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DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

HOOFDSTUK 1
Weg van het grote gebaar: De omstreden
modernisering van de Nederlandse binnenstad
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 19481973 (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 20 e 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 20 e 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
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RPD, Onderzoek naar woonmilieus: Samenvatting van de resultaten (Den Haag 1973) 31.
A. Gehlen, Man in the age of technology (New York 1980) 9.
L. Harms, Overwegend onderweg: De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (Den Haag 2008) 11.
M. Provoost, Asfalt: Automobiliteit in de Rotterdamse stedebouw (Rotterdam 1996) 65.
RPD, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 9.
P.E. Staal, Automobilisme in Nederland: Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut (Zutphen 2003) 118.
M. Smaal, Politieke strijd om de prijs van automobiliteit: De geschiedenis van een langlopend discours 18952010 (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.
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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.

31

32

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

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 woonwerkverkeer 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 communicatieen 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 20 e eeuw, 197.
90 E. Rubin, Insuring the city: The Prudential Center and the postwar urban landscape (New Haven 2012) 2766.
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.

38

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

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 19001940 (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 19451980’, 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 financieringsen 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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 publiekprivate 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 negentiendeeeuwse 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 negentiendeeeuwse 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.
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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
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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
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(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.
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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
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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 sociaalculturele 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
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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.
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