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HOOFDSTUK 2
Utrecht: De droom wordt werkelijkheid

‘De stad met de mooiste maquettes’, kopte de NRC in 1954 spottend over Utrecht.1 Volgens
het Rotterdamse dagblad zou de Domstad met haar middeleeuwse kern en onervaren dienst
Stadsontwikkeling nooit in staat zijn om een moderne binnenstad te bouwen. De Rotterdammers leken
in de tweede helft van de jaren vijftig gelijk te krijgen. Plannen voor de groeiende verkeersdrukte en
expansieve cityvorming stuitten in Utrecht naast een historische omgeving en ambtelijke onervarenheid
op een gebrek aan financiële middelen. De verlossing kwam enkele jaren later uit onverwachte hoek.
Op 20 maart 1962 presenteerde bouwonderneming Bredero in de besloten kring van burgemeester en
enkele wethouders een ontwerp ter reconstructie van het stationsgebied, getiteld ‘Hoog Catharijne’. Dit
ultramoderne winkel- en kantorencomplex, dat een complete negentiende-eeuwse woon- en werkbuurt
verving, was een totaaloplossing voor de problemen waarmee Nederlandse binnensteden op dat
moment kampten. Bredero en haar projectontwikkelingstak Empeo controleerden de conceptie, bouw
en exploitatie van Hoog Catharijne, waarmee alle stappen in de totstandkoming van een kolossale en
langdurige binnenstadreconstructie in handen kwamen van één enkele onderneming.
Bij de publiekspresentatie van het plan in 1963 zagen alle betrokken partijen de
machtsconcentratie bij Bredero als een groot voordeel. Zowel bestuurders als opiniemakers waren
laaiend enthousiast, en prezen Hoog Catharijne steeds met dezelfde begrippen: durf, visie en allure.
Begin jaren zestig ontstond op initiatief van Bredero een hecht publiek-privaat samenwerkingsverband
dat zich zonder tegenspraak kon beroepen op een vertoog van noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid.
Burgers roerden zich nog niet. Iedereen in Utrecht scheen overtuigd van de noodzaak tot vernieuwing.
Hoog Catharijne was immers een project dat alle ambivalenties, paradoxen en spanningen in de ervaring
van moderniteit in één keer doelmatig zou oplossen.
De eerste kritische geluiden ontstonden pas toen Utrechters zich in 1970 schaarden achter het
zogenaamde Muziekcentrum, een alternatief ontwerp van architect Herman Hertzberger. Zijn visie van
een voetgangersvriendelijk en laagdrempelig cultuurpodium was een tegenaanval op Hoog Catharijne.
Evenals Bredero baseerde Hertzberger zich op een specifiek vertoog van de moderniteit, waarin de
kernwaarden zelfontplooiing, huiselijkheid en interactie centraal stonden. Net als zeven jaar eerder
namen opiniemakers dit vertoog van wendbaarheid gretig over. Met zijn concept zette Hertzberger
vraagtekens bij de noodzaak van grootschalige vernieuwing, waardoor opnieuw ruimte ontstond voor
ambivalentie en twijfel over de toekomst van de binnenstad. Sommige bestuurders gingen mee met hun
tijd, anderen bleven achter, waardoor het Muziekcentrum onenigheid zaaide en een twistpunt werd in de
ervaring van moderniteit. Bredero liet echter weten niet gediend te zijn van weifelende bestuurders en
bemoeizuchtige burgers.
Rondom het vertoog van de wendbaarheid verenigden middenstanders,
monumentenbeschermers en activistische jongeren zich om in belangen- en actiegroepen protest aan
1 Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, Jaarboek Oud-Utrecht: Plannen voor Utrechts centrum en
binnenstad 1954-1991 (Utrecht 1992) 6-44, 13.
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te tekenen tegen de vermeende verkwanseling van lokale winkeliersbelangen, de verkeersaantrekkende
werking van Hoog Catharijne en de kapitalistische signatuur van Bredero.2 Toen de opening van
Hoog Catharijne in 1973 naderde was de stemming in Utrecht radicaal omgeslagen, en had een nieuw
vertoog over de binnenstad ook bij bestuurders ingang gevonden. De toekomst was volgens het Utrechts
Nieuwsblad in 1971 aan de volksbuurt, waar mensen nog ‘gezelligheid, beslotenheid en eigenheid’ konden
vinden.3
Dit hoofdstuk beantwoordt de vragen hoe en waarom deze omslag in het denken over
de toekomst van de Utrechtse binnenstad plaatsvond. In de historiografie van de naoorlogse
stadsvernieuwing komt Hoog Catharijne veelvuldig voor als prototype binnenstadreconstructie,
doorgaans in negatieve zin.4 Lokale historici besteden in een enkele monografie en verschillende
stadsbiografieën uitgebreider aandacht aan Hoog Catharijne en de naoorlogse Utrechtse binnenstad.
Architectuurhistoricus Rob Dettingmeijer beschrijft in een stadsbiografie (1988) de stedenbouwkundige
kwaliteiten van het complex.5 Historicus Hans Buiter behandelt in een tijdschriftartikel de
voorgeschiedenis en andere plannen voor de binnenstad (1992), en heeft zowel een monografie over
de totstandkoming van het complex (1993) als een hoofdstuk in een bedrijfsgeschiedenis van Bredero
geschreven (2005).6 Samen met historica Dolly Verhoeven schreef Buiter tevens een hoofdstuk in
het standaardwerk over de Utrechtse geschiedenis van Renger de Bruin (2000). Hierin staan de
maatschappelijke veranderingen centraal die Utrecht in de naoorlogse periode doormaakte, maar
wordt slechts kort stilgestaan bij Hoog Catharijne.7 Technieksocioloog Anique Hommels analyseert in
haar proefschrift (2005) de stedenbouwkundige invloed van het complex als onveranderbaar gebouwd
object. 8 Historicus Kees Visser tot slot geeft in een monografie over de Utrechtse stadsontwikkeling in
de periode 1970-2000 een gedetailleerde beschrijving van opeenvolgende plannen voor de binnenstad
(2001), aangevuld door gesprekken met tijdgenoten.9
Deze auteurs constateren eensgezind dat rond 1970 een omslag gaande was in het denken over
de toekomst van de binnenstad, maar geven verschillende verklaringen. Dettingmeijer, in deze periode
zelf actievoerder, wijst op de rol van kritische burgers. Buiter en Visser vragen hiernaast aandacht
voor de ambtelijke en politieke generatiewisselingen die gelijktijdig plaatsvonden. Dit zijn geldige
verklaringen, maar hoe de omslag in het denken zich precies voltrok blijft buiten beschouwing. Welke

2 Voor een synopsis van dit hoofdstuk zie: Verlaan, ‘De in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne:
burgers, bestuurders en een projectontwikkelaar 1962-1973’, Stadsgeschiedenis 7, nr. 2 (2012) 183-205.
3 ‘Nieuwe opvattingen over binnenstad pleiten tegen doorbraken’, Utrechtsch Nieuwsblad, 14 april 1971.
4 Buiter en T.G.H. Verhoeven, ‘De moderne stad 1917-2000’, in: R.E. de Bruin e.a. (red), Een paradijs vol weelde:
Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) 435-501.
5 R. Dettingmeijer, ‘Van Fockema Andreae tot renovatie van HC’ in: K. Jakobs, De ideale stad 1664-1988:
Ideaalplannen voor de stad Utrecht (Utrecht 1988) 75-114, 103-113.
6 Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 6-44; Ibidem, Hoog Catharijne: De wording van het winkelhart
van Nederland (Utrecht 1993), Ibidem, ‘Naar een internationaal bouwconcern’, 59-107.
7 R.E. de Bruin, Een paradijs vol weelde: Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000). Deze
stadsgeschiedenis is een waardige opvolger van twee oudere stadskronieken. Zie: J.E.A.L. Struick, Utrecht
door de eeuwen heen (Utrecht 1968); R. Blijstra, 2000 jaar Utrecht: Stedebouwkundige ontwikkeling van
castrum tot centrum (Utrecht 1969).
8 A. Hommels, Unbuilding cities: Obduracy in urban sociotechnical change (Cambridge MA 2008) 41-80. Zie
ook: Ibidem, ‘Obduracy and sociotechnical change: Changing plan Hoog Catharijne’, Urban affairs review 35,
nr. 5 (2000) 649-676.
9 K. Visser, Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht 1970-2000: Zo’n onbeschrijflijke stad (Utrecht 2001).
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rol Bredero, actiegroepen en Hertzberger hierin speelden komt zeer impliciet naar voren.10 Daarom zal
ik mij met name op hun visies en motieven toeleggen. Meer dan in Den Haag en Amsterdam was met de
conceptie van het Muziekcentrum in 1970 een duidelijk kantelmoment aanwijsbaar in de discussie over
de toekomst van de binnenstad, en kan het hoofdstuk zich dus sneller toespitsen op de omslag als reactie
op Hoog Catharijne.
Drijvende krachten achter de publiek-private samenwerking die de komst van dit complex
mogelijk maakten waren aan gemeentezijde burgemeester Coen de Ranitz (in dienst van 1948 tot 1970),
KVP-wethouder Willem Derks (1954-1962), PvdA-wethouder Theo Harteveld (1962-1978), en directeur
Openbare Werken en Stadsontwikkeling J.H. Hogendoorn (1960-1976). De Ranitz verzuchtte tijdens zijn
ambtstermijn herhaaldelijk dat zijn stad ‘ambiance’ miste en dat Utrecht de concurrentie moest aangaan
met andere steden in de Randstad.11 Derks was de bemiddelaar die het gemeentebestuur in contact
bracht met Bredero, terwijl Harteveld de contracten sloot. Laatstgenoemde nam een uiterst welwillende
houding aan ten opzichte van het idee Hoog Catharijne, maar zou spijt krijgen nadat de bevolking zich
tegen het plan keerde. Hogendoorn bleef naast voorstander van het idee ook onder de indruk van de
bravoure en efficiency waarmee Bredero opereerde.
Namens het gemeentebestuur waren deze vier heerschappen geheel of gedeeltelijk
verantwoordelijk voor een zevental nota’s waarin de toekomst van de Utrechtse binnenstad in de jaren
zestig en zeventig centraal stond, te weten De toekomst van de oude stad (1956), Verkeersplan Utrecht
(1958), Eerste rapport over de grondslagen voor een Structuurplan voor de bebouwde omgeving en een tracé
voor een ringweg (1962) en Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht (1962). In deze nota’s
stond het vertoog van de noodzaak nog centraal, waarmee de visies van het gemeentebestuur aansloten
op die van Bredero. Dit zou veranderen met de nota’s die verschenen in de jaren zeventig, waarin mede
onder invloed van actiegroepen het vertoog van de wendbaarheid centraal kwam te staan:
Kernbeeld (1970), Utrecht doelbewust naar de toekomst (1971) en het laatste Structuurplan (1977). Aan de
kant van Bredero waren de belangrijkste ijveraars Bredero-directeur Jan de Vries (in functie van 1947
tot 1977) en Adam Feddes, directeur van projectontwikkelingstak Empeo (1961-1977). Hun visies op de
toekomst van de binnenstad zouden in de jaren zeventig ongewijzigd blijven.
‘Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet’ (1954-1962)
Vanaf het midden van de jaren vijftig maakte opwinding over de modernisering zich meester van
het Utrechtse gemeentebestuur. De dienst Stadsontwikkeling eiste in het Structuurplan (1954)
daarom aandacht voor het probleem van de bevolkingsgroei consequenties van het snel toenemende
autogebruik.12 Het aantal auto’s zou in Utrecht tussen 1955 en 1960 verdrievoudigen. Vanwege
de onervarenheid van zijn ambtenaren nodigde de 40-jarige wethouder Openbare Werken en
Volkshuisvesting Willem Derks in 1955 de 46-jarige Duitse verkeerskundige Max Feuchtinger uit. Als
eerste stedelijk verkeersonderzoek van Nederland zou het Verkeersplan Utrecht in 1958 gereedkomen.
Door de betrokkenheid van een externe deskundige eigende de dienst Stadsontwikkeling het plan zich
10 Voor een uitgebreide bestudering van het Muurkrantcollectief zie: Verlaan, ‘Stadsvernieuwing, ideologie en
buitenparlementaire actie: Mobilisering van onbehagen in de strijd tegen Hoog Catharijne 1970-1973’, in: P.
van Dam, B. Mellink & J. Turpijn (red.), Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam
2014) 163-183.
11 Zie bijvoorbeeld: Utrechts Archief (hierna: UA), Gemeenteblad, Handelingen van 23 maart 1962, 150.
12 UA, Gedrukte Verzameling 1954, nr. 48, ‘Rapport betreffende de stedebouwkundige ontwikkeling der
gemeente Utrecht’, 5.
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Afbeelding 1:
Plan Feuchtinger

nooit echt toe en bleef Utrecht afhankelijk van extern advies, waarmee het plan een lange schaduw
vooruitwierp op de lokale besluitvorming.
De betrokkenheid van Feuchtinger toont het transnationale karakter van expertdiscussies
over de toekomst van binnensteden. Duitsland liep begin jaren zestig in kennis en uitvoering zeker
een decennium voor op Nederland, waarmee rond Feuchtinger het aura van de toekomst hing.13 In
afwachting van het verkeersonderzoek presenteerde het college de nota De toekomst van de oude stad
(1956). Hierin stond de binnenstad centraal als centrum van consumptie, dienstverlening en vermaak.
Meer dan een machine was de binnenstad echter ook een ‘ontmoetingsplaats’, waar inwoners zich
meer dan elders ‘burgers en stedelingen’ konden voelen, en waar zij zich verzamelden om als collectief
betrokken te zijn bij de publieke zaak. Met de nota wilde het college de raad een uitspraak ontlokken
over haar toekomst, die ergens tussen de twee extremen lag van conservering met beknelling en
vernieuwing met expansie. Gezien deze gekleurde formulering was de positie van het college duidelijk.
13 A. Schlimm, Ordnungen des Verkehrs: Arbeit an der Moderne. Deutsche und britische Verkehrsexpertise im
20. Jahrhundert (Bielefeld 2011) 112-113, K. Kuhm, Moderne und Asphalt: Die Automobilisierung als Prozeß
technologischer Integration und sozialer Vernetzung (Pfaffenweiler 1997) 88-102.
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In de binnenstad pulseerde het economisch leven het sterkst en was het tempo van vernieuwing daarom
het hoogst. Tradities maakten hier als vanzelfsprekend ruimte voor de eisen van de tijd. Niet afremming,
maar begeleiding van deze ontwikkeling moest volgens het college de toekomst bepalen.14 Het vertoog
van de moderniteit was in deze nota schikking naar het voorbijgaande en accommodatie van wat komen
ging, echter met behoud van de binnenstad als ontmoetingsplek.
Feuchtinger deed in het Verkeersplan in 1958 een aantal onverwacht radicale voorstellen, die minder
aan het inbeeldingsvermogen overlieten. Twee noord-zuid en twee oost-westverbindingen zouden de
oude binnenstad doorklieven, waarbij de Utrechtse singels waren vervangen door een ringweg die het
doorgaande verkeer om de binnenstad moest leiden. Het fenomeen van de ringweg was een belangrijk
studieobject voor Nederlandse stedenbouwkundigen, maar was nog nergens toegepast.15 Ondanks de
radicaliteit van zijn voorstellen beschreef Feuchtinger de ringweg en doorbraken als ‘gematigde’ en
‘harmonische’ saneringen in dienst van duizenden forensen.16 Ruimte maken voor de auto was een
vanzelfsprekendheid. Spottend merkte de Duitser op dat Venetië en Zwitserse bergdorpen de enige
plekken ter wereld waren waar autoverkeer nog kon worden geweerd.17 Hiermee presenteerde hij
modernisering als een onvermijdelijk gegeven, zonder aandacht te besteden aan de eventuele conflicten
of spanningen waarmee zijn voorstellingen gepaard konden gaan. Van ambivalentie of twijfel was bij
deze expert geen sprake.
Het plan van Feuchtinger riep in 1958 echter direct weerstand op. Hoewel de voorgestelde
singeldempingen bedoeld waren als redding van de binnenstad, vreesden monumentenbeschermers dat
Utrecht ‘proefkonijn van de verkeersslavernij’ zou worden, waarmee zij refereerden aan het dwingende
karakter van de verkeersmoloch.18 Ook het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
protesteerde tegen de singeldempingen.19 Volgens het college echter was het verkeersplan een raderwerk,
nodig om de Domstad ‘het aanschijn te geven van de tegenwoordige en toekomstige tijd’. Evenals
Feuchtinger stelde wethouder Derks behoud gelijk aan achteruitgang. Hij liet hierbij voor het eerst een
terugkerend dubbelargument horen, dat later doorslaggevend was voor de samenwerking met Bredero.
Enerzijds bestond bij het college een grote bewondering voor externe deskundigen, anderzijds was er de
sterke wil om van een provinciaal imago af te komen:
Er is hier een diagnose gesteld door een deskundige, geheel objectief, zoals een arts stelt, dat een
voor het leven beslissend orgaan ontstoken is. Men kiest in feite voor het Utrecht van voor de
oorlog […], de kleine stijve ambtenarenstad, iets te klein voor het tafellaken, maar te groot voor
het servet.20
De gemeenteraad vond evenals de monumentenbeschermers dat het college zich teveel liet leiden door
het verkeer en vroeg om een stedenbouwkundige totaalvisie op de binnenstad. Het bureau van de toen
14 UA, Gedrukte Verzameling 1956, nr. 383, ‘De toekomst van de oude stad’, 1-3.
15 P. Bakker Schut, ‘Praeadvies’, in: Vereeniging het Nederlandsche Wegen-Congres, Samenwerking tussen
Rijk, provincie en gemeente bij de verbetering van ons wegennet (Den Haag 1929) 5-60, 57-58.
16 M.E. Feuchtinger, Verkeersplan Utrecht (Ulm 1958) 12.
17 Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 282.
18 Buiter en Verhoeven, ‘De moderne stad’, 482.
19 Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 293.
20 Handelingen van 17 december 1959, geciteerd in: Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 20.
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53-jarige Johan Kuiper, dat een belangrijke bijdrage had geleverd aan de wederopbouw van Rotterdam,
mocht het werk van Feuchtinger volbrengen. Het was voor middelgrote gemeenten in de jaren zestig
eerder regel dan uitzondering om particuliere adviseurs in te schakelen, waarbij stedenbouwkundigen
met ervaring in Rotterdam het meeste aanzien genoten.21 Kuyper kreeg in 1960 de opdracht om een
nieuwe versie van het Structuurplan te maken.
In februari 1962 presenteerde Kuiper zijn denkbeelden in een voorlopig rapport, dat hij na
goedkeuring door de raad verder zou uitwerken. In tegenstelling tot zijn voorganger pleitte Kuiper
voor een spreiding van centrumfuncties, en wenste hij conservering van de singels. Een uitzondering
betrof de Catharijnesingel. De stormachtige ontwikkeling van de Utrechtse dienstensector, die in
de voorafgaande drie jaar met 14 procent was gegroeid en steeds meer parkeer- en kantoorruimte
opslokte, was volgens hem een bedreiging voor de schaal van de binnenstad.22 De stedenbouwkundige
wilde daarom een moratorium op verkeersaantrekkende doorbraken en een instelling van maximale
bouwhoogten, waarmee hij zich uitsprak tegen de 57 meter hoge kantoortoren die in aanbouw was
aan de Neude.23 Om de Utrechtse binnenstad te behoeden voor dergelijke verkeersaantrekkende en
ontsierende bouwwerken situeerde Kuiper de ringweg alsook zes hectare dienstverlening en vermaak
in de negentiende-eeuwse buurten rondom de binnenstad. Volgens de verkeerskundige ging het hier om
‘waardeloze’ buurten die hoe dan ook gedoemd waren tot afbraak.24 De esthetische waardering voor een
historisch stadsaanzicht met singels en een afkeer van de negentiende-eeuwse architectuur vielen hier
samen met het idee van onvermijdelijke vernieuwing.
De modernisering was in de perceptie van Derks, Feuchtinger en Kuiper onstuitbaar, maar
zoals voorgaande discussies bewijzen zeker niet onbetwist. Opvallend is de felheid waarmee Kuiper
zich afzette tegen Feuchtinger. Als Rotterdammer wenste Kuiper wellicht een rekening te vereffenen
met de Duitser. Volgens Kuiper bood het functionalistisch denken geen aanvaardbare uitgangspunten
voor binnenstadreconstructies, en bracht het gedachtegoed bij verkeerskundigen als Feuchtinger vooral
onzekerheid en verwarring teweeg.25 De dienst Stadsontwikkeling ging onder leiding van voormalig
genieofficier J.H. Hogendoorn niet gewoonweg akkoord met de adviezen van Kuiper en sprak zich uit
voor het Duitse verkeersplan.26 Het belangrijkste argument hierbij was dat het kantoorpersoneel de
gelegenheid moest hebben om tussen de middag in de binnenstad inkopen te kunnen doen, waarvoor het
zakencentrum van Kuiper buiten de singels te ver lopen zou zijn.27 Blijkbaar was de aantrekkingskracht
van de binnenstad ook voor Hogendoorn te groot om volledig afstand van haar te doen.
De vernieuwing van Utrecht bleek vanaf de eerste naoorlogse plannen een bron van persoonlijke
conflicten, zowel tussen deskundigen onderling als tussen deskundigen en het gemeentebestuur. Over
de onvermijdelijkheid van modernisering was iedereen het echter eens. Zij was in het perspectief van
Feuchtinger en Kuiper eerder een ontwikkeling waartoe zij zich moesten verhouden, dan een proces
dat door hun toedoen tot stand kwam. De vraag was niet of Utrecht ruimte moest maken voor de auto,
21 Schuiling, De inrichting van het gemeentelijk stedebouwkundig apparaat, 53; 73; Schuyt en Taverne,
Welvaart in zwart-wit, 186.
22 J.A. Kuiper, Eerste rapport over de grondslagen voor een Structuurplan voor de bebouwde omgeving en
een tracé voor een ringweg (Rotterdam 1962) 11.
23 Provoost, Hugh Maaskant, 392.
24 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16481, ‘Notulen van de vergadering van de
fabricagecommissie’ (23 mei 1962) 1-2.
25 Kuiper, Eerste rapport, 7; 16.
26 Buiter en Verhoeven, ‘De moderne stad’, 482.
27 Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 299.
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maar waar en hoe. Deze vragen scherpten het denken over de toekomst van de binnenstad verder aan.
Bestuurders konden immers kiezen uit twee plannen, waardoor binnen het gemeentebestuur en het
ambtelijk apparaat tweespalt ontstond over de richting die de modernisering moest nemen. Uiteindelijk
koos de raad in augustus 1962 voor de zienswijze van Kuiper, mits hij naast zijn verkeersplan ook een
stedenbouwkundig plan voor de binnenstad als geheel zou uitwerken.28 Hiermee lag de planhorizon van
de Utrechtse binnenstad in handen van één man, en verbond het gemeentebestuur zich opnieuw voor
enkele jaren aan de visie van een externe deskundige.
Kuiper was niet de enige die in augustus 1962 een plan presenteerde voor de binnenstad.
In dezelfde maand ontvouwde het college het rapport Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van
Utrecht. Het rapport stelde gedecideerd vast dat de wederopbouw van de jaren vijftig was voltooid
en dat de lokale economie sneller groeide dan verwacht. Welvaartsstijging stond volgens het college
gelijk aan bevordering van welzijn en moest daarom absolute prioriteit krijgen. De welvaartsgroei
moest komen van dienstverleners die van Utrecht, na Den Haag, de tweede schrijftafel van Nederland
konden maken. Het college concludeerde in de nota dat een gemeentebestuur evenals het bedrijfsleven
over weloverwogen toekomstvisies moest beschikken om de modernisering in goede banen te
kunnen leiden.29 In vergelijking met industrieën was het personeel van dienstverleners bovendien
gedisciplineerd, waren de werkzaamheden weinig milieubelastend en het ruimtebeslag minimaal. Het
aura van deze dienstverlenende klasse was vergelijkbaar met de aantrekkingskracht die de creatieve
klasse sinds de millenniumwisseling uitoefent op gemeentebestuurders.30 Het belangrijkste plan dat in
1962 echter het licht zag kwam noch uit de koker van de dienst Stadsontwikkeling, noch uit de lade van
een extern deskundige als Feuchtinger of Kuiper.
Op 20 maart waren burgemeester en wethouder Derks tezamen met vertegenwoordigers van
de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) door de Utrechtse bouwonderneming Bredero uitgenodigd
voor een gesprek achter gesloten deuren. De bouwer presenteerde hier een gedurfde remedie voor
de welvaartsziekten waarmee de binnenstad kampte: Hoog Catharijne. Op voorwaarde van de
bouwopdracht beloofde Bredero-directeur Jan de Vries zijn kersverse projectontwikkelingsdivisie
Empeo het plan te laten uitwerken. Overrompeld stemden de overige aanwezigen enthousiast in met
deze voorwaarde.31 Empeo besloot direct ook de Jaarbeurs in het plangebied te betrekken, die in 1962
nog was gevestigd op zowel het Vredenburg als aan de westzijde van het Centraal Station. Omdat
de Stationswijk volgens de projectontwikkelaar een begrensd plangebied was zonder waardevolle
monumenten, zou werken in grote eenheden hier goedkoper zijn dan elders in de stad. Een bijkomende
kostendrukking kwam door de lage bebouwingsdichtheid in de buurt, waardoor de betrokkenen minder
metrages hoefden aan te kopen.32
De keuze voor de Stationswijk had een voorgeschiedenis. Enkele maanden voor het planoverleg
had de NS Bredero gevraagd onderzoek te doen naar parkeerproblemen in deze buurt. Dit stadsdeel
omvatte in 1962 enkele honderden woningen en statige herenhuizen, gelegen binnen vier ruime
28 UA, Gemeenteblad, Handelingen van 31 augustus 1962, 616.
29 UA, Gedrukte Verzameling 1961, nr. 240, ‘Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht’ (16
augustus 1961) 46; Ibidem, Gedrukte Verzameling 1962, nr. 1586, ‘Verslag van het afdelingsonderzoek van
het rapport van Burgemeester en Wethouders “Aspecten van de toekomstige ontwikkeling van Utrecht”
met het antwoord van het college’ (27 februari 1962) 1; 3.
30 R. Florida, The rise of the creative class (New York 2002) 67-82.
31 Buiter, Hoog Catharijne, 31.
32 UA, Archief Verenigde Bedrijven Bredero (hierna: Archief Bredero), inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde
met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur Bredero’ (2 oktober 1985) 44.
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bouwblokken aan de oostzijde van het station, en was tot ontwikkeling gekomen in de tweede helft van
de negentiende eeuw.33 De neergang van de Stationswijk als voornaam woonmilieu zette echter al snel
in. Evenals in andere Nederlandse stationsomgevingen vestigden zich hier rond 1900 in het proces van
cityvorming winkels, cafés, koffiehuizen, hotels en transportbedrijven. Vooral in de eerste helft van de
twintigste eeuw zouden ook kantoren hun weg vinden naar deze centrale locatie, waardoor de wijk begin
jaren zestig was getransformeerd tot een gemengde woon- en werkbuurt, waar de nadruk steeds meer op
dienstverlening was komen te liggen.34 Dit laatste aspect is belangrijk, omdat het verklaart waarom geen
verzet ontstond tegen de naderende sloop. De Stationswijk was al decennialang in transitie en kende
geen hechte buurtgemeenschap. Bovendien begrepen Utrechters het stadsdeel door de ligging tussen
station en middeleeuwse kern niet als integraal onderdeel van de oude binnenstad.35
Het enthousiasme waarmee de deelnemers van het planoverleg Hoog Catharijne ontvingen laat
zich verklaren door een vernieuwingsdrang die al langer leefde in Utrecht. Burgemeester De Ranitz
typeerde zijn eigen stad als een plek ‘met een duffe, deftige, kleinsteedse mentaliteit’. Utrecht moest zich
volgens de burgemeester gaan meten met de andere grote steden, en een economische concurrentieslag
aangaan.36 Deze uitspraken stond niet op zichzelf. Ook wethouder Derks wilde de Domstad opstoten
in de vaart der volkeren. Buiten het gemeentebestuur leefden gevoelens van ongeduld en onvrede met
33 J. Smit, J.D. Zocher jr: Architect en tuinarchitect (Rotterdam 2008) 37; Verhoeven, ‘Stedelijk leven in een
stroomversnelling 1851-1917’, 396.
34 P. Nijhof, Stationswijken in Nederland: Een sociaal-geografisch onderzoek van de stationswijken in een
drietal middelgrote Nederlandse steden vanuit een sociaal-ecologisch gezichtspunt (Amsterdam 1973) 90;
L. Bertolini en T. Spit, Cities on rails: The redevelopment of railway station areas (Londen 1998) 3-8; M.D.
Noordhoek en E.T. Visser, Economische ontwikkeling van stationsomgevingen: Een vergelijkend onderzoek
(Amsterdam 1986) 10.
35 Miller, The representation of place, 6.
36 Vos de Wael, De Ranitz als burgemeester, 43.
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het stilstaande water waarin de stad zou verkeren. Nota bene een lokale reisgids stelde dat Utrecht
‘levendigheid, gloed en élégance’ miste.37 Architectuurcriticus Karel Wiekart omschreef zijn thuisstad in
1962 nog als ‘een klein en verrukkelijk middeleeuws reservaat, omring door een saai, groot en provinciaal
dorp’.38 Als kleinste van de vier grote steden worstelde Utrecht duidelijk met haar zelfbeeld, maar hier
zou met Hoog Catharijne verandering in komen. Zo ontstond in 1962 rond het vertoog van de noodzaak
een publiek-private coalitie, met hierin het gemeentebestuur, Bredero, NS, Jaarbeurs en Kuiper.
‘Het hart van de stad zelve tot een krachtiger ritme brengen’ (1962-1964)
Het gemeentebestuur zou zich in 1962 gewillig blijven opstellen tegenover Bredero. Met Hoog Catharijne
op de tekentafels vonden in juni gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwkomers in de raad waren
de PSP met twee zetels en de CPN met één zetel.39 Het rooms-rode college kon echter moeiteloos
doorregeren met respectievelijk dertien zetels voor de KVP en achttien voor de PvdA. De opvolging van
KVP-wethouder Derks door het 38-jarige PvdA-lid Theo Harteveld zou de samenwerking tussen Bredero
en het college alleen maar ten goede komen. Dat kwam voornamelijk door zijn opleiding als scheikundige
en voormalig directeurschap bij het Gasbedrijf Midden Nederland. Deze zakelijke achtergrond bracht
vertrouwen en continuïteit in de samenwerking met Bredero. Harteveld bleef tot zijn aftreden in 1977
groot voorstander van Hoog Catharijne. Dit laatste gold tevens voor directeur Openbare Werken J.H.
Hogendoorn, die het complex bij zijn aftreden in 1976 nog de ‘hypermoderne redding’ van de binnenstad
noemde.40
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontving de nieuwe gemeenteraad op 10 oktober 1962
de rijk geïllustreerde brochure Hoog Catharijne: Bijdrage tot Utrechts centrumfunctie, voorzien
van een indrukwekkende hoeveelheid feiten en cijfers. Het plan voorzag in de Stationswijk een
totale vloeroppervlakte van 190.000 vierkante meter, waarvan 90.000 vierkante meter kantoor- en
40.000 winkelruimte. De overige 60.000 vierkante meter was bestemd voor bus- en treinstation,
expositieruimten, hotels, horeca en 2500 parkeerplaatsen, met elkaar en de Jaarbeurs verbonden
door een voetgangerspassage die 6 meter boven het maaiveld lag.41 Twee woontorens met 280 luxe
appartementen voorzagen in de woonbehoeften van de moderne stadsmens, wiens interieurverlichting
Hoog Catharijne ‘ook in de avonduren’ een levendig aanzicht kon geven. Functiemenging en zelfs
verdichting, maar dan zonder de chaos en congestie van de binnenstad, stonden voor Empeo aan
de basis van succesvolle stedenbouw.42 Voor de verkeersafwikkeling zocht de projectontwikkelaar
aansluiting bij de plannen van Kuiper, en dan met name zijn voorstel om tot gedeeltelijke demping van de
Catharijnesingel over te gaan.43
Empeo had gedacht aan werkelijk alle gevoeligheden, eisen en wensen die begin jaren zestig
in Utrecht leefden. De inhoud van de brochure sloot aan op de wens om de stad op te stoten in de
vaart der volkeren. In vergelijking met gemeentelijke nota’s die rond deze tijd verschenen, waren
toonzetting en woordgebruik wervend en populair, bedoeld om aanspraak te maken op het lokale en
37
38
39
40
41

J. Romijn, Hier is Utrecht (Utrecht 1958) 9.
‘Opinies over Hoog-Catharijne’, Kunst in Utrecht 2, nr. 4 (1962) 63-65, 65.
Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 36.
‘“Hoog Catharijne is iets geweldigs”’, Utrechts Nieuwsblad, 8 januari 1976.
N.V. Maatschappij voor Projectontwikkeling Empeo, Plan Hoog Catharijne: Bijdrage tot Utrechts
centrumfunctie (Utrecht 1962) 29.
42 Dettingmeijer, ‘Van Fockema Andreae tot renovatie van HC’, 105.
43 ‘Hoog Catharijne’, De Baak: Personeelsblad van Verenigde Bedrijven Bredero N.V. 5, nr. 3 (Utrecht 1962)
105-107.
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nationale vooruitgangsethos van begin jaren zestig .44 Opvallend is dat De Ranitz door Empeo was
uitgenodigd om het voorwoord te schrijven van de brochure, waarin de burgemeester beklemtoonde
dat zijn stad kon welvaren bij een gezonde wisselwerking tussen overheid en particulier initiatief. De
bouwonderneming vulde het bestuurlijk ondernemerschap op passende wijze aan door het belang
van innige samenwerking en een hoog uitvoeringstempo te beklemtonen. Volgens Empeo waren in
Utrecht ‘logische ontwikkelingstendensen’ aan te wijzen, die slechts hadden gewacht op een ‘konkreet
bundelend initiatief’.45
Met de brochure legden Harteveld, De Ranitz en Empeo in 1962 het fundament van de
eerste en meest vergaande publiek-private samenwerking in de geschiedenis van de Nederlandse
stadsvernieuwing.46 Hoewel samenwerkingsverbanden in de ruimtelijke ordening geen noviteit waren,
hadden deze tot dan toe uitsluitend betrekking op buitengebieden of binnenstedelijke projecten van een
zeer bescheiden omvang.47 Hoog Catharijne was van een andere orde. De toenadering tussen politiek
en bedrijfsleven was in de jaren zestig niet alleen gangbaar in Utrecht en andere Nederlandse steden,
maar ook waarneembaar bij sociaaldemocratische gemeentebestuurders in het buitenland.48 Na de
oorlog waren planmatige welvaartsgroei en volledige werkgelegenheid belangrijke sociaaldemocratische
doelstellingen, en Bredero voorzag als ruimtemaker en werkgever in beide.
Het belangrijkste obstakel voor de naoorlogse stadsvernieuwing was de democratische en
juridische toetsing van plannen. In Utrecht verliep deze echter soepel. Nadat de lokale belanghebbenden
zich in maar 1962 hadden gecommitteerd, moest Harteveld de ontwerpovereenkomst met Bredero in
1963 door achtereenvolgens Gedeputeerde Staten, raadscommissies en gemeenteraad heen loodsen.

44
45
46
47
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Buiter, Hoog Catharijne, 36.
Empeo, Plan Hoog Catharijne, 9.
Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 186.
Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 23.
F. Becker en M. Hurenkamp, ‘Op zoek naar een nieuw wethouderssocialisme’, in: Socialisme en democratie,
jrg. 67, nr. 1/2 (2010) 69-77, 73; S.V. Ward, ‘Public-private partnerships’, in: B. Cullingworth (red.), British
planning: 50 years of urban and regional policy (Londen 1999) 232-249, 232; P. Shapely, ‘The entrepreneurial
city: The role of local government and city-centre redevelopment in post-war industrial English cities’, in:
Twentieth Century British History 22, nr. 4 (2011) 498-520, 499.
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Eerstgenoemd gremium ging direct akkoord.49 De privaatrechtelijke ontwerpovereenkomst met de
omineuze ondertitel ‘Wie sal ’t maecken, dat niemand ’t kan laecken’ kreeg in commissieverband
echter de nodige kritiek van gemeenteadviseur Carel Polak. Bredero was, zo meende de jurist, als
tegenpartij te machtig en kon niet garanderen op de lange termijn over dezelfde persoonlijke, morele
en zakelijke bekwaamheden te blijven beschikken.50 Ook andere juridisch adviseurs laakten Bredero’s
monopoliepositie en betwijfelden of de onderneming beschikte over voldoende maatschappelijk
aanpassingsvermogen.51 De juridische kritiek was een voorafschaduwing van de commentaren
van actiegroepen in de jaren zeventig, die uit democratische motieven ten strijde trokken tegen
binnenstadreconstructies.
Met inachtneming van de juridische adviezen stelde Harteveld een raadsvoordracht samen
die op 10 en 11 oktober 1963 in behandeling kwam. Dit was de eerste raadszitting over Hoog Catharijne
die ook voor een breder publiek toegankelijk was, en de eerste democratische stap in de richting van
realisatie. De belangrijkste punten waren de kosten van 228 miljoen gulden, waarvan 108 miljoen
gulden aan grondaankopen en infrastructuur voor rekening kwam van de gemeente, alsook de
erfpachtovereenkomst met een looptijd tot het jaar 2070. Deze bepaalde dat in een eeuw tijd 93 miljoen
gulden zou terugvloeien naar de gemeenschap. Omgerekend zou het gemeentebestuur dus slechts 15
miljoen gulden uitgeven aan de totstandkoming van Hoog Catharijne, zo rekende Harteveld de raad
voor.52 Voor Bredero lag het belangrijkste voordeel van de erfpachtovereenkomst in een verlichting van
de directe financieringslast, voor de gemeente in grondwaardestijgingen die ten goede kwamen aan de
gemeenschap en het behoud van enige zeggenschap over het grondgebruik in het plangebied van het
complex.53
Het merendeel van de raadsleden was enthousiast. Opvallend is dat zij in tegenstelling tot de
juristen met geen woord repten over de contractuele verplichtingen. De raad was vol lof over Bredero’s
durf en visie. De KVP stelde dat zij nimmer een plan van zoveel ‘allure’ had behandeld en dat het college
een eenmalige kans had gekregen om het moderne ‘mouvement’ te verwerken in het stadsbeeld.54 De
VVD toonde zich blij verrast en keek met verlangen en vertrouwen uit naar de uitvoeringsfase, terwijl
de CHU het plan een ‘bliksemschicht bij heldere hemel’ noemde: ‘Empeo had psychologisch gezien
goed gemikt en in de roos geschoten.’55 Toch spraken enkele raadsleden ook hun zorgen uit. In totaal
moesten in de Stationswijk 246 woningen en 161 bedrijven het veld ruimen. Zij vreesden als gevolg
van Hoog Catharijne vertraging in de woningbouw en namen ook op ideologische gronden stelling.
De raadsleden van de PSP wilde zich niet in vervoering laten brengen door het initiatief, en stelden
dat Bredero ten koste van middenstanders en krotbewoners de vetste kluif kreeg toegeworpen.56 De
communisten noemde het plan prachtig, maar keerden zich tegen samenwerking met een kapitalistische
bouwonderneming.57
49 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 20585, ‘Verslag van de bespreking tussen
vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders betreffende het plan
Hoog-Catharijne’ (29 augustus 1963) 1.
50 Ibidem, ‘Nota over de ontwerp-overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de N.V. Empeo’ (2 juli 1963)
7.
51 ‘Is navolging van het stadsvernieuwingsplan Hoog Catharijne verantwoord?’, Stedebouw en
Volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 158.
52 UA, Gedrukte Verzameling 1963, nr. 250, ‘Plan Hoog Catharijne’ (19 september 1963) 9.
53 P.C.J. Nelisse, Stedelijke erfpacht (Amsterdam 2003) 193.
54 UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 661-666; 671.
55 Ibidem.
56 UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 667-668.
57 Ibidem, 670.
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Dat juist deze links georiënteerde partijen zich al vroeg distantieerden van Hoog Catharijne was niet
verwonderlijk, maar maakt het enthousiasme van de PvdA wel opvallender. Het was in de woorden
van Harteveld ‘ondenkbaar en onaanvaardbaar’ om geen medewerking te verlenen aan het initiatief
van Bredero. In reactie op de kritiek van de PSP en de CPN stelde hij dat uitvoering van saneringen
en reconstructies altijd gepaard ging met verlies aan woonruimte. Economische belangen wogen nu
eenmaal zwaarder dan buurtbelangen. Procedures en voorbereidingen betekenden bovendien dat
uitvoering nog jaren op zich liet wachten en de raad het plan in de tussentijd kon amenderen, aldus
Harteveld, die spelenderwijs dicteerde dat Empeo noch voor ‘Maatschappij van het Pure Offer’, noch
voor ‘Miljonair per ommegaande’ stond.58
Bredero wilde winst maken, maar daar kon Utrecht volgens de wethouder bij welvaren.
Afremming van het besluitvormingstempo zou voor de binnenstad ‘een vroege dood’ kunnen betekenen.
Het klemmende beroep van Harteveld op de noodzaak van vernieuwing sorteerde effect. Afstel- en
uitstelmoties werden op 11 oktober 1963 met een overweldigende 41 tegen 2 stemmen weggestemd.59
De wethouder kon op 25 februari 1964 het contract tekenen, waarmee de komst van Hoog Catharijne
zeker was. Het nu-of-nooit-gevoel was wijdverbreid in Utrecht, of zoals een ambtenaar het momentum
58 Ibidem, 681.
59 UA, Handelingen van 11 oktober 1963, 686.
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omschreef: ‘De tijd was gevuld met belang. Je had het idee: dit is een unieke kans. We pakken die of
we verzuipen’.60 Dit was een terugkerend motief in de ervaring van moderniteit, dat Berman als volgt
verwoordt: ‘No longer need you be inhibited by the moral question Should I do it? Out on the open road
to self-development, the only vital question is How to do it?’61
Niet alleen onder bestuurders, ook onder het lokale bedrijfsleven, en journalisten was
sinds de verschijning van de brochure een breed gedragen consensus ontstaan over de positieve
invloed die zou uitgaan van Hoog Catharijne.62 De Kamer van Koophandel sprak van een ‘grootse
allure’.63 Deze kwalificatie hoeft gezien het lidmaatschap van Bredero-directeur Jan de Vries niet te
verbazen.64 Opvallender waren de steunbetuigingen van monumentenbeschermers. Zelfs de Utrechtse
architectuurcriticus Karel Wiekart, eerder kritisch over de singeldempingen, was in het periodiek Kunst
in Utrecht enthousiast:
Het is goed dat via particulier initiatief nu getracht wordt, eindelijk althans iéts te realiseren en
dat iets overtreft zelfs de stoutste verwachtingen van het Utrechtse gemeentebestuur. Het plan
ontraden betekent dan ook op nadere overheidsplannen wachten, en wie Utrecht kent, weet dat
dat wachten is op Godot.65
Uit de woorden van Wiekart en diens referentie aan een modernistisch toneelstuk sprak ongeduld over
de toekomst en ontevredenheid met zowel een lakse overheid als het verleden. Snel en doortastend
handelen was gewenst. Andere commentatoren voelden in hetzelfde tijdschrift eveneens bewondering
voor de heren die daar ‘zonder gezeur een plan deponeerden waarvan de allure alle Utrechtse begrippen
te boven ging.’66 Het Stadsblad sprak van een groots en weldoordacht voorstel, terwijl het Utrechtsch
Nieuwsblad de wijze waarop Harteveld zijn tegenstanders van repliek diende omschreef als ‘rustig,
verhelderend en bekwaam’.67 Vaktijdschriften noemden het plan een adembenemend product van
‘rekenen en vingertoppengevoel’. Voor een daadkrachtige vernieuwing van de binnenstad leek de
verticale bedrijfsvoering van Bredero beter geëquipeerd dan de horizontale bestuurstraditie van de
gemeente Utrecht.68 De jubelstemming was typisch voor de gezapige journalistiek van de eerste helft
van de jaren zestig, maar demonstreert ook hoe enthousiast het journaille was geraakt over het avontuur
van de vernieuwing.69 Bredero was in dit avontuur de gids, of zoals Stedebouw en Volkshuisvesting het
formuleerde:

60 UA, Archief Bredero, inv.nr. 234, ‘Gesprek Max Dendermonde met T. Renes, ambtenaar gemeente Utrecht’
(25 oktober 1985) 19.
61 Berman, All that is solid melts into air, 63.
62 ‘Plan voor Utrechts stationswijk’, Bouw 17, nr. 43 (1962) 1576-1577.
63 ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter der Kamer’, in: Jaarverslag Kamer van Koophandel voor Utrecht en
omstreken (Utrecht 1962).
64 F. Baudet, Utrecht in bedrijf: De economische ontwikkeling van stad en regio en de Kamer van Koophandel
1852-2002 (Utrecht 2002) 51.
65 ‘Het plan-Dingemans en Hoog-Catharijne: een synthese lijkt mogelijk’ Kunst in Utrecht 1, nr. 5 (1962) 73-75,
75.
66 ‘Hoog Catharijne’, Kunst in Utrecht 2, nr. 1 (1963) 18-19, 18.
67 ‘In ’64 voorstel dempen deel Catharijnesingel’, Utrechtsch Nieuwsblad, 12 oktober 1963.
68 ‘Voor Utrechts saneringsplan is 210 miljoen gulden beschikbaar’, Bouw 18, nr. 37 (1963) 1200-1201; ‘Hoog
Catharijne’, Stedebouw en volkshuisvesting 45, nr. 5 (1964) 141.
69 L. Hajema, De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie.
Groningen in landelijk perspectief 1945-2001 (Groningen 2001) 190.
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Ieder realistisch gemeentebestuur zal uiterst verheugd zijn als een initiatiefnemer opstaat met
brains, geld en pushing-power, welke ervan overtuigd is het probleem binnen tien jaar te kunnen
klaren… Als dit project inderdaad lukt, dan zal het niet de beëindiging van een tegenwoordige
maar het begin van een geheel nieuwe periode voor Utrecht betekenen. Utrecht als moderne,
expansieve sub-city van de Randstad Holland.70
Het vaktijdschrift vatte de bezieling die zich had meester gemaakt van de Utrechters goed samen. Uit
het initiatief van Bredero sprak vertrouwen in de toekomst van de binnenstad. Utrecht zou zich eindelijk
openstellen naar de wereld en kon met Hoog Catharijne een kosmopolitisch aangezicht krijgen. In het
vertoog rondom de planpresentatie stond een harmonieuze ervaring van moderniteit centraal.71
De bouwonderneming had volgens alle betrokkenen iets gepresteerd waartoe de dienst
Stadsontwikkeling nooit in staat was geweest, waarmee zij een einde maakte aan jarenlange discussies
en alle ambivalentie bij het gemeentebestuur in één keer wegnam. Volgens Zygmunt Bauman staat dit
elimineren van ambivalentie centraal in de ervaring van moderniteit: ‘The typically modern practice,
the substance of modern politics, of modern intellect, of modern life, is the effort to exterminate
ambivalence […]. If modernity is about the production of order then ambivalence is the waste of
modernity.’72 Vanuit dit perspectief was planning een middel om ambivalentie uit de weg te ruimen, of
zoals techniekhistoricus Dirk van Laak haar definieert: ‘Planung verweist auf einen generelle Grundzug
der ambivalenten Moderne im. 20 Jahrhundert.’73 Een beleidsvertoog zoals zich dat begin jaren zestig
in Utrecht vormde komt volgens Ter Borg en Dijkink vaak tot stand dankzij ‘verveeldheid of frustraties
door het gangbare beleid en de behoefte om zich met iets nieuws te identificeren’.74 De belangrijkste
reden dat het gemeentebestuur zoveel vertrouwen had in Bredero, was de wetenschappelijke precisie
waarmee de bouwonderneming opereerde.
Bredero en Hoog Catharijne: de wetenschappelijke productie van ruimte
Bredero presenteerde Hoog Catharijne in 1962 terecht als de wetenschappelijk ontworpen stad van
de toekomst. Het was als knooppunt van dienstverlening, mobiliteit en consumptie ontworpen als een
megastructuur, met de overdekte voetgangerstraverse tussen de west- en oostkant van het station als
ruggengraat.75 Het complex moest dienen als een aanvulling op het bestaande aanbod van winkelen kantoorruimte en als versterking van Utrecht als knooppunt van regionale busverbindingen en
landelijke spoorwegen. Als product van een bouwonderneming diende het vanzelfsprekend ook tot
omzetverhogingen. Hoog Catharijne was een prestigeobject en bewijs van het eigen kunnen; een plan
waarmee Bredero zich internationaal op de kaart kon en zou zetten. Mede dankzij Empeo, de eerste
Nederlandse projectontwikkelaar die zich bezighield met marktverkenningen en sociaalgeografisch
onderzoek, zag Bredero de jaaromzet tussen 1960 en 1970 van 82 naar 358 miljoen gulden stijgen.76
De lancering van Hoog Catharijne markeerde het begin van de wetenschappelijke uitbouw van
bedrijfsactiviteiten en concernvorming.77
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In deze paragraaf staat eerst de algemene werkwijze van Bredero en Empeo centraal, gevolgd door de
specifieke uitwerking in de financiering, totstandkoming en ontwerpaspecten van Hoog Catharijne.
Hieruit spreekt de ervaring van moderniteit door een projectontwikkelaar, die zich liet kenmerken
door een rechtlijnig idee van tijd en ruimte, consequente handhaving van strakke uitvoeringsschema’s
en het op tijd bereiken van lang tevoren vastgestelde planhorizonten. Door gebruik te maken van
apolitieke termen, wetenschappelijke modellen en rationele methoden, dachten de bouwonderneming
en haar projectontwikkelingstak het algemeen belang te kunnen laten prevaleren.78 Dit was voor
Bredero niet enkel een werkwijze, maar een alomvattend technocratisch arbeidsethos. Zoals Giddens
stelt: ‘Technocracy is not just the application of technical modes to the solution of defined problems,
but a pervading ethos, a world-view which subsumes aesthetics and accustomary [sic] thought to the
rationalistic mode.’79
De oprichting van Empeo als subdivisie van Bredero was in 1961 bedoeld ter integratie,
stroomlijning en versnelling van het bouwproces. Volgens de statuten zou de projectontwikkelaar als
zelfstandig bedrijfsonderdeel initiatief moeten nemen om tot de ontwikkeling van bouwkundige en
civiele werken te komen. 80 Naar eigen zeggen kon alleen een professionele projectontwikkelingstak
de inspanning, bekwaamheid, voorbereidende uitgaven en tijd opbrengen om grootschalige projecten
te realiseren. 81 Dankzij Empeo kon het moederbedrijf grotere onafhankelijkheid van derden en
waarborging van de bedrijfscontinuïteit bewerkstellingen. De analogieën die Berman ziet tussen
de mythische figuur Faust en de naoorlogse projectontwikkeling zijn hier treffend: ‘It aims less for
immediate profits than for long-range development of productive forces, which it believes will produce
the best results for everyone in the end… [The developer, TV] can bring material, technical and spiritual
resources together, and transform them into new structures of social life.’82
De wetenschappelijke achtergrond van de medewerkers van Bredero en Empeo was
een formidabel verkoopargument. Persoonlijk verantwoordelijk voor de oprichting van de
projectontwikkelingstak was Bredero-directeur Jan de Vries. De Vries, in 1910 geboren en opgeleid
als wis- en natuurkundige, was in de tweede helft van de jaren dertig in Berlijn betrokken bij de eerste
atoomsplitsing. Tijdens de oorlog nam hij deel aan het verzet en werkte hij als leraar, om vanaf 1947
als directeur van Bredero te werken aan de wederopbouw van Nederland. De bouwonderneming was
evenals Zwolsman in deze periode groot geworden met systeem- en utiliteitsbouw en maakte in het
buitenland kennis met projectontwikkeling en vastgoedfinanciering. Vanaf de tweede helft van de
jaren vijftig combineerde De Vries zijn directeurschap met talloze commissariaten en bestuursfuncties
bij wetenschappelijke adviesorganen en multinationale ondernemingen. 83 Hij stelde in 1961 de
34-jarige ingenieur Adam Feddes aan als directeur van Empeo. Geboren in 1927 en afgestudeerd
in bedrijfsorganisatie werkte Feddes in de jaren vijftig bij organisatieadviesbureau Berenschot, de

78 F. Fischer, Technocracy and the politics of expertise (Newbury Park 1990) 22.
79 Giddens, The class structure of advanced societies (New York 1973) 258.
80 UA, Archief Bredero, inv.nr 270, ‘Stukken betreffende de voorstudie naar de oprichting van een
ontwikkelingsmaatschappij’; ‘Statuten ontwikkelingsmaatschappij’ (13 oktober 1961); Bredero Vast Goed
N.V., Overzicht van projekten (Utrecht 1963) 3; M. Dendermonde, …een steen is een steen is een stad… De
geschiedenis van Bredero (Nijmegen z.j.) 28.
81 UA, Archief Bredero, inv.nr. 270, ‘Stukken betreffende de voorstudie naar de oprichting van een
ontwikkelingsmaatschappij’, ‘Brederode’s Onroerend Goed Maatschappij N.V.’ (5 mei 1961).
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Amsterdamse Woningdienst en de afdeling Bouwzaken van de gemeente Beverwijk. 84
Empeo onderscheidde zich in de eerste helft van de jaren zestig van andere
projectontwikkelaars door de radicale ideeën en professionele vakkennis van zijn medewerkers,
die zij hadden opgedaan in jonge academische disciplines en volgens de laatste inzichten uit de
organisatiekunde inzetten. Feddes kreeg van De Vries de vrijheid om uit bedrijfsleven en ambtenarij
een gerenommeerde ploeg van stedenbouwkundigen, sociaalgeografen en economen te rekruteren,
die gezamenlijk consumentenbehoeften peilden, koopkrachtontwikkelingen berekenden en zelfs
windtunnelproeven uitvoerden. 85 Wanneer hun kwaliteiten zouden zijn verenigd in één persoon, dan had
deze volgens Feddes een veertigjarige academische carrière moeten doorlopen. 86 Een onverbiddelijke
wiskundige programmering en fasering, uitgedacht door een voormalig Shell-medewerker die zich
eerder bezighield met de exploitatie van olievelden en een voormalig Fokker-medewerker die de
planning van vliegtuigbouw verzorgde, moest projecten efficiënt en tijdig tot voltooiing brengen. 87 Deze
toepassingsgerichte inzet van mathematische modellen was gedurende de jaren vijftig in Nederland
tot ontwikkeling gekomen. 88 Bij Empeo was met name de inbreng van de eerder genoemde planoloog
Leendert Bak en sociaalgeograaf Piet Lukkes groot. Beiden waren bij hun indiensttreding net dertig, met
de verdediging van hun proefschriften in het vooruitzicht. 89
De vastgoedfinanciering bij Bredero geschiedde door middel van eigen en vreemd kapitaal.
Bredero richtte in 1963 Bredero Vast Goed N.V. (later Breevast) op om de ontwikkeling en doorverkoop
van onroerend goed mogelijk te maken en hiermee het onderzoek van Empeo te financieren. Bij de
beursgang van de vastgoedtak had Bredero in 1963 naast Hoog Catharijne, dat in de boeken stond voor
230 miljoen gulden, voor 192 miljoen gulden aan bouwprojecten in uitvoering of voorbereiding genomen.
Deze bedragen laten zien hoe belangrijk het Utrechtse reconstructieplan was voor de bouwonderneming,
die zich met de beursgang ging concentreren op ‘de produktie van ruimte’.90 Deze uitspraak was typisch
voor het vertoog van moderniteit dat de vertegenwoordigers van Bredero spraken, of zoals directeur De
Vries zich nog in 1974 zou laten ontvallen: ‘Fundamentele research is voor een verantwoorde produktie
van ruimte even noodzakelijk als voor de voortbrenging van industriële goederen.’91 De industriële,
technocratische benadering van de leefomgeving had een grote aantrekkingskracht op beleggers,
die begin jaren zestig naarstig op zoek waren naar nieuwe beleggingsmogelijkheden in bedrijfs- en
kantoorruimte.92
Deze ontplooiing demonstreert hoe Bredero in de jaren zestig van een productgericht
bedrijf dat in opdracht bouwplannen uitvoerde tot een marktgericht concern uitgroeide, dat zelf
bouwopdrachten creëerde en actief vraag opspoorde. Hoog Catharijne bezorgde dochteronderneming
Empeo talloze opdrachten, waardoor staf en expertise aanzienlijk konden worden uitgebreid. In 1971
84 ‘Eigenlijk is Bredero uitvinder van het woord projectontwikkeling’, Cobouw Magazine 6, nr. 18 (1978) 42-49,
47.
85 M. Blekendaal, ‘Dertig jaar na de opening van Hoog Catharijne’, Historisch Nieuwsblad 12, nr. 7 (2003) 2023, 22.
86 A. Feddes, ‘Organisatorische aspecten van de stadsrekonstruktie’, in: Verenigde Bedrijven Bredero N.V.,
Stadsrekonstrukie: Wetenschap en realisatie (Utrecht 1965) 22-34, 23.
87 ‘Het dienen van de gemeenschap in het doen van zaken’, Weg en Werken 11, nr. 2 (1965) 34-35, 35; Buiter,
‘Naar een internationaal bouwconcern’, 81.
88 G. Alberts, Jaren van berekening: Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening
1945-1960 (Amsterdam 1998).
89 ‘Proficiat doctor Lukkes’, De Baak 7, nr. 1 (Utrecht 1962) 187.
90 UA, Archief Bredero, inv.nr. 106, ‘Prospektus Bredero Vast Goed N.V.’ (15 november 1963).
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was de ontwikkelaar goed voor een kwart van alle opdrachten die Bredero binnenhaalde en telde de
staf 27 academisch opgeleide onderzoekers, die in Utrecht een vanzelfsprekend overwicht hadden op
het tweetal academici dat bij Stadsontwikkeling aan economische en sociaalgeografische vraagstukken
werkte.93 Hoewel Empeo de blik op overmorgen hield, was de organisatie naar eigen zeggen uit de ‘sfeer
van sciencefiction’ getreden en had zij met behulp van computer en rekenmachine de riskante gok
vervangen door berekenbaar nut, een observatie die Bredero als volgt illustreerde:
De eens versteende faktor tijd – die in onze wereld arbeidstijd is – werd aldus opnieuw vloeibaar
gemaakt en dusdanig werkzaam, dat achtenswaardige overschotten, verkregen door het
noodzakelijk produktief maken van de ruimte, op een geregelde en vaste wijze terugvloeien naar
hun inbrengers.94
Met dergelijke citaten brachten geïllustreerde, meertalige brochures en professioneel gemonteerde
promotiefilms het complex onder de aandacht van beleggers en gemeentebestuurders in binnen- en
buitenland.95 De manier waarop bouwondernemingen als Bredero over tijd en ruimte dachten en spraken
maakte hen doelwit van Marxistische intellectuelen als Lefebvre, die in de jaren zestig de opkomst
ontwaarde van een ‘technocratisch-kapitalistische elite van experts’, die kapitaalstromen in toenemende
mate verlegde van industriële productie naar vastgoed.96 Harvey heeft op deze observatie voortgebouwd
door te stellen dat de overheveling van financiële middelen naar het vastgoedcircuit plaatsvindt
gedurende perioden waarin de overheid garant staat voor langdurige investeringen in de gebouwde
omgeving.97 Beide observaties zijn van toepassing in Utrecht: Bredero combineerde haar industriële
bouwproductie vanaf begin jaren zestig met projectontwikkeling en vastgoedfinanciering, en was
verzekerd van een goede bereikbaarheid van Hoog Catharijne door de gemeentelijke ringwegplannen.
De binnenstadreconstructie bleek voor Bredero een succesformule. Utrechtse ambtenaren
ontvingen in de tweede helft van de jaren zestig bijna wekelijks in Hoog Catharijne geïnteresseerde
collega’s uit andere West-Europese landen.98 Voortbouwend op het succes werkte Empeo tussen 1969 en
1973 aan reconstructieplannen voor Breda, Enschede, Den Helder, Schiedam en Nijmegen.99 Terwijl in
dezelfde periode plannen in de maak waren voor Frankfurt am Main en Bonn mocht de ontwikkelaar
vanaf 1969 een klein Hoog Catharijne ontwerpen in het stationsgebied van Hannover, waarmee Utrecht
in 1971 een stedenband aanging.100 Ook buiten de steden boekte de bouwonderneming grote successen.
In 1969 draaide Bredero zelfs voor de kerncentrale van Borssele haar hand niet meer om, waarbij de
achtergrond van De Vries als kernfysicus ongetwijfeld een rol heeft gespeeld.101
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Achtereenvolgens de wetenschappelijke werkmethoden, financieringsconstructies, ontwerpopvattingen,
het toekomstbeeld van de binnenstad en verhouding tot de overheid zouden bij de voorbereiding en
totstandkoming van Hoog Catharijne maximaal tot ontplooiing komen. In de eerste plaats gold een
bijzonder financieringsmodel. Omdat het complex voor Bredero te duur was om op eigen gelegenheid
te ontwikkelen, zag de Friesch Groningse Hypotheekbank (FGH) kansen liggen in medefinanciering.
Onder leiding van directeur en Amsterdams VVD-raadslid Bob de Wilde richtte de vastgoedbank
eind 1963 samen met Bredero de N.V. Hoog Catharijne op, waarin beide partijen elk voor 50 procent
deelnamen.102 Deze exploitatiemaatschappij zou vanaf 1964 op zoek gaan naar geschikte huurders en
uitbaters van de kantoor- en winkelruimte in het complex.
In de tweede plaats was de wetenschappelijke onderbouwing van Hoog Catharijne begin
jaren zestig een novum. Empeo verzamelde in de voorbereidingsfase een hoeveelheid feiten en cijfers
waarover noch de gemeente, noch concurrerende projectontwikkelaars konden beschikken. Zo liet
de projectontwikkelaar in 1964 een enquête uitvoeren naar het consumentengedrag van bijna 3000
personen, waaruit de verwachting naar voren kwam dat de regionale koopkracht voor duurzame
artikelen tot 1975 met 90 procent zou toenemen.103 De ambitie was om met Hoog Catharijne gedurende
tien jaar 60 procent van de lokale expansie van kantoor- en winkelruimte op te vangen. Aangezien
het complex domein werd van de voetganger, was kennis van haar of zijn bewegingen en gedragingen
waardevolle informatie. Onderzoek van Empeo wees uit dat de traverse van station naar binnenstad per
uur meer dan 3000 passanten zou verwerken – allen potentiële klanten van de winkeliers die zich langs
deze aanlooproute mochten vestigen.
In de derde plaats onderscheidde het ontwerp van Hoog Catharijne zich van andere
binnenstadreconstructies door de vorm van een megastructuur. Het was een typologie die met
haar mogelijkheid tot aanpassing en uitbreiding een oplossing bood voor de problemen waar
stedenbouwkundigen in de jaren zestig mee worstelden.104 De onzekerheid over de toekomst van de
bestaande stad en de spanning tussen bestendigheid en vergankelijkheid scheen met de modulaire,
uitbreidbare architectuur van Hoog Catharijne oplosbaar. Wilde het complex ‘actueel’ blijven, dan moest
het volgens Empeo bij voorbaat mogelijk zijn om veranderende stedenbouwkundige en maatschappelijke
inzichten door te voeren met aanpassingen en verbouwingen.105
Stedenbouwkundig slaagde deze opzet. De architecten bleven na het eerste planontwerp
naarstig doorwerken aan hun oorspronkelijke ideeën, terwijl het plangebied gestaag groeide. Het
exacte uiterlijk en de precieze invulling van het complex lagen geenszins vast. In afwijking van het
eerste functionalistische, hoekige plan uit 1962 kreeg Hoog Catharijne in de jaren zeventig allerlei
structuralistische extensies, die zowel extra kantoorruimte als woningen bevatten. Maatschappelijk
bleek het aanpassingsvermogen van het complex minder groot, zoals uit de Vredenburgkwestie nog
zal blijken. Het ging hier weliswaar om een ruimtelijk gefixeerde kolos, maar in tegenstelling tot de
bewering van Hommels bleven stedenbouwkundige koerswijzigingen tot de voltooiing altijd mogelijk.106
Als zodanig was Hoog Catharijne onbedoeld een geperverteerde benadering van New Babylon, de
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stedelijke utopie waar kunstenaar Constant gelijktijdig met Empeo aan werkte.107
In de vierde plaats sprak in aansluiting op deze ontwerpopvattingen een bijzondere
combinatie van de ‘klassieke’ en ‘moderne’ binnenstad, waarmee een hybride visie op de toekomst
van de binnenstad ontstond. In weerspraak met de historiografie was Hoog Catharijne ondanks de
enorme schaal en het afwijkende materiaalgebruik nooit bedoeld als modernistisch tegenbeeld van
de binnenstad. In de eerste plaats trachtte Empeo haar sfeer en levendigheid naar binnen te halen en
tegelijkertijd haar grilligheid in het gareel te brengen. Klassieke binnenstedelijke elementen waren
de functiemenging en ontmoetingsplekken, moderne elementen waren de overdekking, afgedwongen
wandelroutes en op grote schaal verhuurbare winkel- en kantoorruimten.108 Met deze elementen
kreeg Empeo controle over onvoorspelbare factoren als weersomstandigheden, consumentengedrag
en fluctuaties in de dienstverleningseconomie. In de tweede plaats nam de projectontwikkelaar naar
goed gebruik een stuk lokale geschiedenis op in de naamgeving. Zo verwees ‘Hoog Catharijne’ naar de
voormalige aanwezigheid van een klooster. Ook in de andere casussen van dit proefschrift refereerden
projectontwikkelaars graag aan vervlogen tijden. Het Haagse reconstructieplan ‘de Nieuwe Hout’
verwees naar het Lange Voorhout, terwijl de Amsterdamse kantoorgebouwen ‘de Walvis’ en ‘de Narwal’
bedoeld waren als herinnering aan de walvisvaart op het Bickerseiland.
Naast incorporatie van binnenstedelijke en lokaalhistorische elementen zocht Hoog Catharijne
ook expliciet contact met de oude binnenstad. In de visie van Empeo zouden tijdens lunchpauzes en
spitsuren klerken en secretaresses, werkzaam in de kantoren boven de traverse, het winkelend publiek
van treinreizigers en dagrecreanten aanvullen. Met deze gekanaliseerde voetgangersstromen moest de
traverse zich gaan meten met ‘toplocaties’ als de Amsterdamse Kalverstraat en Rotterdamse Lijnbaan.109
Uit onderzoek naar de beleving van de Utrechtse binnenstad bleken wandelen en winkelen ook in het
tijdperk van de auto innig met elkaar verbonden: het ging hier om een ‘feestelijk, bijna ceremonieel
gebeuren’.110 Empeo zocht met de traverse dan ook aansluiting op de meest succesvolle winkelstraten
van de Utrechtse binnenstad: Vredenburg, Lange Elisabethstraat en Lange Viestraat.111 De ontwikkelaar
wilde Hoog Catharijne en het stadscentrum samensmelten tot één doorlopend geheel. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Bredero-directeur De Vries zich als vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel
voorstander toonde van een binnenstedelijk voetgangersgebied, mits dit goed bereikbaar was per auto.112
Tot de publiekspresentatie van het plan in oktober 1962 stonden deze ideeën alleen op papier.
Om de idealen van beloopbaarheid en stedelijke integratie vorm te geven bracht Empeo-directeur Feddes
kort hierna de jonge architecten Joop Spruit, Bart van Kasteel en Joost van der Grinten bij elkaar, die
hij nog kende uit zijn studententijd in Delft.113 Stedenbouwkundige Bert Vink, partner bij het bureau van
Wieger Bruin, werd aangesteld als hun supervisor. Hoewel Vink een grootschalig denker was, stelde
hij zich bescheiden op in architectuurdiscussies. De architecten zagen zichzelf bij het ontwerp van
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108 L. Bak, ‘Projectontwikkeling en sociaal onderzoek in Nederland’, in: Verenigde Bedrijven Bredero N.V.,
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Hoog Catharijne net als hun broodheer slechts als begeleiders van ontwikkelingen en dienaars van de
gemeenschap:
Architectuur is in zijn wezen een statische kunstvorm en kan dynamiek slechts mogelijk maken
en begeleiden. Geen van de gebouwen zal hierbij opdringerig zijn eigen belangrijkheid ten toon
mogen spreiden, maar elk zal op een bescheiden maar duidelijke wijze zijn bijdrage moeten
leveren tot een opbouwend ‘gesprek’.114
Hoog Catharijne was een combinatie van Nederlands ondernemerschap en verschillende internationale
voorbeelden. De architecten lieten zich voor de zeventig losse bouwwerken in het ontwerp inspireren
door hun Oostenrijks-Amerikaanse collega Victor Gruen, die in de jaren vijftig niet alleen talloze
winkelcentra ontwierp, maar ook invloedrijke ideeën introduceerde over stadsvernieuwing en
voetgangersgebieden. Zijn eerste ontwerpen, het Northland Center bij Detroit (1954) en het Southdale
Center bij Minneapolis (1956), waren bedoeld als een stedelijk en intiem antwoord op de leegte van
suburbane woongebieden.115 Hoog Catharijne bracht de luxe, het comfort en de bereikbaarheid van het
suburbane bestaan naar de binnenstad, maar liet de leegte achter zich. Bijkomende inspiratiebronnen
waren projecten in uitvoering in andere West-Europese binnensteden, zoals het Bull Ring Centre in
Birmingham en Hötorgscity in Stockholm.116 In 1963 en 1964 ondernamen Utrechtse raadsleden en
ambtenaren op initiatief en in gezelschap van de Empeo-directie verschillende studiereizen naar deze en
andere steden.117
Naast de wetenschappelijke werkwijze, nieuwe manieren van financieren, ontwerpen en
stedenbouwkundig denken, was in de vijfde en laatste plaats ook de wijze waarop Empeo zich verhield
tot de overheid een novum in Nederland. De projectontwikkelaar hield de regie strak in handen
en liet de gemeente en NS weten dat zij hun medezeggenschap niet mochten verwarren met een
vetorecht.118 Horizontaal overleg en samenwerking waren volgens Feddes belangrijk, maar tegelijkertijd
streefde hij bij de realisatie van Hoog Catharijne ook naar zo min mogelijk beslissingsniveaus.119
Volgens Empeo-planoloog Bak had de toegenomen stedenbouwkundige complexiteit sturing van
moderniseringsprocessen door uitsluitend overheidsdiensten onmogelijk gemaakt.120 Voor een
revolutionair project als Hoog Catharijne waren de Utrechtse bestuurders en ambtenaren ‘bang’ en
misten zij de expertise, aldus de staf van Empeo.121 Dergelijke uitspraken maakten het moeilijk voor de
lokale politiek, laat staan burgers, om tussentijds kritiek uit te oefenen op vorm en inhoud.
Bredero/Empeo presenteerde zichzelf op alle mogelijke manieren als de ultieme maker
114 ‘Enkele aspecten van de vormgeving van het plan “Hoog-Catharijne”’, in: Weg en Werken 11, nr. 2 (1965)
48-51, 49.
115 M.J. Hardwick, Mall maker: Victor Gruen, architect of an American dream (Philadelphia 2004) 1-7; Gruen,
The heart of our cities.
116 J.R. Gold, The practice of modernism: Modern architects and urban transformation 1954-1972 (Abingdon
2007) 121-123; T. Hall, Stockholm: The making of a metropolis (Abingdon 2009) 130-134.
117 UA, Gemeenteblad, Handelingen van 10 oktober 1963, 664; Ibidem, Archief dienst Openbare Werken, inv.nr.
427, ‘Brief Hoofddirecteur van Openbare Werken aan college’ (23 januari 1964), ‘Brief Hoofddirecteur van
Openbare Werken aan college’ (29 mei 1964), ‘Brief Hoofddirecteur van Openbare Werken aan college’ (1
juni 1964).
118 UA, Archief dienst Openbare Werken, inv.nr. 426, ‘Verslag van de vergadering van de
driepartijencommissie Hoog Catharijne’ (14 mei 1964) 1.
119 Feddes, ‘Organisatorische aspecten van de stadsrekonstruktie’, 33.
120 Bak, ‘Projectontwikkeling en sociaal onderzoek in Nederland’, 13-15.
121 J. Bellush, ‘Urban renewal: Utrecht style’, Urban Affairs Quarterly 4, nr. 2 (1968) 167-184, 167.

78

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

Afbeelding 5:
Empeo aan het werk met
een maquette van Hoog
Catharijne

van naoorlogs Nederland. Uit zowel haar ervaring als vertoog van de moderniteit sprak een
grenzeloos vertrouwen in de toekomst, dat zij zelfbewust inzette om ruimtelijke producten aan de
man te brengen. Empeo was bij uitstek een ‘expertsysteem’, dat met Hoog Catharijne de afstand
vergrootte tussen bestuurders en burgers. Volgens Giddens zijn deze expertsystemen de belangrijkste
aandrijvers van modernisering.122 Dat deed de projectontwikkelaar door enerzijds sociale verbanden
te verwetenschappelijken en te vercommercialiseren, anderzijds door te wijzen op het bestuurlijk
onvermogen om vorm en richting te geven aan naoorlogse moderniseringsprocessen. Empeo vroeg en
kreeg in de eerste helft van de jaren zestig vertrouwen in zijn expertsysteem, niet alleen van bestuurders,
maar gezien het ontbreken van protest ook van de Utrechtse bevolking.123 Hier dringt zich opnieuw
Bermans analogie op tussen Faust en de projectontwikkelaar:
Faust is transforming himself into a new kind of man, to suit himself to a new occupation. In
his new work, he will work out some of the most creative and some of the most destructive
potentialities of modern life; he will be the consummate wrecker and creator, the dark and
deeply ambiguous figure that our age has come to call ‘the developer’.124

De moeizame totstandkoming van de toekomst (1965-1969)
122 Giddens, The consequences of modernity, 53.
123 Ibidem, 28.
124 Berman, All that is solid melts into air, 63.
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Het begin van de bouwwerkzaamheden aan Hoog Catharijne werd op 12 januari 1965 ingeluid met
een opmerkelijke ceremonie. Gehuld in witte stofjassen met het logo van Hoog Catharijne markeerden
wethouder Harteveld en directeur Openbare Werken Hogendoorn langs de Catharijnesingel met een
verfkwast de nieuwe rooilijnen van het complex. Voor het verrichten van deze symbolische handeling
kregen de gemeentevertegenwoordigers van Bredero-directeur De Vries beiden een zilveren liniaal
uitgereikt met de inscriptie ‘Niet kletsen maar poetsen’. Een buurtbewoner mocht samen met De Vries
een paneel onthullen met een futuristisch toekomstbeeld dat de plek ging innemen van zijn woonhuis,
waarna de slopers aan het werk konden.125 Tussen de ceremonie en het geheime planoverleg zat een
kleine drie jaar, waarin Hoog Catharijne met een voyante brochure was gepresenteerd aan een breder
publiek en het plan was goedgekeurd door de gemeenteraad.
Dit was een opvallend vlotte aanloop, mogelijk gemaakt door een koortsachtig overleg binnen
de publiek-private samenwerking en het voorwerk dat Feuchtinger en Kuiper hadden verricht met hun
verkeersvoorstellen. De plechtigheid aan de Catharijnesingel was dan ook bedoeld om een onfeilbare
samenwerking uit te beelden, waarbij Bredero het gemeentebestuur fysiek medeverantwoordelijk
maakte voor de totstandkoming van Hoog Catharijne. In de tweede helft van de jaren zestig zouden
echter drie hindernissen gaan spelen in de samenwerking tussen beide partijen, en keerden discussies
over de toekomst van de binnenstad terug: onenigheid over het plan Kuiper, controverse over de
exacte invulling van het plangebied van Hoog Catharijne en vooral de terinzagelegging van het
Bestemmingsplan Hoog Catharijne (1969). De installatie van een nieuwe gemeenteraad in september 1966,
die ten koste van de coalitiepartijen was verrijkt met een vijfkoppige fractie van de Boerenpartij, bleek
voor deze onenigheid geen verschil te maken. Besluitvorming over Hoog Catharijne verliep immers
voornamelijk buiten de raad om, en Harteveld en Hogendoorn bleven ook na 1966 in functie.
Terwijl Empeo achter de schermen werkte aan een definitief ontwerp, had Kuiper naarstig
verder gewerkt aan zijn Basisplan voor de binnenstad van Utrecht. De belangrijkste punten van dit
nieuwe structuurplan, in december 1965 gepubliceerd ter vervanging van het exemplaar uit 1954,
waren een legitimatie van de ringweg, gedeeltelijke demping van de Catharijnesingel en twee forse
verkeersdoorbraken in de binnenstad, die Kuiper verder echter van autoverkeer wilde vrijwaren
met instelling van een voetgangersgebied.126 Aangezien Hoog Catharijne de toekomstige groei van
de dienstensector zou opvangen, had Kuiper zijn idee om aan de oostzijde van de binnenstad een
nieuw zakencentrum te stichten laten varen. Geïnspireerd door het Britse verkeersrapport Traffic in
towns sprak Kuiper van de binnenstad als een ‘openluchtwoonkamer’, waarmee hij aansloot op de
binnenstadvisie van Empeo.127 De raad nam het Basisplan in 1966 aan zonder hoofdelijke stemming.
Buiten de gemeenteburelen waren bestuurders en ambtenaren echter minder overtuigd. Het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) maakte in 1967 bezwaar tegen het
verlies aan stedenschoon dat gepaard zou gaan met aanleg van de ringweg. De kritiek kwam te laat. Na
overleg met de gemeente en Gedeputeerde Staten concludeerde het ministerie dat de demping van de
Catharijnesingel zo stevig was ingebed in de voorstellen van Feuchtinger en Kuiper, dat ‘dit uitgangspunt
niet zonder tijdverlies, extra kosten of een verstoring van overeenkomsten met andere partijen […] is weg
125 ‘Start van Hoog Catharijne’, in: De Baak 8, nr. 1 (Utrecht 1965) 302.
126 Zie voor de totstandkoming van het Utrechtse voetgangersgebied: J.G. Borchert e.a., ‘Winkelstraten in
ontwikkeling’, in: Bulletin van het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen 6, nr. 6 (1968) 3758, 57.
127 J.A. Kuiper, Basisplan voor de binnenstad van Utrecht (Rotterdam 1965) 1-16.
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te denken.’128 Met name dit laatste punt is belangrijk: het contract met Bredero gold als een breekijzer in
de besluitvorming. Ondanks dat demping van de Catharijnesingel nu zeker was en Hoog Catharijne pal
aan de ringweg kwam te liggen, betekende de kritiek van CRM een eerste hindernis in de samenwerking
tussen het gemeentebestuur, Empeo en Kuiper.
Een tweede obstakel bleek de exacte invulling van het plangebied. Voor het eerst kwamen
de toekomstvisies van Empeo en gemeentebestuur in botsing. De komst van een hotel en warenhuis
speelden in deze discussie een hoofdrol. Wilde Utrecht uitgroeien tot internationale congres- en
toeristenstad, dan moest Hoog Catharijne volgens Empeo ook ruimte bieden aan een hotel met minstens
400 bedden.129 Omdat Nederlandse ketens niet in staat zouden zijn tot exploitatie van een dergelijk groot
hotel, arrangeerde de projectontwikkelaar in 1967 zonder medeweten van Harteveld een vestiging van
Holiday Inn. Voor de consumptieve invulling van het complex dacht de projectontwikkelaar vooral aan
ketens en franchise-ondernemingen. Als publiekstrekker was ook ruimte ingetekend voor een groot
warenhuis.130 Na jarenlange onderhandelingen tussen het college en de Bijenkorf ketste dit idee in 1968
af, waarna Empeo concurrent Vroom en Dreesmann overhaalde zijn locatie in de binnenstad op te
geven voor een filiaal in Hoog Catharijne.131 Hiermee had Empeo zijn publieke partner tot tweemaal toe
buiten spel gezet bij beslissingen die de gehele binnenstad aangingen.132 Het vertoog van zakelijkheid
en snelheid kwam hier in botsing met de zorgvuldige belangenafweging die het gemeentebestuur
nastreefde.
Het tempo kwam pas echt in gevaar door de inwerkingtreding van de WRO in 1965, het
derde en belangrijkste obstakel voor de publiek-private samenwerking en totstandkoming van Hoog
Catharijne. Door de WRO was het gemeentebestuur verplicht om bestemmingsplannen op te stellen
voor stadsdelen waar stedenbouwkundige veranderingen op komst waren. Zo ook met terugwerkende
kracht voor het plangebied van Hoog Catharijne.133 De wet verplichtte lokale overheden om burgers te
informeren en hun bezwaren in behandeling te nemen.134 Met Hoog Catharijne op de tekentafels duurden
landelijke discussies over de toekomst van de binnenstad voort en eisten burgers en hervormingsgezinde
raadsleden steeds vaker inspraak op. Deze wens tot democratisering en bedachtzaamheid straalde
onherroepelijk af op de ontwikkelingen in het stationsgebied, maar liet zich moeilijk verenigen
met de visies van Bredero. De bouwonderneming beschouwde inspraak naar eigen zeggen als een
‘modeverschijnsel’.135 De WRO was een schoolvoorbeeld van de wijze waarop Nederlandse bestuurders
maatschappelijk onbehagen trachtten te accommoderen, waarmee zij echter vooral hun eigen positie
veiligstelden.136
Aanvankelijk dachten de Utrechtse bestuurders in casu Hoog Catharijne te kunnen volstaan
met voorlichting. De raadsfractie van de PvdA had in 1967 nog op patriarchale toon gesteld dat moderne
kennisoverdracht moest ‘appelleren aan de positieve instelling en offergezindheid’ van de inwoners,
128 ‘Rapport Commissie Plannen Binnenstad Utrecht’ (15 december 1967), geciteerd in: Buiter, ‘De stad met de
mooiste maquettes’, 29.
129 M.M. Nepveu, De betekenis van Utrecht als vergader- en kongresstad (Utrecht 1964) 68-71.
130 UA, Archief Bredero, inv.nr. 226, ‘Gesprek Max Dendermonde met J. Bons, directeur van de Bijenkorf’ (22
januari 1986) 4.
131 Ibidem, inv.nr. 211, ‘Gesprek Max Dendermonde met J.A. Lucas, hoogleraar Bouwkunde’ (1 maart 1986) 25;
‘Warenhuis in Utrecht’, Bouw 26, nr. 44 (1971).
132 Buiter, Hoog Catharijne, 58.
133 Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 121.
134 Faludi en Van der Valk, Rule and order, 126-127.
135 Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces (Utrecht 1971) 47.
136 Kennedy, Nieuw Babylon, 149.
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nodig om in een goede sfeer de ‘praktische rompslomp’ van de uitvoeringsfase te doorstaan. Volgens
Harteveld kon een voorlichtingscampagne bestuurders en burgers dichter bij elkaar brengen, maar
moest deze vooral ook bijdragen aan een ‘accentuering en bewustwording’ van de plaats van Utrecht in
de toekomst.137 De wethouder begreep terinzagelegging van het bestemmingsplan voor het stationsgebied
in september 1968 als een formaliteit, maar de praktijk van democratisering bleek weerbarstiger. Het
gemeentebestuur ontving 19 bezwaarschriften. Omdat de wettelijk verplichte afhandeltermijn van drie
maanden onhaalbaar bleek, besloot het college vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen tot
maart 1969. De implicaties van de WRO waren duidelijk. Democratisering kostte tijd, en tijd was voor
Bredero geld.
In reactie op de bezwaarschriften moest Harteveld namens het college optreden als
publiekrechtelijke beschermheer van een privaatrechtelijke partij. Dit was een situatie waarvoor de
juristen bij de sluiting van het contract in 1964 al hadden gewaarschuwd. De bezwaren van burgers, allen
ongegrond verklaard, hadden betrekking op derving van inkomsten en woongenot, stedenbouwkundige
aspecten en voor het eerst ook de ondemocratische totstandkoming van het plan. Hier kwamen voor
het eerst de ‘neveneffecten’ van modernisering aan het licht, of zoals Beck het formuleert: ‘Sideeffects disrupt the normal course of institutional decision-making, undercut its rationales and lead
by such means in the direction of restructuring. They work, so to speak, like sand in the gears.’138
Volgens Beck zou het onverwachte verzet tegen grootschalige ingrepen in de samenleving, zoals die
plaatsvonden sinds de industriële revolutie, in de jaren zestig zo vaak ter discussie komen te staan dat
moderniseringsprocessen politiseerden en zich tegen zichzelf keerden.
Dit gebeurde ook in Utrecht. De bezwaarschriften richtten zich immers tegen een aantasting
van de leefomgeving. Waar Beck geen aandacht aan besteedt, is wie een reflexieve wending van
modernisering in werking stelt. Dat was hier, gelijk aan de these van Kennedy, een ambtelijke elite
die de roep om democratisering in de ruimtelijke ordening voorzag en de WRO instelde. De Utrechtse
gemeentepolitiek reageerde nog wat onwennig op het nieuwe democratisch elan. Bezwaarmakers kregen
op resolute wijze te horen dat hun protesten tot vertragingen en kostenverhogingen zouden leiden.139 De
koele afhandeling van de bezwaarschriften was gezien het enthousiasme van begin jaren zestig en de
snelheid waarmee sindsdien een padafhankelijk traject was afgelegd voor het gemeentebestuur logisch.
Ook de CPN en PSP waren nu van mening dat gedane zaken geen keer konden nemen. De PvdA was blij
verrast met de burgerzin, maar vond het ‘ondoenlijk’ en ‘onnodig’ alle bezwaarschriften te bespreken.
Bij een groots project als Hoog Catharijne moesten burgers ten langen leste vertrouwen hebben in hun
vertegenwoordigers.140 Hoewel de VVD waardering had voor de tijd die burgers in het inspraakproces
staken, moest het welslagen van Hoog Catharijne uiteindelijk de doorslag geven.141
Na afhandeling van de bezwaren bleek het uiteindelijk Bestemmingsplan Hoog Catharijne dat
in 1969 naar Gedeputeerde Staten werd verzonden een postume legitimatie van de besluitvorming tot
dusver. In stedenbouwkundig-juridisch opzicht was de belangrijkste bepaling een bouwverbod voor
de Stationswijk; inzake de toonzetting is met name de urgentie en noodzaak opvallend. Onwennig met
de assertiviteit van burgers bij een buurtoverstijgend project als een binnenstadreconstructie, scheen
137
138
139
140
141

UA, Gemeenteblad, Handelingen van 19 januari 1967, 6-7.
Beck, Bonss en Lau, The theory of refexive modernization, 14.
UA, Gedrukte Verzameling 1969, nr. 34, ‘Bestemmingsplan Hoog-Catharijne’ (10 februari 1969) 2-34.
UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 413-414.
Ibidem, 415.

82

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978

Afbeelding 6:
Hoog Catharijne in
aanbouw (begin jaren
zeventig)

de terinzagelegging van het bestemmingsplan in de ogen van sommige Utrechters eerder repressieve
tolerantie dan een oprecht democratisch streven. De schijn was gewekt dat de volksvertegenwoordigers
inmenging duldden, mits deze niet tot daadwerkelijke beïnvloeding van de besluitvorming zou leiden.
Tegelijk met de indiening van het bestemmingsplan leverde Bredero in 1969 de eerste
planonderdelen op en naderde de landing van Hoog Catharijne op het Vredenburg. De oude
Jaarbeurshallen op dit plein verhuisden naar de westzijde van het station, waardoor extra ruimte
vrijkwam in het plangebied. Deze onzekerheid over een centrale locatie zou grote gevolgen hebben voor
het verdere verloop van de besluitvorming.142 Uit voorgaande discussies over het Basisplan van Kuiper, de
exacte planinvulling en de bezwaarschriften naar aanleiding van het Bestemmingsplan Hoog Catharijne
blijkt dat de vernieuwing van de Utrechtse binnenstad niet zo soepel tot stand kwam als de publiekprivate consensus uit de eerste helft van de jaren zestig had gesuggereerd. De doortastendheid van
Bredero demonstreert dat het lot van Hoog Catharijne niet alleen verbonden was aan de toekomst van
Utrecht, maar ook aan de bedrijfscontinuïteit van een grote bouwonderneming. Zij zette de overheid dan
ook onder druk om met eenzelfde voortvarendheid als het bedrijfsleven door te werken.143
De betwiste maar kwieke invulling van het plangebied duidt op een proces van
padafhankelijkheid. Dit speelt een belangrijke rol bij de accommodatie van moderniseringsprocessen.
Volgens deze theorie laat het begin van een besluitvormingsproces zich kenmerken door een relatieve
openheid van actoren voor verschillende ideeën, met een verscheidenheid aan alternatieve uitkomsten.144
Iedere stap richting eindresultaat maakt de weg terug echter kostbaarder, in zowel financieel als politiek
opzicht.145 Met de allereerste bespreking van het plan Hoog Catharijne had de gemeentepolitiek een

142 Zie voor meer aandacht over de invloed van de gebouwde omgeving op besluitvorming en sociale actie:
Gieryn, ‘What buildings do’, 39.
143 Harvey, ‘From managerialism to entrepreneurialism’, 6.
144 Pierson, ‘Not just what, but when, 75.
145 Ibidem, ‘Increasing returns, 252.
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padafhankelijk traject ingezet, waarin iedere toezegging, bespreking en studiereis de totstandkoming
van het complex en demping van de singels waarschijnlijker maakte.
In een traject van padafhankelijkheid wegen de eerste beslissingen het zwaarst en blijven vroeg
op gang gekomen ontwikkelingen tenderen in de richting van het eindresultaat.146 Vanuit deze theorie
bezien is het logisch dat alternatieve ringwegplannen bij voorbaat gedoemd waren om te mislukken.147
Juist de gebouwde omgeving is door de ruimtelijk gefixeerde en financieel kostbare ontwikkelingen
gevoelig voor padafhankelijkheid.148 Een oningevulde hoek van het plangebied van Hoog Catharijne, het
Vredenburg, zou deze padafhankelijkheid doorbreken en bleek uiteindelijk het begin van de omslag in
het denken over de toekomst van de Utrechtse binnenstad.
De Vredenburgkwestie (1969-1970)
Tegelijk met de eerste fysieke manifestaties van Hoog Catharijne ontstond eind jaren zestig een nieuwe
visie op de Utrechtse binnenstad. Geestelijk vader was architect Herman Hertzberger, die vanaf zijn
allereerste bemoeienissen met de Utrechtse binnenstad op grote steun kon rekenen van een kritisch
gezelschap van lokale middenstanders, monumentenbeschermers en activistische jongeren. Het jaar
1970 markeert het ontstaan van een vertoog dat concurreerde met de technocratische daadkracht
en allure van Bredero. De conceptie van het Muziekcentrum demonstreerde dat de toekomst van de
binnenstad niet per definitie in kantoorwerk en massaconsumptie hoefde te liggen.
Het Muziekcentrum was meer dan een stedenbouwkundig alternatief. Uit het concept sprak een
radicaal andere beleving van de gebouwde omgeving, die zowel democratisch tot stand moest komen
als democratisering moest bevorderen. In reactie op het ontluikend onbehagen in de stad presenteerde
het college in april 1970 de discussienota Kernbeeld, die brak met het beleid uit het Basisplan (1965)
en onder andere bedoeld was om de onvrede te kanaliseren die was ontstaan naar aanleiding van
het Bestemmingsplan Hoog Catharijne (1969). Deze paragraaf zal aantonen hoe de discussie over het
Vredenburgplein, als stedenbouwkundige schakel tussen Hoog Catharijne en de binnenstad, een
instigator van verzet en kantelmoment bleek in zowel de verhoudingen tussen gemeentebestuur en
Bredero als het denken over de vormgeving van een moderne binnenstad.
De Vredenburgkwestie zou zich toespitsen op drie aanverwante thema’s: publieke ruimte,
verkeer en democratie. Architectuurhistoricus Fred Feddes (geen familie) maakt onderscheid tussen
een visie op de stad als een routinematige, technisch en sociaal geraffineerde metropool versus een
visie op de stad als verblijfplaats met ruimte voor individualiteit, verscheidenheid en interactie.149 In
bestuurskundig opzicht was Hoog Catharijne in 1970 misschien alweer ‘ouderwets’, maar vanuit een
stedenbouwkundig perspectief was het complex een hybride vorm van deze twee vertogen van de
moderniteit. Het alternatief van Hertzberger en de actiegroepen die hem ondersteunden was vanuit een
politisering van de neveneffecten van maatschappelijke modernisering ontstaan, waarin de ervaring van
publieke ruimte centraal stond.150 De architect bood met het Muziekcentrum als ‘stedelijke huiskamer’
een sociaal-cultureel een alternatief voor de verbindingsweg die door gemeentebestuur, Kuiper en
146 Mahoney, ‘Path dependence, 510-511.
147 Blijstra, 2000 jaar Utrecht, 305; UA, Archief vereniging oud-Utrecht, inv.nr. 288, ‘Rapport inzake ontwerp
van een rondweg om de oude stad Utrecht contra de singeldempingsplannen’ (1966).
148 Rast, ‘Critical junctures’, 396; Hommels, Unbuilding cities, 10.
149 F. Feddes, 1000 jaar Amsterdam: Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (Bussum 2012)
294-297.
150 Beck, ‘The reinvention of politics, 6.
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Empeo voorzien was op het Vredenburg. Opvallend is dat Hertzberger de binnenstad hiermee aanduidde
met hetzelfde begrip als de Rotterdamse verkeerskundige. Over de inrichting van de huiskamer dachten
beide experts echter radicaal anders.
Hertzberger gaf een nieuwe lezing van de oude stad, waar hij met een nieuw vocabulaire
nieuwe betekenissen aan gaf. Dit was een vertoog van vitaliteit en diversiteit, maar dan wel in een
bestaande, organisch gegroeide omgeving.151 Aanvankelijk stond Hoog Catharijne in de perceptie van de
Utrechtse bestuurders en burgers voor daadkracht, visie en durf, maar de sympathie die Hertzberger
zou krijgen demonstreert dat de kernwaarden van een nieuw vertoog omstreeks 1970 op democratisch
niveau verschoven richting kritisch denken en inspraak. De stabiliteit van de samenwerking tussen
Bredero en gemeentebestuur kwam hierdoor onder druk te staan, waarbij de coalitie voor het eerst haar
noodzakelijkheidsvertoog moest verdedigen in plaats van louter uitdragen.152
Dit was vooral dankzij de aanvallende houding van zowel Hertzberger als de burgers die zijn
conceptie steunden. Utrechtse architectuurcritici hadden in de jaren zestig wel eerder opgeroepen tot
meer ‘sfeer, leefbaarheid en gezelligheid’ in de ontwerpen voor Hoog Catharijne, maar Hertzberger was
de eerste die deze begrippen daadwerkelijk dacht te kunnen omzetten in ontwerp.153 In tegenstelling tot
de bewering van Buiter en Hommels dat het complex rond 1970 haaks kwam te staan op nieuwe ideeën
over de stad als ontmoetingsplaats, blijkt uit de Vredenburgkwestie dat Bredero evenzeer ontmoetingen
wilde entameren als haar tegenstanders, met dit verschil dat eerstgenoemden hiervoor uitgingen van een
consumptief-zakelijke context en laatstgenoemden een sociaal-culturele context prefereerden.154
Opvallend in de receptie van het Muziekcentrum was hoezeer de noties van huiselijkheid
en gezelligheid zowel burgers als bestuurders behaagden. Nadat de Jaarbeurshallen het Vredenburg
hadden verlaten, was in 1966 het besluit genomen om op het Vredenburg grenzend aan Hoog Catharijne
een concertzaal te verwezenlijken. In 1968 was de Initiatiefgroep Muziekcentrum ontstaan, een groep
Utrechtse musici die zich inzette voor een conceptie gemodelleerd naar gemeenschapscentrum de
Meerpaal in Dronten.155 Mogelijk als compensatie voor de afwijzing van bezwaarschriften toonde het
gemeentebestuur zich snel ontvankelijk voor dit idee. De vraag was wie invulling mocht geven aan
het programma van eisen van de nieuwe concertzaal. Nadat de architecten Piet Dingemans en Frank
van Klingeren waren afgehaakt, werd in mei 1968 besloten om de toen 53-jarige Sjoerd Wouda en
35-jarige Herman Hertzberger beiden een ontwerp te laten maken.156 Het tweetal nam het idee van een
‘muziekcentrum’ als uitgangspunt en presenteerde in 1969 een multifunctioneel complex dat vrijwel het
gehele Vredenburg omvatte. De pers was enthousiast over deze conceptie.157
Het idee van een Muziekcentrum bleek echter moeilijk te integreren met de visie van Bredero.
Enerzijds nam het ontwerp van Hertzberger en Wouda het zicht op Hoog Catharijne weg, anderzijds
overschreden de architecten de rooilijnen van het vastgestelde Bestemmingsplan Hoog Catharijne dat
151 Mommaas, Moderniteit, 93.
152 B. Vermeijden, Stadsvernieuwing ’66-’96. Dynamiek in het beleidsdenken: De transformatie in het
beleidsvertoog over verstedelijking en huisvesting (Delft 1997) 17.
153 ‘Hoog Catharijne: Geef ook de architecten een stem’, in: Kunst in Utrecht 1, nr. 11 (1962) 173-177, 173.
154 Buiter, Hoog Catharijne, 63; Hommels, Unbuilding cities, 42.
155 M. van den Bergen en P. Vollaard, Hinder en ontklontering: Architectuur en maatschappij in het werk van
Frank van Klingeren (Rotterdam 2003) 100.
156 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16548, ‘Verslag van de gecombineerde vergadering
van de Culturele Commissie en de Commissie voor Openbare Werken en Volkshuisvesting’ (4 juli 1968) 1015.
157 ‘Muziekcentrum’, Utrechtsch Nieuwsblad, 3 oktober 1968; ‘Er is nog tijd, er is nog visie’, Utrechtsch
Nieuwsblad, 4 oktober 1968.
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het gemeentebestuur juist had ingediend bij Gedeputeerde Staten. Kiezen voor Hertzberger betekende
een nieuw bestemmingsplan en dus vertraging. Om toch tot een zinvolle combinatie tussen de twee
visies op de moderne binnenstad te komen, stelde het gemeentebestuur de 62-jarige architect Alexander
Bodon aan als supervisor.158 Terwijl Harteveld met deze interventie trachtte te bemiddelen, zouden
de verhoudingen tussen Hertzberger en Bredero snel op scherp komen te staan. Wouda achtte een
Muziekcentrum in de ‘harde wereld van verkeer en commercie’ onmogelijk en haakte al snel af, waarna
de bouwonderneming Catharijne-architect Spruit naar voren schoof als partner. Tot ontsteltenis van De
Vries en Feddes hield hun eigen architect echter vast aan de conceptie van Hertzberger.159
De belangrijkste reden dat de vertogen van Bredero/Empeo en Hertzberger botsten laat zich
samenvatten als een contrast tussen controle en spontaniteit, koelbloedigheid en emotie.160 Volgens
de architect waren niet passer en liniaal, maar oren en ogen zijn belangrijkste gereedschappen. Zijn
collega-architecten zouden zich te vaak in dienst stellen van een ‘repressief systeem’, dat burgers tegen
elkaars ‘grilligheden’ wilde beschermen en afstand prefereerde boven verweving: ‘Daarom heerst overal
de angst voor wanorde, rommel en het onverwachte […] Alles schijnt tegenwoordig gereglementeerd
en kwantificeerbaar te moeten zijn, opdat het zo totaal mogelijk te beheersen is.’ Dit zou leiden tot
een ‘onherbergzame’ en ‘onmenselijke’ architectuur, ‘waarin niemand zich werkelijk thuis voelt, en
ieder buitenstaander is; het is een niemandsland waar niemand zich aan kan onttrekken, maar waarbij
niemand werkelijk betrokken is; een wereld van vervreemding.’161 Voor de totstandkoming van spontane
en vrijblijvende contacten zouden voetgangers de mogelijkheid moeten krijgen tot inbezitneming van de
publieke ruimte, terwijl Bredero juist gebaat was bij snelle doorstroom en circulatie.162 Immers, hoe meer
consumenten langs de winkels trokken, hoe hoger de omzetten.
Utrecht was niet de enige stad waar de architectuur van structuralisten als Hertzberger in de
jaren zeventig een antwoord was op de functionalistische architectuur van de jaren zestig, maar wel
de eerste. De structuralisten waren een groep architecten die streefde naar een gebouwde omgeving
als weerspiegeling van sociale structuren en archetypisch menselijk gedrag. Dit uitgangspunt sloot
wonderwel aan bij zowel de institutionele overgang van eind- naar procesplanning als de sociale en
stedenbouwkundige kritiek van buurtbewoners, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstond
voor de starre binnenstadreconstructies. Zonder te willen vervallen in compromisloze behoudzucht
was conservering voor deze architecten een uitgangspunt, of zoals Hertzberger het formuleerde: ‘De
stad is een instrument dat zich door steeds weer anderen steeds weer opnieuw laat bespelen, daarbij
voortdurend van gezicht veranderend, maar toch steeds zichzelf blijvend.’163
De Utrechtse gemeenteraad bleek gegrepen door het idee dat publieke ruimte niet alleen
consumptiegedrag kon conditioneren, maar ook tot sociaal-culturele verlichting kon leiden. Tijdens een
eerste raadsvergadering over de toekomst van het Vredenburg stelde de PvdA-fractie op 20 februari
158 UA, Gedrukte Verzameling 1969, nr. 33, ‘Voorbereiding stichting concertzaal op het Vredenburg’ (11
februari 1969) 6; M. Kloos, Alexander Bodon: architect (Rotterdam 1990) 14; T. Claassen, A. Bodon (19061993): Lichtheid en transparantie – architectuur als dienend ambacht (Rotterdam 2001) 26.
159 Buiter, Hoog Catharijne, 63.
160 T. Etzemüller, ‘Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kopfes: Eine einleitende Skizze’ in: Ibidem
(red.), Die Ordnung der Moderne: Social Engineering im 20. Jahrhundert (Bielefeld 2009) 11-39.
161 ‘Huiswerk voor meer herbergzame vorm’, Forum 24, nr. 3 (1973).
162 Het gedachtegoed van Hertzberger was sterk verwant met het werk van contemporaine denkers als Jane
Jacobs, Hans Paul Bahrdt en Alexander Mitscherlich. Zie: Jacobs, Dood en leven, 85-108, 106; Bahrdt, Die
moderne Großstadt, 30-34; Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit, 9-27.
163 H. Hertzberger, ‘Enige stellingen over stadsvernieuwing: het werkgebied van de architect’, in: W. Albeda
(red.), Nederland en de grenzen aan de groei (Utrecht 1975) 87-88, 88.
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1969 dat de conceptie van Hertzberger paste bij landelijke ontwikkelingen in het politieke, kerkelijke
en zakelijke domein: ‘…het integreren, het steeds verwevener [sic] en ingeweven zijn van activiteiten
en gedachten, is een typisch kenmerk van deze tijd.’164 In soortgelijke bewoordingen constateerde de
CHU dat het dagelijks en cultureel leven steeds vaker in open verbinding stonden met elkander.165 Beide
raadsfracties leken zich met deze uitspraak bewust van de juist aangevangen ontzuiling.166 Het nieuwe
concertgebouw mocht naar mening van de PvdA geen statussymbool zijn en moest een plek worden voor
een ‘plezierige avond uit’ waar de burger ‘heel gewoon kan doen, ongedwongen zichzelf kan zijn, alleen
of met anderen.’167 De CPN zag eveneens een direct verband tussen ruimte en gedrag:
Het gaat er niet alleen om het gezicht van de stad voor de toekomst te bepalen, maar ook hoe
de burgerij in de toekomst zal kunnen leven in de stad. Het is een moeilijke zaak om zich een
toekomstbeeld voor ogen te stellen, doch de ontwikkelingen geven duidelijk te zien, dat er bij
jong en oud een grote behoefte bestaat aan ontmoetingscentra in de open lucht.168
Aangespoord door deze aanmoediging en ter bevordering van spontane ontmoetingen presenteerden
Hertzberger en Spruit in het najaar van 1969 een aaneengeschakelde, trapsgewijs oplopende bebouwing
die het zicht op Hoog Catharijne goeddeels ontnam. In de toelichting klonk voornamelijk het
stemgeluid van Hertzberger. Het Muziekcentrum moest ‘transformator en katalysator’ zijn tussen
het ‘getransplanteerde’ weefsel van Bredero en de fijnmazige delta van de oude binnenstad, met het
Vredenburgplein als huiskamer voor ‘de vrije ontplooiing van 276.000 Utrechters’.169
Met deze uitspraak zette de architect Hoog Catharijne weg als een artificieel, wezensvreemd
product, en presenteerde hij zijn eigen ontwerp als een authentieke en oorspronkelijke vondst. Hiermee
appelleerde hij aan de smaak van de stadsmens die tijdens de naoorlogse suburbanisatiegolf was
gebleven, en aan die van de eerste jonge terugkeerders naar de stad. Zoals Zukin stelt: ‘The desire for an
authentic urban experience began as a reaction to the urban crisis of the 1960s.’170 Hierbij moet worden
opgemerkt dat Nederlandse binnensteden altijd een zekere mate van functiescheiding hebben gekend,
en dat zijn idealen getuige de unieke scheppingsdrang van Empeo niet authentieker was dan die van
projectontwikkelaars.
Het vertoog van Hertzberger over publieke ruimte was nauw verwant aan het tweede thema
waar de Vredenburgdiscussie zich op zou toespitsen: de negatieve ervaring van het toegenomen
autoverkeer in de Utrechtse binnenstad. De architect keerde zich tegen de vierbaansweg die Kuiper
op het Vredenburg had ingetekend in het Basisplan (1965). Deze verkeersader, tussen Jakobsstraat
en Mariaplaats, zou gepaard gaan met forse doorbraken in de binnenstad. Hertzberger wenste deze
weg onder de grond te brengen.171 Volgens het college was een bovengrondse ligging, onderdeel van
alle tot dusver gepresenteerde binnenstadplannen, echter onmisbaar voor bevoorrading van de lokale
164
165
166
167
168

UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 391.
Ibidem, 396.
A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Haarlem 1990) 204.
UA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1969, 391-392 en 399.
UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 16549, ‘Verslag van de gecombineerde vergadering
van de Culturele Commissie en de Commissie voor Openbare Werken en Volkshuisvesting’ (12 juni 1969) 6.
169 H. Hertzberger en K.F.G. Spruit, Schemaplan Vredenburg en Achter Clarenburg (Amsterdam 1969).
170 S. Zukin, Naked city: The death and life of authentic urban places (New York 2010) 4.
171 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr 16080, ‘Brief college aan commissie voor openbare
werken en volkshuisvesting, culturele commissie en commissie voor verkeerszaken’ (23 december 1969).
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middenstand en verkeerscirculatie. Nadat Hertzberger in december 1969 te kennen was gegeven binnen
de lijnen te moeten kleuren, dreigde de architect met terugtrekking. Dit was een provocerende zet ter
obstructie van grootschaligheid, die hij een jaar later herhaalde in de Nieuwmarkt, zij het dat hij in
Amsterdam het verkeer niet onder maar boven het maaiveld wilde leiden.172 De auto mocht hoe dan ook
niet in het domein van de voetganger verkeren.
De sabotageactie van Hertzberger leidde in januari 1970 tot teleurstelling bij het
gemeentebestuur en woede bij Bredero. Feddes riep het college op om onverkort het bestemmingsplan
van 1969 te handhaven.173 Hoewel het Muziekcentrum geen onderdeel uitmaakte van het contract, was
Feddes bezorgd over de bouwvertragingen die uit samenwerking met Hertzberger zouden voortvloeien.
Het beslissingsrecht over het Vredenburg moest voorbehouden blijven aan gemeentebestuur en de
projectontwikkelaar.174 Vink, die toezicht hield op de architectonische conceptie van Hoog Catharijne,
zag niet in hoe het Muziekcentrum bijdroeg aan de gewenste uitwisselingsmogelijkheden en sfeer in
het gebied tussen winkelcentrum en binnenstad. De stedenbouwkundige noemde het ‘brutalisme’ in
het voorstel van Hertzberger eerder een bedreiging dan een verrijking van de leefbaarheid.175 Hij wilde
onder geen beding samenwerken met de ‘kleine Bhagwan’, een kwalificatie waarmee Hertzberger
mystiek-populistische kwaliteiten kreeg toegeschreven.176 Directeur Publieke Werken Hogendoorn en
stedenbouwkundige Kuiper waren in principe niet tegen Hertzbergers Muziekcentrum, wel tegen een
belemmering van het verkeer op hun verbindingswegen.177
In deze reacties komt het derde thema in de Vredenburgdiscussie naar voren: democratie. Het
hoeft gezien de wijze waarop Hertzberger inspeelde op de ontluikende ontevredenheid over Bredero
en zijn noties van massaontplooiing niet te verbazen dat actiegroepen direct zijn kant kozen. Dankzij
het Muziekcentrum als stedenbouwkundig alternatief verliep de mobilisatie en politisering in Utrecht
sneller dan in Amsterdam en Den Haag. De tegenstanders van de binnenstedelijke verbindingsweg
waren als vanzelfsprekend voorstanders van het Muziekcentrum en namen vanaf begin 1970 razendsnel
hun posities in. De onvrede over de afhandeling van het bestemmingsplan kwam tot ontlading.
Naast de Initiatiefgroep Muziekcentrum waren in de tweede helft van de jaren zestig een aantal
andere groepen burgers zich gaan hardmaken voor de conceptie van Hertzberger. Naar aanleiding
van de stuurse reacties van Bredero-vertegenwoordigers eiste de ‘Raad voor Jeugd en Jongeren’ in
januari 1970 inzage en inspraak in de samenwerkingsovereenkomst tussen de bouwonderneming en het
gemeentebestuur. In een protestbrief aan Gedeputeerde Staten riepen de jongeren op om behandeling
van het bestemmingsplan onmiddellijk te staken.178 De winkeliersvereniging Actiegroep Vredenburg
wees het college erop dat het voetgangersvriendelijke en ‘gezellige’ plan van Hertzberger alleen maar lof

172 H. Hertzberger en B. Delmee, ‘Herziening bestemmingsplan’ Forum 22, nr. 4 (1970) 28-35.
173 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief aan college inzake Muziekcentrum’ (5
januari 1970).
174 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inv.nr. 9364, Commissie Hoog Catharijne Generaal, ‘Notulen
van de vergadering’ (9 april, 29 mei en 4 september 1969).
175 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief H.T. Vink aan T. Harteveld inzake plan
Hoog Catharijne, gedeelte Vredenburg – Achter Clarenburg’ (2 maart 1970) 4.
176 UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur
Bredero’ (2 oktober 1985) 62.
177 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 16080, ‘Brief aan college inzake bebouwing
Vredenburg’ (10 februari 1970) en ‘Brief aan college’ (11 februari 1970).
178 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr 15923, ‘Brief Raad voor Jeugd en Jongeren Utrecht
aan college inzake situatie rond bestemming muziekcentrum’ (28 januari 1970).
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kreeg toegezwaaid.179 Dit enthousiasme kreeg met de oprichting van een lokale D’66-fractie onder leiding
van de 38-jarige schrijver Jan Terlouw ook politieke consequenties. De partij verklaarde zich solidair
met het idee van een Muziekcentrum, dat ‘cultuur kon ontdoen van een negentiende-eeuws aura van
exclusiviteit en verhevenheid’.180
De koerswijziging in het denken over de toekomst van de binnenstad en met name de
rol die burgers hierin speelden stond niet op zichzelf. Tijdens de Vredenburgkwestie trad de
hervormingsgezinde Jaap Barentsen aan als chef Stadsontwikkeling, die samen met Harteveld op
zoek ging naar een manier om het publieke onbehagen te kanaliseren.181 Terwijl actiegroepen en
raadsleden van D’66 een coalitie vormden rondom het Muziekcentrum, lanceerden de wethouder en zijn
hoofdambtenaar in april 1970 de discussienota Kernbeeld. De titel laat zich verklaren door het belang
dat Harteveld hechtte aan het beeld dat Utrechters hadden van hun binnenstad, waarover hij graag met
ze in discussie zou gaan. Concreet hield Kernbeeld vast aan de verkeersmaatregelen, maar binnen de
singels moesten functiemenging, behoud en uitbreiding van de woongelegenheid voorop komen te staan.
Opvallend is de voorstelling van de binnenstad als een plek waar de bezoeker doelloos kon verdwalen in
het stadsgewoel:
[De stad is] een snijpunt van menselijke lijnen, gebied van permanente ontmoeting, polaire
spanning, differentiatie, specialisatie en individualisatie, een brandpunt van cultuurdynamiek,
een levend organisme, dat groeit en bloeit en voortdurend verandert. […] De city moet
interessant zijn en boeiend: men moet er niet alleen gericht maar ook ongericht kunnen
recreëren, kunnen kijken en vergelijken, kortom het stadshart moet sfeer hebben en de bezoeker
langer vasthouden dan hij tevoren zelf noodzakelijk achtte.182
Hoewel het doel van Hoog Catharijne misschien hetzelfde was, gebruikten Harteveld en Barentsen
hier een nieuwe terminologie, waarin een stedelijke ervaring centraal stond.183 In plaats van de
feiten en cijfers uit het Plan Hoog Catharijne (1962) ging het nu om een zintuiglijke ervaring van het
grotestadsleven, die zich bovendien niet beriep op een ver toekomstbeeld maar op een alledaagse
chaos en realiteit.184 De toonzetting van Kernbeeld sloot opvallend goed aan bij de conceptie van het
Muziekcentrum. Harteveld en Barentsen bleken een tweesporenbeleid uit te zetten: democratisering
en behoud in de binnenstad, eerbiediging van het contract met Bredero in het plangebied van Hoog
Catharijne.
Dit laatste betekende echter wel annulering van het Muziekcentrum. Nadat Hertzberger te
kennen was gegeven dat de verbindingsweg hoe dan ook onderdeel moest zijn van het Vredenburgplan,
gooide hij in het voorjaar van 1970 de handdoek in de ring. Harteveld gaf supervisor Bodon en Spruit
hierop opdracht om binnen een maand met een aangepast ontwerp te komen voor een concertzaal, met
instandhouding van de verbindingsweg.185 Hiernaast organiseerde de wethouder op 23 juli 1970 een
179 Ibidem, ‘Brief Aktiegroep Vredenburg aan gemeenteraad’ (20 februari 1970).
180 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 15923, ‘Open brief aan gemeenteraad’ (30 januari
1970).
181 Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 30.
182 Gemeentebestuur Utrecht, Kernbeeld: Discussienota over de oude stad (Utrecht 1970) 5; 6.
183 Boomkens, Een drempelwereld, 21.
184 Heynen, Architectuur en kritiek van de moderniteit, 20.
185 Bodon-Spruit Architekten, Bebouwingsstudie Vredenburg Utrecht (Amsterdam 1970).
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openbaar gehoor over de Vredenburgkwestie, waarmee hij de actiegroepen tegemoet wilde komen. Tot
zijn ergernis eisten de boze burgers hier uitleg over het vertrek van ‘hun’ architect en de gebrekkige
werking van de lokale democratie.186 Het was tijdens deze bijeenkomst dat de Raad voor Jeugd en
Jongeren en winkeliersverenigingen Actiegroep Vredenburg en Centrum Utrecht zich onder leiding
van de 33-jarige socioloog en Nieuw Linkser Marcel van Dam organiseerden in het Comité Binnenstad.
Aanvankelijk kwalificeerden Harteveld en zijn ambtenaren de actiegroepen nog als ‘ongenuanceerd,
onkundig, emotioneel, elitair en intolerant’, maar hun rol was vanaf de zomer van 1970 moeilijk te
negeren.187
De ophef kondigde een nieuw momentum aan in Utrecht, waarbij de Vredenburgkwestie
directe consequenties had voor de lokale politiek. Tot de raadsverkiezingen van juni 1970 maakte het
complex geen onderdeel uit van partijprogramma’s of verkiezingscampagnes.188 Na de discussies over
het Vredenburg echter kozen de Utrechters voor partijen die zich aan de kant van Hertzberger en dus
tegen Bredero hadden geschaard. Hoewel Harteveld kon aanblijven, trad in september 1970 een nieuwe
raad aan met vier zetels voor nieuwkomers D’66 en twee voor de Politieke Partij Radikalen (PPR).189
Stadsontwikkeling stond vanaf dit moment gelijk aan stadspolitiek, waarin Hoog Catharijne het centrale
thema was.
Het nieuwe college bestond naast PvdA en KVP nu ook uit D’66 en VVD. Met de landelijke
samenwerking tussen PvdA, PSP en PPR in een Progressief Akkoord (PAK) bleef de versplintering
van het lokaalpolitieke landschap enigszins beperkt. Belangrijkste doelstelling van het PAK was
herverdeling van welvaart en macht door ontwikkeling van ‘nieuwe democratische structuren’.190 In
het collegeakkoord stelde de Utrechtse afdeling van het PAK dat een menswaardiger bestaan, slechting
van bestaande machtsverhoudingen en democratisering voorop moesten staan in Utrecht, waarmee
in de lokale politiek ‘duidelijkheid’ en ‘bewustwording’ voorop zouden komen te staan. Inspraak was
een recht, en betekende niet alleen meepraten, maar ook meedenken, meebeslissen en meedoen.191 Deze
idealen stonden natuurlijk lijnrecht tegenover de visies waarop Hoog Catharijne gestoeld was.
De ontwikkelingen volgden elkaar in 1970 snel op. Tijdens de raadsbehandeling van de
Vredenburgkwestie op 1 en 2 oktober kwam het PAK pal tegenover Harteveld en daarmee een
eigen partijlid te staan. Volgens het politieke samenwerkingsverband mocht de invulling van het
Vredenburg zich niet laten kenmerken door ‘prestigekwesties, technocratisch denken en kapitalistische
overwegingen’. De verbindingsweg was voor de binnenstad een gevaarlijk, afscheidend en verstikkend
element, en het concertgebouw van Bodon en Spruit, waartoe Harteveld opdracht had gegeven na het
vertrek van Hertzberger, een terugkeer naar het verleden.192 Het Muziekcentrum daarentegen was een
‘fantastische reis naar een nabije toekomst’.193 Volgens D’66 zou Hertzberger voetgangers niet langer
als ‘consumerend vee’ beschouwen, maar als mensen met een vrije wil. Voor een open en informeel

186 UA, Gedrukte Verzameling 1970, nr. 258, ‘Stichting muziekcentrum op het Vredenburg, bijlage 19a: Verslag
Openbaar Gehoor’ (23 juli 1970).
187 Wilbrink, De analyse van een besluitvormingsproces, 102.
188 Ibidem, 47.
189 Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 36.
190 W. Klaassen, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP 1966-1977 (Alphen aan den Rijn
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191 UA, Archief Partij van de Arbeid, inv.nr. 205, ‘Ontwerpprogram Progressieve Concentratie Utrecht’ (zonder
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cultuurpodium dat vijftig tot honderd jaar meeging mocht een jaar vertraging in de bouw van Hoog
Catharijne geen verschil maken.194
Deze commentaren laten zien hoe snel het vertoog van Bredero aan overtuigingskracht
had ingeboet. In plaats van een consumptieparadijs gaf in 1970 een cultuurpaleis de maat aan van
de toekomst. Harteveld moest toegeven dat deze toenemende spanning tussen welvaart en welzijn
onvoorzien was ten tijde van de contractsluiting met Bredero, maar dat het college verplicht was
afspraken na te komen en samenwerking met Hertzberger door diens ‘eigenzinnigheid’ onmogelijk
was.195 De wethouder worstelde zichtbaar met het opkomende verzet. De raad moest volgens hem
voorkomen dat de hardste schreeuwers, waarmee hij doelde op het kersverse Comité Binnenstad, altijd
gelijk kregen.196 Met drie verschillende moties van afkeuring in het vooruitzicht deed hij een laatste
oproep tot realiteitszin: ‘Een ieder die het moeilijk heeft met de spanning tussen droom en daad zal
moeten kiezen. Een raadslid zal wat dichter moeten staan bij de daad dan bij de droom, al is het te hopen,
dat hij de droom nooit vergeet.’197
Hiermee schikte de wethouder zich voor de laatste keer naar de bouwschema’s van Bredero.
De raadsvergadering bleek beslissend voor de verstandhouding tussen het bouwbedrijf, de Utrechtse
bestuurders en actiegroepen. Op 2 oktober 1970 namen de raadsleden met 23 tegen 19 stemmen de motie
Freriks aan, die het plan van Bodon en Spruit en dus de verbindingsweg verwierp, handhaving van het
Muziekcentrum naar het idee van Hertzberger aanhield en het college opriep tot vervaardiging van een
nieuwe ontwerpopdracht. De nipte meerderheid laat zien hoe fragiel het vertoog van de wendbaarheid
binnen het gemeentebestuur nog was. Harteveld kon door aanname van de motie niet meer om
Hertzberger heen en vroeg hem met een nieuw ontwerp te komen. Hierin hield de architect vast aan een
gevarieerde, flexibele en beschutte publieke ruimte met groei- en krimpmogelijkheden.198
De nieuwe samenstelling van de raad lijkt op twee manieren doorslaggevend te zijn geweest
voor de terugkeer van Hertzberger. In de eerste plaats was bijna de helft van de voorstemmers van
de motie Freriks net als de indiener vrouw. In 1970 spraken mannelijke raadsleden hun vrouwelijke
collega’s, die een kwart van de raadszetels bezetten, nog altijd op patriarchale wijze toe als ‘bloemen’.
Volgens Feddes had het toegenomen aantal vrouwen in de raad geleid voor een verhoogde ‘vatbaarheid’
voor het charisma van de jonge Hertzberger.199 Hoewel het winkelaanbod van Hoog Catharijne zich
ook nadrukkelijk op het consumptiegedrag van vrouwen richtte, waren binnenstadreconstructies
aanvankelijk de schepping van een nieuwe wereld voor mannen door mannen.200 Het is dan ook niet
verwonderlijk dat juist vrouwen vaak acties aanvoerden voor het behoud van buurtgemeenschappen en
veilige leefomgevingen, en dat zij zich in de Vredenburgkwestie wilden afzetten tegen de masculiene
houding van Bredero.201
In de tweede plaats is opvallend dat het merendeel van de nieuwe raadsleden tussen de dertig en
veertig jaar oud was. Evenals bij de lancering van Hoog Catharijne kwam de vernieuwing in het denken
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Ibidem, 1065.
Ibidem, 1087.
UA, Gemeenteblad, Handelingen van 2 oktober 1970, 1105.
UA, Gemeenteblad, Handelingen van 2 oktober 1970, 1117.
UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 5675, ‘Verslag gecombineerde vergadering van de
Commissie Openbare Werken en Volkshuisvesting en Culturele Commissie’ (1 december 1971) 10-14.
199 UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur
Bredero’ (2 oktober 1985) 58.
200 Heynen, ‘De gegenderde stad’, in: M. Dings (red.), De stad (Rotterdam 2006) 275-286, 283.
201 Berman, All that is solid melts into air, 323.
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Afbeelding 7:
Muziekcentrum na
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over de toekomst van de binnenstad van een generatie dertigers, die in 1970 misschien enkele jaren
ouder waren dan de medewerkers van Empeo. De these van Righart dat de maatschappelijke conflicten
en katalyserende veranderingen van de late jaren zestig zijn te verklaren door een polarisatie tussen
vooroorlogse en naoorlogse generaties, houdt voor Utrecht dan ook geen stand.202 De Vredenburgkwestie
demonstreert eerder een botsing tussen twee vertogen over publieke ruimte, verkeer en democratie, dan
een conflict tussen twee generaties.
Terwijl bij Empeo uitsluitend jonge wetenschappers werkzaam waren, werkten bij D’66 en
Comité Binnenstad jonge politieke talenten als Terlouw en Van Dam, die het Muziekcentrum wisten
te politiseren tot een buurtoverstijgende kwestie. Zoals De Rooy stelt waren het in de jaren zestig
volwassenen die in hoog tempo veranderingen doorvoerden en een politisering van de samenleving
teweegbrachten die authenticiteit en zelfontplooiing tot ‘ernstige plichten’ maakten.203 Juist in de strijd
tegen de verbindingsweg als gemeengoed en vóór het authentieke concept van een Muziekcentrum
konden aspirant-politici als Van Dam en Terlouw zichzelf onderscheiden en ontplooien. De these
van Kennedy, waarin hij de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig toeschrijft aan de
toegeeflijke houding van politieke elites, gaat met de ambigue houding van Harteveld en de inmenging
van een marktpartij als Bredero slechts gedeeltelijk op.204
‘Een levendige discussie’ (1970-1973)
Na twee jaar felle discussie was duidelijk dat het Muziekcentrum er zou komen. Over de rest van de
binnenstad bestond echter nog veel onduidelijkheid. In Kernbeeld had Harteveld de wens uitgesproken
van ‘een levendige discussie’ over haar toekomst. Het Comité Binnenstad, het verbond van actie- en
belangengroepen dat zich had geformeerd rond de Vredenburgkwestie, nam deze uitnodiging met

202 Righart, De eindeloze jaren zestig, 17.
203 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 238-240.
204 Kennedy, Nieuw Babylon, 149.
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beide handen aan. Gelijktijdig betrad echter een vierde actor het toneel van de stadsbrede discussies.
Het zogenaamde Muurkrantcollectief was een groep anarchistische studenten die geen behoefte had
aan inspraak en opriep tot gewelddadig verzet tegen zowel Bredero als het gemeentebestuur. Vanaf
het besluit tot bouw van het Muziekcentrum in oktober 1970 tot de opening van Hoog Catharijne in
september 1973 zouden de spanningen in Utrecht een kookpunt bereiken. De discussie over de toekomst
van de binnenstad vond in deze periode niet langer uitsluitend binnen het geijkte inspraakkader plaats.
De Vredenburgkwestie had de volksvertegenwoordigers voor het eerst in contact gebracht
met kritische burgers. Het Comité Binnenstad was hun belangrijkste vertegenwoordiger. Ondanks
de koerswijziging hadden bestuurders volgens het comité nog steeds te weinig oog voor wonen,
monumentenbescherming en winkeliersbelangen.205 De stellingname van deze belangengroep was
kritisch doch pragmatisch, met respect voor het denken uit voorgaande jaren. Een compromis met
het vertoog van Bredero moest mogelijk zijn, of zoals het comité stelde over de toekomst van de
binnenstad: ‘Uitsluitend van kloostermoppen bouw je een museum en geen moderne stad die behalve
historisch geïnteresseerden ook zakenlieden perspectief biedt.’206 Mits het comité Hoog Catharijne niet
dwarsboomde stelden Harteveld en Bredero zich eveneens schappelijk op. Zo beloofde de wethouder
leegstaand gemeentebezit in de binnenstad een woonbestemming te geven, om hiermee tegemoet
te komen aan de woonwensen van ‘avontuurlijke pioniers’.207 Bredero stelde het comité zelfs een
startkapitaal voor stadsherstel in het vooruitzicht.208
Het aantal buitenparlementaire acties was sinds de Vredenburgkwestie snel toegenomen. Met
binnenstadreconstructies en kerncentrales ontwikkelde Bredero concepten die rond 1970 op steeds
meer maatschappelijk verzet stuitten. Kabouters hadden uit onvrede met de mogelijke komst van de
verbindingsweg in september 1970 het autoverkeer op het Vredenburg geblokkeerd.209 Hoewel van
een georganiseerde kraakbeweging nog geen sprake was, vonden langs het tracé van de weg in 1971
verschillende bezettingen van gemeentebezit plaats. De bezetters tekenden bovenal protest aan tegen het
verdwijnen van de menselijke schaal: ‘Het beton verhaalt van efficiëntie, koelheid en massaliteit, maar
het zwijgt als het gaat over de mens, die ermee en erin moet leven.’210
Het meest spraakmakende verzet tegen Hoog Catharijne kwam vanaf mei 1970 van de
Muurkrant, een collectief van anarchistische studenten dat het complex wilde inzetten om een
stadsbrede revolutie te ontketenen, of zoals de oprichtingsnotulen vermelden: ‘We staan voor de taak
de haat tegen de heersende klasse aan te wakkeren, een massale strijdbare solidariteit te ontwikkelen,
de massa te organiseren, tenslotte te bewapenen en een klassenoorlog te ontketenen.’211 Gezamenlijke
vijanden waren staat en bedrijfsleven, die met ‘doortrapte wetenschappelijkheid en brute kracht’ een

205 Gemeentebestuur van Utrecht, Hoe Utrecht reageerde: Reakties op “Utrecht doelbewust naar de
toekomst” (Utrecht 1972); ‘Burgers uiten kritiek op auto in binnenstad’, Utrechtsch Nieuwsblad, 23 mei 1970;
‘Kernbeeld vergeet H.C.’, Utrechtsch Nieuwsblad, 26 mei 1970.
206 UA, Archief Vereniging ‘Oud-Utrecht’, inv.nr. 289, ‘Sluipmoord op oude panden’ (zonder datum) 1-2.
207 ‘Oude stad moet weer leefbaar worden’, Het Centrum, 30 april 1970; ‘Utrecht wil wonen in city stimuleren’,
Volkskrant, 30 april 1970; ‘Utrecht gaat wonen in oude binnenstad bevorderen’, Trouw, 2 mei 1970.
208 UA, Gemeentebestuur van Utrecht, inv.nr. 5688, ‘Brief Maatschappij voor Projektontwikkeling Empeo
aan college’ (1 augustus 1973); ‘Bredero biedt huizenplan voor binnenstad aan’, Utrechts Nieuwsblad, 22
september 1973.
209 C. Tasman, Louter Kabouter: Kroniek van een beweging 1969-1974 (Amsterdam 1996) 150.
210 Voor Clarenburg 8, 10, 12: Rapport van de bewoners (Utrecht 1973) 6.
211 Ibidem.
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efficiënt onderdrukkingsapparaat zouden hebben opgebouwd.212 Anders dan het Comité Binnenstad
streefde de Muurkrant in plaats van politieke dialoog naar het antagoneren van gezagsdragers. De
redactie trachtte met koppen als ‘Bredero bedreigt Ben Bril’s broodjes’ en ‘Hoog Catharijne stoort
televisiezenders’ in te spelen op het sentiment van de hardwerkende Utrechter.213 Bredero’s ‘gulzige’
warenhuizen en parkeergarages zouden winkels in de binnenstad van hun klandizie afsnijden, waarbij
afbraak van de Stationswijk in de context van een lokale woningnood werd geplaatst: ‘In plaats van de
bijna 9.000 woningzoekenden aan een woning te helpen moeten straks honderden mensen wijken voor
het geweld van Bredero en Harteveld.’214
In reactie op de buitenparlementaire acties sprak Harteveld in 1972 van een zoektocht naar
de juiste koers voor de binnenstad, waar ‘onduidelijkheid, onzekerheid en wantrouwen’ de boventoon
waren gaan voeren.215 Terwijl de wethouder met Kernbeeld een handreiking deed naar gematigde
groepen en hij de Muurkrant zoveel mogelijk negeerde, reageerden de ambtenaren van Openbare
Werken en de experts van Bredero kritischer. Hogendoorn vond de balans teveel doorslaan naar
gezelligheid en laakte het gebrek aan realiteitszin van burgers: ‘Bedacht dient te worden dat naast
alle flexibiliteit die plannen moet kenmerken, er een tijdstip komt dat voortgegaan moet worden. Er is
een technische continuïteit, die niet uit het oog mag worden verloren.’216 In lijn met dit verweer sprak
Bredero-directeur De Vries van ‘emotionele’ discussies waarin niemand zijn hersens gebruikte.217
Hij combineerde een aperte minachting van de Nederlandse journalistiek met een uitgesproken
technocratische maatschappijvisie:
Onze openheid tegenover hen die ons regeren is onverkort. Openbaar in de zin van open voor
een ieder die daar zijn neus in wil steken zijn we niet. Onze informatie moet voldoen aan
de eisen van precisie, eisen van duidelijkheid en zó fris zijn dat de consistente lijn van het
concernbeleid te herkennen is.218
Het waren bevindingen die een decennium eerder op instemming of onverschilligheid konden rekenen,
maar opvielen nu een alternatief was ontstaan voor zijn vertoog van de noodzaak. In vaktijdschrift
Plan voerden De Vries, bestuurders en juristen begin jaren zeventig een verbeten discussie over Hoog
Catharijne. Harteveld betuigde hier voor het eerst spijt over de inflexibele samenwerking met Bredero,
maar bleef overtuigd van de meerwaarde van Hoog Catharijne. Het complex was volgens hem zowel
een waarschuwing als een triomf.219 De Vries reageerde ongemeen fel op deze bezinning: ‘Ik kan me […]
niet verdiepen in de verscheurde boezem van het gemeentebestuur; men heeft in alle openheid, rust en

212 IISG, Archief Muurkrant Utrecht (niet geïnventariseerd) (hierna: Archief Muurkrant), collectie 00913, doos
nr. 2, ‘De noodzaak tot samenwerking van de oppositie’ (december 1970) 2-3.
213 IISG, Archief Muurkrant, inv.nr. ZK64969, ‘Hoog Catharijne stoort t.v.’ en ‘Bredero-Beton’s Brabant
bedreigt Ben Bril’s Broodjes’, Muurkrant, nr. 123 (6 oktober 1972).
214 IISG, Archief Muurkrant, inv.nr. ZK64969, ‘Politie arresteert vier kabouters’, Muurkrant, nr. 18 (25 september
1970); ‘Inleiding tot afbraak van Stationsbuurt’, Muurkrant, nr. 26 (20 november 1970); ‘Hoog-Catharijne
verplettert middenstand’, nr. 57 (2 juli 1971).
215 ‘Voor duidelijkheid in binnenstad is nog een lange weg nodig’, Utrechtsch Nieuwsblad (15 januari 1972).
216 UA, Gemeentebestuur van Utrecht 1970-1989, inv.nr. 8755, ‘Beschouwingen naar aanleiding van reacties
op Kernbeeld’ (30 oktober 1970) 4.
217 ‘Utrecht wordt opgezadeld met een Wonder der Schepping’, Haagse Post, 21 april 1971.
218 ‘Bredero’s directeur dr. J. de Vries: “Snel iets doen aan binnenstad Utrecht”’, Utrechtsch Nieuwsblad, 29
mei 1971.
219 ‘Notities bij de ontwikkeling van het project Hoog Catharijne’, Plan 3, nr. 1 (1972) 30-32.
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zakelijkheid kunnen oordelen.’220 De Bredero-directeur sprak met deze woorden niet meer namens het
algemeen belang, althans niet in de ogen van het gemeentebestuur en actiegroepen.221
Met Kernbeeld was het bedoelde publieke debat over de binnenstad op gang gekomen, maar
door de niet-aflatende aanvallen van de Muurkrant, aanhoudende discussies over het Vredenburg en de
manier waarop Bredero met kritiek omging, bleef de aandacht gericht op Hoog Catharijne. De naderende
opening was in 1973 aanleiding voor de pers om de balans op te maken. In tegenstelling tot de unaniem
lovende commentaren uit de eerste helft van de jaren zestig waren de meningen nu verdeeld, waaruit
blijkt het vertoog van de wendbaarheid was gaan domineren. De grootschaligheid van Hoog Catharijne
was alweer achterhaald. De Volkskrant sprak over ‘de van God gegeven betonnen onwrikbaarheid van
Hoog Catharijne’, waarmee Utrecht zich in ‘onwetendheid, onnadenkendheid en onmondigheid’ had
ingelaten.222 Volgens NRC Handelsblad had de stad haar ziel aan de duivel verkocht.223 Het Utrechts
Nieuwsblad getuigde van meer historisch bewustzijn door te benadrukken dat niemand deze kritiek
had zien aankomen. Niettegenstaande het stemgeluid van actiegroepen was de binnenstad als geschikt
leefmilieu geen eeuwige waarheid, en ook de antikapitalistische retoriek was volgens het dagblad een
nieuw fenomeen.224 De opiniërende commentaren waren typisch voor de participerende, geëngageerde
journalistiek die begin jaren zeventig opkwam.225
In het perspectief van journalisten had Hoog Catharijne een gedaanteverwisseling ondergaan.
Dit was een terugkerend motief tijdens de totstandkoming van binnenstadreconstructies, dat Zipp als
volgt omschrijft: ‘…but then [these projects] are represented and used, and this reimagined, and so, in
a symbolic sense, rebuilt.’226 Gezien de felheid van de protesten was in het perspectief van Utrechtse
burgers hetzelfde gebeurd. De reden dat zij in verzet kwamen was niet de esthetiek of programmering
van het complex, maar de manier waarop Harteveld en Bredero zich tot hen verhielden. Hoog Catharijne
verwerd zo vanaf 1970 tot een symbool van technocratische arrogantie. Hierdoor was het publiekprivate samenwerkingsverband in een verdedigende positie gedrongen, waarbij Bredero en Harteveld
het complex zoveel mogelijk trachtten te verdedigen volgens het vertoog dat Hertzberger in Utrecht had
geïntroduceerd.227 Hier slaagden beide partijen tijdens en na de opening van Hoog Catharijne uitstekend
in. Democratisch mocht het complex dan onwrikbaar zijn, stedenbouwkundig bleek het zich uitstekend
te kunnen schikken naar de stedelijke werkelijkheid van de tweede helft van de jaren zeventig.
Aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid (1973-1977)
Met de inwerkingstelling van een fontein en een wandelgang door de binnenstad openden prinses
Beatrix en prins Claus op 24 september 1973 het magnum opus van de Nederlandse stadsvernieuwing.
Volgens het draaiboek van gemeentebestuur en Bredero moest de wandeling de symbiose tussen
220 ‘Projectontwikkelaar, wethouder en raadslid in discussie’, Ibidem, 36-39, 37.
221 De Vries was begin jaren zeventig commissaris bij Ahold, Akzo, Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken
en Scheepswerven, en lid van de Academische Raad, Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, TNO,
Centrale Plancommissie en de Utrechtse Kamer van Koophandel. Voorts beschikte hij over een eigen
limousine en jachtterrein. Zie: UA, Archief Bredero, inv.nr. 85, ‘Curriculum vitae J. de Vries’ (zonder datum)
2-3.
222 ‘De van God gegeven, in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne’, de Volkskrant, 14 juli 1973;
‘Utrecht heeft zich door Bredero laten inkapselen’, ibidem, 21 juli 1973.
223 ‘Heeft Utrecht zijn ziel aan de duivel verkocht?’, NRC Handelsblad, 22 september 1973.
224 ‘Gevoelens van onlust’, Utrechts Nieuwsblad, 21 september 1973.
225 H. Wijfjes, Journalistiek in Nederland 1850-2000: Beroep, cultuur en organisatie (Amsterdam 2004) 341.
226 Zipp, Manhattan projects, 6.
227 Vermeijden, Stadsvernieuwing ’66-’96, 17.
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Afbeelding 8:
Jan de Vries

Hoog Catharijne en de binnenstad een ceremoniële lading geven. Drieduizend demonstranten lieten
echter blijken dat hun verhouding met het complex eerder gebaseerd was op haat dan op liefde.
Muurkrantactivisten deelden namaakgeld uit en stelden het publiek in de gelegenheid dartpijlen te
gooien op portretten van Harteveld en De Vries.228 Tegelijkertijd vergaapten volgens het Utrechts
Nieuwsblad bijna honderdduizend bezoekers zich aan het fonkelnieuwe consumptieparadijs: ‘Dat het
allemaal zo groot, zo veel glimmend en vooral zo onwennig zou zijn, hadden weinigen verwacht. De
meesten wisten nog niet zo goed raad met “het ding”.’229 Het protest kon hierbij op weinig bijval rekenen.
Een journalist tekende reacties op als ‘Ja, wat mot je nou, het staat er toch?’ en ‘Het is misschien wel niet
zo mooi, maar eerst stond er nog iets veel lelijkers.’230
Om kritiek van actiegroepen als de Muurkrant voor te zijn, deed stedenbouwkundig supervisor
Vink in een themanummer van het Utrechts Nieuwsblad opvallend veel moeite om het volkse karakter
van het complex en de verbondenheid met de binnenstad te benadrukken. Hij noemde het een plek voor
‘jan en alleman’.231 Na de daad van consumptie konden bezoekers zich in bioscoop of theater laven aan
vermaak ‘zonder toestanden voor de happy few’.232 Gelovigen en ongelovigen konden ongeacht hun
kerkelijke gezindte in het stiltecentrum dichter tot God of zichzelf komen.233 Palmbomen, tropische
vogels en marmer moesten buiten naar binnen brengen en een sfeer van intimiteit en veiligheid
oproepen, bewaakt door particuliere beveiligers met beschikking over het eerste cameratoezichtsysteem

228 IISG, Archief Muurkrant Utrecht, inv.nr. ZK64969, ‘Jongens, ’t was geweldig!’, Muurkrant, nr. 174 (28
september 1973).
229 ‘Tienduizenden vergapen zich aan Hoog Catharijne’, Utrechts Nieuwsblad, 25 september 1973.
230 Ibidem.
231 ‘Op het Vreeburgplein moet iets leuks voor jan-en-alleman komen’, Utrechts Nieuwsblad, 22 september
1973.
232 ‘Smikkelen en smullen met een filmpje of klein theater toe’, Utrechts Nieuwsblad, 22 september 1973.
233 ‘In stiltecentrum kan iedereen hart luchten’, Het Utrechts Nieuwsblad, 22 sept 1973.
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Afbeelding 9:
Hoog Catharijne na
oplevering

van Nederland.234 Hoog Catharijne was in deze voorstelling eerder een plek waar de burger persoonlijk
levensgeluk kon vinden dan een efficiënte machine voor consumptie en dienstverlening, zoals Bredero
het complex begin jaren zestig nog presenteerde.235 Middenstanders toonden zich bewust van de
gemengde gevoelens in de stad, of zoals een advertentie van Claudia Sträter deze verwoordde: ‘Ondanks
onze fantastische nieuwe vestiging in groots Hoog Catharijne, blijven wij óók de Oude Gracht trouw!’236
In de jaren na de opening gingen belangen- en actiegroepen hun eigen weg. Het Comité
Binnenstad hief zichzelf in het voorjaar van 1975 op.237 De meeste doelen waren bereikt, met als
belangrijkste wapenfeiten een zetel in een binnenstedelijke adviesraad en de totstandkoming van één
van de grootste voetgangersgebieden van Nederland.238 Ook voor de Muurkrant leek de strijd gestreden.
Zij had op 24 september 1973 een groots oproer veroorzaakt, maar de gewenste volksopstand was
uitgebleven. Na de opening ebde de aandacht voor Hoog Catharijne weg en richtte het collectief zich op
andere misstanden in het kapitalistisch systeem.239
Het gemeentebestuur kreeg na de opening nog een bittere pil te slikken. Hoog Catharijne
kwam tot stand tegen een veel hogere prijs dan verwacht: in 1971 waren de totale kosten gestegen naar
640 miljoen gulden, waarvan 160 miljoen voor rekening van de gemeente kwam, oftewel 15 procent

234 ‘Parasols op overdekt plein horen bij straatmeubilair’; ‘Ongewapende bewakers vullen politiewerk aan’;
‘”Schoonhouden planten wordt grote probleem”’; ‘Tachtig tere vogeltjes voor de aardigheid’, Utrechts
Nieuwsblad, 22 september 1973.
235 ‘”Je ziet de binnenstad groeien. Heerlijk…”’; ‘“We zijn niet bang voor de grote buurman”’, Utrechts
Nieuwsblad, 22 september 1973.
236 Advertentie, Utrechts Nieuwsblad, 22 september 1973.
237 UA, Archief Comité Binnenstad, inv.nr. 2, ‘Brief aan leden Comité Binnenstad’ (1 februari 1975).
238 ‘Winkeliers enthousiast voor voetgangersgebied in city’, Het Centrum, 4 mei 1971; ‘Zeer snel
groot voetgangersgebied’, Het Centrum, 4 juni 1971. Voor de oorsprong van het concept van
voetgangersgebieden, zie: R. Monheim, ‘Pedestrianization in German towns: A process of continual
development’, in: Built Environment 12, nr. 4/5 (1986) 30-43, 30.
239 J. Lize, ‘De klassenstrijd in Utrecht: De Muurkrant in strijd tegen kapitalistische uitbuiting in de Domstad’,
in: Aanzet 28, nr. 1 (Utrecht 2012) 31-40.
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van de jaarbegroting.240 Om de aanleg van infrastructuur en aankoop van panden te bekostigen waren
enorme leningen aangegaan. De rente hierover vergoedde Bredero middels een vaste erfpachtcanon,
maar door stijgende rentelasten kostten de leningen meer dan de erfpacht opbracht.241 Een weinig
begripvol Bredero, dat last had van stijgende materiaal- en rentekosten, stelde in 1975 voor dat het
gemeentebestuur maar aanspraak moest maken op rijkssubsidies voor binnenstadreconstructies.242
In 1978 bereikten de partijen overeenstemming over periodieke verhogingen van de canon, maar hier
stonden ruimtelijke consequenties tegenover. Bredero kreeg toestemming om in plaats van commercieelrecreatieve functies 10.000 vierkante meter extra kantoorruimte te realiseren, waar Utrecht naast
hogere grondopbrengsten een bowlingbaan voor terugkreeg.243
Voor een gemeentebestuur is een binnenstad natuurlijk nooit af. De uitkomsten van de
stadsbrede discussies over Kernbeeld zouden dienen als uitgangspunten voor een nieuw Structuurplan,
dat in 1977 het verouderde Basisplan uit 1965 verving. Het voorontwerp was een lofzang op de oude stad,
waar verandering voortaan achter de gevels zou moeten plaatsvinden. Het gemeentebestuur opteerde
voor sociale vernieuwing, met voorrang voor gezinnen met jonge kinderen.244 Zoals het Structuurplan
bevestigde, was het stedelijk woonmilieu ondanks een absolute bevolkingsterugloop in de belangstelling
komen te staan van twintigers en dertigers met een ‘hedonistische’ leefstijl. De nieuwe hoeders van de
Utrechtse binnenstad waren hoogopgeleide tweeverdieners met excentrieke woonwensen, aldus het
Utrechts Nieuwsblad in 1978.245
Naast deze sociale impulsen kreeg de binnenstad met de totstandkoming van het
Muziekcentrum in de tweede helft van de jaren zeventig ook een culturele injectie. Na meer dan zes
jaar discussie en ruim twee jaar na de opening van Hoog Catharijne kon het college op 12 december 1975
het definitieve ontwerp van het Muziekcentrum presenteren.246 Kenmerkende elementen waren een
achthoekige concertzaal en ontmoetingsplekken in de vorm van horeca, vergaderruimten, zithoeken,
nissen en passages, die in schaal en richting aansloten op de omliggende stegen en winkelstraten.247
Saillant detail is dat uiteindelijk Bredero-ingenieurs en B2-betonblokken de vormgeving van het complex
mogelijk maakten. Volgens een vaktijdschrift was het muziekcentrum met zijn ‘trossen van plekken’ een
ruimtelijk antwoord op de naoorlogse stedelijke verkilling.248
Dergelijke commentaren demonstreren een fundamentele verandering in de wijze waarop
bestuurders, projectontwikkelaars en burgers over de Utrechtse binnenstad dachten en spraken.
Opvallend zijn de noties van knusheid en huiselijkheid. Na de openlegging van de jaren zestig keerde
de binnenstad in de jaren zeventig langzaam weer naar binnen. Dit kwam onder andere tot uiting in
de wijze waarop Bredero Hoog Catharijne presenteerde en de pogingen om het interieur een meer
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geborgen karakter te geven. Terwijl het Plan Hoog Catharijne uit 1962 nog trotse citaten van Le
Corbusier aanhaalde, vergeleek Vink zijn magnum opus in de jaren zeventig met het San Marcoplein.249
Zo transformeerden zowel de oude stad als het fonkelnieuwe Hoog Catharijne in de jaren zeventig tot
speelplaats van de homo ludens.
Tegelijk met de ontdekking van het binnenstedelijk woonklimaat ging Hoog Catharijne in de
tweede helft van de jaren zeventig stapsgewijs verder in bedrijf. NRC Handelsblad repte van de zwoele
weelde van een commerciële tempel; een nieuwe wereld waar de bezoeker zich verwonderd in New
York waande en waar Bredero aan de volgende toren van Babel werkte.250 Enkele jaren na de opening
trokken dagelijks 70.000 consumenten en forensen door het complex en steeg het aantal bezoekers van
de Utrechtse binnenstad weer.251 In een plangebied van 24.000 hectare met 228.000 vierkante meter
kantoor- en winkeloppervlakte en vierduizend parkeerplaatsen, vonden in 1983 tienduizend Utrechters
en forensen emplooi en besteedden jaarlijks 16 miljoen consumenten in 170 winkels meer dan een half
miljard gulden.252 De verwachtingen en vaak zelfs de voorspellingen van begin jaren zestig waren
uitgekomen.253 Uiteindelijk was het bestaansrecht van Hoog Catharijne een economische opleving van de
binnenstad, en hier was het complex voortreffelijk in geslaagd.
Conclusie
Hoe snel de omslag in het denken over de toekomst van de Utrechtse binnenstad plaatsvond mag blijken
uit twee brochures die het gemeentebestuur publiceerde, één voor de Vredenburgkwestie en één vlak
erna. Uit de eerste editie van de brochure Utrecht: gisteren, vandaag en morgen (1969) sprak nog een
harmonieuze, programmatische ervaring van moderniteit: ‘De stad gonst van activiteit. […] rigoureus,
zakelijk en doeltreffend bouwt Utrecht aan zijn toekomst.’254 In 1972 repte hetzelfde bureau echter van
een heel ander soort binnenstad: ’De mens “maakt” de stad tot wat zij is. […] zo’n sociale city is een
bron van sociale vernieuwing, biedt de mogelijkheid tot het leggen van veelsoortige contacten en is een
plek waar de burger eens heerlijk anoniem tussen zijn soortgenoten kan zijn.’255 De binnenstad was voor
geborgenheid komen te staan, als een plek waar burgers zich thuis en gelukkig moesten voelen.
De totstandkoming van Hoog Catharijne en de rol van Bredero speelden bij deze omslag een
doorslaggevende rol. Met karakteriseringen als ‘afschrikwekkend voorbeeld van de cityvorming’
en ‘lelijkste plek van Nederland’ veroordeelden academici en opiniemakers het complex in 2012
nog als product van de megalomane vernieuwingsdrang en naïeve maakbaarheidsidealen van de
jaren zestig. Dit hoofdstuk heeft laten zien dat dergelijke oordelen geen recht doen aan de complexe
ontstaansgeschiedenis. In Utrecht hadden de bewondering en dankbaarheid voor Hoog Catharijne
binnen tien jaar plaatsgemaakt voor afkeuring en verzet. Deze wending was niet het gevolg van een
geleidelijk proces, maar voltrok zich vanaf het begin van de jaren zeventig schoksgewijs. Als in een
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snelkookpan kwamen tijdens de Vredenburgdiscussie een aantal ontwikkelingen tot koken. Met de
verhuizing van de Jaarbeurs op het Vredenburg was onzekerheid ontstaan over de toekomst van
dit centraal gelegen plein, waarna het gemeentebestuur Hertzberger vroeg na te denken over een
alternatieve bestemming. Instelling van de WRO leidde tot de verplichte terinzagelegging van het
bestemmingsplan waartegen burgers bezwaar maakten, waarop de Raad voor Jongeren transparantie
eiste over het contract tussen Bredero en gemeente.
Tegen deze achtergrond woedde binnen de gemeenteburelen een verhitte en bij herhaling
onbesliste strijd over de toekomst van de binnenstad als geheel. Opvallend is hier dat de onbedoelde
consequenties van beslissingen gemaakt door politieke en professionele elites uiteindelijk leidden tot
de omslag, waarbij de eenmalige actie van een groep jongeren achteraf een breekijzer bleek. Binnen
enkele jaren was de hypermoderne visie van Bredero voor traditie komen te staan. Zowel bestuurders
als actiegroepen baseerden zich in hun lof en kritiek voornamelijk op hun persoonlijke ervaring van de
binnenstad. Ter onderbouwing van hun argumenten stonden dagelijkse observaties van het groeiende
autoverkeer, stedelijk verval en menselijk gedrag centraal. In de binnenstad zou de ervaring van publieke
ruimte in de jaren zeventig hét onderwerp van discussie zijn, aangezwengeld door zij die bleven en zij
die kwamen, respectievelijk winkeliers en jongeren. Als sociale bewegingen wezen Comité Binnenstad
en de Muurkrant op de moderniteit van het leven op straat, de toevallige ontmoetingen, en trachtten zij
controle te krijgen over de leefomstandigheden van binnenstadbewoners. Uiteindelijk bleek Harteveld de
belangrijkste bruggenbouwer, eerst naar de bouwonderneming, vervolgens naar de actiegroepen.
Bij de totstandkoming en uiting van spanningen in de ruimtelijke ordening is het daarom
nodig waakzaam te zijn voor een monolithisch beeld van onderlinge verhoudingen. Terwijl het
gemeentebestuur met Kernbeeld een handreiking deed, bleef Bredero onverstoorbaar vasthouden aan
contracten en bouwschema’s. De unieke situatie van een almachtig bouwconcern dat geen inspraak
duldde bij een grootschalige binnenstadreconstructie heeft zich sinds de oplevering van Hoog Catharijne
niet meer voorgedaan in Nederland, maar zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken konden ook
kleinere projectontwikkelaars de toekomst van binnensteden jarenlang in hun greep houden.

