterdam concurrentie van Britse ontwikkelaars, die met nieuwe financieringsmodellen 

en rendementsberekeningen een belangrijke bijdrage leverden aan professionalisering van de 

kantorenmarkt.149 De belangrijkste Nederlandse projectontwikkelaar en geestelijk vader van Hoog 

Catharijne echter was Empeo, een dochteronderneming van Bredero die zich sinds 1961 toelegde op 

zowel kantoor- als winkelruimte.  

  Deze evolutie laat zien hoe projectontwikkelaars kantoor- en winkelgebouwen in de jaren zestig 

als interessante investeringsobjecten gingen beschouwen. Omdat zij niet alleen de gebruikswaarde maar 

ook de ruilwaarde van de gebouwde omgeving calculeren zijn vastgoedinvesteringen hier doorgaans 

gericht op het vervangen van verouderde, zwakke economische functies door nieuwe, sterke en vooral 

lucratievere functies, een proces van ‘creatieve destructie’.150 Dit is te beschouwen als een proces 

van ‘creatieve destructie’, dat met de vooroorlogse cityvorming echter al veel langer plaatsvond in 

Nederlandse binnensteden. De Franse sociaalgeograaf Henri Lefebvre en zijn collega Harvey hebben 

vanuit dit vertrekpunt kritische perspectieven geboden op de vastgoedsector, die ook in de Nederlandse 

context opgeld doen.151 Volgens hen is het stedelijk landschap door het volwassen worden van de 

145  A. Hendriks, 25 jaar bouwen (Amsterdam 1971) 21.
146  Oude Veldhuis, Rompelman en Fokkema, Neprom 1974-2000, 34.
147  Sluyterman, Kerende kansen, 205.
148  Maclaran, ‘Masters of space’, 12.
149  Rompelman, ‘1968/1969-2009; een terugblik’, in: Vastgoedmarkt 36, nr. 4 (2009) 69.
150  Harvey, The enigma of capital and the crises of capitalism (Londen 2010) 85; Dit begrip ontleen ik aan het 

werk van Max Page: ‘The “creative destruction” oxymoron suggests the tensions at the heart of urban life: 
between stability and change; between the notion of “place” versus undifferentiated, developable “space”; 
between market forces and planning controls; between economic and cultural value, and between what 
is considered “natural” and “unnatural” in the growth of the city.’ Zie: M. Page, The creative destruction of 
Manhattan 1900-1940 (Chicago 1999) 3.

151  S. Zukin, ‘A decade of the new urban sociology’, in: Theory and society 8, nr. 4 (1980) 575-601, 583-599.



43

vastgoedmarkt in de naoorlogse periode niet langer uitsluitend een productie- en consumptiemilieu, 

maar ook een ruilmiddel met marktwaarde, interessant voor beleggers en investeerders.152  

   De financiële middelen van projectontwikkelaars kwamen na de Tweede Wereldoorlog steeds 

vaker van institutionele beleggers. Als schaars goed was vastgoed een aantrekkelijke beleggingsoptie; 

zeker in een land met weinig ruimte en gunstige economische vooruitzichten.153 Met vastgoedportfolio’s 

konden beleggers economische crises absorberen, en kregen zij uitzicht op schoon en betrekkelijk snel 

rendement. Hoewel de fondsen grote bedragen vastlegden in de gebouwde omgeving, was beleggen voor 

hen uiteindelijk ook beslissen in onzekerheid. Een zeker bedrag werd immers ingeruild voor onzekere 

toekomstige opbrengsten.154 Omdat kleine projectontwikkelaars doorgaans niet over eigen krediet 

beschikten en het falen van een vastgoedproject faillissement kon betekenen, was samenwerking met 

deze fondsen voor hen cruciaal.155 

  De Nederlandse verzorgingsstaat verstevigde het fundament voor de snel expanderende 

vastgoedmarkt van de jaren zestig in de eerste plaats door het belang van spaarzaamheid en collectieve 

(pensioen)voorzieningen te benadrukken. Hierdoor groeiden de financiële middelen van de grote 

beleggingsfondsen. In de tweede plaats had de overheid in de tweede helft van de jaren vijftig een aantal 

beleidsmaatregelen genomen die het voor beleggers eenvoudiger maakte om hun kapitalen te gelde te 

maken. Door het opgeven van de prijsbeheersing van bouwgronden stegen de vastgoedprijzen vanaf 

dit moment, terwijl de inflatie toenam.156 Vastgoed bood beleggers bescherming tegen deze inflatie 

en was een veilige optie voor duurzaam rendement.157 Vanaf 1956 kon het ambtenarenfonds Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dankzij een wijziging in de Beleggingswet rechtstreeks in onroerend 

goed en aandelen beleggen.158 Het Philips Pensioenfonds was als particuliere speler al langer actief in 

vastgoedbeleggingen.159 Via deze institutionele beleggers kregen miljoenen Nederlanders vaak onbewust 

een aandeel in de naoorlogse stadsuitbreidingen en -vernieuwingen. 

   Naast het kapitaal van beleggers waren projectontwikkelaars afhankelijk van een welwillend 

lokaal bestuur. Deze welwillendheid was in de jaren zestig groot in Nederland. In de secundaire 

literatuur komt het nu voor alsof publiek-private samenwerkingsverbanden pas tot volle wasdom 

kwamen in de jaren tachtig.160 Met een definitie van publiek-private samenwerking afgeleid uit dezelfde 

secundaire literatuur (1987) zal dit proefschrift echter aantonen dat bestuurders veel eerder de 

samenwerking aangingen met marktpartijen:  

 

  Een juridische eenheid, bestaande uit één of meer publieke en één of meer private 

  organisaties, die met behoud van eigen identiteit op directe en/of indirecte wijze 

152  A. Merrifield, Henri Lefebvre: A critical introduction (New York 2006) 81. 
153  J. de Vries, Grondpolitiek en kabinetscrises (Den Haag 1989) 7.
154  B. Kruijt, De balans opgemaakt voor stad en land (1995) 19; Van Gool, Onroerend goed als belegging, 5.
155  H.J.W. Brouwer, ‘Belegging in onroerend goed in de twintigste eeuw’, in: Bolle en Snepvangers, Spiegel 

van onroerend goed, 105-126, 116-120.
156  Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Rapport van de Commissie Grondkosten (Den Haag 

1962) 42.
157  Daniels, Office location (Londen 1975) 59.
158  M. Vleugels e.a., 85 jaar ABP (Heerlen 2007) 76. 
159  E. van Nederveen Meerkerk en J.M. Peet, Een peertje voor de dorst: Geschiedenis van het Philips 

Pensioenfonds (Amsterdam 2002) 192.
160  L. van den Berg en L.H. Klaassen, ‘Stedelijke vernieuwing en de relatie overheid-bedrijfsleven’, in: L. van 

den Berg, Stedelijke vernieuwing (Den Haag 1987) 31; E.J. Prins, ‘Een aantal beschouwingen over public-
private partnership, gezien vanuit de optiek van de ontwikkelaar/risicodrager’, in: A.Th. van Delden, Public-
private partnership (Rotterdam 1987) 25-34; V.P. Kouwenhoven, Publiek-private samenwerking: Mode of 
model? (Delft 1991) 155; Ter Borg en Dijkink, Strijd en hegemonie, 39.
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  commerciële en sociale doelen nastreven door middel van het ontwikkelen, 

  realiseren en exploiteren van faciliteiten en diensten, met een van tevoren 

  afgesproken verdeling van kapitaalverschaffing, aansprakelijkheden, denkbare 

  risico’s, winsten en verliezen.161

Van een juridische eenheid was bij binnenstadreconstructies niet altijd sprake, maar overheden zetten 

hun juridische bevoegdheden wel degelijk in om projectontwikkelaars van dienst te zijn. In Utrecht 

ontstond een glasheldere publiek-private samenwerking onder privaatrechtelijke voorwaarden. In Den 

Haag lieten bestuurders verordeningen, onteigeningen en ontruimingen uitvaardigen om de plannen van 

Zwolsman mogelijk te maken, en spraken zij zich in de media met grote regelmaat uit vóór zijn plannen. 

In Amsterdam waren de samenwerkingsverbanden minder uitgesproken. In een periode waarin 

bestemmingsplannen nog niet verplicht waren sloten wethouders hier herenakkoorden over locaties 

voor reconstructieplannen. Buiten kijf staat echter dat in zowel Utrecht, Den Haag als Amsterdam 

gedurende de jaren zestig sprake was van publiek-private coalities rondom een vertoog van allure, 

noodzakelijke vernieuwing en economische groei. De Amerikaanse stadshistoricus Robert Beauregard 

geeft een treffende beschrijving van dit vertoog: 

An ideology that celebrates “newness” and “growth”, and that portrays investors as risk-takers 

bringing prosperity to all […], legitimizes uneven spatial development. By hailing restlessness as 

a positive virtue, and by focussing attention on the creative rather than the destructive aspects 

of urban development – the former as desirable and the latter as unfortunate but necessary and 

inevitable – complex new patterns of investment and disinvestment are justified.162  

De aantrekkingskracht van deze vernieuwingsdrang zou rond 1970 echter ter discussie komen te staan. 

Een NIROV-werkgroep concludeerde in 1971 dat gemeentebestuurders zich vaak lieten overrompelen 

door projectontwikkelaars.163 De commissie Schouten was een jaar later positiever gestemd, mede 

dankzij het lidmaatschap van een aantal belangrijke spelers uit het veld van detailhandel en 

projectontwikkeling. Gemeenten moesten profiteren van de kennis, creativiteit, ervaring en slagkracht 

die projectontwikkelaars inbrachten. Het Rijk zou daarbij zelfs moeten overwegen om een groot deel 

van de particuliere reconstructiekosten te vergoeden, zoals het dat ook deed voor gemeenteplannen. 

De stadsvernieuwing zou in een stroomversnelling komen als overheden maar soepel waren met 

publiekrechtelijke taken als de opstelling van bestemmingsplannen, verlening van vergunningen en 

onteigeningen.164  

  De plotselinge ambtelijke belangstelling voor het fenomeen projectontwikkeling was het gevolg 

van een snelle toename van het aantal projectontwikkelaars rond 1970. Hoewel de welvaartsstijging tot 

een structurele verhoging van de bouwproductie had geleid, zagen bouwondernemingen hun afzet eind 

161  Dit is een definitie overgenomen van Akro Consult, een bureau dat zich specialiseert in 
vastgoedfinanciering en grondexploitatie. Zie: A. Knibbe, Publiek private samenwerking (Alphen aan den 
Rijn 2002) 13.

162  R.A. Beauregard, Voices of decline: The postwar fate of US cities (Cambridge MA 1993) 22.
163  NIROV, Projectontwikkeling: Een analyse van verschillende aspecten van de samenwerking tussen 

gemeente en projectontwikkelingsmaatschappij (Alphen aan den Rijn 1971) 10.
164  Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van sanering en stadsreconstructie, 

Stadsvernieuwing (Den Haag 1972) 70; 77; 81.
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jaren zestig tijdelijk afnemen. Met een eigen projectontwikkelingstak konden de ondernemingen zichzelf 

van bouwopdrachten blijven voorzien en de bedrijfscontinuïteit waarborgen.165 Zo voorzag Empeo het 

moederbedrijf Bredero van bouwopdrachten, entameerde Zwolsman in Den Haag nieuwbouwprojecten 

voor Intervam en later de Hollandsche Beton Maatschappij (HBM), en voorzagen Caransa en 

bouwbedrijf Van der Meijden elkaar wederzijds van opdrachten.  

  Het ontbrak projectontwikkelaars in de jaren zeventig steeds vaker aan de bestuurlijke 

welwillendheid die hun grootste plannen uit de jaren zestig mogelijk hadden gemaakt, vooral omdat 

zij aanvankelijk geen rendement zagen in het rehabilitatiebeleid van vervallen woonbuurten.166 Zo 

ontstond een negatief imago, niet in de laatste plaats door hun vaak weinig toegeeflijke houding. Simon 

Carmiggelt omschreef het archetype in 1978 als volgt: ‘… groot en log, bezig aan de tweede helft van z’n 

eeuw, altijd keurig in maatpak, want hij verdient een hoop geld in de bouw als zo’n projectontwikkelaar, 

die een ouwe rotzooi verandert in een nieuwe rotzooi, maar wel duurder.’167 Gedurende het decennium 

zou de ‘emotionele agressiviteit’ van het grote publiek het belangrijkste obstakel zijn geweest voor 

publiek-private samenwerking, aldus de projectontwikkelaars zelf.168 De bezwaren die actievoerders 

tegen publiek-private samenwerking aandroegen waren drievoudig: de markt zou niet in staat zijn 

het algemeen belang te dienen, democratische controle belemmeren en een authentieke leefomgeving 

vervangen door fantasieloze, onpersoonlijke architectuur.169 Ter bestrijding van deze negatieve 

publiciteit en ordening in eigen kring, stichtten een aantal bonafide partijen in 1974 brancheorganisatie 

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).170 Door deze 

institutionalisering en de bedrijfsmatiger werkwijzen van lokale overheden zou het wantrouwen tussen 

beide in de jaren tachtig wegebben en de sfeer van constructieve samenwerking van de jaren zestig 

wederkeren.171  

De burger als dissident 

Als de jaren zestig voornamelijk aan de projectontwikkelaars waren, dan waren de jaren zeventig aan de 

actiegroepen en dan in het bijzonder aan een jonge generatie die de kwaliteiten van het grotestadsleven 

ontdekte. Bestuurskundige Anne Leemans constateerde in 1967 nog een matige en afnemende 

belangstelling van jongeren voor lokale bestuurlijke aangelegenheden.172 Twee jaar later echter nam 

de RPD een opmerkelijke tegenbeweging waar van jonge ‘avant-gardisten’, die zich in tegenstelling 

tot het merendeel van de Nederlanders ‘thuis voelde’ in de binnenstad.173 Ook letterlijk, want parallel 

aan de voortdurende exodus van gezinnen was binnenstedelijk wonen begonnen aan een voorzichtige 

opmars onder jongeren. Alleenstaande of samenwonende twintigers voelden zich aangetrokken door het 

goedkope aanbod van kleine woningen, het hoge voorzieningenniveau en de studie- en werkgelegenheid. 

Hun woonwensen stonden diametraal tegenover de voorkeuren van gezinnen, die op zoek waren naar 

165  Dreimuller, Taak en plaats van de projectontwikkelaar, 23.
166  Kruijt, De prijsontwikkeling op de tweedehands gebouwenmarkt, 148.
167  D. Bergvelt, Projectontwikkeling en initiatiefname in de Amsterdamse binnenstad (Amsterdam 1980) 10.
168  ‘Het sein op groen voor de projectontwikkeling?’ Stedebouw en Volkshuisvesting 56, nr. 5 (1975) 180-184, 

184.
169  Bloembergen en Slagter, Contracten met de overheid, 73.
170  NEPROM, Bouwen aan wederzijds begrip (Velp 1978).
171  M.C. Conijn, W.P. Elberse en M. van Witsen, Kantoorprojektontwikkeling in middelgrote steden, 

met bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen gemeentelijke overhead en risicodragende 
projectontwikkelaar (Utrecht 1985) 36-38; Ter Borg en Dijkink, Strijd en hegemonie, 115-119.

172  Leemans, De eenheid in het bestuur, 22.
173  RPD, Jaarverslag 1968 (Den Haag 1969) 10-24.
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ruimte, afscherming van de privésfeer en een woonomgeving met prestige, aldus onderzoekers in 1971.174 

Antropoloog Gerard de Haas had in 1966 reeds een opvallende ontwikkeling in het woongedrag van 

jongeren geconstateerd:

De jeugd blijkt op essentiële punten niet “modern” te zijn. Het Pays perdu leeft nog in de oude, 

vervallen buurten, in de onbewoonbaar verklaarde panden; wij zullen haar de gelegenheid 

moeten geven, gedurende een bepaalde tijd haar speurtocht naar het Pays perdu voort te zetten, 

totdat de maatschappelijke integratie en participatie hun beslag krijgen.175 

Volgens De Haas mocht de oude stad gerust vervallen tot ‘speelplaats voor ontplooiing’, mits de jeugd 

na het verliezen van de wilde haren weer in het gareel zou gaan lopen. De jeugdige ontdekking van de 

binnenstad bracht in de tweede helft van de jaren zestig een politisering van de ruimtelijke ordening 

teweeg, aangemoedigd door kritische sociale wetenschappers.176 Nieuw Links stelde in 1967 dat de 

buitenwijken ‘uitlaatkleppen voor avontuur en dadendrang’ misten. Omdat het merendeel van de 

jongeren niet meer werkzaam was in fabrieken maar op kantoren, bleef na werktijd genoeg energie over 

voor binnenstedelijke ‘belevenissen en confrontaties’ met gezagsdragers.177  

  Met een groeiend aantal studenten, steeds vaker opgeleid in de sociale wetenschappen en 

woonachtig in binnenstad of negentiende-eeuwse wijken, had zich vanaf midden jaren zestig een 

activistisch potentieel opgebouwd met grote aandacht voor de directe leefomgeving. Zo constateerde 

sociaalgeograaf Jacob Buit in 1971 één gemene deler in het karakter van de Nederlandse binnenstad: 

‘[zij] vormt met haar veelsoortig en intensief gebruik […] een brandpunt van spanningen, conflicten 

en belangentegenstellingen inzake gebruik van en beschikkingsmacht over haar ruimte.’178 Volgens 

socioloog Frederik van Heek waren de spanningen het gevolg van het jeugdige gebrek aan inspirerende 

toekomstperspectieven en wervende ideologieën.179 

  Het waren de gebreken in hun leefklimaat die jongeren omzetten in actie, waarbij de 

binnenstad fungeerde als politieke arena. Meer dan voor de oorspronkelijke buurtbewoners was het 

grotestadsleven voor hen een keuze.180 Socioloog Jan van Hessen zag de jeugd in 1971 als handhavers 

van een authentieke samenlevingsvorm en bestrijders van de ‘verkillende moderniseringskrachten’ 
van hun tijd. Hun vlucht naar de chaotische en vervallen stad zou voortkomen uit een demonstratieve 

afkeer van monotone buitenwijken en groeikernen. Voor deze ‘bohemiens’ waren de stedelijke pleinen, 

kroegen en boetiekwinkels een ‘sublimerend alternatief’.181 Volgens de tentoonstellingscatalogus De 

straat: vorm van samenleven (1972) bracht de jeugd dynamiek, bontheid en contact met de anonieme 

174  Den Draak, De woonfunctie van het stadscentrum, 238.
175  De Haas, De onvoorziene generatie, 47.
176  M. Gastelaars, Een geregeld leven: Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968 (Amsterdam 1985) 

188.
177  T. Pauka, ‘Ruimtelijke ordening: Je moet een stad bouwen die ook functioneert als het regent’, in: H. 

Lammers, A. van der Louw en T. Pauka, De meeste mensen willen meer: Het betere leven van Tien over Rood 
(Amsterdam 1967) 119-135, 124.

178  ‘De binnenstad: algemene inleiding’, Stedebouw en Volkshuisvesting 52, nr. 1 (1971) 5-11, 6-7.
179  F. van Heek, Verzorgingsstaat en sociologie (Meppel 1972) 15-16.
180  F.Ph.A. Tellegen, Wonen als levensvraag (Amsterdam 1965) 63.
181  J.S. van Hessen, ‘Bewogen jeugd contra bedreigde stad’, in: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 

Akademiedagen: Verslag en voordrachten 22 (1971) 28-39, 39.



47

maar vertrouwde menigte terug in het door autoverkeer ‘verminkte’ straatbeeld.182 Deze constateringen 

zijn in lijn met observaties van stadssocioloog Manuel Castells, die het bevrijdende karakter van het 

grotestadsleven benadrukte: ‘Only in the secrecy of their homes, in the complicity of neighbourhoods, 

in the communication of taverns, in the joy of street gatherings may they find values, ideas, projects and, 

finally, demands that do not confirm to the dominant social interests.’183  

  Halverwege de jaren zestig stichtten jongeren de eerste stedelijke sociale bewegingen. 

Een bloeiperiode van uitbundige protestuitingen was aangebroken.184 Met hun afkeer van de 

maatschappelijke status quo en flexibele, egalitaire organisatiestructuren kaartten Provo, Kabouters 

en krakers leefbaarheidsproblemen aan als resultaat van onderdrukkende maatschappelijke structuren 

en klassentegenstellingen.185 Anders dan de oorlog in Vietnam of misstanden in het bedrijfsleven was 

de stedelijke leefbaarheid een onderwerp dat letterlijk dichtbij huis stond.186 De wens om op zichzelf te 

wonen, de verbeterde studiemogelijkheden en vertraagde toetreding tot de arbeidsmarkt betekenden 

een groeiend rekruteringspotentieel voor het ontluikende actiewezen. Tussen 1960 en 1968 verdubbelde 

het aantal studerenden in Nederland.187 Dankzij hun contacten in de volksbuurten konden jongeren zich 

ontdoen van het ‘kleinburgerlijke’ karakter van de studentenklasse.188  

  Bovendien spraken termen als leefbaarheid ook oudere buurtbewoners aan en lieten deze zich 

eenvoudig politiseren voor een groter publiek, dat zich steeds ongemakkelijker begon te voelen bij de 

negatieve consequenties van de welvaart.189 Zoals de historicus Richter Roegholt in 1979 in een terugblik 

op de voorgaande protestjaren terecht opmerkte: 

Onder de korst van het fascinerende toekomstbeeld rijpte een heel ander beeld van de stad, hoe 

zij zou moeten en kunnen zijn. […] Evenals het technologische visioen van de schaalvergroting 

is het kleinschalige toekomstbeeld een kind van de welvaart. Dezelfde mensen, die in het bezit 

kwamen van een auto en een stacaravan, hadden ook de ontwikkeling en de tijd, zich zorgen te 

maken over de autowegen, de uitlaatgassen en de bouwkoorts.190

Het is belangrijk om voor de actie-, belangen- en pressiegroepen steeds de middelen en doelen te 

benoemen. Belangen- en pressiegroepen die streden voor concrete doelen, waaronder buurtactiegroepen, 

Kamers van Koophandel, winkeliersverenigingen en monumentenbeschermers, zijn in dit proefschrift 

in de meerderheid. Om de politieke besluitvorming te beïnvloeden schakelden zij hun eigen experts 

182  R. de Jong, ‘Herovering van de straat? Sociaal-economische ontwikkeling in de negentiende en twintigste 
eeuw’, in: T. Deelstra, J. van Toorn en J. Bremer (red.), De straat: vorm van samenleven. Een verzameling 
artikelen bij de tentoonstelling in het Van Abbemuseum (Eindhoven 1972) 13-22, 16; 22. 

183  Castells, The city and the grassroots, 70.
184  W. van Noort, Bevlogen bewegingen: Een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging 

(Nijmegen 1988) 89-92. 
185  C. Tilly en S. Tarrow, Contentious politics (Londen 2007) 8; H. van der Loo, E. Snel en B. van Steenbergen, 

Een wenkend perspectief? Nieuwe sociale bewegingen en culturele veranderingen (Amersfoort 1984) 197; 
Mamadouh, De stad in eigen hand (Amsterdam 1992) 22; Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 78.

186  Brentjes, ‘Protest als bijdrage tot vernieuwing’, 33-48, 37.
187  L. Rademaker, ‘Ontstaan en ontwikkeling van protestbewegingen in Nederland’, in: W.J. van Noort, L.W. 

Huberts en L. Rademaker (red.), Protest en pressie: Een systematische analyse van collectieve actie (Assen 
1987) 31-61, 39.

188  Van Noort, Bevlogen bewegingen, 298; A. Verbij, Tien rode jaren: Links radicalisme in Nederland 1970-1980 
(Amsterdam 2005) 170. 

189  H. Kaal, ‘A conceptual history of livability’, in: City: Analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 
15 nr. 5 (2011), 532-547, 537.

190  ‘Amsterdam tussen twee toekomstbeelden’, Wonen TA/BK 10, nr. 20-21 (1979) 9-11, 10.
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in en waren zij uit op mobilisatie van media en medestanders.191 Actiegroepen met abstractere doelen 

als Provo en de Muurkrant trachtten gezaghebbers tot censuur en repressie te dwingen, waarmee 

zij de machteloosheid en contradicties van het politieke systeem wilden blootleggen.192 Zij begrepen 

dat mobilisatie niet plaatsvindt als gevolg van oproepen door één partij, maar dat zij het resultaat 

is van hoe het grote publiek reageert op de interactie tussen uitdagers en uitgedaagden.193 Burgers 

kwamen voornamelijk in actie wanneer bestuurders zich onzeker toonden, of zoals Sidney Tarrow het 

momentum van collectieve actie uitlegt: ‘People engage in contentious politics when patterns of political 

opportunities and constraints change and then, by strategically employing a repertoire of collective 

action, create new opportunities, which are used by others in widening cycles of contention.’194  

  Bestuurders en experts reageerden in de eerste helft van de jaren zeventig met gemengde 

gevoelens op de actiebereidheid in de binnensteden, die volgens hen voornamelijk op het conto kwam 

van jeugdigen. Zo hekelden de wethouders en directeuren Stadsontwikkeling van de vier grote steden 

in het rapport De grote stad als probleemgebied (1973) het ‘ongenuanceerde streven’ van jongeren om 

het leven te rekken van de verouderde volksbuurten. Aangezien de twintigers en dertigers noch over 

de bereidheid noch over de middelen voor renovatie beschikten, zouden zij ‘gettovorming’ en ‘sociale 

spanningen’ alleen maar in de hand werken.195 Sociaalgeograaf Jan Lambooy stelde in hetzelfde jaar 

dat rehabilitatie van volksbuurten niet meer was dan uitstel van executie. Hij waarschuwde voor een 

‘romantische achterbuurtmentaliteit’ en een versnelde instroom van mensen aan wie iets ‘mankeerde’, 
waaronder gastarbeiders, druggebruikers en studenten.196 Zijn collega Geer Wissink pleitte voor de 

terugkeer van welgestelden, aangezien het merendeel van de minder vermogenden niet uit vrije wil 

in de oude stad zou wonen.197 Planoloog Jan Launspach ridiculiseerde in 1974 suggesties om de stad 

weer aantrekkelijk te maken: ‘[Alsof men] overal, op kafeeterrassen en ’s avonds bij een goed glas wijn, 

hoogstaande gesprekken zal voeren over kultuur en politiek.’198  

  Het stedenbouwkundig en sociologisch veldwerk van Amerikaanse, Duitse en Franse auteurs 

als Jane Jacobs, Kevin Lynch, Victor Gruen, Alexander Mitscherlich, Hans Paul Bahrdt en Lefebvre 

onderschreef echter de (her)ontdekking van de binnenstad. Dit was een belangrijke inspiratiebron voor 

Nederlandse collega’s. Vaktijdschrift Stedebouw en Volkshuisvesting besteedde in 1964 een uitvoerige 

beschouwing aan het werk van Jacobs, waaruit veel waardering sprak voor haar democratische, 

organische benadering van de stad.199 Socioloog Derk de Jonge onderzocht in 1962 de psychoanalytische 

ideeën van Lynch in een Nederlandse context en concludeerde dat de binnenstad de plek is waar de 

stad ‘zichzelf’ was.200 Het werk van Gruen over de oorzaken en gevolgen van de stedelijke crisis lag 

191  Hendriks, Sociale aktie, 112-119.
192  M. Giugni, D. McAdam en C. Tilly, How social movements matter (Minneapolis 1999) 257; Beck, Democratie 

in de wijken, 214.
193  C. Tilly, From mobilization to revolution (New York 1978) 143.
194  S. Tarrow, Power in movement: Social movements and contentious politics (Cambridge 2005) 19.
195  Diensten voor Stadsontwikkeling te Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage, Utrecht, De grote stad als 

probleemgebied: een bijdrage van de directeuren van Stadsontwikkeling van Amsterdam, Rotterdam, 
‘s-Gravenhage en Utrecht tot de discussie over de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (Amsterdam 1973) 3-8.

196  ‘Kanttekeningen bij het rapport: de grote steden als probleemgebied’, Stedebouw en Volkshuisvesting 
54, nr. 10 (1973) 370-372, 371; ‘Prof. dr. J.G. Lambooy: “We staan voor de keus: stadsvernieuwing of 
suburbanisatie”’, De Nederlandse gemeente 27, nr. 10 (1973) 113-115, 114.

197  ‘De ontwikkeling van onze stadscentra’, Stedebouw en Volkshuisvesting 56, nr. 12 (1975) 474-495, 491.
198  ‘Journaal’, Stedebouw en Volkshuisvesting 55, nr. 5 (1974) 202-203, 202.
199  ‘De les van Mrs. Jacobs’; ‘Jane Jacobs: “The death and life of great American cities”’, Stedebouw en 

Volkshuisvesting 45, nr. 9 (1964) 239-254. 
200  D. de Jonge, Stedelijke structuurbeelden (Arnhem 1962) 26; K. Lynch, The image of the city (Cambridge 

MA 1960).
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ten grondslag aan de introductie van binnenstedelijke voetgangersgebieden in Nederland.201 De ideeën 

van Mitscherlich en Bahrdt over herbergzaamheid en sociabiliteit ten slotte inspireerden de jonge 

architecten die rond 1970 de samenwerking opzochten met buurtactiegroepen.202 Dergelijke geluiden 

kwamen vanaf midden jaren zestig ook steeds vaker uit Nederland. Zo stelde sociaal psycholoog Rob 

Wentholt in 1968 reeds dat binnensteden concentratie, intensiteit, levendigheid, herbergzaamheid 

en visuele aantrekkelijkheid behoefden als tegengif voor een vervreemdende en onzeker makende 

moderniteit:  

 

  Wij leven in een stedelijke samenleving in een industrieel tijdperk dat wordt  

  gekenmerkt door veelvuldige en ingrijpende technologische veranderingen, waarvan 

  wij de portee nog slecht kunnen overzien en die het leven […] onzeker maken. 

  Interpersoonlijke eenzaamheid en sociaal onbehagen zijn problemen die voor de   

  industriële stedelijk levende mens [sic] in dit onzekere tijdperk veelvuldig naar voren  

  komen.203

Deze lezing van de oude stad vertoont grote overeenkomsten met het gelijktijdig verschenen werk 

van Lefebvre. Zeker is dat het provotarisch anarchisme zich liet inspireren door de situationisten, die 

een belangrijke rol speelden bij de Parijse studentenrevoltes van 1968 en zelfs contact onderhielden 

met de Franse Marxist.204 Evenals de Parijzenaren politiseerden de Amsterdammers de vernietigende 

uitwerking van een vermeend kapitalistische modernisering in hun binnenstad.205 Evenals Berman 

baseert Lefebvre zijn observaties op de ervaring van moderniteit.206 Voor hem bracht leven in de 

grote stad bewustwording en emancipatie met zich mee. De stedelijke samenleving zou een nieuwe 

kritische mens kunnen scheppen, aldus het veelgelezen Le droit à la ville uit 1968.207 Burgers moesten 

de opwaardering van binnensteden bestrijden en hun recht op de stad terugeisen: ‘There can be no 

city without centrality […] without a dynamic core, without a vibrant, open public forum, full of lived 

moments and “enchanting” encounters, disengaged from exchange value.’208 Hij prees de straat als 

summum van de moderniteit, een podium voor maatschappijkritiek dat verloren dreigde te gaan door 

een de vernieuwingsdrift van boven: ‘The street is a place to play and learn. The street is disorder. […] 

This disorder is alive. It informs. It surprises.’209  

  

201  Zie voor een bewerking van de ideeën van Gruen: N.V. Maatschappij voor Projectontwikkeling Empeo, Plan 
Hoog Catharijne: Bijdrage tot Utrechts centrumfunctie (Utrecht 1962). Zie voor de oorspronkelijke ideeën: V. 
Gruen, The heart of our cities (Londen 1965) 9-16. 

202  De ‘onherbergzaamheid’ waar Hertzberger en andere structuralisten vaak van repten, is een letterlijke 
vertaling van het Duitse ‘Unwirtlichkeit’. Zie: A. Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte: Anstiftung 
zum Unfrieden (Frankfurt am Main 1965) 9-27. Citaten uit het werk van Hans Paul Bahrdt verschenen 
regelmatig in zowel de vaktijdschriften als jaarverslagen van de RPD. Zie: H.P. Bahrdt, Die moderne 
Großstadt: Soziologische Überlegungen zum Städtebau (Hamburg 1969) 30-34.

203  R. Wentholt, De binnenstadsbeleving en Rotterdam (Rotterdam 1968) 79-80.
204  Merrifield, Metromarxism, 8.
205  R. Kristin, Fast cars, clean bodies: Decolonization and the reordering of French culture (Cambridge MA 

1995) 23. 
206  Lefebvre, ‘Notes on the new town’, in: Ibidem, Introduction to modernity: Twelve preludes (1995) 116-126.
207  Lefebvre, ‘The right to the city’, in: E. Kofman en E. Lebas, Writings on cities (Oxford 1996) 147-159, 150.
208  Merrifield, Henri Lefebvre, 71.
209  H. Lefebvre, The urban revolution (Minneapolis 2003) 18-19. Oproepen tot eliminatie van straatleven waren 

zeldzaam, maar zie voor een vroeg voorbeeld: S. Giedion, Space, time and architecture: The growth of a new 
tradition (Cambridge MA 1982) 832.
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Het werk van voornoemde sociale wetenschappers, dat voornamelijk stamde uit de jaren zestig, gaf 

kritische burgers in de jaren zeventig een stok om de projectontwikkelaars mee te slaan. In politieke 

pamfletten en opinietijdschriften, maar vooral ook jonge vakbladen ontstond in dit decennium een 

levendige discussie over marktwerking in de ruimtelijke ordening.210 Het is opvallend dat historici zo 

weinig aandacht hebben besteed aan deze disputen, waarin projectontwikkelaars transformeerden 

van de redders van de binnenstad tot kapitalistische superschurken.211 Volgens een themanummer van 

vaktijdschrift Wonen-TA/BK ging het projectontwikkelaars alleen maar om de knikkers, terwijl stad 

en stedelingen op het spel stonden.212 Diende de overheid nog wel het algemeen belang met publiek-

private samenwerking? Vaktijdschrift Plan noemde projectontwikkeling in antwoord op deze vraag 

een ongewenste inmenging in lokaal bestuur, waarbij wethouders en ambtenaren zich kweten van 

hun eigenlijke taak: ‘[De gemeente] zal streven naar het onder controle brengen van invloeden uit de 

omgeving door het uitbesteden van taken op het gebied van stadsreconstructie, teneinde zo onzekerheid 

over de uitkomsten van haar beleid te minimaliseren.’213  

   Dit sociaal engagement was een belangrijke steun in de rug van zittende bewoners. Tegelijkertijd 

echter kregen zij naast studenten en kunstenaars in de jaren zeventig ook steeds vaker gezelschap van 

meer welgestelde buren. De sceptische commentaren van bestuurders en experts uit de eerste helft van 

de jaren zeventig ten spijt zou de ontdekking van het binnenstedelijk woonmilieu en cultuuraanbod in 

de tweede helft van de jaren zeventig doorzetten, hoewel het aantal nieuwkomers in de grote steden het 

aantal vertrekkers pas vanaf midden jaren tachtig weer zou overtreffen. Terwijl gezeten buurtbewoners 

zich voornamelijk bonden door nabijheid van buren, familie en vrienden zouden de nieuwkomers zich 

binden dankzij participatie in buurtactiviteiten en de stedelijke consumptiecultuur.214 Terwijl het aantal 

kantoorbanen halverwege de jaren zeventig stagneerde, kwam de economische functie van binnensteden 

steeds meer in het teken van consumptie in plaats van productie te staan.215 Bestuurders voelden zich 

door de nieuwe populatie genoodzaakt om hun stadscentra te presenteren als innovatieve, creatieve en 

veilige oorden.216 Projectontwikkelaars schakelden in hun binnenstedelijke toekomstvisies halverwege de 

jaren zeventig met enige vertraging eveneens van productie- naar consumptiemilieus.217  

   Hoewel moeilijk verteerbaar voor de radicale actievoerders van weleer, betekende de 

omschakeling van een overwegend industriële naar een postindustriële economie automatisch het 

gedwongen of vrijwillige vertrek van binnenstadbewoners die voorheen werkzaam waren in havens, 

210  Zie naast onderstaande voetnoten: Pauka, ‘Ruimtelijke ordening: Je moet een stad bouwen die ook 
functioneert als het regent’, 119-135, 134. ‘Een andere stedebouw en planologie?’, Plan 3, nr. 1 (1972); ‘Iedere 
maatschappij krijgt de ontwikkelaar die ze verdient’, Plan 3, nr. 4 (1972) 19-24; ‘Projectontwikkeling met 
waarborgen omkleden’, De Gemeenteraad 35, nr. 5 (1972) 86-87; ‘Projectontwikkeling, een (rechtv)aardige 
zaak’, Plan 5, nr. 5 (1974) 10-17; ‘Spelregels voor gemeenten en projectontwikkelaars’, Plan 5, nr. 5 (1974) 
18-21; R. van Meurs, De Zwolsman-connection: een meester-speculant en zijn christen-democratische vrinden 
(Amsterdam 1977).

211  Zie voor oproepen tot nader onderzoek: Wakeman, ‘Rethinking postwar planning history’; Fainstein, The 
city builders, 4; 153-163, 160; E. van der Krabben, Urban dynamics: A real estate perspective: An institutional 
analysis of the production of the built environment (Amsterdam 1995) 25; Harvey, ‘From managerialism to 
entrepreneurialism 6; Bahrdt, Die moderne Grossstadt 9.

212  ‘De ontwikkelaar heeft vrij spel’, Wonen TA/BK 5, nr. 19 (1974) 1-32.
213  ‘Gemeente en projectontwikkelingsmaatschappij’, Plan 3, nr. 5 (1972) 41-55, 47.
214  M. van der Land, Vluchtige verbondenheid: Stedelijke bindingen van de Rotterdamse nieuwe middenklasse 

(Amsterdam 2004) 75-78.
215  Zukin, The cultures of cities (Cambridge MA 1995) 109-151; J. Hannigan, Fantasy city: Pleasure and profit in 

the postmodern metropolis (Londen 1998) 51-56; L. Brunt, Stad (Meppel 1996) 157.
216  Harvey, ‘From managerialism to entrepreneurialism’, 9.
217  Van der Krabben, Urban dynamics, 63; Maclaran, ‘Masters of space’ 52.
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werkplaatsen of kleine ambachten. De witte boorden verdrongen de blauwe boorden in de tweede helft 

van de jaren zeventig niet alleen in de samenstelling van de stedelijke beroepsbevolking, maar namen 

ook steeds vaker bezit van het vervallen doch goedkope woningaanbod in binnensteden en negentiende-

eeuwse wijken. Dit was voor middenklassers op zoek naar authenticiteit een manier om zich te 

onderscheiden van de meerderheid in suburbane woonomgevingen.218       

   Deze groepen brachten hun eigen smaak en culturele voorkeuren mee. Met de komst van 

‘winkels met een soort exclusieve “Bijenkorf-inhoud”, boetieks, koffie- en boekenshops’, constateerde 

stadssocioloog Léon Deben in 1974 al een duidelijk zichtbare opwaardering van het binnenstedelijk 

voorzieningenniveau.219 Enkele jaren later noemden sociologen het Amsterdamse centrum een 

vrijetijdscentrum waar jongeren, alleenstaanden, toeristen en ‘modebewuste dertigers’ het 

stadbeeld bepaalden.220 In 1982 muntten sociaalgeografen het ‘Jordaaneffect’ om de opkomst van een 

‘binnenstadelite’ te duiden, waarmee de opwaardering van in ieder geval de Amsterdamse binnenstad 

een definitieve wending had genomen.221 

De expert als dienaar 

Zoals de rapporten en verslagen uit de eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk demonstreren was 

in het domein van de ruimtelijke ordening een breed spectrum van experts en instellingen actief 

die lokale bestuursorganen voorzagen van duiding en advies. Gemeentebestuurders werkten niet 

in een politiek vacuüm en kregen gevraagd en ongevraagd advies en kritiek van zowel de RNP/

RPD en Provinciaal Planologische Dienst (PPD), alsook van non-gouvernementele adviesbureaus, 

belangengroepen en particuliere onderzoekers. Als ordenaars en ontwerpers van het dagelijks 

bestaan zagen deze experts de komst van het moderne leven in de jaren zestig als onvermijdelijk.222 

De overwegend jonge elite van experts was ervan overtuigd dat ook in Nederland omvangrijke, 

moeilijk te sturen moderniseringsprocessen het land onherkenbaar aan het veranderen waren. 

Een pragmatische maar voorzichtige acceptatie van de welvaartsgroei leek de enige optie, waarbij 

de maatschappelijke ontwikkelingen uit voorgaande paragrafen zich volautomatisch leken te 

voltrekken.223  

  Deze pragmatische maar behoedzame vernieuwing was kenmerkend voor de omgang 

met binnensteden. Zelfs in de toekomstgerichte jaren zestig konden de experts grote waardering 

opbrengen voor de oude stad. Over haar belevingswaarde bestond grote consensus. Een lofzang van 

planologen in dienst van de Stichting voor Economisch Onderzoek uit 1961 was illustratief voor de 

communis opinio: 

De city met de gezochte en ongezochte ontmoetingen [...] is de plaats waar de 

polsslag van het economisch leven voelbaar is. […] Het boeiende ligt, afgezien van 

218  Suleiman, The invention of brownstone Brooklyn, 272.
219  ‘Stadscentra: om mensen te ontmoeten, om te praten, ideeën te verkondigen, te kijken, om “bij” en “in” te 

blijven’, Wonen TA/BK 5, nr. 3 (1974) 26-28, 28.
220  R. Bergh en G.P. Keers, De binnenstad als vrijetijdscentrum (Amsterdam 1981).
221  C. Cortie, J. van de Ven en E. de Wijs-Mulkens, ‘”Gentrification” in de Jordaan: De opkomst van een nieuwe 

binnenstadselite’, in: K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift 16, nr. 4 (1982) 352-368.
222  T. Etzemüller, ‘Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kopfes: Eine einleitende Skizze’, in: Ibidem 

(red.), Die Ordnung der Moderne: Social Engineering im 20. Jahrhundert (Bielefeld 2009) 11-39. 
223  Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 25; 38, L.H.J. Angenot, De uitbreidende en uitdijende stad (Alphen 

aan den Rijn 1963) 16.
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de architectonische en esthetische elementen, ook in het gevoel opgenomen te zijn 

in het leven, het dynamische in de ontwikkeling waar te nemen en te beleven.224

Vanuit dit uitgangspunt gingen experts op zoek naar een nieuw evenwicht tussen behoud en 

vernieuwing. Representatief was het werk van verkeerskundige Hendrik Goudappel en planoloog 

Leendert Bak, die tijdens de jaren zestig en zeventig in dienst waren van gemeentebesturen 

en projectontwikkelaars. Beiden waren voorstanders van een voorzichtige accommodatie van 

modernisering. Volgens Goudappel waren de historische binnensteden van onschatbare waarde, 

maar moesten haar bewoners en bezoekers leren leven met de auto. 225 Het bermtoerisme en de volle 

terrassen langs drukke boulevards waren het bewijs dat het autoverkeer ook een attractie kon zijn, 

aldus Goudappel in 1965.226 Volgens Bak waren de bezoekers van binnensteden op zoek naar een 

‘weerspiegeling van het eigentijdse’. Als binnensteden geen ruimte boden aan de ‘moderne mentaliteit’ 
zouden consumenten hen beoordelen als ouderwets en saai, aldus Bak in 1971.227  

   Uit het werk van Goudappel en Bak spreekt een grote waardering voor de vormen en functies 

van de oude binnenstad. Terwijl zij vernieuwing van middeleeuwse en zeventiende-eeuwse kernen om 

cultuurhistorische redenen zoveel mogelijk wilden voorkomen, konden de aangrenzende negentiende-

eeuwse buurten echter op weinig compassie rekenen. Ook in deze zienswijze stonden beiden niet alleen. 

Een eerste inventarisatie ten behoeve van de Monumentenwet (1961) leverde circa 40.000 bouwwerken 

op, die vrijwel uitsluitend van vóór 1850 dateerden.228 Tijdens het congres De toekomst van onze oude 

steden vatte architect Jo van den Broek de opdracht van architecten en stedenbouwkundigen in 1961 

samen als een paradox: ‘Tussen de handhaving van hetgeen waardevol is en de drang naar vernieuwing 

van het leven beweegt zich de moeilijkheid van dit vraagstuk en van de vormconsequenties.’229 Dit geluid 

zou gedurende de jaren zestig en zeventig domineren. Met haar ‘uitwisselingsmogelijkheden en bonte 

schouwspel van diversiteit’ moest de binnenstad op zoek naar een balans tussen tegenstrijdige belangen, 

aldus de RPD.230 

  De zoektocht naar deze balans liep vanaf midden jaren zestig uit op een ware beproeving. Een 

SER-commissie samengesteld uit bedrijfsleven, overheden en projectontwikkelingsmaatschappijen 

concludeerde in 1968 dat de onbereikbaarheid van binnensteden leidde tot een versnelde afstoting 

van functies. Zonder ingrijpende reconstructieplannen konden ook Nederlandse binnensteden het 

ernstig verwaarloosde aanzicht van Amerikaanse stadscentra krijgen.231 Niet alleen op economisch 

vlak tekenden zich de eerste contouren af van een stedelijke crisis, die rond deze tijd ook in andere 

Westerse landen om zich heen greep.232 Binnenstedelijk verval betekende volgens de RPD in 1968 ook 

224  Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Het stedelijke centrum en zijn 
functies (Leiden 1961) 25; 29.

225  Goudappel, ‘De motorisering van Nederland’, 38; H.M. Goudappel, ‘De motorisering van Nederland’, 
Ibidem, Verkeersplanning in middelgrote en kleine steden (Den Haag 1964) 17.

226  Goudappel en Perlot, Verkeer en stad, 121.
227  Bak, Hoofdwinkelcentrum, 214.
228  M. Polano, ‘Een lange weg: De totstandkoming van de Monumentenwet’, in: P. Don e.a. (red.), In dienst van 

het erfgoed: Vijftig jaar Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle 1997), 92-111, 101.
229  ‘Opening van de Studiedagen door de Voorzitter van de Afdeling Bouwkunde’, Stedebouw en 

Volkshuisvesting 42, nr. 6 (1961) 120-121, 120.
230  ‘Een programma voor een vergelijkend onderzoek van centra van steden’, Stedebouw en Volkshuisvesting 

43, nr. 3 (1962) 51-61, 55-56; ‘Vergadering van het Instituut inzake stadsvernieuwing op 5 juni 1963’, 
Stedebouw en Volkshuisvesting 45, nr. 1 (1964) 14-18.

231  Studiegroep Bestudering Stadskernen, Steden in steigers (Den Haag 1968) 34-76.
232  T.L. Blair, The international urban crisis (Londen 1974) 25-38; 
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een teloorgang van de plek waar burgers de confrontatie met de wereld zochten, waar zij verkondigden, 

demonstreerden en provoceerden. Deze verbinding tussen stedelijk en maatschappelijk verval was 

in het naoorlogs vertoog over de toekomst van binnensteden geen uitzondering, of zoals Beauregard 

constateert voor de Amerikaanse context: ‘The city is used rhetorically to frame the precariousness of 

existence in a modern world, with urban decline serving as a symbolic cover for more wide-ranging fears 

and anxieties.’233 

  De kennis van de experts die tegen het verval ten strijde trokken was in de eerste 

plaats afkomstig uit de Verenigde Staten, waar zij zich tijdens studiereizen van onder meer de 

Sociaaleconomische Raad (SER) lieten informeren over de laatste ontwikkelingen in de ruimtelijke 

ordening.234 In de tweede plaats stond naast studiereizen het nieuwe onderzoeksgebied van de 

futurologie ter beschikking. Met het jaar 2000 als baken waren experts door de onvoorspelbaarheid en 

snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen meer dan ooit tevoren gepreoccupeerd met de toekomst, 

die zij in kaart trachtten te brengen met planning, projecties en prognoses.235 Bestuurders namen 

het werk van futurologen als Fred Polak in deze twee decennia uiterst serieus en pleitten zelfs voor 

lokale afdelingen toekomstontwikkeling.236 De opstellers van de eerder genoemde bundel Op zoek naar 

leefruimte stelden in 1966 dat de Nederlandse samenleving zich moest gaan voorbereiden op het jaar 

2000.237  

  Dit jaartal oefende in de jaren zestig en zeventig een magische aantrekkingskracht uit op de 

toekomstverkenners. Zo noemde Werkgroep 2000 een dynamische wegbereiding van het millennium 

een onontkoombare taak en deden de samenstellers van de bundel De Nederlanders in het jaar 2000 een 

klemmend beroep op wetenschap en politiek om werk te maken van toekomstverkenning.238 Zij en vele 

anderen lieten zich inspireren door de populaire futuroloog Alvin Toffler, volgens wie het voor politici 

in 1970 niet meer onpraktisch of zweverig was om zich voor het jaar 2000 te interesseren.239 Deze 

populariteit van de futurologie laat zich verklaren door een toenemende bezorgdheid over de toekomst 

en schijnbare onmacht om haar onder controle te krijgen, zoals weerspiegeld in de politieke onrust over 

de welvaartsstijging.  

  Sociale wetenschappers hebben de toekomstverkenningen van deze experts vanaf het begin fel 

bekritiseerd. Deze kritiek had vrijwel zonder uitzondering betrekking op een technocratisch en daarom 

ondemocratisch functioneren.240 De administratief-technische werkzaamheden, onzichtbaarheid en 

onmisbaarheid van een nieuwe functionarissenelite die socioloog Piet Thöenes in 1962 in Nederland 

ontwaarde, zijn bij uitstek van toepassing op de werkzaamheden van experts in de ruimtelijke ordening. 

Hun beleidsvoorbereidende rol achter de schermen kon resulteren in gefrustreerde burgers, voor wie de 

233  Beauregard, Voices of decline, 6. 
234  F. Inklaar, Van Amerika geleerd: Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (Den Haag 1997) 13.
235  A. Schmidt-Gernig, ‘The cybernetic society: Western future studies of the 1960s and 1970s and their 

predictions for the year 2000’, in: R.N. Cooper en R. Layard, What the future holds: Insights from social 
science (Cambrigde MA 2003) 233-259, 233-235.

236  F.L. Polak, Hoe veroveren wij de toekomst? (Amsterdam 1964); In ’t Veld, Vooruitziende 
bestuurswetenschap: een futurologische verkenning (Den Haag 1963); Stadsarchief Amsterdam (hierna: 
SAA), Gemeenteblad afd. 1, no. 1174, ‘Nota van het raadslid Van Thijn C.S., inzake een gemeentelijk centrum 
voor toekomstontwikkeling’ (24 december 1968).

237  Das e.a., Op zoek naar leefruimte, 27.
238  J. Verschuure, Nederland en de wereld op weg naar het jaar 2000 (Hilversum 1968) 3; C.A. van den Beld 

(red.), De Nederlanders in het jaar 2000 (Haarlem 1967) 5.
239  A. Toffler, Toekomstshock (Bussum 1971) 368.
240  B. van Steenbergen en E. van Hengel, Technocratie: Ideologie of werkelijkheid (Groningen 1971) 9-12.
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modernisering een oncontroleerbare moloch scheen, aldus Thöenes.241 Socioloog Kees Schuyt herhaalde 

deze boodschap tien jaar later door te stellen dat scepsis op zijn plaats was ‘in een samenleving waar het 

ontwerp van orde bepaald wordt door een wetenschappelijke elite die bekleed met het gezag van hun 

[sic] kennis de werkelijkheidsopvattingen gaat dicteren.’242  

  De zogenaamd waardenvrije wetenschappen kwamen rond 1970 ter discussie te 

staan als onomstreden instrumenten ter beheersing en begeleiding van maatschappelijke 

moderniseringsprocessen. Niet alleen het functioneren van de experts, ook hun onderzoeksuitkomsten 

waren niet langer heilig.243 De plannen waren ondanks een toenemende verwetenschappelijking 

slechts gebaseerd op schijnzekerheid, stelde socioloog Douwe van Houten.244 De ‘maakbaarheid’ en 

‘kenbaarheid’ van de toekomst kwamen ter discussie te staan. Rond 1970 mondde deze discussie uit in 

een flexibilisering en democratisering van toekomstscenario’s.245 Dit was ook zichtbaar in het werk van 

de experts die de lokale politiek bijstonden. Zo sprak Goudappel in 1973 van ‘structurele onzekerheden’ 
als inherent aan de versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen.246 Vormgeving van de toekomst 

bleek geen eenmalige activiteit maar een continu proces. Het exploratieve toekomstdenken van de jaren 

zestig maakte rond deze tijd voor normatieve methoden die verschillende voorspellingstechnieken en 

termijnperspectieven combineerden.247  

  In de ruimtelijke ordening waren architecten, stedenbouwkundigen en planologen al eerder 

overtuigd geraakt van de noodzaak tot flexibilisering en democratisering. Dergelijke ideeën waren 

constitutief voor de zogenaamde procesplanning.248 In het model van de procesplanning moesten 

ruimtelijke ontwikkelingen een continue begeleiding en gefaseerde verwezenlijking krijgen, met de 

mogelijkheid van tussentijdse aanpassingen op basis van nieuwe gegevens of inspraakresultaten. De RPD 

sprak in het jaarverslag over 1965 voor het eerst van deze nieuwe werkwijze:

Er dient speelruimte te blijven voor wie na ons komen. Onze generatie zou haar krachten 

overspannen als zij haar eigen waardeoordeel beslissend zou willen maken voor een te 

verre toekomst. Elk plan is een schakel in een keten, of liever een fase in een proces. En de 

opeenvolgende generaties moeten goed beseffen, dat het proces een nooit eindigend proces is en 

het doel een bewegend doel.249 

Dit nieuwe, flexibele toekomstdenken kreeg reeds in 1966 zijn beslag in de Tweede nota over de 

ruimtelijke ordening. De nota stelde dat het besef van onzekerheden de overheid niet mocht ontslaan van 

241  P. Thöenes, De elite in de verzorgingsstaat: Sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland 
(Leiden 1962) 189-190; 229-236.

242  Schuyt, Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid (Rotterdam 1972) 276.
243  Duyvendak, De planning van ontplooiing: Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving (Den Haag 

1999) 9; De Haan, ‘De maakbaarheid van de samenleving en het einde van de ideologie’,  98; A. Faludi en A. 
van der Valk, Rule and order: Dutch planning doctrine in the twentieth century (Dordrecht 1994) 115-120.

244  D.J. van Houten, ‘Reductie van onzekerheid; onzekerheid van reductie’, in: D.J. van Houten, H. Prins en 
F.A. van Vught, Toekomstdenken in het openbaar bestuur (Alphen aan den Rijn 1978) 28-42, 31-33.

245  J.W.M. van Doorn en F.A. van Vught, ‘Toekomstonderzoek en beleid: een inleiding’, in: Ibidem (red.), 
Nederland op zoek naar zijn toekomst (Utrecht 1981) 15-22.

246  Goudappel, ‘Handelen in onzekerheid’, in: Ibidem (red.), Mobiliteit en ruimte (Deventer 2011) 20-45, 25.
247  J.W.M. van Doorn en F.A. van Vught, ‘Toekomstonderzoek in Nederland 1960-1980: Een evaluerend 

overzicht’ (Utrecht 1981) 261- 282, 278; Duyvendak, De planning van ontplooiing, 91-93.
248  C. Salewski, Dutch new worlds: Scenarios in physical planning and design in the Netherlands 1970-2000 

(Rotterdam 2012) 56-74.
249  RPD, Jaarverslag 1965 (Den Haag 1966) 16.
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de plicht tot vooruitzien en leiddinggeven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Provincies, gemeenten en 

burgers moesten met open vizier en voortdurende bezinning rekening houden met deze onzekerheden. 

Het welzijn van burgers vroeg om vrijheid en dus een zo groot mogelijke flexibiliteit bij het maken van 

plannen.250 Met de nota toonde de RPD zich ontvankelijk voor kritiek en bijsturing van het passieve 

beleid.251 Bijna gelijktijdig met de Tweede nota trad de WRO in werking, die een verdere decentralisering 

van bestuur regelde en de rechten en plichten van overheden en burgers vastlegde.252 Gemeenten kregen 

de vrije hand in het vaststellen van bindende bestemmingsplannen en indicatieve structuurplannen, die 

zij ter goedkeuring voorlegden aan de PPD.253 Omdat voor deze beroepsprocedure geen tijdslimiet gold en 

plannen in behandeling hun schaduw vooruit wierpen met een zogenaamd bebouwingsverbod, kwamen 

sanerings- of reconstructiegebieden terecht in soms jarenlange spiralen van verval.254     

  Hoewel bestuurders dankzij een democratisering en optimalisering van de besluitvorming 

het meest gebaat waren bij inspraak en procesplanning, waren de experts degenen die de nieuwe 

planologische modellen vanaf midden jaren zestig moesten opstellen. Hierdoor ontspon zich gedurende 

de jaren zestig een polemiek over nut en noodzaak van de stem van de leek. Zo stelde hoogleraar 

stedenbouwkunde en planoloog Laurent Angenot in 1963 al vast dat gemeenteraden niet over de 

juiste inzichten en wijsheden beschikten om de binnenstad van de toekomst vorm te geven, laat staan 

burgers.255 Nestor van de Nederlandse planologie Willem Steigenga liet in 1964 al weten geen behoefte 

te hebben aan insprekers.256 Hun eerder genoemde collega-hoogleraar Van den Berg daarentegen 

wilde burgers zelf in staat stellen om plannen te maken, waarbij de planoloog slechts de instrumenten 

aanreikte.257  

  Beide standpunten waren de uitersten van een verbeten discussie die in 1970 ontstond over het 

inspraakfenomeen, waarbij de redacties van de NIROV-uitgave Stedebouw en Volkshuisvesting en het 

jonge Plan tegenover elkaar kwamen te staan. Volgens een bijdrage in eerstgenoemd tijdschrift had de 

meerderheid van de samenleving nog niet de geestelijke rijpheid verworven om in te spreken – een geluid 

dat ook in politieke kringen hoorbaar was. Bovendien was het maar de vraag of inspraak de spanningen 

tussen bestuurders en burgers kon opheffen.258 Bert Vink, stedenbouwkundig supervisor van Hoog 

Catharijne, betwijfelde of burgers wel begrepen wat ruimtelijke ordening eigenlijk inhield.259 Andere 

collega’s waren milder gestemd, maar bij zowel voor- als tegenstanders van de inspraakgedachte valt een 

ronduit paternalistische houding op.260  

  Als onderdeel van een bescheidener toekomstdenken kreeg de inspraakgedachte een centrale 

plek toebedeeld in de Oriënteringsnota (1974). Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

250 RPD, Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland, 2-6, 86. 
251  P. Glasbergen en J.B.D. Simonis, ‘Het nationaal ruimtelijk beleid en de Tweede Nota’, D.J. van Houten, H. 

Prins en F.A. van Vught (red.), Toekomstdenken in het openbaar bestuur (Alphen aan den Rijn 1978) 138-
149, 139; R. Idenburg, Zicht op straks: 20.000.000 Nederlanders op 34.000 vierkante kilometers (Den Haag 
1967) 69.

252  Faludi en Van der Valk, Rule and order, 126-127.
253  NIROV, Handleiding voorbereiding structuur- en bestemmingsplannen (Alphen aan den Rijn 1965) 195-198.
254  R. Fukken e.a., Saneren I: Een onderzoek naar de achtergronden van en de besluitvorming bij de 

stadsvernieuwing in vier middelgrote steden (Delft 1971) 20. 
255  Angenot, De uitbreidende en uitdijende stad, 18.
256  W. Steigenga, Moderne planologie (Utrecht 1964) 13.
257  A. Wolff, Tussen ontwerp en bestuur (Groningen 1991) 60.
258  ‘Zin en onzin van de “inspraak”’, Stedebouw en volkshuisvesting jrg. nr. (1970) 103-106, 104.
259  ‘Democratisering van de ruimtelijke ordening’, Stedebouw en volkshuisvesting 51, nr. 12 (1970)  488-493, 

488.
260  ‘Naar een democratisering van de openbare ordening: Ophaalbrug of vaste oeververbinding?’, Stedebouw 

en volkshuisvesting 51, nr. 4 (1970) 151-153, 151. 
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Hans Gruijters was bij de presentatie van het eerste deel somber gestemd, voornamelijk vanwege de 

schijnbare onbeheersbaarheid van maatschappelijke ontwikkelingen die nog immer leidden tot stedelijk 

verval: ‘Zekerheden en onzekerheden wisselen van plaats, het toekomstperspectief schijnt zich telkens te 

wijzigen, de overzichtelijkheid van de problemen neemt af en daardoor ook de besluitvaardigheid.’261 Een 

opvallend verschil met de nota’s en jaarverslagen uit de jaren zestig was de inperking van de planhorizon 

en de presentatie van meerdere denkbare en eventueel maakbare visies.262 Hierbij was de Groningse 

Doelstellingennota (1972) volgens de RPD een navolgbaar voorbeeld.263 Niet alleen omdat deze toegaf 

aan de onzekerheid van de toekomst en roep om inspraak, maar ook omdat de doeleinden van beleid 

expliciet waren vermeld. Deze waren in het ruimtelijk paniekspel van de jaren zestig te vaak verborgen 

gebleven.264  

  De RPD ging zich in de eerste helft van de jaren zeventig dus bescheidener opstellen. 

Volgens directeur Dirk Hazelfhoff moest ruimtelijke ordening in het teken staan van de geleiding van 

maatschappelijke processen en ontplooiing van de mens, en mocht zij in 1973 geen maatschappelijk 

losgezongen ‘steriele’ plannenmakerij meer betekenen. Geïnspireerd door het rapport Grenzen aan de 

groei (1972) van de Club van Rome voorspelde hij dat de ‘wet van de zichzelf vernietigende vooruitgang’ 
zonder ingrijpen van toepassing werd in Nederland.265 Om aan de ‘onzekerheid der tijden’ te ontkomen 

konden planologen enkel de meest waarschijnlijke kaders en schetsen en voorlopige keuzes maken. Aan 

de grond resulteerden deze aanbeveling in herstel, behoud en verbetering van het woon- en leefklimaat, 

beperking van de overloop en vermindering van de automobiliteit, zoals ook is terug te lezen in de 

Verstedelijkingsnota (1977) en jaarverslagen uit de tweede helft van de jaren zeventig. De stedelijke 

levendigheid kreeg nu expliciet aandacht met de voorgenomen instandhouding en bevordering van 

fijnmazigheid, geleidelijkheid en sociabiliteit.266 Vernieuwing zou voortaan voornamelijk achter de gevels 

plaatsvinden.  

  Met de Verstedelijkingsnota schikte de RPD zich uiteindelijk naar de onkenbare en onmaakbare 

toekomst. De ambtenaren hadden het langdurige proces van economische omschakeling en de sociaal-

culturele veranderingen van de jaren zestig en zeventig niet kunnen voorspellen, zo constateerden zij 

in het jaarverslag over 1980.267 Net als de romanticus met heimwee naar wat nooit bestaan heeft, zou 

de toekomstzoeker eeuwige illusies koesteren van wat nooit komen zal. Naarmate schijnzekerheden 

vanaf midden jaren zestig transformeerden tot onzekerheden, was het verlangen om de toekomst 

haar raadselen te ontfutselen echter alleen maar toegenomen, voornamelijk omdat de resultaten van 

ruimtelijke ontwikkelingen onomkeerbaar waren. Eind jaren zeventig was de planologie verworden 

tot een multidisciplinair denkproces, geïnformeerd door sombere toekomstperspectieven en twijfels 

over de verdiensten van de verzorgingsstaat.268 De RPD stond niet alleen in deze beschouwingen. In een 

terugblik op de jaren zestig en zeventig concludeerde hoogleraar filosofie Swan Liat Kwee in 1977 dat de 

261  ‘Rede van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. J.P.A. Gruijters’,  Stedebouw en 
Volkshuisvesting 55, nr. 4 (1974) 122-124, 122. 

262  Verbaan, Leeflang en Verduyn, ‘Perspectieven in de ruimtelijke ordening’, in: Van Doorn en Van Vught, 
Nederland op zoek naar zijn toekomst, 148-169, 152.

263  N.A. de Boer e.a., Doelstelling binnenstad Groningen: nota opgesteld door het binnenstadsteam 
(Groningen 1972).

264  ‘De politieke betekenis van de ruimtelijke planning’, De gemeente 26, nr. 9 (1972) 133-136, 133.
265  Hazelhoff, ‘Ruimtelijke ordening en de veranderende maatschappelijke inzichten’, 21. 
266  RPD, Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening deel 2: verstedelijkingsnota (Den Haag 1977) 6-8; 27; 

Ibidem, Jaarverslag 1979 (Den Haag 1980) 113.
267  Verbaan, Leeflang en Verduyn, ‘Perspectieven in de ruimtelijke ordening’, 164.
268  RPD, Jaarverslag 1980 (Den Haag 1981) 13-47; 103.
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modernisering zich tegen zichzelf had gekeerd:

Het nieuwe van onze tijd is, dat niet alleen de vooruitgang wetenschappelijk 

ondersteund en gestuurd wordt, maar ook de kritiek op die vooruitgang voortkomt 

uit wetenschappelijke bevindingen en theorieën. […] Het zijn door de mens 

zelf bedachte en ontwikkelde systemen die in een crisis zijn geraakt. […] De 

beheersbaarheid en bestuurbaarheid van de industriële maatschappij verminderen, 

doordat de complexiteit steeds meer aandacht, zorg, kapitaal en mankracht vergt en 

de betrouwbaarheid te wensen overlaat.269 

Liat Kwee vat hiermee de moderniseringsprocessen samen die in dit hoofdstuk centraal stonden, 

alsook hoe bestuurders, projectontwikkelaars, burgers en experts deze interpreteerden. Het is gebleken 

dat suburbanisatie, motorisering en de opkomst van de diensten- en consumptiemaatschappij in het 

perspectief van tijdgenoten geenszins hoopvolle ontwikkelingen waren. De welvaartsstijging was voor 

de binnensteden eerder een vloek dan een zegen.  

  De moderniseringsprocessen creëerden echter ook kansen en uitdagingen. Welvaartsgroei 

betekende niet alleen een veranderend ruimtegebruik, maar ook het vrijkomen van kapitaal. Gesteund 

door beleggingsfondsen zetten projectontwikkelaars dit kapitaal in de binnensteden om in ruimte. 

Burgers daarentegen, en dan voornamelijk jongeren, ontdekten in dezelfde binnenstad een plek 

om zichzelf te vinden. Dat deden zij onder meer in verzet tegen de visies van projectontwikkelaars, 

waardoor vanaf midden jaren zestig een explosieve situatie ontstond. In gelijk tempo met 

moderniseringsprocessen zien we de ambivalentie en onzekerheid bij bestuurders en experts toenemen, 

die hierop reageerden met democratischer en flexibeler toekomstvisies. Het is gebleken dat zij geen 

rücksichtsloze stadsvernieuwers waren, maar dat zij zich vaak juist gekweld voelden door de ervaring 

van moderniteit.  

  De omslag in het denken over de binnenstad was dan ook niet uitsluitend het gevolg van 

het optreden van actiegroepen, maar ook de consequentie van een intern bewustwordingsproces en 

voortdurende zelfreflectie. Vanuit dit perspectief kunnen we spreken van reflexieve modernisering. Dit 

introducerende hoofdstuk heeft aangetoond hoe centraal ervaringen stonden in beleid, bedrijfsvoering 

en protest. Actoren zetten deze ervaringen van moderniteit in om elkaar te overtuigen dat de tijden aan 

het veranderen waren, dat de ander conservatief of ouderwets was, of om te demonstreren dat hij of zij 

visie miste. In hun discussies kwam één project steeds terug als voorbeeld dan wel schrikbeeld van de 

toekomst: Hoog Catharijne.  

269  S.L. Kwee, ‘Nederland op weg naar een post-industriële samenleving?’, in: Ibidem e.a. (red.), Nederland op 
weg naar een post-industriële samenleving? (Assen 1979) 5-32, 11; 12; 28
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‘De stad met de mooiste maquettes’, kopte de NRC in 1954 spottend over Utrecht.1 Volgens 

het Rotterdamse dagblad zou de Domstad met haar middeleeuwse kern en onervaren dienst 

Stadsontwikkeling nooit in staat zijn om een moderne binnenstad te bouwen. De Rotterdammers leken 

in de tweede helft van de jaren vijftig gelijk te krijgen. Plannen voor de groeiende verkeersdrukte en 

expansieve cityvorming stuitten in Utrecht naast een historische omgeving en ambtelijke onervarenheid 

op een gebrek aan financiële middelen. De verlossing kwam enkele jaren later uit onverwachte hoek. 

Op 20 maart 1962 presenteerde bouwonderneming Bredero in de besloten kring van burgemeester en 

enkele wethouders een ontwerp ter reconstructie van het stationsgebied, getiteld ‘Hoog Catharijne’. Dit 

ultramoderne winkel- en kantorencomplex, dat een complete negentiende-eeuwse woon- en werkbuurt 

verving, was een totaaloplossing voor de problemen waarmee Nederlandse binnensteden op dat 

moment kampten. Bredero en haar projectontwikkelingstak Empeo controleerden de conceptie, bouw 

en exploitatie van Hoog Catharijne, waarmee alle stappen in de totstandkoming van een kolossale en 

langdurige binnenstadreconstructie in handen kwamen van één enkele onderneming.

 Bij de publiekspresentatie van het plan in 1963 zagen alle betrokken partijen de 

machtsconcentratie bij Bredero als een groot voordeel. Zowel bestuurders als opiniemakers waren 

laaiend enthousiast, en prezen Hoog Catharijne steeds met dezelfde begrippen: durf, visie en allure. 

Begin jaren zestig ontstond op initiatief van Bredero een hecht publiek-privaat samenwerkingsverband 

dat zich zonder tegenspraak kon beroepen op een vertoog van noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid. 

Burgers roerden zich nog niet. Iedereen in Utrecht scheen overtuigd van de noodzaak tot vernieuwing. 

Hoog Catharijne was immers een project dat alle ambivalenties, paradoxen en spanningen in de ervaring 

van moderniteit in één keer doelmatig zou oplossen.  

  De eerste kritische geluiden ontstonden pas toen Utrechters zich in 1970 schaarden achter het 

zogenaamde Muziekcentrum, een alternatief ontwerp van architect Herman Hertzberger. Zijn visie van 

een voetgangersvriendelijk en laagdrempelig cultuurpodium was een tegenaanval op Hoog Catharijne. 

Evenals Bredero baseerde Hertzberger zich op een specifiek vertoog van de moderniteit, waarin de 

kernwaarden zelfontplooiing, huiselijkheid en interactie centraal stonden. Net als zeven jaar eerder 

namen opiniemakers dit vertoog van wendbaarheid gretig over. Met zijn concept zette Hertzberger 

vraagtekens bij de noodzaak van grootschalige vernieuwing, waardoor opnieuw ruimte ontstond voor 

ambivalentie en twijfel over de toekomst van de binnenstad. Sommige bestuurders gingen mee met hun 

tijd, anderen bleven achter, waardoor het Muziekcentrum onenigheid zaaide en een twistpunt werd in de 

ervaring van moderniteit. Bredero liet echter weten niet gediend te zijn van weifelende bestuurders en 

bemoeizuchtige burgers. 

  Rondom het vertoog van de wendbaarheid verenigden middenstanders, 

monumentenbeschermers en activistische jongeren zich om in belangen- en actiegroepen protest aan 

1  Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, Jaarboek Oud-Utrecht: Plannen voor Utrechts centrum en 
binnenstad 1954-1991 (Utrecht 1992) 6-44, 13.
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te tekenen tegen de vermeende verkwanseling van lokale winkeliersbelangen, de verkeersaantrekkende 

werking van Hoog Catharijne en de kapitalistische signatuur van Bredero.2 Toen de opening van 

Hoog Catharijne in 1973 naderde was de stemming in Utrecht radicaal omgeslagen, en had een nieuw 

vertoog over de binnenstad ook bij bestuurders ingang gevonden. De toekomst was volgens het Utrechts 

Nieuwsblad in 1971 aan de volksbuurt, waar mensen nog ‘gezelligheid, beslotenheid en eigenheid’ konden 

vinden.3 

  Dit hoofdstuk beantwoordt de vragen hoe en waarom deze omslag in het denken over 

de toekomst van de Utrechtse binnenstad plaatsvond. In de historiografie van de naoorlogse 

stadsvernieuwing komt Hoog Catharijne veelvuldig voor als prototype binnenstadreconstructie, 

doorgaans in negatieve zin.4 Lokale historici besteden in een enkele monografie en verschillende 

stadsbiografieën uitgebreider aandacht aan Hoog Catharijne en de naoorlogse Utrechtse binnenstad. 

Architectuurhistoricus Rob Dettingmeijer beschrijft in een stadsbiografie (1988) de stedenbouwkundige 

kwaliteiten van het complex.5 Historicus Hans Buiter behandelt in een tijdschriftartikel de 

voorgeschiedenis en andere plannen voor de binnenstad (1992), en heeft zowel een monografie over 

de totstandkoming van het complex (1993) als een hoofdstuk in een bedrijfsgeschiedenis van Bredero 

geschreven (2005).6 Samen met historica Dolly Verhoeven schreef Buiter tevens een hoofdstuk in 

het standaardwerk over de Utrechtse geschiedenis van Renger de Bruin (2000). Hierin staan de 

maatschappelijke veranderingen centraal die Utrecht in de naoorlogse periode doormaakte, maar 

wordt slechts kort stilgestaan bij Hoog Catharijne.7 Technieksocioloog Anique Hommels analyseert in 

haar proefschrift (2005) de stedenbouwkundige invloed van het complex als onveranderbaar gebouwd 

object.8 Historicus Kees Visser tot slot geeft in een monografie over de Utrechtse stadsontwikkeling in 

de periode 1970-2000 een gedetailleerde beschrijving van opeenvolgende plannen voor de binnenstad 

(2001), aangevuld door gesprekken met tijdgenoten.9

  Deze auteurs constateren eensgezind dat rond 1970 een omslag gaande was in het denken over 

de toekomst van de binnenstad, maar geven verschillende verklaringen. Dettingmeijer, in deze periode 

zelf actievoerder, wijst op de rol van kritische burgers. Buiter en Visser vragen hiernaast aandacht 

voor de ambtelijke en politieke generatiewisselingen die gelijktijdig plaatsvonden. Dit zijn geldige 

verklaringen, maar hoe de omslag in het denken zich precies voltrok blijft buiten beschouwing. Welke 

2  Voor een synopsis van dit hoofdstuk zie: Verlaan, ‘De in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne: 
burgers, bestuurders en een projectontwikkelaar 1962-1973’, Stadsgeschiedenis 7, nr. 2 (2012) 183-205.

3  ‘Nieuwe opvattingen over binnenstad pleiten tegen doorbraken’, Utrechtsch Nieuwsblad, 14 april 1971.
4  Buiter en T.G.H. Verhoeven, ‘De moderne stad 1917-2000’, in: R.E. de Bruin e.a. (red), Een paradijs vol weelde: 

Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) 435-501.
5  R. Dettingmeijer, ‘Van Fockema Andreae tot renovatie van HC’ in: K. Jakobs, De ideale stad 1664-1988: 

Ideaalplannen voor de stad Utrecht (Utrecht 1988) 75-114, 103-113.
6  Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 6-44; Ibidem, Hoog Catharijne: De wording van het winkelhart 

van Nederland (Utrecht 1993), Ibidem, ‘Naar een internationaal bouwconcern’, 59-107.
7  R.E. de Bruin, Een paradijs vol weelde: Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000). Deze 

stadsgeschiedenis is een waardige opvolger van twee oudere stadskronieken. Zie: J.E.A.L. Struick, Utrecht 
door de eeuwen heen (Utrecht 1968); R. Blijstra, 2000 jaar Utrecht: Stedebouwkundige ontwikkeling van 
castrum tot centrum (Utrecht 1969). 

8  A. Hommels, Unbuilding cities: Obduracy in urban sociotechnical change (Cambridge MA 2008) 41-80. Zie 
ook: Ibidem, ‘Obduracy and sociotechnical change: Changing plan Hoog Catharijne’, Urban affairs review 35, 
nr. 5 (2000) 649-676.

9  K. Visser, Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht 1970-2000: Zo’n onbeschrijflijke stad (Utrecht 2001).
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rol Bredero, actiegroepen en Hertzberger hierin speelden komt zeer impliciet naar voren.10 Daarom zal 

ik mij met name op hun visies en motieven toeleggen. Meer dan in Den Haag en Amsterdam was met de 

conceptie van het Muziekcentrum in 1970 een duidelijk kantelmoment aanwijsbaar in de discussie over 

de toekomst van de binnenstad, en kan het hoofdstuk zich dus sneller toespitsen op de omslag als reactie 

op Hoog Catharijne.

 Drijvende krachten achter de publiek-private samenwerking die de komst van dit complex 

mogelijk maakten waren aan gemeentezijde burgemeester Coen de Ranitz (in dienst van 1948 tot 1970), 

KVP-wethouder Willem Derks (1954-1962), PvdA-wethouder Theo Harteveld (1962-1978), en directeur 

Openbare Werken en Stadsontwikkeling J.H. Hogendoorn (1960-1976). De Ranitz verzuchtte tijdens zijn 

ambtstermijn herhaaldelijk dat zijn stad ‘ambiance’ miste en dat Utrecht de concurrentie moest aangaan 

met andere steden in de Randstad.11 Derks was de bemiddelaar die het gemeentebestuur in contact 

bracht met Bredero, terwijl Harteveld de contracten sloot. Laatstgenoemde nam een uiterst welwillende 

houding aan ten opzichte van het idee Hoog Catharijne, maar zou spijt krijgen nadat de bevolking zich 

tegen het plan keerde. Hogendoorn bleef naast voorstander van het idee ook onder de indruk van de 

bravoure en efficiency waarmee Bredero opereerde.

  Namens het gemeentebestuur waren deze vier heerschappen geheel of gedeeltelijk 

verantwoordelijk voor een zevental nota’s waarin de toekomst van de Utrechtse binnenstad in de jaren 

zestig en zeventig centraal stond, te weten De toekomst van de oude stad (1956), Verkeersplan Utrecht 

(1958), Eerste rapport over de grondslagen voor een Structuurplan voor de bebouwde omgeving en een tracé 

voor een ringweg (1962) en Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht (1962). In deze nota’s 

stond het vertoog van de noodzaak nog centraal, waarmee de visies van het gemeentebestuur aansloten 

op die van Bredero. Dit zou veranderen met de nota’s die verschenen in de jaren zeventig, waarin mede 

onder invloed van actiegroepen het vertoog van de wendbaarheid centraal kwam te staan:

Kernbeeld (1970), Utrecht doelbewust naar de toekomst (1971) en het laatste Structuurplan (1977). Aan de 

kant van Bredero waren de belangrijkste ijveraars Bredero-directeur Jan de Vries (in functie van 1947 

tot 1977) en Adam Feddes, directeur van projectontwikkelingstak Empeo (1961-1977). Hun visies op de 

toekomst van de binnenstad zouden in de jaren zeventig ongewijzigd blijven. 

‘Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet’ (1954-1962)

Vanaf het midden van de jaren vijftig maakte opwinding over de modernisering zich meester van 

het Utrechtse gemeentebestuur. De dienst Stadsontwikkeling eiste in het Structuurplan (1954) 

daarom aandacht voor het probleem van de bevolkingsgroei consequenties van het snel toenemende 

autogebruik.12 Het aantal auto’s zou in Utrecht tussen 1955 en 1960 verdrievoudigen. Vanwege 

de onervarenheid van zijn ambtenaren nodigde de 40-jarige wethouder Openbare Werken en 

Volkshuisvesting Willem Derks in 1955 de 46-jarige Duitse verkeerskundige Max Feuchtinger uit. Als 

eerste stedelijk verkeersonderzoek van Nederland zou het Verkeersplan Utrecht in 1958 gereedkomen. 

Door de betrokkenheid van een externe deskundige eigende de dienst Stadsontwikkeling het plan zich 

10  Voor een uitgebreide bestudering van het Muurkrantcollectief zie: Verlaan, ‘Stadsvernieuwing, ideologie en 
buitenparlementaire actie: Mobilisering van onbehagen in de strijd tegen Hoog Catharijne 1970-1973’, in: P. 
van Dam, B. Mellink & J. Turpijn (red.), Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 
2014) 163-183.

11  Zie bijvoorbeeld: Utrechts Archief (hierna: UA), Gemeenteblad, Handelingen van 23 maart 1962, 150.
12  UA, Gedrukte Verzameling 1954, nr. 48, ‘Rapport betreffende de stedebouwkundige ontwikkeling der 

gemeente Utrecht’, 5.
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nooit echt toe en bleef Utrecht afhankelijk van extern advies, waarmee het plan een lange schaduw 

vooruitwierp op de lokale besluitvorming. 

   De betrokkenheid van Feuchtinger toont het transnationale karakter van expertdiscussies 

over de toekomst van binnensteden. Duitsland liep begin jaren zestig in kennis en uitvoering zeker 

een decennium voor op Nederland, waarmee rond Feuchtinger het aura van de toekomst hing.13 In 

afwachting van het verkeersonderzoek presenteerde het college de nota De toekomst van de oude stad 

(1956). Hierin stond de binnenstad centraal als centrum van consumptie, dienstverlening en vermaak. 

Meer dan een machine was de binnenstad echter ook een ‘ontmoetingsplaats’, waar inwoners zich 

meer dan elders ‘burgers en stedelingen’ konden voelen, en waar zij zich verzamelden om als collectief 

betrokken te zijn bij de publieke zaak. Met de nota wilde het college de raad een uitspraak ontlokken 

over haar toekomst, die ergens tussen de twee extremen lag van conservering met beknelling en 

vernieuwing met expansie. Gezien deze gekleurde formulering was de positie van het college duidelijk. 

13  A. Schlimm, Ordnungen des Verkehrs: Arbeit an der Moderne. Deutsche und britische Verkehrsexpertise im 
20. Jahrhundert (Bielefeld 2011) 112-113, K. Kuhm, Moderne und Asphalt: Die Automobilisierung als Prozeß 
technologischer Integration und sozialer Vernetzung (Pfaffenweiler 1997) 88-102.
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In de binnenstad pulseerde het economisch leven het sterkst en was het tempo van vernieuwing daarom 

het hoogst. Tradities maakten hier als vanzelfsprekend ruimte voor de eisen van de tijd. Niet afremming, 

maar begeleiding van deze ontwikkeling moest volgens het college de toekomst bepalen.14 Het vertoog 

van de moderniteit was in deze nota schikking naar het voorbijgaande en accommodatie van wat komen 

ging, echter met behoud van de binnenstad als ontmoetingsplek.

  

Feuchtinger deed in het Verkeersplan in 1958 een aantal onverwacht radicale voorstellen, die minder 

aan het inbeeldingsvermogen overlieten. Twee noord-zuid en twee oost-westverbindingen zouden de 

oude binnenstad doorklieven, waarbij de Utrechtse singels waren vervangen door een ringweg die het 

doorgaande verkeer om de binnenstad moest leiden. Het fenomeen van de ringweg was een belangrijk 

studieobject voor Nederlandse stedenbouwkundigen, maar was nog nergens toegepast.15 Ondanks de 

radicaliteit van zijn voorstellen beschreef Feuchtinger de ringweg en doorbraken als ‘gematigde’ en 

‘harmonische’ saneringen in dienst van duizenden forensen.16 Ruimte maken voor de auto was een 

vanzelfsprekendheid. Spottend merkte de Duitser op dat Venetië en Zwitserse bergdorpen de enige 

plekken ter wereld waren waar autoverkeer nog kon worden geweerd.17 Hiermee presenteerde hij 

modernisering als een onvermijdelijk gegeven, zonder aandacht te besteden aan de eventuele conflicten 

of spanningen waarmee zijn voorstellingen gepaard konden gaan. Van ambivalentie of twijfel was bij 

deze expert geen sprake. 

 Het plan van Feuchtinger riep in 1958 echter direct weerstand op. Hoewel de voorgestelde 

singeldempingen bedoeld waren als redding van de binnenstad, vreesden monumentenbeschermers dat 

Utrecht ‘proefkonijn van de verkeersslavernij’ zou worden, waarmee zij refereerden aan het dwingende 

karakter van de verkeersmoloch.18 Ook het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

protesteerde tegen de singeldempingen.19 Volgens het college echter was het verkeersplan een raderwerk, 

nodig om de Domstad ‘het aanschijn te geven van de tegenwoordige en toekomstige tijd’. Evenals 

Feuchtinger stelde wethouder Derks behoud gelijk aan achteruitgang. Hij liet hierbij voor het eerst een 

terugkerend dubbelargument horen, dat later doorslaggevend was voor de samenwerking met Bredero. 

Enerzijds bestond bij het college een grote bewondering voor externe deskundigen, anderzijds was er de 

sterke wil om van een provinciaal imago af te komen:

Er is hier een diagnose gesteld door een deskundige, geheel objectief, zoals een arts stelt, dat een 

voor het leven beslissend orgaan ontstoken is. Men kiest in feite voor het Utrecht van voor de 

oorlog […], de kleine stijve ambtenarenstad, iets te klein voor het tafellaken, maar te groot voor 

het servet.20

De gemeenteraad vond evenals de monumentenbeschermers dat het college zich teveel liet leiden door 

het verkeer en vroeg om een stedenbouwkundige totaalvisie op de binnenstad. Het bureau van de toen 

14  UA, Gedrukte Verzameling 1956, nr. 383, ‘De toekomst van de oude stad’, 1-3.
15  P. Bakker Schut, ‘Praeadvies’, in: Vereeniging het Nederlandsche Wegen-Congres, Samenwerking tussen 

Rijk, provincie en gemeente bij de verbetering van ons wegennet (Den Haag 1929) 5-60, 57-58.
16  M.E. Feuchtinger, Verkeersplan Utrecht (Ulm 1958) 12.
17  Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 282.
18  Buiter en Verhoeven, ‘De moderne stad’, 482.
19  Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 293.
20  Handelingen van 17 december 1959, geciteerd in: Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 20.
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53-jarige Johan Kuiper, dat een belangrijke bijdrage had geleverd aan de wederopbouw van Rotterdam, 

mocht het werk van Feuchtinger volbrengen. Het was voor middelgrote gemeenten in de jaren zestig 

eerder regel dan uitzondering om particuliere adviseurs in te schakelen, waarbij stedenbouwkundigen 

met ervaring in Rotterdam het meeste aanzien genoten.21 Kuyper kreeg in 1960 de opdracht om een 

nieuwe versie van het Structuurplan te maken.   

   In februari 1962 presenteerde Kuiper zijn denkbeelden in een voorlopig rapport, dat hij na 

goedkeuring door de raad verder zou uitwerken. In tegenstelling tot zijn voorganger pleitte Kuiper 

voor een spreiding van centrumfuncties, en wenste hij conservering van de singels. Een uitzondering 

betrof de Catharijnesingel. De stormachtige ontwikkeling van de Utrechtse dienstensector, die in 

de voorafgaande drie jaar met 14 procent was gegroeid en steeds meer parkeer- en kantoorruimte 

opslokte, was volgens hem een bedreiging voor de schaal van de binnenstad.22 De stedenbouwkundige 

wilde daarom een moratorium op verkeersaantrekkende doorbraken en een instelling van maximale 

bouwhoogten, waarmee hij zich uitsprak tegen de 57 meter hoge kantoortoren die in aanbouw was 

aan de Neude.23 Om de Utrechtse binnenstad te behoeden voor dergelijke verkeersaantrekkende en 

ontsierende bouwwerken situeerde Kuiper de ringweg alsook zes hectare dienstverlening en vermaak 

in de negentiende-eeuwse buurten rondom de binnenstad. Volgens de verkeerskundige ging het hier om 

‘waardeloze’ buurten die hoe dan ook gedoemd waren tot afbraak.24 De esthetische waardering voor een 

historisch stadsaanzicht met singels en een afkeer van de negentiende-eeuwse architectuur vielen hier 

samen met het idee van onvermijdelijke vernieuwing.

  De modernisering was in de perceptie van Derks, Feuchtinger en Kuiper onstuitbaar, maar 

zoals voorgaande discussies bewijzen zeker niet onbetwist. Opvallend is de felheid waarmee Kuiper 

zich afzette tegen Feuchtinger. Als Rotterdammer wenste Kuiper wellicht een rekening te vereffenen 

met de Duitser. Volgens Kuiper bood het functionalistisch denken geen aanvaardbare uitgangspunten 

voor binnenstadreconstructies, en bracht het gedachtegoed bij verkeerskundigen als Feuchtinger vooral 

onzekerheid en verwarring teweeg.25 De dienst Stadsontwikkeling ging onder leiding van voormalig 

genieofficier J.H. Hogendoorn niet gewoonweg akkoord met de adviezen van Kuiper en sprak zich uit 

voor het Duitse verkeersplan.26 Het belangrijkste argument hierbij was dat het kantoorpersoneel de 

gelegenheid moest hebben om tussen de middag in de binnenstad inkopen te kunnen doen, waarvoor het 

zakencentrum van Kuiper buiten de singels te ver lopen zou zijn.27 Blijkbaar was de aantrekkingskracht 

van de binnenstad ook voor Hogendoorn te groot om volledig afstand van haar te doen.

  De vernieuwing van Utrecht bleek vanaf de eerste naoorlogse plannen een bron van persoonlijke 

conflicten, zowel tussen deskundigen onderling als tussen deskundigen en het gemeentebestuur. Over 

de onvermijdelijkheid van modernisering was iedereen het echter eens. Zij was in het perspectief van 

Feuchtinger en Kuiper eerder een ontwikkeling waartoe zij zich moesten verhouden, dan een proces 

dat door hun toedoen tot stand kwam. De vraag was niet of Utrecht ruimte moest maken voor de auto, 

21  Schuiling, De inrichting van het gemeentelijk stedebouwkundig apparaat, 53; 73; Schuyt en Taverne, 
Welvaart in zwart-wit, 186.

22  J.A. Kuiper, Eerste rapport over de grondslagen voor een Structuurplan voor de bebouwde omgeving en 
een tracé voor een ringweg (Rotterdam 1962) 11.

23  Provoost, Hugh Maaskant, 392.
24  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16481, ‘Notulen van de vergadering van de 

fabricagecommissie’ (23 mei 1962) 1-2.
25  Kuiper, Eerste rapport, 7; 16.
26  Buiter en Verhoeven, ‘De moderne stad’, 482.
27  Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 299.
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maar waar en hoe. Deze vragen scherpten het denken over de toekomst van de binnenstad verder aan. 

Bestuurders konden immers kiezen uit twee plannen, waardoor binnen het gemeentebestuur en het 

ambtelijk apparaat tweespalt ontstond over de richting die de modernisering moest nemen. Uiteindelijk 

koos de raad in augustus 1962 voor de zienswijze van Kuiper, mits hij naast zijn verkeersplan ook een 

stedenbouwkundig plan voor de binnenstad als geheel zou uitwerken.28 Hiermee lag de planhorizon van 

de Utrechtse binnenstad in handen van één man, en verbond het gemeentebestuur zich opnieuw voor 

enkele jaren aan de visie van een externe deskundige.  

 Kuiper was niet de enige die in augustus 1962 een plan presenteerde voor de binnenstad. 

In dezelfde maand ontvouwde het college het rapport Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van 

Utrecht. Het rapport stelde gedecideerd vast dat de wederopbouw van de jaren vijftig was voltooid 

en dat de lokale economie sneller groeide dan verwacht. Welvaartsstijging stond volgens het college 

gelijk aan bevordering van welzijn en moest daarom absolute prioriteit krijgen. De welvaartsgroei 

moest komen van dienstverleners die van Utrecht, na Den Haag, de tweede schrijftafel van Nederland 

konden maken. Het college concludeerde in de nota dat een gemeentebestuur evenals het bedrijfsleven 

over weloverwogen toekomstvisies moest beschikken om de modernisering in goede banen te 

kunnen leiden.29 In vergelijking met industrieën was het personeel van dienstverleners bovendien 

gedisciplineerd, waren de werkzaamheden weinig milieubelastend en het ruimtebeslag minimaal. Het 

aura van deze dienstverlenende klasse was vergelijkbaar met de aantrekkingskracht die de creatieve 

klasse sinds de millenniumwisseling uitoefent op gemeentebestuurders.30 Het belangrijkste plan dat in 

1962 echter het licht zag kwam noch uit de koker van de dienst Stadsontwikkeling, noch uit de lade van 

een extern deskundige als Feuchtinger of Kuiper.

  Op 20 maart waren burgemeester en wethouder Derks tezamen met vertegenwoordigers van 

de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) door de Utrechtse bouwonderneming Bredero uitgenodigd 

voor een gesprek achter gesloten deuren. De bouwer presenteerde hier een gedurfde remedie voor 

de welvaartsziekten waarmee de binnenstad kampte: Hoog Catharijne. Op voorwaarde van de 

bouwopdracht beloofde Bredero-directeur Jan de Vries zijn kersverse projectontwikkelingsdivisie 

Empeo het plan te laten uitwerken. Overrompeld stemden de overige aanwezigen enthousiast in met 

deze voorwaarde.31 Empeo besloot direct ook de Jaarbeurs in het plangebied te betrekken, die in 1962 

nog was gevestigd op zowel het Vredenburg als aan de westzijde van het Centraal Station. Omdat 

de Stationswijk volgens de projectontwikkelaar een begrensd plangebied was zonder waardevolle 

monumenten, zou werken in grote eenheden hier goedkoper zijn dan elders in de stad. Een bijkomende 

kostendrukking kwam door de lage bebouwingsdichtheid in de buurt, waardoor de betrokkenen minder 

metrages hoefden aan te kopen.32

  De keuze voor de Stationswijk had een voorgeschiedenis. Enkele maanden voor het planoverleg 

had de NS Bredero gevraagd onderzoek te doen naar parkeerproblemen in deze buurt. Dit stadsdeel 

omvatte in 1962 enkele honderden woningen en statige herenhuizen, gelegen binnen vier ruime 

28  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 31 augustus 1962, 616.
29  UA, Gedrukte Verzameling 1961, nr. 240, ‘Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht’ (16 

augustus 1961) 46; Ibidem, Gedrukte Verzameling 1962, nr. 1586, ‘Verslag van het afdelingsonderzoek van 
het rapport van Burgemeester en Wethouders “Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht” 
met het antwoord van het college’ (27 februari 1962) 1; 3.

30  R. Florida, The rise of the creative class (New York 2002) 67-82.
31  Buiter, Hoog Catharijne, 31.
32  UA, Archief Verenigde Bedrijven Bredero (hierna: Archief Bredero), inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde 

met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur Bredero’ (2 oktober 1985) 44.
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bouwblokken aan de oostzijde van het station, en was tot ontwikkeling gekomen in de tweede helft van 

de negentiende eeuw.33 De neergang van de Stationswijk als voornaam woonmilieu zette echter al snel 

in. Evenals in andere Nederlandse stationsomgevingen vestigden zich hier rond 1900 in het proces van 

cityvorming winkels, cafés, koffiehuizen, hotels en transportbedrijven. Vooral in de eerste helft van de 

twintigste eeuw zouden ook kantoren hun weg vinden naar deze centrale locatie, waardoor de wijk begin 

jaren zestig was getransformeerd tot een gemengde woon- en werkbuurt, waar de nadruk steeds meer op 

dienstverlening was komen te liggen.34 Dit laatste aspect is belangrijk, omdat het verklaart waarom geen 

verzet ontstond tegen de naderende sloop. De Stationswijk was al decennialang in transitie en kende 

geen hechte buurtgemeenschap. Bovendien begrepen Utrechters het stadsdeel door de ligging tussen 

station en middeleeuwse kern niet als integraal onderdeel van de oude binnenstad.35     

  Het enthousiasme waarmee de deelnemers van het planoverleg Hoog Catharijne ontvingen laat 

zich verklaren door een vernieuwingsdrang die al langer leefde in Utrecht. Burgemeester De Ranitz 

typeerde zijn eigen stad als een plek ‘met een duffe, deftige, kleinsteedse mentaliteit’. Utrecht moest zich 

volgens de burgemeester gaan meten met de andere grote steden, en een economische concurrentieslag 

aangaan.36 Deze uitspraken stond niet op zichzelf. Ook wethouder Derks wilde de Domstad opstoten 

in de vaart der volkeren. Buiten het gemeentebestuur leefden gevoelens van ongeduld en onvrede met 

33  J. Smit, J.D. Zocher jr: Architect en tuinarchitect (Rotterdam 2008) 37; Verhoeven, ‘Stedelijk leven in een 
stroomversnelling 1851-1917’, 396.

34  P. Nijhof, Stationswijken in Nederland: Een sociaal-geografisch onderzoek van de stationswijken in een 
drietal middelgrote Nederlandse steden vanuit een sociaal-ecologisch gezichtspunt (Amsterdam 1973) 90; 
L. Bertolini en T. Spit, Cities on rails: The redevelopment of railway station areas (Londen 1998) 3-8; M.D. 
Noordhoek en E.T. Visser, Economische ontwikkeling van stationsomgevingen: Een vergelijkend onderzoek 
(Amsterdam 1986) 10. 

35  Miller, The representation of place, 6.
36  Vos de Wael, De Ranitz als burgemeester, 43.
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het stilstaande water waarin de stad zou verkeren. Nota bene een lokale reisgids stelde dat Utrecht 

‘levendigheid, gloed en élégance’ miste.37 Architectuurcriticus Karel Wiekart omschreef zijn thuisstad in 

1962 nog als ‘een klein en verrukkelijk middeleeuws reservaat, omring door een saai, groot en provinciaal 

dorp’.38 Als kleinste van de vier grote steden worstelde Utrecht duidelijk met haar zelfbeeld, maar hier 

zou met Hoog Catharijne verandering in komen. Zo ontstond in 1962 rond het vertoog van de noodzaak 

een publiek-private coalitie, met hierin het gemeentebestuur, Bredero, NS, Jaarbeurs en Kuiper. 

‘Het hart van de stad zelve tot een krachtiger ritme brengen’ (1962-1964)

Het gemeentebestuur zou zich in 1962 gewillig blijven opstellen tegenover Bredero. Met Hoog Catharijne 

op de tekentafels vonden in juni gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwkomers in de raad waren 

de PSP met twee zetels en de CPN met één zetel.39 Het rooms-rode college kon echter moeiteloos 

doorregeren met respectievelijk dertien zetels voor de KVP en achttien voor de PvdA. De opvolging van 

KVP-wethouder Derks door het 38-jarige PvdA-lid Theo Harteveld zou de samenwerking tussen Bredero 

en het college alleen maar ten goede komen. Dat kwam voornamelijk door zijn opleiding als scheikundige 

en voormalig directeurschap bij het Gasbedrijf Midden Nederland. Deze zakelijke achtergrond bracht 

vertrouwen en continuïteit in de samenwerking met Bredero. Harteveld bleef tot zijn aftreden in 1977 

groot voorstander van Hoog Catharijne. Dit laatste gold tevens voor directeur Openbare Werken J.H. 

Hogendoorn, die het complex bij zijn aftreden in 1976 nog de ‘hypermoderne redding’ van de binnenstad 

noemde.40 

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontving de nieuwe gemeenteraad op 10 oktober 1962 

de rijk geïllustreerde brochure Hoog Catharijne: Bijdrage tot Utrechts centrumfunctie, voorzien 

van een indrukwekkende hoeveelheid feiten en cijfers. Het plan voorzag in de Stationswijk een 

totale vloeroppervlakte van 190.000 vierkante meter, waarvan 90.000 vierkante meter kantoor- en 

40.000 winkelruimte. De overige 60.000 vierkante meter was bestemd voor bus- en treinstation, 

expositieruimten, hotels, horeca en 2500 parkeerplaatsen, met elkaar en de Jaarbeurs verbonden 

door een voetgangerspassage die 6 meter boven het maaiveld lag.41 Twee woontorens met 280 luxe 

appartementen voorzagen in de woonbehoeften van de moderne stadsmens, wiens interieurverlichting 

Hoog Catharijne ‘ook in de avonduren’ een levendig aanzicht kon geven. Functiemenging en zelfs 

verdichting, maar dan zonder de chaos en congestie van de binnenstad, stonden voor Empeo aan 

de basis van succesvolle stedenbouw.42 Voor de verkeersafwikkeling zocht de projectontwikkelaar 

aansluiting bij de plannen van Kuiper, en dan met name zijn voorstel om tot gedeeltelijke demping van de 

Catharijnesingel over te gaan.43 

  Empeo had gedacht aan werkelijk alle gevoeligheden, eisen en wensen die begin jaren zestig 

in Utrecht leefden. De inhoud van de brochure sloot aan op de wens om de stad op te stoten in de 

vaart der volkeren. In vergelijking met gemeentelijke nota’s die rond deze tijd verschenen, waren 

toonzetting en woordgebruik wervend en populair, bedoeld om aanspraak te maken op het lokale en 

37  J. Romijn, Hier is Utrecht (Utrecht 1958) 9.
38  ‘Opinies over Hoog-Catharijne’, Kunst in Utrecht 2, nr. 4 (1962) 63-65, 65.
39  Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 36.
40  ‘“Hoog Catharijne is iets geweldigs”’, Utrechts Nieuwsblad, 8 januari 1976.
41  N.V. Maatschappij voor Projectontwikkeling Empeo, Plan Hoog Catharijne: Bijdrage tot Utrechts 

centrumfunctie (Utrecht 1962) 29.
42  Dettingmeijer, ‘Van Fockema Andreae tot renovatie van HC’, 105.
43  ‘Hoog Catharijne’, De Baak: Personeelsblad van Verenigde Bedrijven Bredero N.V. 5, nr. 3 (Utrecht 1962) 

105-107.
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nationale vooruitgangsethos van begin jaren zestig .44 Opvallend is dat De Ranitz door Empeo was 

uitgenodigd om het voorwoord te schrijven van de brochure, waarin de burgemeester beklemtoonde 

dat zijn stad kon welvaren bij een gezonde wisselwerking tussen overheid en particulier initiatief. De 

bouwonderneming vulde het bestuurlijk ondernemerschap op passende wijze aan door het belang 

van innige samenwerking en een hoog uitvoeringstempo te beklemtonen. Volgens Empeo waren in 

Utrecht ‘logische ontwikkelingstendensen’ aan te wijzen, die slechts hadden gewacht op een ‘konkreet 

bundelend initiatief’.45 

  Met de brochure legden Harteveld, De Ranitz en Empeo in 1962 het fundament van de 

eerste en meest vergaande publiek-private samenwerking in de geschiedenis van de Nederlandse 

stadsvernieuwing.46 Hoewel samenwerkingsverbanden in de ruimtelijke ordening geen noviteit waren, 

hadden deze tot dan toe uitsluitend betrekking op buitengebieden of binnenstedelijke projecten van een 

zeer bescheiden omvang.47 Hoog Catharijne was van een andere orde. De toenadering tussen politiek 

en bedrijfsleven was in de jaren zestig niet alleen gangbaar in Utrecht en andere Nederlandse steden, 

maar ook waarneembaar bij sociaaldemocratische gemeentebestuurders in het buitenland.48 Na de 

oorlog waren planmatige welvaartsgroei en volledige werkgelegenheid belangrijke sociaaldemocratische 

doelstellingen, en Bredero voorzag als ruimtemaker en werkgever in beide. 

 Het belangrijkste obstakel voor de naoorlogse stadsvernieuwing was de democratische en 

juridische toetsing van plannen. In Utrecht verliep deze echter soepel. Nadat de lokale belanghebbenden 

zich in maar 1962 hadden gecommitteerd, moest Harteveld de ontwerpovereenkomst met Bredero in 

1963 door achtereenvolgens Gedeputeerde Staten, raadscommissies en gemeenteraad heen loodsen. 

44  Buiter, Hoog Catharijne, 36.
45  Empeo, Plan Hoog Catharijne, 9.
46  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 186.
47  Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 23.
48  F. Becker en M. Hurenkamp, ‘Op zoek naar een nieuw wethouderssocialisme’, in: Socialisme en democratie, 

jrg. 67, nr. 1/2 (2010) 69-77, 73; S.V. Ward, ‘Public-private partnerships’, in: B. Cullingworth (red.), British 
planning: 50 years of urban and regional policy (Londen 1999) 232-249, 232; P. Shapely, ‘The entrepreneurial 
city: The role of local government and city-centre redevelopment in post-war industrial English cities’, in: 
Twentieth Century British History 22, nr. 4  (2011) 498-520, 499.
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Eerstgenoemd gremium ging direct akkoord.49 De privaatrechtelijke ontwerpovereenkomst met de 

omineuze ondertitel ‘Wie sal ’t maecken, dat niemand ’t kan laecken’ kreeg in commissieverband 

echter de nodige kritiek van gemeenteadviseur Carel Polak. Bredero was, zo meende de jurist, als 

tegenpartij te machtig en kon niet garanderen op de lange termijn over dezelfde persoonlijke, morele 

en zakelijke bekwaamheden te blijven beschikken.50 Ook andere juridisch adviseurs laakten Bredero’s 

monopoliepositie en betwijfelden of de onderneming beschikte over voldoende maatschappelijk 

aanpassingsvermogen.51 De juridische kritiek was een voorafschaduwing van de commentaren 

van actiegroepen in de jaren zeventig, die uit democratische motieven ten strijde trokken tegen 

binnenstadreconstructies. 

   Met inachtneming van de juridische adviezen stelde Harteveld een raadsvoordracht samen 

die op 10 en 11 oktober 1963 in behandeling kwam. Dit was de eerste raadszitting over Hoog Catharijne 

die ook voor een breder publiek toegankelijk was, en de eerste democratische stap in de richting van 

realisatie. De belangrijkste punten waren de kosten van 228 miljoen gulden, waarvan 108 miljoen 

gulden aan grondaankopen en infrastructuur voor rekening kwam van de gemeente, alsook de 

erfpachtovereenkomst met een looptijd tot het jaar 2070. Deze bepaalde dat in een eeuw tijd 93 miljoen 

gulden zou terugvloeien naar de gemeenschap. Omgerekend zou het gemeentebestuur dus slechts 15 

miljoen gulden uitgeven aan de totstandkoming van Hoog Catharijne, zo rekende Harteveld de raad 

voor.52 Voor Bredero lag het belangrijkste voordeel van de erfpachtovereenkomst in een verlichting van 

de directe financieringslast, voor de gemeente in grondwaardestijgingen die ten goede kwamen aan de 

gemeenschap en het behoud van enige zeggenschap over het grondgebruik in het plangebied van het 

complex.53  

  Het merendeel van de raadsleden was enthousiast. Opvallend is dat zij in tegenstelling tot de 

juristen met geen woord repten over de contractuele verplichtingen. De raad was vol lof over Bredero’s 

durf en visie. De KVP stelde dat zij nimmer een plan van zoveel ‘allure’ had behandeld en dat het college 

een eenmalige kans had gekregen om het moderne ‘mouvement’ te verwerken in het stadsbeeld.54 De 

VVD toonde zich blij verrast en keek met verlangen en vertrouwen uit naar de uitvoeringsfase, terwijl 

de CHU het plan een ‘bliksemschicht bij heldere hemel’ noemde: ‘Empeo had psychologisch gezien 

goed gemikt en in de roos geschoten.’55 Toch spraken enkele raadsleden ook hun zorgen uit. In totaal 

moesten in de Stationswijk 246 woningen en 161 bedrijven het veld ruimen. Zij vreesden als gevolg 

van Hoog Catharijne vertraging in de woningbouw en namen ook op ideologische gronden stelling. 

De raadsleden van de PSP wilde zich niet in vervoering laten brengen door het initiatief, en stelden 

dat Bredero ten koste van middenstanders en krotbewoners de vetste kluif kreeg toegeworpen.56 De 

communisten noemde het plan prachtig, maar keerden zich tegen samenwerking met een kapitalistische 

bouwonderneming.57  

49  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 20585, ‘Verslag van de bespreking tussen 
vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders betreffende het plan 
Hoog-Catharijne’ (29 augustus 1963) 1.

50  Ibidem, ‘Nota over de ontwerp-overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de N.V. Empeo’ (2 juli 1963) 
7.

51  ‘Is navolging van het stadsvernieuwingsplan Hoog Catharijne verantwoord?’, Stedebouw en 
Volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 158.

52  UA, Gedrukte Verzameling 1963, nr. 250, ‘Plan Hoog Catharijne’ (19 september 1963) 9.
53  P.C.J. Nelisse, Stedelijke erfpacht (Amsterdam 2003) 193.
54  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 661-666; 671.
55  Ibidem.
56  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 667-668.
57  Ibidem, 670.
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Dat juist deze links georiënteerde partijen zich al vroeg distantieerden van Hoog Catharijne was niet 

verwonderlijk, maar maakt het enthousiasme van de PvdA wel opvallender. Het was in de woorden 

van Harteveld ‘ondenkbaar en onaanvaardbaar’ om geen medewerking te verlenen aan het initiatief 

van Bredero. In reactie op de kritiek van de PSP en de CPN stelde hij dat uitvoering van saneringen 

en reconstructies altijd gepaard ging met verlies aan woonruimte. Economische belangen wogen nu 

eenmaal zwaarder dan buurtbelangen. Procedures en voorbereidingen betekenden bovendien dat 

uitvoering nog jaren op zich liet wachten en de raad het plan in de tussentijd kon amenderen, aldus 

Harteveld, die spelenderwijs dicteerde dat Empeo noch voor ‘Maatschappij van het Pure Offer’, noch 

voor ‘Miljonair per ommegaande’ stond.58  

  Bredero wilde winst maken, maar daar kon Utrecht volgens de wethouder bij welvaren. 

Afremming van het besluitvormingstempo zou voor de binnenstad ‘een vroege dood’ kunnen betekenen. 

Het klemmende beroep van Harteveld op de noodzaak van vernieuwing sorteerde effect. Afstel- en 

uitstelmoties werden op 11 oktober 1963 met een overweldigende 41 tegen 2 stemmen weggestemd.59 

De wethouder kon op 25 februari 1964 het contract tekenen, waarmee de komst van Hoog Catharijne 

zeker was. Het nu-of-nooit-gevoel was wijdverbreid in Utrecht, of zoals een ambtenaar het momentum 

58  Ibidem, 681.
59  UA, Handelingen van 11 oktober 1963, 686.
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omschreef: ‘De tijd was gevuld met belang. Je had het idee: dit is een unieke kans. We pakken die of 

we verzuipen’.60 Dit was een terugkerend motief in de ervaring van moderniteit, dat Berman als volgt 

verwoordt: ‘No longer need you be inhibited by the moral question Should I do it? Out on the open road 

to self-development, the only vital question is How to do it?’61

Niet alleen onder bestuurders, ook onder het lokale bedrijfsleven, en journalisten was 

sinds de verschijning van de brochure een breed gedragen consensus ontstaan over de positieve 

invloed die zou uitgaan van Hoog Catharijne.62 De Kamer van Koophandel sprak van een ‘grootse 

allure’.63 Deze kwalificatie hoeft gezien het lidmaatschap van Bredero-directeur Jan de Vries niet te 

verbazen.64 Opvallender waren de steunbetuigingen van monumentenbeschermers. Zelfs de Utrechtse 

architectuurcriticus Karel Wiekart, eerder kritisch over de singeldempingen, was in het periodiek Kunst 

in Utrecht enthousiast:

Het is goed dat via particulier initiatief nu getracht wordt, eindelijk althans iéts te realiseren en 

dat iets overtreft zelfs de stoutste verwachtingen van het Utrechtse gemeentebestuur. Het plan 

ontraden betekent dan ook op nadere overheidsplannen wachten, en wie Utrecht kent, weet dat 

dat wachten is op Godot.65 

Uit de woorden van Wiekart en diens referentie aan een modernistisch toneelstuk sprak ongeduld over 

de toekomst en ontevredenheid met zowel een lakse overheid als het verleden. Snel en doortastend 

handelen was gewenst. Andere commentatoren voelden in hetzelfde tijdschrift eveneens bewondering 

voor de heren die daar ‘zonder gezeur een plan deponeerden waarvan de allure alle Utrechtse begrippen 

te boven ging.’66 Het Stadsblad sprak van een groots en weldoordacht voorstel, terwijl het Utrechtsch 

Nieuwsblad de wijze waarop Harteveld zijn tegenstanders van repliek diende omschreef als ‘rustig, 

verhelderend en bekwaam’.67 Vaktijdschriften noemden het plan een adembenemend product van 

‘rekenen en vingertoppengevoel’. Voor een daadkrachtige vernieuwing van de binnenstad leek de 

verticale bedrijfsvoering van Bredero beter geëquipeerd dan de horizontale bestuurstraditie van de 

gemeente Utrecht.68 De jubelstemming was typisch voor de gezapige journalistiek van de eerste helft 

van de jaren zestig, maar demonstreert ook hoe enthousiast het journaille was geraakt over het avontuur 

van de vernieuwing.69 Bredero was in dit avontuur de gids, of zoals Stedebouw en Volkshuisvesting het 

formuleerde: 

60  UA, Archief Bredero, inv.nr. 234, ‘Gesprek Max Dendermonde met T. Renes, ambtenaar gemeente Utrecht’ 
(25 oktober 1985) 19.

61  Berman, All that is solid melts into air, 63.
62  ‘Plan voor Utrechts stationswijk’, Bouw 17, nr. 43 (1962) 1576-1577.
63  ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter der Kamer’, in: Jaarverslag Kamer van Koophandel voor Utrecht en 

omstreken (Utrecht 1962).
64  F. Baudet, Utrecht in bedrijf: De economische ontwikkeling van stad en regio en de Kamer van Koophandel 

1852-2002 (Utrecht 2002) 51.
65  ‘Het plan-Dingemans en Hoog-Catharijne: een synthese lijkt mogelijk’ Kunst in Utrecht 1, nr. 5 (1962) 73-75, 

75.
66  ‘Hoog Catharijne’, Kunst in Utrecht 2, nr. 1 (1963) 18-19, 18.
67  ‘In ’64 voorstel dempen deel Catharijnesingel’, Utrechtsch Nieuwsblad, 12 oktober 1963.
68  ‘Voor Utrechts saneringsplan is 210 miljoen gulden beschikbaar’, Bouw 18, nr. 37 (1963) 1200-1201; ‘Hoog 

Catharijne’, Stedebouw en volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 141.
69  L. Hajema, De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie. 

Groningen in landelijk perspectief 1945-2001 (Groningen 2001) 190.
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Ieder realistisch gemeentebestuur zal uiterst verheugd zijn als een initiatiefnemer opstaat met 

brains, geld en pushing-power, welke ervan overtuigd is het probleem binnen tien jaar te kunnen 

klaren… Als dit project inderdaad lukt, dan zal het niet de beëindiging van een tegenwoordige 

maar het begin van een geheel nieuwe periode voor Utrecht betekenen. Utrecht als moderne, 

expansieve sub-city van de Randstad Holland.70 

Het vaktijdschrift vatte de bezieling die zich had meester gemaakt van de Utrechters goed samen. Uit 

het initiatief van Bredero sprak vertrouwen in de toekomst van de binnenstad. Utrecht zou zich eindelijk 

openstellen naar de wereld en kon met Hoog Catharijne een kosmopolitisch aangezicht krijgen. In het 

vertoog rondom de planpresentatie stond een harmonieuze ervaring van moderniteit centraal.71  

  De bouwonderneming had volgens alle betrokkenen iets gepresteerd waartoe de dienst 

Stadsontwikkeling nooit in staat was geweest, waarmee zij een einde maakte aan jarenlange discussies 

en alle ambivalentie bij het gemeentebestuur in één keer wegnam. Volgens Zygmunt Bauman staat dit 

elimineren van ambivalentie centraal in de ervaring van moderniteit: ‘The typically modern practice, 

the substance of modern politics, of modern intellect, of modern life, is the effort to exterminate 

ambivalence […]. If modernity is about the production of order then ambivalence is the waste of 

modernity.’72 Vanuit dit perspectief was planning een middel om ambivalentie uit de weg te ruimen, of 

zoals techniekhistoricus Dirk van Laak haar definieert: ‘Planung verweist auf einen generelle Grundzug 

der ambivalenten Moderne im. 20 Jahrhundert.’73 Een beleidsvertoog zoals zich dat begin jaren zestig 

in Utrecht vormde komt volgens Ter Borg en Dijkink vaak tot stand dankzij ‘verveeldheid of frustraties 

door het gangbare beleid en de behoefte om zich met iets nieuws te identificeren’.74 De belangrijkste 

reden dat het gemeentebestuur zoveel vertrouwen had in Bredero, was de wetenschappelijke precisie 

waarmee de bouwonderneming opereerde. 

Bredero en Hoog Catharijne: de wetenschappelijke productie van ruimte

Bredero presenteerde Hoog Catharijne in 1962 terecht als de wetenschappelijk ontworpen stad van 

de toekomst. Het was als knooppunt van dienstverlening, mobiliteit en consumptie ontworpen als een 

megastructuur, met de overdekte voetgangerstraverse tussen de west- en oostkant van het station als 

ruggengraat.75 Het complex moest dienen als een aanvulling op het bestaande aanbod van winkel- 

en kantoorruimte en als versterking van Utrecht als knooppunt van regionale busverbindingen en 

landelijke spoorwegen. Als product van een bouwonderneming diende het vanzelfsprekend ook tot 

omzetverhogingen. Hoog Catharijne was een prestigeobject en bewijs van het eigen kunnen; een plan 

waarmee Bredero zich internationaal op de kaart kon en zou zetten. Mede dankzij Empeo, de eerste 

Nederlandse projectontwikkelaar die zich bezighield met marktverkenningen en sociaalgeografisch 

onderzoek, zag Bredero de jaaromzet tussen 1960 en 1970 van 82 naar 358 miljoen gulden stijgen.76 

De lancering van Hoog Catharijne markeerde het begin van de wetenschappelijke uitbouw van 

bedrijfsactiviteiten en concernvorming.77  

70  ‘Hoog Catharijne’, Stedebouw en volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 143; 146.
71  Heynen, Architectuur en moderniteit, 188.
72  Z. Bauman, Modernity and ambivalence (Cambridge 1991) 7; 15.
73  D. van Laak, ’Planung: Geschichte und Gegenwart des Vorgriffs auf die Zukunft’, Geschichte und 

Gesellschaft 34, nr. 3 (2008) 305-326, 306.
74  Ter Borg en Dijkink, Strijd en hegemonie, 6.
75  Betsky, ‘Hoog Catharijne’, 269.
76  Buiter, ‘Naar een internationaal bouwconcern’, 85.
77  UA, Archief Bredero, inv.nr. 66, ‘Bredero policy dossier, document C: Analyse periode 1959-1977’ (1978) 94.
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In deze paragraaf staat eerst de algemene werkwijze van Bredero en Empeo centraal, gevolgd door de 

specifieke uitwerking in de financiering, totstandkoming en ontwerpaspecten van Hoog Catharijne. 

Hieruit spreekt de ervaring van moderniteit door een projectontwikkelaar, die zich liet kenmerken 

door een rechtlijnig idee van tijd en ruimte, consequente handhaving van strakke uitvoeringsschema’s 

en het op tijd bereiken van lang tevoren vastgestelde planhorizonten. Door gebruik te maken van 

apolitieke termen, wetenschappelijke modellen en rationele methoden, dachten de bouwonderneming 

en haar projectontwikkelingstak het algemeen belang te kunnen laten prevaleren.78 Dit was voor 

Bredero niet enkel een werkwijze, maar een alomvattend technocratisch arbeidsethos. Zoals Giddens 

stelt: ‘Technocracy is not just the application of technical modes to the solution of defined problems, 

but a pervading ethos, a world-view which subsumes aesthetics and accustomary [sic] thought to the 

rationalistic mode.’79  

  De oprichting van Empeo als subdivisie van Bredero was in 1961 bedoeld ter integratie, 

stroomlijning en versnelling van het bouwproces. Volgens de statuten zou de projectontwikkelaar als 

zelfstandig bedrijfsonderdeel initiatief moeten nemen om tot de ontwikkeling van bouwkundige en 

civiele werken te komen.80 Naar eigen zeggen kon alleen een professionele projectontwikkelingstak 

de inspanning, bekwaamheid, voorbereidende uitgaven en tijd opbrengen om grootschalige projecten 

te realiseren.81 Dankzij Empeo kon het moederbedrijf grotere onafhankelijkheid van derden en 

waarborging van de bedrijfscontinuïteit bewerkstellingen. De analogieën die Berman ziet tussen 

de mythische figuur Faust en de naoorlogse projectontwikkeling zijn hier treffend: ‘It aims less for 

immediate profits than for long-range development of productive forces, which it believes will produce 

the best results for everyone in the end… [The developer, TV] can bring material, technical and spiritual 

resources together, and transform them into new structures of social life.’82

   De wetenschappelijke achtergrond van de medewerkers van Bredero en Empeo was 

een formidabel verkoopargument. Persoonlijk verantwoordelijk voor de oprichting van de 

projectontwikkelingstak was Bredero-directeur Jan de Vries. De Vries, in 1910 geboren en opgeleid 

als wis- en natuurkundige, was in de tweede helft van de jaren dertig in Berlijn betrokken bij de eerste 

atoomsplitsing. Tijdens de oorlog nam hij deel aan het verzet en werkte hij als leraar, om vanaf 1947 

als directeur van Bredero te werken aan de wederopbouw van Nederland. De bouwonderneming was 

evenals Zwolsman in deze periode groot geworden met systeem- en utiliteitsbouw en maakte in het 

buitenland kennis met projectontwikkeling en vastgoedfinanciering. Vanaf de tweede helft van de 

jaren vijftig combineerde De Vries zijn directeurschap met talloze commissariaten en bestuursfuncties 

bij wetenschappelijke adviesorganen en multinationale ondernemingen.83 Hij stelde in 1961 de 

34-jarige ingenieur Adam Feddes aan als directeur van Empeo. Geboren in 1927 en afgestudeerd 

in bedrijfsorganisatie werkte Feddes in de jaren vijftig bij organisatieadviesbureau Berenschot, de 

78  F. Fischer, Technocracy and the politics of expertise (Newbury Park 1990) 22.
79  Giddens, The class structure of advanced societies (New York 1973) 258.
80  UA, Archief Bredero, inv.nr 270, ‘Stukken betreffende de voorstudie naar de oprichting van een 

ontwikkelingsmaatschappij’; ‘Statuten ontwikkelingsmaatschappij’ (13 oktober 1961); Bredero Vast Goed 
N.V., Overzicht van projekten (Utrecht 1963) 3; M. Dendermonde, …een steen is een steen is een stad… De 
geschiedenis van Bredero (Nijmegen z.j.) 28.

81  UA, Archief Bredero, inv.nr. 270, ‘Stukken betreffende de voorstudie naar de oprichting van een 
ontwikkelingsmaatschappij’, ‘Brederode’s Onroerend Goed Maatschappij N.V.’ (5 mei 1961).

82  Berman, All that is solid melts into air, 63
83  ‘Scheuren in het voetstuk van Jan Beton’, Het Parool, 10 november 1984. 



73

Amsterdamse Woningdienst en de afdeling Bouwzaken van de gemeente Beverwijk.84 

  Empeo onderscheidde zich in de eerste helft van de jaren zestig van andere 

projectontwikkelaars door de radicale ideeën en professionele vakkennis van zijn medewerkers, 

die zij hadden opgedaan in jonge academische disciplines en volgens de laatste inzichten uit de 

organisatiekunde inzetten. Feddes kreeg van De Vries de vrijheid om uit bedrijfsleven en ambtenarij 

een gerenommeerde ploeg van stedenbouwkundigen, sociaalgeografen en economen te rekruteren, 

die gezamenlijk consumentenbehoeften peilden, koopkrachtontwikkelingen berekenden en zelfs 

windtunnelproeven uitvoerden.85 Wanneer hun kwaliteiten zouden zijn verenigd in één persoon, dan had 

deze volgens Feddes een veertigjarige academische carrière moeten doorlopen.86 Een onverbiddelijke 

wiskundige programmering en fasering, uitgedacht door een voormalig Shell-medewerker die zich 

eerder bezighield met de exploitatie van olievelden en een voormalig Fokker-medewerker die de 

planning van vliegtuigbouw verzorgde, moest projecten efficiënt en tijdig tot voltooiing brengen.87 Deze 

toepassingsgerichte inzet van mathematische modellen was gedurende de jaren vijftig in Nederland 

tot ontwikkeling gekomen.88 Bij Empeo was met name de inbreng van de eerder genoemde planoloog 

Leendert Bak en sociaalgeograaf Piet Lukkes groot. Beiden waren bij hun indiensttreding net dertig, met 

de verdediging van hun proefschriften in het vooruitzicht.89 

   De vastgoedfinanciering bij Bredero geschiedde door middel van eigen en vreemd kapitaal. 

Bredero richtte in 1963 Bredero Vast Goed N.V. (later Breevast) op om de ontwikkeling en doorverkoop 

van onroerend goed mogelijk te maken en hiermee het onderzoek van Empeo te financieren. Bij de 

beursgang van de vastgoedtak had Bredero in 1963 naast Hoog Catharijne, dat in de boeken stond voor 

230 miljoen gulden, voor 192 miljoen gulden aan bouwprojecten in uitvoering of voorbereiding genomen. 

Deze bedragen laten zien hoe belangrijk het Utrechtse reconstructieplan was voor de bouwonderneming, 

die zich met de beursgang ging concentreren op ‘de produktie van ruimte’.90 Deze uitspraak was typisch 

voor het vertoog van moderniteit dat de vertegenwoordigers van Bredero spraken, of zoals directeur De 

Vries zich nog in 1974 zou laten ontvallen: ‘Fundamentele research is voor een verantwoorde produktie 

van ruimte even noodzakelijk als voor de voortbrenging van industriële goederen.’91 De industriële, 

technocratische benadering van de leefomgeving had een grote aantrekkingskracht op beleggers, 

die begin jaren zestig naarstig op zoek waren naar nieuwe beleggingsmogelijkheden in bedrijfs- en 

kantoorruimte.92 

  Deze ontplooiing demonstreert hoe Bredero in de jaren zestig van een productgericht 

bedrijf dat in opdracht bouwplannen uitvoerde tot een marktgericht concern uitgroeide, dat zelf 

bouwopdrachten creëerde en actief vraag opspoorde. Hoog Catharijne bezorgde dochteronderneming 

Empeo talloze opdrachten, waardoor staf en expertise aanzienlijk konden worden uitgebreid. In 1971 

84  ‘Eigenlijk is Bredero uitvinder van het woord projectontwikkeling’, Cobouw Magazine 6, nr. 18 (1978) 42-49, 
47.

85  M. Blekendaal, ‘Dertig jaar na de opening van Hoog Catharijne’, Historisch Nieuwsblad 12, nr. 7 (2003) 20-
23, 22.

86  A. Feddes, ‘Organisatorische aspecten van de stadsrekonstruktie’, in: Verenigde Bedrijven Bredero N.V., 
Stadsrekonstrukie: Wetenschap en realisatie (Utrecht 1965) 22-34, 23.

87  ‘Het dienen van de gemeenschap in het doen van zaken’, Weg en Werken 11, nr. 2 (1965) 34-35, 35; Buiter, 
‘Naar een internationaal bouwconcern’, 81.

88  G. Alberts, Jaren van berekening: Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 
1945-1960 (Amsterdam 1998).

89  ‘Proficiat doctor Lukkes’, De Baak 7, nr. 1 (Utrecht 1962) 187.
90  UA, Archief Bredero, inv.nr. 106, ‘Prospektus Bredero Vast Goed N.V.’ (15 november 1963).
91  ‘Misverstanden over de projectontwikkelaar’, Plan 5, nr. 5 (1974) 3-9, 3.
92  Dendermonde, …een steen is een steen is een stad…, 39.
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was de ontwikkelaar goed voor een kwart van alle opdrachten die Bredero binnenhaalde en telde de 

staf 27 academisch opgeleide onderzoekers, die in Utrecht een vanzelfsprekend overwicht hadden op 

het tweetal academici dat bij Stadsontwikkeling aan economische en sociaalgeografische vraagstukken 

werkte.93 Hoewel Empeo de blik op overmorgen hield, was de organisatie naar eigen zeggen uit de ‘sfeer 

van sciencefiction’ getreden en had zij met behulp van computer en rekenmachine de riskante gok 

vervangen door berekenbaar nut, een observatie die Bredero als volgt illustreerde:

De eens versteende faktor tijd – die in onze wereld arbeidstijd is – werd aldus opnieuw vloeibaar 

gemaakt en dusdanig werkzaam, dat achtenswaardige overschotten, verkregen door het 

noodzakelijk produktief maken van de ruimte, op een geregelde en vaste wijze terugvloeien naar 

hun inbrengers.94

Met dergelijke citaten brachten geïllustreerde, meertalige brochures en professioneel gemonteerde 

promotiefilms het complex onder de aandacht van beleggers en gemeentebestuurders in binnen- en 

buitenland.95 De manier waarop bouwondernemingen als Bredero over tijd en ruimte dachten en spraken 

maakte hen doelwit van Marxistische intellectuelen als Lefebvre, die in de jaren zestig de opkomst 

ontwaarde van een ‘technocratisch-kapitalistische elite van experts’, die kapitaalstromen in toenemende 

mate verlegde van industriële productie naar vastgoed.96 Harvey heeft op deze observatie voortgebouwd 

door te stellen dat de overheveling van financiële middelen naar het vastgoedcircuit plaatsvindt 

gedurende perioden waarin de overheid garant staat voor langdurige investeringen in de gebouwde 

omgeving.97 Beide observaties zijn van toepassing in Utrecht: Bredero combineerde haar industriële 

bouwproductie vanaf begin jaren zestig met projectontwikkeling en vastgoedfinanciering, en was 

verzekerd van een goede bereikbaarheid van Hoog Catharijne door de gemeentelijke ringwegplannen.  

  De binnenstadreconstructie bleek voor Bredero een succesformule. Utrechtse ambtenaren 

ontvingen in de tweede helft van de jaren zestig bijna wekelijks in Hoog Catharijne geïnteresseerde 

collega’s uit andere West-Europese landen.98 Voortbouwend op het succes werkte Empeo tussen 1969 en 

1973 aan reconstructieplannen voor Breda, Enschede, Den Helder, Schiedam en Nijmegen.99 Terwijl in 

dezelfde periode plannen in de maak waren voor Frankfurt am Main en Bonn mocht de ontwikkelaar 

vanaf 1969 een klein Hoog Catharijne ontwerpen in het stationsgebied van Hannover, waarmee Utrecht 

in 1971 een stedenband aanging.100 Ook buiten de steden boekte de bouwonderneming grote successen. 

In 1969 draaide Bredero zelfs voor de kerncentrale van Borssele haar hand niet meer om, waarbij de 

achtergrond van De Vries als kernfysicus ongetwijfeld een rol heeft gespeeld.101 

93  P.A. Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces (Utrecht 1971) 24; 27.
94  Dendermonde, Onderdak voor ruimte / Ruimte voor onderdak (Utrecht 1966).
95  Hoog Catharijne N.V., Hoog Catharijne: A reconstruction project in the city centre of Utrecht (Utrecht 1975).
96  A. Merrifield, Henri Lefebvre: A critical introduction (New York 2006) 67. 
97  Harvey, The urbanization of capital, 7.
98  UA, Archief Bredero, inv.nr. 216, ‘Gesprek Max Dendermonde met A.G. Smallenbroek, ambtenaar gemeente 

Utrecht’ (14 oktober 1985) 6.
99  P. Lukkes en A. Nauta, Stadsvernieuwing in Den Helder (Utrecht 1971); ‘Projectontwikkeling in Schiedam’, 

Wonen TA/BK 4, nr. 18 (1973) 2-3.
100  Tijdens aandeelhoudersvergaderingen stelde De Vries dat deze projecten ‘vele malen’ groter waren 

dan Hoog Catharijne. Zie: UA, Archief Bredero, inv.nr. 33, ‘Notulen van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders’ (3 mei 1973); Ibidem, Gedrukte Verzameling 1971, nr. 177, ‘Jumelage met de stad Hannover’ 
(3 mei 1971).

101  Buiter, ‘Naar een internationaal bouwconcern’, 84.



75

Achtereenvolgens de wetenschappelijke werkmethoden, financieringsconstructies, ontwerpopvattingen, 

het toekomstbeeld van de binnenstad en verhouding tot de overheid zouden bij de voorbereiding en 

totstandkoming van Hoog Catharijne maximaal tot ontplooiing komen. In de eerste plaats gold een 

bijzonder financieringsmodel. Omdat het complex voor Bredero te duur was om op eigen gelegenheid 

te ontwikkelen, zag de Friesch Groningse Hypotheekbank (FGH) kansen liggen in medefinanciering. 

Onder leiding van directeur en Amsterdams VVD-raadslid Bob de Wilde richtte de vastgoedbank 

eind 1963 samen met Bredero de N.V. Hoog Catharijne op, waarin beide partijen elk voor 50 procent 

deelnamen.102 Deze exploitatiemaatschappij zou vanaf 1964 op zoek gaan naar geschikte huurders en 

uitbaters van de kantoor- en winkelruimte in het complex.

  In de tweede plaats was de wetenschappelijke onderbouwing van Hoog Catharijne begin 

jaren zestig een novum. Empeo verzamelde in de voorbereidingsfase een hoeveelheid feiten en cijfers 

waarover noch de gemeente, noch concurrerende projectontwikkelaars konden beschikken. Zo liet 

de projectontwikkelaar in 1964 een enquête uitvoeren naar het consumentengedrag van bijna 3000 

personen, waaruit de verwachting naar voren kwam dat de regionale koopkracht voor duurzame 

artikelen tot 1975 met 90 procent zou toenemen.103 De ambitie was om met Hoog Catharijne gedurende 

tien jaar 60 procent van de lokale expansie van kantoor- en winkelruimte op te vangen. Aangezien 

het complex domein werd van de voetganger, was kennis van haar of zijn bewegingen en gedragingen 

waardevolle informatie. Onderzoek van Empeo wees uit dat de traverse van station naar binnenstad per 

uur meer dan 3000 passanten zou verwerken – allen potentiële klanten van de winkeliers die zich langs 

deze aanlooproute mochten vestigen.  

  In de derde plaats onderscheidde het ontwerp van Hoog Catharijne zich van andere 

binnenstadreconstructies door de vorm van een megastructuur. Het was een typologie die met 

haar mogelijkheid tot aanpassing en uitbreiding een oplossing bood voor de problemen waar 

stedenbouwkundigen in de jaren zestig mee worstelden.104 De onzekerheid over de toekomst van de 

bestaande stad en de spanning tussen bestendigheid en vergankelijkheid scheen met de modulaire, 

uitbreidbare architectuur van Hoog Catharijne oplosbaar. Wilde het complex ‘actueel’ blijven, dan moest 

het volgens Empeo bij voorbaat mogelijk zijn om veranderende stedenbouwkundige en maatschappelijke 

inzichten door te voeren met aanpassingen en verbouwingen.105  

  Stedenbouwkundig slaagde deze opzet. De architecten bleven na het eerste planontwerp 

naarstig doorwerken aan hun oorspronkelijke ideeën, terwijl het plangebied gestaag groeide. Het 

exacte uiterlijk en de precieze invulling van het complex lagen geenszins vast. In afwijking van het 

eerste functionalistische, hoekige plan uit 1962 kreeg Hoog Catharijne in de jaren zeventig allerlei 

structuralistische extensies, die zowel extra kantoorruimte als woningen bevatten. Maatschappelijk 

bleek het aanpassingsvermogen van het complex minder groot, zoals uit de Vredenburgkwestie nog 

zal blijken. Het ging hier weliswaar om een ruimtelijk gefixeerde kolos, maar in tegenstelling tot de 

bewering van Hommels bleven stedenbouwkundige koerswijzigingen tot de voltooiing altijd mogelijk.106 

Als zodanig was Hoog Catharijne onbedoeld een geperverteerde benadering van New Babylon, de 

102  J. Beijer e.a. (red.), Familie, gebouwen, historie: 120 jaar FGH Bank (Utrecht 2010) 17; 22.
103  Empeo, Winkelfunktie Utrechtse binnenstad (Utrecht 1965) 26.
104  Banham, Megastructure, 10.
105  ‘Enkele aspecten van de vormgeving van het plan “Hoog-Catharijne”’, Weg en Werken 11, nr. 2 (1965) 48-

51, 49.
106  Hommels, ‘Obduracy and sociotechnical change’, 650.
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stedelijke utopie waar kunstenaar Constant gelijktijdig met Empeo aan werkte.107 

  In de vierde plaats sprak in aansluiting op deze ontwerpopvattingen een bijzondere 

combinatie van de ‘klassieke’ en ‘moderne’ binnenstad, waarmee een hybride visie op de toekomst 

van de binnenstad ontstond. In weerspraak met de historiografie was Hoog Catharijne ondanks de 

enorme schaal en het afwijkende materiaalgebruik nooit bedoeld als modernistisch tegenbeeld van 

de binnenstad. In de eerste plaats trachtte Empeo haar sfeer en levendigheid naar binnen te halen en 

tegelijkertijd haar grilligheid in het gareel te brengen. Klassieke binnenstedelijke elementen waren 

de functiemenging en ontmoetingsplekken, moderne elementen waren de overdekking, afgedwongen 

wandelroutes en op grote schaal verhuurbare winkel- en kantoorruimten.108 Met deze elementen 

kreeg Empeo controle over onvoorspelbare factoren als weersomstandigheden, consumentengedrag 

en fluctuaties in de dienstverleningseconomie. In de tweede plaats nam de projectontwikkelaar naar 

goed gebruik een stuk lokale geschiedenis op in de naamgeving. Zo verwees ‘Hoog Catharijne’ naar de 

voormalige aanwezigheid van een klooster. Ook in de andere casussen van dit proefschrift refereerden 

projectontwikkelaars graag aan vervlogen tijden. Het Haagse reconstructieplan ‘de Nieuwe Hout’ 
verwees naar het Lange Voorhout, terwijl de Amsterdamse kantoorgebouwen ‘de Walvis’ en ‘de Narwal’ 
bedoeld waren als herinnering aan de walvisvaart op het Bickerseiland. 

  Naast incorporatie van binnenstedelijke en lokaalhistorische elementen zocht Hoog Catharijne 

ook expliciet contact met de oude binnenstad. In de visie van Empeo zouden tijdens lunchpauzes en 

spitsuren klerken en secretaresses, werkzaam in de kantoren boven de traverse, het winkelend publiek 

van treinreizigers en dagrecreanten aanvullen. Met deze gekanaliseerde voetgangersstromen moest de 

traverse zich gaan meten met ‘toplocaties’ als de Amsterdamse Kalverstraat en Rotterdamse Lijnbaan.109 

Uit onderzoek naar de beleving van de Utrechtse binnenstad bleken wandelen en winkelen ook in het 

tijdperk van de auto innig met elkaar verbonden: het ging hier om een ‘feestelijk, bijna ceremonieel 

gebeuren’.110 Empeo zocht met de traverse dan ook aansluiting op de meest succesvolle winkelstraten 

van de Utrechtse binnenstad: Vredenburg, Lange Elisabethstraat en Lange Viestraat.111 De ontwikkelaar 

wilde Hoog Catharijne en het stadscentrum samensmelten tot één doorlopend geheel. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat Bredero-directeur De Vries zich als vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel 

voorstander toonde van een binnenstedelijk voetgangersgebied, mits dit goed bereikbaar was per auto.112  

  Tot de publiekspresentatie van het plan in oktober 1962 stonden deze ideeën alleen op papier. 

Om de idealen van beloopbaarheid en stedelijke integratie vorm te geven bracht Empeo-directeur Feddes 

kort hierna de jonge architecten Joop Spruit, Bart van Kasteel en Joost van der Grinten bij elkaar, die 

hij nog kende uit zijn studententijd in Delft.113 Stedenbouwkundige Bert Vink, partner bij het bureau van 

Wieger Bruin, werd aangesteld als hun supervisor. Hoewel Vink een grootschalig denker was, stelde 

hij zich bescheiden op in architectuurdiscussies. De architecten zagen zichzelf bij het ontwerp van 

107  P.D. Duyvis, ‘New Babylon: Speelmodel voor een nieuwe maatschappij’, in: W.A.L. Beeren (red.), Actie, 
werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren zestig in Nederland (Rotterdam 1979) 167-175, 173.

108  L. Bak, ‘Projectontwikkeling en sociaal onderzoek in Nederland’, in: Verenigde Bedrijven Bredero N.V., 
Stadsrekonstrukie: Wetenschap en realisatie (Utrecht 1965) 7-21, 11.

109  Empeo, Voetgangersonderzoek Hoog Catharijne (Utrecht 1967) 21.
110  G.H. Jansen, Centrum en stad: Uitkomsten van een onderzoek naar gebruik en beleving van het centrum 

van Utrecht onder bewoners van Utrecht en Zeist (Utrecht 1965) 55.
111  D.J. de Widt, Aspecten van de stedebouwkundige dynamiek van Utrecht: Verslag van een onderzoek met 

betrekking tot het centrum van de stad Utrecht (Delft 1965) 114.
112  Baudet, Utrecht in bedrijf, 55.
113  UA, Archief Bredero, inv.nr. 218, ‘Gesprek Max Dendermonde met B. van Kasteel, architect’ (15 oktober 

1985) 10.
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Hoog Catharijne net als hun broodheer slechts als begeleiders van ontwikkelingen en dienaars van de 

gemeenschap: 

Architectuur is in zijn wezen een statische kunstvorm en kan dynamiek slechts mogelijk maken 

en begeleiden. Geen van de gebouwen zal hierbij opdringerig zijn eigen belangrijkheid ten toon 

mogen spreiden, maar elk zal op een bescheiden maar duidelijke wijze zijn bijdrage moeten 

leveren tot een opbouwend ‘gesprek’.114 

Hoog Catharijne was een combinatie van Nederlands ondernemerschap en verschillende internationale 

voorbeelden. De architecten lieten zich voor de zeventig losse bouwwerken in het ontwerp inspireren 

door hun Oostenrijks-Amerikaanse collega Victor Gruen, die in de jaren vijftig niet alleen talloze 

winkelcentra ontwierp, maar ook invloedrijke ideeën introduceerde over stadsvernieuwing en 

voetgangersgebieden. Zijn eerste ontwerpen, het Northland Center bij Detroit (1954) en het Southdale 

Center bij Minneapolis (1956), waren bedoeld als een stedelijk en intiem antwoord op de leegte van 

suburbane woongebieden.115  Hoog Catharijne bracht de luxe, het comfort en de bereikbaarheid van het 

suburbane bestaan naar de binnenstad, maar liet de leegte achter zich. Bijkomende inspiratiebronnen 

waren projecten in uitvoering in andere West-Europese binnensteden, zoals het Bull Ring Centre in 

Birmingham en Hötorgscity in Stockholm.116 In 1963 en 1964 ondernamen Utrechtse raadsleden en 

ambtenaren op initiatief en in gezelschap van de Empeo-directie verschillende studiereizen naar deze en 

andere steden.117  

  Naast de wetenschappelijke werkwijze, nieuwe manieren van financieren, ontwerpen en 

stedenbouwkundig denken, was in de vijfde en laatste plaats ook de wijze waarop Empeo zich verhield 

tot de overheid een novum in Nederland. De projectontwikkelaar hield de regie strak in handen 

en liet de gemeente en NS weten dat zij hun medezeggenschap niet mochten verwarren met een 

vetorecht.118 Horizontaal overleg en samenwerking waren volgens Feddes belangrijk, maar tegelijkertijd 

streefde hij bij de realisatie van Hoog Catharijne ook naar zo min mogelijk beslissingsniveaus.119 

Volgens Empeo-planoloog Bak had de toegenomen stedenbouwkundige complexiteit sturing van 

moderniseringsprocessen door uitsluitend overheidsdiensten onmogelijk gemaakt.120 Voor een 

revolutionair project als Hoog Catharijne waren de Utrechtse bestuurders en ambtenaren ‘bang’ en 

misten zij de expertise, aldus de staf van Empeo.121 Dergelijke uitspraken maakten het moeilijk voor de 

lokale politiek, laat staan burgers, om tussentijds kritiek uit te oefenen op vorm en inhoud. 

  Bredero/Empeo presenteerde zichzelf op alle mogelijke manieren als de ultieme maker 

114  ‘Enkele aspecten van de vormgeving van het plan “Hoog-Catharijne”’, in: Weg en Werken 11, nr. 2 (1965) 
48-51, 49.

115  M.J. Hardwick, Mall maker: Victor Gruen, architect of an American dream (Philadelphia 2004) 1-7; Gruen, 
The heart of our cities.

116  J.R. Gold, The practice of modernism: Modern architects and urban transformation 1954-1972 (Abingdon 
2007) 121-123; T. Hall, Stockholm: The making of a metropolis (Abingdon 2009) 130-134.

117  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 664; Ibidem, Archief dienst Openbare Werken, inv.nr. 
427, ‘Brief Hoofddirecteur van Openbare Werken aan college’ (23 januari 1964), ‘Brief Hoofddirecteur van 
Openbare Werken aan college’ (29 mei 1964), ‘Brief Hoofddirecteur van Openbare Werken aan college’ (1 
juni 1964).

118  UA, Archief dienst Openbare Werken, inv.nr. 426, ‘Verslag van de vergadering van de 
driepartijencommissie Hoog Catharijne’ (14 mei 1964) 1.

119  Feddes, ‘Organisatorische aspecten van de stadsrekonstruktie’, 33.
120  Bak, ‘Projectontwikkeling en sociaal onderzoek in Nederland’, 13-15.
121  J. Bellush, ‘Urban renewal: Utrecht style’, Urban Affairs Quarterly 4, nr. 2 (1968) 167-184, 167.
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van naoorlogs Nederland. Uit zowel haar ervaring als vertoog van de moderniteit sprak een 

grenzeloos vertrouwen in de toekomst, dat zij zelfbewust inzette om ruimtelijke producten aan de 

man te brengen. Empeo was bij uitstek een ‘expertsysteem’, dat met Hoog Catharijne de afstand 

vergrootte tussen bestuurders en burgers. Volgens Giddens zijn deze expertsystemen de belangrijkste 

aandrijvers van modernisering.122 Dat deed de projectontwikkelaar door enerzijds sociale verbanden 

te verwetenschappelijken en te vercommercialiseren, anderzijds door te wijzen op het bestuurlijk 

onvermogen om vorm en richting te geven aan naoorlogse moderniseringsprocessen. Empeo vroeg en 

kreeg in de eerste helft van de jaren zestig vertrouwen in zijn expertsysteem, niet alleen van bestuurders, 

maar gezien het ontbreken van protest ook van de Utrechtse bevolking.123 Hier dringt zich opnieuw 

Bermans analogie op tussen Faust en de projectontwikkelaar:

Faust is transforming himself into a new kind of man, to suit himself to a new occupation. In 

his new work, he will work out some of the most creative and some of the most destructive 

potentialities of modern life; he will be the consummate wrecker and creator, the dark and 

deeply ambiguous figure that our age has come to call ‘the developer’.124

De moeizame totstandkoming van de toekomst (1965-1969)

122  Giddens, The consequences of modernity, 53.
123  Ibidem, 28.
124  Berman, All that is solid melts into air, 63.
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Het begin van de bouwwerkzaamheden aan Hoog Catharijne werd op 12 januari 1965 ingeluid met 

een opmerkelijke ceremonie. Gehuld in witte stofjassen met het logo van Hoog Catharijne markeerden 

wethouder Harteveld en directeur Openbare Werken Hogendoorn langs de Catharijnesingel met een 

verfkwast de nieuwe rooilijnen van het complex. Voor het verrichten van deze symbolische handeling 

kregen de gemeentevertegenwoordigers van Bredero-directeur De Vries beiden een zilveren liniaal 

uitgereikt met de inscriptie ‘Niet kletsen maar poetsen’. Een buurtbewoner mocht samen met De Vries 

een paneel onthullen met een futuristisch toekomstbeeld dat de plek ging innemen van zijn woonhuis, 

waarna de slopers aan het werk konden.125 Tussen de ceremonie en het geheime planoverleg zat een 

kleine drie jaar, waarin Hoog Catharijne met een voyante brochure was gepresenteerd aan een breder 

publiek en het plan was goedgekeurd door de gemeenteraad.  

  Dit was een opvallend vlotte aanloop, mogelijk gemaakt door een koortsachtig overleg binnen 

de publiek-private samenwerking en het voorwerk dat Feuchtinger en Kuiper hadden verricht met hun 

verkeersvoorstellen. De plechtigheid aan de Catharijnesingel was dan ook bedoeld om een onfeilbare 

samenwerking uit te beelden, waarbij Bredero het gemeentebestuur fysiek medeverantwoordelijk 

maakte voor de totstandkoming van Hoog Catharijne. In de tweede helft van de jaren zestig zouden 

echter drie hindernissen gaan spelen in de samenwerking tussen beide partijen, en keerden discussies 

over de toekomst van de binnenstad terug: onenigheid over het plan Kuiper, controverse over de 

exacte invulling van het plangebied van Hoog Catharijne en vooral de terinzagelegging van het 

Bestemmingsplan Hoog Catharijne (1969). De installatie van een nieuwe gemeenteraad in september 1966, 

die ten koste van de coalitiepartijen was verrijkt met een vijfkoppige fractie van de Boerenpartij, bleek 

voor deze onenigheid geen verschil te maken. Besluitvorming over Hoog Catharijne verliep immers 

voornamelijk buiten de raad om, en Harteveld en Hogendoorn bleven ook na 1966 in functie. 

  Terwijl Empeo achter de schermen werkte aan een definitief ontwerp, had Kuiper naarstig 

verder gewerkt aan zijn Basisplan voor de binnenstad van Utrecht. De belangrijkste punten van dit 

nieuwe structuurplan, in december 1965 gepubliceerd ter vervanging van het exemplaar uit 1954, 

waren een legitimatie van de ringweg, gedeeltelijke demping van de Catharijnesingel en twee forse 

verkeersdoorbraken in de binnenstad, die Kuiper verder echter van autoverkeer wilde vrijwaren 

met instelling van een voetgangersgebied.126 Aangezien Hoog Catharijne de toekomstige groei van 

de dienstensector zou opvangen, had Kuiper zijn idee om aan de oostzijde van de binnenstad een 

nieuw zakencentrum te stichten laten varen. Geïnspireerd door het Britse verkeersrapport Traffic in 

towns sprak Kuiper van de binnenstad als een ‘openluchtwoonkamer’, waarmee hij aansloot op de 

binnenstadvisie van Empeo.127 De raad nam het Basisplan in 1966 aan zonder hoofdelijke stemming.  

  Buiten de gemeenteburelen waren bestuurders en ambtenaren echter minder overtuigd. Het 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) maakte in 1967 bezwaar tegen het 

verlies aan stedenschoon dat gepaard zou gaan met aanleg van de ringweg. De kritiek kwam te laat. Na 

overleg met de gemeente en Gedeputeerde Staten concludeerde het ministerie dat de demping van de 

Catharijnesingel zo stevig was ingebed in de voorstellen van Feuchtinger en Kuiper, dat ‘dit uitgangspunt 

niet zonder tijdverlies, extra kosten of een verstoring van overeenkomsten met andere partijen […] is weg 

125  ‘Start van Hoog Catharijne’, in: De Baak 8, nr. 1 (Utrecht 1965) 302.
126  Zie voor de totstandkoming van het Utrechtse voetgangersgebied: J.G. Borchert e.a., ‘Winkelstraten in 

ontwikkeling’, in: Bulletin van het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen 6, nr. 6 (1968) 37-
58, 57.

127  J.A. Kuiper, Basisplan voor de binnenstad van Utrecht (Rotterdam 1965) 1-16.
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te denken.’128 Met name dit laatste punt is belangrijk: het contract met Bredero gold als een breekijzer in 

de besluitvorming. Ondanks dat demping van de Catharijnesingel nu zeker was en Hoog Catharijne pal 

aan de ringweg kwam te liggen, betekende de kritiek van CRM een eerste hindernis in de samenwerking 

tussen het gemeentebestuur, Empeo en Kuiper. 

 Een tweede obstakel bleek de exacte invulling van het plangebied. Voor het eerst kwamen 

de toekomstvisies van Empeo en gemeentebestuur in botsing. De komst van een hotel en warenhuis 

speelden in deze discussie een hoofdrol. Wilde Utrecht uitgroeien tot internationale congres- en 

toeristenstad, dan moest Hoog Catharijne volgens Empeo ook ruimte bieden aan een hotel met minstens 

400 bedden.129 Omdat Nederlandse ketens niet in staat zouden zijn tot exploitatie van een dergelijk groot 

hotel, arrangeerde de projectontwikkelaar in 1967 zonder medeweten van Harteveld een vestiging van 

Holiday Inn. Voor de consumptieve invulling van het complex dacht de projectontwikkelaar vooral aan 

ketens en franchise-ondernemingen. Als publiekstrekker was ook ruimte ingetekend voor een groot 

warenhuis.130 Na jarenlange onderhandelingen tussen het college en de Bijenkorf ketste dit idee in 1968 

af, waarna Empeo concurrent Vroom en Dreesmann overhaalde zijn locatie in de binnenstad op te 

geven voor een filiaal in Hoog Catharijne.131 Hiermee had Empeo zijn publieke partner tot tweemaal toe 

buiten spel gezet bij beslissingen die de gehele binnenstad aangingen.132 Het vertoog van zakelijkheid 

en snelheid kwam hier in botsing met de zorgvuldige belangenafweging die het gemeentebestuur 

nastreefde.  

  Het tempo kwam pas echt in gevaar door de inwerkingtreding van de WRO in 1965, het 

derde en belangrijkste obstakel voor de publiek-private samenwerking en totstandkoming van Hoog 

Catharijne. Door de WRO was het gemeentebestuur verplicht om bestemmingsplannen op te stellen 

voor stadsdelen waar stedenbouwkundige veranderingen op komst waren. Zo ook met terugwerkende 

kracht voor het plangebied van Hoog Catharijne.133 De wet verplichtte lokale overheden om burgers te 

informeren en hun bezwaren in behandeling te nemen.134 Met Hoog Catharijne op de tekentafels duurden 

landelijke discussies over de toekomst van de binnenstad voort en eisten burgers en hervormingsgezinde 

raadsleden steeds vaker inspraak op. Deze wens tot democratisering en bedachtzaamheid straalde 

onherroepelijk af op de ontwikkelingen in het stationsgebied, maar liet zich moeilijk verenigen 

met de visies van Bredero. De bouwonderneming beschouwde inspraak naar eigen zeggen als een 

‘modeverschijnsel’.135 De WRO was een schoolvoorbeeld van de wijze waarop Nederlandse bestuurders 

maatschappelijk onbehagen trachtten te accommoderen, waarmee zij echter vooral hun eigen positie 

veiligstelden.136 

   Aanvankelijk dachten de Utrechtse bestuurders in casu Hoog Catharijne te kunnen volstaan 

met voorlichting. De raadsfractie van de PvdA had in 1967 nog op patriarchale toon gesteld dat moderne 

kennisoverdracht moest ‘appelleren aan de positieve instelling en offergezindheid’ van de inwoners, 

128  ‘Rapport Commissie Plannen Binnenstad Utrecht’ (15 december 1967), geciteerd in: Buiter, ‘De stad met de 
mooiste maquettes’, 29.

129  M.M. Nepveu, De betekenis van Utrecht als vergader- en kongresstad (Utrecht 1964) 68-71.
130  UA, Archief Bredero, inv.nr. 226, ‘Gesprek Max Dendermonde met J. Bons, directeur van de Bijenkorf’ (22 

januari 1986) 4. 
131  Ibidem, inv.nr. 211, ‘Gesprek Max Dendermonde met J.A. Lucas, hoogleraar Bouwkunde’ (1 maart 1986) 25; 

‘Warenhuis in Utrecht’, Bouw 26, nr. 44 (1971).
132  Buiter, Hoog Catharijne, 58.
133  Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 121.
134  Faludi en Van der Valk, Rule and order, 126-127.
135  Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces (Utrecht 1971) 47.
136  Kennedy, Nieuw Babylon, 149.
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nodig om in een goede sfeer de ‘praktische rompslomp’ van de uitvoeringsfase te doorstaan. Volgens 

Harteveld kon een voorlichtingscampagne bestuurders en burgers dichter bij elkaar brengen, maar 

moest deze vooral ook bijdragen aan een ‘accentuering en bewustwording’ van de plaats van Utrecht in 

de toekomst.137 De wethouder begreep terinzagelegging van het bestemmingsplan voor het stationsgebied 

in september 1968 als een formaliteit, maar de praktijk van democratisering bleek weerbarstiger. Het 

gemeentebestuur ontving 19 bezwaarschriften. Omdat de wettelijk verplichte afhandeltermijn van drie 

maanden onhaalbaar bleek, besloot het college vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen tot 

maart 1969. De implicaties van de WRO waren duidelijk. Democratisering kostte tijd, en tijd was voor 

Bredero geld. 

  In reactie op de bezwaarschriften moest Harteveld namens het college optreden als 

publiekrechtelijke beschermheer van een privaatrechtelijke partij. Dit was een situatie waarvoor de 

juristen bij de sluiting van het contract in 1964 al hadden gewaarschuwd. De bezwaren van burgers, allen 

ongegrond verklaard, hadden betrekking op derving van inkomsten en woongenot, stedenbouwkundige 

aspecten en voor het eerst ook de ondemocratische totstandkoming van het plan. Hier kwamen voor 

het eerst de ‘neveneffecten’ van modernisering aan het licht, of zoals Beck het formuleert: ‘Side-

effects disrupt the normal course of institutional decision-making, undercut its rationales and lead 

by such means in the direction of restructuring. They work, so to speak, like sand in the gears.’138 

Volgens Beck zou het onverwachte verzet tegen grootschalige ingrepen in de samenleving, zoals die 

plaatsvonden sinds de industriële revolutie, in de jaren zestig zo vaak ter discussie komen te staan dat 

moderniseringsprocessen politiseerden en zich tegen zichzelf keerden.  

  Dit gebeurde ook in Utrecht. De bezwaarschriften richtten zich immers tegen een aantasting 

van de leefomgeving. Waar Beck geen aandacht aan besteedt, is wie een reflexieve wending van 

modernisering in werking stelt. Dat was hier, gelijk aan de these van Kennedy, een ambtelijke elite 

die de roep om democratisering in de ruimtelijke ordening voorzag en de WRO instelde. De Utrechtse 

gemeentepolitiek reageerde nog wat onwennig op het nieuwe democratisch elan. Bezwaarmakers kregen 

op resolute wijze te horen dat hun protesten tot vertragingen en kostenverhogingen zouden leiden.139 De 

koele afhandeling van de bezwaarschriften was gezien het enthousiasme van begin jaren zestig en de 

snelheid waarmee sindsdien een padafhankelijk traject was afgelegd voor het gemeentebestuur logisch. 

Ook de CPN en PSP waren nu van mening dat gedane zaken geen keer konden nemen. De PvdA was blij 

verrast met de burgerzin, maar vond het ‘ondoenlijk’ en ‘onnodig’ alle bezwaarschriften te bespreken. 

Bij een groots project als Hoog Catharijne moesten burgers ten langen leste vertrouwen hebben in hun 

vertegenwoordigers.140 Hoewel de VVD waardering had voor de tijd die burgers in het inspraakproces 

staken, moest het welslagen van Hoog Catharijne uiteindelijk de doorslag geven.141 

  Na afhandeling van de bezwaren bleek het uiteindelijk Bestemmingsplan Hoog Catharijne dat 

in 1969 naar Gedeputeerde Staten werd verzonden een postume legitimatie van de besluitvorming tot 

dusver. In stedenbouwkundig-juridisch opzicht was de belangrijkste bepaling een bouwverbod voor 

de Stationswijk; inzake de toonzetting is met name de urgentie en noodzaak opvallend. Onwennig met 

de assertiviteit van burgers bij een buurtoverstijgend project als een binnenstadreconstructie, scheen 

137  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 19 januari 1967, 6-7.
138  Beck, Bonss en Lau, The theory of refexive modernization, 14.
139  UA, Gedrukte Verzameling 1969, nr. 34, ‘Bestemmingsplan Hoog-Catharijne’ (10 februari 1969) 2-34.
140  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 413-414.
141  Ibidem, 415.
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de terinzagelegging van het bestemmingsplan in de ogen van sommige Utrechters eerder repressieve 

tolerantie dan een oprecht democratisch streven. De schijn was gewekt dat de volksvertegenwoordigers 

inmenging duldden, mits deze niet tot daadwerkelijke beïnvloeding van de besluitvorming zou leiden.

  Tegelijk met de indiening van het bestemmingsplan leverde Bredero in 1969 de eerste 

planonderdelen op en naderde de landing van Hoog Catharijne op het Vredenburg. De oude 

Jaarbeurshallen op dit plein verhuisden naar de westzijde van het station, waardoor extra ruimte 

vrijkwam in het plangebied. Deze onzekerheid over een centrale locatie zou grote gevolgen hebben voor 

het verdere verloop van de besluitvorming.142 Uit voorgaande discussies over het Basisplan van Kuiper, de 

exacte planinvulling en de bezwaarschriften naar aanleiding van het Bestemmingsplan Hoog Catharijne 

blijkt dat de vernieuwing van de Utrechtse binnenstad niet zo soepel tot stand kwam als de publiek-

private consensus uit de eerste helft van de jaren zestig had gesuggereerd. De doortastendheid van 

Bredero demonstreert dat het lot van Hoog Catharijne niet alleen verbonden was aan de toekomst van 

Utrecht, maar ook aan de bedrijfscontinuïteit van een grote bouwonderneming. Zij zette de overheid dan 

ook onder druk om met eenzelfde voortvarendheid als het bedrijfsleven door te werken.143

   De betwiste maar kwieke invulling van het plangebied duidt op een proces van 

padafhankelijkheid. Dit speelt een belangrijke rol bij de accommodatie van moderniseringsprocessen. 

Volgens deze theorie laat het begin van een besluitvormingsproces zich kenmerken door een relatieve 

openheid van actoren voor verschillende ideeën, met een verscheidenheid aan alternatieve uitkomsten.144 

Iedere stap richting eindresultaat maakt de weg terug echter kostbaarder, in zowel financieel als politiek 

opzicht.145 Met de allereerste bespreking van het plan Hoog Catharijne had de gemeentepolitiek een 

142  Zie voor meer aandacht over de invloed van de gebouwde omgeving op besluitvorming en sociale actie: 
Gieryn, ‘What buildings do’, 39.

143  Harvey, ‘From managerialism to entrepreneurialism’, 6.
144  Pierson, ‘Not just what, but when, 75.
145  Ibidem, ‘Increasing returns, 252.
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padafhankelijk traject ingezet, waarin iedere toezegging, bespreking en studiereis de totstandkoming 

van het complex en demping van de singels waarschijnlijker maakte.  

  In een traject van padafhankelijkheid wegen de eerste beslissingen het zwaarst en blijven vroeg 

op gang gekomen ontwikkelingen tenderen in de richting van het eindresultaat.146 Vanuit deze theorie 

bezien is het logisch dat alternatieve ringwegplannen bij voorbaat gedoemd waren om te mislukken.147 

Juist de gebouwde omgeving is door de ruimtelijk gefixeerde en financieel kostbare ontwikkelingen 

gevoelig voor padafhankelijkheid.148 Een oningevulde hoek van het plangebied van Hoog Catharijne, het 

Vredenburg, zou deze padafhankelijkheid doorbreken en bleek uiteindelijk het begin van de omslag in 

het denken over de toekomst van de Utrechtse binnenstad.

De Vredenburgkwestie (1969-1970)

Tegelijk met de eerste fysieke manifestaties van Hoog Catharijne ontstond eind jaren zestig een nieuwe 

visie op de Utrechtse binnenstad. Geestelijk vader was architect Herman Hertzberger, die vanaf zijn 

allereerste bemoeienissen met de Utrechtse binnenstad op grote steun kon rekenen van een kritisch 

gezelschap van lokale middenstanders, monumentenbeschermers en activistische jongeren. Het jaar 

1970 markeert het ontstaan van een vertoog dat concurreerde met de technocratische daadkracht 

en allure van Bredero. De conceptie van het Muziekcentrum demonstreerde dat de toekomst van de 

binnenstad niet per definitie in kantoorwerk en massaconsumptie hoefde te liggen.  

  Het Muziekcentrum was meer dan een stedenbouwkundig alternatief. Uit het concept sprak een 

radicaal andere beleving van de gebouwde omgeving, die zowel democratisch tot stand moest komen 

als democratisering moest bevorderen. In reactie op het ontluikend onbehagen in de stad presenteerde 

het college in april 1970 de discussienota Kernbeeld, die brak met het beleid uit het Basisplan (1965) 

en onder andere bedoeld was om de onvrede te kanaliseren die was ontstaan naar aanleiding van 

het Bestemmingsplan Hoog Catharijne (1969). Deze paragraaf zal aantonen hoe de discussie over het 

Vredenburgplein, als stedenbouwkundige schakel tussen Hoog Catharijne en de binnenstad, een 

instigator van verzet en kantelmoment bleek in zowel de verhoudingen tussen gemeentebestuur en 

Bredero als het denken over de vormgeving van een moderne binnenstad. 

  De Vredenburgkwestie zou zich toespitsen op drie aanverwante thema’s: publieke ruimte, 

verkeer en democratie. Architectuurhistoricus Fred Feddes (geen familie) maakt onderscheid tussen 

een visie op de stad als een routinematige, technisch en sociaal geraffineerde metropool versus een 

visie op de stad als verblijfplaats met ruimte voor individualiteit, verscheidenheid en interactie.149 In 

bestuurskundig opzicht was Hoog Catharijne in 1970 misschien alweer ‘ouderwets’, maar vanuit een 

stedenbouwkundig perspectief was het complex een hybride vorm van deze twee vertogen van de 

moderniteit. Het alternatief van Hertzberger en de actiegroepen die hem ondersteunden was vanuit een 

politisering van de neveneffecten van maatschappelijke modernisering ontstaan, waarin de ervaring van 

publieke ruimte centraal stond.150 De architect bood met het Muziekcentrum als ‘stedelijke huiskamer’ 
een sociaal-cultureel een alternatief voor de verbindingsweg die door gemeentebestuur, Kuiper en 

146  Mahoney, ‘Path dependence, 510-511.
147  Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 305; UA, Archief vereniging oud-Utrecht, inv.nr. 288, ‘Rapport inzake ontwerp 

van een rondweg om de oude stad Utrecht contra de singeldempingsplannen’ (1966).
148  Rast, ‘Critical junctures’, 396; Hommels, Unbuilding cities, 10.
149  F. Feddes, 1000 jaar Amsterdam: Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (Bussum 2012) 

294-297.
150  Beck, ‘The reinvention of politics, 6.
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Empeo voorzien was op het Vredenburg. Opvallend is dat Hertzberger de binnenstad hiermee aanduidde 

met hetzelfde begrip als de Rotterdamse verkeerskundige. Over de inrichting van de huiskamer dachten 

beide experts echter radicaal anders. 

 Hertzberger gaf een nieuwe lezing van de oude stad, waar hij met een nieuw vocabulaire 

nieuwe betekenissen aan gaf. Dit was een vertoog van vitaliteit en diversiteit, maar dan wel in een 

bestaande, organisch gegroeide omgeving.151 Aanvankelijk stond Hoog Catharijne in de perceptie van de 

Utrechtse bestuurders en burgers voor daadkracht, visie en durf, maar de sympathie die Hertzberger 

zou krijgen demonstreert dat de kernwaarden van een nieuw vertoog omstreeks 1970 op democratisch 

niveau verschoven richting kritisch denken en inspraak. De stabiliteit van de samenwerking tussen 

Bredero en gemeentebestuur kwam hierdoor onder druk te staan, waarbij de coalitie voor het eerst haar 

noodzakelijkheidsvertoog moest verdedigen in plaats van louter uitdragen.152  

  Dit was vooral dankzij de aanvallende houding van zowel Hertzberger als de burgers die zijn 

conceptie steunden. Utrechtse architectuurcritici hadden in de jaren zestig wel eerder opgeroepen tot 

meer ‘sfeer, leefbaarheid en gezelligheid’ in de ontwerpen voor Hoog Catharijne, maar Hertzberger was 

de eerste die deze begrippen daadwerkelijk dacht te kunnen omzetten in ontwerp.153 In tegenstelling tot 

de bewering van Buiter en Hommels dat het complex rond 1970 haaks kwam te staan op nieuwe ideeën 

over de stad als ontmoetingsplaats, blijkt uit de Vredenburgkwestie dat Bredero evenzeer ontmoetingen 

wilde entameren als haar tegenstanders, met dit verschil dat eerstgenoemden hiervoor uitgingen van een 

consumptief-zakelijke context en laatstgenoemden een sociaal-culturele context prefereerden.154 

  Opvallend in de receptie van het Muziekcentrum was hoezeer de noties van huiselijkheid 

en gezelligheid zowel burgers als bestuurders behaagden. Nadat de Jaarbeurshallen het Vredenburg 

hadden verlaten, was in 1966 het besluit genomen om op het Vredenburg grenzend aan Hoog Catharijne 

een concertzaal te verwezenlijken. In 1968 was de Initiatiefgroep Muziekcentrum ontstaan, een groep 

Utrechtse musici die zich inzette voor een conceptie gemodelleerd naar gemeenschapscentrum de 

Meerpaal in Dronten.155 Mogelijk als compensatie voor de afwijzing van bezwaarschriften toonde het 

gemeentebestuur zich snel ontvankelijk voor dit idee. De vraag was wie invulling mocht geven aan 

het programma van eisen van de nieuwe concertzaal. Nadat de architecten Piet Dingemans en Frank 

van Klingeren waren afgehaakt, werd in mei 1968 besloten om de toen 53-jarige Sjoerd Wouda en 

35-jarige Herman Hertzberger beiden een ontwerp te laten maken.156 Het tweetal nam het idee van een 

‘muziekcentrum’ als uitgangspunt en presenteerde in 1969 een multifunctioneel complex dat vrijwel het 

gehele Vredenburg omvatte. De pers was enthousiast over deze conceptie.157  

   Het idee van een Muziekcentrum bleek echter moeilijk te integreren met de visie van Bredero. 

Enerzijds nam het ontwerp van Hertzberger en Wouda het zicht op Hoog Catharijne weg, anderzijds 

overschreden de architecten de rooilijnen van het vastgestelde Bestemmingsplan Hoog Catharijne dat 

151  Mommaas, Moderniteit, 93.
152  B. Vermeijden, Stadsvernieuwing ’66-’96. Dynamiek in het beleidsdenken: De transformatie in het 

beleidsvertoog over verstedelijking en huisvesting (Delft 1997) 17.
153  ‘Hoog Catharijne: Geef ook de architecten een stem’, in: Kunst in Utrecht 1, nr. 11 (1962) 173-177, 173.
154  Buiter, Hoog Catharijne, 63; Hommels, Unbuilding cities, 42.
155  M. van den Bergen en P. Vollaard, Hinder en ontklontering: Architectuur en maatschappij in het werk van 

Frank van Klingeren (Rotterdam 2003) 100.
156  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16548, ‘Verslag van de gecombineerde vergadering 

van de Culturele Commissie en de Commissie voor Openbare Werken en Volkshuisvesting’ (4 juli 1968) 10-
15.

157  ‘Muziekcentrum’, Utrechtsch Nieuwsblad, 3 oktober 1968; ‘Er is nog tijd, er is nog visie’, Utrechtsch 
Nieuwsblad, 4 oktober 1968.
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het gemeentebestuur juist had ingediend bij Gedeputeerde Staten. Kiezen voor Hertzberger betekende 

een nieuw bestemmingsplan en dus vertraging. Om toch tot een zinvolle combinatie tussen de twee 

visies op de moderne binnenstad te komen, stelde het gemeentebestuur de 62-jarige architect Alexander 

Bodon aan als supervisor.158 Terwijl Harteveld met deze interventie trachtte te bemiddelen, zouden 

de verhoudingen tussen Hertzberger en Bredero snel op scherp komen te staan. Wouda achtte een 

Muziekcentrum in de ‘harde wereld van verkeer en commercie’ onmogelijk en haakte al snel af, waarna 

de bouwonderneming Catharijne-architect Spruit naar voren schoof als partner. Tot ontsteltenis van De 

Vries en Feddes hield hun eigen architect echter vast aan de conceptie van Hertzberger.159  

  De belangrijkste reden dat de vertogen van Bredero/Empeo en Hertzberger botsten laat zich 

samenvatten als een contrast tussen controle en spontaniteit, koelbloedigheid en emotie.160   Volgens 

de architect waren niet passer en liniaal, maar oren en ogen zijn belangrijkste gereedschappen. Zijn 

collega-architecten zouden zich te vaak in dienst stellen van een ‘repressief systeem’, dat burgers tegen 

elkaars ‘grilligheden’ wilde beschermen en afstand prefereerde boven verweving: ‘Daarom heerst overal 

de angst voor wanorde, rommel en het onverwachte […] Alles schijnt tegenwoordig gereglementeerd 

en kwantificeerbaar te moeten zijn, opdat het zo totaal mogelijk te beheersen is.’ Dit zou leiden tot 

een ‘onherbergzame’ en ‘onmenselijke’ architectuur, ‘waarin niemand zich werkelijk thuis voelt, en 

ieder buitenstaander is; het is een niemandsland waar niemand zich aan kan onttrekken, maar waarbij 

niemand werkelijk betrokken is; een wereld van vervreemding.’161 Voor de totstandkoming van spontane 

en vrijblijvende contacten zouden voetgangers de mogelijkheid moeten krijgen tot  inbezitneming van de 

publieke ruimte, terwijl Bredero juist gebaat was bij snelle doorstroom en circulatie.162 Immers, hoe meer 

consumenten langs de winkels trokken, hoe hoger de omzetten. 

  Utrecht was niet de enige stad waar de architectuur van structuralisten als Hertzberger in de 

jaren zeventig een antwoord was op de functionalistische architectuur van de jaren zestig, maar wel 

de eerste. De structuralisten waren een groep architecten die streefde naar een gebouwde omgeving 

als weerspiegeling van sociale structuren en archetypisch menselijk gedrag. Dit uitgangspunt sloot 

wonderwel aan bij zowel de institutionele overgang van eind- naar procesplanning als de sociale en 

stedenbouwkundige kritiek van buurtbewoners, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstond 

voor de starre binnenstadreconstructies. Zonder te willen vervallen in compromisloze behoudzucht 

was conservering voor deze architecten een uitgangspunt, of zoals Hertzberger het formuleerde: ‘De 

stad is een instrument dat zich door steeds weer anderen steeds weer opnieuw laat bespelen, daarbij 

voortdurend van gezicht veranderend, maar toch steeds zichzelf blijvend.’163

   De Utrechtse gemeenteraad bleek gegrepen door het idee dat publieke ruimte niet alleen 

consumptiegedrag kon conditioneren, maar ook tot sociaal-culturele verlichting kon leiden. Tijdens een 

eerste raadsvergadering over de toekomst van het Vredenburg stelde de PvdA-fractie op 20 februari 

158  UA, Gedrukte Verzameling 1969, nr. 33, ‘Voorbereiding stichting concertzaal op het Vredenburg’ (11 
februari 1969) 6; M. Kloos, Alexander Bodon: architect (Rotterdam 1990) 14; T. Claassen, A. Bodon (1906-
1993): Lichtheid en transparantie – architectuur als dienend ambacht (Rotterdam 2001) 26.

159  Buiter, Hoog Catharijne, 63.
160  T. Etzemüller, ‘Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kopfes: Eine einleitende Skizze’ in: Ibidem 

(red.), Die Ordnung der Moderne: Social Engineering im 20. Jahrhundert (Bielefeld 2009) 11-39.
161  ‘Huiswerk voor meer herbergzame vorm’, Forum 24, nr. 3 (1973).
162   Het gedachtegoed van Hertzberger was sterk verwant met het werk van contemporaine denkers als Jane 

Jacobs, Hans Paul Bahrdt en Alexander Mitscherlich. Zie: Jacobs, Dood en leven, 85-108, 106; Bahrdt, Die 
moderne Großstadt, 30-34; Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit, 9-27.

163  H. Hertzberger, ‘Enige stellingen over stadsvernieuwing: het werkgebied van de architect’, in: W. Albeda 
(red.), Nederland en de grenzen aan de groei (Utrecht 1975) 87-88, 88.
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1969 dat de conceptie van Hertzberger paste bij landelijke ontwikkelingen in het politieke, kerkelijke 

en zakelijke domein: ‘…het integreren, het steeds verwevener [sic] en ingeweven zijn van activiteiten 

en gedachten, is een typisch kenmerk van deze tijd.’164 In soortgelijke bewoordingen constateerde de 

CHU dat het dagelijks en cultureel leven steeds vaker in open verbinding stonden met elkander.165 Beide 

raadsfracties leken zich met deze uitspraak bewust van de juist aangevangen ontzuiling.166 Het nieuwe 

concertgebouw mocht naar mening van de PvdA geen statussymbool zijn en moest een plek worden voor 

een ‘plezierige avond uit’ waar de burger ‘heel gewoon kan doen, ongedwongen zichzelf kan zijn, alleen 

of met anderen.’167 De CPN zag eveneens een direct verband tussen ruimte en gedrag:

Het gaat er niet alleen om het gezicht van de stad voor de toekomst te bepalen, maar ook hoe 

de burgerij in de toekomst zal kunnen leven in de stad. Het is een moeilijke zaak om zich een 

toekomstbeeld voor ogen te stellen, doch de ontwikkelingen geven duidelijk te zien, dat er bij 

jong en oud een grote behoefte bestaat aan ontmoetingscentra in de open lucht.168

Aangespoord door deze aanmoediging en ter bevordering van spontane ontmoetingen presenteerden 

Hertzberger en Spruit in het najaar van 1969 een aaneengeschakelde, trapsgewijs oplopende bebouwing 

die het zicht op Hoog Catharijne goeddeels ontnam. In de toelichting klonk voornamelijk het 

stemgeluid van Hertzberger. Het Muziekcentrum moest ‘transformator en katalysator’ zijn tussen 

het ‘getransplanteerde’ weefsel van Bredero en de fijnmazige delta van de oude binnenstad, met het 

Vredenburgplein als huiskamer voor ‘de vrije ontplooiing van 276.000 Utrechters’.169  

  Met deze uitspraak zette de architect Hoog Catharijne weg als een artificieel, wezensvreemd 

product, en presenteerde hij zijn eigen ontwerp als een authentieke en oorspronkelijke vondst. Hiermee 

appelleerde hij aan de smaak van de stadsmens die tijdens de naoorlogse suburbanisatiegolf was 

gebleven, en aan die van de eerste jonge terugkeerders naar de stad. Zoals Zukin stelt: ‘The desire for an 

authentic urban experience began as a reaction to the urban crisis of the 1960s.’170 Hierbij moet worden 

opgemerkt dat Nederlandse binnensteden altijd een zekere mate van functiescheiding hebben gekend, 

en dat zijn idealen getuige de unieke scheppingsdrang van Empeo niet authentieker was dan die van 

projectontwikkelaars. 

  Het vertoog van Hertzberger over publieke ruimte was nauw verwant aan het tweede thema 

waar de Vredenburgdiscussie zich op zou toespitsen: de negatieve ervaring van het toegenomen 

autoverkeer in de Utrechtse binnenstad. De architect keerde zich tegen de vierbaansweg die Kuiper 

op het Vredenburg had ingetekend in het Basisplan (1965). Deze verkeersader, tussen Jakobsstraat 

en Mariaplaats, zou gepaard gaan met forse doorbraken in de binnenstad. Hertzberger wenste deze 

weg onder de grond te brengen.171 Volgens het college was een bovengrondse ligging, onderdeel van 

alle tot dusver gepresenteerde binnenstadplannen, echter onmisbaar voor bevoorrading van de lokale 

164  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 391.
165  Ibidem, 396.
166  A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Haarlem 1990) 204.
167  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 391-392 en 399.
168  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16549, ‘Verslag van de gecombineerde vergadering 

van de Culturele Commissie en de Commissie voor Openbare Werken en Volkshuisvesting’ (12 juni 1969) 6.
169  H. Hertzberger en K.F.G. Spruit, Schemaplan Vredenburg en Achter Clarenburg (Amsterdam 1969).
170  S. Zukin, Naked city: The death and life of authentic urban places (New York 2010) 4.
171  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr 16080, ‘Brief college aan commissie voor openbare 

werken en volkshuisvesting, culturele commissie en commissie voor verkeerszaken’ (23 december 1969).
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middenstand en verkeerscirculatie. Nadat Hertzberger in december 1969 te kennen was gegeven binnen 

de lijnen te moeten kleuren, dreigde de architect met terugtrekking. Dit was een provocerende zet ter 

obstructie van grootschaligheid, die hij een jaar later herhaalde in de Nieuwmarkt, zij het dat hij in 

Amsterdam het verkeer niet onder maar boven het maaiveld wilde leiden.172 De auto mocht hoe dan ook 

niet in het domein van de voetganger verkeren. 

  De sabotageactie van Hertzberger leidde in januari 1970 tot teleurstelling bij het 

gemeentebestuur en woede bij Bredero. Feddes riep het college op om onverkort het bestemmingsplan 

van 1969 te handhaven.173 Hoewel het Muziekcentrum geen onderdeel uitmaakte van het contract, was 

Feddes bezorgd over de bouwvertragingen die uit samenwerking met Hertzberger zouden voortvloeien. 

Het beslissingsrecht over het Vredenburg moest voorbehouden blijven aan gemeentebestuur en de 

projectontwikkelaar.174 Vink, die toezicht hield op de architectonische conceptie van Hoog Catharijne, 

zag niet in hoe het Muziekcentrum bijdroeg aan de gewenste uitwisselingsmogelijkheden en sfeer in 

het gebied tussen winkelcentrum en binnenstad. De stedenbouwkundige noemde het ‘brutalisme’ in 

het voorstel van Hertzberger eerder een bedreiging dan een verrijking van de leefbaarheid.175 Hij wilde 

onder geen beding samenwerken met de ‘kleine Bhagwan’, een kwalificatie waarmee Hertzberger 

mystiek-populistische kwaliteiten kreeg toegeschreven.176 Directeur Publieke Werken Hogendoorn en 

stedenbouwkundige Kuiper waren in principe niet tegen Hertzbergers Muziekcentrum, wel tegen een 

belemmering van het verkeer op hun verbindingswegen.177 

  In deze reacties komt het derde thema in de Vredenburgdiscussie naar voren: democratie. Het 

hoeft gezien de wijze waarop Hertzberger inspeelde op de ontluikende ontevredenheid over Bredero 

en zijn noties van massaontplooiing niet te verbazen dat actiegroepen direct zijn kant kozen. Dankzij 

het Muziekcentrum als stedenbouwkundig alternatief verliep de mobilisatie en politisering in Utrecht 

sneller dan in Amsterdam en Den Haag. De tegenstanders van de binnenstedelijke verbindingsweg 

waren als vanzelfsprekend voorstanders van het Muziekcentrum en namen vanaf begin 1970 razendsnel 

hun posities in. De onvrede over de afhandeling van het bestemmingsplan kwam tot ontlading.  

  Naast de Initiatiefgroep Muziekcentrum waren in de tweede helft van de jaren zestig een aantal 

andere groepen burgers zich gaan hardmaken voor de conceptie van Hertzberger. Naar aanleiding 

van de stuurse reacties van Bredero-vertegenwoordigers eiste de ‘Raad voor Jeugd en Jongeren’ in 

januari 1970 inzage en inspraak in de samenwerkingsovereenkomst tussen de bouwonderneming en het 

gemeentebestuur. In een protestbrief aan Gedeputeerde Staten riepen de jongeren op om behandeling 

van het bestemmingsplan onmiddellijk te staken.178 De winkeliersvereniging Actiegroep Vredenburg 

wees het college erop dat het voetgangersvriendelijke en ‘gezellige’ plan van Hertzberger alleen maar lof 

172  H. Hertzberger en B. Delmee, ‘Herziening bestemmingsplan’ Forum 22, nr. 4 (1970) 28-35.
173  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief aan college inzake Muziekcentrum’ (5 

januari 1970).
174  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 9364, Commissie Hoog Catharijne Generaal, ‘Notulen 

van de vergadering’ (9 april, 29 mei en 4 september 1969).
175  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief H.T. Vink aan T. Harteveld inzake plan 

Hoog Catharijne, gedeelte Vredenburg – Achter Clarenburg’ (2 maart 1970) 4.
176  UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur 

Bredero’ (2 oktober 1985) 62.
177  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief aan college inzake bebouwing 

Vredenburg’ (10 februari 1970) en ‘Brief aan college’ (11 februari 1970).
178  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr 15923, ‘Brief Raad voor Jeugd en Jongeren Utrecht 

aan college inzake situatie rond bestemming muziekcentrum’ (28 januari 1970).
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kreeg toegezwaaid.179 Dit enthousiasme kreeg met de oprichting van een lokale D’66-fractie onder leiding 

van de 38-jarige schrijver Jan Terlouw ook politieke consequenties. De partij verklaarde zich solidair 

met het idee van een Muziekcentrum, dat ‘cultuur kon ontdoen van een negentiende-eeuws aura van 

exclusiviteit en verhevenheid’.180 

  De koerswijziging in het denken over de toekomst van de binnenstad en met name de 

rol die burgers hierin speelden stond niet op zichzelf. Tijdens de Vredenburgkwestie trad de 

hervormingsgezinde Jaap Barentsen aan als chef Stadsontwikkeling, die samen met Harteveld op 

zoek ging naar een manier om het publieke onbehagen te kanaliseren.181 Terwijl actiegroepen en 

raadsleden van D’66 een coalitie vormden rondom het Muziekcentrum, lanceerden de wethouder en zijn 

hoofdambtenaar in april 1970 de discussienota Kernbeeld. De titel laat zich verklaren door het belang 

dat Harteveld hechtte aan het beeld dat Utrechters hadden van hun binnenstad, waarover hij graag met 

ze in discussie zou gaan. Concreet hield Kernbeeld vast aan de verkeersmaatregelen, maar binnen de 

singels moesten functiemenging, behoud en uitbreiding van de woongelegenheid voorop komen te staan. 

Opvallend is de voorstelling van de binnenstad als een plek waar de bezoeker doelloos kon verdwalen in 

het stadsgewoel: 

[De stad is] een snijpunt van menselijke lijnen, gebied van permanente ontmoeting, polaire 

spanning, differentiatie, specialisatie en individualisatie, een brandpunt van cultuurdynamiek, 

een levend organisme, dat groeit en bloeit en voortdurend verandert. […] De city moet 

interessant zijn en boeiend: men moet er niet alleen gericht maar ook ongericht kunnen 

recreëren, kunnen kijken en vergelijken, kortom het stadshart moet sfeer hebben en de bezoeker 

langer vasthouden dan hij tevoren zelf noodzakelijk achtte.182

Hoewel het doel van Hoog Catharijne misschien hetzelfde was, gebruikten Harteveld en Barentsen 

hier een nieuwe terminologie, waarin een stedelijke ervaring centraal stond.183 In plaats van de 

feiten en cijfers uit het Plan Hoog Catharijne (1962) ging het nu om een zintuiglijke ervaring van het 

grotestadsleven, die zich bovendien niet beriep op een ver toekomstbeeld maar op een alledaagse 

chaos en realiteit.184 De toonzetting van Kernbeeld sloot opvallend goed aan bij de conceptie van het 

Muziekcentrum. Harteveld en Barentsen bleken een tweesporenbeleid uit te zetten: democratisering 

en behoud in de binnenstad, eerbiediging van het contract met Bredero in het plangebied van Hoog 

Catharijne. 

  Dit laatste betekende echter wel annulering van het Muziekcentrum. Nadat Hertzberger te 

kennen was gegeven dat de verbindingsweg hoe dan ook onderdeel moest zijn van het Vredenburgplan, 

gooide hij in het voorjaar van 1970 de handdoek in de ring. Harteveld gaf supervisor Bodon en Spruit 

hierop opdracht om binnen een maand met een aangepast ontwerp te komen voor een concertzaal, met 

instandhouding van de verbindingsweg.185 Hiernaast organiseerde de wethouder op 23 juli 1970 een 

179  Ibidem, ‘Brief Aktiegroep Vredenburg aan gemeenteraad’ (20 februari 1970). 
180  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 15923, ‘Open brief aan gemeenteraad’ (30 januari 

1970).
181  Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 30.
182  Gemeentebestuur Utrecht, Kernbeeld: Discussienota over de oude stad (Utrecht 1970) 5; 6.
183  Boomkens, Een drempelwereld, 21.
184  Heynen, Architectuur en kritiek van de moderniteit, 20.
185  Bodon-Spruit Architekten, Bebouwingsstudie Vredenburg Utrecht (Amsterdam 1970). 
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openbaar gehoor over de Vredenburgkwestie, waarmee hij de actiegroepen tegemoet wilde komen. Tot 

zijn ergernis eisten de boze burgers hier uitleg over het vertrek van ‘hun’ architect en de gebrekkige 

werking van de lokale democratie.186 Het was tijdens deze bijeenkomst dat de Raad voor Jeugd en 

Jongeren en winkeliersverenigingen Actiegroep Vredenburg en Centrum Utrecht zich onder leiding 

van de 33-jarige socioloog en Nieuw Linkser Marcel van Dam organiseerden in het Comité Binnenstad. 

Aanvankelijk kwalificeerden Harteveld en zijn ambtenaren de actiegroepen nog als ‘ongenuanceerd, 

onkundig, emotioneel, elitair en intolerant’, maar hun rol was vanaf de zomer van 1970 moeilijk te 

negeren.187  

  De ophef kondigde een nieuw momentum aan in Utrecht, waarbij de Vredenburgkwestie 

directe consequenties had voor de lokale politiek. Tot de raadsverkiezingen van juni 1970 maakte het 

complex geen onderdeel uit van partijprogramma’s of verkiezingscampagnes.188 Na de discussies over 

het Vredenburg echter kozen de Utrechters voor partijen die zich aan de kant van Hertzberger en dus 

tegen Bredero hadden geschaard. Hoewel Harteveld kon aanblijven, trad in september 1970 een nieuwe 

raad aan met vier zetels voor nieuwkomers D’66 en twee voor de Politieke Partij Radikalen (PPR).189 

Stadsontwikkeling stond vanaf dit moment gelijk aan stadspolitiek, waarin Hoog Catharijne het centrale 

thema was. 

  Het nieuwe college bestond naast PvdA en KVP nu ook uit D’66 en VVD. Met de landelijke 

samenwerking tussen PvdA, PSP en PPR in een Progressief Akkoord (PAK) bleef de versplintering 

van het lokaalpolitieke landschap enigszins beperkt. Belangrijkste doelstelling van het PAK was 

herverdeling van welvaart en macht door ontwikkeling van ‘nieuwe democratische structuren’.190 In 

het collegeakkoord stelde de Utrechtse afdeling van het PAK dat een menswaardiger bestaan, slechting 

van bestaande machtsverhoudingen en democratisering voorop moesten staan in Utrecht, waarmee 

in de lokale politiek ‘duidelijkheid’ en ‘bewustwording’ voorop zouden komen te staan. Inspraak was 

een recht, en betekende niet alleen meepraten, maar ook meedenken, meebeslissen en meedoen.191 Deze 

idealen stonden natuurlijk lijnrecht tegenover de visies waarop Hoog Catharijne gestoeld was. 

  De ontwikkelingen volgden elkaar in 1970 snel op. Tijdens de raadsbehandeling van de 

Vredenburgkwestie op 1 en 2 oktober kwam het PAK pal tegenover Harteveld en daarmee een 

eigen partijlid te staan. Volgens het politieke samenwerkingsverband mocht de invulling van het 

Vredenburg zich niet laten kenmerken door ‘prestigekwesties, technocratisch denken en kapitalistische 

overwegingen’. De verbindingsweg was voor de binnenstad een gevaarlijk, afscheidend en verstikkend 

element, en het concertgebouw van Bodon en Spruit, waartoe Harteveld opdracht had gegeven na het 

vertrek van Hertzberger, een terugkeer naar het verleden.192 Het Muziekcentrum daarentegen was een 

‘fantastische reis naar een nabije toekomst’.193 Volgens D’66 zou Hertzberger voetgangers niet langer 

als ‘consumerend vee’ beschouwen, maar als mensen met een vrije wil. Voor een open en informeel 

186  UA, Gedrukte Verzameling 1970, nr. 258, ‘Stichting muziekcentrum op het Vredenburg, bijlage 19a: Verslag 
Openbaar Gehoor’ (23 juli 1970).

187  Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces, 102.
188  Ibidem, 47.
189  Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 36.
190  W. Klaassen, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP 1966-1977 (Alphen aan den Rijn 

2000) 28.
191  UA, Archief Partij van de Arbeid, inv.nr. 205, ‘Ontwerpprogram Progressieve Concentratie Utrecht’ (zonder 

datum) 1-2; 7-9.
192  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 2 oktober 1970, 1108.
193  UA, Ibidem, Handelingen van 1 oktober 1970, 1061.
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cultuurpodium dat vijftig tot honderd jaar meeging mocht een jaar vertraging in de bouw van Hoog 

Catharijne geen verschil maken.194  

 Deze commentaren laten zien hoe snel het vertoog van Bredero aan overtuigingskracht 

had ingeboet. In plaats van een consumptieparadijs gaf in 1970 een cultuurpaleis de maat aan van 

de toekomst. Harteveld moest toegeven dat deze toenemende spanning tussen welvaart en welzijn 

onvoorzien was ten tijde van de contractsluiting met Bredero, maar dat het college verplicht was 

afspraken na te komen en samenwerking met Hertzberger door diens ‘eigenzinnigheid’ onmogelijk 

was.195 De wethouder worstelde zichtbaar met het opkomende verzet. De raad moest volgens hem 

voorkomen dat de hardste schreeuwers, waarmee hij doelde op het kersverse Comité Binnenstad, altijd 

gelijk kregen.196 Met drie verschillende moties van afkeuring in het vooruitzicht deed hij een laatste 

oproep tot realiteitszin: ‘Een ieder die het moeilijk heeft met de spanning tussen droom en daad zal 

moeten kiezen. Een raadslid zal wat dichter moeten staan bij de daad dan bij de droom, al is het te hopen, 

dat hij de droom nooit vergeet.’197

  Hiermee schikte de wethouder zich voor de laatste keer naar de bouwschema’s van Bredero. 

De raadsvergadering bleek beslissend voor de verstandhouding tussen het bouwbedrijf, de Utrechtse 

bestuurders en actiegroepen. Op 2 oktober 1970 namen de raadsleden met 23 tegen 19 stemmen de motie 

Freriks aan, die het plan van Bodon en Spruit en dus de verbindingsweg verwierp, handhaving van het 

Muziekcentrum naar het idee van Hertzberger aanhield en het college opriep tot vervaardiging van een 

nieuwe ontwerpopdracht. De nipte meerderheid laat zien hoe fragiel het vertoog van de wendbaarheid 

binnen het gemeentebestuur nog was. Harteveld kon door aanname van de motie niet meer om 

Hertzberger heen en vroeg hem met een nieuw ontwerp te komen. Hierin hield de architect vast aan een 

gevarieerde, flexibele en beschutte publieke ruimte met groei- en krimpmogelijkheden.198  

  De nieuwe samenstelling van de raad lijkt op twee manieren doorslaggevend te zijn geweest 

voor de terugkeer van Hertzberger. In de eerste plaats was bijna de helft van de voorstemmers van 

de motie Freriks net als de indiener vrouw. In 1970 spraken mannelijke raadsleden hun vrouwelijke 

collega’s, die een kwart van de raadszetels bezetten, nog altijd op patriarchale wijze toe als ‘bloemen’. 
Volgens Feddes had het toegenomen aantal vrouwen in de raad geleid voor een verhoogde ‘vatbaarheid’ 
voor het charisma van de jonge Hertzberger.199 Hoewel het winkelaanbod van Hoog Catharijne zich 

ook nadrukkelijk op het consumptiegedrag van vrouwen richtte, waren binnenstadreconstructies 

aanvankelijk de schepping van een nieuwe wereld voor mannen door mannen.200 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat juist vrouwen vaak acties aanvoerden voor het behoud van buurtgemeenschappen en 

veilige leefomgevingen, en dat zij zich in de Vredenburgkwestie wilden afzetten tegen de masculiene 

houding van Bredero.201 

 In de tweede plaats is opvallend dat het merendeel van de nieuwe raadsleden tussen de dertig en 

veertig jaar oud was. Evenals bij de lancering van Hoog Catharijne kwam de vernieuwing in het denken 

194  Ibidem, 1065.
195  Ibidem, 1087.
196  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 2 oktober 1970, 1105.
197  UA, Gemeenteblad, Handelingen van 2 oktober 1970, 1117.
198  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 5675, ‘Verslag gecombineerde vergadering van de 

Commissie Openbare Werken en Volkshuisvesting en Culturele Commissie’ (1 december 1971) 10-14.
199  UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur 

Bredero’ (2 oktober 1985) 58.
200  Heynen, ‘De gegenderde stad’, in: M. Dings (red.), De stad (Rotterdam 2006) 275-286, 283.
201  Berman, All that is solid melts into air, 323.
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over de toekomst van de binnenstad van een generatie dertigers, die in 1970 misschien enkele jaren 

ouder waren dan de medewerkers van Empeo. De these van Righart dat de maatschappelijke conflicten 

en katalyserende veranderingen van de late jaren zestig zijn te verklaren door een polarisatie tussen 

vooroorlogse en naoorlogse generaties, houdt voor Utrecht dan ook geen stand.202 De Vredenburgkwestie 

demonstreert eerder een botsing tussen twee vertogen over publieke ruimte, verkeer en democratie, dan 

een conflict tussen twee generaties.  

  Terwijl bij Empeo uitsluitend jonge wetenschappers werkzaam waren, werkten bij D’66 en 

Comité Binnenstad jonge politieke talenten als Terlouw en Van Dam, die het Muziekcentrum wisten 

te politiseren tot een buurtoverstijgende kwestie. Zoals De Rooy stelt waren het in de jaren zestig 

volwassenen die in hoog tempo veranderingen doorvoerden en een politisering van de samenleving 

teweegbrachten die authenticiteit en zelfontplooiing tot ‘ernstige plichten’ maakten.203 Juist in de strijd 

tegen de verbindingsweg als gemeengoed en vóór het authentieke concept van een Muziekcentrum 

konden aspirant-politici als Van Dam en Terlouw zichzelf onderscheiden en ontplooien. De these 

van Kennedy, waarin hij de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig toeschrijft aan de 

toegeeflijke houding van politieke elites, gaat met de ambigue houding van Harteveld en de inmenging 

van een marktpartij als Bredero slechts gedeeltelijk op.204  

‘Een levendige discussie’ (1970-1973)

Na twee jaar felle discussie was duidelijk dat het Muziekcentrum er zou komen. Over de rest van de 

binnenstad bestond echter nog veel onduidelijkheid. In Kernbeeld had Harteveld de wens uitgesproken 

van ‘een levendige discussie’ over haar toekomst. Het Comité Binnenstad, het verbond van actie- en 

belangengroepen dat zich had geformeerd rond de Vredenburgkwestie, nam deze uitnodiging met 

202  Righart, De eindeloze jaren zestig, 17.
203  De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 238-240.  
204  Kennedy, Nieuw Babylon, 149.
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beide handen aan. Gelijktijdig betrad echter een vierde actor het toneel van de stadsbrede discussies. 

Het zogenaamde Muurkrantcollectief was een groep anarchistische studenten die geen behoefte had 

aan inspraak en opriep tot gewelddadig verzet tegen zowel Bredero als het gemeentebestuur. Vanaf 

het besluit tot bouw van het Muziekcentrum in oktober 1970 tot de opening van Hoog Catharijne in 

september 1973 zouden de spanningen in Utrecht een kookpunt bereiken. De discussie over de toekomst 

van de binnenstad vond in deze periode niet langer uitsluitend binnen het geijkte inspraakkader plaats. 

  De Vredenburgkwestie had de volksvertegenwoordigers voor het eerst in contact gebracht 

met kritische burgers. Het Comité Binnenstad was hun belangrijkste vertegenwoordiger. Ondanks 

de koerswijziging hadden bestuurders volgens het comité nog steeds te weinig oog voor wonen, 

monumentenbescherming en winkeliersbelangen.205 De stellingname van deze belangengroep was 

kritisch doch pragmatisch, met respect voor het denken uit voorgaande jaren. Een compromis met 

het vertoog van Bredero moest mogelijk zijn, of zoals het comité stelde over de toekomst van de 

binnenstad: ‘Uitsluitend van kloostermoppen bouw je een museum en geen moderne stad die behalve 

historisch geïnteresseerden ook zakenlieden perspectief biedt.’206 Mits het comité Hoog Catharijne niet 

dwarsboomde stelden Harteveld en Bredero zich eveneens schappelijk op. Zo beloofde de wethouder 

leegstaand gemeentebezit in de binnenstad een woonbestemming te geven, om hiermee tegemoet 

te komen aan de woonwensen van ‘avontuurlijke pioniers’.207 Bredero stelde het comité zelfs een 

startkapitaal voor stadsherstel in het vooruitzicht.208 

  Het aantal buitenparlementaire acties was sinds de Vredenburgkwestie snel toegenomen. Met 

binnenstadreconstructies en kerncentrales ontwikkelde Bredero concepten die rond 1970 op steeds 

meer maatschappelijk verzet stuitten. Kabouters hadden uit onvrede met de mogelijke komst van de 

verbindingsweg in september 1970 het autoverkeer op het Vredenburg geblokkeerd.209 Hoewel van 

een georganiseerde kraakbeweging nog geen sprake was, vonden langs het tracé van de weg in 1971 

verschillende bezettingen van gemeentebezit plaats. De bezetters tekenden bovenal protest aan tegen het 

verdwijnen van de menselijke schaal: ‘Het beton verhaalt van efficiëntie, koelheid en massaliteit, maar 

het zwijgt als het gaat over de mens, die ermee en erin moet leven.’210 

   Het meest spraakmakende verzet tegen Hoog Catharijne kwam vanaf mei 1970 van de 

Muurkrant, een collectief van anarchistische studenten dat het complex wilde inzetten om een 

stadsbrede revolutie te ontketenen, of zoals de oprichtingsnotulen vermelden: ‘We staan voor de taak 

de haat tegen de heersende klasse aan te wakkeren, een massale strijdbare solidariteit te ontwikkelen, 

de massa te organiseren, tenslotte te bewapenen en een klassenoorlog te ontketenen.’211 Gezamenlijke 

vijanden waren staat en bedrijfsleven, die met ‘doortrapte wetenschappelijkheid en brute kracht’ een 

205  Gemeentebestuur van Utrecht, Hoe Utrecht reageerde: Reakties op “Utrecht doelbewust naar de 
toekomst” (Utrecht 1972); ‘Burgers uiten kritiek op auto in binnenstad’, Utrechtsch Nieuwsblad, 23 mei 1970; 
‘Kernbeeld vergeet H.C.’, Utrechtsch Nieuwsblad, 26 mei 1970.

206  UA, Archief Vereniging ‘Oud-Utrecht’, inv.nr. 289, ‘Sluipmoord op oude panden’ (zonder datum) 1-2.
207  ‘Oude stad moet weer leefbaar worden’, Het Centrum, 30 april 1970; ‘Utrecht wil wonen in city stimuleren’, 

Volkskrant, 30 april 1970; ‘Utrecht gaat wonen in oude binnenstad bevorderen’, Trouw, 2 mei 1970. 
208  UA, Gemeentebestuur van Utrecht, inv.nr. 5688, ‘Brief Maatschappij voor Projektontwikkeling Empeo 

aan college’ (1 augustus 1973); ‘Bredero biedt huizenplan voor binnenstad aan’, Utrechts Nieuwsblad, 22 
september 1973.

209  C. Tasman, Louter Kabouter: Kroniek van een beweging 1969-1974 (Amsterdam 1996) 150.
210  Voor Clarenburg 8, 10, 12: Rapport van de bewoners (Utrecht 1973) 6.
211  Ibidem.
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efficiënt onderdrukkingsapparaat zouden hebben opgebouwd.212 Anders dan het Comité Binnenstad 

streefde de Muurkrant in plaats van politieke dialoog naar het antagoneren van gezagsdragers. De 

redactie trachtte met koppen als ‘Bredero bedreigt Ben Bril’s broodjes’ en ‘Hoog Catharijne stoort 

televisiezenders’ in te spelen op het sentiment van de hardwerkende Utrechter.213 Bredero’s ‘gulzige’ 
warenhuizen en parkeergarages zouden winkels in de binnenstad van hun klandizie afsnijden, waarbij 

afbraak van de Stationswijk in de context van een lokale woningnood werd geplaatst: ‘In plaats van de 

bijna 9.000 woningzoekenden aan een woning te helpen moeten straks honderden mensen wijken voor 

het geweld van Bredero en Harteveld.’214  

  In reactie op de buitenparlementaire acties sprak Harteveld in 1972 van een zoektocht naar 

de juiste koers voor de binnenstad, waar ‘onduidelijkheid, onzekerheid en wantrouwen’ de boventoon 

waren gaan voeren.215 Terwijl de wethouder met Kernbeeld een handreiking deed naar gematigde 

groepen en hij de Muurkrant zoveel mogelijk negeerde, reageerden de ambtenaren van Openbare 

Werken en de experts van Bredero kritischer. Hogendoorn vond de balans teveel doorslaan naar 

gezelligheid en laakte het gebrek aan realiteitszin van burgers: ‘Bedacht dient te worden dat naast 

alle flexibiliteit die plannen moet kenmerken, er een tijdstip komt dat voortgegaan moet worden. Er is 

een technische continuïteit, die niet uit het oog mag worden verloren.’216 In lijn met dit verweer sprak 

Bredero-directeur De Vries van ‘emotionele’ discussies waarin niemand zijn hersens gebruikte.217 

Hij combineerde een aperte minachting van de Nederlandse journalistiek met een uitgesproken 

technocratische maatschappijvisie: 

Onze openheid tegenover hen die ons regeren is onverkort. Openbaar in de zin van open voor 

een ieder die daar zijn neus in wil steken zijn we niet. Onze informatie moet voldoen aan 

de eisen van precisie, eisen van duidelijkheid en zó fris zijn dat de consistente lijn van het 

concernbeleid te herkennen is.218

Het waren bevindingen die een decennium eerder op instemming of onverschilligheid konden rekenen, 

maar opvielen nu een alternatief was ontstaan voor zijn vertoog van de noodzaak. In vaktijdschrift 

Plan voerden De Vries, bestuurders en juristen begin jaren zeventig een verbeten discussie over Hoog 

Catharijne. Harteveld betuigde hier voor het eerst spijt over de inflexibele samenwerking met Bredero, 

maar bleef overtuigd van de meerwaarde van Hoog Catharijne. Het complex was volgens hem zowel 

een waarschuwing als een triomf.219 De Vries reageerde ongemeen fel op deze bezinning: ‘Ik kan me […] 

niet verdiepen in de verscheurde boezem van het gemeentebestuur; men heeft in alle openheid, rust en 

212  IISG, Archief Muurkrant Utrecht (niet geïnventariseerd) (hierna: Archief Muurkrant), collectie 00913, doos 
nr. 2, ‘De noodzaak tot samenwerking van de oppositie’ (december 1970) 2-3.

213  IISG, Archief Muurkrant, inv.nr. ZK64969, ‘Hoog Catharijne stoort t.v.’ en ‘Bredero-Beton’s Brabant 
bedreigt Ben Bril’s Broodjes’, Muurkrant, nr. 123 (6 oktober 1972).

214  IISG, Archief Muurkrant, inv.nr. ZK64969, ‘Politie arresteert vier kabouters’, Muurkrant, nr. 18 (25 september 
1970); ‘Inleiding tot afbraak van Stationsbuurt’, Muurkrant, nr. 26 (20 november 1970); ‘Hoog-Catharijne 
verplettert middenstand’, nr. 57 (2 juli 1971).

215  ‘Voor duidelijkheid in binnenstad is nog een lange weg nodig’, Utrechtsch Nieuwsblad (15 januari 1972).
216  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 8755, ‘Beschouwingen naar aanleiding van reacties 

op Kernbeeld’ (30 oktober 1970) 4.
217  ‘Utrecht wordt opgezadeld met een Wonder der Schepping’, Haagse Post, 21 april 1971.
218  ‘Bredero’s directeur dr. J. de Vries: “Snel iets doen aan binnenstad Utrecht”’, Utrechtsch Nieuwsblad, 29 

mei 1971.
219  ‘Notities bij de ontwikkeling van het project Hoog Catharijne’, Plan 3, nr. 1 (1972) 30-32.
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zakelijkheid kunnen oordelen.’220 De Bredero-directeur sprak met deze woorden niet meer namens het 

algemeen belang, althans niet in de ogen van het gemeentebestuur en actiegroepen.221 

 Met Kernbeeld was het bedoelde publieke debat over de binnenstad op gang gekomen, maar 

door de niet-aflatende aanvallen van de Muurkrant, aanhoudende discussies over het Vredenburg en de 

manier waarop Bredero met kritiek omging, bleef de aandacht gericht op Hoog Catharijne. De naderende 

opening was in 1973 aanleiding voor de pers om de balans op te maken. In tegenstelling tot de unaniem 

lovende commentaren uit de eerste helft van de jaren zestig waren de meningen nu verdeeld, waaruit 

blijkt het vertoog van de wendbaarheid was gaan domineren. De grootschaligheid van Hoog Catharijne 

was alweer achterhaald. De Volkskrant sprak over ‘de van God gegeven betonnen onwrikbaarheid van 

Hoog Catharijne’, waarmee Utrecht zich in ‘onwetendheid, onnadenkendheid en onmondigheid’ had 

ingelaten.222 Volgens NRC Handelsblad had de stad haar ziel aan de duivel verkocht.223 Het Utrechts 

Nieuwsblad getuigde van meer historisch bewustzijn door te benadrukken dat niemand deze kritiek 

had zien aankomen. Niettegenstaande het stemgeluid van actiegroepen was de binnenstad als geschikt 

leefmilieu geen eeuwige waarheid, en ook de antikapitalistische retoriek was volgens het dagblad een 

nieuw fenomeen.224 De opiniërende commentaren waren typisch voor de participerende, geëngageerde 

journalistiek die begin jaren zeventig opkwam.225

  In het perspectief van journalisten had Hoog Catharijne een gedaanteverwisseling ondergaan. 

Dit was een terugkerend motief tijdens de totstandkoming van binnenstadreconstructies, dat Zipp als 

volgt omschrijft: ‘…but then [these projects] are represented and used, and this reimagined, and so, in 

a symbolic sense, rebuilt.’226 Gezien de felheid van de protesten was in het perspectief van Utrechtse 

burgers hetzelfde gebeurd. De reden dat zij in verzet kwamen was niet de esthetiek of programmering 

van het complex, maar de manier waarop Harteveld en Bredero zich tot hen verhielden. Hoog Catharijne 

verwerd zo vanaf 1970 tot een symbool van technocratische arrogantie. Hierdoor was het publiek-

private samenwerkingsverband in een verdedigende positie gedrongen, waarbij Bredero en Harteveld 

het complex zoveel mogelijk trachtten te verdedigen volgens het vertoog dat Hertzberger in Utrecht had 

geïntroduceerd.227 Hier slaagden beide partijen tijdens en na de opening van Hoog Catharijne uitstekend 

in. Democratisch mocht het complex dan onwrikbaar zijn, stedenbouwkundig bleek het zich uitstekend 

te kunnen schikken naar de stedelijke werkelijkheid van de tweede helft van de jaren zeventig.

Aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid (1973-1977)

Met de inwerkingstelling van een fontein en een wandelgang door de binnenstad openden prinses 

Beatrix en prins Claus op 24 september 1973 het magnum opus van de Nederlandse stadsvernieuwing. 

Volgens het draaiboek van gemeentebestuur en Bredero moest de wandeling de symbiose tussen 

220  ‘Projectontwikkelaar, wethouder en raadslid in discussie’, Ibidem, 36-39, 37.
221  De Vries was begin jaren zeventig commissaris bij Ahold, Akzo, Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken 

en Scheepswerven, en lid van de Academische Raad, Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, TNO, 
Centrale Plancommissie en de Utrechtse Kamer van Koophandel. Voorts beschikte hij over een eigen 
limousine en jachtterrein. Zie: UA, Archief Bredero, inv.nr. 85, ‘Curriculum vitae J. de Vries’ (zonder datum) 
2-3. 

222  ‘De van God gegeven, in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne’, de Volkskrant, 14 juli 1973; 
‘Utrecht heeft zich door Bredero laten inkapselen’, ibidem, 21 juli 1973. 

223  ‘Heeft Utrecht zijn ziel aan de duivel verkocht?’, NRC Handelsblad, 22 september 1973.
224  ‘Gevoelens van onlust’, Utrechts Nieuwsblad, 21 september 1973.
225  H. Wijfjes, Journalistiek in Nederland 1850-2000: Beroep, cultuur en organisatie (Amsterdam 2004) 341.
226  Zipp, Manhattan projects, 6.
227  Vermeijden, Stadsvernieuwing ’66-’96, 17.
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Hoog Catharijne en de binnenstad een ceremoniële lading geven. Drieduizend demonstranten lieten 

echter blijken dat hun verhouding met het complex eerder gebaseerd was op haat dan op liefde. 

Muurkrantactivisten deelden namaakgeld uit en stelden het publiek in de gelegenheid dartpijlen te 

gooien op portretten van Harteveld en De Vries.228 Tegelijkertijd vergaapten volgens het Utrechts 

Nieuwsblad bijna honderdduizend bezoekers zich aan het fonkelnieuwe consumptieparadijs: ‘Dat het 

allemaal zo groot, zo veel glimmend en vooral zo onwennig zou zijn, hadden weinigen verwacht. De 

meesten wisten nog niet zo goed raad met “het ding”.’229 Het protest kon hierbij op weinig bijval rekenen. 

Een journalist tekende reacties op als ‘Ja, wat mot je nou, het staat er toch?’ en ‘Het is misschien wel niet 

zo mooi, maar eerst stond er nog iets veel lelijkers.’230 

Om kritiek van actiegroepen als de Muurkrant voor te zijn, deed stedenbouwkundig supervisor 

Vink in een themanummer van het Utrechts Nieuwsblad opvallend veel moeite om het volkse karakter 

van het complex en de verbondenheid met de binnenstad te benadrukken. Hij noemde het een plek voor 

‘jan en alleman’.231 Na de daad van consumptie konden bezoekers zich in bioscoop of theater laven aan 

vermaak ‘zonder toestanden voor de happy few’.232 Gelovigen en ongelovigen konden ongeacht hun 

kerkelijke gezindte in het stiltecentrum dichter tot God of zichzelf komen.233 Palmbomen, tropische 

vogels en marmer moesten buiten naar binnen brengen en een sfeer van intimiteit en veiligheid 

oproepen, bewaakt door particuliere beveiligers met beschikking over het eerste cameratoezichtsysteem 

228  IISG, Archief Muurkrant Utrecht, inv.nr. ZK64969, ‘Jongens, ’t was geweldig!’, Muurkrant, nr. 174 (28 
september 1973).

229  ‘Tienduizenden vergapen zich aan Hoog Catharijne’, Utrechts Nieuwsblad, 25 september 1973.
230  Ibidem.
231  ‘Op het Vreeburgplein moet iets leuks voor jan-en-alleman komen’, Utrechts Nieuwsblad, 22 september 

1973.
232  ‘Smikkelen en smullen met een filmpje of klein theater toe’, Utrechts Nieuwsblad, 22 september 1973.
233  ‘In stiltecentrum kan iedereen hart luchten’, Het Utrechts Nieuwsblad, 22 sept 1973.
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van Nederland.234 Hoog Catharijne was in deze voorstelling eerder een plek waar de burger persoonlijk 

levensgeluk kon vinden dan een efficiënte machine voor consumptie en dienstverlening, zoals Bredero 

het complex begin jaren zestig nog presenteerde.235 Middenstanders toonden zich bewust van de 

gemengde gevoelens in de stad, of zoals een advertentie van Claudia Sträter deze verwoordde: ‘Ondanks 

onze fantastische nieuwe vestiging in groots Hoog Catharijne, blijven wij óók de Oude Gracht trouw!’236 

  In de jaren na de opening gingen belangen- en actiegroepen hun eigen weg. Het Comité 

Binnenstad hief zichzelf in het voorjaar van 1975 op.237 De meeste doelen waren bereikt, met als 

belangrijkste wapenfeiten een zetel in een binnenstedelijke adviesraad en de totstandkoming van één 

van de grootste voetgangersgebieden van Nederland.238 Ook voor de Muurkrant leek de strijd gestreden. 

Zij had op 24 september 1973 een groots oproer veroorzaakt, maar de gewenste volksopstand was 

uitgebleven. Na de opening ebde de aandacht voor Hoog Catharijne weg en richtte het collectief zich op 

andere misstanden in het kapitalistisch systeem.239  

  Het gemeentebestuur kreeg na de opening nog een bittere pil te slikken. Hoog Catharijne 

kwam tot stand tegen een veel hogere prijs dan verwacht: in 1971 waren de totale kosten gestegen naar 

640 miljoen gulden, waarvan 160 miljoen voor rekening van de gemeente kwam, oftewel 15 procent 

234  ‘Parasols op overdekt plein horen bij straatmeubilair’; ‘Ongewapende bewakers vullen politiewerk aan’; 
‘”Schoonhouden planten wordt grote probleem”’; ‘Tachtig tere vogeltjes voor de aardigheid’, Utrechts 
Nieuwsblad, 22 september 1973.

235  ‘”Je ziet de binnenstad groeien. Heerlijk…”’; ‘“We zijn niet bang voor de grote buurman”’, Utrechts 
Nieuwsblad, 22 september 1973.

236  Advertentie, Utrechts Nieuwsblad, 22 september 1973.
237  UA, Archief Comité Binnenstad, inv.nr. 2, ‘Brief aan leden Comité Binnenstad’ (1 februari 1975).
238  ‘Winkeliers enthousiast voor voetgangersgebied in city’, Het Centrum, 4 mei 1971; ‘Zeer snel 

groot voetgangersgebied’, Het Centrum, 4 juni 1971. Voor de oorsprong van het concept van 
voetgangersgebieden, zie: R. Monheim, ‘Pedestrianization in German towns: A process of continual 
development’, in: Built Environment 12, nr. 4/5 (1986) 30-43, 30.

239  J. Lize, ‘De klassenstrijd in Utrecht: De Muurkrant in strijd tegen kapitalistische uitbuiting in de Domstad’, 
in: Aanzet 28, nr. 1 (Utrecht 2012) 31-40. 
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van de jaarbegroting.240 Om de aanleg van infrastructuur en aankoop van panden te bekostigen waren 

enorme leningen aangegaan. De rente hierover vergoedde Bredero middels een vaste erfpachtcanon, 

maar door stijgende rentelasten kostten de leningen meer dan de erfpacht opbracht.241 Een weinig 

begripvol Bredero, dat last had van stijgende materiaal- en rentekosten, stelde in 1975 voor dat het 

gemeentebestuur maar aanspraak moest maken op rijkssubsidies voor binnenstadreconstructies.242 

In 1978 bereikten de partijen overeenstemming over periodieke verhogingen van de canon, maar hier 

stonden ruimtelijke consequenties tegenover. Bredero kreeg toestemming om in plaats van commercieel-

recreatieve functies 10.000 vierkante meter extra kantoorruimte te realiseren, waar Utrecht naast 

hogere grondopbrengsten een bowlingbaan voor terugkreeg.243

  Voor een gemeentebestuur is een binnenstad natuurlijk nooit af. De uitkomsten van de 

stadsbrede discussies over Kernbeeld zouden dienen als uitgangspunten voor een nieuw Structuurplan, 

dat in 1977 het verouderde Basisplan uit 1965 verving. Het voorontwerp was een lofzang op de oude stad, 

waar verandering voortaan achter de gevels zou moeten plaatsvinden. Het gemeentebestuur opteerde 

voor sociale vernieuwing, met voorrang voor gezinnen met jonge kinderen.244 Zoals het Structuurplan 

bevestigde, was het stedelijk woonmilieu ondanks een absolute bevolkingsterugloop in de belangstelling 

komen te staan van twintigers en dertigers met een ‘hedonistische’ leefstijl. De nieuwe hoeders van de 

Utrechtse binnenstad waren hoogopgeleide tweeverdieners met excentrieke woonwensen, aldus het 

Utrechts Nieuwsblad in 1978.245

  Naast deze sociale impulsen kreeg de binnenstad met de totstandkoming van het 

Muziekcentrum in de tweede helft van de jaren zeventig ook een culturele injectie. Na meer dan zes 

jaar discussie en ruim twee jaar na de opening van Hoog Catharijne kon het college op 12 december 1975 

het definitieve ontwerp van het Muziekcentrum presenteren.246 Kenmerkende elementen waren een 

achthoekige concertzaal en ontmoetingsplekken in de vorm van horeca, vergaderruimten, zithoeken, 

nissen en passages, die in schaal en richting aansloten op de omliggende stegen en winkelstraten.247 

Saillant detail is dat uiteindelijk Bredero-ingenieurs en B2-betonblokken de vormgeving van het complex 

mogelijk maakten. Volgens een vaktijdschrift was het muziekcentrum met zijn ‘trossen van plekken’ een 

ruimtelijk antwoord op de naoorlogse stedelijke verkilling.248

  Dergelijke commentaren demonstreren een fundamentele verandering in de wijze waarop 

bestuurders, projectontwikkelaars en burgers over de Utrechtse binnenstad dachten en spraken. 

Opvallend zijn de noties van knusheid en huiselijkheid. Na de openlegging van de jaren zestig keerde 

de binnenstad in de jaren zeventig langzaam weer naar binnen. Dit kwam onder andere tot uiting in 

de wijze waarop Bredero Hoog Catharijne presenteerde en de pogingen om het interieur een meer 

240  Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces, 43.
241  UA, Gedrukte Verzameling 1973, nr. 163, ‘Aanvullende kredieten t.b.v. plan Hoog Catharijne’ (18 mei 1973) 6.
242  UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 9292, ‘Notitie met betrekking tot de erfpachtcanon in 

het plan Hoog Catharijne’ (15 mei 1975) 6.
243  UA, Gedrukte Verzameling 1978, nr. 332, ‘Akkoord met Hoog Catharijne B.V. in het bijzonder over de 

renteverliezen op het erfpachtscomplex Hoog Catharijne’ (19 september 1978); UA, Gemeenteblad, 
Handelingen van 19 en 20 oktober 1978, 838-869.

244  Dienst Stadsontwikkeling, Ontwerp Struktuurplan voor de binnenstad Utrecht (Utrecht 1977) 3-11.
245  ‘Is oude stad wel aantrekkelijk te maken voor gezinsbewoning?’, Utrechts Nieuwsblad, 20 mei 1978.
246  UA, Gedrukte Verzameling 1975, nr. 424, ‘Muziekcentrum Vredenburg’ (12 december 1975) 6. 
247  A. Lüchinger, Herman Hertzberger: Bauten und Projekte 1959-1986 (Den Haag 1987) 184; W. Reinink, 

Herman Hertzberger: architect (Rotterdam 1990) 14.
248  ‘Kanttekeningen bij de architectuur van Herman Hertzberger’s muziekcentrum’, Polytechnisch Tijdschrift 

34, nr. 7 (1979) 404-412.
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geborgen karakter te geven. Terwijl het Plan Hoog Catharijne uit 1962 nog trotse citaten van Le 

Corbusier aanhaalde, vergeleek Vink zijn magnum opus in de jaren zeventig met het San Marcoplein.249 

Zo transformeerden zowel de oude stad als het fonkelnieuwe Hoog Catharijne in de jaren zeventig tot 

speelplaats van de homo ludens.   

  Tegelijk met de ontdekking van het binnenstedelijk woonklimaat ging Hoog Catharijne in de 

tweede helft van de jaren zeventig stapsgewijs verder in bedrijf. NRC Handelsblad repte van de zwoele 

weelde van een commerciële tempel; een nieuwe wereld waar de bezoeker zich verwonderd in New 

York waande en waar Bredero aan de volgende toren van Babel werkte.250 Enkele jaren na de opening 

trokken dagelijks 70.000 consumenten en forensen door het complex en steeg het aantal bezoekers van 

de Utrechtse binnenstad weer.251 In een plangebied van 24.000 hectare met 228.000 vierkante meter 

kantoor- en winkeloppervlakte en vierduizend parkeerplaatsen, vonden in 1983 tienduizend Utrechters 

en forensen emplooi en besteedden jaarlijks 16 miljoen consumenten in 170 winkels meer dan een half 

miljard gulden.252 De verwachtingen en vaak zelfs de voorspellingen van begin jaren zestig waren 

uitgekomen.253 Uiteindelijk was het bestaansrecht van Hoog Catharijne een economische opleving van de 

binnenstad, en hier was het complex voortreffelijk in geslaagd.

Conclusie

Hoe snel de omslag in het denken over de toekomst van de Utrechtse binnenstad plaatsvond mag blijken 

uit twee brochures die het gemeentebestuur publiceerde, één voor de Vredenburgkwestie en één vlak 

erna. Uit de eerste editie van de brochure Utrecht: gisteren, vandaag en morgen (1969) sprak nog een 

harmonieuze, programmatische ervaring van moderniteit: ‘De stad gonst van activiteit. […] rigoureus, 

zakelijk en doeltreffend bouwt Utrecht aan zijn toekomst.’254 In 1972 repte hetzelfde bureau echter van 

een heel ander soort binnenstad: ’De mens “maakt” de stad tot wat zij is. […] zo’n sociale city is een 

bron van sociale vernieuwing, biedt de mogelijkheid tot het leggen van veelsoortige contacten en is een 

plek waar de burger eens heerlijk anoniem tussen zijn soortgenoten kan zijn.’255 De binnenstad was voor 

geborgenheid komen te staan, als een plek waar burgers zich thuis en gelukkig moesten voelen.  

  De totstandkoming van Hoog Catharijne en de rol van Bredero speelden bij deze omslag een 

doorslaggevende rol. Met karakteriseringen als ‘afschrikwekkend voorbeeld van de cityvorming’ 
en ‘lelijkste plek van Nederland’ veroordeelden academici en opiniemakers het complex in 2012 

nog als product van de megalomane vernieuwingsdrang en naïeve maakbaarheidsidealen van de 

jaren zestig. Dit hoofdstuk heeft laten zien dat dergelijke oordelen geen recht doen aan de complexe 

ontstaansgeschiedenis. In Utrecht hadden de bewondering en dankbaarheid voor Hoog Catharijne 

binnen tien jaar plaatsgemaakt voor afkeuring en verzet. Deze wending was niet het gevolg van een 

geleidelijk proces, maar voltrok zich vanaf het begin van de jaren zeventig schoksgewijs. Als in een 

249  ‘Conceptie van de compacte stad kan niet zonder omvangrijke projecten’, in Bouw 36, nr. 5 (1983) 23-25.
250  ‘Toekomst voor het verleden’, NRC Handelsblad, 2 februari 1974. 
251  ‘Binnenstad herstelt zich van terugslag sinds opening HC’, Nieuw Utrechts Dagblad, 8 augustus 1975; ‘Hoe 

Utrecht betonkolos accepteerde’, Nieuw Utrechts Dagblad, 4 december 1976; ‘Binnenstad trekt steeds meer 
publiek’, Nieuw Utrechts Dagblad, 25 april 1977; ‘De winkelfunctie van de Utrechtse binnenstad met en 
zonder Hoog Catharijne’, Stedebouw en Volkshuisvesting 59, nr. 10 (1978) 496-501, 501.

252  UA, Archief Bredero, inv.nr. 156, ‘Persinformatie Hoog Catharijne’ (Utrecht 1983); ‘Geslaagde transplantatie 
van een nieuw hart in een oude stad’, in: Bouw 36, nr. 5 (1983) 29-32.

253  ‘Utrechts winkelruilhart klopt nog steeds’, NRC Handelsblad, 28 augustus 1983.
254  Bureau Voorlichting en Public Relations, Utrecht: gisteren, vandaag en morgen (Utrecht 1969) 6.
255  ibidem, 36.
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snelkookpan kwamen tijdens de Vredenburgdiscussie een aantal ontwikkelingen tot koken. Met de 

verhuizing van de Jaarbeurs op het Vredenburg was onzekerheid ontstaan over de toekomst van 

dit centraal gelegen plein, waarna het gemeentebestuur Hertzberger vroeg na te denken over een 

alternatieve bestemming. Instelling van de WRO leidde tot de verplichte terinzagelegging van het 

bestemmingsplan waartegen burgers bezwaar maakten, waarop de Raad voor Jongeren transparantie 

eiste over het contract tussen Bredero en gemeente.  

  Tegen deze achtergrond woedde binnen de gemeenteburelen een verhitte en bij herhaling 

onbesliste strijd over de toekomst van de binnenstad als geheel. Opvallend is hier dat de onbedoelde 

consequenties van beslissingen gemaakt door politieke en professionele elites uiteindelijk leidden tot 

de omslag, waarbij de eenmalige actie van een groep jongeren achteraf een breekijzer bleek. Binnen 

enkele jaren was de hypermoderne visie van Bredero voor traditie komen te staan. Zowel bestuurders 

als actiegroepen baseerden zich in hun lof en kritiek voornamelijk op hun persoonlijke ervaring van de 

binnenstad. Ter onderbouwing van hun argumenten stonden dagelijkse observaties van het groeiende 

autoverkeer, stedelijk verval en menselijk gedrag centraal. In de binnenstad zou de ervaring van publieke 

ruimte in de jaren zeventig hét onderwerp van discussie zijn, aangezwengeld door zij die bleven en zij 

die kwamen, respectievelijk winkeliers en jongeren. Als sociale bewegingen wezen Comité Binnenstad 

en de Muurkrant op de moderniteit van het leven op straat, de toevallige ontmoetingen, en trachtten zij 

controle te krijgen over de leefomstandigheden van binnenstadbewoners. Uiteindelijk bleek Harteveld de 

belangrijkste bruggenbouwer, eerst naar de bouwonderneming, vervolgens naar de actiegroepen.  

  Bij de totstandkoming en uiting van spanningen in de ruimtelijke ordening is het daarom 

nodig waakzaam te zijn voor een monolithisch beeld van onderlinge verhoudingen. Terwijl het 

gemeentebestuur met Kernbeeld een handreiking deed, bleef Bredero onverstoorbaar vasthouden aan 

contracten en bouwschema’s. De unieke situatie van een almachtig bouwconcern dat geen inspraak 

duldde bij een grootschalige binnenstadreconstructie heeft zich sinds de oplevering van Hoog Catharijne 

niet meer voorgedaan in Nederland, maar zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken konden ook 

kleinere projectontwikkelaars de toekomst van binnensteden jarenlang in hun greep houden. 
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In 1964 verscheen van de hand van architectuurcriticus Reinder Blijstra een stadskroniek van Den 

Haag, die leest als een overwegend positieve momentopname. Als de auteur aankomt bij de binnenstad 

verandert hij echter van toon. Hier zou zich een ‘afschuwelijke huizenbrij’ bevinden. Reden voor het 

verval was de trek naar buiten, eerst van inwoners, maar op het moment van Blijstra’s schrijven ook 

steeds meer dienstverleners en winkeliers, veroorzaakt door de opkomst van de auto. Volgens Blijstra zou 

de binnenstad in haar strijd met het groeiende verkeer ten prooi vallen aan een ‘dreigende monomanie, 

die het leven van de stad slechts kan zien door de voorruit van een auto’.1 Deze toonzetting was in de 

jaren zestig geen uitzondering in discussies over de toekomst van de Haagse binnenstad. Bestuurders 

waren zich bewust van een historisch momentum, maar wisten hier vaak geen raad mee. Zo stelde 

wethouder Stadsontwikkeling Gerard Hylkema in 1965: ‘In de overgangstijd waarin wij thans leven 

zou men zich met meer klem dan gewoonlijk vragen kunnen stellen omtrent het bouwen in de nabije 

toekomst.’2 

  De antwoorden op deze vragen kwamen in Den Haag van projectontwikkelaar Reinder 

Zwolsman. In zijn toekomstvisies voor de binnenstad, die hij ontvouwde tussen 1955 en 1970, stond het 

Spuikwartier centraal. Dit was een gemengde woon- en werkbuurt met bebouwing uit voornamelijk 

de zeventiende en negentiende eeuw, waarvoor op dat moment al decennialang saneringsplannen in 

de maak waren. Deze voorgeschiedenis had het naoorlogs verval aanzienlijk versneld. In 1955 begon 

Zwolsman aan de bouw van een groot kantorencomplex in de buurt, gevolgd door plannen voor een 

massaal hotel- en zakencomplex in 1961. Dit zogenaamde ‘plan Nervi’ gaf een welkome invulling aan de 

vernieuwingsdrang van de Haagse bestuurders, maar kwam halverwege de jaren zestig onder vuur te 

liggen van buurtbewoners, monumentenbeschermers en hogere bestuurlijke instanties. In 1970 bleken 

de plannen voor het Spuikwartier definitief onhaalbaar. Toch hield het gemeentebestuur in de jaren 

zeventig vast aan cityvorming, om pas vanaf 1978 ruimte te maken voor culturele functies en woningen.  

  In de historiografie over naoorlogs Den Haag zijn de vragen hoe en waarom deze omslag 

plaatsvond beperkt behandeld, en komt de rol van Zwolsman nauwelijks tot niet aan bod. De meest 

complete studie is Het veranderend stadsbeeld van Den Haag onder redactie van architectuurhistoricus 

Victor Freijser (1991), waarin architectuurhistorica Michelle Provoost en planoloog Richard Kleinegris 

respectievelijk een hoofdstuk over de naoorlogse stedenbouw en naoorlogse gemeentepolitiek hebben 

geschreven. Provoost besteedt één pagina aan Zwolsman, en spreekt van een groot bestuurlijk 

‘optimisme’ en ‘veel vertrouwen’ in de toekomst. De omslag die zich gedurende de jaren zeventig 

voltrok zou het gevolg zijn geweest van een tekort aan financiële middelen en een tanende interesse van 

1  R. Blijstra, ’s-Gravenhage: Stad om de vijver (Amsterdam 1964) 108. 
2  G. Hylkema, ‘Voorwoord’, in: Den Haag. 20 jaar bouwen. Uitgave van de Gemeente ’s-Gravenhage ter 

gelegenheid van de tentoonstelling ‘Den Haag 45-85’ (Den Haag 1965) 1.
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dienstverleners voor centrale locaties.3 Kleinegris schrijft de omslag toe aan een groeiend wantrouwen 

van maatschappelijke ordening en economische teruggang, die in de jaren zeventig onder bestuurders 

leidden tot ‘gevoelens van instabiliteit en onzekerheid’.4 In het derde deel van Den Haag: Geschiedenis 

van de stad (2005) besteden historici Kees Stal, Maarten van Doorn en Thimo de Nijs op eenzelfde 

wijze aandacht aan politieke en ruimtelijke ontwikkelingen, echter zonder expliciete aandacht voor 

Zwolsman.5 De meest recente stadsgeschiedenis is het gedetailleerde proefschrift van architect Leo 

van Oorschot (2014), die op eenzelfde wijze als Rooijendijk (2005) aandacht besteedt aan stedelijke 

ideaalbeelden.6  

  Om de vragen hoe en waarom de omslag in het toekomstdenken in Den Haag tot stand kwam te 

beantwoorden, kent dit hoofdstuk in de eerste plaats een centrale rol toe aan Zwolsman.7 In de tweede 

plaats zal ik een gedifferentieerd beeld schetsen van de posities die projectontwikkelaars, bestuurders, 

ambtenaren en burgers innamen ten opzichte van de toekomst van hun binnenstad. In de periode 1953-

1978 waren binnen het gemeentebestuur de wethouders R.C.A.F.J. van Linda Nessel (KVP, in dienst 

van 1955 tot 1962), Gerard Hylkema (PvdA, 1962-1970), Willem Nuij (PvdA, 1970-1976) en Michiel 

Hardon (PvdA, 1976-1980) verantwoordelijk voor Stadsontwikkeling. De eerste twee wethouders 

waren enthousiaste voorstanders van samenwerking met Zwolsman, maar toonden zich ook met grote 

regelmaat ambivalent en onzeker over de toekomst van de binnenstad. Tijdens het wethouderschap 

van Nuij kwam deze onzekerheid steeds vaker naar buiten en kondigde zich een beleidsomslag aan, 

die Hardon in de praktijk zou brengen. Van het optimisme en vertrouwen dat Provoost en Kleinegris 

beschrijven, was tijdens deze vier ambtsperioden zelden sprake. De wethouders werden bijgestaan door 

twee daadkrachtige directeuren Publieke Werken en Stadsontwikkeling: Frits Bakker Schut (1949-1962) 

en Frits van der Sluijs (1962-1983).  

  Voor de Haagse binnenstad waren de belangrijkste nota’s die deze bestuurders en ambtenaren 

achtereenvolgens presenteerden de Saneringsnota’s (1953, 1962), het Ontwerpstructuurplan Agglomeratie 

’s-Gravenhage Den Haag: Snel groeiende stad (1957) en het Ontwerpstructuurplan (1970). Met deze 

laatste nota nodigde het gemeentebestuur Hagenaren voor het eerst uit tot een publiek debat en kwam 

zo de cityvorming ter discussie te staan. In de nota Nieuw Evenwicht (1973) en de doelstellingennota 

Stedebouwkundige Kwaliteit (1973) doorklonk voor het eerst een vertoog van wendbaarheid, en werd 

afstand gedaan van de noodzaak. Voor het Spuikwartier kwam deze omslag echter te laat. Door een 

trage plan- en besluitvorming kwam de buurt in de jaren zestig in een spiraal van verval, waarbij panden 

3  M. Provoost, ‘De grenzen van de metropool. Den Haag in de jaren 1950-1970’, in: V. Freijser e.a. (red.), Het 
veranderend stadsbeeld van Den Haag: Plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990 (Zwolle 
1991) 143-188, 145; 151-152; 169.

4  R. Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw: Den Haag in de jaren 1970-1980’, in: Freijser e.a. (red.), 
Het veranderend stadsbeeld van Den Haag, 189-234, 189; 206.

5  K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, in: T. de Nijs en J. Sillevis, Den Haag: Geschiedenis van de stad. Deel 3: 
negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2005) 11-55; T. de Nijs en M. van Doorn, ‘In de schaduw van Den 
Haag: Politiek en bestuur in de 19de en 20ste eeuw’ in: Ibidem, 56-100.

6  L. van Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden: van Willemspark tot Spuiforum (Delft 2014). Naast 
deze deze uitgebreide stadsgeschiedenissen zijn enkele deelstudies en populairwetenschappelijke studies 
verschenen over het Spuikwartier, waar ik in dit hoofdstuk beperkt gebruik van maak. Zie: G. van Beek en 
M. van der Mast, Van ambachtelijk tot ambtelijk: Het Spuikwartier door de eeuwen heen (Den Haag 1978); R. 
Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013); C.H. Slechte, Bouwen op Haagse 
gronden: Zestig jaar wel en wee rond de Haagse bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig 
beleid (Den Haag 1981), Freijser en H. Bavelaar, Hoog Haags (Utrecht 1987).

7  Zwolsman is tot dusver enkel lijdend voorwerp geweest van een ongeautoriseerde biografie. Zie: R. van 
Meurs, De Zwolsman connection: Een meester-speculant en zijn christen-democratische vrinden (Amsterdam 
1977).
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stapsgewijs onder de slopershamer van gemeente of Zwolsman vielen. Van de tientallen woningen 

en bedrijven die hier in de jaren vijftig nog waren gevestigd, was in de jaren zeventig niets meer over 

dan een kale puinvlakte. Hoe was dit mogelijk, en waarom was het plan Nervi uiteindelijk nooit tot 

uitvoering gekomen?  

  Een antwoord op deze vragen ligt in de tegenwerking die Zwolsman en gemeentebestuur 

ondervonden van Provincie en Rijk. Deze tegenwerking had grote politieke en ruimtelijke consequenties, 

en zou zelfs bijdragen aan de ondergang van het Zwolsman-concern, zoals zal blijken uit dit onderzoek. 

De correspondentie tussen gemeentebestuur, Zwolsman en hogere bestuurlijke instanties geeft niet 

enkel antwoord op de vragen hoe en waarom zich een omslag voltrok in het denken over de binnenstad, 

maar biedt ook een nieuw perspectief op hun wisselende ervaringen en verschuivende interpretaties 

van de naoorlogse stedelijke moderniteit. Hetzelfde geldt voor buurtbewoners en middenstanders, die 

vanaf de eerste plannen van Zwolsman onder aanvoering van de betrokken advocaat Leo van Heijningen 

protest aantekenden tegen de afbraak van hun woon- en werkomgeving. Architectenactiegroep 

‘Dooievaar’ tekende vanaf 1970 in breder verband protest aan tegen binnenstadreconstructies, maar dit 

kwam voor het Spuikwartier eveneens te laat. Het snelle verval van de buurt is enkel te begrijpen door 

rekening te houden met de lange aanloopgeschiedenis van Zwolsmans plannen.  

‘Een vervallen, verwaarloosde en diep sombere buurt’ (1860-1950) 

Bij de presentatie van het plan Nervi omschreef Zwolsman de bebouwing in het Spuikwartier in 1961 

als ‘slooprijpe krotten’, die een ‘ontsiering waren voor het hart van Den Haag’.8 Om een reputatie van 

rücksichtsloze stadvernieuwer te voorkomen, noemde de projectontwikkelaar zichzelf een ‘groot 

voorstander’ van de monumentenbescherming, maar hier kon in het Spuikwartier geen sprake van 

zijn.9 Deze observaties sloten nauw aan op die van het toenmalige college en de dienst Publieke 

Werken en Stadsontwikkeling. Deze gedeelde zienswijze droeg in belangrijke mate bij aan een verdere 

verwaarlozing van de buurt, maar was begin jaren zestig geen nieuw geluid. Het was de voortzetting van 

een geluid dat in de Haagse bestuurlijke en ambtelijke kringen al ruim een eeuw gangbaar was wanneer 

het Spuikwartier ter sprake kwam. Dit zichzelf bevestigend vertoog van verval en onvermijdelijke 

vernieuwing maakte het voor Zwolsman relatief eenvoudig om vastgoed aan te kopen in een gebied 

waar in de jaren vijftig nog vele tientallen mensen woonden en werkten. Deze voorgeschiedenis maakte, 

anders dan in Utrecht en Amsterdam, waar de vernieuwing onverwachter kwam, een groot verschil voor 

hoe de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad verliep.  

  Reeds in de negentiende eeuw kende het Spuikwartier een sterke vermenging van woon- 

en werkfuncties, alsook de hoogste bevolkingsdichtheden van de stad.10 De dempingen van twee 

centrale grachten (1860 en 1901) maakten een einde aan bedrijvigheid die was aangewezen op 

waterinfrastructuur.11 Door de nabijheid van het stadscentrum rond de Grote Markt ontstond in de 

tweede helft van de negentiende eeuw de verwachting dat de cityvorming ook in het Spuikwartier zou 

8  Haags Gemeente Archief (hierna: HGA), Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, Bijlage brief N.V. 
Exploitatie Maatschappij Scheveningen (hierna: EMS) aan het college (6 februari 1963).

9  ‘Geweldige machtsconcentratie’, Het Vrije Volk, 3 november 1961.
10  Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 15.
11  Van Beek en Van der Mast, Van ambachtelijk tot ambtelijk, 60; C.J.J. Stal en K. Sant, ‘Het verkeer, leven en 

dood voor het oude centrum’, in: H.P.R. Rosenberg en R.J. de Booij, Dwarsweg-weg: Ontstaan, verval en 
herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag (Den Haag 1992) 6-13, 10.
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toeslaan.12 Den Haag kende in deze periode een sterke sociale segregatie en een vroeg op gang gekomen 

suburbanisatieproces.13 Terwijl de middenklassen uit het Spuikwartier wegtrokken, bleven de minder 

welgestelde bewoners achter.14 Ondanks diverse oproepen tot sanering en stadsverfraaiing, bleef 

het Spuikwartier met uitzondering van de dempingen tot het einde van de negentiende eeuw echter 

gevrijwaard van grootschalige ingrepen. 

  Hier kwam gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw verandering in. Net als in andere 

Nederlandse steden verdrong het gemeentebestuur de markt, filantropische instellingen en de kerk als 

de belangrijkste organisator van het openbaar leven. De aanhoudende stedelijke groei leidde in deze 

periode tot een sterke uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket.15 Hierdoor kwam de vernieuwing 

van het Spuikwartier tijdens het interbellum hoog op de politieke agenda. De centrale ligging van het 

stadsdeel en de toenemende cityvorming inspireerden tot grootse plannen. Het nieuwe elan kreeg in 1918 

een ruimtelijke vertaling met de instemming van de gemeenteraad om een nieuw stadhuis op te richten 

in de buurt. Volgens de verantwoordelijk wethouder mocht Den Haag niet toestaan dat op korte afstand 

van de ‘drukste en duurste punten’ van de binnenstad ‘miserabele woontoestanden’ bleven voortbestaan 

en ‘zaken plaatsvonden die het daglicht niet verdroegen’.16 Het stadhuisplan liep in 1923 stuk op de trage 

voortgang van de sanering, maar het gemeentebestuur zette de huisonteigeningen in de jaren twintig en 

dertig door.17 Logischerwijs was het vooruitzicht van onteigening voor bewoners en ondernemers geen 

uitnodigende gedachte bij het onderhoud van hun bezittingen. 

  Het idee om met de bouw van overheidsinstellingen binnenstedelijk verval te keren was niet 

uniek in Nederland. Lokale overheden bespoedigden cityvorming reeds sinds het laatste kwart van de 

negentiende eeuw met de huisvesting van gemeentelijke diensten op centrale locaties, het opstellen van 

bouwverordeningen en het onteigenen van grond om bouwterreinen op de markt te brengen.18 Met de 

keuze voor een stadhuis in het Spuikwartier wilde het gemeentebestuur niet alleen schaalvergroting 

en functieverschuiving bevorderen, maar ook een symbolische daad stellen. In Rotterdam moest 

op initiatief van het gemeentebestuur al in 1912 op soortgelijke wijze de Zandstraatbuurt het veld 

ruimen voor een nieuw stadhuis en postkantoor, bedoeld als bastions van orde en gezag.19 Net als 

het Spuikwartier kende deze buurt een slecht imago, veel kleine criminaliteit en grote aantallen 

prostituees.20  

  Het Haags gemeentebestuur was tijdens het interbellum niet de enige plannenmaker in het 

Spuikwartier. De lokale afdeling van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 

(NMNH) stelde in 1939 voor om de hoofdkantoren van Shell, Esso en KLM hier te huisvesten, die 

volgens de initiatiefnemer enkel op centrale locaties tot hun recht konden komen als ‘sieraden van de 

12  R.A.F. Smook, Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse 
binnensteden in de laatste anderhalve eeuw (Zutphen 1984) 104.

13  H. Schmal, Den Haag of ’s-Gravenhage? De 19de-eeuwse gordel, een zone gemodelleerd door zand en veen 
(Utrecht 1995) 191.

14  A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen: Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw (Amsterdam 2010) 
96.

15  S. Couperus, De machinerie van de stad. Stadsbestuur als idee en praktijk: Nederland en Amsterdam 1900-
1940 (Amsterdam 2009) 2.

16  Stichting Saneering Binnenstad ’s-Gravenhage, Plan tot verbetering van het stadsgedeelte tussen Spui en 
Zwarteweg (Den Haag 1941) 7.

17  W.J. van Heuvel, ‘Het Spuikwartier: een eeuwigdurend verval’, Architectuur en bouwen 2, nr. 12 (1986) 49-
53, 51. 

18  Meurs, De moderne historische stad, 319.
19  Ibidem, 350.
20  Van der Woud, Koninkrijk vol sloppen, 141.
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stad Den Haag’.21 Spreiding van werkgelegenheid zou immers resulteren in economische verspilling, 

en de cityvorming kon leidden tot een gunstige waardevermeerdering van de bouwgronden in een 

verder ‘vervallen, verwaarloosde en diep sombere buurt’.22 Deze initiatieven demonstreren een grote 

continuïteit in de planvorming voor het Spuikwartier. Zowel het bedrijfsleven als het gemeentebestuur 

waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw al op gebrand het Spuikwartier een nieuwe 

bestemming te geven als centrum van quartaire en tertiaire dienstverlening. Hoewel de planvorming 

tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam stil te liggen, pakten beide partijen de draad direct na staking 

van de oorlogshandelingen weer op.  

  In de tweede helft van de jaren veertig kwam het initiatief vaker van de lokale overheid. 

In 1946 presenteerde architect en stedenbouwkundige Willem Dudok in opdracht van het 

gemeentebestuur een grootschalige binnenstadreconstructie voor de buurt, met hierin opgenomen 

een nieuw regeringscentrum. Minister-president Drees noemde de monumentaliteit van het plan 

echter ‘ongewenst’.23 In 1949 presenteerde Dudok opnieuw in opdracht van het gemeentebestuur het 

Structuurplan Groot ’s-Gravenhage, dat voor het eerst voorzag in accommodatie van het groeiende 

autoverkeer. De destijds 46-jarige ingenieur Frits Bakker Schut, die na een korte loopbaan bij de RNP 

in 1949 zijn vader opvolgde als directeur Publieke Werken en Stadsontwikkeling, liet in hetzelfde jaar 

rondom de Haagse binnenstad en dwars door de negentiende-eeuwse volksbuurten een binnenring voor 

autoverkeer ontwerpen.24 Dit idee sloot aan bij het eveneens in 1949 gepubliceerde Plan 2000, product 

van een groep Haagse architecten.25 In tegenstelling tot de voorgestelde binnenstadreconstructies zou 

deze binnenring uiteindelijk wel gedeeltelijk tot uitvoering komen.  

  De voorgeschiedenis van het Spuikwartier demonstreert een langdurig, zichzelf bevestigend 

vertoog van verloedering en verval. Ook de oplossing die overheid en bedrijfsleven voorstonden was 

steeds dezelfde: afbraak en wederopbouw. Het Spuikwartier was voor beide partijen een vlek op het 

blazoen van de Haagse binnenstad. De belangrijkste reden dat de binnenstadreconstructies na de oorlog 

wel tot uitvoering kwamen, was de opkomst van het autoverkeer. De binnenring van Bakker Schut moest 

het Spuikwartier tot een gewilde locatie maken voor dienstverleners. Zo bezegelden de opkomst van de 

auto en de initiatieven van Zwolsman in de jaren vijftig het lot van de buurt.

 

‘De verbouwing van een verouderd koopmanshuis’ (1953-1960) 

Snel na de Tweede Wereldoorlog kwam het werk van de Haagse dienst Publieke Werken en 

Stadsontwikkeling in het teken te staan van grootschalige vernieuwing. Onder Bakker Schut ontstond 

het besef dat het aangezicht van de binnenstad grote offers moest brengen aan wat hij noemde een 

‘nieuwe maatschappelijke dynamiek’. Nadat de uitbreidingswijken in aanbouw waren genomen, 

verschoof zijn aandacht halverwege de jaren vijftig van de periferie naar de binnenstad. Het resultaat 

van deze accentverschuiving waren de Saneringsnota uit 1953 en het Ontwerpstructuurplan Agglomeratie 

’s-Gravenhage, kortweg Den Haag: Snel groeiende stad uit 1957. Deze nota’s kwamen tot stand onder het 

bewind van wethouder Stadsontwikkeling R.C.A.F.J. Van Linda Nessel, die dankzij zijn achtergrond 

21  Van Heuvel, ‘Het Spuikwartier’, 50.
22  Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement ’s-Gravenhage, Rapport over de 

saneering van de binnenstad van ’s-Gravenhage, in het bijzonder van het Spui en omgeving (Den Haag 1939).
23  Provoost, ‘De grenzen van de metropool’, 148.
24  Faludi en Van der Valk, Rule and order, 76.
25  J.J. Hornstra e.a., Het plan 2000: Studieplan van de stedebouwkundige ontwikkeling van Den Haag (Den 

Haag 1949).
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als ingenieur dezelfde taal sprak als hoofdambtenaar Bakker Schut. Gezamenlijk ontwikkelden zij een 

visie op Den Haag als internationaal centrum van internationale organisaties en Europese instellingen. 

De stad was zelfs in de jaren vijftig nog met Brussel verwikkeld in een strijd om de titel ‘hoofdstad van 

Europa’ te verkrijgen.26 

  Om deze visie te verwezenlijken was het volgens de Saneringsnota nodig om verouderde 

stadsdelen ‘saneringsrijp’ maken.27 Volksbuurten als het Spuikwartier en hun ‘hoge geboortecijfers, 

lage inkomens, grote aantallen arbeiders, onkerkelijken en extremistische kiezers’ moesten volgens 

Bakker Schut zo snel mogelijk uit de binnenstad verdwijnen. Met deze uitspraak sloot de directeur 

Stadsontwikkeling aan op het vooroorlogs motief van vernieuwing omwille van sociale reiniging. 

Tegelijkertijd was hij was huiverig voor de consequenties van de aanstaande vernieuwingsoperatie, die 

zou resulteren in ‘vele open en ontredderde gedeelten in het stadslichaam’. Bovendien was de toekomst 

onkenbaar: ‘De practijk heeft geleerd, dat de stedebouwkundige, maatschappelijke en economische 

inzichten sterk aan wijziging onderhevig zijn.’28 Het saneringsvraagstuk was dan ook een ‘constante 

strijd’ voor Bakker Schut, bemoeilijkt door een gebrek aan zowel financiële middelen als kennis.29  

  Deze laatste twee omstandigheden zijn een belangrijke verklaring voor het enthousiasme 

waarmee Bakker Schut in de jaren vijftig de samenwerking aanging met Zwolsman. Tijdens de 

wederopbouwjaren maakte dienst bouwonderneming zichzelf in Den Haag onmisbaar met de bouw 

van honderden portiekflats. Geruchten over vermeende, maar nooit bewezen, collaboratiepraktijken 

tijdens de Duitse bezetting waren voor Bakker Schut geen reden om geen zaken met hem te doen.30 

Bezwaren vanuit de gemeenteraad tegen Zwolsmans agressieve manier van werken bij de verwerving 

van bouwgronden deed de hoofdambtenaar resoluut van de hand: ‘Hij is een gehaaid zakenman, echter 

van grote allure met een bewonderenswaardig initiatief en volhoudingsvermogen en als zodanig van 

bijzondere betekenis voor de gemeente Den Haag.’31  

  Dit waardeoordeel was kenmerkend voor het denken van Bakker Schut. Waar gehakt werd, 

vielen spaanders. Tegelijkertijd sprak uit zijn woorden ook het besef dat de vernieuwing een zware 

klus was die uithoudingsvermogen vergde. Hij was daarom onder de indruk van de slagkracht en het 

creatieve vermogen van projectontwikkelaars. Zwolsman zou kiezen voor ‘bijzondere bouwvormen’, 
terwijl kleine ondernemers samenwerkten met ‘derderangs architecten’ die niet in staat waren het 

architectonisch en stedenbouwkundig peil van de stad te verhogen. Bovendien was Zwolsman de enige 

die hoog- en systeembouw aandurfde; bouwtechnieken die in de jaren vijftig nog weinig toepassing 

vonden in Nederland. Het moest dan ook ‘te allen tijde’ voorkomen worden dat Zwolsmans werkkracht 

verloren ging, temeer omdat Den Haag volgens Bakker Schut een ‘wedloop met de tijd’ verloor.32 Dit 

rusteloze gevoeld van achterstand en urgentie is kenmerkend voor de ervaring van moderniteit zoals ook 

collega’s van Bakker Schut die ervoeren in deze periode.   

26  R. de Groof, Brussels and Europe = Bruxelles et l’Europe (Brussel 2010) 593. 
27  HGA, Verzameling 1953, no. 373, ‘Sanering’, 2.
28  F. Bakker Schut, ‘Sanering en reconstructie in de grote stad’, in: Bestuurswetenschappen 9, nr. 2 (1955) 153-

168, 163.
29  ‘Krotopruiming en sanering te ‘s-Gravenhage’, Bouw 9, nr. 30 (1954) 602.
30  R. Harthoorn, Vuile oorlog in Den Haag: Bestrijding van het communistisch verzet tijdens de Duitse 

bezetting (Utrecht 2011) 433, P. van der Eijk, Een handvol Hagenaars (Den Haag 1970) 70, H. van Straten, 
Moordenaarswerk: Een kroniek van 120 Nederlandse moordzaken (Amsterdam 1964) 169.

31  HGA, Archief Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 1475, 
‘Brief Bakker Schut aan het college’ (18 augustus 1955) 1.

32  ‘Stadsontwikkeling verliest wedloop met de tijd’, De Haagsche Courant, 16 november 1955.
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Aangemoedigd door de vernieuwingsdrang van Bakker Schut presenteerde Zwolsman in 1955 een 

groot kantorencomplex in het Spuikwartier, ontworpen door het gerenommeerde architectenduo Van 

den Broek en Bakema.33 Dit aan de Hout- en Turfmarkt gelegen plan, bestaande uit twee langgerekte 

bouwblokken van vier verdiepingen hoog, was het startschot voor de naoorlogse vernieuwing van 

de buurt. Van Linda Nessel liet vervolgens direct een verordening opstellen waarmee het plan 

rechtsgeldigheid kreeg. Volgens de verordening was vernieuwing van het Spuikwartier ‘extreem 

urgent’ en verdiende het voornemen van Zwolsman om ‘passende’ bebouwing te realiseren alle steun. 

Naar inzicht van Bakker Schut kwam Den Haag met het initiatief van Zwolsman een stap dichterbij 

een toekomst als ‘echte kantorenstad’.34 Deze visie was in Den Haag voornamelijk gestoeld op de 

aanwezigheid van tienduizenden rijksambtenaren. Hun aantal groeide in de jaren vijftig explosief 

dankzij de uitbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat, die steeds meer mankracht vergde.35 

  In aansluiting op de verordening die het plan van Zwolsman mogelijk maakte, kondigde het 

college op 17 februari 1956 een bouw- en renovatieverbod af voor ruim 150 woningen en ondernemingen 

in het Spuikwartier.36 De ruimte was nodig voor aanleg van parkeergelegenheid en de binnenringweg, 

die Bakker Schut reeds in 1949 had laten ontwerpen. Het expliciete doel van deze verbeterde 

bereikbaarheid was om ‘gunstige condities’ te creëren voor het particulier initiatief.37 De grondprijzen 

waren hier in tegenstelling tot het eigenlijke stadscentrum nog niet excessief hoog en de verkeersligging 

gunstig.38 Voor Bakker Schut was het parkeer- en verkeersvraagstuk urgenter dan de heersende 

woningnood. Dit is opvallend, omdat het tekort aan woningen in de jaren vijftig volksvijand nummer één 

was, en van de beoogde woningproductie in de eerste tien jaar na de oorlog weinig terechtkwam.39  

   Met de verordening en het bouwverbod tekenden zich de eerste contouren af van een lokale 

groeicoalitie. Dit was mogelijk gemaakt door het beleid van Bakker Schut en Van Linda Nessel, die de 

planvorming voor het Spuikwartier in samenspraak met Zwolsman in een stroomversnelling brachten. 

Hoewel het driemanschap nooit met één stem sprak, vormden zij met gebruikmaking van de termen 

allure, dynamiek en offers een coalitie rond het vertoog van de Haagse binnenstad als brandpunt van 

economische groei en dienstverlening. In hun programmatische ervaring van moderniteit vereiste 

de nieuwe tijd en haar ruimtelijke manifestaties van suburbanisatie, motorisering en cityvorming, 

noodzakelijkerwijs een grondige herschikking van stad en kapitaal.  

  In reactie op het ontstaan van deze coalitie en haar plannen voor het Spuikwartier formuleerden 

de bewoners van het Spuikwartier vrijwel direct een antwoord, en waren hiermee vroeg in vergelijking 

met buurtprotesten in Utrecht en Amsterdam. Voor hen betekenden de plannen onzekerheid, 

onbekendheid en machteloosheid.40 Onzekerheid over hun toekomstige adres en huur, onbekendheid 

met de oorzaken van het verval in hun buurt en gevoelens van machteloosheid bij het aanschouwen van 

de plannen die Zwolsman maakte. Het gemeentebestuur zou weliswaar zorg dragen voor vervangende 

33  ‘Groot kantorencomplex en hotel op Kalvermarkt’, De Haagsche Courant, 4 oktober 1955.
34  ‘Den Haag als kantorenstad’, De Haagsche Courant, 5 april 1955; ‘Binnenstad kan geen woonwijk worden’, 

Binnenhof, 6 december 1956.
35  R. Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013) 96.
36  HGA, Verzameling 1956, nr. 143, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’ (17 februari 1956).
37  Bakker Schut, ‘Sanering en reconstructie in de grote stad’, 155; 163; 167.
38  Ibidem.
39  H. Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’, in: K. Bosma en C. Wagenaar, Een geruisloze doorbraak: De 

geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland 
(Rotterdam 1995) 242-267, 242.

40  L. Deben en J. van der Weiden, Stadsveroudering en stadsvernieuwing (Deventer 1980) 27.
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huisvesting, maar het was voor de ambtenaren ondenkbaar dat bewoners zich aan hun buurt zouden 

hechten. In 1956 dienden dertig bewoners en middenstanders bezwaarschriften in, waaronder een 

zuivelhandelaar, garagehouder, kruidenier, chiropodist en enkele hoogbejaarde bewoners.41 Uit hun 

achtergronden sprak het gemengde karakter van de buurt. De bezwaarmakers protesteerden niet 

uitsluitend tegen de verdwijning van hun woon- en werkomgeving, maar ook tegen het vertoog waarmee 

het college de plannen legitimeerde. Leo van Heijningen, een toen 37-jarige Haagse advocaat en publicist 

die zich het lot van de buurtbewoners aantrok, zette vraagtekens bij de noodzaak van de plannen:

Uit niets blijkt, dat de aanwezigheid van concerns en overheidsinstellingen juist op een 

klein stukje binnenstad tezamen gedrongen zo noodzakelijk zou zijn. De “schepping” van de 

voorgestelde “ruimte” zal uit stedenbouwkundig oogpunt een vernietigende werking hebben 

voor het ieder beschaafd mens ingeboren gevoel voor schoonheid en verhoudingen.42 

Van Linda Nessel liet weten dat hun aanwezigheid niet paste bij het ‘karakter’ van een moderne 

binnenstad. In ruil voor vrijwillig vertrek konden de bewoners rekenen op schadeloosstellingen en 

vervangende woon- en werkruimte.43 De buurtprotesten leidden in de gemeenteraad tot discussie. 

Volgens de ARP zou het bouwverbod leiden tot ‘onrust, verwaarlozing en geleidelijke sloop van bezit’. 
De wethouder zou veel te gehaast te werk gaan.44 Van Linda Nessel reageerde door te stellen dat hij niet 

‘voor ieder kippenhok’ de raad wilde inlichten.45 Zonder doelmatig ingrijpen zou het verkeersvraagstuk 

tot onhoudbare toestanden leiden en zou Den Haag in de toekomst spijt krijgen. Terwijl bewoners en 

raadsleden de noodzaak van modernisering in de binnenstad betwistten, wenste Van Linda Nessel zich 

te schikken naar haar onstuitbare tempo. Het Spuikwartier bloedde volgens hem toch al dood: ‘Er is 

reeds waar te nemen een trek van mensen uit de oude binnenstad naar de buitenwijken. De mensen 

wonen daar niet meer zo gaarne.’46  

  Uit het verweer van Van Linda Nessel is duidelijk dat motorisering en suburbanisatie de 

belangrijkste moderniseringsprocessen waren voor de Haagse binnenstad. Deze ontwikkelingen kregen 

dan ook een centrale plek toebedeeld in het Ontwerpstructuurplan van 1957. Dit plan rekende voor dat het 

aantal in Den Haag ingeschreven auto’s sinds 1950 was verviervoudigd, waarbij de verkeersintensiteit 

met maar liefst 35 procent was toegenomen. Bakker Schut vreesde voor ‘bloedarmoede en hypertrofie’. 
Met een technocratisch woordgebruik stelde zijn dienst in het Ontwerpstructuurplan dat de ‘kern van 

het woon-, werk- en verkeersapparaat’ zich binnen afzienbare tijd moest aanpassen aan de ‘eisen en 

verlangens van een moderne samenleving’. Hiertoe was haast geboden. Voor 1970 moest 160 hectare 

van de bestaande stad op de schop zijn genomen. Rondom de binnenstad wees de dienst maar liefst 

600 hectare met 160.000 inwoners aan als saneringsbehoeftig. De metafoor van een verouderd 

koopmanshuis was illustratief voor de voorkeursbehandeling die economische belangen genoten bij de 

vernieuwingsopdracht:

41  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 3981, ‘Brief ondernemers aan de gemeenteraad’ (23 
februari 1956).

42  HGA, Verzameling 1956, no. 144, brief Leo van Heijningen aan de gemeenteraad (23 april 1956).
43  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5424, ‘Verordening Houtmarkt-Turfmarkt’ (24 januari 

1958).
44  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 12 november 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-

Ammunitiehaven’, 1108.
45  Ibidem, Handelingen van 27 februari 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’, 548.
46  Ibidem, Handelingen van 12 november 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’, 1109.
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Eigenlijk is niets in dit huis meer efficiënt gehuisvest. In de ergste gevallen zou men familie 

of zaak liever naar een ander pand verplaatsen, omdat men door deze kostbare inefficiency 

met faillissement of ondergang wordt bedreigd; in minder erge gevallen moet er een vakman 

aan te pas komen om het huis radicaal te verbouwen en aan te passen aan de moderne eisen 

die huishouding en zakenleven stellen.47 

De Verkeersnota van 1958 consolideerde deze ideeën en bepaalde dat het autoverkeer vanuit Rotterdam 

en Utrecht ter hoogte van het Spuikwartier de binnenringweg zou bereiken.48 Van Linda Nessel getuigde 

wederom van daadkracht door tijdens de raadsbehandeling van deze nota te betogen dat ‘men niet 

incidenteel en improviserend te werk mag gaan, doch dat men het probleem breed en grondig moet 

analyseren en oplossen, anders wordt het prutswerk.’49 Dit betekende overigens niet dat hij precies wist 

of en wanneer aan de grootse onderneming kon worden begonnen: ‘De omstandigheden, die zich zullen 

voordoen over een lange termijn, zijn op dit moment niet te overzien.’50  

  De discussie over de toekomst van de binnenstad spitste zich in de tweede helft van de jaren 

vijftig niet toe op de vraag of Den Haag zich moest overleveren aan het dwangmatige karakter van de 

modernisering, maar hoe. Van Linda Nessel en Bakker Schut waren ervan overtuigd dat het Spuikwartier 

zich zou moeten overgeven aan de vooruitgang, alleen de methode en het tijdstip waren nog niet 

gepreciseerd. Zij zagen verzet tegen de dynamiek waar zij deel van uitmaakten als een futiele en zinloze 

bezigheid. In de ervaring van de wethouder en hoofdambtenaar was aanpassing van de binnenstad aan 

de eisen van de moderne tijd de enige optie. Hiermee manoeuvreerden zij het Spuikwartier in een hoogst 

47  Ibidem, 14.
48  HGA, Archief Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 2172, 

‘Concept verkeersnota’, 1956.
49  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 21 maart 1958, ‘Beschouwingen over openbare orde en veiligheid’ 

(20 maart 1958) 473.
50  Ibidem.

Afbeelding 1:  
Bakker Schut (uiterst links), 
Zwolsman (tweede van 
links)
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onzekere positie. Het gemeentebestuur was begonnen aan een avontuur waarvan niemand precies wist 

hoe lang het zou duren en waar het zou eindigen.  

Een zakenman redt de binnenstad (1961-1963)    

Na oplevering van het kantorencomplex van Van den Broek en Bakema had Zwolsman naarstig verder 

gewerkt aan een nog veel grootser plan. Op 28 januari 1961 presenteerde zijn dochteronderneming 

Landbank NV een multifunctioneel complex aan de Schedeldoekshaven. Voor het ontwerp had 

Zwolsman met Lucas en Niemeijer opnieuw een gerenommeerd Nederlands architectenduo 

gecontracteerd. Hun eerste schets bestond uit twee haaks op elkaar staande kantoortorens van veertien 

en achttien verdiepingen hoog, een parkeergarage van zes lagen met capaciteit voor duizend auto’s, 

een hotel met vierhonderd bedden, een schouwburg met duizend zitplaatsen, alsook een bowlinghal, 

sauna’s en horecavoorzieningen. Het kantoorareaal bedroeg 11.000 vierkante meter; een aansluitend 

winkelcomplex zou in totaal 14.000 vierkante meter moeten beslaan. Zwolsman had een stad in een 

stad laten ontwerpen. Na een enthousiaste ontvangst zou dit plan echter een decennium lang inzet zijn 

van een fel dispuut over de toekomst van de Haagse binnenstad, waarin naast het gemeentebestuur ook 

hogere bestuurlijke instanties een prominente rol speelden.  

   Zwolsman trok bij de planpresentatie in januari alle registers open. Naast Lucas en Niemeijer 

beloofde hij ook een architect van ‘internationale allure’ aan te trekken, die hij vond in de persoon 

van Pier Luigi Nervi.51 Medewerking van deze Italiaanse architect was volgens vaktijdschrift Bouw 

van groot psychologisch belang voor Zwolsman.52 De architect paste het ontwerp gedurende de eerste 

helft van 1961 zo grondig aan dat het voortaan zijn naam zou dragen. In het nieuwe ontwerp bleef de 

functiemenging gehandhaafd en kwamen alle idealen van het functionalisme samen: licht, lucht en 

ruimte in een ranke kantoortoren van 140 meter hoog. Als hoogste bouwwerk van Nederland moest de 

toren een beeldmerk worden van de stad Den Haag. Bakker Schut, die met de ringweg het particulier 

initiatief had willen aanmoedigen, was dan ook opgetogen. Hij noemde het plan een ‘vliegwiel’ voor 

verdere ontwikkelingen in het Spuikwartier:

Dit zo zijnde ligt het voor de hand de andere delen van het te saneren stadsgebied, die 

een zekere aantrekkelijkheid hebben voor de “private redeveloper” als hoedanig de 

Landbank N.V., kan worden beschouwd – een Nederlandse betiteling bestaat nog niet 

voor deze tak van activiteit – aan deze over te laten opdat hiermee de nodige ervaring 

wordt opgedaan en opdat men bij welslagen naar mijn verwachting eerder genegen zal 

zijn ook minder aantrekkelijke gedeelten ter hand te nemen.53

Uit deze loftuiting sprak de noviteit van het fenomeen projectontwikkeling in Nederland. Het 

was voor het gemeentebestuur een belangrijke steun in de rug dat een marktpartij het risico van 

de binnenstadreconstructie aandurfde, en het stelde zich in 1961 dan ook constructief op om de 

51  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, Brief Landbank N.V. aan het college, (28 januari 
1961) 2.

52  C. Olmo en C. Chiorino, Pier Luigi Nervi: Architecture as challenge (Milaan 2010) 119; HGA, Archief 
Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 1861, ‘Plan 
Schedeldoekshaven’, juni 1961.

53  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief Bakker Schut aan het college’ (3 maart 1961) 
2.
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samenwerking met Zwolsman van de grond te krijgen. Burgemeester Hans Kolfschoten sprak van 

‘een prachtig initiatief’, terwijl Van Linda Nessel per direct wilde overgaan tot onteigening van de 

percelen die het plan nog in de weg stonden.54 Burgemeester en wethouder noemden de publiek-private 

samenwerking ‘onontbeerlijk’ voor het algemeen belang.55 Het plan Nervi zou dit algemeen belang 

verenigen met het ondernemersbelang van Zwolsman.56  

  De projectontwikkelaar kon op basis van deze steunbetuigingen zelfverzekerd vaststellen dat 

de overheid moest ordenen, maar dat de binnenstad van de toekomst alleen tot stand kon komen als een 

particulier het initiatief nam en geld op tafel legde.57 Aan het einde van zijn planhorizon en die van het 

gemeentebestuur lag een ambtenarenstad met een sterke dienstverlenende sector. Den Haag moest haar 

positie als schrijftafel van Nederland behouden en versterken. Maar de ambities van Zwolsman reikten 

verder: ‘Met vereende krachten dient er door de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking gewerkt te 

worden, om van de residentie de hoofdstad van Europa te maken.’58 

  Ook het merendeel van de raadsleden reageerde positief op het plan Nervi. Zwolsman had in hun 

perspectief de redding voor de Haagse binnenstad ingeluid. De PCG, een confessionele lijstverbinding 

tussen de ARP en CHU, noemde de ontvolking een ‘onverklaarbaar verschijnsel’, die Zwolsman echter de 

mogelijkheid bood om een nieuw centrum te scheppen.59 De VVD liet een typisch liberaal geluid horen 

door tevreden vast te stellen dat particulieren zich opmaakten om de hofstad ‘vooruit te stoten in de 

54  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Vergadering college van burgemeester en 
wethouders’ (7 maart 1961).

55  Ibidem, inv.nr. 5427, ‘Brief EMS aan de Wethouder van Stadsontwikkeling en Wederopbouw’ (18 juli 1963).
56  J. Pierre, ‘Comparative urban governance. Uncovering complex causalities’, Urban Affairs Review 40, nr. 

4 (2005) 446-462, 448; R.B. Fairbanks, For the city as a whole: Planning, politics and the public interest in 
Dallas, Texas 1900-1965 (Columbus 1998) 3.

57  ‘Het rijk der fabelen’, Haagse Post, 10 februari 1962.
58  ‘Landbank wil Den Haag weer leefbaar maken’, Leidsch Dagblad, 24 februari 1962.
59  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 14 februari 1961, ‘Gemeentebegroting 1961’, 114.

Afbeelding 2:  
Eerste plan Nervi (1961)
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Afbeelding 3:  
Spuikwartier, met 

onder in beeld locatie 
Nervi en binnenring 

(1964)

vaart der volkeren’. Alleen als overheid en bedrijfsleven de handen ineensloegen kon volgens de liberalen 

‘iets groots worden verricht, waarvoor het nageslacht dankbaar zal zijn.’60 De CPN was beduidend 

minder enthousiast en vond dat kantoren van Den Haag een ‘saaie’ stad maakten. Bovendien zou de 

overheid de regie over de binnenstad kunnen kwijtraken.61 Van Linda Nessel reageerde nuchter: ‘Den 

Haag is nu eenmaal het administratieve centrum van ons land. Dit is de levensader van onze stad.’62 Het 

verdwijnen van woonruimte was een tere zaak, maar dit was de prijs die Den Haag moest betalen voor de 

vooruitgang. Als oplossing voor de vermeende saaiheid van het kantorenlandschap kwam de wethouder 

met het lumineuze idee om in de avonduren de verlichting aan te laten.63  

  De lokale pers was eveneens lovend. Door tegelijk met het plan Nervi nieuwe plannen te 

lanceren voor de omgeving van de Frederikstraat en het Kurhaus, had Zwolsman volgens de Haagsche 

Courant in één middag meer plannen gepresenteerd dan de rest van Den Haag in enkele jaren. Volgens 

het dagblad had Zwolsman zijn eigenbelang ondergeschikt gemaakt aan het belang van de stad als 

geheel. Het plan Nervi zou het Spuikwartier de ‘allure van een echte city’ geven.64 De NRC sprak van 

voorstellen met een nationale reikwijdte.65 Voor deze journalisten was het complex een geloofsbrief in 

de veerkracht van de Haagse binnenstad. Tegelijk voorzag de pers ook een lange weg te gaan, of zoals 

vaktijdschrift Bouw schreef:

Als dit nu nog in de grondverf staande plan volgens plan kan worden uitgevoerd, als de 

conjunctuur gunstig blijft, als alle gezaghebbende instanties meewerken en als zich bij de 

60  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1961, ‘Gemeentebegroting 1961’, 290.
61  ‘Plannen van Zwolsman zijn buitengewoon gevaarlijk’, De Waarheid, 14 februari 1961; HGA, Gemeenteblad, 

Handelingen van 13 februari 1961, 118.
62  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 26 februari 1961, 151.
63  Ibidem, 136.
64  ‘Zwolsman: miljoenenprojecten op drie plaatsen in Den Haag’, Haagsche Courant, 27 januari 1961.
65  ‘Drie grote bouwplannen voor Den Haag’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 januari 1961.
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uitvoering van het plan geen enkele tegenslag voordoet – kortom: als er inderdaad nog wonderen 

bestaan, dan zal hier over een jaar of vier een imponerend gebouwencomplex zijn verrezen.66 

De enthousiaste ontvangst was het gevolg van de traagheid waarmee het Haagse gemeentebestuur 

in voorgaande jaren aan de voorstellen uit het Ontwerpstructuurplan was begonnen. Hooggespannen 

verwachtingen leken al snel niet uit te komen. De lokale pers sprak schande van de woontoestanden in 

de Haagse binnenstad, die een uitermate droevig beeld zou vertonen: ‘In beginsel is de binnenstad een 

dode stad, een gepleisterd graf.’67 De Kamer van Koophandel had in 1960 gesteld dat Den Haag zich op 

een keerpunt begaf.68 Diep ingrijpende veranderingen waren volgens de ondernemers nodig om van de 

binnenstad een regionaal ‘supercentrum’ te maken.69 Het in 1961 opgerichte Comité Stadsontwikkeling 

stelde dat het trage tempo van de sanering het lokale bedrijfsleven schaadde. Het collectief riep op om 

iets snel te doen aan het Spuikwartier, waarvan de aanblik niet in overeenstemming zou zijn met de 

betekenis van Den Haag als regeringszetel.70 

  Terwijl Zwolsman de vernieuwing van de binnenstad krachtig onder handen nam, constateerden 

Van Linda Nessel en Bakker Schut aan overheidszijde inderdaad een toenemende discrepantie 

tussen droom en werkelijkheid. In de tweede Saneringsnota (1962) was sprake van een voortdurende 

woningnood, gebrek aan ruimte en financiële middelen. Om geen hoge verwachtingen te wekken moest 

het college zich in het vervolg maar onthouden van toekomstramingen.71 Ook inzake het autoverkeer 

weigerde het college in een herziening van de Verkeers- en Parkeernota (1962) prognoses te geven.72 De 

nota’s waren een eerste indicatie dat de ambities uit het Ontwerpstructuurplan wellicht te hoog gegrepen 

waren. Ruim voor de collega’s in Utrecht ontstond bij de Haagse bestuurders het besef dat de binnenstad 

nog een lange, moeizame en onzekere strijd in het vooruitzicht had. 

  Even na het verschijnen van beide nota’s en de presentatie van het plan Nervi vonden belangrijke 

machtswisselingen plaats binnen het gemeentebestuur en de ambtenarij. Onderwijzer Gerard 

Hylkema nam na de raadsverkiezingen van 1962 namens de sociaaldemocraten het wethouderschap 

van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting over van Van Linda Nessel. Aangetrokken door het succes 

van Zwolsman maakte Bakker Schut in 1962 de overstap naar de Landbank.73 Dit was gezien zijn grote 

bewondering voor het optreden van de projectontwikkelaar geen onverwachte stap. De 43-jarige 

ingenieur Frits van der Sluijs volgde Bakker Schut op en zou tot 1983 in dienst blijven.74 Evenals 

Bakker Schut was Van der Sluijs een fervent voorstander van doortastend en grootschalig handelen 

in de binnenstad. Zo noemde hij het frustrerend dat de bezwaarschriften uit het Spuikwartier hem 

dwongen met de armen over elkaar te zitten, en bekende hij zelfs jaloers te zijn op baron Haussmann, 

stadsarchitect van negentiende-eeuws Parijs.75  

66  ‘Het Haagse “Nervi” plan’, Bouw 23, nr. 47 (1961) 1519.
67  Saneringsplannen worden nog steeds niet uitgevoerd’, De Waarheid, 10 september 1960; ‘Houdt het hart 

van onze steden jong!’, Vrijheid en democratie, 14 mei 1960.
68  NA, Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage, inv.nr. 916, ‘Jaarverslag 1960’ (Den 

Haag 1960) 25.
69  Ibidem, inv.nr. 917, ‘Jaarverslag 1961’ (Den Haag 1961) 27.
70  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief comité Stadsontwikkeling aan de 

gemeenteraad’ (7 maart 1962).
71  HGA, Verzameling 1962, no. 93a, ‘Sanering’ (23 februari 1962) 1.
72  Ibidem, no. 93b, ‘Verkeers- en Parkeernota’ (23 februari 1962) 6.
73  ‘Aan functie van Bakker Schut basis ontvallen’, Het Vrije Volk, 15 november 1961. 
74  Van der Sluijs, Haagse stedebouw, 173.
75  ‘Soms ben ik jaloers op Haussmann’, Sociaal Den Haag 12, nr. 6 (1968) 1.
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  Hoewel de plannen voor de binnenstad op papier ongewijzigd bleven, was Hylkema in 

vergelijking met Van Linda Nessel een onzeker bestuurder. Zo bekende hij snel na zijn aantreden: 

‘Het gaat bij de binnenstad om een uiterst ingewikkeld en ondoorzichtig samenspel van factoren, 

waarover nog weinig bekend is.’76 Den Haag zou op weg naar het jaar 2000 de strijd verliezen als het 

vernieuwingstempo niet drastisch omhoog ging.77 Het besef van achterstand was wijdverbreid onder de 

leden van het college dat in 1962 aantrad. Volgens burgemeester Kolfschoten was zijn gemeentebestuur 

geraakt door de waan van een ‘preoccupatie met haast’. Hij vervolgde door te stellen dat ‘de stad 

zichzelf schiep, geboren en groeiend uit onontwarbare economische, sociologische en demografische 

drijfveren.’ De overheid kon hierbij niet meer doen dan gunstige voorwaarden scheppen voor het 

lokale bedrijfsleven.78 Deze observaties laten zien dat de haast en de noodzaak van verandering uit 

de ambtsperiode van Bakker Schut en Van Linda Nessel was gebleven, maar dat bestuurders zich 

onzekerder gingen opstellen over de toekomst. 

  Dat gold niet voor de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling. Omwille van de bewaking 

van continuïteit gingen de ambtenaren in de eerste helft van de jaren zestig op zoek naar methoden om 

de modernisering van het dagelijks leven bij te benen. Hoofdplanoloog Kok stelde nastreving van een 

‘dynamisch evenwicht’ voor. Hij trachtte dit contradictoire begrip te verhelderen met de metafoor van 

een waterstroom waarin de samenstellende delen van de rivier voortdurend wisselden, maar het totale 

verschijningsbeeld constant bleef. Hij vreesde dat de politieke uitingen van vertwijfeling en onzekerheid 

konden leiden tot verlamming van zijn vakgebied: 

Een te sterke beklemtoning van het “panta rei” van het “alles is in voortdurende beweging”, 

zou voor de planologie, welke – hoe dan ook – uiteindelijk vaste vormen vraagt, een zodanig 

zwevende situatie scheppen, dat daarin geen betrouwbare steunpunten meer voor het werk 

kunnen worden gevonden.79 

Zo tekende zich een nieuwe dynamiek af binnen de coalitie die vorm moest geven aan de toekomst van 

de Haagse binnenstad. Met Hylkema was een ambivalent wethouder aangetreden, die de visies van 

Zwolsman weliswaar onderschreef, maar ook de haalbaarheid van zijn eigen stadsvernieuwingsagenda 

betwijfelde. Deze politieke twijfel was voor Bakker Schut de reden om de overstap te maken naar 

Zwolsman. Hiermee vertoonden zich reeds in de eerste helft van de jaren zestig de eerste barsten in het 

vertrouwen waarmee bestuurders enkele jaren eerder aan de vernieuwing van de Haagse binnenstad 

waren begonnen. 

   

Zwolsman en de opbouw van een vastgoedimperium  

Zwolsman gaf begin jaren zestig in belangrijke mate vorm en richting aan de Nederlandse 

consumptiemaatschappij en dienstverleningseconomie. Hij verwierf begin jaren zestig belangen in 

tientallen hotels, horecagelegenheden en kantoorgebouwen in binnen- en buitenland. Dit portfolio 

was gezien de toenemende vrije tijd en groeiende behoefte aan kantoorruimte een interessante 

76  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 26 maart 1963, ‘Gemeentebegroting 1963’, 523.
77  Ibidem, 533.
78  Ibidem, Handelingen van 6 januari 1964, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 2-4.
79  ‘Wentelgang der planologie?’, Publieke werken: Officieel orgaan van directeuren van gemeentewerken 30, 

nr. 1 (1962) 1-5, 1.
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investeringsoptie voor particuliere beleggers, die met duizenden tegelijk aandelen kochten in de EMS. 

Op de vraag wie zijn opdrachtgevers waren, antwoordde Zwolsman dat hij handelde in naam van het 

algemeen belang.80 Opiniemakers en journalisten portretteerden hem als ‘onbegrepen verschijnsel’ of 

zelfs ‘de moloch omgeven door legenden’.81 De projectontwikkelaar vergeleek zichzelf graag met een 

componist die zijn vleugel niet kon laten staan.82 Voor zijn succes en daadkracht zijn drie verklaringen te 

geven.  

  In de eerste plaats nam de zakenman een voorsprong op de fusiegolf van de jaren zestig door 

reeds in de jaren vijftig zijn bezittingen onder te brengen bij de Verenigde Aannemings Bedrijven 

(later Intervam).83 Met de inzet van prefabricage leverde deze beursgenoteerde bouwonderneming 

een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Nederland. Het conglomeraat telde in 1962 elf 

dochterondernemingen, die tezamen een jaaromzet van zestig miljoen gulden boekten.84 Zwolsman 

reorganiseerde het bouwproces en introduceerde nieuwe typologieën, bouwtechnieken en 

grootstedelijke visies. De snelle en arbeidsbesparende Jackblock-methode stelde de projectontwikkelaar 

in staat om binnen tien werkdagen een verdieping in ruwbouw af te leveren. Bouwplaatsen 

transformeerden dankzij Zwolsman in bouwfabrieken en verticale lopende banden, aldus vaktijdschrift 

Bouw in 1965.85 

  In de tweede plaats verlegde Zwolsman op een gunstig moment zijn activiteiten van bouwen 

in opdracht naar ontwikkelen op eigen initiatief. Dankzij de overname van de Landbank wist hij de 

voorfinanciering van het plan Nervi rond te krijgen, en kon hij in het Spuikwartier op grote schaal 

grondposities verwerven.86 In 1961 en 1962 wist de zakenman met spectaculaire biedingen ook de 

Grondbriefbank en de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (hierna: EMS) te verwerven.87 Tegelijk 

met de expansie van Zwolsman verkeerde de Nederlandse vastgoedmarkt in een jubelstemming. 

De Telegraaf wist de hausse in 1961 moeilijk te duiden, maar constateerde wel dat investeerders als 

Zwolsman bereid waren ongekend hoge bedragen neer te leggen.88 Nadat hij een jaar later de aandelen 

van de EMS in handen kreeg, schoten de beurskoersen van Nederlandse onroerendgoedmaatschappijen 

verder omhoog. De Tijd sprak zelfs van een financiële explosie.89 Het bod zou een sensationele 

uitwerking hebben gehad: ‘Alles wat aan onroerend goed deed denken is op een gouden voetstuk 

geplaatst.’90 De algemene verwachting was dat Zwolsman fundamentele veranderingen teweeg zou 

brengen in het bouwwezen:  

De Landbank heeft een nieuwe fase ingeluid in de bouwactiviteit in ons land. Grote 

financiële combinaties zullen zich meer en meer gaan werpen op de sanering van de 

80  ‘Wij investeren 1,5 miljoen per week’, Elseviers Weekblad, 29 augustus 1964.
81  J. Kassies, ‘Zwolsman en de feestenden’, Maatstaf: Maandblad voor letteren 12 (1964-1965) 353-358, 354; 

‘Een uitgekookte man’, Haagse Post, 7 maart 1964.
82  Archief Instituut voor Beeld en Geluid (hierna: Archief Beeld en Geluid), KRO Brandpunt, uitzending 11 

januari 1964, geraadpleegd op 8 oktober 2013.
83  ‘Het rijk der fabelen: Zwolsman koopt alles’, Haagse Post, 10 februari 1962, 7.
84  Intervam N.V., Jaarverslag 1962 (Den Haag 1963) 9.
85  ‘Jackblock: Een bouwmethode voor hoge gebouwen’, Bouw jrg. 20, nr. 37 (1965) 1357.
86  Van der Eijk, Een handvol Hagenaars, 56.
87  ‘Druk werk bij Zwolsman’, Nieuwe Leidsche Courant, 11 mei 1960, ‘Winst Zwolsman verdrievoudigd’, De 

Waarheid, 14 mei 1960, ‘Zwolsman niet ontevreden’, 11 juni 1960, ‘Steeds meer bedrijven gaan in elkaar op’, 
Het Vrije Volk, 22 februari 1961.

88  ‘Onroerend goed ontroerend goed?’, De Telegraaf, 25 november 1961.
89  ‘Landbank-plannen voor Den Bosch, Tilburg en Egmond’, De Tijd-Maasbode, 3 november 1961.
90  ‘Scherpe koersstijgingen op de lokale aandelenmarkt’, De Tijd-Maasbode, 2 februari 1962.
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stadscentra en op de bouw van grote complexen van winkel- en bedrijfsgebouwen.91 

In de derde plaats, en dit was met name zichtbaar bij de receptie van het plan Nervi, wist Zwolsman 

succesvol te appelleren aan een breed gedeelde vernieuwingsdrang onder bestuurders. Een advertentie 

voor de activiteiten die de EMS ontplooide op de vastgoedmarkt was tekenend: ‘Alleen wie krachten 

concentreert kan bouwen op een schaal die past bij de behoeften en het tempo van de toekomst. Die 

toekomst begint vandáág.’92 In berichten aan zijn aandeelhouders waren beeldverslagen opgenomen 

van negentiende-eeuwse volksbuurten in bezit van de EMS, gepresenteerd als ‘half gesloopte 

krottencomplexen, steeds weer vergrijsde panden, overal waar nieuwe groei is te verwachten. Zij zijn 

er slechts om afgebroken te worden.’93 Dit gold overigens ook voor minder vervallen bouwwerken als 

het Amsterdamse Carré, dat hij wilde laten slopen om plaats te maken voor een winstgevend hotel.94 

Met zijn nationale succes wist Zwolsman in de jaren vijftig en zestig naast Bakker Schut verschillende 

kopstukken van de KVP aan zijn concern te binden, waaronder oud-ministerpresident Louis Beel en oud-

minister Gerard Veldkamp.95  

Schroom voor risico en avontuur (1963-1968) 

Terwijl Zwolsman aan zijn imperium bouwde, leek de komst van het plan Nervi steeds zekerder. Het 

college had de oorspronkelijke bezwaren van buurtbewoners en middenstanders niet ontvankelijk 

of ongegrond verklaard, terwijl de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling het tempo van 

onteigeningen en uitplaatsingen in het Spuikwartier gestaag opvoerde. Nadat hij met de Amerikaanse 

vliegmaatschappij PAN AM en de Centrale Kamer voor Handelsbevordering geschikte huurders had 

gevonden, vroeg Zwolsman op 24 september 1963 de bouwvergunning aan.96 Om groen licht te krijgen 

moest het gemeentebestuur het plan Nervi enkel nog ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie van 

Advies voor de Uitbreidingsplannen van de Provinciale Planologische Dienst (PPD), een ambtelijk orgaan 

dat Gedeputeerde Staten advies gaf over plannen met een regionaal verzorgingsgebied.97  

  Deze ogenschijnlijke formaliteit bleek onverwachts een enorm struikelblok. De commissie 

was in mei 1964 unaniem van oordeel dat het plan ‘desastreus’ zou zijn voor de Haagse binnenstad. 

Gezien de samenstelling van de commissie was dit een opmerkelijk advies: de stedenbouwkundigen 

Sam van Embden en Wieger Bruin waren als grootschalig denkers uitgesproken voorstanders van 

binnenstadreconstructies, terwijl verkeerskundige Johan Kuiper rond deze tijd werkte aan zijn Basisplan 

voor de Utrechtse binnenstad. De verklaring voor hun afkeurende houding ligt mogelijk in de afwijzing 

door het gemeentebestuur van een alternatieve binnenstadreconstructie, die een medewerker van de 

91  ‘Geweldige machtsconcentratie voltrekt zich in bouwwereld’, Het Vrije Volk, 3 november 1961.
92  ‘Bouwen door bundeling van kracht’, Nieuwe Leidsche Courant, 4 januari 1964. 
93  EMS, Bericht aan de aandeelhouders (Den Haag 1966).
94  W. Polak, Vier jaar strijd om Carré (Amsterdam 2012) 20.
95  Zwolsman was voor de katholieken sinds 1946 een belangrijk financier en partijlid, waarbij hij in 1963 zelfs 

het uitzonderlijk hoge bedrag van een kwart miljoen gulden storten in de partijkas zou storten. Zie: J.A. 
Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band II: Heroriëntatie en integratie 1963-1980 (Nijmegen 
2000) 367; Van Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 333.

96  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief Landbank N.V. aan het college’, 5 november 
1962. 

97  Van der Cammen en De Klerk, Ruimtelijke ordening, 119.
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PPD twee jaar eerder had voorgesteld voor het nabijgelegen Bezuidenhout.98  

  De bezwaren van de commissie richtten zich op de aantasting van het stadssilhouet en de 

verkeersaantrekkende werking van het plan. Bovendien zouden bij het college geen duidelijke gedachten 

leven over ‘leefbaarheid’.99 Omdat voltooiing van de ringweg uit het Ontwerpstructuurplan nog 

jaren op zich liet wachten, zouden dagelijks drieduizend forensen dwars door de Haagse binnenstad 

hun weg moeten vinden naar de kantoren in het plan Nervi. De provincie kreeg bijval van de Bond 

Heemschut, die eveneens bezwaar aantekende tegen de bouwhoogte van de kantoortoren. Deze 

monumentenbeschermers hadden eerder al gewaarschuwd voor de esthetische en verkeerskundige 

consequenties van hoogbouw in historische omgevingen, en voorspelden een doemscenario van 

‘onooglijke, onbruikbare en onbereikbare’ binnensteden.100 In een brief aan minister Wim Schut van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stelden de monumentenbeschermers dat aantasting 

van het stadssilhouet onacceptabel was.101  

  De kritiek van de commissie en de Bond Heemschut zette de bestuurders aan tot reflectie 

over de toekomst van de Haagse binnenstad. Reconstructie van het Spuikwartier veranderde in snel 

tempo van een vanzelfsprekendheid in een betwistbare politieke keuze. Na alle haast en urgentie van 

voorgaande jaren en de voorbereidingsbesluiten die het gemeentebestuur had genomen om tot een 

efficiënte vernieuwing te komen, stak de PPD onverwachts een spaak in het wiel van de ontwikkeling. 

Deze tegenwerking bracht voor het gemeentebestuur een moment van respijt. Terwijl Van Linda Nessel, 

Bakker Schut en Zwolsman nog een coalitie hadden gevormd gebaseerd op een programmatische 

ervaring van moderniteit, moest onder Hylkema en Van der Sluijs noodgedwongen de vaart eruit.102  Voor 

de dienst Stadsontwikkeling lagen de zaken eenvoudig. Bang om het momentum kwijt te raken, noemde 

hoofdambtenaar Van der Sluijs het advies van de PPD ‘onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en verwerpelijk’. 
Hij vond het onuitstaanbaar dat ‘buitenstaanders’ zich bemoeiden met het ‘onmiskenbaar spectaculaire’ 
karakter van het plan Nervi. Een centraal stadsdeel dat eigenlijk moest overbruisen van activiteit was in 

zijn ogen verklaard tot een oninteressant en dood element.103 Hoewel het negatieve advies niet bindend 

was, voelde ook Hylkema zich geroepen om zijn visie op de toekomst van de moderne binnenstad te 

verdedigen. De wethouder legde Gedeputeerde Staten in februari 1965 uit waarom juist het Spuikwartier 

middelpunt moest zijn van het moderne leven: 

[…] niet omdat wij menen, dat het spectaculaire karakter van het project of naam en faam 

van zijn ontwerpers zouden moeten leiden tot een kritiekloze aanvaarding, maar in het 

98  ‘Haags wederopbouwplan Bezuidenhout C (station en omgeving) 100 miljoen goedkoper’, Bouw 16, nr. 49 
(1961) 1602-1603; J.J.N Smits, Een of twee stations in onze stad? Het Plan Jokinen, bevattende een visie op 
het Wederopbouwplan Bezuidenhout C en een oplossing van bestaande en toekomstige verkeersproblemen 
in Groot Den Haag (Den Haag 1962) 10.

99  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5426, Brief Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen 
van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland aan directeur van de gemeentelijke dienst van 
de stadsontwikkeling Van der Sluijs (15 mei 1964); NA, Archief Provinciale Planologische Dienst in Zuid-
Holland, inv.nr. 168, Notulen van de vergadering van de Commissie voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-
Holland (18 juni 1965) 4

100  G. Brinkgreve, ‘Het probleem van oude stadskernen’, in: T. Koot (red.), Strijd om schoonheid: 50 jaar 
Heemschut (Amsterdam 1961) 74-80, 80.

101  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief Bond Heemschut aan de Minister van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid (30 augustus 1965).

102  H. Heynen, ‘Architectuur en moderniteit’, in: F. van Peperstraeten (red.), Jaarboek voor esthetica (Tilburg 
2001) 187-199, 188.

103  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5426, Brief Van der Sluijs aan wethouder van stadsontwikkeling 
en huisvesting (30 juli 1964).
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besef dat de dynamiek van onze eeuw vraagt om een proces van ruimtelijke herverdeling, 

waarbij stedebouwkundige en bouwkundige structuren uit het verleden niet altijd kunnen 

blijven prevaleren boven nieuwe ruimtelijke creaties, welke zijn aangepast aan het actuele 

behoeftenschema, het hedendaagse technische niveau en de moderne levensstijl.104 

Passend bij het vertoog van de noodzaak verdedigde Hylkema het plan Nervi als de logische volgende 

stap in het ontwikkelingsstadium van zijn stad. Hierin maakte het verleden onherroepelijk plaats voor 

heden en toekomst.105 De gemeenteraad toonde zich content met deze toekomstgerichte verdediging. 

Volgens de PvdA was het standpunt van de adviescommissie in vergelijking met ontwikkelingen in 

steden als Düsseldorf, Londen en Brussel een ‘volkomen conservatieve benadering’.106 De VVD noemde 

het plan Nervi even belangrijk voor Den Haag als de Van Brienenoordbrug voor Rotterdam.107 Deze 

commentaren tonen hoe de stad in de optiek van bestuurders was verwikkeld in een internationale strijd 

om economische belangen en prestige, maar vooral ook hoe deze vermeende concurrentie hun ervaring 

van de moderniteit vormgaf. 

  Niettegenstaande het negatieve advies van de PPD bleek Gedeputeerde Staten gevoelig voor deze 

economische argumenten van de voorstanders. In een verwerping van het advies bediende de 

Gedeputeerde Staten zich op 4 augustus 1965 van eenzelfde vertoog van de moderniteit als het 

gemeentebestuur: ‘Het silhouet van de stad wordt ook bepaald door schoorstenen van een elektrische 

centrale, gashouders en diverse kantoorgebouwen, van welke bouwwerken er binnenkort nog meer zijn 

te verwachten; het silhouet van alle moderne steden verandert.’108 De provincie schikte zich hiermee 

naar de mars van de vooruitgang en voortdurende veranderlijkheid, waarin het plan Nervi als symbool 

van de moderne diensteneconomie de logische opvolger was van industriële symbolen van vernieuwing.  

  Terwijl de ambtelijke en bestuurlijke molens draaiden, bleven buurtbewoners en 

middenstanders echter bezwaar aantekenen. Hierbij voerden zij voor het eerst nieuwe argumenten aan. 

Zo zouden de reeds voltooide kantoorgebouwen van Zwolsman de ‘doodsheid’ van het stadsbeeld 

accentueren.109 Een lokale meubelfirma haalde een rapport aan dat het ontwerp van Van den Broek en 

Bakema een ‘psychologische barrière’ noemde.110 Hierbij springt in het oog dat de appellanten zich met 

hun bezwaren voor het eerst baseerden op emoties en ervaringen op straatniveau. De kritiek van 

bewoners en middenstanders resoneerde met die van jonge architecten en sociologen, die zich in deze 

periode eveneens gingen verweren tegen de ‘ervaringseffecten’ van functionalistische stedenbouw.111 In 

reactie op de terzijdelegging van het commissieadvies door Gedeputeerde Staten tekende Van Heijningen 

in het najaar van 1965 opnieuw bezwaar aan, dit keer bij de Raad van State.112 Dit was het enige 

104  HGA, Verzameling 1965, no. 63, ‘Plan Houtmarkt-Turfmarkt 1965’ (5 februari 1965) 2.
105  Heynen, Architectuur en kritiek, 20.
106  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 15 februari 1965, ‘Vaststelling Verordening Houtmarkt-Turfmarkt’, 

68.
107  Ibidem, 69.
108  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Brief Gedeputeerde Staten aan college’ (4 augustus 

1965) 4.
109  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief P.A. van Buuren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland (8 april 1965).
110  Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag koopcentrum (Den Haag 1965) 16.
111  Lynch, The image of the city; Mitscherlich, De onherbergzaamheid van onze steden; Wentholt, De 

binnenstadsbeleving en Rotterdam.
112  H. Münkler en H. Bluhm, ‘Einleitung: Gemeinwohl und Gemeinsinn als politisch-soziale Leitbegriffe’ in: 

Ibidem (red.), Gemeinwohl und Gemeinsinn: Historische Semantiken polititischer Leitbegriffe (Berlin 2001) 
9-30, 27.
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bestuursorgaan dat het besluit van Gedeputeerde Staten nog ongedaan kon maken.113 Het bezwaar had 

verstrekkende gevolgen. Hoewel de Raad de argumenten van Van Heijningen over buurtbelangen en 

steriliteit van het nieuwe stedelijk landschap verwierp, trad het orgaan ambtshalve in een algehele, 

tijdrovende beoordeling van het plan Nervi.  

  Nu het plan bij de allerhoogste bestuurlijke instanties was komen te liggen, gingen ook 

ministeries zich bemoeien met het ontwerp. De landelijke overheid wenste geen hoogbouw die 

uittorende boven de regeringsgebouwen rondom de Hofvijver, waarmee zich een nieuwe actor aandiende 

in de discussie. Directeur van de Centrale Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Cornelis de Cler 

sprak zich net als de Bond Heemschut uit tegen hoogbouw in historische binnensteden. Hij riep ‘in het 

belang van toekomstige generaties’ minister Schut op om behoedzaam te zijn bij het toelaten van 

dominerende massa’s in de omgeving van de Hofvijver. Het 70 meter hoge Transitorium, een 

kantoorgebouw van Lucas en Niemeijer dat in hetzelfde jaar gereedkwam, moest volgens De Cler 

voortaan de maximale bouwhoogte bepalen in de Haagse binnenstad.114 In reactie op deze inmenging 

sprak Hylkema van een ‘subjectieve, verontrustende en onaanvaardbare’ observatie.115 Bijgestaan door 

een manshoge maquette verkondigde de wethouder tijdens een uitzending van AVRO Televizier samen 

met Zwolsman dat het plan Nervi onontkoombaar was en de bouw na goedkeuring per direct kon 

beginnen.116  

  De frustratie bij Hylkema en Zwolsman was dan ook groot toen de Raad van State zich op 9 

februari 1968 uitsprak tegen de voorgenomen bouwhoogte van 140 meter. Hiermee vernietigde het 

113  J.M. Kan, ‘De afdeling voor de geschillen van bestuur’ in: R. van Ditzhuyzen en A. van Deursen (red.), Raad 
van state 450 jaar (Den Haag 1981) 195-222, 200.

114  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Brief C. de Cler aan minister W.F. Schut’ (29 november 
1967) 4.

115  ‘Wijziging plan Nervi’, Bouw 22, nr. 51 (1967) 1917; HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief 
college aan Raad van State (22 december 1967).

116  Archief Beeld en Geluid, AVRO Televizier, uitzending 4 januari 1968, geraadpleegd op 8 oktober 2013.
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adviesorgaan het besluit van Gedeputeerde Staten en werd alsnog goedkeuring onthouden aan het plan 

van Zwolsman. Opvallend is echter dat ook de Raad van State de overtuiging uitsprak dat de vernieuwing 

van het Spuikwartier hoe dan ook doorgang moest vinden. Sloop van de ‘ernstig in verval’ geraakte 

bebouwing en cityvorming was nog altijd dringend geboden, aldus het koninklijk besluit.117 Raadsleden 

toonden zich in reactie op de beslissing verbijsterd over de schijnbare ‘willekeurigheid’ van de 

besluitvorming en ‘oeverloze discussies’ over bouwhoogten.118 De consideransen van PPD, Gedeputeerde 

Staten, Raad van State en Kroon hadden in totaal drie jaar kostbare tijd gekost, waarin het plan door 

wijzigende stedenbouwkundige opvattingen en toenemend buurtverzet zijn momentum dreigde te 

verliezen. Vaktijdschrift Stedebouw en Volkshuisvesting sprak dan ook van een proeve voor de 

Nederlandse stadsvernieuwing, waaruit bleek hoe moeizaam de binnenstad van de toekomst tot stand 

kwam.119  

  De discussie over het plan Nervi demonstreert hoe twee conflicterende ervaringen van 

moderniteit aan de basis stonden van de vertogen van noodzaak en wendbaarheid. In Den Haag lieten 

zich in de tweede helft van de jaren zestig drie kampen onderscheiden, die met elkaar in conflict waren 

gekomen over het aanzicht en de betekenis van een moderne binnenstad. Volgens het gemeentebestuur, 

de dienst Stadsontwikkeling, Zwolsman en Gedeputeerde Staten was het onvermijdelijk dat het 

Spuikwartier werd opgenomen in de maalstroom van modernisering. In hun vertoog stonden dynamiek, 

durf en visie centraal, en was het plan Nervi de logische uitkomst van een natuurlijk vernieuwingsproces 

waarin steden zich al eeuwenlang bevonden. Voor het tweede kamp, waarin zich de bewoners en 

middenstanders van het Spuikwartier bevonden, betekende het plan Nervi het einde van hun 

leefomgeving. Het was hen dan ook een wrange gewaarwording dat hun beroep tegen misbruik van het 

algemeen belang de aanzet was voor een bestuurlijke discussie over vorm in plaats van functie. Tenslotte 

ging het derde kamp, met hierin de Raad van State en Bond Heemschut, ervan uit dat de vooruitgang die 

bestuurders en projectontwikkelaars wensten niet per definitie gestalte moest krijgen in de Haagse 

binnenstad. 

  De pers, eerder laaiend enthousiast, kreeg met deze zoveelste vertraging steeds minder 

vertrouwen in een vlotte en succesvolle binnenstadreconstructie. De Tijd karakteriseerde het 

Spuikwartier in 1968 als een buurt die vegeteerde tussen definitief verval en vage wederopbouwplannen, 

met als voorlopig resultaat de kantoordoos van het Transitorium, ‘knarsende trams en stinkende bussen 

richting de stadsranden’.120 Pas nu het stadsdeel vrijwel helemaal was verdwenen, sprak de Haagsche 

Courant van de teloorgang van een stuk stadsschoon.121 Een ‘hoekige chaos’ en ‘wanordelijk 

samenraapsel’ zou het Spuikwartier vervangen, waar de mensen zich zouden voortbewegen tussen 

‘hoogbouwravijnen als muizen door nauwe gangen’.122 In Den Haag leek een gloedvolle toekomst verder 

weg dan ooit tevoren, zeker nu de eerste resultaten tegenvielen. De consensus over het aanzicht en 

functioneren van een moderne binnenstad verbrokkelde in Den Haag door de machinaties van het 

ingewikkelde besluitvormingsproces over de ruimtelijke ordening.  

  Het falen van de stadsvernieuwingsagenda had in Den Haag geen politieke consequenties. Met 

117  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Koninklijk Besluit nr. 27: Vernietiging besluit Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 4 augustus 1965’ (9 februari 1968) 4.

118  Ibidem, ‘Motie Borghols’, 19 februari 1968.
119  ‘Het Nervi-plan in Den Haag’, Stedebouw en Volkshuisvesting 49, nr. 3 (1968) 117-118, 117.
120  ‘Haags toekomstbeeld’, De Tijd, 22 oktober 1968.
121  ‘Nieuwe haven heeft woelig verleden’, Haagsche Courant, 17 mei 1968.
122  ‘Haagse silhouet wordt blokkig’, Haagsche Courant, 3 mei 1969.
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uitzondering van de opkomst van de Boerenpartij vertoonden de uitslagen van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 1966 eenzelfde beeld als voorgaande verkiezingsjaren.123 Het nieuwe 

college was samengesteld uit twee PCG-leden, één KVP-lid, één VVD-lid en twee PvdA-leden, waarbij 

Hylkema aanbleef. Zo moest Hylkema in 1966 vaststellen dat niet de overheid, maar de burgerij de stad 

bouwde en in stand hield.124 Burgemeester Kolfschoten zag in zijn nieuwjaarstoespraak voor 1967 

eveneens een marginale rol weggelegd voor de overheid: ‘Men wekt de schijn de middelen en 

instrumenten bij de hand te hebben om de verwachte ontwikkeling in de voorgenomen richting te 

dirigeren maar verliest daarbij uit het oog dat [Den Haag] een levend organisme is.125 Een jaar later vroeg 

Kolfschoten zich vertwijfeld af wat de taak was van een gemeentebestuur van een stad die aarzelde 

tussen de negentiende en eenentwintigste eeuw: ‘Gaan wij soms gebukt onder een spanning tussen de 

verre visie, waarmee we in de toekomst leven en het werk en leven van vandaag?’126 PvdA-raadslid 

Willem Nuij constateerde in 1968 zelfs ‘schroom voor risico en avontuur’.127 De falende vernieuwing van 

het Spuikwartier maakte de bestuurders onzeker over de toekomst, waarin zij voor zichzelf ook maar 

een kleine rol zagen weggelegd. Hiermee schoven de bestuurders de verantwoordelijkheid gedeeltelijk 

van zich af. 

  Deze bespiegelingen tonen een toenemende onzekerheid, waarin de maatschappelijke 

ontwikkelingen die de toekomst van de binnenstad bepaalden als onvoorspelbaar en onbestuurbaar 

werden ervaren. Tot het moment waarop de Raad van State het plan Nervi afkeurde, konden bestuurders 

en Zwolsman zich nog beroepen op een terugkerend moderniseringsethos, of zoals Berman dit 

123  De Nijs en Van Doorn, ‘In de schaduw van Den Haag’, 91.
124  HGA, Gemeenteblad Handelingen van 23 november 1966, ‘Gemeentebegroting 1967’, 754.
125  Ibidem, Handelingen van 2 januari 1967, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 7.
126  Ibidem, Handelingen van 2 januari 1968, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 4.
127  Ibidem, Handelingen van 18 november 1968, ‘Gemeentebegroting 1969’, 609.
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verwoordt: ‘The developers and devotees of the expressway world presented it as the only possible 

modern world: to oppose them and their works was to oppose modernity itself, to fight history and 

progress, to be a Luddite, an escapist, afraid of life and adventure and change and growth.’128 Bestuurders 

verdedigden het vertoog van de noodzaak op basis van feitelijke moderniseringstendensen en normatieve 

idealen als algemeen belang en economische groei, waarbij zij voornamelijk met elkaar en met hogere 

bestuurlijke instanties in gesprek waren.129 Door de tegenwerking die Zwolsman ondervond kwam de 

coalitie tussen de projectontwikkelaar, Hylkema en Van der Sluijs echter steeds verder onder druk te 

staan. Een omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad kondigde zich aan. Dit betekende 

echter nog geen omslag in het handelen. 

Zwolsman neemt zijn verlies (1968-1970) 

Het plan Nervi verloor in de tweede helft van de jaren zestig duidelijk zijn momentum. Met uitzondering 

van direct getroffenen in het Spuikwartier speelden burgers, in tegenstelling tot in Utrecht en 

Amsterdam, hierbij nauwelijks een rol. De enige buitenparlementaire actie tegen Zwolsman was het werk 

van Provo’s, die bij prikacties in de zomer van 1966 bezwaar aantekenden tegen de exploitatie van de 

Scheveningse pier door een ‘kommersjele big boss’.130 Een structureler probleem dan de buurtprotesten 

en ambtelijke tegenwerking waren de tegenvallende resultaten waarmee Zwolsman vanaf 1964 te 

maken had gekregen. De jaarverslagen lieten zorgwekkende geluiden horen over schaarste op de 

kapitaalmarkt, stijgende rentevoeten en toenemende liquiditeitsproblemen.131 Vanaf 1967 kon Zwolsman 

zijn aandeelhouders geen dividend meer uitkeren. Naast een afnemende kredietwaardigheid was het 

grootste liquiditeitsprobleem een tienjarige hypotheek die hij in 1963 had afgesloten bij de Westlandsche 

Hypotheek Bank. De oplopende rente dwong de bank een jaar later reeds tot terugvordering van 72 

miljoen gulden.132 In de raad gingen door deze financiële perikelen en de rem die de Raad van State had 

gezet op het plan Nervi eind jaren zestig steeds vaker stemmen op om met Zwolsman te breken. 

  Zwolsman kreeg van Hylkema een laatste kans, mits Nervi terug ging naar de tekentafel 

voor een ontwerp dat de maximale bouwhoogte zou respecteren. Een klein jaar na wegstemming 

door de Raad van State kon Zwolsman in december 1968 een lager ontwerp presenteren, dat ten 

koste van schouwburg en winkelvoorzieningen en omwille van de winstgevendheid bijna 20 procent 

meer kantoorruimte en een ruime verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen bevatte.133 De Haagse 

welstandscommissie, die enthousiast was over de oorspronkelijke conceptie, verwierp het alternatieve 

plan resoluut.134 Hylkema en Van der Sluijs waren het opvallend eens met dit oordeel en berichtten 

Zwolsman dat zij het oorspronkelijke ontwerp tot de hoogste instanties hadden willen verdedigen, maar 

dat het nieuwe plan door zijn ‘onmenselijke’ structuur de schaal van de binnenstad ‘kapotsloeg’.135 De 

projectontwikkelaar reageerde met bittere teleurstelling. Het kostte hem naar eigen zeggen grote moeite 

128  Berman, All that is solid melts into air, 313.
129  Vermeijden, Stedelijke vernieuwing, 7.
130  IISG, Archief Lynx, inv.nr. ZF48301, ‘Strandaktie geslaagd’, Lynx nr. 1 (1966).
131  EMS, Jaarverslag over het boekjaar 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 van de Exploitatie 

Maatschappij Scheveningen (Den Haag 1964-1971).
132  ‘Mijn beleid is aanvaard’, Haagse Post, 12 oktober 1968; ‘Half Nederland schopt tegen mij aan’, Haagse Post, 

19 oktober 1968; ‘Zwolsman heeft zich uit de markt gemanoeuvreerd’, Vrij Nederland, 9 november 1968.
133  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Van der Sluijs aan college (24 december 1968).
134  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Welstandscommissie aan het college (15 januari 

1969).
135  Ibidem, Concept brief Wethouder van Huisvesting en stadsontwikkeling aan Exploitatie Maatschappij 

Scheveningen (9 januari 1969).
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om enig begrip op te brengen voor deze nieuwe belemmering.136  

  Het geduld van het gemeentebestuur was op. De raadsvergadering van 14 april 1969 was het 

begin van het einde van de coalitie van Zwolsman en het gemeentebestuur. De KVP stelde dat haar 

enthousiasme voor ‘een eigen Hoog Catharijne’ was omgeslagen in een ‘mineurstemming’.137 PvdA-

raadslid en toekomstig wethouder Nuij had lering getrokken uit de falende samenwerking: ‘De weg naar 

de stad van de toekomst voert door een jungle, door een oerwoud van allerlei verwarde verhoudingen.’138 

Naar aanleiding van de raadsvergadering stuurde het gemeentebestuur Zwolsman een nota met eisen 

en voorwaarden waaraan zijn projecten in voorbereiding en aanbouw moesten voldoen.139 Woedend 

stelde de projectontwikkelaar dat hij gezien zijn ondernemend enthousiasme een heel andere houding 

had verwacht.140 In een tegennota berekende hij dat zijn concern voor meer dan 350 miljoen in Den 

Haag had geïnvesteerd, waarmee hij belangrijke impulsen zou hebben gegeven aan het economisch en 

cultureel klimaat. Terecht stelde hij dat niet de EMS, maar een weifelende overheid de vooruitgang had 

gedwarsboomd.141  

  De publiek-private samenwerking was voor alle betrokkenen uitgelopen op een frustrerende 

teleurstelling. Om toch tot een succesvolle reconstructie van het Spuikwartier te komen, opperde 

Hylkema een financieringsconstructie gedragen door EMS en ABP.142 Zwolsman liet al snel blijken 

niet geïnteresseerd te zijn: ‘De EMS kan en wenst, zoals iedere zakelijke onderneming, geen risico’s te 

aanvaarden, die uitsluitend het gevolg zijn van het bestuursbeleid.’143 Na deze kille boodschap kwam hij 

in april 1970 een koopsom van 13,5 miljoen gulden overeen voor zijn percelen in het Spuikwartier. Na 

vijftien jaar planvorming liet Zwolsman het Spuikwartier achter als een kale vlakte. De problemen bij 

de EMS dwongen hem uiteindelijk tot aftreden als president-directeur. Door complicaties opgelopen bij 

een verkeersongeval was Zwolsman van 1974 tot zijn overlijden in 1988 gedwongen rust te houden. Zijn 

bezittingen in Scheveningen verkocht hij noodgedwongen aan Bredero.144  

  Na de uitverkoop sleet de reputatie van Zwolsman als commercieel genie. In verbitterde 

terugblikken op zijn hoogtijdagen liet hij een typisch ondernemersgeluid horen: Nederland was te 

klein gebleken voor zijn plannen.145 Achteraf was hij liever naar de Verenigde Staten geëmigreerd: ‘Je 

bent overgeleverd aan colleges en al die ambtelijke rommel eromheen. Je kunt nergens iets gewoon 

gaan bouwen. De overheid bestaat uit kleine mannetjes en krentenwegers.’ Aan de andere kant van de 

Atlantische Oceaan zouden zijn karaktereigenschappen en ambities wel tot hun recht zijn gekomen: 

‘Dadendrang is een vorm van authenticiteit. Het heeft te maken met avontuur, heerszucht, ijdelheid. Je 

hebt mensen, die barsten van de ambities, maar dat wordt kapotgemaakt door de ambtenaren.’146 

136  Ibidem, inv.nr. 5429, ‘Vergadering college inzake Nervi-plan II’ (4 februari 1969).
137  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 14 april 1969, ‘Verschillende voorstellen’, 130.
138  Ibidem, 135.
139  HGA, Verzameling 1970, no. 79, ‘Relatie tussen de gemeente en het EMS-concern’ (13 februari 1970) 2.
140  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Brief EMS aan het college (28 januari 1970) 1.
141  Ibidem, Brief EMS aan het college (16 februari 1970) 3.
142  Ibidem, Notulen overleg stuurgroep (17 maart 1970) 2.
143  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Brief EMS aan het college (25 maart 1970) 2.
144  ‘Reinder Zwolsman: Scheveningen heb ik veel te goedkoop moeten verkopen’, Elsevier Weekblad, 16 

januari 1982.
145  ‘De laatste meesterzet van Reinder Zwolsman’, Vrij Nederland, 28 januari 1978.
146  ‘Reinder Zwolsman: Geld verdienen, daar is niks aan. Je kunt het nog eerlijk doen ook’, Nieuwe 

Rotterdamse Courant, 13 januari 1973. 
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Op zoek naar evenwicht en kwaliteit (1970-1973)  

Rond 1970 zou de modernisering in de ervaring van de Haagse bestuurders een reflexieve wending 

nemen. Hoewel de noodzaak van doortastend en snel ingrijpen in hun optiek dezelfde bleef, 

bleek accommodatie van modernisering in de binnenstad steeds ingewikkelder.147 De centrale 

moderniseringsprocessen van de jaren zestig – suburbanisatie, motorisering en cityvorming – keerden 

zich met de falende stadsvernieuwing en het ontstaan van actiegroepen tegen zichzelf.148 Het vertoog 

van de dienst Stadsontwikkeling en Zwolsman verloor hierdoor in de optiek van journalisten en 

raadsleden zijn overtuigingskracht. Op het moment van de burgerprotesten waren echter reeds zoveel 

voorbereidingsbesluiten en plannen waren gemaakt, dat een weg terug in de optiek van bestuurders 

kostbaarder en moeilijker verdedigbaar was.

Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke discussies duurde niet alleen het verval van het 

Spuikwartier voort. De Haagse binnenstad had gedurende de jaren zestig onder toenemende druk 

van zowel motorisering als cityvorming gestaan, terwijl binnenstadbewoners in steeds groteren 

getale naar de provincie trokken. De dienst Stadsontwikkeling constateerde in 1969 dat een sociale 

en stedenbouwkundige minachting van het oude woningbestand was ontstaan, resulterend in een 

‘desintegratie’ van het leefmilieu.149 Het aantal motorvoertuigen was tussen 1960 en 1967 bijna 

verdubbeld, waarbij de verkeersintensiteit met 46 procent toenam. Het aantal kantoorbanen in de regio 

steeg in dezelfde periode van 173.600 naar 187.000.150 Volgens een vergelijkend onderzoek uit 1969 was 

door de opkomst van winkelcentra binnen het tijdsbestek van enkele jaren een einde gekomen aan het 

eeuwenlange monopolie van de Haagse binnenstad.151 Tussen 1960 en 1980 verruilden uiteindelijk bijna 

honderdduizend inwoners de stad voor het groen, waarbij Den Haag verhoudingsgewijs tweemaal 

zoveel inwoners verloor als Amsterdam.152 Dit was vooral ook problematisch omdat iedere tienduizend 

inwoners minder, een korting van drie miljoen gulden op de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds 

betekende.153  

  Zwolsman had gefaald, maar de dienst Stadsontwikkeling had onderwijl doorgewerkt aan visies 

waarin het faciliteren van modernisering nog steeds de enige mogelijkheid scheen. De ambtenaren 

wilden met een nieuw Structuurplan hun vakgebied verder verwetenschappelijken, waarmee zij een 

rekening wensten te verheffen met de chaos en verwarring die was ontstaan door de versnelling van 

maatschappelijke ontwikkelingen: ‘Het structuurplan moet dienen als bewijs, dat de stedebouwkundige 

activiteiten van onze gemeente niet voortvloeien uit opportuniteit, maar hun grondslag vinden in 

welbepaalde maatstaven en in een duidelijke systematiek’.154 De hiertoe opgerichte Werkgroep Den 

Haag, met minister Schut, wethouders, ambtenaren van Rijk, provincie en gemeente, kwam vanaf eind 

1967 regelmatig bijeen om de toekomstige ontwikkeling van de stad te bespreken. Hun overleg was 

147  Beck, Bonss en Lau, ‘The theory of reflexive modernization’, 23.
148  Beck, ‘The reinvention of politics’, 6.
149  HGA, Verzameling 1969, no. 570, ‘Toekomst van het Haagse oude woningbestand’, 1. 
150  HGA, Verzameling 1967, no. 528, ‘Verkeerscirculatieplan 1967’, 4.
151  J. Gantvoort, Winkelcentrum versus stadscentrum. Verslag van een in 1967 gehouden vergelijkend 

onderzoek in het Haagse stadscentrum en in het winkelcentrum ‘In de Bogaard’ te Rijswijk (Delft 1969) 
96; ‘De aantrekkingskracht van het winkelcentrum “In de Bogaard” te Rijswijk vergeleken met die van het 
Haagse stadscentrum’, Stedebouw en Volkshuisvesting 50, nr. 10 (1970) 385-395.

152  K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 46.
153  Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 177.
154  HGA, Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1112, Brief hoofd afdeling 

Stadsontwikkeling en Huisvesting aan de directies van de gemeentelijke dienst van de Stadsontwikkeling en 
van de gemeentelijke dienst voor de Volkshuisvesting (19 september 1966).
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bedoeld om een einde te maken aan de groeiende onzekerheid, die onder andere het gevolg was van trage 

totstandkoming van de vernieuwing in het Spuikwartier. 

  Doel van de Werkgroep Den Haag was niet langer om een visionair beeld te ontvouwen, maar 

om een klimaat te scheppen waarin ‘gewenste maatschappelijke activiteiten’ tot ontplooiing konden 

komen. Den Haag zou een modern stedelijk milieu ontberen, was te ‘dorps’ en kende in de periferie 

teveel objecten die om ideële en praktisch-organisatorische redenen eigenlijk thuishoorden in de 

binnenstad. In het Spuikwartier moest een nieuw stuk binnenstad verrijzen dat alle bevolkingslagen en 

leeftijdsklassen zou ‘confronteren’ met nieuwe cultuuruitingen, consumentenproducten en ideeën.155 Het 

stadsdeel moest in haar afwisseling ‘imponeren en verrassen’, en zou gedijen bij menselijke interactie 

en ontmoetingen.156 Het verschil met eerdere stedenbouwkundige maatregelen en nota’s was de nadruk 

op sociaal-culturele aspecten en persoonlijke binding aan de eigen leefomgeving, in plaats van zuiver 

economische groei.  

  De bijeenkomsten van de Werkgroep Den Haag legden de basis voor een nieuw 

Ontwerpstructuurplan, dat in het najaar van 1970 gereedkwam. Inhoudelijk was het plan voornamelijk 

een wetenschappelijke onderbouwing van de uitgangspunten in het Structuurplan uit 1957.157 Het verschil 

was dat het gemeentebestuur de bevolking nu uitnodigde voor een inhoudelijke discussie, temeer omdat 

de burger zich in toenemende mate zou interesseren voor ruimtelijke ordening, waarvan de protesten 

vanuit het Spuikwartier een voorbeeld waren. Terwijl onzekerheid over de toekomst van de binnenstad 

eerder was geformuleerd vanuit de snelheid waarmee moderniseringstendensen zich voltrokken, lag 

de nadruk nu op de kloof tussen burgers en bestuurders die deze ontwikkelingen teweeg zou hebben 

gebracht. Wanneer de ruimtelijke ordening niet zou beantwoorden aan menselijke maten zouden grote 

maatschappelijke spanningen ontstaan, aldus het Ontwerpstructuurplan.158 Een toenemende welvaart 

mocht niet langer in conflict komen met welzijn.  

  Het Ontwerpstructuurplan stelde de ultieme vraag: Was een stedelijke concentratie in de 

toekomst nog wel de juiste samenlevingsvorm? Dat was enkel mogelijk als burger hun binnenstad 

zouden omarmen. Terwijl het suburbane gezin zich gedurende de jaren zestig had afgesloten voor 

buurman, buurt en wijk, ontstonden in de binnenstad de hearing, teach-in en happening: ‘Het is 

of men het forum, de centrale ontmoetingsplaats weer op een of andere wijze en in een andere 

vorm zoekt.’159 In de binnenstad konden burgers nog een veelvoud aan belevenissen en indrukken 

ondergaan, aldus het rapport. De paradox was dat de ambtenaren dachten een veelzijdige, compacte en 

voetgangersvriendelijke ontmoetingsplek te kunnen combineren met economische schaalvergroting 

en mobiliteit. Van toekomstvoorspellingen zouden zij zich voortaan echter onthouden. Prognoses 

maken was ondoenlijk en extrapolatie van waargenomen ontwikkelingen onverantwoord. Periodieke 

herbezinning en fasegewijze uitvoering waren het nieuwe mantra van de dienst Stadsontwikkeling, 

waarbij overleg met de burgers voorop moest staan.160  

  Het Ontwerpstructuurplan kwam gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 

gereed en was direct onderwerp van discussie, zowel binnen als buiten de gemeenteburelen. Anders dan 

155  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5617, Eerste rapport van de Werkgroep Den Haag (20 december 
1967) 10.

156  Ibidem, ‘De toekomst van Den Haag. Groen regeringscentrum aan zee’ (1968) 8.
157  Provoost, ‘De grenzen van de metropool’, 157.
158  Structuurplan voor ’s-Gravenhage: Beschrijving (Den Haag 1970) 7.
159  Ibidem, 20.
160  Ibidem, 22; 89.
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de verkiezingen van 1962 en 1966 maakten deze verkiezingen wel een verschil. Met de nieuwe wethouder 

voor Stadsontwikkeling, voormalig directeur van de PTT en PvdA-raadslid Willem Nuij, leek een nieuw 

tijdperk aan te breken. Hij onderkende de tergende onzekerheid waarmee stadsvernieuwing gepaard 

ging en had eerder al aangegeven de binnenstad met de ‘uiterste voorzichtigheid’ te willen behandelen.161 

Nuij vond tegenover zich een verjongde gemeenteraad, waar D’66 en de Kabouterpartij respectievelijk 

drie en twee raadszetels bezetten. Beide fracties streden voor meer inspraak, beter openbaar vervoer 

en goedkope woningen.162 Deze alternatieven waren in overeenstemming met de kritiek die het 

Ontwerpstructuurplan tussen 1970 en 1972 kreeg vanuit de Haagse bevolking. Ook de lokale afdeling van 

Dolle Mina hekelde het gebrek aan duidelijkheid en inspraak.163 Belangengroep Sanering en Woningnood 

sprak van duizenden Hagenaren die in mensonwaardige woontoestanden moesten ‘vegeteren’ in een 

‘onttakelde en ontvolkte’ stad.164 De PSP en PPR keerden zich tegen de dienst Stadsontwikkeling: ‘Een 

gevoel dreigt de overhand te krijgen, dat men als individu, maar ook als partij nauwelijks opgewassen is 

tegen het gemeentelijk apparaat, met zijn talloze ambtenaren en deskundige adviseurs.’165  

  De actiegroep die in 1970 al deze kritiekpunten tot een synthese bracht was ‘Dooievaar’, een 

woordspeling op het Haagse stadswapen en de dodelijke resultaten van het stadsvernieuwingsbeleid. 

Volgens bouwkundestudenten Hans van Beek, Leo Hamer, Jan Ledderhof en Ary van der Stelt, allen 

studenten van professor Carel Weeber, moest de binnenstad een democratisch en milieuvriendelijk 

samenlevingsverband zijn met voorrang voor openbaar vervoer, fietser en voetganger. Dat de bevolking 

nu eenmaal voor de auto had gekozen was naar inzicht van Dooievaar een bestuurlijke drogreden 

die getuigde van weinig vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving.166 De studenten en 

actievoerders formuleerden hun doelstellingen vanuit een negatieve ervaring van de eigen leefomgeving. 

Zij wilden daarbij een einde maken aan milieuvervuiling, stedelijke desintegratie en vervreemding door 

‘onmenselijke’ instituten. Met behulp van suggestieve fotomontages van de ambtelijke volzinnen uit 

het Structuurplan maakte Dooievaar de ruimtelijke gevolgen van binnenstadreconstructies tastbaar op 

buurtniveau.167 Hiermee bracht de actiegroep beleidsvoornemens van de tekentafels naar de voordeuren: 

Indien we als theoretische polen onder de eigenschappen van de mens veronderstellen de 

individuele, egocentrische instelling tegenover de collectieve, sociale instelling, en daarnaast 

veronderstellen dat laatstgenoemde onze eigenlijke positie is, dan slaat de balans door naar 

eerstgenoemde. Deze instelling werkt met een verdelend denken, zonder een bewustzijn van de 

totaliteit, met een streven naar het benadrukken van de eigen situatie, losgekoppeld van ruimere 

belangen en verantwoordelijkheden.168

161  HGA, Archief gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1112, Toespraak 
wethouder Nuij (1970) 20; Ibidem, Gemeenteblad, Handelingen van 18 november 1968, ‘Gemeentebegroting 
1969’, 609.

162  De Nijs en Van Doorn, ‘In de schaduw van Den Haag’, 93.
163  Structuurplan voor ’s-Gravenhage. Reacties, Brief Dolle Mina aan dienst Stadsontwikkeling, 6 oktober 1971. 
164  Ibidem, Brief belangengroep Sanering en Woningnood aan college, 25 november 1970. 
165  Ibidem, Brief PSP-Roetraad aan college, 22 december 1971 en Nota Haags struktuurplan van de PPR-

Werkgroep Verkeer, 19 december 1972.
166  R. Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 191.
167  Archief Hans van Beek, Werkgroep Dooievaar, Integratie Participatie. Samenvatting studie 1970-1972 

(Rotterdam 1972) 2.
168  Ibidem, 8.
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Ondanks zijn reputatie als technocraat was directeur van de dienst Stadsontwikkeling Van der Sluijs 

gevoelig voor deze kritiek. Op zijn advies besloot Nuij in het voorjaar van 1972 om raadsbehandeling 

van het Ontwerpstructuurplan achterwege te laten.169 De wethouder vond dat de bevolking het plan 

veel te serieus nam.170 Nuij bleek hiermee vatbaar voor het gedachtegoed van Dooievaar en andere 

criticasters: ‘Twintig jaar geleden was je een hele vent als je een stad maakte voor de auto. We denken 

nu aan het milieu, aan de woonomgeving, aan het gebruik van de stad door de mens.’171 Dooievaar vulde 

dit vertoog, waarin modernisering van de binnenstad geen bittere noodzaak maar een politieke keuze 

was, verder aan. De belangrijkste reden dat de dienst Stadsontwikkeling met verouderde concepties 

bleef werken, was volgens de actiegroep omdat de gemeenteraad in voorgaande jaren vrijwel geen enkele 

stadsvernieuwingsnota aannam. 

  De intrekking van het Ontwerpstructuurplan maakte echter nog geen einde aan het 

kennismonopolie van de dienst Stadsontwikkeling. Volgens Dooievaar was betrokkenheid van burgers 

onmogelijk zonder publieke bewustwording. Hagenaren moesten dan ook leren mee te denken over 

de toekomst van hun binnenstad. De Haagsche Courant bood de actiegroep in de jaren zeventig 

een publicatiepodium, en in het najaar van 1974 verscheen een kritische artikelenreeks over de 

pogingen tot binnenstadreconstructie, die zou hebben geleid tot ‘sociale desintegratie, gevoelens van 

vereenzaming, apathie’ en zelfs ‘agressiviteit’.172 Volgens de actievoerders was Den Haag ernstig ziek. 

Het verkeerswegenstelsel was een ‘voortwoekerend kankergezwel’ dat ‘grove amputaties’ en ‘lelijke 

littekens’ had veroorzaakt. De werkwijze van de dienst Stadsontwikkeling zou getuigen van ‘autoritaire 

vakidioterie’, vergelijkbaar met de handelingen van een dwaze kinderarts.173 Ondanks veelbelovende 

partijprogramma’s verstrekte het gemeentebestuur geen nieuwe opdrachten aan de ambtenaren, die 

daarom op oude leest doorwerkten en Den Haag opscheepten met producten van achterhaald denken.174  

  De omslag die zich aankondigde in het denken over de binnenstad was in Den Haag in 

belangrijke mate het gevolg van economische ontwikkelingen, bleek uit de nota Nieuw Evenwicht 

(1973). De nota was een substituut voor het tweede Ontwerpstructuurplan en een bevestiging van de 

stedelijke krimp die het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in hetzelfde jaar had voorspeld.175 Den 

Haag moest kiezen tussen een topzware binnenstad met een imago van internationale betekenis, of een 

amorfe stedelijke structuur en provinciaal aanzien.176 Deze formulering van het dilemma leek Nuij en 

Van der Sluijs geen keuze te laten, maar in plaats van een proactieve houding besloten zij zich met Nieuw 

Evenwicht schrap te zetten voor verder verval: ‘Steeds duidelijker wordt, dat ook in de moderne westerse 

maatschappij een stad eerst een periode van groei kent, waarna haast onvermijdelijk een periode van 

teruggang volgt.’177  

  Van een radicale omslag was in Den Haag dus geen sprake. De bestuurders moesten in de jaren 

zeventig op zoek naar een manier om de erfenis van de jaren zestig een plek te geven. Om dit te doen 

169  HGA, Archief gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1558, Brief Van der 
Sluijs aan Nuij (4 mei 1972).

170  ‘Structuurplan wordt te serieus genomen’, Nieuwe Haagsche Courant, 14 februari 1972.
171  ‘Gat moet in de tachtiger jaren gevuld zijn’, Haagse Courant, 5 juli 1972.
172  ‘Scheiding van functies fataal voor leefmilieu’, Haagsche Courant, 21 september 1974. 
173  ‘Zieke stad heeft behulpzame dokters nodig’, Haagsche Courant, 28 september 1974. Zie voor de 

oorsprong van deze organische beeldspraak: R. Sennett, Flesh and stone (New York 1994) 257-265.
174  ‘Ambtenaren hollen door waar de raad al lang ho had moeten roepen’, Haagsche Courant, 5 oktober 1974.
175  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 190.
176  Nederlands Economisch Instituut, De ontwikkeling van de Haagse economie op lange termijn: Planning for 

decline (Rotterdam 1973) 17.
177  Nieuw evenwicht: Een reactie op het N.E.I.-rapport ‘Planning for decline’ (Den Haag 1973) 5. 
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moest Den Haag op zoek naar een ‘flexibel evenwicht’. Volgens de doelstellingennota Stedebouwkundige 

Kwaliteit (1973) mocht vernieuwing niet langer een doel op zich, maar een proces zijn. Alleen dan kon 

het gemeentebestuur adequaat reageren op de baaierd van grootstedelijke problematiek: ruimtegebrek, 

woningnood, bevolkingsafname, vergrijzing, afnemende werkgelegenheid, congestie, verpaupering en 

slijtage. Voor de binnenstad waren de doelstellingen versterking van de woonfunctie en handhaving 

van de menselijke maat, mogelijk gemaakt door voetgangersgebieden en afsluitingen voor doorgaand 

verkeer.178 De ambtenaren hanteerden bij de formulering van deze doelstellingen onwennig een nieuw 

vocabulaire waaruit een zintuiglijke stedelijke ervaring sprak. Zo was het leefklimaat ‘de stoffelijke 

en onstoffelijke omgeving waarin de mens leeft. Het heeft te maken met mensen en ruimte. Het wordt 

bepaald door onderlinge relaties.’179 Levendigheid kwam volgens de nota tot stand door inwoners met 

cultureel kapitaal, reden waarom gewerkt moest worden aan terugkeer van de welvarende mens, die zich 

in de binnenstad kon onttrekken aan beroepsverband en gezin om zich opgenomen te voelen in ‘het leven 

van de stad als geheel, de drukte en het gewoel.’180  

  Nieuw Evenwicht en Stedebouwkundige kwaliteit waren exemplarisch voor een nieuw dominant 

vertoog van de moderniteit. Dat bleek ook tijdens de raadsbehandeling op 28 januari en 19 augustus 

1974. De nota’s waren volgens Van der Sluijs een geloofsbelijdenis in de functie van binnensteden als 

broedplaatsen en ontmoetingspunten. Dit was een bevestigend antwoord op de vraag of de stad als 

verschijningsvorm en cultureel fenomeen nog wel toekomstwaarde had in Nederland. Hiertoe moest de 

binnenstad volgens Van der Sluijs een thuisgevoel creëren:

Het laat zich haast niet nader aanduiden. Het is een heel sterk gevoelsmatig iets. Een ieder kan 

voor zichzelf nagaan, wat het betekent als men zich thuis voelt en het gevoel heeft dat de stad 

en alles wat daartoe behoort – dat is het hele samenstel, de hele sfeer, alles wat tot het stedelijk 

leven behoort – weerklank heeft.181  

In deze vaag geformuleerde aanklacht tegen vervreemding weerklinken duidelijk de ideeën van 

Dooievaar. Van der Sluijs onderkende dat de toekomst in nevelen gehuld bleef en was daarom groot 

voorstander van een integraal en normatief toekomstdenken. Ook hier resoneerde het gedachtegoed van 

Dooievaar. Ondanks deze goede wil stond de erfenis van de jaren zestig de dienst Stadsontwikkeling in 

de weg. Van der Sluijs moest toegeven dat in uitvoering genomen werken als het ringwegenstelsel zich 

moeilijk lieten wijzigen of stilleggen.182 Desondanks toonde de gemeenteraad zich verheugd over zijn 

nieuwe werkwijze, of zoals de raadsfractie van de PvdA deze omschreef: ‘Vanaf het structuur volgen, 

waar wij ons in grote lijnen aanpasten, gaan wij naar een poging tot structuur vormen, het tevoren 

bedenken wat kan en niet kan, wat je wel en wat je niet wilt.’183 Ook Nuij zag grote voordelen in de 

nieuwe toekomstbenadering van de Haagse binnenstad: ‘Wij moeten doorgaan met het maken van wat 

meer beschouwende, algemene nota’s. Daaruit kan voor het college de zekerheid ontstaan, dat het werkt 

in een geest die u kunt delen.’184

178  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 192-193.
179  Ontwerp Doelstellingennota (Den Haag 1973) II.
180  Ibidem, 1; 47; 56.
181  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 28 januari 1974, ‘Bespreking ontwerp-nota’s “Stedenbouwkundige 

Kwaliteit”, “Nieuw Evenwicht” en “Verkeers- en Vervoersstructuur Haagse Binnenstad”’, 40.
182  Ibidem, 39-43.
183  Ibidem, 289.
184  Ibidem, 297.
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De omslag in de praktijk (1970-1980)  

In Den Haag kwam de omslag minder radicaal dan in Utrecht of Amsterdam. Hier kwamen de 

beleidswijzigingen geleidelijk en is geen duidelijk breekpunt aan te wijzen. Om te begrijpen wat er in 

Den Haag in de jaren zeventig gebeurde, is het nodig om nogmaals kort te focussen op het Spuikwartier. 

Na de breuk met Zwolsman was de buurt kaal en leeg achtergebleven. Om toch tot een oplossing te 

komen, kreeg architect Jan Bart Lucas in februari 1970 opdracht om het Spuikwartier van een nieuwe 

invulling te voorzien: het plan ‘de Nieuwe Hout’. Dit was een ideeënschets voor een voetgangersgebied 

met 8000 werkplekken, 3500 parkeerplaatsen, aanleg van een semimetro en aansluiting op de 

nabijgelegen ringweg, waarbij de levendigheid moest komen van 300 luxe woningen, een sporthal, 

ijsbaan, groenvoorzieningen en een klein aantal winkels.185 De Nieuwe Hout was volgens Lucas een 

verzameling ‘vrijblijvende gedachten’ die projectontwikkelaars en beleggers naar eigen inzicht mochten 

interpreteren, waarbij de verschillende planonderdelen elkaar moesten stimuleren en ondersteunen.186 

De onzekerheid over de toekomst was hiermee in planvorm gegoten.  

  Het is opvallend dat Den Haag in 1970 nog een binnenstadreconstructie lanceerde gemodelleerd 

naar Hoog Catharijne. De gelijkenissen kwamen terug in de verhoogde voetgangersplateaus, de manier 

waarop het complex net als in Utrecht de barrièrewerking van een Centraal Station wilde afzwakken 

en de gematigde functiemenging. Hoewel Lucas gekozen had voor een schakering van winkelen, wonen 

en ontspannen, lag de nadruk dankzij de acht 70 meter hoge kantoorgebouwen op dienstverlening. De 

grootste overeenkomst met Hoog Catharijne lag echter in de voorgestelde ontwikkeling en financiering 

van het complex. De ideeënschets was bedoeld om het groeiende leger projectontwikkelaars in 

Nederland enerzijds te prikkelen, en hen anderzijds te dwingen volgens een vooraf opgelegd stramien 

te werken. Het was echter nog maar de vraag of Den Haag wel behoefte had aan tienduizenden extra 

vierkante meters kantoorruimte, aldus de gemeenteraad in november 1970.187 De angst bestond dat het 

Spuikwartier in de avonduren uitgestorven zou raken. Omdat de moderne mens nu eenmaal liever voor 

de televisie dan op straat tijd doorbracht, was dit volgens Lucas een voldongen feit.188  

  Anders dan bij de presentatie van het plan Nervi was de kritiek op de Nieuwe Hout massaal en 

eensluidend. De enige positieve geluiden kwamen van Stedebouw en Volkshuisvesting en de RPD, die het 

plan een goed voorbeeld noemde van functiemenging en flexibiliteit in vormgeving en maatvoering.189 

De overige commentaren wezen juist op de tekortkomingen van een functionalistische stedenbouw. De 

plannen van Zwolsman zouden een bloeiende volksbuurt hebben weggevaagd, waar nijvere ondernemers 

en ambachtslieden onontbeerlijke diensten verleenden aan de Haagse burgerij. Het gemeentebestuur 

kon dit falen niet camoufleren met kapitaal verslindende prestigeobjecten.190 Ook buurtadvocaat Van 

Heijningen liet weer van zich horen. De Nieuwe Hout dreigde een ruilhart te worden met grote kans 

op afstotingsverschijnselen: ‘Een levendig stadscentrum, waar spontaan boekenstalletjes, boetiekjes, 

ruilbeurzen voor postzegels en sprekershoeken ontstaan, is alleen denkbaar in een harmonisch gegroeid 

middelpunt, doch zal zeker niet ontstaan op de wijze die men nu wil voorstellen.’191 Hoewel Van der 

185  ‘Tussen Staatsspoor en Spui’, Bouw 25, nr. 8 (1970) 321-322, 321.
186  ‘Haagse luchtspiegelingen’, Wonen TA/BK, nr. 14 (1976) 5-21, 7.
187  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 23 november 1970, 611.
188  ‘Tussen Staatsspoor en Spui’, Bouw 25, nr. 8 (1970) 321-322, 322.
189  ‘De Nieuwe Hout: Vernieuwingsplan voor een deel van de Haagse binnenstad’, Stedebouw en 

Volkshuisvesting, nr. 4 (1970) 133-137, 133; Rijksplanologische Dienst, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 100.
190  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Van Heijningen aan gemeenteraad (1 april 1970).
191  Ibidem, Brief Van Heijningen aan gemeenteraad (16 februari 1970).
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Sluijs zijn denkbeelden over de toekomst van de Haagse binnenstad had bijgesteld, wenste hij inzake het 

Spuikwartier geen concessies te doen aan. Hij negeerde de herhaalde ‘brutaliteit’ van Van Heijningen 

en getuigde van eenzelfde smetvrees als zijn voorganger Bakker Schut door de ‘onontbeerlijke diensten’ 
waar de advocaat van sprak te ridiculiseren: ‘Die doen in het schijnsel van de rode lampjes die hier 

brandden, nogal merkwaardig aan.’192  

 De pers reageerde evenals Van Heijningen met stedenbouwkundige kritiek en nostalgische 

bespiegelingen. Bouw noemde de Nieuwe Hout een groot doek voor het bloeden.193 Architecten als Lucas 

moesten maar eens met oplossingen komen voor contemporaine vraagstukken in plaats van plannen die 

het onmiddellijk voorstellingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel van derden te buiten gingen.194 

De extrapolatie van contemporaine leef- en werkpatronen zou nog steeds een gevaarlijke liefhebberij 

zijn van planologen. Kwamen mensen in de toekomst nog wel samen om zaken te doen? De Nieuwe Hout 

probeerde het zakendistrict dan wel te vermenselijken, maar ging nog steeds uit van het ‘bijeenbrengen 

van kantoorruimten voor kantoormensen, bereikbaar voor bezoekende zakenmensen’, aldus Bouw. 

Het ideaalbeeld van de moderne binnenstad was voor het vaktijdschrift getransformeerd tot een 

onmenselijk bitter schrikbeeld: ‘De macrowereld zal dan hier en daar langs loopbruggen wel stromen 

mensen uitspuwen, maar die gaan verloren in de afmetingen van hun omgeving.’195 Vaktijdschrift TABK 

voorspelde een levenloos gebied.196 Lucas zou een ‘lakei zijn van het utilitarisme’, met een oeuvre dat zich 

liet kenmerken door ‘maatschappelijke desinteresse, afgestomptheid en ontbinding’.197 Volgens de NRC 

was de Nieuwe Hout de slechtst denkbare uitkomst van een lange lijdensweg.198 

  De fundamentele vragen of Den Haag wel behoefte had aan meer kantoorruimte en of het 

gemeentebestuur opnieuw een samenwerking moest aangaan met een marktpartij bleven in de pers 

buiten beschouwing. Nuij en Van der Sluijs bleven zich inzetten voor binnenstadreconstructie. Een weg 

terug leek immers niet voorhanden. Van der Sluijs had in aanloop naar de planpresentatie al voorgesteld 

om contact op te nemen met Empeo, dat hij zag als meester op alle wapens.199 Niet afgeschrikt door 

de negatieve ervaringen met Zwolsman voerde burgemeester Victor Marijnen in het voorjaar van 

1971 verkennende gesprekken met de Utrechtse projectontwikkelaar.200 Hoewel Marijnen geporteerd 

was voor een concept als Hoog Catharijne, wenste Nuij een ontwikkelaar zonder directe banden met 

het bouwwezen.201 De wethouder vreesde dat samenwerking met Empeo ten koste zou gaan van het 

evenwicht tussen wonen en werken.202 Het overleg met Empeo ketste af en hoewel ABP in beeld bleef 

als belegger, waren de eisen van het pensioenfonds inzake een gemeentelijke afhandeling van lopende 

ontruimingsprocedures en een huurgarantie van 70 procent van de kantoorruimte over een periode van 

15 jaar voor het gemeentebestuur onbespreekbaar.203 Een nieuwe impasse dreigde.  

192  Ibidem, Brief Van der Sluijs aan college (26 februari 1970).
193  ‘Doeken voor het bloeden’, Bouw 25, nr. 26 (1970) 1142-1143, 1143.
194  ‘Twijfelachtige opdracht’, Bouw 25, nr. 11 (1970) 456-457, 456.
195  ‘Verontrustende opmaat’, Bouw 25, nr. 16 (1970) 676.
196  ‘Haagse kermis’, Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten 40, nr. 19 (1970) 443-448, 448.
197  ‘Lucas en Niemeijer: De lakeien van het utilitarisme’, Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten 

40, nr. 3 (1970) 55.
198  ‘Lijdensweg’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 23 juli 1970. 
199  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5617, Brief Van der Sluijs aan college (3 december 1968); ‘De 

stedebouwkundige en de projectontwikkelaar’, Bouw 26, nr. 35 (1971) 1225-1228, 1226.
200  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Notulen vergadering B en W (26 mei 1971). 
201  Ibidem, inv.nr. 5431, Notulen vergadering B en W (17 juni 1971).
202  Ibidem, Notulen vergadering B en W (2 december 1971).
203  Ibidem, Brief ABP aan college (6 mei 1970); Notulen vergadering B en W (17 juni 1971).
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De landelijke overheid bracht uiteindelijk verlossing. Eind 1971 besloot het Rijk om de Spuikwartierkavels 

van het ABP over te nemen om hier naar ontwerp van Lucas tussen 1974 en 1978 de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Justitie te realiseren. De opdracht en het programma van eisen waren bewust 

niet gepreciseerd, zodat het complex eventueel ook andere ministeries kon huisvesten. De enige 

voorwaarden waren eerbiediging van de maximale bouwhoogte en vestiging van winkels in de parterre. 

Angstig voor de gevolgen van het spreidingsbeleid en banenverlies was het gemeentebestuur uiterst 

clement. Nuij beloofde tegen beter weten in dat de komst van 60.000 vierkante meter kantoorruimte, 

4000 rijksambtenaren en 1500 parkeerplaatsen niet zou leiden tot saaiheid en steriliteit.204 Zelfs 

toekomstige gebruikers noemden het ontwerp echter nog voor de eerste paal fantasieloos, monotoon 

en massief.205 Dankzij bemoeienis van de rijksoverheid kwam de binnenstadreconstructie eindelijk op 

gang, echter zonder het enthousiasme waarmee Zwolsman tien jaar eerder zijn plan Nervi lanceerde. 

De ministeries zouden het enige onderdeel zijn van de Nieuwe Hout dat tot uitvoering kwam. Het 

ideaalbeeld van de moderniteit uit de jaren zestig was inmiddels dof en versleten.  

  Om tot een verdere herontwikkeling te komen stelde wethouder Nuij in september 1974 

een overleggroep in met buurtbewoners en gemeenteambtenaren, die gezamenlijk tot het eerste 

bestemmingsplan voor het Spuikwartier moesten komen. De nieuwe coalitie tussen bestuurders en 

burgers, verbonden in een nieuw dominant vertoog van wendbaarheid was hiermee geboren. Hoewel een 

breuk met de padafhankelijkheid van voorgaande plannen een expliciet doel was, bleef versterking van 

de centrumfunctie het belangrijkste uitgangspunt.206 In 1976 kon de dienst Stadsontwikkeling het plan 

Forum presenteren. In samenwerking met ABP en bouwonderneming Wilma was tussen stadscentrum 

en Centraal Station een overdekte straat ontworpen, ingekapseld door een megastructuur van maximaal 

vier verdiepingen met ruimte voor 500 woningen, 50.000 vierkante meter kantooroppervlakte, 50.000 

vierkante meter cultuurvoorzieningen en winkels. Het complex moest de kantoorgebouwen van 

Zwolsman, Transitorium en ministeries aaneenrijgen.207 De gedachten leken hiermee opnieuw uit te 

gaan naar Hoog Catharijne. Uiteindelijk zou het gemeentebestuur Carel Weeber pas in 1980 opdracht 

geven om het Forumgebied nader invulling te geven, waarbij de megastructuur en kantooroppervlakte 

plaatsmaakten voor 5500 extra woningen en cultuurpodia.208 De vervanging van kantoor- door 

woonruimte was hier onderdeel van een bredere ontwikkeling: tussen 1970 en 1980 daalde het aandeel 

van de centrale stad in het regionale kantorenbestand van 85 naar 77 procent.209 Het gemeentebestuur 

zou vanaf de aanstelling van Weeber trachten de fysieke restanten van de moderniseringsdrang uit de 

jaren zestig ongedaan te maken.210 

   In 1979 maakten oud-raadsleden, experts en media de balans op van de naoorlogse 

stadsvernieuwing. Hun oordeel was vernietigend. Namens de raadsfractie van de PvdA stelden Adri 

Duijvestein en Joop ten Velden voor om het enkele jaren eerder gereed gekomen Prins Bernhardviaduct 

weer grotendeels af te breken.211 Duijvestein kon zich als wethouder na enkele jaren nog steeds boos 

204  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 8 december 1971, ‘Gemeentebegroting 1972’, 725.
205  R. Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013) 105.
206  ‘Stedebouwkundig onkruid in Den Haag’, Wonen TA/BK, nr. 5 (1976) 3-4.
207  ‘Haagse luchtspiegelingen’, Wonen TA/BK, nr. 14 (1976) 5-21.
208  W.J. van Heuvel, ‘Het Spuikwartier: een eeuwigdurend verval’, in: Architectuur en bouwen 2, nr. 12 (1986) 

52; K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 50.
209  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 201. 
210  A. Th. van Delden e.a. (red.), Hart voor Den Haag: Ontwikkelingsstrategieën voor het herstel van de Haagse 

binnenstad (Den Haag 1987); Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 196-197. 
211  HGA, Verzameling 1979, nr. 180 ‘Initiatiefvoorstel inzake inkorting Prins Bernhardviaduct’ (30 maart 1979).
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maken over het tijdperk Zwolsman: 

Even een paar pandjes aankopen, zaken lekker stevig laten verkrotten en door de strot van de 

gemeente een plannetje duwen. Dat heeft […] verschrikkelijk veel agressie en boosheid onder 

de bevolking opgeroepen. Het was de tijd van de jonge dynamische manager in een veel te oud 

makend pak. Jarenlang de arrogantie uitstralend van ‘laat het maar aan ons over, dan komt het 

wel voor elkaar’.212

De naoorlogse infrastructuurplannen hadden de activiteiten van projectontwikkelaars aanvankelijk 

alleen maar aangemoedigd. Verkeerskundige Jacques Volmuller stelde in een notitie met de 

veelzeggende titel Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald dat het gemeentebestuur geen 

consequent stadsvernieuwingsbeleid had gevoerd.213 De Haagse Courant vroeg of de Hagenaar tevreden 

was met een stad waar de overheid in voorgaande jaren hand in hand met projectontwikkelaars de 

sloperskogel doorheen had gejaagd. Natuurlijk was hij dat niet, maar dat was volgens het dagblad wel 

zijn eigen schuld. Op enkele actiegroepen na hadden burgers weinig compassie getoond voor hun stad. 

Kwam dat door de matige strijdbaarheid van het ambtenarenvolk, gebrekkig bouwfatsoen of een typisch 

Haagse koopmansgeest? Het dagblad moest gissen naar antwoorden, maar concludeerde enigszins 

jaloers dat de gebeurtenissen in het onverschillige Den Haag onmogelijk zouden zijn geweest in het 

opstandige Utrecht of chauvinistische Amsterdam. Dat gold met name voor het Spuikwartier, waar 

projectontwikkelaars volgens de krant manoeuvrerend tussen de machteloosheid van de bevolking en 

besluiteloosheid van het gemeentebestuur de lachende derde waren geweest.214 

Conclusie 

In de observaties van de Haagsche Courant zat een kern van waarheid. Tussen 1955 en 1970 maakten in 

het Spuikwartier tientallen woningen plaats voor enerzijds de binnenringweg en parkeervoorzieningen, 

anderzijds de plannen van Zwolsman voor kantoren, winkels en uitgaansgelegenheden. In het 

vertoog van de noodzaak scheen de moloch van de modernisering hier onstuitbaar. In de ervaring 

van wethouders en directeuren Stadsontwikkeling was het equiperen van de binnenstad voor een 

postindustriële toekomst allerminst een optimistische onderneming. Het volk had volgens hen gekozen 

voor de auto, woning in het groen en een baan in de binnenstad. Bestuurders en ambtenaren stelden zich 

daarom constructief op om de plannen van Zwolsman mogelijk te maken. Dat deden zij aanvankelijk 

met enthousiasme, maar door de bemoeienis van hogere instanties vanaf midden jaren zestig met steeds 

meer verbetenheid.  

  Gaandeweg de voorbereiding van het plan Nervi beseften zij de negatieve en onzekerheid 

scheppende consequenties van binnenstadreconstructies. Geholpen door de raadsverkiezingen creëerde 

dit besef vanaf 1970 een momentum voor kritische burgers. De bewoners en middenstanders van 

het Spuikwartier hadden vanaf midden jaren vijftig herhaaldelijk gedemonstreerd dat verzet tegen 

de modernisering voorgestaan door Zwolsman en bestuurders mogelijk was. Hoewel het verzet van 

212  A. Duivesteijn, ‘Public-private partnership: een verkenning en enkele praktijkvoorbeelden’, in: A.Th. van 
Delden, Public-private partnership (Rotterdam 1987) 35-40, 36.

213  J. Volmuller, Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: Het gemeentelijk vervoers- en verkeersbeleid 
in relatie tot de functionaliteit van de Haagse binnenstad (Den Haag 1979) 22.

214  C. Postmaa en C. Versteeg, Den Haag op z’n smalst: Teloorgang van een hofstad (Den Haag 1979).
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Van Heijningen niet kon voorkomen dat het Spuikwartier werd geruimd, leidde dit bezwaarschrift 

via Gedeputeerde Staten en Raad van State tot vertraging en uiteindelijk zelfs tot annulering van het 

plan Nervi. In tegenstelling tot Bredero in Utrecht had Zwolsman niet kunnen leveren, en kwamen de 

plannen van bestuurders en een projectontwikkelaar tot een vroegtijdig einde. Financiële problemen 

en ingrijpen van hogerhand luidden een geleidelijke omslag in het toekomstdenken van het Haagse 

gemeentebestuur. Ook in Amsterdam zouden kritische burgers uiteindelijk het verschil maken.
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Terugkijkend op de eerste drie naoorlogse decennia zag de Amsterdamse stadshistoricus Richter 

Roegholt in 1979 onzekerheid en twijfel opdoemen aan de hoofdstedelijke horizon. In Amsterdam waren 

de emoties en golfbewegingen van crisis en bloei volgens hem altijd heviger dan elders, maar nu was 

de energie toch echt weggeëbd. De stad zou in de woorden van Roegholt ‘stuurloos ronddrijven, als 

een psychiatrische patiënt op zoek naar zichzelf.’1 Deze observaties, die op zichzelf al een ervaring van 

moderniteit zijn, doen de vraag rijzen wat er in voorgaande jaren was gebeurd in Amsterdam. Ruim 

dertig jaar na de observaties van Roegholt stelde historicus Doeko Bosscher dat zich ‘een bekrompen 

zucht naar kleinschaligheid’ had meester gemaakt van voorheen bouwlustige bestuurders.2 Roegholt en 

Bosscher duiden met hun reflecties op een omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad. 

Ruwweg maakte in de periode die beide historici beschrijven het ideaal van Amsterdam als centrum van 

financiële en zakelijke dienstverlening plaats voor het ideaal van een stad waarin het wonen en (jeugd)

cultuur voorrang kregen op consumenten, dienstverleners en automobilisten. 

  Net als in andere steden leidden toenemende suburbanisatie, cityvorming en motorisering 

gedurende de jaren zestig en zeventig ook in Amsterdam tot een intensivering van vooroorlogse 

discussies over vernieuwing en behoud. Onder aanvoering van wethouders Goos van ’t Hull (in dienst 

van 1954 tot 1962), Joop den Uyl (1962-1965), Roel de Wit (1965-1970) en in mindere mate Han Lammers 

(1970-1976) stond de toekomst van de oude stad ter discussie in een vijftal nota’s: de Nota Binnenstad 

(1955), het Voorontwerp Tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad (1968), de nota Stadsvernieuwing: 

de voorbereiding (1969), de nota Stadsvernieuwing: stadsvernieuwingsprogramma voor de eerstkomende 

jaren (1971) en het Voorontwerp Structuurplan (1974). Pensioenfondsen, projectontwikkelaars en 

architecten lanceerde soms in lijn, soms in tegenspraak met deze nota’s een aantal belangrijke 

binnenstadreconstructies. In dit hoofdstuk staan drie van deze plannen centraal, die representatief 

waren voor drie bepalende momenten in de omslag: de kantoorplannen van F.H. Gaus op het 

Bickerseiland (1961-1973), de kantoorplannen van Maup Caransa en Grand Vista in de Jodenbreestraat 

(1968-1978), en een hotelplan van Nicolaas Bouwes aan het Leideseplein (1959-1979). In reactie op 

deze en andere plannen ontstonden stadsbrede actiegroepen van Provo’s, de zogenaamde ‘Lastige 

Amsterdammers’, Kabouters, krakers en niet in het minst boze buurtbewoners.

  Over de naoorlogse stadsvernieuwing in Amsterdam is in vergelijking met Utrecht en Den Haag 

veel gepubliceerd. Het onderwerp komt bondig aan bod in alle stadsgeschiedenissen die de naoorlogse 

periode behandelen, waarbij De Liagre Böhl zelfs een monografie schreef.3 De nadruk ligt hierin echter 

vooral op de negentiende-eeuwse wijken in de jaren zeventig.4 Vanuit een financieel-geografisch 

1  R.R. Roegholt, Amsterdam in de twintigste eeuw. Deel 2 1945-1970 (Utrecht 1979) 243.
2  D. Bosscher, ‘Kleine stad Amsterdam’, in: Historisch Nieuwsblad, jrg. 20, nr. 6 (2011) 169-176, 169.
3  Bosscher, ‘Geen woningen, toch een kroning: Herwonnen zelfbewustzijn’, in: P. de Rooy e.a. (red.), 

Geschiedenis van Amsterdam: Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2007) 451-499; 
Roegholt, Amsterdam in de twintigste eeuw. Deel 2 1945-1970 (Utrecht 1979); De Liagre Böhl, Amsterdam 
op de helling.

4  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling.
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perspectief is de naoorlogse kantorenmarkt van Amsterdam onderwerp van studie geweest (2004), 

en zijn twee studies verschenen over het belang van de hoofdstad als economische magneet (1980, 

1986).5 De actiegroepen spelen een hoofdrol in het proefschrift van Virginie Mamadouh (1992) en de 

krakersgeschiedenis van Eric Duivenvoorden (2000).6 In het vakgebied van architectuur, stedenbouw 

en planologie zijn de belangrijkste studies de proefschriften van Cordula Rooijendijk (2005) en Guido 

Wallagh (1994).7 Vooralsnog ontbreekt echter een studie die de naoorlogse ervaring van moderniteit 

door zowel bestuurders, projectontwikkelaars als burgers reconstrueert. Dat de initiatiefnemers van 

belangrijke binnenstadreconstructies projectontwikkelaars en beleggers waren, is bovendien tot dusver 

niet geproblematiseerd. 

  Dit hoofdstuk zal laten zien dat projectontwikkelaars ook in discussies over de toekomst van 

de Amsterdamse binnenstad een doorslaggevende rol speelden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar 

de beleggers met wie zij samenwerkten. Van het ceremonieel vertoon waarmee Bredero in Utrecht en 

Zwolsman in Den Haag hun voornemens aankondigden was geen sprake. De reconstructies waren in 

Amsterdam veel kleinschaliger, en kwamen tot stand in nauw overleg met de dienst Publieke Werken 

en Stadsontwikkeling, alsook ook een groep ondernemende architecten. Daarom kent dit hoofdstuk in 

vergelijking met de vorige twee hoofdstukken een afwijkende indeling en een lange aanloopgeschiedenis. 

In de eerste helft van het hoofdstuk staan de jaren zestig centraal, waarin Den Uyl en De Wit zich 

voortdurend beriepen op de noodzaak van doortastend en grootschalig ingrijpen. In de tweede helft van 

het hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de jaren zeventig, waarin het merendeel van de plannen van 

projectontwikkelaars tot uitvoering kwam en Lammers zich geconfronteerd zag met de erfenis van zijn 

voorgangers.  

‘Bedreigende bruising’ (1953-1961)

Als centrum van financiële en zakelijke dienstverlening beleefde Amsterdam sinds het laatste kwart 

van de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw veel meer de gevolgen van cityvorming 

dan Utrecht en Den Haag. Bewoners maakten in de binnenstad plaats voor grootwinkelbedrijven, 

financiële en zakelijke dienstverleners, die op eigen initiatief nieuwe warenhuizen, bankgebouwen 

en hoofdkantoren lieten optrekken. De directe nabijheid van klanten, werknemers, leveranciers en 

instellingen als de beurs, het telegraafkantoor en het Centraal Station waren onmisbaar voor het 

handeldrijven en zakendoen.8 In de binnenstad verdween tussen 1870 en 1925 meer dan 30 procent 

van het woningbestand, resulterend in het vertrek van 54.000 inwoners.9 Cityvorming vergde 

schaalvergroting, en ging daarom onherroepelijk gepaard met aantasting van de oude stad. Het 

gemeentebestuur stimuleerde deze ontwikkeling met de aanleg van infrastructuur en grootschalige 

5  Ploeger, Regulating urban office provision; P.E. de Hen, H.G. Advokaat en A.C.R. Dreesmann (red.), Om het 
behoud van een explosieve stad: Werk en welvaart in en om Amsterdam 1961-1985 (Muiderberg 1986); G.A. 
de Bruijne e.a. (red.), Wonen, werken en verkeer in Amsterdam 1880-1980 (Meppel 1980).  

6  Mamadouh, De stad in eigen hand (Den Haag 1992); E. Duivenvoorden, Een voet tussen de deur: 
Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999 (Amsterdam 2000).

7  Rooijendijk, That city is mine!; G.J. Wallagh, Oog voor het onzichtbare: 50 jaar structuurplanning in 
Amsterdam 1955-2005 (Assen 1994). Andere titels die het onderwerp van de binnenstad en omslag 
in het denken aanstippen zijn: W. Bolte en J. Meijer, Van Berlage tot Bijlmer: Architectuur en stedelijke 
politiek (Nijmegen 1981); R. Pistor en B. Polak (red.), Nooit voltooid: De ruimtelijke ordening in Amsterdam 
(Amsterdam 1994); H. Hellinga en P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar 
(Amsterdam 1985).

8  Meurs, Ontwerpen voor vernieuwing en behoud, 482.
9  Wagenaar, ‘De stad ontworpen’, 23.
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doorbraken.10 Toch zouden de eerste alomvattende visies op de toekomst van de Amsterdamse 

binnenstad pas na de Tweede Wereldoorlog verschijnen.  

   De eerste tastbare resultaten van de bestuurlijke vernieuwingsdrang in de naoorlogse 

binnenstad waren de Wederopbouwplannen (1953) en de Nota Binnenstad (1955), die tot kwamen 

onder auspiciën van PvdA-wethouder Goos van ‘t Hull. In eerstgenoemde plannenreeks bestemde het 

gemeentebestuur de omgeving van de Nieuwmarkt en Weesperstraat, Oostelijke en Westelijke Eilanden 

tot expansiegebieden voor de cityvorming. Dankzij het wederopbouwkarakter konden de plannen 

rekenen op een bijna volledige rijksvergoeding voor de kosten van sloop en bouwrijp maken van de 

bouwgrond.11 Het idee om centraal gelegen stadsdelen economisch te revitaliseren met de aanleg van 

infrastructuur was niet nieuw. Dat ook het autoverkeer hieraan een bijdrage kon leveren wel. Gedurende 

de jaren vijftig bleven de wederopbouwgebieden met uitzondering van enkele doorbraakwerkzaamheden 

verstoken van grootschalige bouwactiviteiten. Cityvorming kwam hier moeizaam van de grond door 

langdurige onteigeningsprocedures, kostbare schadeloosstellingen en problemen met herhuisvesting van 

bewoners.12 

  Terwijl de Wederopbouwplannen nog getuigden van een onbekommerd optimistische stemming, 

bleek de Nota Binnenstad vooral een reactie op de dreiging die uitging van een nieuwe tijd. Het 

beleidsstuk was tot stand gekomen naar aanleiding van hoogoplopende discussies over het plan van 

politiehoofdcommissaris Hendrik Kaasjager om een belangrijk deel van de Amsterdamse grachten te 

asfalteren.13 Samenhangende problemen waarvoor het gemeentebestuur zich volgens de nota gesteld 

zag waren achtereenvolgens de veroudering van bebouwing, bewaking van schoonheid en karakter van 

het stadsbeeld, cityvorming, het toenemende autoverkeer en een gebrekkige parkeergelegenheid. Het 

ging erom de vooroorlogse spanning tussen behoud en vooruitgang te verenigen in één beleidsvisie. 

Volgens het college was het ‘bruisende leven’ zowel de bestaansreden als de mogelijke ondergang van 

de binnenstad.14 Naast geleiding van cityvorming naar de wederopbouwgebieden kwamen binnen de 

grachtengordel enkele fikse doorbraken en verbredingen op het programma te staan. Dempingen waren 

echter uitgesloten. De halfslachtige conclusie was dat de monumentale binnenstad zich ‘zoveel mogelijk’ 
moest aanpassen aan de eisen van de moderne tijd.15

  Hier waren de Amsterdamse monumentenbeschermers het niet mee eens. Naar aanleiding 

van de Nota Binnenstad presenteerde de toen 37-jarige monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve 

in 1955 samen met enkele medestanders een radicaal alternatief voor de laissez-faire houding van de 

gemeente. Hij proponeerde in plaats van grootschalige ingrepen in de binnenstad algehele vernieuwing 

van de negentiende-eeuwse wijken.16 In de Pijp kon volgens Brinkgreve en consorten een moderne 

10  Wagenaar, ‘Tol en zegeningen van de cityvorming’, in: Ons Amsterdam 53, nr. 4 (2001) 102-107, 105.
11  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 50.
12  C. Wegener Sleeswijk, ‘Amsterdam bouwt aan zijn toekomst’, Amstelodamum 47, nr. 12 (1960) 198-204, 202.
13  Zie voor deze discussies: W. Valderpoort, De toekomst van de Amsterdamse binnenstad: Een poging 

tot diagnose (Delft 1950) 22; G. Brinkgreve, ‘Inleiding’, in: Ibidem (red.), Alarm in Amsterdam: Of het lot 
der oude binnensteden (Amsterdam 1956) 5; Rooijendijk, ‘Volkomen Amsterdammer’, in: Groniek 37, nr. 
162 (Groningen 2004) 89-100; Ibidem, That city is mine!, 115; M. Ligtelijn, ‘Kaasjager, klokkenluider’, in: 
Brinkgreve e.a. (red.), Phoenix: Verdwijnend of herrijzend Amsterdam (Amsterdam 2004) 14-17, 16.

14  Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA), Gemeenteblad afd. 1, nr. 255, ‘De Binnenstad’ (25 februari 1955) 313; 
330.

15  E. Klusman en B. Teunissen, ‘De binnenstadnota’s 1955 en 1968’, in: A. Jolles e.a., Stadsplan Amsterdam: 
Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 1928-2003 (Rotterdam 2003) 108-117, 112.

16  Brinkgreve, Gevecht om Amsterdam (Amsterdam 1954) 29.
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stad verrijzen, ‘schoner nog dan Rotterdam’.17 De Wibautstraat, waarlangs in 1955 juist de eerste 

kantoorgebouwen verrezen, was in hun optiek het lichtende voorbeeld van een ‘imposant, levendig 

en modern’ stadsbeeld.18 Opvallend is dat monumentenbeschermers cityvorming als een overbodig en 

eindigend proces zagen; een archaïsche ontwikkeling uit het tijdperk van spoor- en telegraaflijnen. 

Door de toegenomen mobiliteit en communicatiemogelijkheden hoefden dienstverleners niet meer in de 

nabijheid van treinstations of post- en telegraafkantoren gevestigd te zijn.19 

  Ondanks de alternatieven van wederopbouwgebieden en negentiende-eeuwse wijken 

bleken zakelijk dienstverleners gehecht aan de grachtengordel. Een voorbeeld was het dispuut 

over de Nederlandsche Bank, dat speelde rond de publicatie van de Nota Binnenstad. Nadat 

monumentenbeschermers zich in de eerste helft van de jaren vijftig hadden verzet tegen 

uitbreidingsplannen van de bank aan de Oude Turfmarkt, droeg burgemeester Gijs van Hall in 1957 

een alternatieve locatie aan op het Frederiksplein.20 Om tegemoet te komen aan directieleden die deze 

omgeving maar ‘onaanzienlijk’ vonden, bood Van Hall een ontheffing aan op de maximale bouwhoogte 

van 25 meter.21 De gemeenteraad stemde een jaar later in met verhuizing van de bank.22 De 75 meter hoge 

kantoortoren voor 1200 medewerkers, ontworpen door Marius Duintjer, kwam op de plaats van de oude 

galerij van het Paleis van Volksvlijt, die destijds nog een honderdtal woningen en zestigtal winkels en 

bedrijven huisvestte.23 Met de afbraak van de Volksvlijtgalerij en de bouw van de bank ruilde Amsterdam 

tussen 1961 en 1968 een symbool van industriële vooruitgang in voor een symbool van de moderne 

financiële dienstverlening.  

  In de discussies van de jaren vijftig vallen twee zaken op die van belang zijn voor de discussie 

over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. In de eerste plaats blijkt dat het college zonder 

tussenkomst van de gemeenteraad onderhandelingen kon voeren over herhuisvesting van een grote 

bank. Deze besluitvorming achter de schermen was exemplarisch voor de samenwerkingsverbanden 

die in Amsterdam gedurende de jaren zestig zouden ontstaan tussen beleggers, projectontwikkelaars, 

wethouders en vooral ambtenaren. De politiek gaf de veiligstelling van financiële en zakelijke 

belangen meer prioriteit dan een democratische besluitvorming. In de tweede plaats blijkt dat 

17  S. van Hillegom, ‘Inleiding uitgesproken bij heropening tentoonstelling in het Nederlands Instituut voor 
Nijverheid en Techniek op 14 april 1956’, in: J. in ’t Veld e.a., Levend Amsterdam: hoe een moderne stad zijn 
oude schoonheid kan behouden (Amsterdam 1956) 16-17, 17.

18  ‘Een antwoord op de Nota-Binnenstad van B. & W. van Amsterdam’ door de besturen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging 
“Hendrick de Keyser”, Heemschut 32, nr. 4 (1955) 57-90, 88; ‘De toekomst van Amsterdams binnenstad’, 
Bouw 10, nr. 45 (1955) 946-947, 947.

19  ‘Een antwoord op de Nota-Binnenstad van B. & W. van Amsterdam’ door de besturen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging 
“Hendrick de Keyser”, Heemschut 32, nr. 4 (augustus 1955) 57-90, 59.

20  Nationaal Archief (hierna: NA), Archief van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) 1814-1995 (hierna: Archief 
DNB), inv.nr. 16111, ‘Rapport van Ir. G. Friedhoff en Ir. N.E. Servatius over de studiereis naar de U.S.A. van 12 
januari-11 februari 1952 inzake bank- en kantoorgebouwen uitgebracht aan de directie van de Nederlandsche 
Bank’, 15; Ibidem, inv.nr. 16112, ‘Rapport aan de directie van de Nederlandsche Bank van de Adviescommissie 
voor de nieuwe Hoofdbank’ (Amsterdam 1953); Ibidem, inv.nr. 16108, ‘Programma van eisen voor een 
nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.’ (Amsterdam 1954).

21  NA, Archief DNB, inv.nr. 16113, ‘Verslag van de bespreking van de directie met Ir. J. Leupen, Hoofd van de 
afdeling Gebouwendienst van Publieke Werken op 7 februari 1957’, 3; Ibidem, inv.nr. 16116, ‘Overeenkomst te 
treffen met de gemeente Amsterdam waarbij deze aan de Nederlandsche Bank afstaat een bouwterrein aan 
het Frederiksplein’ (1 mei 1958).

22  M.M.G. Fase, Tussen behoud en vernieuwing: Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1948-1973 (Den 
Haag 2000) 407.

23  G. Eijkelboom en G. Vermeer, Sobere waardigheid: 200 jaar huisvesting van de Nederlandsche Bank 
(Amsterdam 2014) 82-86. 
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monumentenbeschermers de betekenis van modernisering direct ter discussie stelden. Niet door de 

noodzaak hiervan in twijfel te trekken of door zich te verzetten, maar door een radicaal alternatief te 

bieden.

‘Een dynamiek van onstuitbare wilskracht en grote dadendrang’ (1961-1966)

Begin jaren zestig speelden in de binnenstaddiscussies drie aanverwante thema’s: suburbanisatie, 

cityvorming en motorisering. In 1962 zou een gemeentebestuur aantreden dat deze ontwikkelingen 

voortvarend ter hand nam als uitgangspunten van beleid. Aanvankelijk leek de bevolkingsgroei binnen 

de stadgrenzen niet te stoppen. In 1961 zou Amsterdam met 870.000 ingezetenen een absolute piek 

bereiken in haar inwonertal. Hetzelfde gold voor het aantal banen. Vooral dankzij de havens, maar in 

toenemende mate dankzij werkgelengheid in de kantorensector, vonden in hetzelfde jaar meer dan 

160.000 personen hun emplooi binnen de Singelgracht, een gebied dat toen nog 120.000 inwoners 

telde.24 Het gemeentebestuur definieerde de problemen van de binnenstad uitsluitend in termen van 

groei en expansie. Als alternatief voor het plan Kaasjager en doorbraken uit de Nota Binnenstad opperde 

de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling in 1961 een uitgebreid metronetwerk met radialen 

in alle windrichtingen en oostwestlijnen parallel aan de Singelgracht en uiterste stadsgrenzen.25 De 

demografische en economische druk en de toename van het autobezit leidden in de woorden van de 

Amsterdamse bestuurders tot een ‘stedelijke explosie’.26 

  Om deze explosie te dempen was een daadkrachtiger beleid nodig dan de halfslachtige 

voorstellen uit de Nota Binnenstad. De gemeenteraadsverkiezingen van 1962 brachten een generatie 

bestuurders aan de macht met krachtiger toekomstvisies dan hun voorgangers. Amsterdam was hierin 

geen uitzondering. Overal in Nederland leken de nieuw gevormde colleges zich te willen revancheren op 

de jaren vijftig, een decennium waarin een gebrek aan financiële armslag had geleid tot concessies aan 

eisen van volkshuisvesting, verkeer en massaconsumptie.27 In Amsterdam consolideerde de PvdA net 

als in de andere grote steden haar positie. De 44-jarige Joop den Uyl nam het wethouderschap Publieke 

Werken en Stadsontwikkeling over van Van ’t Hull en breidde zijn portefeuille uit met Economische 

Zaken, Havens en Handelsinrichtingen. Voorts traden dertigers Ed van Thijn, Roel de Wit en Wim Polak 

toe tot de raadsfractie.28 Den Uyl scheen de juiste man op de juiste plaats. Hij voorzag reeds in 1962 

een versnelling in de vlucht van kapitaal en inwoners: ‘Er is een zekere verveling en verval, er is te veel 

provincialisme en middelmatigheid in de bruisende stad van weleer.’29  

  Zowel binnen als buiten het gemeentebestuur groeide in de eerste helft van de jaren zestig 

het besef van een momentum. In het promotietijdschrift van het lokale bedrijfsleven, Amsterdam 

werkt, stelde hoofdredacteur Jan Mastenbroek dat de stad in een periode van toekomstbepalende 

koersveranderingen was aanbeland. Zij stond zelfs aan de vooravond van een ‘nieuwe Gouden 

24  P.E. de Hen, ‘1961-1985: Wat er veranderde’, in: De Hen e.a. (red.), Om het behoud van een explosieve stad, 
9-31, 9.

25  SAA, Gemeenteblad 1961, Bijlage D, ‘Interimnota van de Commissie Verkeer en Vervoer: Het stedelijk 
openbaar vervoer in de agglomeratie Amsterdam’, 57.

26  Dit beeld ontleenden zij aan het werk van de Amerikaanse planoloog William Whyte. Zie: W.H. Whyte, e.a. 
(red.), The exploding metropolis (New York 1958). 

27  Nieuwenhuijsen, ‘Het onderschatte project van de PvdA’, 74. 
28  A. Bleich, Joop den Uyl 1919-1987: Dromer en doordouwer (Amsterdam 2008) 175.
29  ‘Amsterdams positie als grote stad op het spel’, Het Parool, 8 november 1962, geciteerd in: J.M. den Uyl en 

M. de Bok, Joop den Uyl: Een leven in interviews (Amsterdam 1988) 21.
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Eeuw’.30 Omdat de opgaven gecompliceerd en omvangrijk waren, was voor ‘twijfelaars, mopperaars 

en ongelovigen’ geen plaats meer.31 In het gevecht om de economische ontplooiing diende de hoofdstad 

in hoog tempo ‘tradities en oude zekerheden’ achter zich te laten. Daar moesten de twijfelaars maar 

aan wennen.32 Opvallend in het vertoog van het tijdschrift was de ervaring van moderniteit als een 

onstuitbare kracht: ‘[De dynamiek van de stad, TV] is met onstuitbare wilskracht, grote dadendrang en 

impulsen véél sterker dan de macht van de theorie, de teugels van de plannen en de mogelijkheden van 

het menselijk denken en besturen.’33  

  In lijn met deze uitspraken stelden raadsleden tijdens de algemene beschouwingen in 1962 dat 

de wederopbouw was voltooid en dat het voortaan ging om het krijgen van een aandeel in het grote spel 

der mogelijkheden. Van rusten mocht in de jaren zestig geen sprake zijn.34 Amsterdam moest volgens de 

raadsleden op een vernieuwingsmissie gaan die generaties en honderden miljoenen guldens in beslag 

zou nemen.35 Dit zou volgens monumentenbeschermer en kersvers KVP-raadslid Brinkgreve grote 

consequenties hebben voor de binnenstad: 

  

De huidige generatie wil een binnenstad overdragen in herrezen luister, geen verstikte 

samenklontering van betonkolossen en krotbuurtjes. Een binnenstad, waar men al die 

leidinggevende, creatieve, gespecialiseerde mensen en organen vindt, die alleen in dit centrum 

tot volle ontplooiing en vruchtbare wisselwerking komen.36 

Den Uyl onderschreef de pleidooien van de monumentenbeschermer van harte, maar kwam op basis 

van dezelfde observaties tot de conclusie dat fysiek ingrijpen onvermijdelijk was. Hij zag de stad naar 

eigen zeggen als een vloek voor de moderne mensheid, maar wel één waarin volop kansen en avonturen 

lagen. Suburbanisatie, motorisering en cityvorming waren voor de binnenstad een trits van problemen 

waarvoor hij een drietal samenhangende oplossingen bood. Om Amsterdammers in Amsterdam te 

houden opperde hij voor het eerste probleem een ongeëvenaard saneringsplan voor 80.000 woningen en 

bouw van de Bijlmermeer, een ultramoderne nieuwbouwwijk voor 100.000 inwoners ten zuidoosten van 

de stad.  

  Inzake het probleem van de motorisering was Den Uyl minder daadkrachtig. Volgens de 

wethouder ging door het toenemende autoverkeer onvermijdelijk een permanente spanning ontstaan 

tussen het oude en het nieuwe. Het zou niet lang meer duren voordat dagelijks 100.000 forensen naar 

Amsterdam pendelden, het merendeel per auto.37 Tegelijk met het aantreden van Den Uyl namen 

dienstverleners de economische voortrekkersrol over van industrieën, waardoor de verwachting 

was dat de cityvorming enkel zou toenemen.38 Externe deskundigen adviseerden daarom inzet op de 

30  ‘Juist gebruik van tijd vormt bruggehoofd in toekomst’, Amsterdam werkt 2, nr. 3 (1960) 9-11, 9.
31  ‘Amsterdam: gelukkige stad’, Amsterdam werkt 2, nr. 4 (1960) 8-9, 8.
32  ‘Wennen aan het moderne Amsterdam’, Amsterdam werkt 3, nr. 1 (1961) 2.
33  ‘Het ideaal van een stad’, Amsterdam werkt 4, nr. 4 (1962) 11.
34  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 11 december 1962, ‘Begroting, Algemene Beschouwingen’, 1141.
35  Ibidem, 1148.
36  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 2 oktober 1963, ‘Nota’s verkeer en openbaar vervoer’, 967.
37  SAA, Gemeenteblad afd. 1, ‘Memorie van beantwoording van het algemeen verslag van het onderzoek van 

de nota’s van Burgemeester en Wethouders van 16 maart 1962, inzake het openbaar vervoer en inzake de 
ringwegen langs de Singelgracht en radiaalwegen in de afdelingen van de Gemeenteraad’, 5 juli 1963, 1106.

38  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 44.
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dienstverleningssector, die zich in de visie van de wethouder kon vestigen.39 Met de Nederlandsche Bank 

als aansprekend precedent wenste Den Uyl een ring van hoge kantoortorens rondom de binnenstad.40  

  De stad bouwde zich echter niet vanzelf. Uiteindelijk kon de overheid weinig meer doen dan 

ontwikkelingen stimuleren, bevorderen en animeren, aldus Den Uyl in 1963.41 In lijn met dit opvallend 

liberale geluid lag samenwerking met projectontwikkelaars voor de hand, waarbij de wethouder zich 

gecharmeerd toonde van het concept Hoog Catharijne. Den Uyl voerde tussen 1962 en 1965 met Empeo 

verkennende gesprekken over reconstructie van een negentiende-eeuwse buurt, die de Utrechtse 

projectontwikkelaar zelf mocht uitkiezen. Gezien de slechte bereikbaarheid zag directeur Adam Feddes 

hier echter geen kansen liggen. Alternatieven waren volgens de projectontwikkelaar de omgeving van 

het Amstelstation, het Oosterdok of de RAI. De toen 37-jarige hoofdambtenaar Ton de Gier opperde 

de zuidelijke Jordaan, waar in de toekomst vier metrolijnen zouden kruisen. Enig chauvinisme was de 

Amsterdamse ambtenaar niet vreemd: ‘Dat ze daar [in Utrecht, TV] intrappen om jullie dat allemaal te 

laten doen. Dat zouden wij in Amsterdam niet zo doen.’42 Het idee om in de negentiende-eeuwse gordel 

een gewestelijk zaken- en winkelcentrum te stichten zou tot 1965 op tafel liggen, maar Den Uyl kwam tot 

de conclusie dat dienstverleners thuishoorden aan de grachten of in de wederopbouwgebieden.43  

  Hoewel een partnerschap met Empeo afketste, zouden in de Amsterdamse binnenstad 

gedurende de jaren zestig dankzij transformatie of nieuwbouw vele tientallen extra kantoorlocaties 

ontstaan. Door hun relatieve kleinschaligheid en de informele besluitvorming bleven deze projecten 

aanvankelijk buiten de publiciteit en verschenen zij niet op de radar van actiegroepen. Opvallend is dat 

het initiatief in Amsterdam vaker uitging van beleggers dan projectontwikkelaars. Zonder de retoriek 

die gepaard ging met de binnenstadreconstructies van Bredero en Zwolsman financierden het ABP en de 

pensioenfondsen van Philips en Shell in de eerste helft van de jaren zestig de eerste verhuurkantoren van 

Amsterdam. Opvallend is de rol van veembedrijf Blaauwhoed, dat in deze periode met de conversie van 

pakhuizen de overstap maakte van goederenoverslag naar projectontwikkeling. In 1965 had Blauwhoed 

samen met Shell in Amsterdam reeds acht kantoorgebouwen in exploitatie of ontwikkeling genomen, 

evenals een twintigtal bedrijfsgebouwen en drie winkelcentra.44  

  Het Philips Pensioenfonds vertoonde bij de ontwikkeling van kantoorruimte echter de 

grootste daadkracht in Amsterdam. De belegger presenteerde meerdere kantoorgebouwen in het 

wederopbouwgebied Westelijke Eilanden, waaronder een kantoortoren van negentien verdiepingen hoog 

met 34.000 vierkante meter kantoorruimte en 250 parkeerplekken, in 1964 ontworpen door Cornelis 

Wegener Sleeswijk.45 Buiten de binnenstad presenteerde Philips aan de Weesperzijde (onuitgevoerde) 

39  Commissie voor de economische ontwikkeling van Amsterdam, Nota over de economische structuur van 
Amsterdam (Amsterdam 1960) 84.

40  P.K.A. Pennink, Marius Duintjer: Architect (Amsterdam 1986) 96.
41  ‘Kansen en problemen van Amsterdamse economie’, Amsterdam werkt 5, nr. 6 (1963) 10-16, 15.
42  UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur 

Bredero’ (2 oktober 1985) 12-15.
43  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 24 maart 1965, ‘Begroting 1965. Hoofdstuk VI’, 588; 602. 

De dienst Stadsontwikkeling hield ondanks het besluit van Den Uyl wel degelijk interesse. In 1970 en 
1971 voerden ambtenaren gesprekken met Amstelstroom, een door Bredero geleid bouwconsortium dat 
alsnog een nader te bepalen stadsdeel wilde reconstrueren naar voorbeeld van Hoog Catharijne. Zie: ‘Hoe 
de Kinkerbuurt aan Brederode werd verkocht’, De Groene Amsterdammer, 7 augustus 1971; IISG, Archief 
Lastage, doos 5, map 1, ‘P.W. wilt saneringswijk verkopen aan consortium Amstelstroom’, in: Nieuwsmarkt 19 
(17 juli 1971) 1-3.

44  ‘Blaauwhoed moderniseerde oud pakhuis tot nieuw kantoorgebouw’, Amsterdam werkt 8, nr. 1 (1966) 27-
29, 27.

45  Kantoorpand van 19 etages in Realenbuurt’, Amsterdam werkt 5, nr. 2 (1963) 33.
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plannen voor de hoogste woon- en kantoortorens van Nederland, en belegde het pensioenfonds in 

woningbouw in de Bijlmermeer, Buitenveldert en Westelijke Tuinsteden.46 Tegen het einde van de 

jaren zestig had het fonds in Amsterdam geïnvesteerd in ruim 210.000 vierkante meter commerciële 

ruimte. Beleggen in kantoren en winkelcentra was voor Philips niet alleen een manier om de pensioenen 

van werknemers zeker te stellen, maar ook een uithangbord voor kapitaalkracht en soliditeit. De 

beleggingsstrategie was reeds eind jaren dertig ingezet en paste in het naoorlogse expansiebeleid op de 

markt voor consumentenelektronica.47 Via Philips en andere institutionele beleggers kregen miljoenen 

Nederlanders indirect en onbewust een aandeel in de naoorlogse stadsvernieuwing.48 

  Intermediair in de contacten tussen wethouder, beleggingsfondsen en projectontwikkelaars was 

de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling. Dankzij de ondernemende houding van ambtenaren 

als Ton de Gier kon een informeel samenwerkingsverband ontstaan waarin grote beleggingsfondsen 

Amsterdamse projectontwikkelaars benaderden, die bij hem en zijn collega’s informatie inwonnen 

over bebouwingsmogelijkheden.49 Pas hierna zou een bouwvergunning uitgaan naar college, 

raadscommissies, commissies voor de Oude of Nieuwe Stad en vervolgens de provincie. Volgens De 

Gier, die in 1966 was aangetreden als directeur Stadsontwikkeling, gingen de toenemende welvaart 

en voorkeuren van beleggers vooraf aan het beleid dat zijn dienst ontvouwde. Kritiek op beleggers 

noemde hij in 1968 dan ook hypocriet: ‘Wie zijn hun cliënten? Gewone burgers die hun pensioenpremie 

betalen. Dus in het belang van Jan met de Pet wordt zo’n Ding neergezet.’50 Zo was het mogelijk dat een 

gepensioneerde medewerker van Philips in het belang van hogere pensioenrendementen plaats moest 

maken voor een beleggingsobject van zijn voormalig werkgever.51 De Gier zou zijn boodschap twee jaar 

later krachtig herhalen:

De samenleving vraagt om dingen die in een oude stad niet onder zijn te brengen. Ik kan er ook 

niets aan doen dat deze samenleving zo bulkt van de centen en dat de arbeiders van Philips zo 

stinkend rijk geworden zijn, dat ze hun geld in hoge kantoorgebouwen in Amsterdam kunnen 

beleggen, omdat het net een paar percent meer rente opbrengt, dan wanneer ze dat in Limburg 

zouden doen.52

Nadat Den Uyl in 1965 het wethouderschap verruilde voor de ministerpost van Economische Zaken, 

nam 38-jarig PvdA-lid en bioloog Roel de Wit zijn positie over. Ook onder De Wit bleven suburbanisatie, 

motorisering en cityvorming de centrale vraagstukken in discussies over de toekomst van de 

Amsterdamse binnenstad. Evenals zijn voorganger achtte hij accommodatie van deze ontwikkelingen 

noodzakelijk. Dat gold getuige de observaties van De Gier tevens voor de dienst Stadsontwikkeling, die 

zich eenvoudigweg schikte naar wat de economische ontwikkelingen van Amsterdam verlangden. In 

46  ‘Hoger wonen dan top van de Westertoren’, De Tijd-Maasbode, 29 april 1964. 
47  H.J.W. Brouwer, ‘Belegging in onroerend goed in de twintigste eeuw’, in: Bolle en Snepvangers, Spiegel van 

onroerend goed, 117; M. Metze, Kortsluiting: Hoe Philips zijn talenten verspilde (Nijmegen 1991) 55-69.
48  Van Gool, Onroerend goed als belegging, 250.
49  Dit netwerk van informele ambtelijke contacten was ook van belang voor andere bedrijfstakken. Zie: P.E. de 

Hen, ‘1961-1985: Kamer van Koophandel, bedrijfsleven en overheid’ in: Ibidem e.a. (red.), Om het behoud van 
een explosieve stad, 32-134, 53.

50  ‘Planner De Gier: Democraat tot op de draad’, NIMO Bulletin, 2, nr. 2 (april 1968) 8-13, 12.
51  Harvey, Consciousness and the urban experience, 255.
52  ‘Gesprek met T. de Gier’, De Nieuwe Linie (25 april 1970), geciteerd in: A.J. Hoekema, De uitgespeelde 

gemeenteraad: Beschrijving van de invloedsverdeling bij een rooilijnbesluit in een grote gemeente (Deventer 
1978) 77.
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het vertoog van deze bestuurders en ambtenaren stond een programmatische ervaring van moderniteit 

centraal. De Amsterdammers namen in vergelijking met hun collega’s in Utrecht en Den Haag een 

veel zelfbewuster en daadkrachtiger houding aan ten opzichte van de moderniteit, die Amsterdam 

werkt samenvatte als een ‘dynamiek van onstuitbare wilskracht en grote dadendrang’. Het politieke 

ondernemerschap was kenmerkend voor de hoofdstad, waarbij samenwerking met projectontwikkelaars 

en het lokale bedrijfsleven in de jaren zestig vanzelfsprekend was. 

‘Een koude brandkast’ (1966-1968)

Kort na het aantreden van De Wit bleek de cityvorming onverwachts een heet hangijzer. In september 

1966 presenteerde de Algemene Bank Nederland (ABN) naar ontwerp van Marius Duintjer een nieuw 

hoofdkantoor aan de Vijzelstraat. Hier gaapte tussen de Prinsen- en Keizersgracht sinds 1962 een groot 

gat, ontstaan na de sloop van een winkel- en appartementencomplex met constructiefouten.53 De locatie 

was niet toevallig op loopafstand gelegen van de eveneens door Duintjer ontworpen Nederlandsche 

Bank. De cityvorming bleef ditmaal niet zonder consequenties. Tegelijk met de presentatie van het ANN-

plan nam een nieuwe gemeenteraad zitting, waarin nieuwkomers Provo en de Boerenpartij ten koste 

van de PvdA en PSP respectievelijk één zetel en vier zetels opeisten. Het nieuwe college telde naast De 

Wit twee PvdA-wethouders; de ARP/CHU, KVP, VVD en CPN kregen elk één post toebedeeld.54 Door 

de opkomst van Provo, politisering van de gemeenteraad en onrustige sfeer die was ontstaan na het 

beruchte bouwvakkersoproer van juni 1966, ontstond rondom het plan van de ABN voor het eerst een 

publiek debat over de toekomst van de binnenstad.55 

  De ABN-affaire had drie effecten die belangrijk waren voor het algemene verloop van de 

omslag in Amsterdam. In de eerste plaats wisselden burgers en bestuurders voor het eerst gedachten 

uit over abstracte noties als leefbaarheid en kleinschaligheid. Tegenstanders van de bank ontwikkelden 

een nieuw vocabulaire om het gemeentebeleid mee te bekritiseren en vonden nieuwe manieren om 

deze kritiek te uiten. Zo stelde architectuurcriticus Wiek Röling dat politiek en bedrijfsleven een 

‘koude brandkast’ maakten van de binnenstad; een ‘autostalling’ die slechts inspireerde tot ‘geweld en 

verdriet’.56 In de tweede plaats is de discussie van belang omdat voor Amsterdammers bleek hoezeer hun 

gemeentebestuur gebonden was aan zakelijke belangen. De ABN had de fundamenten van de Vijzelflat 

privaatrechtelijk aangekocht met de belofte hier een complex met functiemenging te herbouwen, maar 

zonder dwingend bestemmingsplan of een erfpachtovereenkomst stonden de bestuurders machteloos.57 

In de derde plaats bracht de discussie een onwaarschijnlijk bondgenootschap tot stand. Hoewel de raad 

op 14 december 1966 met 30 tegen 14 instemde met de komst van het bankgebouw, constateerde CPN-

raadslid Leen Seegers een monsterverbond van actievoerders, dat tot 1966 nog niet van zich had laten 

horen:

53  ‘De huisvesting van de Algemene Bank Nederland’, Ankertros: Personeelsorgaan van de Algemene Bank 
Nederland 2, nr. 9 (Amsterdam 1966) 3-8, 7; J.L. van Zanden en R. Uittenbogaard, ‘Het bankgebouw’, in: J. 
de Vries, W. Vroom en T. de Graaf, Wereldwijd bankieren: ABN AMRO 1824-1999 (Amsterdam 1999) 300-
301.

54  D. Bosscher, ‘Een stad van en voor wie?’, in: P. de Rooy e.a. (red.), Geschiedenis van Amsterdam: Tweestrijd 
om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2007) 399-450, 430.

55  A.J. d’Ailly, ‘Regentenstijl’, in: A.J. d’Ailly e.a., Amsterdam door de bank genomen (Amsterdam 1967) 3-5, 
3; H. de Liagre Böhl, Amsterdam op de helling. De strijd om stadsvernieuwing (Amsterdam 2010) 50; P.K.A. 
Pennink, Marius Duintjer: Architect (Amsterdam 1986) 108.

56  W. Röling, ‘De Vijzelmuur’, in: A.J. d’Ailly e.a., Amsterdam door de bank genomen (Amsterdam 1967) 28-33, 
33.

57  SAA Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 14 december 1966, ‘Stichten bankgebouw Vijzelstraat, enz.’, 
1816.
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Behoudende en vooruitstrevende elementen in de burgerij hebben elkaar gevonden; 

voorstanders van zorgvuldige restauratie van het oude en mensen die zeggen, dat die oude 

geveltjes hun niets kunnen schelen, maar dat het hun gaat om de leefbaarheid en sfeer van de 

stad.58 

Met termen als ‘leefbaarheid’ en ‘sfeer’ ontstond halverwege de jaren zestig een nieuw vertoog van 

de moderniteit, dat vanaf de ABN-affaire diametraal tegenover het noodzakelijkheidsvertoog van 

wethouders, ambtenaren en projectontwikkelaars zou komen te staan. Provo was niet de eerste en 

zeker niet de laatste actiegroep die protest aantekende tegen binnenstadreconstructies. Dergelijke 

projecten brachten in de optiek van actiegroepen drie neveneffecten met zich mee: functiescheiding, 

milieuvervuiling en woningnood. Vanaf midden jaren zestig politiseerden sociale stadsbewegingen 

deze trits van neveneffecten tot een strijdveld waarin de noodzaak van vernieuwing voor het eerst ter 

discussie kwam te staan.  

  In de historiografie zijn de bewegingen gekarakteriseerd als ‘traditioneel’, ‘romantisch’ of zelfs 

‘conservatief’. Mamadouh benoemt Provo’s, Kabouters en krakers als de romantische tegenkrachten van 

functionalistisch denkende bestuurders en deskundigen.59 Rooijendijk onderschrijft deze dichotomie 

tussen progressieven en culturalisten.60 De Liagre Böhl heeft de tegenstelling tussen een romantisch 

conservatisme en grootschalig dirigisme zonder meer overgenomen.61 Deze auteurs baseren hun 

onderscheid op het werk van de Franse stadshistorica Françoise Choay.62 Het is een dichotomie die 

om drie redenen niet geheel recht doet aan de complexiteit van discussies over de toekomst van de 

binnenstad. In de eerste plaats fixeert de tegenstelling de posities van bestuurders en burgers en sluit zij 

marktpartijen uit als derde actor. In de tweede plaats was bij de zogenaamde progressieven geen sprake 

van een zelfverzekerd vooruitgangsgeloof of blindelingse navolging van functionalistische principes, 

evenmin als dat de zogenaamde culturalisten zich met hand en tand verzetten tegen de vooruitgang.  

  Deze tegenstelling tussen progressief en conservatief denken laat weinig ruimte over voor de 

binnenstad als locus van de moderniteit, die iedere actor op een eigen manier ervaart en interpreteert.63 

Dat bleek al met de kritiek die monumentenbeschermers in de tweede helft van de jaren vijftig 

uitoefenden op de Nota Binnenstad. Een blik op het repertoire van de actiegroepen die in verweer 

kwamen tegen cityvorming, leert dat zij minstens even toekomstgericht waren als de bestuurders en 

experts waartegen zij in verzet kwamen. Deze kritische burgers wisten vanuit de neveneffecten van 

industriële modernisering een nieuw vertoog van de moderniteit te construeren.64 Voor hen was de 

stad een plek om tot zelfontplooiing te komen, waar zij zichzelf konden vinden in een emancipatoire 

strijd tegen de koele efficiëntie en zakelijkheid van de massamaatschappij. Hoe ervoeren deze jonge 

actievoerders, vaak afkomstig uit de provincie, hun nieuwe leefomgeving en wat moest hier anders?  

 De eerste en belangrijkste actiegroep die zich in Amsterdam verzette tegen de  cityvorming was 

58  Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 14 december 1966, ‘Stichten bankgebouw Vijzelstraat, enz.’, 1792.
59  Mamadouh, De stad in eigen hand, 34-40.
60  Rooijendijk, That city is mine!, 33. 
61  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 71; Ibidem, Steden in de steigers, 22; De Liagre Böhl en M. 

Ternede, Han Lammers: Amsterdammer in de polder (Amsterdam 2015) 119.
62  F. Choay, L’urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie (Parijs 1965). 
63  Zipp, Manhattan projects, 12.
64  R. Eyerman, ‘Modernity and social movements’, in: H. Haferkamp en N.J. Smelser, Social change and 

modernity (Berkeley 1992) 37-54, 43; Beck, ‘The reinvention of politics’, 6.
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Provo. Tussen 1965 en 1967 greep Provo stadsbrede discussies als de ABN-affaire aan om gezagsdragers 

te provoceren en machtsverhoudingen te politiseren.65 Amsterdam was een logische vestigingskeuze 

voor de jonge oprichters Roel van Duijn en Rob Stolk. Hier kwam de maatschappelijke onrust immers 

het sterkst tot uiting.66 Zowel de agenda als de ambiance van Provo waren uitgesproken grootstedelijk, 

waarbij de beweging het beleid van het Amsterdamse gemeentebestuur gelijkstelde aan het werk van 

Haussmann in negentiende-eeuws Parijs.67 Dit schakelen tussen heden en verleden was voor Provo een 

middel om het conservatisme van hun tegenstanders te bewijzen, of zoals Berman stelt over het werk 

van actiegroepen in de jaren zestig: ‘…their sheer plenitude, along with their intensity and liveliness 

of expression, generated a common language, a vibrant ambience, a shared horizon of experience and 

desire. All these visions and revisions of modernity were active orientations towards history, attempts to 

connect the turbulent present with a past and a future.’68 

  Tegenover de ‘conservatieve’ vorm van stadsvernieuwing stelden de Provo’s witte huizen- en 

fietsenplannen, alsook de stedelijke utopieën van kunstenaar Constant. In zijn werk waren nieuwe 

woon- en maatschappijvormen een antwoord op de gangbare functionalistische architectuur, bedoeld 

als bevrijding van geldende normen, conventies en tradities.69 Als Kabouter stelde Van Duijn in 1969 

dat het gemeentebestuur af moest van het ‘eenvormige, materialistische’ beeld van de moderne mens. 

Beleid moest passen bij de pluriforme verlangens van mensen die in de stad wilden blijven.70 Volgens 

hem waren bestuurders verzand in een ‘fantasieloos en ongeïnspireerd beheer der moderne fetisjen’.71 

Zij presenteerden de trotse dienst Stadsontwikkeling, die zichzelf graag zag als voorhoede van de 

Amsterdamse stadsvernieuwing, hierbij als een achterhoede die weigerde mee te gaan met haar tijd. 

Dergelijke beschuldigingen sorteerden effect in een decennium waarin gezagsdragers bang waren voor 

ouderwets of antimodern te worden versleten.72   

  Provo was niet de enige beweging die zich van een dergelijk vertoog bediende. De Lastige 

Amsterdammer was een actiegroep die vanaf 1967 onder leiding van de 30-jarige architect Marten 

Bierman en de 28-jarige socioloog Henk Bakker verzet bood tegen onder meer de auto. Doel was 

een politieke en ecologische ‘bewustwording’ van de Amsterdammers.73 De maatschappij zou zijn 

‘gehypnotiseerd’ door de revolutionair-technologische aspecten van de auto, waaraan bestuurders 

uit ‘koudwatervrees’ en een ‘fantasieloos conservatisme’ zouden gehoorzamen.74 Gezien de wijze 

waarop Den Uyl, De Wit en hun ambtenaren de noodzaak van vernieuwing beklemtoonden, sneden de 

observaties van de actiegroep voor veel Amsterdammers hout: 

65  Mamadouh, De stad in eigen hand, 58; N. Pas, Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967 (Amsterdam 
2003) 196; R. Inglehart, The silent revolution: Changing values and political styles among western publics 
(Princeton 1977) 991-992.

66  D. Bosscher, ‘Kleine stad Amsterdam’, in: Historisch Nieuwsblad 20, nr. 6 (2011) 169-176.
67  ‘Subversieve brief’, overgedrukt uit Provo, jrg. 2, nr. 7 (1966), in: R. van Duijn, Provo: De geschiedenis van de 

provotarische beweging 1965-1967 (Amsterdam 1985) 176-177, 177.
68  Berman, All that is solid melts into air, 33.
69  C. Nieuwenhuys, ‘Opkomst en ondergang van de avant-garde’, in: Randstad 4, nr. 8 (1964) 6-35, 33.
70  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Stadsvernieuwing en woonruimteproduktie’ (16 december 1969) 1964.
71  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Begroting 1970, Algemene beschouwingen’ (26 februari 1970) 514.
72  Kennedy, ‘Voorwoord’, 7.
73  H. Nijman, ‘Over de oorsprong van het metro-verzet in Amsterdam’, Internationale Korrespondentie 5, nr. 38 

(mei 1975) 33.
74  H. Bakker, ‘Waarom we de auto uit de binnenstad moeten weren’, Vrij Nederland (26 april 1969); Bakker 

en M. Bierman, Autogram: Binnenzakboek van de Lastige Amsterdammer (Amsterdam 1969) 22; Bakker en  
Bierman, Het kan verkeren: Pleidooi voor demokratie in het verkeer (Amsterdam 1969) 1.
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Geen overweging wordt gewijd aan de wenselijkheid van de behoefte aan een auto, aan de 

mogelijkheid deze behoefde op andere manier te bevredigen, aan de oorzaken van deze 

ontwikkeling. Het is, behalve slecht doordacht, ook in hoge mate conservatief. Immers, 

‘ontwikkelingen’ plegen te worden gedicteerd door de sterkste en kapitaalkrachtigste groepen.75

Provo en de Lastige Amsterdammer, in de tweede helft van de jaren zestig de belangrijkste 

stadsbrede bewegingen in Amsterdam, betwistten zowel het nut als de noodzaak van de vernieuwing 

die bestuurders voorstonden. Zij baseerden zich hierbij op een negatieve ervaring van hun eigen 

leefomgeving. Dit was voor hen een zintuiglijke ervaring, verkregen door alledaagse observaties 

van de effecten die suburbanisatie, cityvorming en met name motorisering teweegbrachten. Hoewel 

bestuurders deze ontwikkelingen evenzeer als een bedreiging ervoeren, scheen accommodatie 

halverwege de jaren zestig nog de enige optie. Door dit inschikkelijke beleid voortdurend te bestempelen 

als conservatief en achterhaald kregen de actievoerders steeds meer raadsleden aan hun zijde.   

Bewustwording en agendavorming (1968-1972)  

In de tweede helft van de jaren zestig sloegen de demografische en economische groeistuipen 

van Amsterdam om in problemen van krimp en achteruitgang. Rond 1970 keerden jaarlijks meer 

75  H. Bakker, ‘De paardemest-visie van het Amsterdamse gemeentebestuur’, in: Vrij Nederland (25 oktober 
1969).

Afbeelding 1:  
Verdrijving uit het 

binnenstedelijk 
paradijs, zoals in 

1970 verbeeld  in een 
vaktijdschrift 
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dan 10.000 inwoners en 250 bedrijven de stad de rug toe. Leegstand teisterde de binnenstedelijke 

winkelstraten, terwijl congestie de dienstverleners verjaagde.76 Onder Den Uyl leek alles mogelijk, maar 

onder De Wit bleek dat suburbanisatie, cityvorming en motorisering onomkeerbare ontwikkelingen 

waren met mogelijk desastreuze gevolgen. In een poging regie te krijgen over deze ontwikkelingen 

introduceerden de wethouder en de dienst Stadsontwikkeling een drietal oplossingen: overloop, inspraak 

en procesplanning. De overloop was een reactie op de neiging van Amsterdammers om de Noord-

Hollandse groeikernen te verkiezen boven de Bijlmermeer, inspraak was een antwoord op de opkomst 

van actiegroepen en procesplanning een consequentie van het besef dat de blauwdrukken voor een 

betere toekomst door de snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen onhoudbaar waren geworden. 

Dit nieuwe toekomstdenken kreeg vanaf 1968 vorm in een viertal nota’s met provisionele en onzekere 

titels: het Voorontwerp van de tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad (1968), Stadsvernieuwing: de 

voorbereiding (1969), Stadsvernieuwing: Stadsvernieuwingsprogramma voor de eerstkomende jaren (1971) 

en het Voorontwerp Structuurplan (1974). 

  De belangrijkste ontwikkeling tijdens de ambtsperiode van De Wit was de suburbanisatie. 

Hoewel welgestelde Amsterdammers de stad al decennialang verruilden voor de provincie, kwam een 

woning in het groen door de motorisering en welvaartsstijging in de jaren zestig ook binnen het bereik 

van de minder bedeelden. Bovendien zouden banen en voorzieningen de bewoners volgen, waardoor 

delen van de binnenstad in de woorden van Provo transformeerden tot ‘holle ruimte’.77 Met het 

zogenaamde overloopbeleid wilde De Wit de vlucht van inwoners gecontroleerd laten verlopen.78 Doel 

was om ook gezinnen uit lagere inkomensgroepen een gezond woonmilieu te bieden binnen het stedelijk 

gewest.79 De Wit, van huis uit bioloog, was gecharmeerd van de Britse tuinsteden en verdedigde het 

beleid van planmatige laagbouw in het groen als socialistisch alternatief voor een planloze, marktgeleide 

suburbanisatie naar Amerikaans voorbeeld.80

  Terwijl de overloop een oplossing was voor de Amsterdammers die wilden vertrekken, 

was de inspraak een arrangement voor de Amsterdammers die bleven. Het overgrote deel van het 

gemeentebestuur achtte hun burgerzin een goede zaak. Volgens PvdA-raadslid Van Thijn bleek 

uit de ABN-affaire en de leegloop van de stad dat Amsterdam in ‘toekomstshock’ was geraakt.81 

Protestbewegingen en generatiewrijvingen waren volgens hem echter motor van de vooruitgang.82 

Hij wilde het onbehagen stroomlijnen met een planologie die bijsturing van onderop mogelijk 

maakte, en diende hiertoe in 1968 zelfs een nota in die pleitte voor een gemeentelijk centrum 

76  Lesger, Het winkellandschap, 340; Dienst Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Analyse van het 
verkeer in Amsterdam: Verslag van het verkeersonderzoek gedurende de periode 1960-1968 (Amsterdam 
1968) 64.

77  Van Duijn, Provo, 177.
78  P. Brouwer en Verlaan, ‘Symbolic gestures? Planning and replanning Amsterdam’s Bijlmermeer and new 

town Almere since 1965’, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte 20, nr. 39 (2013) 48-59, 49.
79  Van der Cammen en De Klerk, Ruimtelijke ordening, 214; A. Brand, Het stedelijk veld in opkomst: De 

transformatie van de stad in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw (Overveen 2002) 
70.

80  ‘De ontwikkeling van stad via agglomeratie naar stadsgewest’, De Ingenieur 81, nr. 31/32 (1967) 10-13, 13; 
Ligtelijn, ‘Eigenzinnige heren kijken terug’, in: Brinkgreve e.a. (red.), Phoenix, 66-111, 73-82.

81  Deze term ontleende Van Thijn aan het werk van futuroloog Adam Toffler. Zie: A. Toffler, Future shock (New 
York 1970).

82  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 27 februari 1967, ‘Begroting 1967. Algemene beschouwingen’, 
227.
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voor toekomstontwikkeling.83 Volgens burgemeester Ivo Samkalden hadden Amsterdammers het 

gevoel gekregen ‘machteloze pionnen’ te zijn in de ‘maalstroom van verandering’.84 Hoewel de 

politiek zich leek te schikken naar de roep om democratisering, bleken de ambtenaren minder snel 

gewonnen. Ongetwijfeld gekrenkt door de moties van wantrouwen in het functioneren van zijn dienst 

Stadsontwikkeling hield directeur De Gier in 1968 vast aan het vertoog van de noodzaak: 

Altijd heeft de stad zich in een voortdurend veranderingsproces bevonden, maar nu  opeens wil 

men daar een halt aan toeroepen […] De stad moet leven. Dit betekent dat de tertiaire sector zich 

moet ontwikkelen. Nu past hierbij tegenwoordig een rationale architectuur, of je dat fijn vindt of 

niet. De eis dat de stad moet leven heeft in deze tijd tot gevolg, dat je offers moet brengen. Vaak 

vervelend voor het historische stadsbeeld, maar onontkoombaar.85   

Hoewel Van Thijn en Samkalden een meer sturend beleid wensten, bleven De Gier en De Wit dus 

ontwikkelingen als suburbanisatie en cityvorming faciliteren en volgen in plaats van sturen. Uit het 

commentaar van De Gier spreekt een zuiver vertoog van de noodzaak en een dwangmatige ervaring van 

moderniteit. Hij was zich hierbij bewust van de negatieve consequenties, maar achtte beleidsmakers niet 

in staat tot daadwerkelijke maakbaarheid. 

  Gezien deze inschikkelijke houding ten opzichte van de ontwikkelingen die op Amsterdam 

afkwamen is het niet verwonderlijk dat het Voorontwerp van de tweede Nota over de Amsterdamse 

Binnenstad (1968) eenzelfde strekking had. Ten opzichte van de eerste binnenstadnota vallen drie zaken 

op. In de eerste plaats was de inhoud van het beleidsstuk voorlopig. In de tweede plaats werd voor 

het eerst ook behoud en behoedzame vernieuwing van enkele woonbuurten geadviseerd.86 Bewoners 

zouden immers het straatbeeld ‘verrijken’, en zij waren de klantenkring van lokale winkels en horeca.87 

In de derde plaats werd voor het eerst onderscheid gemaakt tussen autonome maatschappelijke 

ontwikkelingen en het verloop van overheidsactiviteiten gericht op de begeleiding hiervan.88 In de 

praktijk werd in de nota echter nog steeds geschikt naar een onstuitbaar en noodzakelijk geachte 

schaalvergroting. Zo waren de afbraak van duizenden woningen en het vertrek van tienduizenden 

inwoners het resultaat van ‘kennelijk’ sterkere economische invloeden:  

 

  In de nadere plannen en maatregelen, kunnen (hoogstens) ontwikkelingen worden  

   bevorderd dan wel worden afgeremd of omgebogen, maar zij kunnen niet worden  

  afgedwongen. [De overheid, TV] kan er niet altijd en overal voor zorgen, dat het   

  leven er zich geheel in voegt op een wijze als voor velen wenselijk wordt geacht.89

83  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 1174, ‘Nota van het raadslid Van Thijn C.S., inzake een gemeentelijk centrum 
voor toekomstontwikkeling’ (24 december 1968) 1968. Zie ook: A. Vondeling, ‘Visie in de politiek, visie op de 
samenleving’, in: J. Kommandeur (red,), De komende twintig jaar: Tekst van een viertal inleidingen gehouden 
op de gelijknamige conferentie op 15 februari 1966 (Amsterdam 1966) 46-60.

84  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Nieuwjaarsrede van de burgemeester’ (6 januari 1969) 6.
85  ‘Planner De Gier: Democraat tot op de draad’, 12-13; ‘Oud stadsdeel niet isoleren!’, Plan 1, nr. 7 (1970) 437-

443, 438.
86  De Wit, ‘Voorwoord’, in: Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Nieuw leven voor een oude 

buurt (Amsterdam 1968) 2-3, 2.
87  Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Een blik in de toekomst (Amsterdam 1968).
88  Klusman en Teunissen, ‘De binnenstadnota’s 1955 en 1968’, 112.
89  SAA, Gemeenteblad 1968, bijlage C, De Amsterdamse binnenstad (Amsterdam 1968) 135.

HOOFDSTUK 4



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978148

Aan deze lijdelijke observaties kwam pas een einde met de komst van Han Lammers, die aantrad na de 

raadsverkiezingen van 1970. De politiek maakte opnieuw het verschil in Amsterdam. In 1962 hadden 

de verkiezingen Den Uyl in het zadel geholpen; in 1966 hadden zij geresulteerd in een politisering van 

de discussie over de toekomst van de binnenstad; in 1970 zouden zij opnieuw een sterke wethouder 

aan de macht helpen. Het belangrijkste verkiezingsthema was de kwaliteit van de leefomgeving. Met 

vijf zetels was de grootste nieuwkomer in de raad ditmaal de Kabouterpartij, die in vergelijking met 

Provo veel uitgesprokener was over de binnenstad. Deze moest zich bevrijden van ‘moderne kwalen’ 
als autoverkeer, woningnood en speculatiepraktijken.90 Deze maakbaarheidsagenda stond lijnrecht 

tegenover het inschikkelijke vertoog van de dienst Stadsontwikkeling. De PSP en KVP leden de zwaarste 

verliezen, terwijl D’66 met drie zetels en de Bejaardenpartij met twee zetels ook nieuwkomers waren. De 

CPN boekte twee zetels winst.91 De uitslag is voornamelijk toe te schrijven aan de ontevredenheid van 

zowel stedelijke nieuwkomers als achterblijvers over het leefklimaat, respectievelijk jongeren die op D’66 

en Kabouters stemden en ouderen en arbeiders die hun voorkeur gaven aan de Bejaardenpartij en CPN.  

  Ondanks een verlies van vijf zetels bleef de PvdA veruit de grootste partij, waardoor zij opnieuw 

de wethouder Stadsontwikkeling mocht leveren. Na een interne machtsstrijd nam Nieuw Linkser 

Lammers op 39-jarige leeftijd het wethouderschap over van De Wit. De verwachting was dat hij zich 

zou keren tegen de grootschaligheid van zijn voorgangers. Vrienden en collega’s omschreven Lammers 

echter ook als een ambivalent denker, die snel van mening kon veranderen.92 De nieuwe wethouder 

had nauwelijks bestuurservaring bij zijn aantreden, en had zich als journalist kritisch uitgelaten over 

de stadsvernieuwing. Gedurende zijn eerste twee jaar als wethouder zouden dan ook verschillende 

grootschalige plannen van de tekentafels verdwijnen.93 Hoewel hij snel de reputatie kreeg even regentesk 

te opereren als zijn voorgangers, wilde hij de activiteiten van zowel de gemeentelijke diensten als 

beleggers en projectontwikkelaars aan banden leggen. In de visie van Lammers moest de politiek weer 

het primaat krijgen in Amsterdam.94 

  Dit betekende dat ook actiegroepen, die zich bij het aantreden van Lammers steeds vaker 

roerden, weinig krediet kregen. Voor inspraak was het verval van de Amsterdamse binnenstad volgens 

hem te complex en te urgent. Rekening houden met het electoraat was voor de wethouder het nakomen 

van verkiezingsbeloften, niet het aanpassen van beleid op golven van publiek onbehagen. Actiegroepen 

zouden slechts deelbelangen vertegenwoordigen. Hij begreep de onrust onder buurtbewoners, maar de 

oplossing voor hun problemen lag bij het gemeentebestuur, niet in het buurthuis of op de zeepkist.95 Het 

college was uiteindelijk ‘de beste actiegroep van Amsterdam’, waarbij Publieke Werken naar zijn inzicht 

prima in staat was om flexibel en op buurtniveau toegesneden beleid te maken. De kritiek van studenten 

die namens buurtbewoners pleegden te spreken vond Lammers een intellectueel paternalisme, gedreven 

door modieus opportunisme: ‘Met ideologietjes ontleend aan het kanarieboekje voor sociologie praat je 

geen woningen overeind.’96 

 In plaats van reconstructie en ruim baan voor het zakenleven, zou het onder Lammers gaan 

90  Tasman, Louter Kabouter, 12.
91  Bosscher, ‘Een stad van en voor wie?’, 434.
92  ‘Han Lammers: Reformator, rebel, regent’, Haagse Post, 23 maart 1971.
93  De Liagre Böhl en Ternede, Han Lammers, 109-137.
94  Ibidem, 139-167.
95  SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, ‘Inleiding van wethouder Lammers bij de besprekingen op 10 en 

11 november 1972 over het op te stellen structuurplan’ (zonder datum) 2.
96  ‘Han Lammers: Niemand maakt mij wijs dat wat dit stadsbestuur doet niet goed overkomt’, Vrij Nederland, 

4 september 1971.
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om rehabilitatie en versterking van de woonfunctie, onder andere in de Jordaan, Nieuwmarkt en op 

de Westelijke Eilanden. Dit uitgangspunt moest zowel de minder draagkrachtigen als welgestelde 

stadsminnaars bedienen. In weerspraak met het negatieve vertreksaldo was in 1968 al gebleken dat 61 

procent van de Amsterdammers zich ‘stadsmens’ voelde en bij voorkeur in de stad bleef wonen.97 Dit 

percentage impliceert dat burgers de stad niet altijd uit vrije wil verlieten, maar vaak ook bij gebrek 

aan geschikte woonvoorzieningen de wijk namen naar de overloopgemeenten. Volgens de nota was 

economische ontplooiing onmogelijk zonder verbetering en diversificatie van het woningbestand.98 

Evenals met het aantreden van Den Uyl in 1962 leek in 1970 een nieuw momentum te zijn aangebroken. 

De binnenstad moest volgens Lammers een plek zijn waar bewoners en bezoekers zich ‘gelukkig’ 
voelden en waar het ‘gezellig, chaotisch en rommelig’ was.99 

  Lammers refereerde met deze uitspraken aan de verandering die de Amsterdamse 

bevolkingssamenstelling in de voorgaande tien jaar had doorgemaakt, en waar Provo en de Lastige 

Amsterdammer een uitvloeisel van waren. Door het vertrek van gezinnen was de hoofdstad zowel gaan 

vergrijzen als verjongen. In een voormalige volksbuurt als de Jordaan was bijvoorbeeld 40 procent van 

de nieuwkomers in de tweede helft van de jaren zestig tussen de 20 en 25 jaar oud.100 Meer dan de helft 

van de binnenstedelijke bevolkingsvermindering van de jaren zestig was het gevolg van een dalende 

woningbezetting.101 Het aantal 20- tot 39-jarige binnenstadbewoners steeg van 30 procent in 1964 naar 

meer dan 50 procent in 1980. Aangetrokken door het grote aantal eenkamerwoningen maakten de 

20- tot 29-jarigen onder hen in 1975 reeds 30 procent van de binnenstedelijke bevolking uit, tegenover 

een stedelijk gemiddelde van 18 procent. Ruim een derde van hen studeerde aan een Amsterdamse 

universiteit.102 De beleidsmatige uitbreiding en verbetering van de binnenstedelijke woonvoorzieningen 

die Lammers voorstond hingen dus samen met een demografische tegenbeweging.  

  De volksverhuizing van jongeren had grote gevolgen voor de binnenstad. Zij zouden hun 

‘vrijetijdscentrum’ in samenwerking met oudere buurtbewoners in de jaren zeventig verdedigen 

als sociaal-cultureel habitat. Een aanzienlijk deel van de duizenden studenten die in de binnenstad 

kwamen te wonen zou zich aansluiten bij één van de vele actiegroepen die in verweer kwamen tegen 

binnenstadreconstructies, waarvan de vroege acties door Provo en de Lastige Amsterdammer het 

bewijs mogen zijn. Actievoeren maakte deel uit van hun vrijetijdsbesteding.103 De jongeren brachten een 

nieuwe stedelijke leefstijl met zich mee. Terwijl overlopers hun vrije tijd besteedden aan ‘tuinieren, doe-

het-zelven en televisie kijken’, zouden de nieuwe stedelingen vaker buitenshuis eten en vaker gebruik 

maken van de sociaal-culturele voorzieningen die de leemten vulden van de vertrekkers.104 Volgens 

het tijdschrift Amsterdam werkt, in de jaren zestig nog vertolker van het grootschalige geluid, was de 

97  Heinemeijer, ‘De Amsterdamse binnenstad als centrum van attractie’, in: Heinemeijer, Van Hulten en De 
Vries Reilingh, Het centrum van Amsterdam, 49-50.

98  SAA, Gemeenteblad 1971, Bijlage N, ‘Stadsvernieuwing: stadsvernieuwingsprogramma voor de 
eerstkomende jaren’, 6; 14-15.

99  SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, ‘Enkele opmerkingen van de wethouder ter gelegenheid van de 
behandelingen van de hoofdstukken VI en VII van de gemeentebegroting 1973’ (zonder datum) 2.

100  Lesger, Het winkellandschap, 360.
101  M.H.M. van Hulten, ‘Het hart van de stad’, in: W.F. Heinemeijer, Van Hulten en H.D. de Vries Reilingh (red.), 

Het centrum van Amsterdam: Een sociografische studie (Amsterdam 1968) 129-169, 162. 
102  Gemeentelijke Sociale Dienst, afdeling Beleidsvoorbereiding en Wetenschappelijk Onderzoek, De oude 

stad becijferd en geteld (Amsterdam 1975) 9; 54. 
103  Righart, De eindeloze jaren zestig, 69.
104  R. Bergh en G.P. Keers, De binnenstad als vrijetijdscentrum (Amsterdam 1981) 20.
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hoofdstad in 1972 al getransformeerd tot een speelplaats voor de moderne jeugd.105 Zij was nu een plek 

van confrontatie, ‘die je wakker schudde en vragen stelde die een persoonlijk antwoord verlangden’:  
 

  Amsterdam confronteert ons met politieke actie, […] met het experiment, met   

  ontworteling, met kunst en kunstenaar, met het verzet van mensen tegen de  

  machten van techniek en organisatie, met talloze crisisverschijnselen en het  

  vraagstuk van de richting en de toekomst van onze cultuur.106 

Juist de ontwikkelingen die in het perspectief van de dienst Stadsontwikkeling spaken in het wiel 

van de vernieuwing staken betekenden volgens Amsterdam werkt de herbronning van de binnenstad. 

De positieve beschrijving van het rumoer en de onvoorspelbaarheid die jongeren in Amsterdam 

teweegbrachten zou in de jaren zeventig echter in botsing komen met lang tevoren gemaakte afspraken. 

Hier kon ook het beleid van Lammers weinig verandering in brengen.

Philips Pensioenfonds en de monopolisering van bouwkapitaal

Terwijl bestuurders aan een alternatief stadsvernieuwingsbeleid werkten en jongeren de binnenstad 

ontdekten, zaten de projectontwikkelaars in Amsterdam niet stil. Om zicht te krijgen op hun activiteiten 

besteedt deze paragraaf aandacht aan de rol van het Philips Pensioenfonds. Dit was in de jaren zestig 

de belangrijkste speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Omdat de plannen van het fonds achter 

de politieke schermen tot stand kwamen, geven de voornoemde nota’s weinig inzicht in het denken en 

handelen van bestuurders, Lammers in het bijzonder. Hiervan ontstaat pas een beeld na bestudering van 

de besluitvorming, waarmee de ambivalente houding van de wethouder beter voor het voetlicht komt. 

Daarom staat het tweede deel van dit hoofdstuk in het teken van een casuïstiek die verklaringen geeft 

over het denken en handelen van drie wethouders maar in het bijzonder Lammers, projectontwikkelaars 

en de kritische burgers die zij tegenover zich vonden. Hoe en waarom de omslag in Amsterdam 

plaatsvond is alleen te begrijpen door de onderhandelingen te bestuderen zoals wethouders, ambtenaren, 

beleggers en  projectontwikkelaars deze in de jaren zestig hadden gevoerd.  

  Om zijn behoedzamer stadsvernieuwingsbeleid in de praktijk te kunnen brengen had Lammers 

bij zijn aantreden in 1970 verschillende kantoorontwikkelingen in de wacht gezet. Hierdoor maakte de 

zakelijke sfeer uit het tijdperk van Den Uyl en De Wit voor beleggers en projectontwikkelaars plaats 

voor onzekerheid. De belangrijkste investeerder in Amsterdams commercieel vastgoed, het Philips 

Pensioenfonds, dreigde in het voorjaar van 1971 daarom met terugtrekking van de markt. De 50-jarige 

directeur Jan Willem Assink stelde dat volledige medewerking van ambtelijk en bestuurlijk Amsterdam 

nodig was om zijn gepensioneerden blijvend optimale resultaten te kunnen bieden.107 Met Lammers 

aan de macht was hij naar eigen zeggen niet langer bereid ‘kostbare tijd’ te besteden aan ‘uitzichtloze 

gesprekken’.108 Hoewel hij de financiële slagkracht van Philips naar eigen zeggen goed kon gebruiken, 

liet de wethouder Assink in het najaar van 1971 weten dat hij alleen zaken kon doen wanneer hij zijn 

105  ‘Het perspectief van Amsterdam’, in: Amsterdam werkt 14, nr. 1 (1972) 10-13, 11; ‘Amsterdam, de eeuwige 
zelfde…? Welnee! Maar tóch…’, in: Ibidem 1 (1972) 10-11, 11.

106  ‘Amsterdam als confrontatie’, in: Ibidem 16, nr. 4 (1974) 7-8, 7.
107  SAA, Archief van de Secretarie; afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7632, ‘Betreft beleggings- en 

bouwactiviteiten in Amsterdam’ (28 april 1971).
108  Ibidem, ‘Gemeente Amsterdam – Philips Pensioenfondsen’ (1 september 1971).
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projecten zou omzetten in woningbouw.109  

  Uit onderzoek van de dienst Bouw- en Woningtoezicht bleek echter dat onder Den Uyl en De 

Wit voor een tiental potentiële bouwterreinen herenakkoorden waren gesloten, die grote moeilijkheden 

konden opleveren bij een verdere ombuiging van het stadsvernieuwingsbeleid.110 De bouwgronden 

bleken door het pensioenfonds verdeeld onder de architecten Cornelis Wegener Sleeswijk, Frans van 

Gool en Piet Zanstra.111 De rol van deze bouwlustige architecten is opvallend. Zanstra kon dankzij zijn 

gelijktijdig lidmaatschap van de Amsterdamse Schoonheidscommissie, Raad voor de Stedebouw en 

toezichthoudende functies bij gemeente en universiteit invloed uitoefenen en informatie doorspelen aan 

projectontwikkelaars als Maup Caransa, waarmee hij zichzelf van opdrachten voorzag.112 

  Het dispuut tussen Lammers en Assink en de openbaring van de herenakkoorden was de 

opmaat naar een verdere politisering van raadsdiscussies over de toekomst van de Amsterdamse 

binnenstad. Zo ging de kritischer houding van de wethouder de raadsfractie van de PSP niet ver 

genoeg. Volkshuisvesting en grondpolitiek waren belangrijke speerpunten in het beleid van deze 

partij.113 Op 16 februari 1972 zette de PSP het zware middel van interpellatie in om zich te beklagen 

over de ‘monopolisering van bouwkapitaal’ door een selecte groep beleggers, projectontwikkelaars 

en architecten.114 Het toen 31-jarige raadslid Huib Riethof sprak van een ‘kapitalistische systeemfout’, 
waaraan speculanten zich zouden verrijken met voorinformatie van Publieke Werken.115 Het bleek zelfs 

dat ambtenaren maquettes vervaardigden van niet bestaande plannen, die zij vervolgens bij Philips 

aanboden als beleggingsobjecten.116 Voortaan mocht volgens Riethof geen project van de grond komen 

zonder raadsbesluit of bestemmingsplan.117 Het pensioenfonds trok zich na deze ophef in 1973 terug uit de 

hoofdstedelijke vastgoedmarkt.118

   Dit dispuut demonstreert dat het beleid van Lammers achter de feiten van de jaren zestig 

aanliep. Uit de nota’s die hij liet opstellen komt het beeld naar voren van een hervormingsgezinde 

wethouder, die lippendienst bewijst aan het vertoog van actiegroepen en die het binnenstedelijk 

verval een halt wilde toeroepen met woningbouw. De raadsdiscussies bewijzen echter dat van een 

omslag nog geen sprake kon zijn, hoe graag Lammers deze ook in de praktijk had willen brengen. De 

Liagre Böhl stelt dat de wethouder zich liet inpakken door ambtenaren van de dienst Publieke Werken 

109  SAA, Archief van de Secretarie; afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7632, ‘Kort verslag van de bespreking 
van het op 29 oktober 1971 te voeren gesprek met de Stichting Philips’ Pensioenfondsen’ (11 oktober 1971).

110  Ibidem, inv.nr. 7630, ‘Brief aan de wethouder voor het Bouw- en Woningtoezicht’, 13 augustus 1971.
111  ‘De speculaties van Philips Pensioenfonds’, De Groene Amsterdammer, 8 januari 1972.
112  ‘Lammers heeft kritiek op architecten’, Nieuws van de dag, 17 februari 1972. Tot dusver is uitgebreid 

aandacht besteed aan de architectuur en stedenbouw van zowel de wederopbouw- als verzorgingsstaat, 
naar het werk van architecten die commercieel vastgoed ontwierpen veel minder. Zie: M. Swenarton, 
T. Avermaete en D. van den Heuvel, ‘Introduction’, in: Ibidem (red.), Architecture and the welfare state 
(Abingdon 2015) 1-23; K. Bosma en C. Wagenaar, Een geruisloze doorbraak: De geschiedenis van 
architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland (Rotterdam 1995); M. de 
Vletter, De kritiese jaren zeventig: Architectuur en stedenbouw in Nederland 1968-1982 (Rotterdam 2004). 
Uitzonderingen zijn: I. de Jager, Evert en Herman Kraaijvanger: architectonische noblesse (Rotterdam 2015); 
Provoost, Hugh Maaskant: Architect of progress (Rotterdam 2013); H. Hellinga, Ernest Groosman: Bouwer 
met grenzeloze ambities 1917-1999 (Rotterdam 2001).

113  P. Denekamp e.a., Ontwapenend: Geschiedenis van 25 jaar PSP (Amsterdam 1982) 163-166.
114  Gemeenteblad afd. 1, no. 68, ‘Interpellatie-aanvrage raadslid Riethof, inzake de relaties tussen de gemeente 

en grote beleggers in bouwprojecten’ (20 januari 1972) 105, Gemeenteblad afd. 2, ‘Interpellatie raadslid 
Riethof’ (16 februari 1972) 868-873. 

115  ‘PW werkt met de natte vinger’, De Volkskrant, 10 februari 1973, SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, 
‘Perskommunikee’ (12 februari 1973), ‘Brief aan het college’ (13 februari 1973).

116  ‘Hotelplan Philips was van gemeente’, De Tijd, 20 januari 1972.
117  ‘Stad in greep van beleggers’, Het Parool, 16 februari 1972.
118  ‘Pensioenfondsen naar buitenland’, Algemeen Dagblad, 26 januari 1973.
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en Stadsontwikkeling.119 Dit klinkt als een legitieme verklaring. Zo waren tijdens het aantreden van 

Lammers maar liefst 160 kundige ambtenaren werkzaam bij de dienst, die zowel in aantal als kennis een 

formidabel overwicht hadden op de wethouder.120  

  Waarschijnlijker is echter dat hij zich realiseerde dat afspraken uit het tijdperk Den Uyl en De 

Wit onomkeerbaar waren. Gerard Meijer, de 58-jarige directeur Publieke Werken, bevestigde in 1972 dat 

zijn dienst onder Lammers bescheidener was gaan opereren: ‘Er is een zekere mentaliteitsverandering 

aan de gang over wat er met de stad moet gebeuren […] Men moet niet vergeten dat wij de beslissingen 

niet nemen. Wij adviseren en voeren besluiten uit. Wij zijn toeleveraar van ideeën en visies.’121 

Projectontwikkelaar Maup Caransa, die nauw met Philips samenwerkte, bevestigde in 1973 deze 

politisering van de planvorming:

Vroeger legde je bij Publieke Werken een plan voor. Zij legden dat aan Den Uyl, later De Wit 

voor. Dan was meestal al een ja gegeven omdat de wethouders hun adviseurs volgen. Nu is er een 

kentering gekomen in dat hele geval. Daar moeten ze niemand de schuld van geven. […] Maar je 

kan de zaken niet terugdraaien.122

Onder dit laatste adagium vonden in de jaren zeventig nog een aantal grootschalige kantoor- en 

hotelontwikkelingen plaats in de Amsterdamse binnenstad. De discussies over het Philips Pensioenfonds 

speelden zich af tegen de achtergrond van protesten tegen drie marktgeleide binnenstadreconstructies: 

de kantoorplannen van Gaus op het Bickerseiland (1961-1973), kantoorplannen van Caransa en Grand 

Vista in de Jodenbreestraat (1968-1978) en een hotelplan van Bouwes aan het Leideseplein (1959-1979). 

Met uitzondering van het Bickerseiland zijn deze plannen in de historiografie niet aan de orde geweest, 

terwijl de rol van projectontwikkelaars en hun interacties met bestuurders en burgers doorslaggevend 

waren voor het verloop en de uitkomst van discussies over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. 

In de jaren zeventig zou het vertoog van de noodzaak ook in bestuurskringen definitief plaatsmaken voor 

het vertoog van de wendbaarheid.

Blijf uit onze buurt (1961-1973)

Het Bickerseiland was een zeventiende-eeuws werk- en havengebied dat gedurende de negentiende eeuw 

ingeklemd raakte tussen Westerdok, IJ, Westerkanaal en de spoorlijn naar Sloterdijk. Aan het begin 

van de twintigste eeuw was sprake van een gemengde woon- en werkbuurt met naast scheepswerven 

en pakhuizen ook goedkope arbeiderswoningen. Door de verplaatsing van nijverheid naar het Oostelijk 

en Westelijk Havengebied waren de buurt en omliggende Westelijke Eilanden in de eerste helft van 

de twintigste eeuw in verval geraakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte een extra honderdtal 

woningen en bedrijven in onbruik.123 Volgens het Wederopbouwplan uit 1952 wachtten nog eens zeventig 

woningen hetzelfde lot waarvoor restauratie volgens het college dan ook geen optie was. In plaats 

hiervan pleitte de nota voor herverkaveling en uitbreiding van de bedrijfsbestemming. Ontsluiting van 

de buurt zou geschieden via een verhoogde vierbaansweg door de Haarlemmerbuurt, die in 1968 in 

119  De Liagre Böhl en Ternede, Han Lammers, 122.
120  W.J. Bruyn, Delegatie bij planvoorbereiding: Een kritische nabeschouwing over het Algemeen 

Uitbreidingsplan voor Amsterdam (Amsterdam 1976) 147.
121  ‘Gesprek met Gerard Meijer’, Het Parool, 24 februari 1972.
122  ‘Caransa: een fabricageproces van gelden’, Vrij Nederland, 10 maart 1973.
123  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 973, ‘Wederopbouwplan-Bickerseiland’ (5 december 1952) 1664. 
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aanbouw werd genomen.124 Terwijl het gemeentebestuur de Westelijke Eilanden in de maalstroom van 

modernisering wilde brengen, prees heemschutterstijdschrift Ons Amsterdam de buurt in 1953 nog als 

een wereld op zich: ‘Een rustig oord zonder geroezemoes van trams en ander druk verkeer.’125

  Rond 1960 zou hierin verandering komen door toedoen van de Amstelveense 

projectontwikkelaar F.H. Gaus. In september 1961 presenteerde hij in samenwerking met het Philips 

Pensioenfonds kantoorverzamelgebouw de Walvis, dat een enorme schaalvergroting betekende tussen 

de zeventiende-eeuwse panden en werkplaatsen aan de Grote Bickersstraat.126 Philips zat op het moment 

van de planpresentatie reeds voor 130 miljoen gulden in het Nederlandse vastgoed.127 Het door Willem 

Lugthart ontworpen kantoorcomplex bood met 8.000 vierkante meter vloeroppervlakte ruimte aan bijna 

600 man personeel. Omdat Gaus over eigen grond beschikte hoefde hij geen bewoners of bedrijven uit te 

kopen en kon hij simpelweg de huur opzeggen.  

  In de glimmende planbrochure vermeldde de projectontwikkelaar dat Amsterdam naar 

Rotterdams voorbeeld een kantoorveste zou krijgen die bedrijven efficiëntere exploitatiemogelijkheden 

bood, waarbij de centrale ligging een verkorting van de woonwerkafstand betekende.128 Functiescheiding 

was geen dogma in de naoorlogse stedenbouw. Hoewel het bedrijfsverzamelgebouw als typologie al 

langer bestond, wees Gaus in 1961 terecht op het vooruitstrevende karakter van zijn plan. In Rotterdam 

was het Groothandelsgebouw uit 1953 een voorbeeld van de wijze waarop kleinschalige bedrijvigheid op 

binnenstedelijke locaties kon worden gehuisvest.129 Vanuit zijn ervaring als organisatieadviseur zag Gaus 

exploitatievoordelen in het onder één dak brengen van verschillende bedrijven.130

 De Walvis was onderdeel van een planconceptie met ten minste vier kantoorgebouwen. 

Gaus wilde van de Westelijke Eilanden naar eigen zeggen een ‘Manhattan aan het IJ’ maken.131 Als 

eerste resultaat van deze visie ontving de Walvis van gemeentezijde wisselende reacties. Terwijl 

directeur Stadsontwikkeling Jakoba Mulder vreesde dat de Walvis een precedent zou scheppen voor 

hoogbouw, waar zij zich ook in de ontwerpen voor de Bijlmermeer tegen had gekeerd, beschouwden 

stadsbouwmeester Ben Merkelbach en architect Piet Zanstra het ontwerp juist als ‘symbool van 

een nieuwe tijd’.132 De pers was bij de opening van het gebouw in 1965 onverdeeld positief. Volgens 

Amsterdam werkt was de Walvis een verlevendiging van een donkere buurt, en zou een vergeten deel 

van de binnenstad in glorie herrijzen.133 Voor dienstverleners was verhuizing naar het Bickerseiland 

een gedurfde stap, afgedwongen door de toenemende onbereikbaarheid van de grachtengordel.134 

124  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 192.
125  ‘De Westelijke Eilanden’, in: Ons Amsterdam 5, nr. 9 (1953) 130-136, 136.
126  ‘Groot kantoorgebouw op Bickerseiland’, Handelsblad, 22 september 1961; ‘Belangrijk initiatief voor 

gebouw op Bickerseiland’, Amsterdam werkt 3, nr. 4 (1961) 37.
127  E. van Nederveen Meerkerk en J.M. Peet, Een peertje voor de dorst: Geschiedenis van het Philips 

Pensioenfonds (Amsterdam 2002) 405.
128  SAA, Archief van de Secretarie; Afdeling Economische Zaken en Rechtsvoorganger, inv.nr. 2767, 

‘Bedrijfsflatgebouw “de Walvis”’ (1966).
129  Provoost, Hugh Maaskant, 100.
130  P. Hellema en J. Marsman, De organisatie-adviseur: Opkomst en groei van een nieuw vak in Nederland 

1920-1960 (Amsterdam 1997) 308.
131  SAA, Archief van de Dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. Kr. 

8056, ‘Bespreking met de heer Gaus op 25 november 1963’.
132  E. van Kessel en F. Palstra, Stedebouwkundige en landschapsarchitecte Jakoba Mulder 1900-1988 

(Amsterdam 1994) 26; SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie 
en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad, tweede aanvulling, inv.nrs. 31, 32, ‘Notulen van de plenaire 
vergadering op 6 juni 1959’, ‘Notulen van de plenaire vergadering op 13 februari 1961’, ‘Notulen van de 
plenaire vergadering op 14 januari 1961’.  

133  ‘De Walvis, nieuw gebouw in te saneren buurt’, Amsterdam werkt 7, nr. 5 (1965) 22-23, 23.
134  ‘Van de Moriaantjes naar De Walvis’, Ibidem, 18-19, 18.
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Sociaaldemocratisch dagblad Het Vrije Volk beschreef het contrast tussen het ‘imposante glas- en 

betonbouwsel’ en de omliggende bebouwing, die zich niet meer zou verdragen met de moderne tijd.135  

  In 1969 kon Gaus met hulp van het Shell Pensioenfonds het tweede planonderdeel presenteren, 

dat opnieuw de naam van een zeedier kreeg: ‘de Narwal’. Dit kantoorgebouw zou met 7.000 vierkante 

meter ruimte bieden aan 500 man personeel. Het ontwerp kwam dit keer van Zanstra, dezelfde architect 

die eerder als lid van de Commissie Oude Stad de Walvis had aangeprezen. Het hoeft dan ook niet te 

verbazen dat de commissie zich in april 1970 direct akkoord verklaarde met de bouwvolume en situering 

van het ontwerp.136 

  De bewoners van het Bickerseiland waren onaangenaam verrast door de komst van nog een 

kantoorgebouw. Nadat een buurtbewoner in februari 1970 bij toeval de vervolgplannen van Gaus 

ontdekte, initieerde de 55-jarige timmerman Joop Beaux diezelfde maand nog de eerste protestacties.137 

Het door hem en enkele anderen opgerichte Aktiecomité Westelijke Eilanden (AWE), dat naast een 

tiental buurtbewoners bestond uit een socioloog en later twee bouwkundestudenten, keerde zich 

tegen verdrijving naar nieuwbouwwijken met ‘onbekende buren en hoge huren’.138 De AWE verweet 

het gemeentebestuur in een door driehonderd handtekeningen ondersteund adres een bewuste 

verwaarlozing van de buurt, terwijl de kantoorgebouwen van Gaus ‘gore rotkrengen’ waren die 

thuishoorden in Buitenveldert.139 Uit een enquête bleek dat 95 procent van hen wilde blijven. Hun 

argumenten betrokken zich op de prettige menging van wonen en werken, de unieke sfeer, het lokale 

‘dorpsgevoel’ en de betaalbaarheid van de huren.140 

 Het actierepertoire van de AWE bestond uit de inwinning van informatie bij gemeenteorganen 

en spreiding hiervan onder zowel bewoners als gemeenteraadsleden en leden van de Commissie 

Oude Stad.141 Het protest vond plaats onder het motto ‘Blijf uit onze buurt’, ontleend aan een strijdlied 

uit de populaire televisieserie ’t Schaep met de vijf pooten dat toevalligerwijs was geschreven door 

buurtbewoner Eli Asser.142 De boodschap van buurtbewoners sloeg direct aan bij de pers. Hun acties 

luidden volgens Het Vrije Volk een tijdperk in van democratische plannenmakerij.143 De Volkskrant 

noemde het actievoeren over de toekomst van de stad zelfs al een ‘Amsterdamse traditie’. Burgers 

zouden geen vertrouwen meer hebben in het kennismonopolie van bestuurders en experts.144 In 

overeenstemming met deze constatering zag het Amsterdamse Bureau Bestuurscontacten het aantal 

adressen van actiegroepen in 1970 ten opzichte van 1969 met maar liefst een derde toenemen.145 Ging 

135  ‘Het Bickerseiland verliest snel zijn karakter’, Het Vrije Volk (2 november 1965), geciteerd in: De Liagre 
Böhl, Amsterdam op de helling, 180.

136  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 
Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv.nr. 25, ‘Notulen van de plenaire vergadering op 13 april 1970. 

137  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 180.
138  IISG, Archief Aktiekomité Westelijke Eilanden (hierna: Archief AWE), inv.nr. SAVRZ091, ‘Oproep aan de 

buurt’ (23 februari 1970).
139  ‘Bickerseiland protesteert tegen sloop’, De Tijd, 24 februari 1970.
140  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, ‘Bewoners over de toekomst’ (mei 1970); J. van der Hulst, e.a., ‘Blijft 

uit onze buurt: Vingeroefeningen op het Bickerseiland’ (Amsterdam 1974).
141  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, ‘Brief aan KVP-raadslid Rossen’ (25 maart 1970); ‘Brief aan KVP-

raadslid Schouten’ (21 april 1970); ‘Brief aan de leden van de Schoonheidskommissie’ (5 maart 1970).
142  Doelwit van het strijdlied waren ‘blokkendozenbouwers, zakenbinken, speculanten, heren exploitanten 

van ontwikkelingsprojecten, hoge ambtenaren, nieuwe ruimtescheppers, tegen-de-vlaktegooiers, 
woningwijkontvolkers, vierbaanswegenasfalteerders, nette-huisgezinnen-uit-hun-woningen-verjagers, 
wolkenkrabbereconomen’.

143  ‘Vastberaden Bickerseiland maakt eigen plannen’, Het Vrije Volk, 12 mei 1970.
144  ‘Ontmoedigend relaas van Amsterdamse actiegroepen’, De Volkskrant, 30 mei 1970.
145  Bureau Bestuurscontacten, Jaarverslag 1970 (Amsterdam 1971) 4. 
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het nu om sentimenteel gezever en moest Amsterdam nog van Rotterdam leren om gewoon fris te gaan 

bouwen?, vroeg De Tijd zich af naar aanleiding van de buurtprotesten. Het dagblad trok een opvallende 

conclusie: ‘Welnee, al die knokkerij [sic] om dit soort buurtjes behoort namelijk bij de doorbraak 

van Het Nieuwe... De hele nieuwe architectuur en stedebouw is vastgelopen en nu ontlaadt zich die 

onrust toevallig op de Westelijke Eilanden, omdat daar iets leeft wat men niet meer in de Bijlmerneer 

“ingebouwd” kon krijgen.’146 

  Om het buurtgevoel te demonstreren nodigde Beaux in september 1970 wethouder Lammers 

uit om eens op straatniveau te komen kijken. Lammers, die net was aangetreden, zou volgens Beaux een 

buurtkarakter en saamhorigheid aantreffen die in nieuwe wijken als de Bijlmermeer ondenkbaar was.147 

146  ‘De bezem’, De Tijd, 13 mei 1970.
147  ‘Actiecomité Eilanden: Blijf uit onze buurt’, Het Parool, 11 november 1970.

Afbeelding 3:  
Blijf uit onze buurt, 

actieposter
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Publieke Werken was niet gevoelig voor deze honkvastheid en hield vast aan het Wederopbouwplan uit 

1953, dat was bekrachtigd in de Nota Binnenstad uit 1955. Ambtenaren hadden eerder al gewaarschuwd 

voor vigerende bepalingen waarmee Gaus zijn plannen kon legitimeren. Bovendien zouden 

dienstverleners vroeg of laat toch wel hun weg vinden naar het Bickerseiland en was de staat van verval 

zodanig dat investeringen in een woonbestemming onrendabel waren.148 Publieke Werken zag geen enkel 

bezwaar tegen een bouwvergunning voor de Narwal.149 Volgens de projectontwikkelaar zelf stond alleen 

een stel heethoofden hem nog in de weg:

Ik ben ontwikkelaar. Ik wil niveau. En moet ik nu met een betontimmerman van het eiland gaan 

praten over mijn zaken en over stedebouw? Hij is gewoon geen gesprekspartner. Die mensen 

schreeuwen maar: Blijf uit onze buurt. Wat is dat, onze buurt? Zijn de bewoners soms eigenaar 

van het eiland? […] Ze mogen blij zijn dat wij zulke ruimdenkende moderne mensen zijn, die 

zonder één cent overheidsgeld een belangrijk stuk verbetering in die buurt hebben gebracht.150 

Het Wederopbouwplan en de volharding van Gaus maakten de komst van de Narwal onvermijdelijk. De 

projectontwikkelaar bleek niet gehinderd door de ambivalentie en twijfel waarmee het gemeentebestuur 

in de jaren zestig had gediscussieerd over de toekomt van de binnenstad. Bij de besluitvorming over de 

Walvis sloeg de bestuurlijke twijfel nog om in het voordeel van Gaus. Met het aantreden van Lammers 

echter kwam de balans in het voordeel van buurtbewoners.151 Na zijn installatie als wethouder had 

Lammers beloofd de protesten als ‘democraat in hart en nieren’ serieus te nemen. Hij onderzocht tijdens 

besprekingen met Publieke Werken de juridische mogelijkheden om de Narwal te dwarsbomen.152 Op 10 

november 1970 beloofde de wethouder nog te willen voorkomen dat meer autoverkeer en kantoren het 

Bickerseiland zouden opblazen.153 

 Op 18 december 1970 presenteerde Lammers een nota over de Narwal waarin hij stelde dat het 

denken over de stad snel veranderde. Op het Bickerseiland moest een nieuw bestemmingsplan leiden 

tot handhaving van het bestaande woningbestand en stratenpatroon. Met de Narwal moest Amsterdam 

echter nog een laatste knieval moeten maken voor het denken uit de jaren zestig.154 Op aandringen 

van PvdA-raadslid Van Thijn was van de nota een raadsstuk gemaakt, terwijl normaliter alleen het 

college, ambtenaren en commissies bouwaanvragen onder ogen kregen. Tijdens de raadsbehandeling 

keerden alle fracties zich tegen het kantoorgebouw, dat zij beschouwden als de uitkomst van verouderd 

stedenbouwkundig denken.155 Lammers stemde hiermee in, maar zei ook dat Gaus hem in een juridische 

wurggreep hield.156 Naar aanleiding van de buurtprotesten en raadskritiek wist de wethouder bij de 

148  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘Notitie voor de burgemeester naar aanleiding van 
verzoek van de heer Gaus tot een gesprek over het bouwplan Narwal’ (14 augustus 1970). 

149  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘Brief Ir. Meijer aan wethouder Publieke Werken: 
Betreft de toekomst van de Westelijke Eilanden’ (30 september 1970).

150  ‘Ik ben hier bezig met iets goeds’, Het Parool, 24 november 1970.
151  M.M.T. Verloo, De rol van onderzoek in de praktijk. Een analyse van vijf casestudies: Binnenstad Sittard, 

Bickerseiland Amsterdam, Noorderkwartier Dordrecht, Nieuwe Weerdjes Arnhem, Dapperbuurt Amsterdam 
(Tilburg 1979) 61.  

152  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 001/map 1, ‘Brief PvdA-afdeling Amsterdam noordwest aan J. 
Beaux’ (1 oktober 1970); SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 18, ‘Notulen van de wethouders Bootsma 
en Lammers met de Directeur der Publieke Werken’ (7 september, 16 november 1970).

153  ‘Gemeente maakt nieuw plan voor Bickerseiland’, De Tijd, 10 november 1970.
154  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 1375, ‘Nota over de Narwal op het Bickerseiland’, 18 december 1970, 2285-

2287.
155  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 23 december 1970, 2785-2825.
156  Ibidem, 2806.
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projectontwikkelaar een halvering van het bouwvolume te bedingen. Door de concessies was de Narwal 

gekrompen tot een zestig meter lang en maximaal twintig meter hoog complex.157 Geschrokken van alle 

commotie beweerde Zanstra dat hij zijn opdrachtgever slechts met grote moeite had weten te overtuigen 

niet nóg een Walvis te bouwen.158 

De AWE dreigde met harde acties toen het college instemde met het aangepaste bouwplan. 

De raadsbehandeling van dit besluit liep op 3 maart 1971 uit op een ongekend gewelddadig tafereel, 

aangewakkerd door een recalcitrante Kabouterpartij. Nadat deze de linkse collegeleden beschuldigde 

van misleiding door kapitalistische principes ontstond rumoer op de publieke tribune.159 Samkalden liet 

na het ontstaan van vechtpartijen en het afsteken van een rookbom een Kabouter verwijderen, waarna 

een ander onmiddellijk haar raadslidmaatschap introk.160 Dat juist Kabouters zich zo opwonden over 

buurtbelangen lag voor de hand. Hun acties waren steevast gericht op de organisatie van het buurtleven 

en voortzetting van buurtcultuur.161 Toegeven aan deze radicale protesten zou volgens de burgemeester 

de reputatie van Amsterdam bij beleggers en projectontwikkelaars schaden. Uit politiek opportunisme 

trok de CPN een motie tegen de Narwal in, waarna de AWE het vertrouwen opzegde in zowel de PvdA 

als de CPN.162 Met name de communisten leden hiermee een gevoelig gezichtsverlies. De partij was op de 

Westelijke Eilanden altijd oververtegenwoordigd geweest.163

In de discussies over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad was de raadsvergadering 

een dieptepunt in het vertrouwen tussen burgers en bestuurders. Trouw sprak zelfs van een uniek 

moment in de geschiedenis van de lokale democratie.164 Volgens de NRC ging het om een ontlading van de 

explosieve situatie in de saneringsbuurten, die was veroorzaakt door twijfels over de bestaanszekerheid 

van bewoners.165 De nood was zo hoog dat burgemeester Samkalden onbestuurbaarheid vreesde. 

Naar aanleiding van de situatie op het Bickerseiland ondertekende hij een brandbrief aan het kabinet, 

waarin hij stelde dat een ‘grommende onderstroom’ van naderende sociale onrust voelbaar was.166 In 

een redactioneel commentaar stelde dagblad De Tijd: ‘Voor iedereen moet nu duidelijk zijn dat de kloof 

tussen gemeente en burgers gevaarlijk groot wordt. Het onbehagen bij de burgerij groeit. Geen wonder 

voor een stad waar ongeveer tachtigduizend woningen gesloopt moeten worden omdat ze anders in 

elkaar storten.’167 Het Bickerseiland verkeerde in oorlogsstemming. Terecht volgens De Volkskrant, want 

hoe moest je een gewone Amsterdammer uitleggen dat in anderhalf jaar tijd een kapitale kantoorkolos 

kan worden gebouwd, terwijl hij in zijn slagschaduw moest leven tussen de ratten?168 Het Bickerseiland 

figureerde in hetzelfde dagblad in opvallende vergelijkingen met brandhaarden elders: ‘Zo zou je Laos 

misschien het Bickerseiland van Azië kunnen noemen. De mensen die er wonen, willen en blijven 

157  ‘Bouwer van Narwal doet concessie aan gemeente’, De Tijd, 18 januari 1971.
158  SAA, Archief van de Raad voor de Stedebouw, inv.nr. 27, ‘Notulen van de gecombineerde vergadering van 

Commissie voor de Publieke Werken en de Stadsontwikkeling en de Commissie voor de Volkshuisvesting 
inzake de Narwal’, 18 januari 1971.

159  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 3 maart 1971, ‘De Narwal Bickerseiland’, 443.
160  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 184.
161  Bolte en Meijer, Van Berlage tot Bijlmer, 374-375.
162  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 3 maart 1971, 455-459; IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, 

doos 005/map 2, ‘Is er verschil tussen CPN en PvdA?’ (15 maart 1971).
163  ‘Stembus-percentages in de Amsterdamse wijken’, Trouw, 4 juni 1970.
164  ‘Vechtpartijen in raadszaal van Amsterdam’, Trouw, 4 maart 1971.
165  ‘Situatie in saneringswijken wordt explosief’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (8 maart 1971).
166  ‘Burgemeester Samkalden: Contact burgerij snel verbeteren’, De Volkskrant, 5 maart 1971; ‘Onrust dreigt in 

steden als niet snel iets gebeurt’, Trouw (4 mei 1971).
167  ‘Kloof’, De Tijd, 4 maart 1971.
168  ‘De afstand groeit van dag tot dag’, De Volkskrant, 6 maart 1971.
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zichzelf zijn.’169 

De rumoerig verlopen raadsvergadering had de buurtprotesten op het Bickerseiland landelijke 

bekendheid gegeven, maar kon niet voorkomen dat Gaus op 25 augustus 1972 met vijftig explosieklappen 

per minuut de eerste paal sloeg van het nieuwe kantoorcomplex.170 Het definitieve bestemmingsplan dat 

in dezelfde zomer werd aangenomen, voorzag echter in rehabilitatie van het oude woningbestand en 

nieuwbouw waar mogelijk.171 Paul De Ley en Jouke van den Bout, twee 27-jarige studenten bouwkunde 

die zich in 1970 bij het buurtprotest hadden aangesloten, kregen nu de kans om in samenwerking met 

bewoners hun alternatieven gestalte te geven. Hun plan bestond uit achttien zeer smalle, diepe woningen 

met een betaalbare huurprijs en een aantal kleine bedrijfsruimten. De Ley was in deze tijd werkzaam 

voor het bureau van Van Eyck en had met zijn leermeester net een alternatief wederopbouwplan 

ingediend voor de Nieuwmarkt, waar hij naar eigen zeggen op een andere manier naar de binnenstad 

had leren kijken.172 De lokale kring van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) zag in zijn ontwerp 

een botsing tussen de ‘analytische’ stedenbouw van Zanstra en Publieke Werken en de ‘synthetische 

stedenbouw’ van een nieuwe generatie.173   

 De motivatie om zich belangeloos voor de buurt in te zetten lag volgens De Ley en Van den 

Bout in hun onbehagen over het isolement waarin verschillende gemeentediensten werkten, terwijl de 

binnenstad juist een holistische benadering verdiende.174 Ambtenaren zouden denken vanuit een abstract 

en ongeïntegreerd ideaalbeeld in plaats van reële samenwerkingsverbanden met bewoners, waarbij 

de goedwillende bestuurders klem zaten tussen machtige bestemmingsgewoonten en wantrouwende 

burgers.175 De Ley beriep zich als één van de eerste architecten van het binnenstedelijk bouwen op het 

belang van ontmoetingen, de menselijke maat, functiemenging, flexibiliteit, context en continuïteit. 

Grootschaligheid en anonimiteit zouden hebben geleid tot een verstoring van de relatie tussen de 

mens en zijn omgeving. Volgens De Ley was ‘buiten’ ook een verblijfplaats.176 Ondersteuning kregen 

de architecten van de sociaal bewogen woningbouwstichting Lieven de Key en het ministerie, dat 

juist een subsidieprogramma had opgezet voor experimentele woningbouw. Dit was een idee van 

staatssecretarissen Marcel van Dam en Jan Schaefer, die in voorgaande jaren hun sporen hadden 

verdiend in verzet tegen grootschalige stadsvernieuwing. Op 29 september 1973 ging de eerste paal de 

grond in, waarmee het actiecomité een drieënhalf jaar durende strijd kon afsluiten.177 

  Het werk van De Ley op het Bickerseiland was representatief voor de omslag in het denken 

over de toekomst van de binnenstad zoals die zich in de jaren zeventig in Amsterdam voltrok. Met een 

efficiënter materiaalgebruik en compactere bouwvormen trachtte hij bescheiden en prijsbewust voor 

zittende buurtbewoners te bouwen.178 Zijn leermeester Aldo van Eyck had zich in de tweede helft van 

de jaren zestig al gekeerd tegen de industrialisatie van architectuur en integratie van het bouwproces, 

169  ‘Het volk en zijn geweren’, De Volkskrant, 12 maart 1971.
170  ‘Klappen op het eiland’, Wonen TA/BK 3, nr. 18 (1972) 425.
171  Gemeenteblad afd. 1, nr. 677, ‘Bestemmingsplan-Bickerseiland (Centrum), 14 juni 1972.
172  T. Claassen, Paul De Ley: Bouwen voor de buurt. Op zoek naar context en continuïteit (Rotterdam 2007) 12.
173  ‘Brief bestuur kring Amsterdam van de BNA aan gemeenteraad’, 15 januari 1971, overgedrukt in: ‘Bevolking 

van een stuk Amsterdam stelt zèlf de norm’, Plan 2, nr. 2 (1971) 32-48, 45.
174  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 001/map 1, ‘Brief aan wethouders Lammers, Kuipers en 

Brautigem’, 7 april 1971.
175  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘De Narwal op het Bickerseiland: De burgers en hun 

vroede vaderen’ (mei 1971); ‘Bevolking van een stuk Amsterdam stelt zèlf de norm’, 35.
176  Claassen, Paul De Ley, 8.
177  Verloo, De rol van onderzoek in de praktijk, 68.  
178  A. van Dien, ‘In het voetspoor van architectuur’, in: H. d’Ancona e.a., Nederlandse architectuur en 

stedebouw ’45-’80 (Amsterdam 1984) 50-56, 55.
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terwijl dit juist uitgangspunten waren van bouwondernemingen en projectontwikkelaars.179 Van Eyck en 

De Ley ontwierpen in samenspraak met sociologen, psychologen en antropologen, maar eerst en vooral 

met bewoners, een werkwijze waarmee zij architectonisch invulling wilden geven aan gemeenschap en 

thuisgevoel.180

  Terwijl de ABN-affaire in 1966 de kentering in het denken over de toekomst van de binnenstad 

op gronden van esthetiek en leefbaarheid versnelde, was de strijd om de Narwal een kantelmoment 

in het denken over de plaats van buurtbewoners in deze toekomst. Amsterdam Werkt, dat in 1965 de 

kantoorontwikkelingen van Gaus nog had aangeprezen, stelde tien jaar later dat het Bickerseiland in 

oude luister was hersteld.181 Volgens Wonen TA/BK hadden bestuurders verpaupering en reconstructie 

altijd gezien als resultaat van krachten die buiten het menselijk handelen op aarde neerdaalden, maar 

demonstreerden De Ley en Van den Bout dat de hopeloze situatie in saneringsbuurten geen doodtij 

was.182 Gaus en Zanstra wisselden naar eigen zeggen een rotte kies in voor een modern bouwwerk, 

waarmee zij voorzagen in schone werkgelegenheid en mensen uit een armoedige woonsituatie hielpen. 

De Ley en Van den Bout maakten een karikatuur van de typologie die Gaus op het Bickerseiland 

introduceerde, waarmee de projectontwikkelaar juist tegemoet had willen komen aan functiemenging 

en een verkleining van de woonwerkafstanden.  

  Onderscheidend van de andere actiegroepen in dit proefschrift was de AWE door haar 

werkelijk buurtgeleide verzet, waarin zij vanuit haar eigen situatie maatschappelijke mechanismen 

blootlegde die de initiatieven van Gaus mogelijk maakten.183 Het ging de AWE niet alleen om het recht 

op wonen, maar ook om instandhouding van een autonome buurtgemeenschap.184 Terwijl de sociale 

stadsbewegingen die zich bemoeiden met de Nieuwmarkt en het Leidseplein voornamelijk bestonden 

uit hoogopgeleide twintigers en dertigers, waren hier ‘echte’ Amsterdammers aan het werk. Dit 

kwam terug in het defensieve verzetsmotto, dat anders dan de professionele kritiek van twintigers en 

dertigers uit de provincie geen uitnodigende lezing van de moderniteit gaf.185 Niet het uitblijven van 

gewenste veranderingen in de leefomgeving riep weerstand op, maar juist de dreiging van ongewenste 

verandering.186 Voor de bewoners van het Bickerseiland waren de Walvis en Narwal een bedreiging voor 

hun leefstijl, of zoals Berman deze ervaring omschrijft aan de hand van het werk van Jane Jacobs: 

It seems to me that beneath her modernist text there is an anti-modernist subtext, a sort of 

undertow of nostalgia for a family and a neighborhood in which the self could be securely 

embedded, ein’ feste Burg, a solid refuge against all the dangerous currents of freedom and 

ambiguity in which all modern men and women are caught up.187

Bovenal was de strijd van het Bickerseiland een strijd om behoud van een vertrouwde leefomgeving. 

179  E. Taverne, ‘Architects without architecture’, in: S. Umberto Barbieri, Architectuur en planning: Nederland 
1940-1980 (Rotterdam 1983) 24-47, 31.

180  Betsky, ‘De tussenjaren: Nederlandse architectuur in de jaren zeventig’, in: De Vletter, De kritiese jaren 
zeventig, 8-11, 10.

181  ‘Bickerseiland in oude luister hersteld’, in: Amsterdam werkt 16, nr. 2 (1974) 16-18.
182  ‘Een verhaal over volkshuisvesting, vernieuwing van onder op en de plek waar Abraham de mosterd 

vandaan haalt’, Wonen TA/BK 39, nr. 18 (1972) 428-429, 428.
183  Beck, Democratie in de wijken, 137.
184  Castells, The city and the grassroots, 69. 
185  Eyerman, ‘Modernity and social movements’, 47.
186  G.H. Maatman, ‘Actiegroepen en stadsvernieuwing’, in: Van Tienen e,a, (red.), Sociale actie, 109-122, 111.
187  Berman, All that is solid melts into air, 324. 
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Zoals Van der Graaf en Duijvendak betogen is thuis voelen een vaak onuitgesproken of moeilijk te 

verwoorden gevoel, waarvan buurtbewoners zich pas bewust worden als hun thuis wordt bedreigd. Dit 

roept gevoelens op van angst en onzekerheid.188 De bewoners van het Bickerseiland wisten deze ervaring 

echter zo onder woorden te brengen dat zij twee jonge architecten en uiteindelijk ook Lammers aan hun 

zijde kregen. 

‘Hier horen geen kantoren’ (1968-1978)

Evenals op het Bickerseiland zouden ook in de omgeving van de Jodenbreestraat buurtbewoners en 

projectontwikkelaars tegenover elkaar komen te staan. Hier zou het gemeentebestuur zich aanvankelijk 

minder schappelijk opstellen en vasthouden aan cityvorming. De buurt die zich aan weerszijden van 

de Jodenbreestraat bevond werd tot de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door smalle straten, ondiepe 

bouwblokken en dichtbebouwde achtererven. Tijdens de oorlog zouden plunderingen en zoektochten 

naar brandhout de buurt ernstig verminken. Bijna duizend woonvertrekken en bedrijven verdwenen zo 

uit de omgeving van de Jodenbreestraat: een totaal van 330 percelen was volkomen vernield. Met gebruik 

van termen als ‘onaanzienlijk’, ‘lelijk’ en ‘mistroostig’ was het Wederopbouwplan uit 1953 ruim voorzien 

van kwalitatieve waardeoordelen om grootschalige reconstructie te legitimeren, die volgens het college 

echter wel een harmonisch geheel moest vormen met de oude stad. De vernieuwingsagenda was van een 

ongekende schaal. De rode draad door het wederopbouwplan voor de Jodenbreestraat was de verwachte 

toename van het autoverkeer, dat door de Jodenbuurt zijn weg moest vinden naar het Centraal Station en 

de toekomstige IJ-tunnel. Langs deze verkeersassen was kantoor- en bedrijfsruimte geprojecteerd.189  

  De gedachtevorming hierover was door het toenemende autoverkeer en stedelijke 

188  P. van der Graaf en J.W. Duijvendak, Thuis voelen in de buurt: Een opgave voor stedelijke vernieuwing 
(Amsterdam 2009) 13.

189  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 34, ‘Wederopbouwplan-Weesperstraat’ (9 januari 1953) 89.
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gewestvorming onder De Wit in een stroomversnelling geraakt. Omdat in de Bijlmermeer reeds de 

eerste woningen waren opgeleverd en de universiteit herhuisvestingsplannen had in de omgeving 

van de Jodenbreestraat moest de oostlijn voorrang krijgen.190 Op Uilenburg moest volgens de Nota 

vestigingsplaats Universiteit van Amsterdam (1967) plek komen voor een campus die zich naar de maat 

en schaal van zijn omgeving voegde, met ruimte voor buurtvoorzieningen.191 Op 16 mei 1968 ging de 

gemeenteraad met een overweldigende meerderheid van 38 tegen 3 stemmen akkoord met aanleg van 

vier metrolijnen, te beginnen met de oostelijke aftakking.192 De bestuurlijke ambivalentie en twijfel had in 

dit stadium van de besluitvorming nog weinig invloed op stemgedrag.   

  Het raadsbesluit bracht onmiddellijk kantoorontwikkelingen op gang langs dit tracé, dat in de 

Nieuwmarktbuurt evenwijdig liep aan een geprojecteerde vierbaansweg die uitkwam op een verbrede 

Jodenbreestraat. Deze was reeds in het wederopbouwplan van 1953 voorzien als stadsboulevard. Het 

metronetwerk sloot cityvorming door toevoer van autoverkeer nog niet uit, waarmee de angst voor een 

‘Manhattan-effect’ niet ongegrond bleek.193 De vierbaansweg, omgedoopt tot Lastageweg, was volgens 

Publieke Werken de onmisbare schakel in een binnenstedelijke oost-westroute voor het doorgaande 

autoverkeer.194 In de tweede helft van de jaren zestig waren de ontruimings- en afbraakwerkzaamheden 

in de Nieuwmarktbuurt en Jodenbreestraat in volle gang.195 Het aantal woningen in de Jodenbreestraat 

zou hierdoor tussen 1960 en 1970 halveren. De komst van de metro en aanleg van de nabijgelegen IJ-

tunnel versnelden het reconstructieproces nog aanzienlijk.  

Het eerste verzet tegen metro en Lastageweg liet niet lang op zich wachten. Na een adres 

van een groep bezorgde Amsterdammers en Geurt Brinkgreve waren de sloopwerkzaamheden in de 

Nieuwmarktbuurt in het voorjaar van 1968 zelfs tijdelijk stilgelegd.196 Het college reageerde coulant 

en verstrekte een ontwerpopdracht voor alternatieve reconstructieplannen aan de architecten Apon, 

Van Eyck en Hertzberger, met als voorwaarde dat zij het metrotracé ongemoeid lieten.197 Onverwacht 

waren de tegenvoorstellen stuk voor stuk een aanklacht tegen de cityvorming. Volgens Van Eyck was 

het gemeentebeleid star, steriel en bovenal ondemocratisch: ‘Een stad die de kreatieve potentie en de 

spontane initiatieven van haar bewoners uitsluit en alleen weerspiegelt wat mensen erin doen en niet 

wat zij er zelf voortdurend aan doen; aan toevoegen en veranderen, schakelt zichzelf uit – en sterft.’198 

Met deze uitspraak doelde de architect op de toenemende activiteit van krakers in de Nieuwmarktbuurt, 

die vanaf 1970 als Aktiegroep Nieuwmarkt in ploegverband vervallen en dichtgetimmerde woningen zou 

bezetten.199 De actievoerders noemden de plannen voor hun buurt ‘kapitalisme bedreven door socialisten 

en communisten’.200

190  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 15 mei 1968, 745.
191  Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Nota vestigingsplaats Universiteit van Amsterdam 

(Amsterdam 1967) 22.
192  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 243.
193  J. Lievens, N. Brasseur en A. Martens, De grote stad: Een geplande chaos? De Noordwijk van krot tot 

Manhattan (Brussel 1975).
194  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. kr. 

8056, ‘Aanleg Jodenbreestraat en bouw brug over Sint Anthoniesluis’ (23 september 1968).
195  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 775, ‘Onteigeningsplan-Jodenbreestraat (Centrum) krachtens de 

Wederopbouwwet’ (22 juni 1956) 1028.
196  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 241.
197  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 863, ‘Voorbereiding alternatieve plannen ten behoeve van herziening 

wederopbouwplan-Nieuwmarkt’ (26 september 1969) 1361.
198  ‘Stadskern als donor’, Forum 22, nr. 4 (1970) 20-27.
199  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 80.
200  Mamadouh, De stad in eigen hand, 128.
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 Projectontwikkelaar Caransa speelde ten tijde van de eerste protesten net buiten de buurt 

handig in op de samenloop van infrastructurele ontwikkelingen. In de zomer van 1968 presenteerde 

de vastgoedhandelaar na het vernemen van de campusplannen een ontwerp voor een 24.000 vierkante 

meter groot textielcentrum annex universiteitsgebouw aan de Jodenbreestraat.201 Caransa bood 

hiermee onderdak aan zowel weggesaneerde ondernemers uit de Nieuwmarktbuurt als universitaire 

nieuwkomers. Het complex was door de projectontwikkelaar vernoemd naar burgemeester Jan Tellegen, 

die aan het begin van de twintigste eeuw veel had betekend voor de Amsterdamse volkshuisvesting. Vrij 

naar de naam van de projectontwikkelaar kreeg het gebouw echter al snel de titel ‘Maupoleum’ mee. 

Het door Zanstra ontworpen complex was een synthese van de traditionele en moderne behoeften aan 

winkel- en kantoorruimte en kreeg een 150 meter lange gevel opgetrokken uit een raster van beton, met 

een viertal dakkapellen om de Commissie Oude Stad en bijstandscommissies te behagen. Handelsmerk 

van Zanstra was een grootschaligheid die zich weinig aantrok van de omgeving.202 Zijn modulaire 

architectuur sloot naadloos aan op de kosten- en tijdbesparende mogelijkheden van het industriële 

bouwbedrijf, waarmee hij een geschikt zakenpartner was voor projectontwikkelaars.203 

 Caransa was een projectontwikkelaar die in vergelijking met Bredero en Zwolsman beheerst en 

conservatief opereerde, met veel eigen vermogen en een groot aantal kundige adviseurs. Als handelaar 

in auto-onderdelen en afgedankt legermaterieel had hij in 1961 de overstap gemaakt naar het vastgoed. 

Drie jaar later portretteerde Het Parool hem reeds als één van de belangrijkste zakenmensen van het 

land, met in zijn bezit honderden woningen, hotels en bedrijfspanden ter waarde van 20 tot 25 miljoen 

gulden. Volgens Caransa was de sleutel tot zijn succes optimisme, durf en vertrouwen.204 Ten tijde van de 

presentatie van het textielcentrum was de taxatiewaarde van zijn vastgoedbezittingen gestegen naar een 

bedrag van ruim honderd miljoen gulden met nog eens honderd miljoen in ontwikkeling, en bedroeg de 

gemiddelde jaaromzet ruim twintig miljoen gulden.205 In speculatie zag Caransa geen probleem:

Ik heb in 1963 een huis in de Kalverstraat gekocht voor vierhonderdduizend gulden. De mensen 

zeiden: hij is gek. Ik heb toen gezegd: Ik zie aan de hele evolutie in de wereld, dat het allemaal 

anders gaat worden. Niemand heeft me dat ingefluisterd, geen Kaboutertje is bij me geweest. 

Nu staan diezelfde huizen er voor een miljoen. Is dat een misdaad, is dat onttrekken van 

gemeenschapsgelden?206

Hier sprak nog steeds de daadkracht en ontembare vernieuwingsdrift van de jaren zestig, maar zoals 

de uitspraken van Van Eyck demonstreren hadden Caransa en consorten niet meer het alleenrecht 

over de binnenstad. In lijn met de tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad hielden De Wit en 

de dienst Stadsontwikkeling echter vast aan cityvorming. Onder andere om de komst van Caransa’s 

textielcentrum in het oude wederopbouwplan voor de Jodenbreestraat op te nemen in een nieuw 

201  H. de Haan, I. Haagsma en J. Keesom, De Universiteit in Amsterdam: Dertig jaar bouwen voor Minerva 
(Haarlem 1991) 40.

202  N. Mens, ZZDP Architecten-ondernemers (Rotterdam 2004) 60.
203  B. Lavell, ‘De stad als kapitaalkrachtige garage’, in: Ibidem (red.), Kanjers en knoerten: Grote bouwplannen 

in een historische binnenstad als die van Amsterdam (Amsterdam 1995) 63.
204  ‘Optimist blijven en niet bang zijn’, Het Parool, 14 maart 1964.
205  ‘Caransa legt cijfers op tafel’, De Volkskrant, 5 juli 1969.
206  ‘Laat mij eens voor vijf jaar directeur van publieke werken zijn’, De Tijd, 13 februari 1973.
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bestemmingsplan, dat op 3 juni 1970 het licht zag.207 

  In het Bestemmingsplan Valkenburgerstraat voorzag het college in de oostelijke helft van de 

binnenstad een versterking van de woonfunctie in combinatie met een concentratie van kantoren en 

universiteitsvoorzieningen. Anders dan bij het wederopbouwplan voor het Bickerseiland was inspraak 

door de inwerkingtreding van de WRO (1965) nu wel geregeld. Inhoudelijk stelde het bestemmingsplan 

dat de binnenstad de plek bleef waar instellingen en bedrijven gevestigd moesten zijn die functioneel, 

ideëel en economisch het grootste gewicht in de schaal legden. Dit uitgangspunt leidde onvermijdelijk tot 

schaalvergroting. Langs de zuidkant van de Jodenbreestraat sprak de dienst Stadsontwikkeling de wens 

uit om tot een spiegeling van het textielcentrum te komen met soortgelijke kantoorgebouwen, mits het 

historische Rembrandthuis behouden bleef.208 De belangrijkste conclusie was dat de kantooroppervlakte 

in het plangebied zou verdubbelen en het aantal universitaire vierkante meters moest verviervoudigen, 

terwijl voor het wonen slechts tienduizend vierkante meters extra beschikbaar kwamen.209 

Het belangrijkste bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan kwam van de Stichting 

Sociaal Cultureel Wijkcentrum d’Oude Stadt, waarvan de op dat moment 34-jarige oud-Provo 

Luud Schimmelpennink sinds 1969 voorzitter was.210 Terwijl de Aktiegroep Nieuwmarkt de 

buitenparlementaire acties op zich nam, was het wijkcentrum de officiële spreekbuis van zittende en 

net gearriveerde buurtbewoners.211 Volgens het wijkcentrum moesten bewoners beschikken over het 

207  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding (niet 
geïnventariseerd), ‘Artikel 20 vergunning textielgebouw Jodenbreestraat’ (maart 1968).

208  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding (niet 
geïnventariseerd), ‘Bestemmingsplan Valkenburgerstraat’ (5 april 1968).

209  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 640, ‘Bestemmingsplan-Valkenburgerstraat en omgeving’ (3 juni 1970) 
1005.

210  V. Amende en A. Stoel, ‘Voorwoord’, in: Wijkcentrum d’Oude Stadt: Een overzicht van tien jaar 
voorzitterschap van Luud Schimmelpennink (Amsterdam 1979).  

211  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 81.
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lot van hun buurt, niet de bestuurders, wetenschappers of zakenlieden. Het bestemmingsplan zou geen 

aandacht hebben voor de emotionele waarde die Amsterdammers hechtten aan hun leefomgeving, 

hoe verziekt deze ook was. In de buurt was het leven volgens de actievoerders herkenbaar en zeker, en 

konden bewoners zichzelf blijven zonder te verworden tot ‘massamens’. Op basis van deze argumenten 

vroeg het wijkcentrum wethouder De Wit of hij dan helemaal niets merkte van de maatschappelijke 

omwenteling die zich voltrok in het denken over de toekomst van de binnenstad.212  

  Ondanks dit klemmende beroep nam de raad het bestemmingsplan op 10 juni 1970 zonder 

hoofdelijke stemming aan. De Provinciale Planologische Dienst (PPD), die ook in Den Haag dwarslag bij 

het plan Nervi, zou deze haastige besluitvorming in een behandeling van het bezwaarschrift later nog 

hekelen: ‘De ernstige verontrusting, die uit de geschriften spreekt en die demonstreert welke afstand 

er in Amsterdam tussen burgers en bestuurders bestaat, is door de weinig concrete reacties […] eerder 

versterkt dan weggenomen.’213 De resolute vaststelling van het bestemmingsplan was één van de laatste 

wapenfeiten van De Wit, die initiatieven als die van Caransa ‘spectaculaire’ voorbeelden noemde 

van de wederopstanding van dit deel van de binnenstad.214 Als opvolger van De Wit zou Lammers het 

bestemmingsplan vanaf september 1970 moeten verdedigen. Ondanks zijn kritischer houding tegenover 

beleggers en projectontwikkelaars waren Caransa en andere ‘actieve mensen’ volgens Lammers nodig 

om te voorkomen dat Amsterdam afzakte tot ‘een slaapstad voor bejaarden en studenten’.215 Mits 

projectontwikkelaars zelf de risico’s namen en het algemeen belang niet zouden schaden, was zelfs 

grondspeculatie in zijn optiek geoorloofd.216

  De wens van de dienst Stadsontwikkeling om aan de zuidzijde van de Jodenbreestraat een 

soortgelijk kantoorgebouw als het Maupoleum te zien verrijzen leek een kwestie van tijd. Door 

de komst van de metro steden de vastgoedprijzen in de Nieuwmarktbuurt rond 1970 jaarlijks met 

maar liefst 60 procent.217 Dergelijke prijsstijgingen waren in de jaren zestig enkel te zien geweest 

binnen de grachtengordel.218 De vastgoedhausse wekte de interesse van een onverwachte groep 

beleggers en projectontwikkelaars. Begin jaren zeventig kwamen ontwikkelingsinitiatieven voor de 

Amsterdamse binnenstad in toenemende mate van Britse zijde.219 In 1970 stelde Het Financieele Dagblad 

al dat Nederland dankzij de relatief lage maar snel stijgende huurprijzen, toenemende vraag naar 

kantoorruimte en welwillendheid van zowel bestuurders als beleggers kon rekenen op een ware invasie 

van projectontwikkelaars uit Groot-Brittannië, waar de vastgoedmarkt in voorgaande jaren verzadigd 

was geraakt.220 De ervaringen aan het thuisfront kwamen op de onderontwikkelde Amsterdamse markt 

goed van pas.221 Met kortlopende kredieten en een agressieve marktbenadering ontwikkelden de Britten 

in de eerste helft van de jaren zeventig honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte in Nederland, 

212  SAA, Archief van de Secretarie, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Openbare Werken, inv.nr. 
212, ‘Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan Valkenburgerstraat e.o. van de sectie woon- en leefklimaat’ 
(juni 1970).

213  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt (hierna: Archief Nieuwmarkt), doos 6, map 1, ‘Brief Planologische 
Commissie van Noord-Holland aan Gedeputeerde Staten’ (16 april 1971) 4.

214  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Bestemmingsplan Valkenburgerstraat e.o.’ (10 juni 1970) 1439.
215  ‘Je komt er niet uit, maar dat is eigen aan een democratie’, De Nieuwe Linie, 24 juni 1971. 
216  ‘Caransa wil kort geding tegen A’dams raadslid’, De Tijd, 12 februari 1973.
217  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 93.
218  Kruijt, De prijsontwikkeling, 187.
219  ‘Engelsen willen panden kopen in de binnenstad’, NRC Handelsblad, 10 januari 1973.
220  ‘Britse belangstelling voor de Nederlandse onroerend goed markt’, De Financieele Telegraaf, 17 oktober 

1970.
221  O. Marriott, The property boom (Londen 1969) 11-23; 211.
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waarmee zij een belangrijk aandeel hadden in de leegstand die later in het decennium optrad.222 Hoewel 

hun activiteiten in het niet vielen bij de initiatieven van Caransa, Van der Meijden en Philips, was de 

komst van de Britten een belemmering voor de beleidsmatige afremming van cityvorming.   

Hoe groot het Britse aandeel was in binnenstedelijke kantoorplannen bleek uit een 

speciale uitgave van Wonen TA/BK uit oktober 1974. Het kritische vaktijdschrift presenteerde een 

naargeestig toekomstbeeld van Amsterdam als een verlaten spookstad, ingenomen door gulzige 

projectontwikkelaars die gebouwen uitsluitend zagen als inkomstenbronnen en Amsterdam als 

hun jachtterrein. In de hoofdstad waren volgens Wonen TA/BK zeker negentig Britse investeerders 

actief, die naar een voorzichtige schatting reeds 300 miljoen gulden hadden geïnvesteerd. Het aantal 

bouwaanvragen per jaar was van nul in 1969 opgelopen naar veertig in 1974. De aandacht van de Britten 

ging niet alleen uit naar Amsterdam. Zo waren zij in Brussel goed voor 70 van de 107 kantoorgebouwen 

die in 1974 in aanbouw of voorbereiding waren. De ‘Engelse ziekte’ was volgens de samenstellers van 

het themanummer een maatschappelijk probleem, waarvoor het moeilijk was verantwoordelijken aan 

te wijzen. Door ongevraagd en ongezien hun premies te beleggen in vastgoedobjecten zouden zowel 

Nederlandse als Britse pensioenfondsen en levensverzekeraars argeloze werknemers tot belanghebbende 

kapitalisten transformeren.223 Aanvankelijk moedigde het Amsterdamse beleid met het bestemmingsplan 

voor de Valkenburgerstraat de Britse vastgoedhausse alleen maar aan.  

 In januari 1974 presenteerde de Brits-Nederlandse beleggings- en ontwikkelingsmaatschappij 

Grand Vista Properties in samenwerking met architect Jan Brouwer een kantoorgebouw van 8.000 

vierkante meter, dat het gehele bouwblok tussen de Houtkopersdwarsstraat en Zwanenburgwal besloeg 

met uitzondering van het Rembrandthuis. Eigenaar van Grand Vista was de 27-jarige Mike Slade, die 

met een krediet van levensverzekeraar Equity & Law vastgoed in heel West-Europa had aangekocht.224 

Juist op het moment dat deze Britse verzekeraar vaste voet kreeg aan Nederlandse bodem, maakte Slade 

als projectontwikkelaar de overstap naar het Europese vastgoed.225 Het plan voor een kantoorgebouw 

kwam in vergelijking met de andere casussen in dit hoofdstuk relatief laat, zeker gezien de wijzigende 

opvattingen binnen het gemeentebestuur en de verzadiging van de Amsterdamse kantorenmarkt. Slade 

kreeg in Londen dan ook bezoek van actievoerders die hem probeerden te overtuigen van woningbouw. 

Dit was door de bepalingen uit het bestemmingsplan echter onmogelijk.  

  Het plan van Grand Vista kwam even na de eerste successen van Aktiegroep Nieuwmarkt, 

wiens overwinningen een uitstralend effect hadden op omliggende buurten. De Lastageweg, 

geprojecteerd tussen de Gelderskade en het Waterlooplein was op 2 februari 1972 met 22 tegen 21 door de 

gemeenteraad weggestemd.226 Lammers had in het voorjaar van 1973 besloten het geprojecteerde asfalt 

in de Nieuwmarktbuurt te vervangen door woningen, en de bouw van kantoren en hotels in de buurt te 

ontmoedigen.227 De Jodenbreestraat was hiermee zinloos geworden als binnenstedelijke verkeersschakel. 

222  Oude Veldhuis, Rompelman en Fokkema, Neprom 1974-2000, 72.
223  ‘Het gaat om de knikkers – de stad en de stedelingen staan op het spel’, Wonen-TA/BK 5, nr. 19 (1974) 3-4, 

4.
224  D. Penfold, ‘A history of modern property part I: 1971-1979’, http://www.propertyweek.com/a-history-of-

modern-property-part-1-1971-1979/3095619.article (21 september 2007), geraadpleegd op 7 januari 2015.
225  ‘Equity & Law kreeg voet aan de grond in Nederland’, De Financieele Dagblad, 15 februari 1978.
226  A. Kaiser en R. Schepers, De doorbraak door de Lastage: Een verhaal over het gemeentelijk beleid ten 

aanzien van de Nieuwmarktbuurt en de oostlijn van de metro en de oppositie hiertegen (Amsterdam 1976) 
89. 

227  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 635, ‘Nota inzake rehabilitatie omgeving Nieuwmarkt’, 30 mei 1973, 1191-
1199.
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Hoewel het oostelijke metrotracé volgens plan werd aangelegd, besloot het college in het voorjaar 

van 1975 aanleg van de andere drie metrolijnen voorlopig te annuleren.228 Ook in het plangebied 

Valkenburgerstraat zelf kwam de reconstructie in de eerste helft van de jaren zeventig gedeeltelijk tot 

stilstand. Zo voorkwam kritiek vanuit zowel de universiteit als de buurt dat Caransa en Zanstra aan de 

Valkenburgerstraat nog een grootschalig universiteitscomplex ontwikkelden.229 

In de Jodenbreestraat kwam het verzet tegen kantoorontwikkelingen aan de zuidzijde 

aanvankelijk niet van studenten of bewoners, maar van de Commissie Oude Stad. De eerste twee 

plannen van Grand Vista, waarvan het laatste in behandeling kwam op 15 mei 1975, waren volgens de 

commissieleden te groots van opzet.230 Op de dag van dit besluit bezetten een negental krakers het dan 

reeds drie jaar leegstaande pand Jodenbreestraat 24. De politie ging onmiddellijk tot ontruiming over, 

waarna Grand Vista het interieur van het pand liet vernielen. Op 15 augustus 1975 volgde een geslaagde 

kraakactie. De nieuwe bewoners waren de slachtoffers van ontruimingsgolven in de Nieuwmarktbuurt, 

waaronder een timmerman, drie studenten, een kinderverzorgster en een groepsleider in de 

gehandicaptenzorg.231 In samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt en Aktiegroep Nieuwmarkt 

schreef dit gevarieerde gezelschap talloze raadsadressen, bezwaarschriften en alternatieve plannen. 

De belangrijkste aanklacht betrof het bouwen van kantoren ten koste van woningen, waarmee Grand 

Vista de woningnood zou verergeren en buurtverbanden uit elkaar zou rukken. Onder het motto ‘Hier 

horen geen kantoren’ was het uitgangspunt van de bezetters dat het woonrecht voorrang had op het 

eigendomsrecht van Grand Vista.232 

In de eerste twee jaar na de bezetting draaide het plan van Grand Vista traag door de ambtelijke 

molens. De Commissie Oude Stad verklaarde zich in december 1976 eindelijk akkoord met een derde, 

kleinschaliger ontwerp en gebruikmaking van historiserende bouwmaterialen.233 Een functionalistisch 

ontwerp als het Maupoleum was halverwege de jaren zeventig onbestaanbaar in de binnenstad. 

Om het plan te realiseren moest Grand Vista nog twee gemeentepercelen in bezit krijgen, sloop- en 

bouwvergunningen regelen en bewoners vervangende woonruimte aanbieden. Omdat de renteverliezen 

op de reeds aangekochte percelen snel opliepen, zei de advocaat van de projectontwikkelaar in de 

zomer van 1977 haast te willen maken met de ontruiming.234 Ondanks een riante verhuisvergoeding en 

compensatiewoningen elders in de binnenstad, weigerden de krakers te vertrekken. Het ging immers 

niet om hun woongenot, maar om de belangen van een honderdtal Amsterdammers die in het bouwblok 

zouden passen mocht hier ooit woningbouw tot stand komen.235 

De dreigende ontruiming was aanleiding om de strijd op te voeren met symbolische acties en 

228  K. Davids, ‘Sporen in de stad: De metro en de strijd om de ruimtelijke ordening in Amsterdam’, Historisch 
Tijdschrift Holland 32, nr. 3/4 (2000) 157-182, 158.

229  ‘Een universiteitsgebouw dat de bewoners al niet willen vóór het bestaat’, Vrij Nederland, 5 januari 1974.
230  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 

Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv. nr. 29, ‘Vergadering architectencommissie 15 augustus 1974’, 
inv. nr. 30, ‘Vergadering architectencommissie 15 mei 1975’.

231  Raad van Kerken in Nederland, Kraken in Nederland (Amersfoort 1978) 16.
232  V. Mamadouh, De stad in eigen hand. Provo’s, Kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging (Den 

Haag 1992) 175.
233  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 

Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv. nr. 31, ‘Vergadering Commissie voor de Oude Stad 9 december 
1976’. 

234  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken; sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv. nr. kr. 
8056, ‘Brief aan het college van burgemeester en wethouders’, 5 juli 1977.

235  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Brief aan de directie van de 
Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting’, 6 februari 1978.
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manifestaties. De krakers spraken de architect, slopers en eigenaar van Grand Vista persoonlijk aan 

op hun verantwoordelijkheden, terwijl zij kredietverstrekker Equity & Law verweten de woningnood 

en het kantorenoverschot te verergeren. In het najaar van 1977 was op nummer 24 de anarchistische 

boekwinkel ‘Het Fort van Sjakoo’ geopend. Tijdens een door de boekwinkel georganiseerde 

straatmanifestatie konden bezoekers landbouwgrond uit de Purmer kopen, die projectontwikkelaar 

Wilma anders door het overloopbeleid zou opspuiten tot betonnen slaapstad.236 Zangkoor ‘De Loeiende 

Koevoet’ bracht protestliederen ten gehore tegen de dreigende ontruiming. Om sympathisanten bekend 

te maken met de stadsvernieuwingsresultaten – ‘zandwoestijnen, asfaltvlaktes en betonklompen’ 
– waren de demonstraties doorgaans georganiseerd op een plaats delict van het verderfelijke 

gemeentebeleid.237 Het populariseren en bespreekbaar maken van ingewikkelde stedenbouwkundige 

onderwerpen maakten deze acties uniek. Met raadsverkiezingen in het vooruitzicht ging een vermoeid 

college op 23 mei 1978 echter akkoord met de woningonttrekking en voorgestelde compensatieregeling. 

In verkiezingstijd waren bestuurders vaak slordig met de afhandeling van bezwaarschriften. 

In reactie op dit besluit publiceerde wijkcentrum d’Oude Stadt in augustus 1978 zijn pièce de 

résistance: een vijftien pagina’s tellend bezwaarschrift dat opriep om de woningonttrekking ongeldig 

te verklaren en het dan 25 jaar oude wederopbouwplan te herzien.238 De krakers kregen bij hun acties 

in 1978 steeds vaker steun van solidaire buurtcomités en architecten met alternatieve ideeën. Zo 

stelde de 41-jarige Dik Tuijnman voor om het Maupoleum in te kapselen met 250 woningen en 35 

winkels, bedoeld om een ‘Nieuwe Gezelligheid’ te introduceren in het plangebied. Het textielcentrum 

was volgens de architect een koud gebouw dat symbool stond voor maatschappelijke anonimiteit en 

steriliteit.239 Op verzoek van bewoners tekende hij voor de braakliggende grond rond nummers 16 en 24 

een verkavelingsplan voor 70 zeventig woningen. 

 De verklaring voor de omslag inzake de Jodenbreestraat is drieledig. In de eerste plaats geldt 

een politiek motief. De kwestie rond Grand Vista was voor het nieuwe gemeentebestuur dat in september 

1978 aantrad een vuurproef. In de oude raad hadden alleen de PPR- en PSP-fracties de bezetters 

gesteund door de Jodenbreestraat meer ‘sfeerloosheid, levenloosheid en criminaliteit’ in het vooruitzicht 

te stellen, mocht het plan van Grand Vista doorgang vinden. Een maand later besloot het college de 

percelen van Grand Vista over te nemen, de kantoorruimte in de panden van Slade te huren en het 

bestemmingsplan van 1970 te wijzigen.240 Na het Bickerseiland was de pers op handen gekomen van de 

Amsterdamse actievoerders. Journalisten interpreteerden het besluit dan ook als het definitieve failliet 

van de gemeentelijke reconstructieagenda.241 

Minstens net zo belangrijk als het aantreden van een nieuw college waren in de tweede plaats 

de wijzigende vestigingsvoorkeuren van dienstverleners. Midden jaren zestig waren in Amstelveen, 

Buitenveldert en Sloterdijk de eerste kantorenparken van Nederland gereed gekomen.242 In 1970 was nog 

steeds een derde van de 600.000 vierkante meter kantooroppervlakte in aanbouw binnen de ringweg 

236  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 5, map 4, ‘Grond uit de Purmer’, 1 mei 1978.
237  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Persbericht’, 15 maart 1978.
238  IISG, Archief Fort van Sjakoo, inv.nr. ARCH01901, doos 23, map 2, ‘Bezwaarschrift tegen beschikking van 

Burgemeester en Wethouders van 23 mei 1978’. 
239  ‘Dik Tuijnmans glazen fort en de Nieuwe Gezelligheid’, De Volkskrant, 21 maart 1977.
240  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Persbericht: Gemeente koopt 

grond van Grand Vista en wil kantoorbestemming wijzigen’, 22 november 1978.
241  ‘Weer kantoor als “erfenis”’, Het Parool, 19 oktober 1978; ‘Houten huis tegen kantoorbouw’, Het Parool, 23 

oktober 1978, ‘Maupoleum, keerpunt of beginpunt’, De Waarheid, 27 oktober 1978.
242  Ter Hart, Commercieel vastgoed, 57; Brouwer, Kantorenmarkt, 168.
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gelegen, maar waren voor het eerst ook duidelijke verhuisbewegingen zichtbaar richting deze perifere 

locaties.243 Het Voorontwerp Structuurplan (1974) moedigde partijen zonder binding met de binnenstad 

aan om dit voorbeeld te volgen.244 De pioniers die naar deze locaties verhuisden, met name middelgrote 

kantoorvestigingen, zagen in het slecht bereikbare stadscentrum geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer.245 Niet alle dienstverleners wensten te vertrekken. Met name bankmedewerkers bleken gehecht 

aan de mogelijkheid om tussen de middag te winkelen of een kapper te bezoeken.246 De hoogwaardige 

financiële en zakelijke dienstverlening zou pas in de jaren tachtig naar perifere locaties verhuizen, 

waarbij met name de kantoorontwikkelingen in de Bijlmermeer en rond station Amsterdam Zuid in trek 

kwamen.247 Door deze exodus van kantoren zou de cityvorming in Amsterdam uiteindelijk beperkte 

gevolgen hebben, en kreeg de grachtengordel voor een belangrijk deel zijn woonfunctie terug.248

Bovendien vond niet alleen een ruimtelijke spreiding van kantoren plaats, maar nam de vraag 

naar nieuwe kantoorruimte in de tweede helft van de jaren zeventig ook substantieel af. Enerzijds was 

dit het gevolg van het overschot dat zowel Britse als Nederlandse ontwikkelaars hadden gecreëerd, 

anderzijds structurele economische veranderingen. De Nederlandse econoom Hans Funken stelde in 

1976 dat de Amsterdamse kantorenmarkt voor ten minste twintig jaar en misschien zelfs een halve 

eeuw verzadigd was. Projectontwikkelaars moesten de confrontatie aangaan met hun bouwdrift, die 

had geleid tot langdurige leegstand.249 Structurele veranderingen op de arbeidsmarkt speelden eveneens 

een rol. Automatisering zou volgens de voorspellingen veel kantoorwerk in de jaren tachtig overbodig 

maken.250

  In de derde plaats ontstond ten tijde van deze ontwikkelingen onder actievoerders het besef dat 

kraken een alternatief kon zijn voor de bestaande orde en maatschappelijke misstanden. Socioloog Lynn 

Owens markeert de acties in de Nieuwmarkt als het beginpunt van een nieuw krakerselan: ‘Squatting 

had become more than a way to simply put a roof over your head. It was a means of creating a better 

world, or at least a more liveable city. Squatters began placing more emphasis not on the political message 

of squatting, but rather of the opportunities it gave to live an autonomous life, for self-development.’251 

Mamadouh karakteriseert de opvattingen van de Aktiegroep Nieuwmarkt als uitgesproken romantisch, 

maar tegelijkertijd schetst zij ook de dagelijkse confrontatie van actievoerders met de bedreiging van 

het voortbestaan van hun leefomgeving, waardoor politieke betrokkenheid onvermijdelijk was.252 Die 

bedreiging wisten de actievoerders opnieuw inventief te vertalen naar een schrikbeeld: ‘Verlaten straten, 

243  A.J. van Duren, De dynamiek van het constante: Over de flexibiliteit van de Amsterdamse binnenstad als 
economische plaats (Utrecht 1995) 112.

244  Gemeentebestuur van Amsterdam, Voorontwerp structuurplan Amsterdam (Amsterdam 1974)
3-21, 10.
245  S. Grit en P.J. Korteweg, Kantoren in een randurbaan productiemilieu: Een exploratief onderzoek van het 

(her)locatieproces van de kantoren in en het kantorencomplex van Amsterdam Buitenveldert-Amstelveen 
(Amsterdam 1971) 62-63.

246  ‘Wat willen wij met die stad, wat willen zij met die stad’, De Telegraaf, 26 september 1970.
247  R.T. Lie, Economische dynamiek en toplocaties: Locatiekarakteristiek en prijsontwikkeling van kantoren in 

een aantal grote Europese steden (Amsterdam 1994) 241. 
248  Wagenaar, ‘Tol en zegeningen van de cityvorming’, 107; Bergh en Keers, De binnenstad als 

vrijetijdscentrum.
249  J. Funken, De kwantitatieve behoefte aan kantoorruimte: Een verkenning voor de agglomeratie Amsterdam 

op de middellange termijn (Amsterdam 1976) 247-252.
250  ‘Witte boorden-computers vernietigen kantoorwerk’, Elseviers Weekblad, 29 juli 1978; ‘De machtsgreep 

van robots Robby en Goli’, De Groene Amsterdammer, 9 augustus 1978.
251  L. Owens, Cracking under pressure: Narrating the decline of the Amsterdam squatters’ movement 

(Amsterdam 2009) 53.
252  Mamadouh De stad in eigen hand, 125.
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een eenzame fietser, in de kantoorgebouwen spioneert een bewakingsdienst, een eerste auto doorbreekt 

de stilte, zoeft de parkeergarage binnen, witte T.L. buizen flitsen aan, typistes beginnen hun lopende 

band werk…’253 

‘Een huiskamer voor sjiek en sjofel’ (1959-1979)

De discussies over het Bickerseiland en de Jodenbreestraat namen enkele jaren in beslag. De toekomst 

van het Leidseplein zou echter bijna twee decennia in het ongewisse blijven. Met uitzondering van 

de wederopbouwgebieden was in de jaren zestig en zeventig in de binnenstad nauwelijks ruimte 

voor nieuwbouw. Een onopvallende uitzondering was de strook negentiende-eeuwse bebouwing aan 

weerszijden van de Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat, waarvoor nooit wederopbouw- of 

bestemmingsplannen waren gemaakt. De strook was tot stand gekomen na kanalisering en aanplemping 

van de Singelgracht in 1872. Tussen het Leidseplein en het Weteringcircuit verkocht de gemeente 

zeven terreinen bestemd voor villabouw, waarvan de parochie van de Vrij Gemeente in 1878 één 

perceel aankocht ter stichting van een nieuw kerkgebouw. Rondom het plein, dat door de zuidelijke 

stadsuitbreidingen steeds centraler kwam te liggen, ontstond door de aanplempingen in het eerste 

kwart van de twintigste eeuw ruimte voor cityvorming. Reeds in 1931 bestemde het gemeentebestuur de 

negentiende-eeuwse bebouwing parallel aan de Singelgracht tot binnenring voor autoverkeer.254 

  Door de geringe naoorlogse waardering voor negentiende-eeuwse architectuur en stedenbouw, 

het ontbreken van bestemmingsplannen, de komst van zowel de ringweg als de oostwestvertakking 

van het metronetwerk en de eindhalte van de Schiphollijn onder het Museumplein, stonden de 

villa’s en tussenliggende plantsoenen gedurende de jaren zestig en zeventig in de belangstelling als 

geschikte locaties voor grootschalige ontwikkelingen. Na jarenlange onzekerheid zou de verbinding 

tussen Amsterdam en de luchthaven vanaf 1981 tot stand komen via de reeds bestaande westelijke 

ringspoordijk. Centrumfuncties en met name kantoorbestemmingen waaierden ondertussen uit naar de 

Museumpleinbuurt.255  

  Evenals op het Bickerseiland en langs de Jodenbreestraat leidde de verwachting van 

overheidsgeleide investeringen in bereikbaarheid en infrastructuur tot private investeringen. 

Projectontwikkelaars en beleggers verwierven in verwachting van een toenemende vraag naar 

kantoorruimte, parkeerplaatsen en hotelbedden belangrijke grondposities in de omgeving van het 

Leidseplein, waar buurtbewoners gedurende de jaren zestig in verhoogd tempo plaatsmaakten 

voor horeca en hotels.256 Opmerkelijk is dat een bestemmingsplan voor de omgeving van het 

Leidseplein ontbrak. Hierdoor ontstond inzake de functionele invulling van het gebied praktisch een 

vrijemarktsituatie.  

  De eerste concrete reconstructieplannen kwamen in 1964 niet van een projectontwikkelaar, 

maar van architect Marius Duintjer, die zich net als Den Uyl had ingezet voor een ring van kantoortorens 

rond de binnenstad en wiens Nederlandsche Bank in aanbouw was. Als ontwikkelend architect opperde 

Duintjer tegenover het Leidseplein een drietal honderd meter hoge kantoortorens, een plan dat het bij 

253  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 3, map 1, ‘Verlaten straten, een eenzame 
fietser’ (23 augustus 1979).

254  ‘Het Leidseplein’, Werk in uitvoering 28, nr. 4 (1978) 253-262, 258.
255  Ploeger, Regulating urban office provision, 75.
256  ‘Weteringschans: Speculatiekans of omslag van beleid’, Wonen TA/BK 8, nr. 11 (1977) 4-12; ‘De 

Leidsebuurt: Opdringende horeca en verdwijnende buurtbewoners’ Wonen TA/BK 6, nr. 21 (1975) 8-12.
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gebrek aan investeerders niet zou halen.257 In tegenstelling tot Stadsontwikkeling bleek de dienst Bouw- 

en Woningtoezicht wel geporteerd voor hoogbouw, waarschijnlijk omdat bij de ontwikkelingen in de 

villastrook langs de Singelgracht minder woningen verloren zouden gaan dan elders in de binnenstad. 

De dienst adviseerde in 1965 dan ook om twee kantoortorens van het Philips Pensioenfonds tegenover 

het Rijksmuseum goed te keuren met als argumentatie ‘het veilig stellen van de werkfunctie, de bijdrage 

tot het stedelijk inkomen per hoofd van de bevolking en onwenselijke verplaatsing van bedrijven uit de 

city.’258 Stadsontwikkeling veegde het advies van tafel vanwege een ongewenste schaalvergroting en 

overschrijding van de maximale bouwhoogte. 

De meest concrete plannen kwamen van horecaexploitant en voormalig kaasexporteur 

Nicolaas Bouwes, een geboren Edammer die sinds 1942 verschillende Amsterdamse nachtclubs en een 

groot appartementenhotel in Zandvoort bestierde.259 Vanaf 1959 werkte de op dat moment 49-jarige 

Bouwes aan plannen voor een hotelcomplex op de plek van de kerk van de Vrije Gemeente, het Huis van 

Bewaring en het kantongerecht. Hij kreeg van het toenmalige college de enthousiaste toezegging om 

na verhuizing van deze drie instituten in hun plaats een hotelcomplex te mogen ontwikkelen, waarvoor 

Bouwes in 1964 een ontwerp van Rein Fledderus ontvouwde.260 Zoals gebruikelijk in de vroege jaren 

zestig zegden wethouders Den Uyl en De Wit hun steun tijdens recepties en andere gelegenheden waar 

bestuurlijk en zakelijk Amsterdam elkaar trof.261  

 De bedoeling was dat de gemeente alle opstallen zou slopen om de kale grond vervolgens in 

erfpacht uit te geven, die ambtenaren berekenden op basis van de verwachtingswaarde.262 In 1965 kocht 

het gemeentebestuur volgens afspraak de kerk van de Vrije Gemeente aan, die een nieuw onderkomen 

had gevonden in Buitenveldert. Nadat een informele afspraak over tijdelijk gebruik door jongeren 

niet werd nagekomen, bezetten Provo-sympathisanten in oktober 1967 het leegstaande kerkgebouw. 

Een half jaar later konden zij met oogluikende gemeentelijke instemming de opening van ‘Kosmies 

Ontspanningscentrum Paradiso’ aankondigen.263 Ondanks het tijdelijke karakter van de gedoogsteun 

was dit gezien de afspraken met Bouwes een opvallende zet van het gemeentebestuur, die een langdurige 

planvertraging in de hand werkte. Het bleek voor de bestuurders in de tweede helft van de jaren zestig 

steeds moeilijker kiezen tussen de belangen van actiegroepen en die van projectontwikkelaars.  

   Ondanks de bezetting kon Bouwes in april 1974, nadat Fledderus in 1970 was overleden, een 

plan van architect Jan Willem Du Pon presenteren met een vloeroppervlakte van 49.000 vierkante 

meter, bestaande uit een hotel met 300 kamers, 138 luxe hotelappartementen, een theater met 600 

zitplaatsen, parkeergarage voor 450 auto’s, winkels en horeca, gegroepeerd in een dichte opbouw 

van 7 meter brede en 25 meter hoge bouwblokken, verbonden met winkels rond de P.C. Hooftstraat 

257  SAA, Archief van de Dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. Kr. 
8056, ‘Verslag bespreking bebouwing bij Leidsebosje op 13-1-1965, 11-3-1965, 2-9-1965, 11-11-1965’.

258  SAA, Archief van de Secretarie, afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7631, ‘Rapport van het gemeentelijk 
Bouw- en Woningtoezicht inzake een suggestie om de bebouwingsmogelijkheden aan een gedeelte van de 
Weteringschans en omgeving te wijzigen’ (19 mei 1965) 15.

259  ‘De dromen van Nicolaas Bouwes’, Leidsch Dagblad, 10 juni 1976.
260  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Brief college aan N.W. Bouwes’, 20 augustus 1959; ‘Bouwes 

bebouwt Plein-streek’, De Telegraaf, 3 november 1964.
261  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Memorandum inzake de ontwikkeling van bouwplannen 

betrekking hebbende op een hotelcomplex aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam’, 27 maart 1973.
262  N.A. de Boer, ‘Kansen voor de stad: Over de structuur van Amsterdam’, in: I.T. Klaassen e.a. (red.), De stad 

van Niek de Boer: Polemische beschouwingen over stad en regio (Delft 2005) 68-80, 75.
263  L. Mutsaers, Paradiso: Geschiedenis van een podium, podium van een geschiedenis (Amsterdam 1993) 13-

20.
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via een voetgangersbrug.264 De gevels van reflecterend glas moesten een grachtenwand suggereren. 

Du Pon was als architect bekend van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, een IBM-

kantoor in Uithoorn en het Hilton op Schiphol. Het ging hier steeds om corporatistische architectuur 

op perifere locaties. In vergelijking met het eerste schetsontwerp uit 1964 was het laatste plan van Du 

Pon nog relatief kleinschalig. Na goedkeuring door de Commissie Oude Stad en de raadscommissie 

Publieke Werken stelde het college op 2 mei 1975 voor om de grond onder het Huis van Bewaring en 

Paradiso beschikbaar te stellen aan Bouwes Exploitatie Maatschappij N.V., waarmee het einde van het 

jongerencentrum in zicht kwam.265 

Het plan kreeg in aanloop naar de raadsvergadering over de gronduitgifte felle kritiek vanuit 

de (vak)pers en stadsbevolking. De functiemenging in combinatie met grootschaligheid deed De Groene 

Amsterdammer spottend spreken van ‘Hoog Catharijne in Amsterdam’.266 Het Parool sprak van een 

‘gevaarte op een unieke plek’. Het plan was zoals vaker in Amsterdam gebeurde ‘geniepig’ tot stand 

gekomen en zou de veelzijdigheid van de binnenstad vervangen door één soort architectuur met één 

soort sfeer.267 Wonen TA/BK noemde de besluitvorming ondoorzichtig en het plan onsamenhangend.268 

Geschrokken van de kritiek moest Du Pon zijn ontwerp opnieuw toelichten, waarbij hij opvallend veel 

verkleinwoorden gebruikte: 

De uit het voetgangersgebied oprijzende opbouw is kleinschalig en intiem en bestaat uit om de 

binnenhoven en pleintjes gegroepeerde blokjes […], waardoor een zeer geleed en fijnschalig 

264  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv. nr. 9, ‘Brief directeur Publieke Werken aan wethouder’, 14 maart 
1974.

265  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 507, ‘Beschikbaarstelling van een terrein, gelegen aan het Kleine-
Gartmanplantsoen en de Weteringschans voor de bouw van een hotel’, 2 mei 1975.

266  ‘Hoog-Catharijne in Amsterdam’, De Groene Amsterdammer, 5 maart 1975.
267  ‘Plan voor “gevaarte” op uniek stukje stad’, Het Parool, 6 mei 1975.
268  ‘Bouwes-bajes op het Leidseplein? Bouw-es niet!’, Wonen TA/BK 6, nr. 11 (1975) 1-3.

Afbeelding 6:  
Eerste plan Bouwes 

door Rein Fledderus, 
1964 (niet uitgevoerd)
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spel van bouwvolumina kan ontstaan, duidelijk herkenbaar en voelbaar in zijn relatie […] tot de 

omgeving.269

 

De gemeenteraad, aangetreden in september 1974 en dus nog niet geïnformeerd over de gang van zaken 

aan het Leidseplein, toonde zich tijdens de behandeling van het voorstel tot gronduitgifte aan Bouwes 

overrompeld door het college. Het belangrijkste protestgeluid kwam op 14 mei 1975 van de PPR, die 

bij monde van de 29-jarige Frans van de Ven opriep tot aanhouding van de raadsvoordracht.270 Vorm 

en functie konden op weinig enthousiasme rekenen. Raadsleden spraken van een stuk Manhattan, 

ontwikkeld om zoveel mogelijk te verdienen op zo weinig mogelijk ruimte. Volgens Van de Ven kwam 

de eindeloze fantasieloosheid van architect Du Pon daarbij tot uiting in de gevels.271 Ook Lammers’ 
eigen fractie had bedenkingen bij de vormgeving en pleitte voor meer publieke ruimte en minder 

eenvormigheid.272 Sociaaldemocratische raadsleden spraken van een verouderde, onheilspellende aanzet 

tot een massaal architectonisch samenraapsel van halve imitaties en modernistische glaswanden. 

Verdiende de stad niet een eigentijdse conceptie?273 Hiermee kwamen twee opvattingen over de esthetiek 

van de naoorlogse moderniteit tegenover elkaar te staan.  

 Raadsleden bemoeiden zich meer dan bij de Narwal en kantoorgebouwen in de Jodenbreestraat 

met de vormgeving van het complex. Volgens de PPR en PvdA moest deze gezien de centrale locatie van 

het Leidseplein onderwerp zijn van inspraak en een brede discussie over de vraag of Amsterdam wel 

behoefte had aan meer hotels en winkelruimte. Lammers voerde ditmaal een verbitterde verdediging. 

Opmerkelijk genoeg beriep hij zich evenals bij de Narwal op de voorgeschiedenis van het project en 

de toezeggingen die zijn voorgangers aan Bouwes hadden gedaan. Bovendien had hij eerder al blijk 

gegeven van zijn ambivalente houding ten opzichte van projectontwikkelaars, zonder wie Amsterdam 

niets voor elkaar zou krijgen. In een typische metafoor vergeleek hij de lopende besluitvorming met 

een rijdende trein. Raadsleden moesten snel aan boord springen: ‘Het verdient dan aanbeveling, niet op 

het achterbalkon te blijven staan, maar door te lopen naar de bestuurderscabine, zonder onderweg aan 

de noodrem te trekken.’274 Bouwes ruimde volgens de wethouder een stuk ellendige architectuur op en 

voorkwam dat het Leidseplein een desolate en rottende plek werd.275 Toen bleek dat de CPN, PSP, PPR 

en een deel van de PvdA-fractie in ieder geval tegen de voordracht zouden stemmen en CDA en VVD 

hoogstwaarschijnlijk, besloot Lammers om opnieuw in overleg te gaan met de projectontwikkelaar over 

de schaal van het complex.276

  Schaal was voor tegenstanders binnen en buiten de gemeenteraad echter nog het minste 

bezwaar. Het programma van eisen en de ondemocratische totstandkoming riepen weerstand op van 

een bont gezelschap van monumentenbeschermers, architecten en buurtactiegroepen, die een week voor 

de raadsvergadering stelden dat Amsterdam niet mocht worden opgeofferd aan het levenswerk van een 

269  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Toelichting op het ontwerp’, 12 mei 1975, 1.
270  SAA, Gemeenteblad afd. 1, ‘Voorstel raadslid Van de Ven c.s. inzake aanhouding voordracht nr. 507’, 14 

mei 1975, 995.
271  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Hotelbouw Kleine-Gartmanplantsoen e.o.’, 14 mei 1975, 748.
272  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 550; nr. 551, ‘Voorstellen raadsleden inzake het terrein aan het Kleine-

Gartmanplantsoen en de Weteringschans’, 14 mei 1975, 995-997.
273  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Hotelbouw Kleine-Gartmanplantsoen e.o.’, 14 mei 1975, 760.
274  Ibidem, 781.
275  Ibidem, 783.
276  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Voorbereiding bestemmingsplan Leidseplein- en Weteringbuurt’, 28 mei 1975, 

872.
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projectontwikkelaar die twintig jaar lang geheimhouding en machtspolitiek had bedreven.277 Een deel 

van de tegenstanders verenigde zich in juni 1975 in ‘Bouw-es-wat-anders’ (BEWA). Deze groep kende 

een wisselende samenstelling van 5 tot 25 leden die hun acties konden financieren door middel van een 

particulier steunfonds en overheidssubsidies. Sympathisanten waren een aantal bekende en minder 

bekende Amsterdammers, waaronder politica Hedy d’Ancona, Bickerseiland-veteraan Yolanda Hoekema, 

stedenbouwkundige Maarten Lubbers, stadshistoricus Richter Roegholt en architectuurcritici Izak 

Salomons en Ruud Brouwers. Belangrijker dan de tegenargumenten van BEWA was het democratisch 

alternatief voor de planvorming.

Direct na het besluit van Lammers om opnieuw met Bouwes om tafel te gaan eigende BEWA zich 

het planproces toe door middel van stedenbouwkundige tegenplannen en het stimuleren van discussie. 

De eerste editie van actiekrant Pas op het plein roemde het Leidseplein in oktober 1975 als toonbeeld van 

de Amsterdamse mentaliteit en tolerantie. Met de publieksmanifestatie Pret op het plein bracht BEWA 

op 14 april 1976 in en rond Paradiso 3000 man op de been. Integratie zou de belangrijkste karakteristiek 

zijn van het Leidseplein: ‘Iets waar iedereen over spreekt maar dat niemand tot stand kan brengen. Wat 

elkaar hier treft dat is rijk en arm, dat is alternatief en conservatief, dat is artiest en burger, dat is dag en 

nacht.’278 Het plan van Bouwes zou deze organisch gegroeide diversiteit teniet doen. Ter illustratie van 

haar idealen citeerde BEWA een ode aan het Leidseplein van journalist Nico Polak:

Het zijn de kunstenaars en hun kunstluizen, de voyeurs en hun exhibitionisten, de nozems 

en hun sociologen, de uitvreters en hun rijke binken, de stille drinkers en de schreeuwerige 

drugsgebruikers, de mooie gekken, de malle nichten, de doodserieuze homo- en cinefielen, de 

nachtbrakers en dagdromers.279

 

De drie tegenvoorstellen van BEWA trachtten deze diversiteit te vangen in planvorm. In het oude 

gevangeniscomplex en kantongerecht moesten dankzij verbouw en nieuwbouw in ieder geval 

jongeren- en bejaardenwoningen, kleinschalige horeca- en winkelvoorzieningen, werkplaatsen en een 

cultureel centrum komen. Het Leidseplein moest dankzij deze alternatieven de ‘veelzijdige en gezellige 

huiskamer’ van de stad blijven, ingericht door een veelheid aan burgers, architecten en investeerders.280 

Het pleidooi voor behoud van Paradiso kreeg opvallend snel bijval met een positief bouwkundig rapport 

en plaatsing op de monumentenlijst door minister van CRM Harry van Doorn.281 Dit ministerieel besluit 

was uitkomst van een bredere herwaardering van negentiende-eeuwse bouwstijlen.282 Architectenbureau 

Van den Broek en Bakema toetste de financiële haalbaarheid van de alternatieven. Om het pleidooi van 

Lammers over eerdere toezeggingen te ontkrachten schakelde BEWA een advocaat in, die in het najaar 

van 1975 verklaarde dat van een ‘Narwalliaanse’ situatie geen sprake was en dat Bouwes geen aanspraak 

kon maken op eerdere toezeggingen.283 

277  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv. nr. 9, ‘Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam’, 5 mei 1975.
278  ‘Steeds meer enthousiasme voor bouw-es-wat-anders’, Wonen TA/BK 7, nr. 10 (1976) 3.
279  ‘Het plein der 15.000 stoelen’, Het Vrije Volk, 14 mei 1965.
280  H. d’Ancona, ‘Aanval op het Leidseplein’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet 

(Amsterdam 1975).
281  ‘Vrije Gemeente / Paradiso moet blijven’, Wonen TA/BK 6, nr. 18 (1975) 14-16; ‘Brief Bond Heemschut aan 

college’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet. 
282  ‘Dient men de negentiende-eeuwse architektuur te rehabiliteren? Zo niet, waarom dan wel?’, Wonen TA/

BK 1, nr. 1 (1970) 3-8. 
283  T. Hoogenboom, ‘De gebondenheid van de gemeente Amsterdam aan Bouwes Exploitatiemaatschappij 

B.V.’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet. 
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  BEWA wist door haar culturele achterban en programmering een breed Amsterdams publiek 

aan te spreken. Uit een enquête onder 309 passanten concludeerde de actiegroep dat Amsterdammers 

woningen en cultuur wilden, temeer omdat de binnenstad toch al was ingericht op zakenlieden en 

toeristen.284 Uit de geënquêteerden kwam een gevarieerde klankbordgroep van 25 Amsterdammers 

naar voren, die opvallend gelijke idealen nastreefden. Zo wenste neerlandica Marita Mathijssen behoud 

van diversiteit, de werkloze Harry Olde Olthof gezelligheid en vastgoedbeheerder Flip Engel behoud 

van gemeenschapsgrond.285 BEWA vond de architecten Aldo van Eyck, Frans van Klingeren, Herman 

Hertzberger, Jan Rietveld, Henk Klunder, Tjeerd Dijkstra en Jan Verster bereid om deze idealen om te 

werkten tot een schetsplan. De samenwerking tussen de gerenommeerde architecten en enthousiaste 

actievoerders verliep stroef, maar in december 1976 konden laatstgenoemden een Drukproef Leidseplein 

voorleggen. Het plein moest de spil zijn in een toegankelijk en ontvankelijk centrum vol afwisseling en 

beweging, waar mensen konden neerstrijken, uitzwermen en slenteren. Juist de organische combinatie 

van sjiek, sjofel, mooi en lelijk prikkelde de nieuwsgierigheid, aldus BEWA.286 

  Opvallend is dat de actiegroep voor de financiering van haar alternatieven in het najaar van 

1976 intentieverklaringen wist te verkrijgen van het Pensioenfonds Gezondheidszorg, Geestelijke 

en Maatschappelijke belangen (PGGM) en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG), die de 

exploitatietekorten op zwakke functies wilden dekken met winsten op een aantal sterke functies. 

Voormalig wethouder Huib Riethof, inmiddels directeur van de Stichting Ontwikkeling Subcentra 

Bijlmer (SOSB), had nog een rekening te verheffen met grootschalig denkende projectontwikkelaars 

als Bouwes en ging in januari 1977 een samenwerkingsverband aan met het PGGM en BNG.287 

Laatstgenoemde partij zegde in dezelfde maand nog 150.000 gulden toe voor de ontwikkelingskosten 

van het plan.288 Dat beleggers belangstelling kreeg voor de ontwikkeling van cultuurvoorzieningen 

was een direct gevolg van de sociaaleconomische veranderingen die de binnenstad in de jaren zeventig 

doormaakte.  

  Op basis van de intentieverklaringen verkondigde BEWA dat het tijdperk van grootschalige 

binnenstadreconstructies definitief voorbij was. Een gezond leefklimaat van ‘aardigheid, gezelligheid 

en levendigheid’ kon volgens BEWA samengaan met een positief investeringsklimaat. Bouwes weigerde 

de alternatieven in 1975 en 1976 echter serieus te nemen, ondanks aanmoedigingen van het college 

om tot een compromis te komen met de actiegroep: ‘Ik vertik het om met honderd mensen te praten. 

Dat wordt alleen maar geschreeuw en geblèr. Ik heb dag en nacht zorgen om mijn bedrijf draaiende 

te houden.’289 Bovendien was menging van zijn publiek en bezoekers van Paradiso ondenkbaar: naast 

geluidsoverlast vreesde Bouwes een concentratie van drugshandelaren en gebruikers. Het was een vrees 

die de projectontwikkelaar baseerde op autoritten die hij in de avonduren langs de poptempel maakte.290 

Tegelijkertijd zag hij het verschil niet zo tussen zijn visie en die van BEWA. Ook hij wilde ‘gezelligheid 

284  ‘Onderzoek naar de gebruikers van het Leidseplein en hun wensen’, in: Ibidem.
285  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 1, ‘Meningen klankbordgroep’ (1976).
286  Planburo Bouw-es-wat-Anders, Drukproef Leidseplein (Amsterdam 1976) 1.
287  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 1, ‘Brief Stichting Ontwikkeling Subcentra Bijlmer aan BEWA’ (10 

januari 1977).
288  Ibidem, ‘Overeenkomst tot oprichting van de besloten vennootschap “Het Leidseplein leeft”’ (januari 

1977).
289  ‘Het Bouwes-project: vloek of een zegen?’, Het Parool, 30 oktober 1975.
290  Mutsaers, Paradiso, 80.
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en wandelgenot’ terugbrengen naar het Leidseplein.291

Het probleem voor Bouwes was niet alleen dat Lammers op zijn minst ambivalent stond 

tegenover projectontwikkelaars, maar ook dat hij eind 1976 grotere partijen nodig bleek te hebben om 

zijn plannen van de grond te krijgen. Gelijktijdig met BEWA had hij een financier gevonden in de Britse 

belegger Galliford, die rond het Leidseplein reeds een belang had in het nabijgelegen Hirschgebouw en 

Marriott-hotel.292 De Britten waren door de prijsopdrijvingen en vermeende speculatiepraktijken echter 

in een negatief daglicht komen te staan in Amsterdam. Na ophef over een mogelijk Brits-Nederlands 

partnerschap besloot Bouwes begin 1977 een samenwerkingsverband aan te gaan met de Nederlandse 

bouwonderneming Wilma. Ook dit bleek een onverstandige keuze in het politieke klimaat van de 

tweede helft van de jaren zeventig. In vergelijking met Bouwes was Wilma een moloch, die ten tijde 

van deze samenwerking voor 364 miljoen gulden aan vastgoed in exploitatie of aanbouw had genomen. 

Wilma zou aan het Leidseplein vrijwel het gehele ontwikkelings- en bouwproces in handen krijgen, 

waarvoor de onderneming drie jaar bouwtijd en 103 miljoen gulden bouwkosten calculeerde.293 De rol 

van Bouwes zou in deze constructie beperkt blijven tot ontwikkeling en exploitatie van een theater en 

horecavoorzieningen. De projectontwikkelaar verspeelde met deze pogingen tot uitverkoop definitief 

het vertrouwen bij het college en de dienst Stadsontwikkeling.294

 In het voorjaar van 1977 ging Bouwes alsnog de confrontatie aan met BEWA. De media 

spraken hun voorkeur uit voor de actiegroep, die het als David zou opnemen tegen Goliath. Voor het 

journalistieke waardeoordeel maakten de programma’s van eisen in beide plannen het verschil. Hollands 

Diep sprak van een keuze tussen links en rechts bouwen: ‘Zaken doen met hotelmagnaten is oude koek, 

maar nu staat een volledig geëquipeerde actiegroep op de stoep.’295 De voorkeur van De Volkskrant ging 

uit naar ‘een plein voor sjiek én sjofel’.296 Hoewel Bouwes naar eigen zeggen niet discrimineerde, zag hij 

weinig in deze sociale menging: ‘Moeten nou net op dát stukje Amsterdam woningwetwoningen komen? 

Ik bedoel niets denigrerends hoor, maar dan zie je ook de was hangen op maandag […]. Als dit plan niet 

doorgaat is het een ramp voor Amsterdam.’297

  Dergelijke uitspraken waren voor de gemeenteraad de druppel. De raadsfractie van de PvdA 

sprak van ‘intolerante’ en ‘onfrisse’ standpunten.298 Volgens de PSP konden enkel de rechten en plichten 

van een bestemmingsplan een einde maken aan de ‘wildwestpraktijken’ in de omgeving van het 

Leidseplein. Na het terugveroveren van hun woonbuurten, moesten burgers volgens de partij nu ook de 

macht overnemen op hun pleinen. Niet het marktmechanisme, zakelijk overleg en informatiemonopolies, 

maar een trefzeker beleid moest de toekomst van het Leidseplein bepalen.299 Hoewel een 

bestemmingsplan nog op zich liet wachten, voorkwam de raadsfractie van de PvdA gronduitgifte. De 

fractie wenste geen samenwerking tussen Bouwes en Wilma, en bewoog het college ertoe om met een 

nieuw wensen- en eisenpakket te komen voor het plangebied, in samenspraak met de bevolking en met 

291  Het Leidseplein hoeft toch geen Paradiso-plein te worden’, Vrij Nederland, 18 december 1976; ‘Twijfel van 
Bouwes na 20 jaar “plannen”’, Het Parool, 18 maart 1977.

292  ‘Het Leidseplein hoeft toch geen Paradiso-plein te worden’, Vrij Nederland, 18 december 1976; ‘Het plan-
Bouwes: Amsterdams eigen monster van Loch Ness’, Haagse Post, 26 februari 1977.

293  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders (niet geïnventariseerd), inv.nr. 1, ‘Brief Bouwes Exploitatiemaatschappij 
B.V. aan wethouder De Cloe’, 10 januari 1977.

294  ‘Afwijzend advies over Bouwesplan’, Het Parool, 25 februari 1977.
295  ‘De toekomst van het Leidseplein’, Hollands Diep, 29 januari 1977, 12-19, 19.
296  ‘Een plein voor sjiek en sjofel’, De Volkskrant, 28 maart 1977.
297  ‘Als dit plan niet doorgaat is het een ramp voor Amsterdam’, Het Parool, 1 april 1977.
298  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 3, ‘Terugblik op het besluitvormingsproces inzake de 

bebouwing van het kleine Gartmanplantsoen zoals dat zich in de PvdA Amsterdam heeft ontwikkeld tussen 
17 maart 1976 en 28 april 1977’.

299  ‘Weteringschans: Speculatiekans of omslag van beleid’, in: Wonen TA/BK 8, nr. 11 (1977) 4-12, 12.
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aandacht voor sociale woningbouw en culturele voorzieningen.300 

Evenals bij de annulering van de plannen van Grand Vista maakte de politiek het verschil. Na 

de gemeenteraadsverkiezingen van september 1978 zette de 38-jarige voormalig banketbakker en oud-

actievoerder Jan Schaefer de kentering in het denken over de toekomst van de binnenstad beleidsmatig 

door. Dit kwam tot uiting in het Programakkoord van zijn college, waaraan naast de PvdA ook de 

CPN, D’66 en CDA deelnamen.301 In dit politieke klimaat was het voor Bouwes onmogelijk om nog een 

plan te maken zonder sociale huurwoningen. De projectontwikkelaar gooide in 1979 teleurgesteld de 

handdoek in de ring.302 In 1984 zou echter ook de samenwerking tussen het college en BEWA afketsen, 

voornamelijk omdat de actiegroep vond dat de bestuurders de wensen van de stadsbevolking niet 

serieus genoeg namen.303 In een ultiem ironische wending zou de BAM Groep, die enkele jaren eerder 

het failliete Bredero had overgenomen, vanaf 1986 naar ontwerp van Zaanen en Spanjers het huidige 

Max Euweplein ontwerpen.304 Het plein was een ultieme synthese van sociaaldemocratische idealen en 

vrijemarktdenken, met sociale huurwoningen die uitkeken op een staatscasino. Dagblad Het Parool vatte 

het compromis treffend samen: ‘Het is de durf om het ene te doen en het andere beslist niet te laten.’305 

Conclusie

Aan durf hadden Amsterdamse bestuurders in de jaren zestig in ieder geval geen gebrek gehad. 

Veel meer dan in Utrecht en Den Haag konden de wethouders rekenen op steun van een krachtige 

dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling, die samen met beleggers en projectontwikkelaars een 

groeicoalitie vormden. Dit was voor een sociaaldemocratisch stadsbestuur een opvallende laissez-

faire houding, die de wethouders en ambtenaren verdedigden met een beroep op de noodzaak van 

vernieuwing. Amsterdam moest en zou zijn positie als landelijk knooppunt van zakelijke en financiële 

dienstverlening behouden. Dit ondernemerschap kwam in de tweede helft van het decennium onder 

druk te staan van kritische Amsterdammers. De tegenstanders van projectontwikkelaars Gaus, Grand 

Vista en Bouwes waren respectievelijk een honkvaste groep buurtbewoners, een krakersgroep en een 

groep van artiesten, kunstenaars en intellectuelen, die niet hun woonomgeving maar het recht op de stad 

verdedigden. Hun kritiek had uiteindelijk echter gering effect en leidde eerder tot compromissen dan tot 

een omslag in beleid. Zo kon Gaus op het Bickerseiland twee kantoren bouwen, maar kreeg het overige 

deel van het eiland een woonbestemming.

  Actievoerders vielen het beleid aan op een vermeend gebrek aan verbeelding en visie, maar 

bovenal op het conservatisme dat eraan ten grondslag zou liggen. De afspraken en publiek-private 

samenwerkingsverbanden uit de jaren zestig maakte de ombuiging van beleid voor Lammers in de 

jaren zeventig zeer ingewikkeld. De omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad kwam in 

Amsterdam stapsgewijs tot stand, waarbij de ABN-kwestie in 1966 als katalysator werkte. Grootschalige 

particuliere initiatieven als in Utrecht en Den Haag zouden in Amsterdam uiteindelijk niet van de grond 

komen, vooral omdat reconstructie binnen de historisch waardevol geachte grachtengordel uitgesloten 

300  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 458, ‘Voorstel raadslid mevr. Agsteribbe inzake de voorbereiding van een 
bestemmingsplan’ (27 april 1977) 739-40; no. 459, ‘Voorstel raadslid Gruppen c.s. inzake terrein Kleine-
Gartmanplantsoen en Weteringschans’ (27 april 1977) 740. 

301  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 267.
302  ‘Al jaren slepende zaak-Bouwes nu voor de rechter’, Het Parool, 11 september 1979; ‘Bouwes dreigt 

Amsterdam met indienen schadeclaim’, Trouw, 12 september 1979.
303  ‘Bajescomplex: Nieuwe plannen dreigen tien jaar inspraak te verstoren’, Wonen TA/BK 15, nr. 22 (1984) 

9-10.
304  F. van Beek en W. Vierling, Nieuw leven in de stad: Het Max Euweplein (Amsterdam 1993) 13.
305  ‘Dorp of stad?’, Het Parool, 1 november 1979.
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was. Het alternatief van de negentiende-eeuwse wijken, zoals vanaf midden jaren vijftig voorgesteld 

door monumentenbeschermers, zagen projectontwikkelaars echter als een weinig aantrekkelijke optie. 
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De gemeenteraadsverkiezingen van 1978 markeerden het definitieve einde van de 

binnenstadreconstructies in Utrecht, Den Haag en Amsterdam. De nieuwe generatie wethouders had in 

voorgaande jaren haar sporen verdiend als criticasters van de grootschalige aanpak. In Utrecht liep de 

ambtstermijn van Theo Harteveld af, die vanaf zijn aantreden in 1962 het idee achter Hoog Catharijne 

had verdedigd. In 1978 kwam tevens de alternatieve binnenstadvisie van het Muziekcentrum gereed,  en 

beraamde het Structuurplan voor de binnenstad een autoluwe en bewonersvriendelijke toekomst voor 

Utrecht. In Den Haag ging in 1978 de EMS failliet, het vennootschap waarmee Zwolsman sinds 1961 

zijn plannen had gefinancierd. Aspirant-wethouder Adri Duivesteijn werkte in hetzelfde jaar aan een 

motie om het Prins Bernhardviaduct te slopen, waarmee de toekomst van het Spuikwartier niet langer 

uitsluitend aan automobilisten en dienstverleners was. In Amsterdam maakte wethouder Cees de Cloe 

in 1978 plaats voor Jan Schaefer, die streed voor een socialer stadsvernieuwingsbeleid en definitief een 

streep trok door de plannen van Grand Vista en Bouwes.

  Concreet betekenden deze machtswisselingen dat grootschalige nieuwbouw van kantoren, sloop 

van woningen en ontsluiting voor autoverkeer in de binnenstad voortaan waren uitgesloten. Bestuurders 

gingen hun aandacht vestigen op de bouw van sociale huurwoningen en de versterking van culturele 

functies, terwijl projectontwikkelaars zich voornamelijk concentreerden op een luxer segment van de 

binnenstedelijke woningmarkt. Kantoren zouden zij in het vervolg voornamelijk buiten de binnensteden 

realiseren. Sloophamers en -kogels maakten vanaf begin jaren tachtig in de binnensteden plaats voor 

sociale vernieuwing, die voornamelijk plaatsvond achter de gevels. 

   De politieke machtswisselingen en nieuwe stadsvernieuwingsagenda waren de uitkomst 

van een jarenlange confrontatie tussen bestuurders, projectontwikkelaars en burgers. Het was een 

conflict dat over veel meer ging dan woningnood, klassenstrijd en leefbaarheid. Dit proefschrift heeft 

willen aantonen dat de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad de uitkomst was 

van stadsbrede discussies over de vraag wat het betekende om modern te zijn. De focus op de ervaring 

van moderniteit heeft nieuwe inzichten verschaft in het denken en handelen dat aan deze discussies 

ten grondslag lag. Projectontwikkelaars en burgers ontplooiden in de jaren zestig gearticuleerde, 

aansprekende en vaak dogmatisch verdedigde visies op de toekomst van de binnenstad. Hun doel 

was echter altijd hetzelfde: behoud van de binnenstad als middelpunt van het moderne leven. De drie 

casussen hebben het verloop en de betekenis van de omslag in hun denken en dat van bestuurders 

blootgelegd, waarbij publiek-private samenwerkingsverbanden zijn ontrafeld en onverwachte 

kantelmomenten, beslissende raadsvergaderingen en doorslaggevende besluiten zijn aangewezen.

  De klaroenstoot van de Nederlandse stadsvernieuwing was Hoog Catharijne: bij de 

planpresentatie in 1962 enthousiast ontvangen en fel begeerd, tijdens de voltooiing in 1973 door 

actiegroepen verguisd als een stedenbouwkundige aanslag en kapitalistische machtsgreep. Het complex 

transformeerde in de ogen van veel Utrechtse burgers als later ook bestuurders van voor- tot schrikbeeld 

van de moderne binnenstad. Het kantelmoment in deze perceptie was de komst van het Muziekcentrum 

CONCLUSIE
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in 1970. Door een beroep te doen op de ervaringen en emoties van burgers wist architect Herman 

Hertzberger snel hun sympathie te winnen. Zo kwam Hoog Catharijne in het perspectief van Utrechters 

voor kilte en zakelijkheid te staan en het Muziekcentrum voor huiselijkheid en gezelligheid.

 De omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad was gebaseerd op twee vertogen 

van de moderniteit, dat van de noodzaak en dat van de wendbaarheid. Deze vertogen kwamen wellicht 

meer overeen dan tijdgenoten zich realiseerden. Beide vertogen beriepen zich op de binnenstad als een 

plek van ontmoeting, verblijf en consumptie. Zowel de architecten van Bredero als Hertzberger wilden 

voorzien in de ‘ervaringshonger’ van de moderne massamens. Bredero streefde naar een nieuwe werk- 

en winkelervaring, of zoals een brochure Hoog Catharijne na voltooiing aanprees: ‘A place to shop, to 

live, to dine, to work, to drink, to stroll, to play, to sit, to read, to watch the world go by. Because Hoog 

Catharijne has been built for people.’1 Hertzberger wilde de moderne stadsmens bedienen met het 

Muziekcentrum, waarmee hij wilde voorzien in de ‘vrije ontplooiing van 276.000 Utrechters’. Beide 

plannen waren hiermee gestoeld op de vraag wat het betekende om modern te zijn in de context van de 

Nederlandse binnenstad.  

  Een jaar voor de lancering van Hoog Catharijne werkte Zwolsman in Den Haag aan een 

binnenstadreconstructie die dezelfde vraag moest beantwoorden. Met het plan Nervi wilde Zwolsman 

voorzien in een gewisse toekomst van consumeren en zakendoen. Een trage besluitvorming over de 

ruimtelijke ordening pakte in Den Haag voor alle betrokkenen desastreus uit. Voor Zwolsman werd het 

plan Nervi een lange lijdensweg van miskende verlangens en gebroken dromen, die onderwijl het vertrek 

van tientallen buurtbewoners en middenstanders betekende. Van een duidelijk kantelmoment of krachtig 

stedenbouwkundig alternatief als het Utrechtse Muziekcentrum was in Den Haag geen sprake. De 

visie van Zwolsman verloor het momentum sluipenderwijs, maar wierp een lange slagschaduw over de 

toekomst van het Spuikwartier, waar bestuurders tot eind jaren zeventig vasthielden aan cityvorming. 

  In Amsterdam kwamen de binnenstadreconstructies, en daarmee de omslag, veel chaotischer 

tot stand. De visies van bestuurders, burgers en projectontwikkelaars kwamen vanaf de ABN-kwestie 

van 1966 op verschillende plekken in botsing, waarbij actiegroepen gedurende de jaren zeventig een veel 

grotere rol speelden dan in Utrecht of Den Haag. Onder het motto ‘De stad is van ons’ trokken zij ten 

strijde tegen de dienst Stadsontwikkeling, Philips Pensioenfonds, Gaus, Caransa en Bouwes, die getuige 

hun verweer de binnenstad evenzeer als hun domein beschouwden. Hoewel minder grootschalig dan 

Hoog Catharijne of plan Nervi, waren ook de Amsterdamse plannen bedoeld als accommodatie van een 

nieuwe economie van automobiliteit, dienstverlening en massaconsumptie.  

 Moderniteit als ervaring

Dit proefschrift begon met de vragen hoe en waarom een omslag plaatsvond in het denken over de 

toekomst van de Nederlandse binnenstad. Hoewel deze vragen per stad verschillend zijn beantwoord, 

is het duidelijk dat projectontwikkelaars bij deze omslag een cruciale rol hebben gespeeld. De publiek-

private samenwerkingen in de ruimtelijke ordening waren geen neoliberale vinding van de jaren 

tachtig of uitkomst van regeringsbeleid. Integendeel, in de jaren zestig werkten zelfs de meest gestaalde 

sociaaldemocraten intensief met beleggers en projectontwikkelaars samen om de stad van de toekomst 

vorm te geven. De afkoeling in de publiek-private verhoudingen van de jaren zeventig bleek hiermee een 

uitzondering op de regel van een nauwe samenwerking tussen overheid en commerciële belangen. Dit 

1  UA, Archief Bredero, inv.nr. 156, About Hoog Catharijne (Utrecht 1973).

CONCLUSIE



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978180

proefschrift heeft laten zien dat poldermodel en overlegeconomie in de jaren zestig ook op lokaal niveau 

van toepassing zijn geweest, waarbij het initiatief vaker uitging van de markt dan de politiek. 

  Een logische, maar in de historiografie inconsequent geproblematiseerde verklaring voor 

deze publiek-private coalities is het gegeven dat een stad zich niet vanzelf bouwt. Het eerste hoofdstuk 

heeft aangetoond dat een stevige bevolkingsgroei en explosieve suburbanisatie, een overrompelende 

motorisering en de snelle opkomst van een dienstverleningseconomie en consumptiemaatschappij in de 

jaren zestig de toekomst van hele stadsdelen op het spel zetten. De hierbij gekozen adjectieven betreffen 

geen historische waardeoordelen, maar zijn een exacte weergave van hoe bestuurders de naoorlogse 

moderniteit ervoeren.  

  Uit hun observaties blijkt dat zij de moderniseringsprocessen vanaf de allereerste manifestaties 

vaak met gemengde gevoelens ontvingen. Modernisering bood niet alleen kansen en uitdagingen, maar 

was voor de binnensteden vooral ook een bedreiging. De binnenstadreconstructies waren de ultieme 

remedie. Terwijl projectontwikkelaars hun ogenschijnlijk solide plannen tot stand brachten, nam de 

onzekerheid in de ervaring van bestuurders alleen maar toe. Inzake de binnenstadreconstructies kwam 

de onzekerheid enerzijds voort uit het besef dat maatregelen tegen binnenstedelijk verval niet hielpen, 

anderzijds was zij het  resultaat van maatschappelijk verzet.  

  Het geconstateerde verband tussen suburbanisatie, motorisering, cityvorming en de terugkeer 

van jonge stadbewoners kwam tot dusver eveneens enkel impliciet in de geschiedschrijving aan bod. 

Dit proefschrift beschouwt deze samenhang daarentegen als een belangrijke verklarende factor voor 

zowel de betekenis als het verloop van de omslag in het denken over de Nederlandse binnenstad. Onder 

invloed van suburbanisatie verlieten Nederlanders in de jaren vijftig eerst voorzichtig, maar vanaf begin 

jaren zestig massaal de oude steden. Jongeren namen hun plek in, om een leefomgeving aan te treffen 

die in hun ervaring ten onder ging aan de belangen van automobilisten, dienstverleners en consumenten. 

In zowel Utrecht, Den Haag als Amsterdam politiseerden zij deze ervaring door bestuurders en 

projectontwikkelaars voortdurend te wijzen op de consequenties van hun beleid en investeringen. 

  In hun klassieke studies over de Nederlandse jaren zestig wijzen Kennedy en Righart op 

het bestuurlijk aanpassingsvermogen van politieke elites en de katalyserende werking van een 

generatieconflict als verklaringen voor maatschappelijke vernieuwing. Dit proefschrift heeft laten 

zien dat de stedelijke context van grote invloed is geweest op zowel dit aanpassingsvermogen als op de 

botsingen tussen generaties. Zo konden bestuurders de zakelijke afspraken uit de jaren zestig moeilijk 

wijzigen, zoals het contract met Bredero in Utrecht en de herenakkoorden in Amsterdam hebben 

gedemonstreerd. Maatregelen en investeringen waren in de ruimtelijke ordening gezien de fysieke 

consequenties en voorinvesteringen vaak moeilijk terug te draaien.  

  De onoverbrugbare tegenstelling tussen een progressieve en een romantische visie op de 

binnenstad, zoals deze in de historiografie vaak is benadrukt, heeft dit onderzoek willen ontkrachten. 

De vertogen van noodzaak en wendbaarheid hebben een analyse mogelijk gemaakt van het historisch 

narratief zonder actoren in te delen naar vooraf vastgestelde posities of hedendaagse normen. Zo is 

duidelijk geworden dat bestuurders niet altijd beschikten over een zelfverzekerd vooruitgangsgeloof 

of een blindelings vertrouwen in functionalistische stedenbouw, en dat zij zich lieten beïnvloeden door 

actiegroepen die zich verzetten tegen ontwikkelingen die zij begrepen als modernisering. Bovendien 

waren deze actiegroepen ook in de perceptie van tijdgenoten minstens even modern als de bestuurders 

en projectontwikkelaars waartegen zij in verzet kwamen.  
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In bredere zin heeft dit proefschrift een bijdrage willen leveren aan discussies over moderniteit en 

hoe historici dit complexe begrip in de kunnen integreren in  historisch onderzoek. Bestuurders, 

projectontwikkelaars en burgers interpreteerden op basis van feiten, cijfers en alledaagse observaties 

voortdurend de ontwikkelingen die op de binnensteden afkwamen. Op basis hiervan wilden zij 

verandering tot stand brengen in situaties die zij begrepen als een status quo. Door aandacht te besteden 

aan drie groepen actoren heb ik dit beeld willen differentiëren. Met name bestuurders, die in een spagaat 

zaten tussen de projectontwikkelaars van de jaren zestig en de actievoerders van de jaren zeventig, 

beleefden de moderniteit als ambivalent en onzeker.  

  Hoewel deze ervaring niet als verklaringsmodel mag gelden voor hoe en waarom de omslag 

zich rond 1970 voltrok, speelde zij wel degelijk een belangrijke rol. De wethouders die deze omslag 

bespoedigden, gaven als reden voor een nieuw beleid immers de onzekerheid die zij ervoeren ten 

gevolge van een falend beleid en gaven ruimte aan burgers om mee te denken over de toekomst van hun 

binnenstad. Dit toont aan dat bestuurders zich vanaf midden jaren zestig inderdaad bewust waren van 

de onoplosbaarheid van problemen die het gevolg waren van moderniseringsprocessen, en dat zij zelf een 

opening boden aan actiegroepen die een nieuw vertoog van de moderniteit construeerden.

  Om terug te keren naar de centrale vraagstelling over de omslag in het denken over de 

toekomst van de Nederlandse binnenstad, is een synthese van de belangrijkste ontwikkelingen die zich 

voltrokken in de jaren zestig en zeventig in Utrecht, Den Haag en Amsterdam wenselijk. De plannen van 

projectontwikkelaars vonden hun oorsprong in de periode 1960-1965, en kwamen gereed of strandden 

juist in de periode 1970-1978. Hoewel de omslag in iedere stad anders verliep en onder verschillende 

invloeden tot stand kwam, is het met terugwerkende kracht mogelijk om vier fases te onderscheiden. Uit 

deze fasering zal blijken dat op lokaal niveau geleidelijke, structurele veranderingen belangrijker waren 

dan historiografische ijkpunten als het crisisjaar 1966 of de Oliecrisis van 1973.

Agendering (1953-1960) 

In de periode 1953-1960 ondernamen projectontwikkelaars nog geen noemenswaardige activiteiten 

in de Nederlandse binnensteden. Het initiatief lag in de jaren vijftig bij landelijke en lokale overheden, 

die ambitieuze saneringsplannen opstelden om de saneringsachterstand van de crisis- en oorlogsjaren 

in te halen. De toekomst van de binnenstad kwam op de agenda te staan, maar zou pas na oplossing 

van de woningnood prioriteit krijgen. De eerste nota’s die expliciet handelden over de toekomst van de 

binnenstad verschenen dan ook pas in de tweede helft van de jaren vijftig. Deze beleidsstukken gaven 

wel al inzicht in de grootse ambities van lokale overheden. Bestuurders en ambtenaren presenteerden de 

gebrekkige uitbreidingsmogelijkheden voor dienstverleners en de steeds knellender verkeerscongestie 

als grote en complexe problemen, die echter overkomelijk leken. Het agenderen van vernieuwing 

betekende voor saneringsbuurten echter wel een neerwaartse spiraal van verval, met huiseigenaren en 

middenstanders die weinig belang hadden bij onderhoud van hun bezit. Dit was duidelijk zichtbaar in het 

Haagse Spuikwartier en de Amsterdamse wederopbouwgebieden. 

Uitvoering (1960-1966) 

In de periode 1960-1966 sprongen alle seinen voor grootschalige vernieuwing op groen en tekende zich 

duidelijk het vertoog van de noodzaak af. Wethouders als Den Uyl en Harteveld traden aan, terwijl 

Zwolsman in Den Haag (1961) en Bredero in Utrecht (1962) hun plannen presenteerden. Met durf, visie 
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en grote gebaren moest ruimte komen voor ontplooiing van de gehaaste en welvarende mens door de 

binnensteden open te leggen voor een nieuwe economie. Bestuurders vreesden dat de binnensteden 

zonder ingrijpen zouden ‘exploderen’. Het verdwijnen van buurtverbanden en stedenschoon dat hiermee 

gepaard zou gaan was  betreurenswaardig, maar onoverkomelijk. Als offers van de vooruitgang moesten 

deze deelbelangen wijken voor het algemeen belang van een economisch gezonde binnenstad, die 

bestuurders verwikkeld zagen in een landelijke concurrentiestrijd om banen en prestige.  

  De programmatische toekomstvisies van projectontwikkelaars waren dan ook een 

aantrekkelijke totaaloplossing voor het reconstructievraagstuk. Hoewel de plannen in Amsterdam 

veel bescheidener waren dan in Utrecht en Den Haag, ontstonden in alle steden eensgezinde 

groeicoalities of de eerste publiek-private samenwerkingsverbanden. Ondernemende wethouders 

en daadkrachtige ambtenaren stelden zich in deze periode constructief op om de uitvoering van de 

plannen van projectontwikkelaars en beleggersmogelijk te maken. Bestuurders schiepen met nota’s 

en bestemmingsplannen gunstige investeringsvoorwaarden. Tot de verkiezingen van 1966 was het 

merendeel van de bestuurders overtuigd van binnenstadreconstructies als noodzakelijk kwaad. 

  Voor projectontwikkelaars betekende de schepping van een nieuw stuk binnenstad letterlijk 

de productie van ruimte. Hun opkomst in deze periode is verklaarbaar door een groeiende behoefte 

aan bedrijfscontinuïteit bij de grote bouwondernemingen, versoepeling van overheidsmaatregelen 

in de beleggingssfeer en een toenemende vraag naar bouwproductie ten gevolge van de stijgende 

welvaart. De kantoorgebouwen en winkelcentra bedienden een snel groeiende middenklasse van 

kantoormedewerkers en consumenten, die in deze periode dankzij de opkomst van de auto massaal 

buiten de stad kon gaan wonen. 

  

Bewustwording (1966-1970) 

De tweede helft van de jaren zestig was voor bestuurders een periode van bewustwording. Na de 

raadsverkiezingen van 1966 gaven wethouders en raadsleden  steeds vaker toe aan hun twijfels ten 

opzichte van de binnenstadreconstructies en kwamen deze publiekelijk ter discussie te staan. Met 

enerzijds een versnelling van suburbanisatie en motorisering, anderzijds de opkomst van actiegroepen, 

kreeg hun ervaring van moderniteit een steeds conflictueuzer karakter. Aangezien ook werkgevers 

en voorzieningen de binnenstad steeds vaker verruilden voor de periferie en de provincie, moesten de 

binnenstadreconstructies het hoofd bieden aan zowel groei- als krimpverschijnselen.  

  De paradox van ‘stad Nederland’ die hiermee ontstond was dat Nederlanders weliswaar 

landelijker gingen wonen, maar dat hun woonomgeving binnen de uitdijende stadsgewesten altijd 

verbonden bleef aan de binnensteden. Deze behielden hun culturele aantrekkingskracht, met name voor 

de jeugd. Terwijl de plannen voor binnenstadreconstructies steeds trager door de ambtelijke molens 

draaiden en de sloopwerkzaamheden doorgingen, namen jongeren in de tweede helft van de jaren zestig 

voorzichtig de plaats in van de vertrekkers. Zij hadden niet zozeer een probleem met de esthetiek van de 

nieuwe stad als wel met haar totstandkoming en programmering, zoals blijkt uit de discussies over het 

plan Nervi, Vredenburg en de ABN. Door hun opkomst en roep om inspraak tekende de tweede helft van 

de jaren zestig zich af als een overgangstijd. 

  Het initiële verzet was nauwelijks georganiseerd en kwam tot uiting in individuele 

bezwaarschriften, waarin buurtbewoners en hun zaakvoerders gevraagd en ongevraagd de 

noodzaak van binnenstadreconstructies betwistten. Ogenschijnlijk onbeduidende momenten als 



183

de terinzagelegging of toetsing van een bestemmingsplan hadden echter grote consequenties voor 

de besluitvorming. Zo ontstond vanuit de eerste bezwaren tegen het bestemmingsplan voor Hoog 

Catharijne een kettingreactie die uiteindelijk leidde tot de Vredenburgdiscussie. In Den Haag 

leidden bezwaren van buurtbewoners in hetzelfde jaar tot annulering van het eerste plan Nervi. 

De bezwaren van individuen deed de broze consensus onder bestuurders over nut en noodzaak van 

binnenstadreconstructies opvallend snel afbrokkelen.  

  De bezwaarmakers voelden zich in de tweede helft van de jaren zestig gesterkt door een 

breder maatschappelijk verzet, waarin de net gearriveerde jongeren een voortrekkersrol speelden. 

Deze twintigers en dertigers begrepen de binnenstad als een plek van aankomst, die naast onderdak de 

mogelijkheid bood om maatschappelijk engagement, persoonlijke emancipatie en een experimentele 

leefstijl te ontplooien. Het was een plek die identiteit verschafte, juist ook in de strijd tegen de 

‘vervreemdende’ plannen van bestuurders en projectontwikkelaars. 

  In het vertoog van de actiegroepen was de binnenstad niet alleen een thuis, waar het vooral 

‘gezellig’, ‘herbergzaam’ en ‘leefbaar’ moest zijn, maar ook een plek van rusteloze confrontaties en 

spontane ontmoetingen met nieuwe ideeën en cultuuruitingen. Met hun vertoog van de wendbaarheid 

demonstreerden burgers dat de binnenstad ook zonder fysiek ingrijpen met haar tijd kon meegaan. 

Ludieke buitenparlementaire acties kregen met de verkiezingsdeelname van Provo en Kabouters 

politieke consequenties. Hoewel de wethouders Stadsontwikkeling in Utrecht, Den Haag en Amsterdam 

zonder uitzondering lid bleven van de PvdA, gingen de verhoudingen in de gemeenteraad verschuiven.

  

Collisie (1970-1978) 

In de jaren zeventig kwamen het vertoog van de noodzaak en dat van de wendbaarheid lijnrecht 

tegenover elkaar te staan. Actiegroepen transformeerden Hoog Catharijne van voorbeeld tot 

schrikbeeld, proclameerden dat de rol van Zwolsman was uitgespeeld en presenteerden de Narwal als 

het failliet van de Amsterdamse cityvorming. Met rehabilitatie van oude buurten en nieuwe typologieën 

als cultuurcentra moest de burger zich weer kunnen thuis voelen in zijn of haar stad. Het merendeel 

van de locaties uit de casuïstiek heeft onder druk van actiegroepen dan ook uiteindelijk een culturele 

bestemming of vermaaksfunctie gekregen. Zo kreeg Hoog Catharijne als aanvulling een Muziekcentrum, 

zouden in het Spuikwartier een concertzaal en danstheater verrijzen en kwamen aan het Leidseplein 

onder andere een casino en theater tot stand.  

  De bestuurlijke omschakeling van het vertoog van de noodzaak naar het vertoog van de 

wendbaarheid verliep moeizaam, schoksgewijs en in iedere stad  anders. Duidelijk is echter dat 

bestuurders in de periode 1970-1978 steeds vaker hun oor te luister legden bij burgers. Dit was niet enkel 

het gevolg van politieke generatiewisselingen. Ook wethouders en raadsleden die reeds actief waren 

in de jaren zestig opteerden steeds vaker voor zwaarbevochten burgerinitiatieven. Hiermee lijkt de 

lokale politiek over eenzelfde buigzaamheid en aanpassingsvermogen te hebben beschikt als landelijke 

politieke elites.  

  Het probleem was echter dat bestuurders door hun afspraken en contracten met 

projectontwikkelaars vaak geen kant op konden. In Utrecht wees Bredero Harteveld voortdurend op zijn 

contractuele verplichtingen, het Haagse Spuikwartier was ten tijde van de omslag in het toekomstdenken 

reeds volledig kaalgeslagen en in Amsterdam voelde Lammers zich gebonden aan de herenakkoorden 

die zijn voorgangers hadden gesloten. De keuze voor de rechtlijnige toekomstvisies van de jaren zestig 
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kwamen in de jaren zeventig tegen een hoge prijs. 

  In de periode 1970-1978 zouden de ontwikkelingen die de binnenstadreconstructies in gang 

hadden gezet alleen maar versnellen. Vanuit het besef dat deze moderniseringsprocessen het behalen 

van einddoelen onmogelijk maakten, ontvouwden bestuurders in de jaren zeventig doelstellingen 

en procesplanning als nieuwe beleidsinstrumenten. Door de toenemende verkeerscongestie en 

gebrekkige uitbreidingsmogelijkheden voor dienstverleners, keerde de wal het schip in de binnensteden. 

Reconstructie maakte plaats voor rehabilitatie. Projectontwikkelaars schikten zich met de bouw van 

luxe appartementen en hotels naar de belangstelling voor binnenstedelijk wonen en toerisme, en zouden 

hun kantorencomplexen in het vervolg op voorbestemde locaties in de periferie bouwen. Binnensteden 

transformeerden zo langzaam maar zeker van productie- in consumptiemilieus. Ironisch genoeg zouden 

de radicale ideeën van sociale stadsbewegingen in de tweede helft van de jaren zeventig zo de weg banen 

voor een commodificatie van de binnenstedelijke wooncultuur, die tot op heden het karakter van de 

Nederlandse binnenstad kenmerkt. 
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Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de onvoorwaardelijke steun en toeverlaat van een 

aantal personen, die mij met name in de laatste hectische maanden van afronding hebben bijgestaan. In 

de eerste plaats wil ik mijn promotoren James Kennedy, Jan Hein Furnée en Petra Brouwer bedanken 

voor de enthousiaste begeleiding van de afgelopen vier jaar en de aanmoedigingen tijdens de eindsprint. 

Zij hebben mij veel vrijheid en vertrouwen gegeven bij de inrichting van dit onderzoek, waarvoor ik hen 

zeer erkentelijk ben. Hun professionele en zeker ook persoonlijke betrokkenheid hebben het werken aan 

dit onderzoek voor mij tot een bijzonder plezier gemaakt. 

 Mijn collega’s aan de Universiteit van Amsterdam hebben er voor gezorgd dat dit proefschrift 

geen eenzame exercitie is geweest. Ik noem mijn kamergenoten Frans Camphuijsen, Alberto Feenstra, 

Aafke Beukema toe Water, Valentina Covaci, en in het bijzonder Daniël Knegt. Bram Mellink is sinds 

mijn aanstelling niet alleen als collega maar ook als buurman ontzettend belangrijk voor me geweest. 

Leonard van ’t Hul en Moritz Föllmer hebben mij vanaf de zijlijn altijd bijgestaan met raad en daad. 

Hiernaast hebben de besprekingen met andere collega’s aan de UvA inspirerend gewerkt, zowel binnen 

als buiten het Amsterdam Centre for Urban History. Het verzorgen van onderwijs is de afgelopen 

jaren eveneens een grote stimulans gebleken voor mijn interesse in het onderwerp van de naoorlogse 

stadsvernieuwing. Ik wil dan ook al mijn studenten bedanken voor hun aanstekelijke enthousiasme en 

prikkelende vragen. Zeker niet in de laatste plaats wil ik de medewerkers van de universiteitsbibliotheek 

en alle betrokken archivarissen bedanken. 

 Van buiten de universiteitsmuren heb ik advies en tips gekregen van verschillende collega’s 

binnen de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis, maar vooral ook van Hans Buiter, Dirk Rompelman, 

Dick Oosterbaan, alle BAM-medewerkers en Hennie van den Heurik. Ook dank ik postuum Koos 

Bosma, en mijn nieuwe collega’s aan de Vrije Universiteit, met wie ik niet alleen interesses deel voor 

architectuurgeschiedenis, maar die mij tevens uitzicht hebben geboden op een volgende stap in 

academia. Ik dank hen allen voor waardevolle gesprekken en verrassende inzichten. 

 Academisch onderzoek begint met persoonlijke interesses en fascinaties. Dat geldt ook voor 

dit proefschrift. Ik heb mijn enthousiasme voor naoorlogse architectuur en stedenbouw mogen delen 

met mijn goede vrienden Jur Oster, Mark Minkjan, Thomas Smits, Rik van den Berge en Olivier Rekers, 

soms tot vervelens toe. Mijn beide ouders, maar ook Peter, Elise, Nick en Vivian hebben mij tijdens het 

onderzoek altijd enthousiast en liefdevol aangemoedigd. Tenslotte wil ik in het bijzonder mijn lieve 

Ingrid bedanken, zonder wie dit manuscript nooit op tijd was afgekomen. Haar niet aflatende steun en 

bemoedigende woorden hebben dit werk gemaakt tot wat het is. Ik draag dit proefschrift dan ook aan 

haar op.

DANKWOORD
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Dit proefschrift is een stadshistorisch onderzoek naar de vragen hoe en waarom rond 1970 een 

omslag plaatsvond in het denken over de toekomst van de Nederlandse binnenstad. In de jaren zestig 

scheen aanpassing van Nederlandse binnensteden aan motorisering, suburbanisatie en cityvorming 

onvermijdelijk en noodzakelijk. In dit decennium lagen op de tekentafels dan ook plannen klaar voor 

een serie ruimtelijke ingrepen die de Nederlandse binnensteden onherkenbaar van gezicht zouden 

doen veranderen. Deze binnenstadreconstructies zouden echter slechts gedeeltelijk tot uitvoering 

komen. Vanaf midden jaren zestig kwamen burgers in verzet en bleken de grootse plannen steeds meer 

onhaalbaar. Bestuurders maakten vaker een keuze tegen grootschaligheid en kozen voor overleg met 

kritische buurtbewoners en actiegroepen.  

  Om deze omslag te kunnen begrijpen integreert dit proefschrift voor het eerst 

projectontwikkelaars in het historisch narratief. Hun rol bij de totstandkoming van de moderne 

Nederlandse binnenstad is tot dusver onderbelicht gebleven. Dit terwijl deze marktpartijen in de jaren 

zestig en zeventig verantwoordelijk zijn geweest voor grootschalige stadsvernieuwingsprojecten die 

tot op heden de inrichting en het functioneren van Nederlandse binnensteden bepalen. Dit proefschrift 

wil de ruimtelijke ordening dan ook begrijpen als een spanningsveld met drie actoren: bestuurders, 

projectontwikkelaars en burgers.

  De verschillende ervaringen van moderniteit door deze drie groepen dienen als uitgangspunt. 

Deze ervaringen waren in essentie interpretaties van moderniseringstendensen die zich in binnensteden 

manifesteerden, met inbegrip van hun fysieke consequenties. Deze tendensen, zoals de opkomst 

van de auto, waren in het perspectief van tijdgenoten bedreigende en tegelijkertijd fascinerende 

ontwikkelingen, met vaak onbekende of onbegrepen consequenties. Uit dit onderzoek blijkt dat 

bestuurders, projectontwikkelaars en burgers op basis van hun ervaringen twee concurrerende vertogen 

over de toekomst van de binnenstad hanteerden: één waarin vernieuwing absoluut noodzakelijk was, 

en één waarin de modernisering wendbaar was. Hun doel was echter altijd hetzelfde: behoud van de 

binnenstad als middelpunt van het moderne leven. 

  In het ‘vertoog van de noodzaak’ scheen aanpassing van Nederlandse binnensteden aan 

motorisering, suburbanisatie en cityvorming onvermijdelijk en noodzakelijk. In de jaren zestig was dit 

het dominante vertoog van bestuurders. Deze veronderstelde noodzakelijkheid was niet hetzelfde als 

een rotsvast vertrouwen in de toekomst van de binnenstad. Bestuurders waren vaak juist ambivalent 

en onzeker over de toekomst. Volgens hen was schaalvergroting en economische groei in de strijd tegen 

dreigend verval echter bittere noodzaak en een zaak van algemeen belang. Dit onderzoek demonstreert 

dat bestuurders zich gedwongen voelden ruimte te scheppen voor de dynamiek van het moderne leven. 

Dankzij publiek-private samenwerkingen konden zij een daadkrachtige invulling geven aan deze 

ervaring van moderniteit. 

   In reactie op dit vertoog ontstond vanaf midden jaren zestig het ‘vertoog van de wendbaarheid’, 
waarin kritische burgers de angst voor verval en de veronderstelde noodzaak om ruimte te maken 
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voor modernisering tegenspraken. Actiegroepen demonstreerden dat kanalisering en bijsturing van 

modernisering buiten de binnensteden mogelijk was. Monumentenbeschermers, Provo, Kabouters, 

krakers, buurtbewoners en allerlei leefbaarheidsbewegingen gaven met hun eigen vocabulaire 

nieuwe betekenissen aan oude panden, straten, stegen, pleinen en grachten. Zij brachten termen 

als ‘leefbaarheid’, ‘ontplooiing’ en ‘gezelligheid’ voor het eerst in verband met de toekomst van de 

binnenstad. Volgens deze actiegroepen moest de binnenstad verrassende ervaringen en toevallige 

ontmoetingen mogelijk maken. In de jaren zeventig gingen bestuurders zich steeds vaker van dit vertoog 

bedienen. 

Om de vragen hoe en waarom een omslag plaatsvond in het denken over de toekomst van 

de binnenstad te kunnen beantwoorden, analyseert dit proefschrift in het eerste hoofdstuk de 

bredere sociaaleconomische ontwikkelingen die in de jaren zestig en zeventig op Nederlandse 

binnensteden afkwamen. Centraal staan hierbij suburbanisatie, motorisering en de opkomst van de 

dienstverleningseconomie en consumptiemaatschappij. Dit waren massale moderniseringsprocessen 

met voor de binnensteden verstrekkende fysieke consequenties. De enorme naoorlogse welvaartsgroei 

leidde tot een explosieve toename van het autobezit, resulterend in plannen om de auto ook in de 

historische binnensteden ruim baan te geven. Het belang van de dienstensector nam daarbij geweldig 

toe. Om de binnensteden economisch levensvatbaar te houden, was het dominante idee in de jaren zestig 

dat de nieuwe economie fysiek de ruimte moest krijgen. Deze ontwikkelingen, alsook de actoren die zich 

tot de moderniseringstendensen moesten verhouden, staan centraal in het eerste hoofdstuk.

  Het tweede tot en met het vierde hoofdstuk analyseert vervolgens een vijftal casussen in drie 

steden: Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Deze lokale casuïstiek legt het verloop en de betekenis van 

de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad bloot. In Utrecht was Hoog Catharijne 

(1962-1973) het product van Bredero en haar ontwikkelingstak Empeo. Het complex verving hier 

de negentiende-eeuwse Stationswijk en was gelegen op het drukste openbaar vervoersknooppunt 

van Nederland. Nadat architect Herman Hertzberger met het Muziekcentrum een alternatieve visie 

ontwikkelde voor het plangebied, maakten de bewondering en dankbaarheid voor Hoog Catharijne begin 

jaren zeventig plaats voor afkeuring en verzet.

  In Den Haag ontwikkelde Reinder Zwolsman meerdere versies van het zogenaamde plan 

Nervi (1961-1970), een multifunctioneel zaken- en hotelcomplex in het Spuikwartier. Hiermee wilde de 

projectontwikkelaar in samenspraak met Haagse bestuurders voorzien in een gewisse toekomst van 

consumeren en zakendoen. Het derde hoofdstuk toont dat de trage besluitvorming over de ruimtelijke 

ordening in Den Haag voor alle betrokkenen desastreus uitpakte. Voor Zwolsman werd het plan Nervi 

een lange lijdensweg van miskende verlangens en gebroken dromen, die onderwijl het vertrek van 

tientallen buurtbewoners en middenstanders betekende. Van een duidelijk kantelmoment of krachtig 

stedenbouwkundig alternatief als het Utrechtse Muziekcentrum was in Den Haag geen sprake. De 

visie van Zwolsman verloor het momentum sluipenderwijs, maar wierp een lange slagschaduw over de 

toekomst van het Spuikwartier, waar bestuurders tot eind jaren zeventig vasthielden aan cityvorming.

In Amsterdam ontvouwde projectontwikkelaar F.H. Gaus kantoren op het Bickerseiland (1961-

1971), deden Maup Caransa en Grand Vista hetzelfde voor de Jodenbreestraat (1968-1978), en lanceerde 

Nicolaas Bouwes een hotelcomplex voor de omgeving van het Leidseplein (1959-1978). In Amsterdam 

kwamen de binnenstadreconstructies, en daarmee de omslag, veel chaotischer tot stand. De visies van 

bestuurders, burgers en projectontwikkelaars kwamen vanaf de ABN-kwestie van 1966 op verschillende 
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plekken in botsing, waarbij actiegroepen gedurende de jaren zeventig een veel grotere rol speelden 

dan in Utrecht of Den Haag. Onder het motto ‘De stad is van ons’ trokken zij ten strijde tegen de dienst 

Stadsontwikkeling, Philips Pensioenfonds, Gaus, Caransa en Bouwes, die getuige hun verweer de 

binnenstad evenzeer als hun domein beschouwden. Hoewel minder grootschalig dan Hoog Catharijne 

of plan Nervi, waren ook de Amsterdamse plannen bedoeld als accommodatie van een nieuwe economie 

van automobiliteit, dienstverlening en massaconsumptie.  

  Voor al deze casussen geldt dat de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad 

de uitkomst was van stadsbrede discussies over de vraag wat het betekende om modern te zijn. De 

focus op de ervaring van moderniteit verschaft daarbij nieuwe inzichten in het denken en handelen 

dat aan deze discussies ten grondslag lag. Modernisering bood niet alleen kansen en uitdagingen, maar 

was voor de binnensteden vooral ook een bedreiging. De binnenstadreconstructies waren de ultieme 

remedie. Terwijl projectontwikkelaars hun ogenschijnlijk solide plannen tot stand brachten, nam de 

onzekerheid in de ervaring van bestuurders alleen maar toe. Inzake de binnenstadreconstructies kwam 

de onzekerheid enerzijds voort uit het besef dat maatregelen tegen binnenstedelijk verval niet hielpen, 

anderzijds was zij het resultaat van maatschappelijk verzet. 

  Hoewel het moment en de intensiteit van de omslag in het toekomstdenken verschilde per 

stad, markeren de jaren 1960-1978 de looptijd van de binnenstadreconstructies en het ontstaan van 

twee vertogen. De plannen van projectontwikkelaars vonden hun oorsprong in de periode 1960-

1965, en kwamen gereed of strandden juist in de periode 1970-1978. Hoewel de omslag in iedere stad 

anders verliep, laat dit proefschrift zien dat het met terugwerkende kracht mogelijk is om vier fases te 

onderscheiden. In deze chronologie waren de jaren vijftig een incubatietijd voor de reconstructieplannen 

(1953-1960), gevolgd door een periode waarin de seinen voor bestuurders en projectontwikkelaars op 

groen gingen (1960-1966), een periode waarin de tegenreacties van actiegroepen tot wasdom kwamen 

(1966-1970), en een periode waarin de vertogen van noodzaak en wendbaarheid heftig botsten (1970-

1978). 

  De bestuurlijke omschakeling van het vertoog van de noodzaak naar het vertoog van de 

wendbaarheid verliep moeizaam, schoksgewijs en in iedere stad anders. Duidelijk is dat bestuurders 

in de periode 1970-1978 steeds vaker hun oor te luister legden bij burgers. Het probleem was echter dat 

bestuurders door hun afspraken en contracten met projectontwikkelaars vaak geen kant op konden. De 

keuze voor de rechtlijnige toekomstvisies van de jaren zestig kwamen in de jaren zeventig tegen een 

hoge prijs.
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THE FUTURE OF THE DUTCH INNER CITY 1960-1978

This thesis opens up a new perspective on the politics of urban redevelopment in Dutch cities during 

the 1960s and 1970s. Specifically it examines the tensions between politicians, private developers and 

citizens in determining the reconstruction of central districts in the cities of Utrecht, The Hague and 

Amsterdam. In order to understand why politicians decided to work together with developers and 

how these well-intentioned public-private partnerships eventually collapsed, this research focuses 

on company records, the records of action group meetings held at the International Institute of Social 

History, council archives in each of the three cities, archives of the planning ministry and relevant 

newspapers and booklets from the period.  

 In this way, the growing tensions between developers, city administrators and the public in a 

period of rapid urban change are investigated. Drawing on a limited historiography of the relationship 

between local authorities and commercial interests, and on urban protest movements in the period, 

this thesis brings together for the first time the interaction between these three actors into a single 

analytical frame. In order to understand the correlation between broader societal developments and the 

actors involved with or relating to the Dutch urban renewal order, this thesis engages with notions of 

modernity and modernisation. By focussing on the experiential aspects of societal change rather than 

our contemporary understanding of these umbrella concepts, it becomes clear how and why the urban 

renewal agenda was so fundamentally altered during the 1970s.  

 In order to bring structure and agency together, this thesis investigates both post-war urban 

change and the actors encouraging or protesting against this change. During the 1950s and 1960s 

progressive and future-oriented thinking dominated the field of planning in Western Europe. Economic 

and demographic growth led to ever-rising ambitions. As society was becoming more affluent, new 

possibilities opened up for the implementation of urban renewal agendas, which had been formulated 

long before the Second World War, but had been deemed unrealistic due to political turmoil and lack 

of funding. Western European welfare states allowed a majority of citizens to share in the benefits of 

economic prosperity.  

 The era of high modernism, which was closely aligned with the rise of this welfare state, 

had already reached its zenith in the early 1960s. By that time, signs of rapid and radical change were 

discernible all over Western Europe. The Netherlands was no exception in this zeal for modernisation. 

Whereas the 1950s should be seen as a decade of recovery and agenda setting, the 1960s were a period in 

which the country was actually transformed in fundamental ways. Construction of the so-called Delta 

Works, which were to keep the country safe from sea flooding, and Flevoland, a vast land reclamation 

project, were in full swing. The port of Rotterdam and Schiphol Airport were growing at tremendous 

rates. In the countryside, the government was pursuing a thorough redistribution of farming land.  

 As this dissertation demonstrates, nowhere was the increasingly rapid pace of modern life 

more tangible than in Dutch cities. Plans were launched for satellite towns with no fewer than 500,000 

inhabitants, as well as for the wholesale demolition of nineteenth-century areas surrounding the larger 

SUMMARY



191

cities’ historic cores to make way for multi-lane expressways, shopping centres and spacious office 

blocks. In order to accommodate a growing number of cars, increasing amounts of office space and more 

retail and shopping venues, several Dutch municipalities considered the comprehensive redevelopment 

of their inner cities, or at least those areas that planners deemed obsolete and outdated. The inner cities 

were thought to be in urgent need of redevelopment schemes that would correspond to the large-scale, 

uniform changes in society – setting in motion a process of creative destruction on a spatially fixed level.  

 In order to understand how the urban renewal order worked, this thesis acknowledges that 

planners were not merely designing a better future but also responding to contemporary needs and 

demands on behalf of locally elected officials. In the Netherlands, the future of inner cities was firmly 

in the hands of locally elected councils and is therefore investigated as such. Almost without exception, 

all through the 1960s and 1970s the aldermen of the larger cities were members of the powerful Dutch 

Labour Party, which means electoral change was very limited. These officials were not operating in a 

local vacuum. More often than not, local politicians were cooperating with a wide range of advisory 

boards, interest groups, independent researchers and, last but not least, private developers.  

 During the 1960s strong alliances were forged between these public officials and the 

representatives of private enterprise. These public-private partnerships determined and reinforced the 

reform impulses underpinning national and local urban renewal agendas. Despite this heterogeneous 

composition, historians have almost solely focused on the role of planners, dismissing the political 

interaction between the different stakeholders and the public at large. Historical studies on urban 

renewal have largely neglected political meetings discussing the run-up to renewal schemes, instead 

focusing on the plans as they were actually implemented or presented to the public. Consequently, 

current Dutch historiography has painted a picture in which an elite of technocratic planners 

determined the future of inner cities.  

 This thesis demonstrates that this image is largely misleading case for two reasons; firstly, 

historians have not fully taken into account the ways in which planners and politicians experienced the 

challenges of urban renewal. Secondly, and more importantly, historians have discussed the planning 

system as an independent entity operating in a political vacuum. The sources used here allow for a 

different reading of urban planning, one that is much more about governance and its actors than about 

the contents of finalised plans. This reorientation is presented in the first chapter through a discussion of 

nation-wide planning issues, together with different levels of plan and decision-making. It will become 

clear how during the 1960s the rise in car ownership, growing population numbers and socio-economic 

shifts resulted in mounting demographic and economic pressures on inner cities, leading politicians 

and developers to envision a future that was geared towards the comprehensive accommodation of 

the automobile age and a post-industrial economy aligned with mass consumerism. The introductory 

chapter is followed by three chapters presenting five case studies of exemplary redevelopment schemes 

for the inner cities of Utrecht, The Hague and Amsterdam.   

 The construction history of the privately initiated redevelopment project Hoog Catharijne, 

located in the inner city of Utrecht, is object of study in the second chapter. Hoog Catharijne is a classic 

example of how public and private actors attempted to work together in the field of urban planning 

during the post-war era. The plan encompassed the redevelopment of the city’s central railway station 

and an adjacent nineteenth-century quarter, which were regarded as inefficient and obsolete at the 

time. Furthermore, the scheme included the sealing of a canal to give way to a multi-lane arterial road, 
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parking spaces for thousands of cars and an elevated indoor pedestrian area that would connect local 

businesses and shopping venues to the old inner city. Utrecht was the first Dutch city to co-operate with 

a private developer to bring about this modernist urban future: Hoog Catharijne was bound to be the 

largest urban renewal operation ever carried out in the Netherlands.

 When the Dutch construction company Bredero launched Hoog Catharijne in 1962, virtually 

everyone in Utrecht praised this vast shopping and office complex. Only during its construction phase 

in the early 1970s the public consensus altered. Criticism came from young professionals in the field of 

urban planning as well as local protest groups, eventually followed by local politicians. At the heart of 

this conflict were two opposing visions about how to physically shape urban modernity. An optional 

scheme, encompassing a venue for cultural performances designed by architect Herman Hertzberger, 

would abolish an arterial road connecting Hoog Catharijne’s shops and offices to the old inner city. It 

was the way in which Bredero opposed this alternative that sparked off serious protests. The discussion 

over the plan for a musical venue became the first public encounter between a consumerist and 

culturalist vision of Utrecht’s urban future, demonstrating how contemporaries attached notions of local 

democracy to central urban spaces. 

 The third chapter focuses on the urban renewal agenda of The Hague. Just as any other Dutch 

city in the western part of the country, The Hague was experiencing rapid economic and demographic 

growth in the early 1960s. Simultaneously, the city’s central districts were rapidly depopulating and 

decaying. As the city’s planning department frequently emphasised, it wanted to co-operate with private 

developers to stop this spiral of dereliction. In 1961 a developer by the name of Reinder Zwolsman 

presented a vast redevelopment scheme for a centrally located inner city district, encompassing offices, 

a six-storey parking garage and a 400-bed hotel, as well as several catering, entertainment and shopping 

facilities. Soon after the presentation of the plan, the city’s alderman and his planners joined forces with 

Zwolsman to evict local tenants and tear down the area’s remaining properties.  

  Despite this flying start, the developments in The Hague demonstrate that politicians 

themselves were highly ambiguous about the ways in which they facilitated progress. Moreover, they 

frequently considered the modernisation tendencies that required urban renewal to be outside of their 

control. They were by no means brave men envisioning a bright future for the inner city. Still, when a 

private redevelopment project came into reach, an informal pro-growth coalition surfaced. After all, 

during its early years the redevelopment of central districts was a highly capitalist enterprise – even in 

Western European welfare states. Zwolsman was thought to be able to coordinate and steer The Hague’s 

urban society towards the collectively defined objective of an economically sturdy and car-friendly inner 

city. In the end his plans were cancelled due to a combination of financial mismanagement within his 

own organisation and the continuing interference of state planning agencies.  

 The fourth and last chapter discusses three different case studies in the inner city of 

Amsterdam. Local politicians assumed that the new economy, dominated by business, finance and 

consumerism, had to find its place and thrive in the city’s central spaces. They were eager to kick-start 

urban renewal programmes by granting planning permissions to several local entrepreneurs. With 

a political focus on participation, equal say and social activism, local residents however presented 

developers as undemocratic bodies with illegitimated power over their living environment. After the 

arrangements of the 1960s were made and the contracts were sealed, the power of developers could 

often not be brought within the range of democratic consensus, leading to conflict situations from the 
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early 1970s onwards. As the Amsterdam chapter demonstrates, we should be careful not to sketch a too 

simplistic and monolithic image of the Dutch urban renewal order. When researching the politics behind 

this order, close attention should be paid to shifting positions and the mutual conflicts between blocks 

that at first sight might seem to represent a singular interest, but actually have a more complex motive 

within the realm of urban planning. 

 By taking into account the experience of modernity from an urban governance perspective, this 

thesis suggests moving the focus away from plan making to decision taking. The alliances that planners, 

politicians and developers forged in the 1960s to secure and promote local renewal agendas were by 

no means static. Instead, they were subject to socio-economic change, financial restraint, changing 

resonances of expert discourses and the alleged public good, which contributed to the doubtful mindsets 

of elected representatives in particular. Their experience of these far-reaching societal changes was the 

decisive factor for the acceptance of new ideas regarding the renewal of dilapidated inner city areas, 

leading to a radical readjustment of Dutch urban renewal agendas in the early 1970s. By this time, a 

combination of structural economic and demographic changes, the rise of urban action groups and new 

insights into how cities worked was discrediting the agendas of the 1960s. 

 In conclusion, this thesis emphasises that professional and political elites designed and 

implemented redevelopment schemes not out of utopian aspirations but out of a compulsive need and 

sometimes even a fear of what was yet to come. Planners and politicians expected the Netherlands to 

be a fully motorised, overpopulated and densely built-up country by the year 2000. They thought that 

these dynamics could be facilitated, but not steered – all the more since they were extremely difficult to 

comprehend. The main reason most urban renewal schemes never materialised or were heavily amended 

at least lay in governance practices within the Dutch urban renewal order. These governance practices 

disclose interrogations of modernity between a range of actors who frequently displayed feelings of 

doubt, hesitance and ambivalence about the future, leading to particular political and spatial outcomes.
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