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In 1964 verscheen van de hand van architectuurcriticus Reinder Blijstra een stadskroniek van Den 

Haag, die leest als een overwegend positieve momentopname. Als de auteur aankomt bij de binnenstad 

verandert hij echter van toon. Hier zou zich een ‘afschuwelijke huizenbrij’ bevinden. Reden voor het 

verval was de trek naar buiten, eerst van inwoners, maar op het moment van Blijstra’s schrijven ook 

steeds meer dienstverleners en winkeliers, veroorzaakt door de opkomst van de auto. Volgens Blijstra zou 

de binnenstad in haar strijd met het groeiende verkeer ten prooi vallen aan een ‘dreigende monomanie, 

die het leven van de stad slechts kan zien door de voorruit van een auto’.1 Deze toonzetting was in de 

jaren zestig geen uitzondering in discussies over de toekomst van de Haagse binnenstad. Bestuurders 

waren zich bewust van een historisch momentum, maar wisten hier vaak geen raad mee. Zo stelde 

wethouder Stadsontwikkeling Gerard Hylkema in 1965: ‘In de overgangstijd waarin wij thans leven 

zou men zich met meer klem dan gewoonlijk vragen kunnen stellen omtrent het bouwen in de nabije 

toekomst.’2 

  De antwoorden op deze vragen kwamen in Den Haag van projectontwikkelaar Reinder 

Zwolsman. In zijn toekomstvisies voor de binnenstad, die hij ontvouwde tussen 1955 en 1970, stond het 

Spuikwartier centraal. Dit was een gemengde woon- en werkbuurt met bebouwing uit voornamelijk 

de zeventiende en negentiende eeuw, waarvoor op dat moment al decennialang saneringsplannen in 

de maak waren. Deze voorgeschiedenis had het naoorlogs verval aanzienlijk versneld. In 1955 begon 

Zwolsman aan de bouw van een groot kantorencomplex in de buurt, gevolgd door plannen voor een 

massaal hotel- en zakencomplex in 1961. Dit zogenaamde ‘plan Nervi’ gaf een welkome invulling aan de 

vernieuwingsdrang van de Haagse bestuurders, maar kwam halverwege de jaren zestig onder vuur te 

liggen van buurtbewoners, monumentenbeschermers en hogere bestuurlijke instanties. In 1970 bleken 

de plannen voor het Spuikwartier definitief onhaalbaar. Toch hield het gemeentebestuur in de jaren 

zeventig vast aan cityvorming, om pas vanaf 1978 ruimte te maken voor culturele functies en woningen.  

  In de historiografie over naoorlogs Den Haag zijn de vragen hoe en waarom deze omslag 

plaatsvond beperkt behandeld, en komt de rol van Zwolsman nauwelijks tot niet aan bod. De meest 

complete studie is Het veranderend stadsbeeld van Den Haag onder redactie van architectuurhistoricus 

Victor Freijser (1991), waarin architectuurhistorica Michelle Provoost en planoloog Richard Kleinegris 

respectievelijk een hoofdstuk over de naoorlogse stedenbouw en naoorlogse gemeentepolitiek hebben 

geschreven. Provoost besteedt één pagina aan Zwolsman, en spreekt van een groot bestuurlijk 

‘optimisme’ en ‘veel vertrouwen’ in de toekomst. De omslag die zich gedurende de jaren zeventig 

voltrok zou het gevolg zijn geweest van een tekort aan financiële middelen en een tanende interesse van 

1  R. Blijstra, ’s-Gravenhage: Stad om de vijver (Amsterdam 1964) 108. 
2  G. Hylkema, ‘Voorwoord’, in: Den Haag. 20 jaar bouwen. Uitgave van de Gemeente ’s-Gravenhage ter 

gelegenheid van de tentoonstelling ‘Den Haag 45-85’ (Den Haag 1965) 1.
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dienstverleners voor centrale locaties.3 Kleinegris schrijft de omslag toe aan een groeiend wantrouwen 

van maatschappelijke ordening en economische teruggang, die in de jaren zeventig onder bestuurders 

leidden tot ‘gevoelens van instabiliteit en onzekerheid’.4 In het derde deel van Den Haag: Geschiedenis 

van de stad (2005) besteden historici Kees Stal, Maarten van Doorn en Thimo de Nijs op eenzelfde 

wijze aandacht aan politieke en ruimtelijke ontwikkelingen, echter zonder expliciete aandacht voor 

Zwolsman.5 De meest recente stadsgeschiedenis is het gedetailleerde proefschrift van architect Leo 

van Oorschot (2014), die op eenzelfde wijze als Rooijendijk (2005) aandacht besteedt aan stedelijke 

ideaalbeelden.6  

  Om de vragen hoe en waarom de omslag in het toekomstdenken in Den Haag tot stand kwam te 

beantwoorden, kent dit hoofdstuk in de eerste plaats een centrale rol toe aan Zwolsman.7 In de tweede 

plaats zal ik een gedifferentieerd beeld schetsen van de posities die projectontwikkelaars, bestuurders, 

ambtenaren en burgers innamen ten opzichte van de toekomst van hun binnenstad. In de periode 1953-

1978 waren binnen het gemeentebestuur de wethouders R.C.A.F.J. van Linda Nessel (KVP, in dienst 

van 1955 tot 1962), Gerard Hylkema (PvdA, 1962-1970), Willem Nuij (PvdA, 1970-1976) en Michiel 

Hardon (PvdA, 1976-1980) verantwoordelijk voor Stadsontwikkeling. De eerste twee wethouders 

waren enthousiaste voorstanders van samenwerking met Zwolsman, maar toonden zich ook met grote 

regelmaat ambivalent en onzeker over de toekomst van de binnenstad. Tijdens het wethouderschap 

van Nuij kwam deze onzekerheid steeds vaker naar buiten en kondigde zich een beleidsomslag aan, 

die Hardon in de praktijk zou brengen. Van het optimisme en vertrouwen dat Provoost en Kleinegris 

beschrijven, was tijdens deze vier ambtsperioden zelden sprake. De wethouders werden bijgestaan door 

twee daadkrachtige directeuren Publieke Werken en Stadsontwikkeling: Frits Bakker Schut (1949-1962) 

en Frits van der Sluijs (1962-1983).  

  Voor de Haagse binnenstad waren de belangrijkste nota’s die deze bestuurders en ambtenaren 

achtereenvolgens presenteerden de Saneringsnota’s (1953, 1962), het Ontwerpstructuurplan Agglomeratie 

’s-Gravenhage Den Haag: Snel groeiende stad (1957) en het Ontwerpstructuurplan (1970). Met deze 

laatste nota nodigde het gemeentebestuur Hagenaren voor het eerst uit tot een publiek debat en kwam 

zo de cityvorming ter discussie te staan. In de nota Nieuw Evenwicht (1973) en de doelstellingennota 

Stedebouwkundige Kwaliteit (1973) doorklonk voor het eerst een vertoog van wendbaarheid, en werd 

afstand gedaan van de noodzaak. Voor het Spuikwartier kwam deze omslag echter te laat. Door een 

trage plan- en besluitvorming kwam de buurt in de jaren zestig in een spiraal van verval, waarbij panden 

3  M. Provoost, ‘De grenzen van de metropool. Den Haag in de jaren 1950-1970’, in: V. Freijser e.a. (red.), Het 
veranderend stadsbeeld van Den Haag: Plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990 (Zwolle 
1991) 143-188, 145; 151-152; 169.

4  R. Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw: Den Haag in de jaren 1970-1980’, in: Freijser e.a. (red.), 
Het veranderend stadsbeeld van Den Haag, 189-234, 189; 206.

5  K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, in: T. de Nijs en J. Sillevis, Den Haag: Geschiedenis van de stad. Deel 3: 
negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2005) 11-55; T. de Nijs en M. van Doorn, ‘In de schaduw van Den 
Haag: Politiek en bestuur in de 19de en 20ste eeuw’ in: Ibidem, 56-100.

6  L. van Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden: van Willemspark tot Spuiforum (Delft 2014). Naast 
deze deze uitgebreide stadsgeschiedenissen zijn enkele deelstudies en populairwetenschappelijke studies 
verschenen over het Spuikwartier, waar ik in dit hoofdstuk beperkt gebruik van maak. Zie: G. van Beek en 
M. van der Mast, Van ambachtelijk tot ambtelijk: Het Spuikwartier door de eeuwen heen (Den Haag 1978); R. 
Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013); C.H. Slechte, Bouwen op Haagse 
gronden: Zestig jaar wel en wee rond de Haagse bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig 
beleid (Den Haag 1981), Freijser en H. Bavelaar, Hoog Haags (Utrecht 1987).

7  Zwolsman is tot dusver enkel lijdend voorwerp geweest van een ongeautoriseerde biografie. Zie: R. van 
Meurs, De Zwolsman connection: Een meester-speculant en zijn christen-democratische vrinden (Amsterdam 
1977).
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stapsgewijs onder de slopershamer van gemeente of Zwolsman vielen. Van de tientallen woningen 

en bedrijven die hier in de jaren vijftig nog waren gevestigd, was in de jaren zeventig niets meer over 

dan een kale puinvlakte. Hoe was dit mogelijk, en waarom was het plan Nervi uiteindelijk nooit tot 

uitvoering gekomen?  

  Een antwoord op deze vragen ligt in de tegenwerking die Zwolsman en gemeentebestuur 

ondervonden van Provincie en Rijk. Deze tegenwerking had grote politieke en ruimtelijke consequenties, 

en zou zelfs bijdragen aan de ondergang van het Zwolsman-concern, zoals zal blijken uit dit onderzoek. 

De correspondentie tussen gemeentebestuur, Zwolsman en hogere bestuurlijke instanties geeft niet 

enkel antwoord op de vragen hoe en waarom zich een omslag voltrok in het denken over de binnenstad, 

maar biedt ook een nieuw perspectief op hun wisselende ervaringen en verschuivende interpretaties 

van de naoorlogse stedelijke moderniteit. Hetzelfde geldt voor buurtbewoners en middenstanders, die 

vanaf de eerste plannen van Zwolsman onder aanvoering van de betrokken advocaat Leo van Heijningen 

protest aantekenden tegen de afbraak van hun woon- en werkomgeving. Architectenactiegroep 

‘Dooievaar’ tekende vanaf 1970 in breder verband protest aan tegen binnenstadreconstructies, maar dit 

kwam voor het Spuikwartier eveneens te laat. Het snelle verval van de buurt is enkel te begrijpen door 

rekening te houden met de lange aanloopgeschiedenis van Zwolsmans plannen.  

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

Bij de presentatie van het plan Nervi omschreef Zwolsman de bebouwing in het Spuikwartier in 1961 

als ‘slooprijpe krotten’, die een ‘ontsiering waren voor het hart van Den Haag’.8 Om een reputatie van 

rücksichtsloze stadvernieuwer te voorkomen, noemde de projectontwikkelaar zichzelf een ‘groot 

voorstander’ van de monumentenbescherming, maar hier kon in het Spuikwartier geen sprake van 

zijn.9 Deze observaties sloten nauw aan op die van het toenmalige college en de dienst Publieke 

Werken en Stadsontwikkeling. Deze gedeelde zienswijze droeg in belangrijke mate bij aan een verdere 

verwaarlozing van de buurt, maar was begin jaren zestig geen nieuw geluid. Het was de voortzetting van 

een geluid dat in de Haagse bestuurlijke en ambtelijke kringen al ruim een eeuw gangbaar was wanneer 

het Spuikwartier ter sprake kwam. Dit zichzelf bevestigend vertoog van verval en onvermijdelijke 

vernieuwing maakte het voor Zwolsman relatief eenvoudig om vastgoed aan te kopen in een gebied 

waar in de jaren vijftig nog vele tientallen mensen woonden en werkten. Deze voorgeschiedenis maakte, 

anders dan in Utrecht en Amsterdam, waar de vernieuwing onverwachter kwam, een groot verschil voor 

hoe de omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad verliep.  

  Reeds in de negentiende eeuw kende het Spuikwartier een sterke vermenging van woon- 

en werkfuncties, alsook de hoogste bevolkingsdichtheden van de stad.10 De dempingen van twee 

centrale grachten (1860 en 1901) maakten een einde aan bedrijvigheid die was aangewezen op 

waterinfrastructuur.11 Door de nabijheid van het stadscentrum rond de Grote Markt ontstond in de 

tweede helft van de negentiende eeuw de verwachting dat de cityvorming ook in het Spuikwartier zou 

8  Haags Gemeente Archief (hierna: HGA), Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, Bijlage brief N.V. 
Exploitatie Maatschappij Scheveningen (hierna: EMS) aan het college (6 februari 1963).

9  ‘Geweldige machtsconcentratie’, Het Vrije Volk, 3 november 1961.
10  Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 15.
11  Van Beek en Van der Mast, Van ambachtelijk tot ambtelijk, 60; C.J.J. Stal en K. Sant, ‘Het verkeer, leven en 

dood voor het oude centrum’, in: H.P.R. Rosenberg en R.J. de Booij, Dwarsweg-weg: Ontstaan, verval en 
herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag (Den Haag 1992) 6-13, 10.
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toeslaan.12 Den Haag kende in deze periode een sterke sociale segregatie en een vroeg op gang gekomen 

suburbanisatieproces.13 Terwijl de middenklassen uit het Spuikwartier wegtrokken, bleven de minder 

welgestelde bewoners achter.14 Ondanks diverse oproepen tot sanering en stadsverfraaiing, bleef 

het Spuikwartier met uitzondering van de dempingen tot het einde van de negentiende eeuw echter 

gevrijwaard van grootschalige ingrepen. 

  Hier kwam gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw verandering in. Net als in andere 

Nederlandse steden verdrong het gemeentebestuur de markt, filantropische instellingen en de kerk als 

de belangrijkste organisator van het openbaar leven. De aanhoudende stedelijke groei leidde in deze 

periode tot een sterke uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket.15 Hierdoor kwam de vernieuwing 

van het Spuikwartier tijdens het interbellum hoog op de politieke agenda. De centrale ligging van het 

stadsdeel en de toenemende cityvorming inspireerden tot grootse plannen. Het nieuwe elan kreeg in 1918 

een ruimtelijke vertaling met de instemming van de gemeenteraad om een nieuw stadhuis op te richten 

in de buurt. Volgens de verantwoordelijk wethouder mocht Den Haag niet toestaan dat op korte afstand 

van de ‘drukste en duurste punten’ van de binnenstad ‘miserabele woontoestanden’ bleven voortbestaan 

en ‘zaken plaatsvonden die het daglicht niet verdroegen’.16 Het stadhuisplan liep in 1923 stuk op de trage 

voortgang van de sanering, maar het gemeentebestuur zette de huisonteigeningen in de jaren twintig en 

dertig door.17 Logischerwijs was het vooruitzicht van onteigening voor bewoners en ondernemers geen 

uitnodigende gedachte bij het onderhoud van hun bezittingen. 

  Het idee om met de bouw van overheidsinstellingen binnenstedelijk verval te keren was niet 

uniek in Nederland. Lokale overheden bespoedigden cityvorming reeds sinds het laatste kwart van de 

negentiende eeuw met de huisvesting van gemeentelijke diensten op centrale locaties, het opstellen van 

bouwverordeningen en het onteigenen van grond om bouwterreinen op de markt te brengen.18 Met de 

keuze voor een stadhuis in het Spuikwartier wilde het gemeentebestuur niet alleen schaalvergroting 

en functieverschuiving bevorderen, maar ook een symbolische daad stellen. In Rotterdam moest 

op initiatief van het gemeentebestuur al in 1912 op soortgelijke wijze de Zandstraatbuurt het veld 

ruimen voor een nieuw stadhuis en postkantoor, bedoeld als bastions van orde en gezag.19 Net als 

het Spuikwartier kende deze buurt een slecht imago, veel kleine criminaliteit en grote aantallen 

prostituees.20  

  Het Haags gemeentebestuur was tijdens het interbellum niet de enige plannenmaker in het 

Spuikwartier. De lokale afdeling van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 

(NMNH) stelde in 1939 voor om de hoofdkantoren van Shell, Esso en KLM hier te huisvesten, die 

volgens de initiatiefnemer enkel op centrale locaties tot hun recht konden komen als ‘sieraden van de 

12  R.A.F. Smook, Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse 
binnensteden in de laatste anderhalve eeuw (Zutphen 1984) 104.

13  H. Schmal, Den Haag of ’s-Gravenhage? De 19de-eeuwse gordel, een zone gemodelleerd door zand en veen 
(Utrecht 1995) 191.

14  A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen: Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw (Amsterdam 2010) 
96.

15  S. Couperus, De machinerie van de stad. Stadsbestuur als idee en praktijk: Nederland en Amsterdam 1900-
1940 (Amsterdam 2009) 2.

16  Stichting Saneering Binnenstad ’s-Gravenhage, Plan tot verbetering van het stadsgedeelte tussen Spui en 
Zwarteweg (Den Haag 1941) 7.

17  W.J. van Heuvel, ‘Het Spuikwartier: een eeuwigdurend verval’, Architectuur en bouwen 2, nr. 12 (1986) 49-
53, 51. 

18  Meurs, De moderne historische stad, 319.
19  Ibidem, 350.
20  Van der Woud, Koninkrijk vol sloppen, 141.
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stad Den Haag’.21 Spreiding van werkgelegenheid zou immers resulteren in economische verspilling, 

en de cityvorming kon leidden tot een gunstige waardevermeerdering van de bouwgronden in een 

verder ‘vervallen, verwaarloosde en diep sombere buurt’.22 Deze initiatieven demonstreren een grote 

continuïteit in de planvorming voor het Spuikwartier. Zowel het bedrijfsleven als het gemeentebestuur 

waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw al op gebrand het Spuikwartier een nieuwe 

bestemming te geven als centrum van quartaire en tertiaire dienstverlening. Hoewel de planvorming 

tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam stil te liggen, pakten beide partijen de draad direct na staking 

van de oorlogshandelingen weer op.  

  In de tweede helft van de jaren veertig kwam het initiatief vaker van de lokale overheid. 

In 1946 presenteerde architect en stedenbouwkundige Willem Dudok in opdracht van het 

gemeentebestuur een grootschalige binnenstadreconstructie voor de buurt, met hierin opgenomen 

een nieuw regeringscentrum. Minister-president Drees noemde de monumentaliteit van het plan 

echter ‘ongewenst’.23 In 1949 presenteerde Dudok opnieuw in opdracht van het gemeentebestuur het 

Structuurplan Groot ’s-Gravenhage, dat voor het eerst voorzag in accommodatie van het groeiende 

autoverkeer. De destijds 46-jarige ingenieur Frits Bakker Schut, die na een korte loopbaan bij de RNP 

in 1949 zijn vader opvolgde als directeur Publieke Werken en Stadsontwikkeling, liet in hetzelfde jaar 

rondom de Haagse binnenstad en dwars door de negentiende-eeuwse volksbuurten een binnenring voor 

autoverkeer ontwerpen.24 Dit idee sloot aan bij het eveneens in 1949 gepubliceerde Plan 2000, product 

van een groep Haagse architecten.25 In tegenstelling tot de voorgestelde binnenstadreconstructies zou 

deze binnenring uiteindelijk wel gedeeltelijk tot uitvoering komen.  

  De voorgeschiedenis van het Spuikwartier demonstreert een langdurig, zichzelf bevestigend 

vertoog van verloedering en verval. Ook de oplossing die overheid en bedrijfsleven voorstonden was 

steeds dezelfde: afbraak en wederopbouw. Het Spuikwartier was voor beide partijen een vlek op het 

blazoen van de Haagse binnenstad. De belangrijkste reden dat de binnenstadreconstructies na de oorlog 

wel tot uitvoering kwamen, was de opkomst van het autoverkeer. De binnenring van Bakker Schut moest 

het Spuikwartier tot een gewilde locatie maken voor dienstverleners. Zo bezegelden de opkomst van de 

auto en de initiatieven van Zwolsman in de jaren vijftig het lot van de buurt.

 

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

Snel na de Tweede Wereldoorlog kwam het werk van de Haagse dienst Publieke Werken en 

Stadsontwikkeling in het teken te staan van grootschalige vernieuwing. Onder Bakker Schut ontstond 

het besef dat het aangezicht van de binnenstad grote offers moest brengen aan wat hij noemde een 

‘nieuwe maatschappelijke dynamiek’. Nadat de uitbreidingswijken in aanbouw waren genomen, 

verschoof zijn aandacht halverwege de jaren vijftig van de periferie naar de binnenstad. Het resultaat 

van deze accentverschuiving waren de Saneringsnota uit 1953 en het Ontwerpstructuurplan Agglomeratie 

’s-Gravenhage, kortweg Den Haag: Snel groeiende stad uit 1957. Deze nota’s kwamen tot stand onder het 

bewind van wethouder Stadsontwikkeling R.C.A.F.J. Van Linda Nessel, die dankzij zijn achtergrond 

21  Van Heuvel, ‘Het Spuikwartier’, 50.
22  Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement ’s-Gravenhage, Rapport over de 

saneering van de binnenstad van ’s-Gravenhage, in het bijzonder van het Spui en omgeving (Den Haag 1939).
23  Provoost, ‘De grenzen van de metropool’, 148.
24  Faludi en Van der Valk, Rule and order, 76.
25  J.J. Hornstra e.a., Het plan 2000: Studieplan van de stedebouwkundige ontwikkeling van Den Haag (Den 

Haag 1949).
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als ingenieur dezelfde taal sprak als hoofdambtenaar Bakker Schut. Gezamenlijk ontwikkelden zij een 

visie op Den Haag als internationaal centrum van internationale organisaties en Europese instellingen. 

De stad was zelfs in de jaren vijftig nog met Brussel verwikkeld in een strijd om de titel ‘hoofdstad van 

Europa’ te verkrijgen.26 

  Om deze visie te verwezenlijken was het volgens de Saneringsnota nodig om verouderde 

stadsdelen ‘saneringsrijp’ maken.27 Volksbuurten als het Spuikwartier en hun ‘hoge geboortecijfers, 

lage inkomens, grote aantallen arbeiders, onkerkelijken en extremistische kiezers’ moesten volgens 

Bakker Schut zo snel mogelijk uit de binnenstad verdwijnen. Met deze uitspraak sloot de directeur 

Stadsontwikkeling aan op het vooroorlogs motief van vernieuwing omwille van sociale reiniging. 

Tegelijkertijd was hij was huiverig voor de consequenties van de aanstaande vernieuwingsoperatie, die 

zou resulteren in ‘vele open en ontredderde gedeelten in het stadslichaam’. Bovendien was de toekomst 

onkenbaar: ‘De practijk heeft geleerd, dat de stedebouwkundige, maatschappelijke en economische 

inzichten sterk aan wijziging onderhevig zijn.’28 Het saneringsvraagstuk was dan ook een ‘constante 

strijd’ voor Bakker Schut, bemoeilijkt door een gebrek aan zowel financiële middelen als kennis.29  

  Deze laatste twee omstandigheden zijn een belangrijke verklaring voor het enthousiasme 

waarmee Bakker Schut in de jaren vijftig de samenwerking aanging met Zwolsman. Tijdens de 

wederopbouwjaren maakte dienst bouwonderneming zichzelf in Den Haag onmisbaar met de bouw 

van honderden portiekflats. Geruchten over vermeende, maar nooit bewezen, collaboratiepraktijken 

tijdens de Duitse bezetting waren voor Bakker Schut geen reden om geen zaken met hem te doen.30 

Bezwaren vanuit de gemeenteraad tegen Zwolsmans agressieve manier van werken bij de verwerving 

van bouwgronden deed de hoofdambtenaar resoluut van de hand: ‘Hij is een gehaaid zakenman, echter 

van grote allure met een bewonderenswaardig initiatief en volhoudingsvermogen en als zodanig van 

bijzondere betekenis voor de gemeente Den Haag.’31  

  Dit waardeoordeel was kenmerkend voor het denken van Bakker Schut. Waar gehakt werd, 

vielen spaanders. Tegelijkertijd sprak uit zijn woorden ook het besef dat de vernieuwing een zware 

klus was die uithoudingsvermogen vergde. Hij was daarom onder de indruk van de slagkracht en het 

creatieve vermogen van projectontwikkelaars. Zwolsman zou kiezen voor ‘bijzondere bouwvormen’, 
terwijl kleine ondernemers samenwerkten met ‘derderangs architecten’ die niet in staat waren het 

architectonisch en stedenbouwkundig peil van de stad te verhogen. Bovendien was Zwolsman de enige 

die hoog- en systeembouw aandurfde; bouwtechnieken die in de jaren vijftig nog weinig toepassing 

vonden in Nederland. Het moest dan ook ‘te allen tijde’ voorkomen worden dat Zwolsmans werkkracht 

verloren ging, temeer omdat Den Haag volgens Bakker Schut een ‘wedloop met de tijd’ verloor.32 Dit 

rusteloze gevoeld van achterstand en urgentie is kenmerkend voor de ervaring van moderniteit zoals ook 

collega’s van Bakker Schut die ervoeren in deze periode.   

26  R. de Groof, Brussels and Europe = Bruxelles et l’Europe (Brussel 2010) 593. 
27  HGA, Verzameling 1953, no. 373, ‘Sanering’, 2.
28  F. Bakker Schut, ‘Sanering en reconstructie in de grote stad’, in: Bestuurswetenschappen 9, nr. 2 (1955) 153-

168, 163.
29  ‘Krotopruiming en sanering te ‘s-Gravenhage’, Bouw 9, nr. 30 (1954) 602.
30  R. Harthoorn, Vuile oorlog in Den Haag: Bestrijding van het communistisch verzet tijdens de Duitse 

bezetting (Utrecht 2011) 433, P. van der Eijk, Een handvol Hagenaars (Den Haag 1970) 70, H. van Straten, 
Moordenaarswerk: Een kroniek van 120 Nederlandse moordzaken (Amsterdam 1964) 169.

31  HGA, Archief Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 1475, 
‘Brief Bakker Schut aan het college’ (18 augustus 1955) 1.

32  ‘Stadsontwikkeling verliest wedloop met de tijd’, De Haagsche Courant, 16 november 1955.
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Aangemoedigd door de vernieuwingsdrang van Bakker Schut presenteerde Zwolsman in 1955 een 

groot kantorencomplex in het Spuikwartier, ontworpen door het gerenommeerde architectenduo Van 

den Broek en Bakema.33 Dit aan de Hout- en Turfmarkt gelegen plan, bestaande uit twee langgerekte 

bouwblokken van vier verdiepingen hoog, was het startschot voor de naoorlogse vernieuwing van 

de buurt. Van Linda Nessel liet vervolgens direct een verordening opstellen waarmee het plan 

rechtsgeldigheid kreeg. Volgens de verordening was vernieuwing van het Spuikwartier ‘extreem 

urgent’ en verdiende het voornemen van Zwolsman om ‘passende’ bebouwing te realiseren alle steun. 

Naar inzicht van Bakker Schut kwam Den Haag met het initiatief van Zwolsman een stap dichterbij 

een toekomst als ‘echte kantorenstad’.34 Deze visie was in Den Haag voornamelijk gestoeld op de 

aanwezigheid van tienduizenden rijksambtenaren. Hun aantal groeide in de jaren vijftig explosief 

dankzij de uitbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat, die steeds meer mankracht vergde.35 

  In aansluiting op de verordening die het plan van Zwolsman mogelijk maakte, kondigde het 

college op 17 februari 1956 een bouw- en renovatieverbod af voor ruim 150 woningen en ondernemingen 

in het Spuikwartier.36 De ruimte was nodig voor aanleg van parkeergelegenheid en de binnenringweg, 

die Bakker Schut reeds in 1949 had laten ontwerpen. Het expliciete doel van deze verbeterde 

bereikbaarheid was om ‘gunstige condities’ te creëren voor het particulier initiatief.37 De grondprijzen 

waren hier in tegenstelling tot het eigenlijke stadscentrum nog niet excessief hoog en de verkeersligging 

gunstig.38 Voor Bakker Schut was het parkeer- en verkeersvraagstuk urgenter dan de heersende 

woningnood. Dit is opvallend, omdat het tekort aan woningen in de jaren vijftig volksvijand nummer één 

was, en van de beoogde woningproductie in de eerste tien jaar na de oorlog weinig terechtkwam.39  

   Met de verordening en het bouwverbod tekenden zich de eerste contouren af van een lokale 

groeicoalitie. Dit was mogelijk gemaakt door het beleid van Bakker Schut en Van Linda Nessel, die de 

planvorming voor het Spuikwartier in samenspraak met Zwolsman in een stroomversnelling brachten. 

Hoewel het driemanschap nooit met één stem sprak, vormden zij met gebruikmaking van de termen 

allure, dynamiek en offers een coalitie rond het vertoog van de Haagse binnenstad als brandpunt van 

economische groei en dienstverlening. In hun programmatische ervaring van moderniteit vereiste 

de nieuwe tijd en haar ruimtelijke manifestaties van suburbanisatie, motorisering en cityvorming, 

noodzakelijkerwijs een grondige herschikking van stad en kapitaal.  

  In reactie op het ontstaan van deze coalitie en haar plannen voor het Spuikwartier formuleerden 

de bewoners van het Spuikwartier vrijwel direct een antwoord, en waren hiermee vroeg in vergelijking 

met buurtprotesten in Utrecht en Amsterdam. Voor hen betekenden de plannen onzekerheid, 

onbekendheid en machteloosheid.40 Onzekerheid over hun toekomstige adres en huur, onbekendheid 

met de oorzaken van het verval in hun buurt en gevoelens van machteloosheid bij het aanschouwen van 

de plannen die Zwolsman maakte. Het gemeentebestuur zou weliswaar zorg dragen voor vervangende 

33  ‘Groot kantorencomplex en hotel op Kalvermarkt’, De Haagsche Courant, 4 oktober 1955.
34  ‘Den Haag als kantorenstad’, De Haagsche Courant, 5 april 1955; ‘Binnenstad kan geen woonwijk worden’, 

Binnenhof, 6 december 1956.
35  R. Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013) 96.
36  HGA, Verzameling 1956, nr. 143, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’ (17 februari 1956).
37  Bakker Schut, ‘Sanering en reconstructie in de grote stad’, 155; 163; 167.
38  Ibidem.
39  H. Hellinga, ‘De woning als massaprodukt’, in: K. Bosma en C. Wagenaar, Een geruisloze doorbraak: De 

geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland 
(Rotterdam 1995) 242-267, 242.

40  L. Deben en J. van der Weiden, Stadsveroudering en stadsvernieuwing (Deventer 1980) 27.
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huisvesting, maar het was voor de ambtenaren ondenkbaar dat bewoners zich aan hun buurt zouden 

hechten. In 1956 dienden dertig bewoners en middenstanders bezwaarschriften in, waaronder een 

zuivelhandelaar, garagehouder, kruidenier, chiropodist en enkele hoogbejaarde bewoners.41 Uit hun 

achtergronden sprak het gemengde karakter van de buurt. De bezwaarmakers protesteerden niet 

uitsluitend tegen de verdwijning van hun woon- en werkomgeving, maar ook tegen het vertoog waarmee 

het college de plannen legitimeerde. Leo van Heijningen, een toen 37-jarige Haagse advocaat en publicist 

die zich het lot van de buurtbewoners aantrok, zette vraagtekens bij de noodzaak van de plannen:

Uit niets blijkt, dat de aanwezigheid van concerns en overheidsinstellingen juist op een 

klein stukje binnenstad tezamen gedrongen zo noodzakelijk zou zijn. De “schepping” van de 

voorgestelde “ruimte” zal uit stedenbouwkundig oogpunt een vernietigende werking hebben 

voor het ieder beschaafd mens ingeboren gevoel voor schoonheid en verhoudingen.42 

Van Linda Nessel liet weten dat hun aanwezigheid niet paste bij het ‘karakter’ van een moderne 

binnenstad. In ruil voor vrijwillig vertrek konden de bewoners rekenen op schadeloosstellingen en 

vervangende woon- en werkruimte.43 De buurtprotesten leidden in de gemeenteraad tot discussie. 

Volgens de ARP zou het bouwverbod leiden tot ‘onrust, verwaarlozing en geleidelijke sloop van bezit’. 
De wethouder zou veel te gehaast te werk gaan.44 Van Linda Nessel reageerde door te stellen dat hij niet 

‘voor ieder kippenhok’ de raad wilde inlichten.45 Zonder doelmatig ingrijpen zou het verkeersvraagstuk 

tot onhoudbare toestanden leiden en zou Den Haag in de toekomst spijt krijgen. Terwijl bewoners en 

raadsleden de noodzaak van modernisering in de binnenstad betwistten, wenste Van Linda Nessel zich 

te schikken naar haar onstuitbare tempo. Het Spuikwartier bloedde volgens hem toch al dood: ‘Er is 

reeds waar te nemen een trek van mensen uit de oude binnenstad naar de buitenwijken. De mensen 

wonen daar niet meer zo gaarne.’46  

  Uit het verweer van Van Linda Nessel is duidelijk dat motorisering en suburbanisatie de 

belangrijkste moderniseringsprocessen waren voor de Haagse binnenstad. Deze ontwikkelingen kregen 

dan ook een centrale plek toebedeeld in het Ontwerpstructuurplan van 1957. Dit plan rekende voor dat het 

aantal in Den Haag ingeschreven auto’s sinds 1950 was verviervoudigd, waarbij de verkeersintensiteit 

met maar liefst 35 procent was toegenomen. Bakker Schut vreesde voor ‘bloedarmoede en hypertrofie’. 
Met een technocratisch woordgebruik stelde zijn dienst in het Ontwerpstructuurplan dat de ‘kern van 

het woon-, werk- en verkeersapparaat’ zich binnen afzienbare tijd moest aanpassen aan de ‘eisen en 

verlangens van een moderne samenleving’. Hiertoe was haast geboden. Voor 1970 moest 160 hectare 

van de bestaande stad op de schop zijn genomen. Rondom de binnenstad wees de dienst maar liefst 

600 hectare met 160.000 inwoners aan als saneringsbehoeftig. De metafoor van een verouderd 

koopmanshuis was illustratief voor de voorkeursbehandeling die economische belangen genoten bij de 

vernieuwingsopdracht:

41  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 3981, ‘Brief ondernemers aan de gemeenteraad’ (23 
februari 1956).

42  HGA, Verzameling 1956, no. 144, brief Leo van Heijningen aan de gemeenteraad (23 april 1956).
43  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5424, ‘Verordening Houtmarkt-Turfmarkt’ (24 januari 

1958).
44  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 12 november 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-

Ammunitiehaven’, 1108.
45  Ibidem, Handelingen van 27 februari 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’, 548.
46  Ibidem, Handelingen van 12 november 1956, ‘Bouwverbod Schedeldoekshaven-Ammunitiehaven’, 1109.
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Eigenlijk is niets in dit huis meer efficiënt gehuisvest. In de ergste gevallen zou men familie 

of zaak liever naar een ander pand verplaatsen, omdat men door deze kostbare inefficiency 

met faillissement of ondergang wordt bedreigd; in minder erge gevallen moet er een vakman 

aan te pas komen om het huis radicaal te verbouwen en aan te passen aan de moderne eisen 

die huishouding en zakenleven stellen.47 

De Verkeersnota van 1958 consolideerde deze ideeën en bepaalde dat het autoverkeer vanuit Rotterdam 

en Utrecht ter hoogte van het Spuikwartier de binnenringweg zou bereiken.48 Van Linda Nessel getuigde 

wederom van daadkracht door tijdens de raadsbehandeling van deze nota te betogen dat ‘men niet 

incidenteel en improviserend te werk mag gaan, doch dat men het probleem breed en grondig moet 

analyseren en oplossen, anders wordt het prutswerk.’49 Dit betekende overigens niet dat hij precies wist 

of en wanneer aan de grootse onderneming kon worden begonnen: ‘De omstandigheden, die zich zullen 

voordoen over een lange termijn, zijn op dit moment niet te overzien.’50  

  De discussie over de toekomst van de binnenstad spitste zich in de tweede helft van de jaren 

vijftig niet toe op de vraag of Den Haag zich moest overleveren aan het dwangmatige karakter van de 

modernisering, maar hoe. Van Linda Nessel en Bakker Schut waren ervan overtuigd dat het Spuikwartier 

zich zou moeten overgeven aan de vooruitgang, alleen de methode en het tijdstip waren nog niet 

gepreciseerd. Zij zagen verzet tegen de dynamiek waar zij deel van uitmaakten als een futiele en zinloze 

bezigheid. In de ervaring van de wethouder en hoofdambtenaar was aanpassing van de binnenstad aan 

de eisen van de moderne tijd de enige optie. Hiermee manoeuvreerden zij het Spuikwartier in een hoogst 

47  Ibidem, 14.
48  HGA, Archief Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 2172, 

‘Concept verkeersnota’, 1956.
49  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 21 maart 1958, ‘Beschouwingen over openbare orde en veiligheid’ 

(20 maart 1958) 473.
50  Ibidem.

Afbeelding 1:  
Bakker Schut (uiterst links), 
Zwolsman (tweede van 
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onzekere positie. Het gemeentebestuur was begonnen aan een avontuur waarvan niemand precies wist 

hoe lang het zou duren en waar het zou eindigen.  

Een zakenman redt de binnenstad (1961-1963)    

Na oplevering van het kantorencomplex van Van den Broek en Bakema had Zwolsman naarstig verder 

gewerkt aan een nog veel grootser plan. Op 28 januari 1961 presenteerde zijn dochteronderneming 

Landbank NV een multifunctioneel complex aan de Schedeldoekshaven. Voor het ontwerp had 

Zwolsman met Lucas en Niemeijer opnieuw een gerenommeerd Nederlands architectenduo 

gecontracteerd. Hun eerste schets bestond uit twee haaks op elkaar staande kantoortorens van veertien 

en achttien verdiepingen hoog, een parkeergarage van zes lagen met capaciteit voor duizend auto’s, 

een hotel met vierhonderd bedden, een schouwburg met duizend zitplaatsen, alsook een bowlinghal, 

sauna’s en horecavoorzieningen. Het kantoorareaal bedroeg 11.000 vierkante meter; een aansluitend 

winkelcomplex zou in totaal 14.000 vierkante meter moeten beslaan. Zwolsman had een stad in een 

stad laten ontwerpen. Na een enthousiaste ontvangst zou dit plan echter een decennium lang inzet zijn 

van een fel dispuut over de toekomst van de Haagse binnenstad, waarin naast het gemeentebestuur ook 

hogere bestuurlijke instanties een prominente rol speelden.  

   Zwolsman trok bij de planpresentatie in januari alle registers open. Naast Lucas en Niemeijer 

beloofde hij ook een architect van ‘internationale allure’ aan te trekken, die hij vond in de persoon 

van Pier Luigi Nervi.51 Medewerking van deze Italiaanse architect was volgens vaktijdschrift Bouw 

van groot psychologisch belang voor Zwolsman.52 De architect paste het ontwerp gedurende de eerste 

helft van 1961 zo grondig aan dat het voortaan zijn naam zou dragen. In het nieuwe ontwerp bleef de 

functiemenging gehandhaafd en kwamen alle idealen van het functionalisme samen: licht, lucht en 

ruimte in een ranke kantoortoren van 140 meter hoog. Als hoogste bouwwerk van Nederland moest de 

toren een beeldmerk worden van de stad Den Haag. Bakker Schut, die met de ringweg het particulier 

initiatief had willen aanmoedigen, was dan ook opgetogen. Hij noemde het plan een ‘vliegwiel’ voor 

verdere ontwikkelingen in het Spuikwartier:

Dit zo zijnde ligt het voor de hand de andere delen van het te saneren stadsgebied, die 

een zekere aantrekkelijkheid hebben voor de “private redeveloper” als hoedanig de 

Landbank N.V., kan worden beschouwd – een Nederlandse betiteling bestaat nog niet 

voor deze tak van activiteit – aan deze over te laten opdat hiermee de nodige ervaring 

wordt opgedaan en opdat men bij welslagen naar mijn verwachting eerder genegen zal 

zijn ook minder aantrekkelijke gedeelten ter hand te nemen.53

Uit deze loftuiting sprak de noviteit van het fenomeen projectontwikkeling in Nederland. Het 

was voor het gemeentebestuur een belangrijke steun in de rug dat een marktpartij het risico van 

de binnenstadreconstructie aandurfde, en het stelde zich in 1961 dan ook constructief op om de 

51  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, Brief Landbank N.V. aan het college, (28 januari 
1961) 2.

52  C. Olmo en C. Chiorino, Pier Luigi Nervi: Architecture as challenge (Milaan 2010) 119; HGA, Archief 
Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling (1945-1983), inv.nr. 1861, ‘Plan 
Schedeldoekshaven’, juni 1961.

53  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief Bakker Schut aan het college’ (3 maart 1961) 
2.

HOOFDSTUK 3



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978110

samenwerking met Zwolsman van de grond te krijgen. Burgemeester Hans Kolfschoten sprak van 

‘een prachtig initiatief’, terwijl Van Linda Nessel per direct wilde overgaan tot onteigening van de 

percelen die het plan nog in de weg stonden.54 Burgemeester en wethouder noemden de publiek-private 

samenwerking ‘onontbeerlijk’ voor het algemeen belang.55 Het plan Nervi zou dit algemeen belang 

verenigen met het ondernemersbelang van Zwolsman.56  

  De projectontwikkelaar kon op basis van deze steunbetuigingen zelfverzekerd vaststellen dat 

de overheid moest ordenen, maar dat de binnenstad van de toekomst alleen tot stand kon komen als een 

particulier het initiatief nam en geld op tafel legde.57 Aan het einde van zijn planhorizon en die van het 

gemeentebestuur lag een ambtenarenstad met een sterke dienstverlenende sector. Den Haag moest haar 

positie als schrijftafel van Nederland behouden en versterken. Maar de ambities van Zwolsman reikten 

verder: ‘Met vereende krachten dient er door de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking gewerkt te 

worden, om van de residentie de hoofdstad van Europa te maken.’58 

  Ook het merendeel van de raadsleden reageerde positief op het plan Nervi. Zwolsman had in hun 

perspectief de redding voor de Haagse binnenstad ingeluid. De PCG, een confessionele lijstverbinding 

tussen de ARP en CHU, noemde de ontvolking een ‘onverklaarbaar verschijnsel’, die Zwolsman echter de 

mogelijkheid bood om een nieuw centrum te scheppen.59 De VVD liet een typisch liberaal geluid horen 

door tevreden vast te stellen dat particulieren zich opmaakten om de hofstad ‘vooruit te stoten in de 

54  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Vergadering college van burgemeester en 
wethouders’ (7 maart 1961).

55  Ibidem, inv.nr. 5427, ‘Brief EMS aan de Wethouder van Stadsontwikkeling en Wederopbouw’ (18 juli 1963).
56  J. Pierre, ‘Comparative urban governance. Uncovering complex causalities’, Urban Affairs Review 40, nr. 

4 (2005) 446-462, 448; R.B. Fairbanks, For the city as a whole: Planning, politics and the public interest in 
Dallas, Texas 1900-1965 (Columbus 1998) 3.

57  ‘Het rijk der fabelen’, Haagse Post, 10 februari 1962.
58  ‘Landbank wil Den Haag weer leefbaar maken’, Leidsch Dagblad, 24 februari 1962.
59  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 14 februari 1961, ‘Gemeentebegroting 1961’, 114.

Afbeelding 2:  
Eerste plan Nervi (1961)
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Afbeelding 3:  
Spuikwartier, met 

onder in beeld locatie 
Nervi en binnenring 

(1964)

vaart der volkeren’. Alleen als overheid en bedrijfsleven de handen ineensloegen kon volgens de liberalen 

‘iets groots worden verricht, waarvoor het nageslacht dankbaar zal zijn.’60 De CPN was beduidend 

minder enthousiast en vond dat kantoren van Den Haag een ‘saaie’ stad maakten. Bovendien zou de 

overheid de regie over de binnenstad kunnen kwijtraken.61 Van Linda Nessel reageerde nuchter: ‘Den 

Haag is nu eenmaal het administratieve centrum van ons land. Dit is de levensader van onze stad.’62 Het 

verdwijnen van woonruimte was een tere zaak, maar dit was de prijs die Den Haag moest betalen voor de 

vooruitgang. Als oplossing voor de vermeende saaiheid van het kantorenlandschap kwam de wethouder 

met het lumineuze idee om in de avonduren de verlichting aan te laten.63  

  De lokale pers was eveneens lovend. Door tegelijk met het plan Nervi nieuwe plannen te 

lanceren voor de omgeving van de Frederikstraat en het Kurhaus, had Zwolsman volgens de Haagsche 

Courant in één middag meer plannen gepresenteerd dan de rest van Den Haag in enkele jaren. Volgens 

het dagblad had Zwolsman zijn eigenbelang ondergeschikt gemaakt aan het belang van de stad als 

geheel. Het plan Nervi zou het Spuikwartier de ‘allure van een echte city’ geven.64 De NRC sprak van 

voorstellen met een nationale reikwijdte.65 Voor deze journalisten was het complex een geloofsbrief in 

de veerkracht van de Haagse binnenstad. Tegelijk voorzag de pers ook een lange weg te gaan, of zoals 

vaktijdschrift Bouw schreef:

Als dit nu nog in de grondverf staande plan volgens plan kan worden uitgevoerd, als de 

conjunctuur gunstig blijft, als alle gezaghebbende instanties meewerken en als zich bij de 

60  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 20 februari 1961, ‘Gemeentebegroting 1961’, 290.
61  ‘Plannen van Zwolsman zijn buitengewoon gevaarlijk’, De Waarheid, 14 februari 1961; HGA, Gemeenteblad, 

Handelingen van 13 februari 1961, 118.
62  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 26 februari 1961, 151.
63  Ibidem, 136.
64  ‘Zwolsman: miljoenenprojecten op drie plaatsen in Den Haag’, Haagsche Courant, 27 januari 1961.
65  ‘Drie grote bouwplannen voor Den Haag’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 januari 1961.
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uitvoering van het plan geen enkele tegenslag voordoet – kortom: als er inderdaad nog wonderen 

bestaan, dan zal hier over een jaar of vier een imponerend gebouwencomplex zijn verrezen.66 

De enthousiaste ontvangst was het gevolg van de traagheid waarmee het Haagse gemeentebestuur 

in voorgaande jaren aan de voorstellen uit het Ontwerpstructuurplan was begonnen. Hooggespannen 

verwachtingen leken al snel niet uit te komen. De lokale pers sprak schande van de woontoestanden in 

de Haagse binnenstad, die een uitermate droevig beeld zou vertonen: ‘In beginsel is de binnenstad een 

dode stad, een gepleisterd graf.’67 De Kamer van Koophandel had in 1960 gesteld dat Den Haag zich op 

een keerpunt begaf.68 Diep ingrijpende veranderingen waren volgens de ondernemers nodig om van de 

binnenstad een regionaal ‘supercentrum’ te maken.69 Het in 1961 opgerichte Comité Stadsontwikkeling 

stelde dat het trage tempo van de sanering het lokale bedrijfsleven schaadde. Het collectief riep op om 

iets snel te doen aan het Spuikwartier, waarvan de aanblik niet in overeenstemming zou zijn met de 

betekenis van Den Haag als regeringszetel.70 

  Terwijl Zwolsman de vernieuwing van de binnenstad krachtig onder handen nam, constateerden 

Van Linda Nessel en Bakker Schut aan overheidszijde inderdaad een toenemende discrepantie 

tussen droom en werkelijkheid. In de tweede Saneringsnota (1962) was sprake van een voortdurende 

woningnood, gebrek aan ruimte en financiële middelen. Om geen hoge verwachtingen te wekken moest 

het college zich in het vervolg maar onthouden van toekomstramingen.71 Ook inzake het autoverkeer 

weigerde het college in een herziening van de Verkeers- en Parkeernota (1962) prognoses te geven.72 De 

nota’s waren een eerste indicatie dat de ambities uit het Ontwerpstructuurplan wellicht te hoog gegrepen 

waren. Ruim voor de collega’s in Utrecht ontstond bij de Haagse bestuurders het besef dat de binnenstad 

nog een lange, moeizame en onzekere strijd in het vooruitzicht had. 

  Even na het verschijnen van beide nota’s en de presentatie van het plan Nervi vonden belangrijke 

machtswisselingen plaats binnen het gemeentebestuur en de ambtenarij. Onderwijzer Gerard 

Hylkema nam na de raadsverkiezingen van 1962 namens de sociaaldemocraten het wethouderschap 

van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting over van Van Linda Nessel. Aangetrokken door het succes 

van Zwolsman maakte Bakker Schut in 1962 de overstap naar de Landbank.73 Dit was gezien zijn grote 

bewondering voor het optreden van de projectontwikkelaar geen onverwachte stap. De 43-jarige 

ingenieur Frits van der Sluijs volgde Bakker Schut op en zou tot 1983 in dienst blijven.74 Evenals 

Bakker Schut was Van der Sluijs een fervent voorstander van doortastend en grootschalig handelen 

in de binnenstad. Zo noemde hij het frustrerend dat de bezwaarschriften uit het Spuikwartier hem 

dwongen met de armen over elkaar te zitten, en bekende hij zelfs jaloers te zijn op baron Haussmann, 

stadsarchitect van negentiende-eeuws Parijs.75  

66  ‘Het Haagse “Nervi” plan’, Bouw 23, nr. 47 (1961) 1519.
67  Saneringsplannen worden nog steeds niet uitgevoerd’, De Waarheid, 10 september 1960; ‘Houdt het hart 

van onze steden jong!’, Vrijheid en democratie, 14 mei 1960.
68  NA, Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage, inv.nr. 916, ‘Jaarverslag 1960’ (Den 

Haag 1960) 25.
69  Ibidem, inv.nr. 917, ‘Jaarverslag 1961’ (Den Haag 1961) 27.
70  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief comité Stadsontwikkeling aan de 

gemeenteraad’ (7 maart 1962).
71  HGA, Verzameling 1962, no. 93a, ‘Sanering’ (23 februari 1962) 1.
72  Ibidem, no. 93b, ‘Verkeers- en Parkeernota’ (23 februari 1962) 6.
73  ‘Aan functie van Bakker Schut basis ontvallen’, Het Vrije Volk, 15 november 1961. 
74  Van der Sluijs, Haagse stedebouw, 173.
75  ‘Soms ben ik jaloers op Haussmann’, Sociaal Den Haag 12, nr. 6 (1968) 1.
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  Hoewel de plannen voor de binnenstad op papier ongewijzigd bleven, was Hylkema in 

vergelijking met Van Linda Nessel een onzeker bestuurder. Zo bekende hij snel na zijn aantreden: 

‘Het gaat bij de binnenstad om een uiterst ingewikkeld en ondoorzichtig samenspel van factoren, 

waarover nog weinig bekend is.’76 Den Haag zou op weg naar het jaar 2000 de strijd verliezen als het 

vernieuwingstempo niet drastisch omhoog ging.77 Het besef van achterstand was wijdverbreid onder de 

leden van het college dat in 1962 aantrad. Volgens burgemeester Kolfschoten was zijn gemeentebestuur 

geraakt door de waan van een ‘preoccupatie met haast’. Hij vervolgde door te stellen dat ‘de stad 

zichzelf schiep, geboren en groeiend uit onontwarbare economische, sociologische en demografische 

drijfveren.’ De overheid kon hierbij niet meer doen dan gunstige voorwaarden scheppen voor het 

lokale bedrijfsleven.78 Deze observaties laten zien dat de haast en de noodzaak van verandering uit 

de ambtsperiode van Bakker Schut en Van Linda Nessel was gebleven, maar dat bestuurders zich 

onzekerder gingen opstellen over de toekomst. 

  Dat gold niet voor de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling. Omwille van de bewaking 

van continuïteit gingen de ambtenaren in de eerste helft van de jaren zestig op zoek naar methoden om 

de modernisering van het dagelijks leven bij te benen. Hoofdplanoloog Kok stelde nastreving van een 

‘dynamisch evenwicht’ voor. Hij trachtte dit contradictoire begrip te verhelderen met de metafoor van 

een waterstroom waarin de samenstellende delen van de rivier voortdurend wisselden, maar het totale 

verschijningsbeeld constant bleef. Hij vreesde dat de politieke uitingen van vertwijfeling en onzekerheid 

konden leiden tot verlamming van zijn vakgebied: 

Een te sterke beklemtoning van het “panta rei” van het “alles is in voortdurende beweging”, 

zou voor de planologie, welke – hoe dan ook – uiteindelijk vaste vormen vraagt, een zodanig 

zwevende situatie scheppen, dat daarin geen betrouwbare steunpunten meer voor het werk 

kunnen worden gevonden.79 

Zo tekende zich een nieuwe dynamiek af binnen de coalitie die vorm moest geven aan de toekomst van 

de Haagse binnenstad. Met Hylkema was een ambivalent wethouder aangetreden, die de visies van 

Zwolsman weliswaar onderschreef, maar ook de haalbaarheid van zijn eigen stadsvernieuwingsagenda 

betwijfelde. Deze politieke twijfel was voor Bakker Schut de reden om de overstap te maken naar 

Zwolsman. Hiermee vertoonden zich reeds in de eerste helft van de jaren zestig de eerste barsten in het 

vertrouwen waarmee bestuurders enkele jaren eerder aan de vernieuwing van de Haagse binnenstad 

waren begonnen. 

   

Zwolsman en de opbouw van een vastgoedimperium  

Zwolsman gaf begin jaren zestig in belangrijke mate vorm en richting aan de Nederlandse 

consumptiemaatschappij en dienstverleningseconomie. Hij verwierf begin jaren zestig belangen in 

tientallen hotels, horecagelegenheden en kantoorgebouwen in binnen- en buitenland. Dit portfolio 

was gezien de toenemende vrije tijd en groeiende behoefte aan kantoorruimte een interessante 

76  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 26 maart 1963, ‘Gemeentebegroting 1963’, 523.
77  Ibidem, 533.
78  Ibidem, Handelingen van 6 januari 1964, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 2-4.
79  ‘Wentelgang der planologie?’, Publieke werken: Officieel orgaan van directeuren van gemeentewerken 30, 

nr. 1 (1962) 1-5, 1.

HOOFDSTUK 3



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978114

investeringsoptie voor particuliere beleggers, die met duizenden tegelijk aandelen kochten in de EMS. 

Op de vraag wie zijn opdrachtgevers waren, antwoordde Zwolsman dat hij handelde in naam van het 

algemeen belang.80 Opiniemakers en journalisten portretteerden hem als ‘onbegrepen verschijnsel’ of 

zelfs ‘de moloch omgeven door legenden’.81 De projectontwikkelaar vergeleek zichzelf graag met een 

componist die zijn vleugel niet kon laten staan.82 Voor zijn succes en daadkracht zijn drie verklaringen te 

geven.  

  In de eerste plaats nam de zakenman een voorsprong op de fusiegolf van de jaren zestig door 

reeds in de jaren vijftig zijn bezittingen onder te brengen bij de Verenigde Aannemings Bedrijven 

(later Intervam).83 Met de inzet van prefabricage leverde deze beursgenoteerde bouwonderneming 

een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Nederland. Het conglomeraat telde in 1962 elf 

dochterondernemingen, die tezamen een jaaromzet van zestig miljoen gulden boekten.84 Zwolsman 

reorganiseerde het bouwproces en introduceerde nieuwe typologieën, bouwtechnieken en 

grootstedelijke visies. De snelle en arbeidsbesparende Jackblock-methode stelde de projectontwikkelaar 

in staat om binnen tien werkdagen een verdieping in ruwbouw af te leveren. Bouwplaatsen 

transformeerden dankzij Zwolsman in bouwfabrieken en verticale lopende banden, aldus vaktijdschrift 

Bouw in 1965.85 

  In de tweede plaats verlegde Zwolsman op een gunstig moment zijn activiteiten van bouwen 

in opdracht naar ontwikkelen op eigen initiatief. Dankzij de overname van de Landbank wist hij de 

voorfinanciering van het plan Nervi rond te krijgen, en kon hij in het Spuikwartier op grote schaal 

grondposities verwerven.86 In 1961 en 1962 wist de zakenman met spectaculaire biedingen ook de 

Grondbriefbank en de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (hierna: EMS) te verwerven.87 Tegelijk 

met de expansie van Zwolsman verkeerde de Nederlandse vastgoedmarkt in een jubelstemming. 

De Telegraaf wist de hausse in 1961 moeilijk te duiden, maar constateerde wel dat investeerders als 

Zwolsman bereid waren ongekend hoge bedragen neer te leggen.88 Nadat hij een jaar later de aandelen 

van de EMS in handen kreeg, schoten de beurskoersen van Nederlandse onroerendgoedmaatschappijen 

verder omhoog. De Tijd sprak zelfs van een financiële explosie.89 Het bod zou een sensationele 

uitwerking hebben gehad: ‘Alles wat aan onroerend goed deed denken is op een gouden voetstuk 

geplaatst.’90 De algemene verwachting was dat Zwolsman fundamentele veranderingen teweeg zou 

brengen in het bouwwezen:  

De Landbank heeft een nieuwe fase ingeluid in de bouwactiviteit in ons land. Grote 

financiële combinaties zullen zich meer en meer gaan werpen op de sanering van de 

80  ‘Wij investeren 1,5 miljoen per week’, Elseviers Weekblad, 29 augustus 1964.
81  J. Kassies, ‘Zwolsman en de feestenden’, Maatstaf: Maandblad voor letteren 12 (1964-1965) 353-358, 354; 

‘Een uitgekookte man’, Haagse Post, 7 maart 1964.
82  Archief Instituut voor Beeld en Geluid (hierna: Archief Beeld en Geluid), KRO Brandpunt, uitzending 11 

januari 1964, geraadpleegd op 8 oktober 2013.
83  ‘Het rijk der fabelen: Zwolsman koopt alles’, Haagse Post, 10 februari 1962, 7.
84  Intervam N.V., Jaarverslag 1962 (Den Haag 1963) 9.
85  ‘Jackblock: Een bouwmethode voor hoge gebouwen’, Bouw jrg. 20, nr. 37 (1965) 1357.
86  Van der Eijk, Een handvol Hagenaars, 56.
87  ‘Druk werk bij Zwolsman’, Nieuwe Leidsche Courant, 11 mei 1960, ‘Winst Zwolsman verdrievoudigd’, De 

Waarheid, 14 mei 1960, ‘Zwolsman niet ontevreden’, 11 juni 1960, ‘Steeds meer bedrijven gaan in elkaar op’, 
Het Vrije Volk, 22 februari 1961.

88  ‘Onroerend goed ontroerend goed?’, De Telegraaf, 25 november 1961.
89  ‘Landbank-plannen voor Den Bosch, Tilburg en Egmond’, De Tijd-Maasbode, 3 november 1961.
90  ‘Scherpe koersstijgingen op de lokale aandelenmarkt’, De Tijd-Maasbode, 2 februari 1962.
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stadscentra en op de bouw van grote complexen van winkel- en bedrijfsgebouwen.91 

In de derde plaats, en dit was met name zichtbaar bij de receptie van het plan Nervi, wist Zwolsman 

succesvol te appelleren aan een breed gedeelde vernieuwingsdrang onder bestuurders. Een advertentie 

voor de activiteiten die de EMS ontplooide op de vastgoedmarkt was tekenend: ‘Alleen wie krachten 

concentreert kan bouwen op een schaal die past bij de behoeften en het tempo van de toekomst. Die 

toekomst begint vandáág.’92 In berichten aan zijn aandeelhouders waren beeldverslagen opgenomen 

van negentiende-eeuwse volksbuurten in bezit van de EMS, gepresenteerd als ‘half gesloopte 

krottencomplexen, steeds weer vergrijsde panden, overal waar nieuwe groei is te verwachten. Zij zijn 

er slechts om afgebroken te worden.’93 Dit gold overigens ook voor minder vervallen bouwwerken als 

het Amsterdamse Carré, dat hij wilde laten slopen om plaats te maken voor een winstgevend hotel.94 

Met zijn nationale succes wist Zwolsman in de jaren vijftig en zestig naast Bakker Schut verschillende 

kopstukken van de KVP aan zijn concern te binden, waaronder oud-ministerpresident Louis Beel en oud-

minister Gerard Veldkamp.95  

Schroom voor risico en avontuur (1963-1968) 

Terwijl Zwolsman aan zijn imperium bouwde, leek de komst van het plan Nervi steeds zekerder. Het 

college had de oorspronkelijke bezwaren van buurtbewoners en middenstanders niet ontvankelijk 

of ongegrond verklaard, terwijl de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling het tempo van 

onteigeningen en uitplaatsingen in het Spuikwartier gestaag opvoerde. Nadat hij met de Amerikaanse 

vliegmaatschappij PAN AM en de Centrale Kamer voor Handelsbevordering geschikte huurders had 

gevonden, vroeg Zwolsman op 24 september 1963 de bouwvergunning aan.96 Om groen licht te krijgen 

moest het gemeentebestuur het plan Nervi enkel nog ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie van 

Advies voor de Uitbreidingsplannen van de Provinciale Planologische Dienst (PPD), een ambtelijk orgaan 

dat Gedeputeerde Staten advies gaf over plannen met een regionaal verzorgingsgebied.97  

  Deze ogenschijnlijke formaliteit bleek onverwachts een enorm struikelblok. De commissie 

was in mei 1964 unaniem van oordeel dat het plan ‘desastreus’ zou zijn voor de Haagse binnenstad. 

Gezien de samenstelling van de commissie was dit een opmerkelijk advies: de stedenbouwkundigen 

Sam van Embden en Wieger Bruin waren als grootschalig denkers uitgesproken voorstanders van 

binnenstadreconstructies, terwijl verkeerskundige Johan Kuiper rond deze tijd werkte aan zijn Basisplan 

voor de Utrechtse binnenstad. De verklaring voor hun afkeurende houding ligt mogelijk in de afwijzing 

door het gemeentebestuur van een alternatieve binnenstadreconstructie, die een medewerker van de 

91  ‘Geweldige machtsconcentratie voltrekt zich in bouwwereld’, Het Vrije Volk, 3 november 1961.
92  ‘Bouwen door bundeling van kracht’, Nieuwe Leidsche Courant, 4 januari 1964. 
93  EMS, Bericht aan de aandeelhouders (Den Haag 1966).
94  W. Polak, Vier jaar strijd om Carré (Amsterdam 2012) 20.
95  Zwolsman was voor de katholieken sinds 1946 een belangrijk financier en partijlid, waarbij hij in 1963 zelfs 

het uitzonderlijk hoge bedrag van een kwart miljoen gulden storten in de partijkas zou storten. Zie: J.A. 
Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band II: Heroriëntatie en integratie 1963-1980 (Nijmegen 
2000) 367; Van Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 333.

96  HGA, Archief Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5425, ‘Brief Landbank N.V. aan het college’, 5 november 
1962. 

97  Van der Cammen en De Klerk, Ruimtelijke ordening, 119.
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PPD twee jaar eerder had voorgesteld voor het nabijgelegen Bezuidenhout.98  

  De bezwaren van de commissie richtten zich op de aantasting van het stadssilhouet en de 

verkeersaantrekkende werking van het plan. Bovendien zouden bij het college geen duidelijke gedachten 

leven over ‘leefbaarheid’.99 Omdat voltooiing van de ringweg uit het Ontwerpstructuurplan nog 

jaren op zich liet wachten, zouden dagelijks drieduizend forensen dwars door de Haagse binnenstad 

hun weg moeten vinden naar de kantoren in het plan Nervi. De provincie kreeg bijval van de Bond 

Heemschut, die eveneens bezwaar aantekende tegen de bouwhoogte van de kantoortoren. Deze 

monumentenbeschermers hadden eerder al gewaarschuwd voor de esthetische en verkeerskundige 

consequenties van hoogbouw in historische omgevingen, en voorspelden een doemscenario van 

‘onooglijke, onbruikbare en onbereikbare’ binnensteden.100 In een brief aan minister Wim Schut van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stelden de monumentenbeschermers dat aantasting 

van het stadssilhouet onacceptabel was.101  

  De kritiek van de commissie en de Bond Heemschut zette de bestuurders aan tot reflectie 

over de toekomst van de Haagse binnenstad. Reconstructie van het Spuikwartier veranderde in snel 

tempo van een vanzelfsprekendheid in een betwistbare politieke keuze. Na alle haast en urgentie van 

voorgaande jaren en de voorbereidingsbesluiten die het gemeentebestuur had genomen om tot een 

efficiënte vernieuwing te komen, stak de PPD onverwachts een spaak in het wiel van de ontwikkeling. 

Deze tegenwerking bracht voor het gemeentebestuur een moment van respijt. Terwijl Van Linda Nessel, 

Bakker Schut en Zwolsman nog een coalitie hadden gevormd gebaseerd op een programmatische 

ervaring van moderniteit, moest onder Hylkema en Van der Sluijs noodgedwongen de vaart eruit.102  Voor 

de dienst Stadsontwikkeling lagen de zaken eenvoudig. Bang om het momentum kwijt te raken, noemde 

hoofdambtenaar Van der Sluijs het advies van de PPD ‘onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en verwerpelijk’. 
Hij vond het onuitstaanbaar dat ‘buitenstaanders’ zich bemoeiden met het ‘onmiskenbaar spectaculaire’ 
karakter van het plan Nervi. Een centraal stadsdeel dat eigenlijk moest overbruisen van activiteit was in 

zijn ogen verklaard tot een oninteressant en dood element.103 Hoewel het negatieve advies niet bindend 

was, voelde ook Hylkema zich geroepen om zijn visie op de toekomst van de moderne binnenstad te 

verdedigen. De wethouder legde Gedeputeerde Staten in februari 1965 uit waarom juist het Spuikwartier 

middelpunt moest zijn van het moderne leven: 

[…] niet omdat wij menen, dat het spectaculaire karakter van het project of naam en faam 

van zijn ontwerpers zouden moeten leiden tot een kritiekloze aanvaarding, maar in het 

98  ‘Haags wederopbouwplan Bezuidenhout C (station en omgeving) 100 miljoen goedkoper’, Bouw 16, nr. 49 
(1961) 1602-1603; J.J.N Smits, Een of twee stations in onze stad? Het Plan Jokinen, bevattende een visie op 
het Wederopbouwplan Bezuidenhout C en een oplossing van bestaande en toekomstige verkeersproblemen 
in Groot Den Haag (Den Haag 1962) 10.

99  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5426, Brief Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen 
van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland aan directeur van de gemeentelijke dienst van 
de stadsontwikkeling Van der Sluijs (15 mei 1964); NA, Archief Provinciale Planologische Dienst in Zuid-
Holland, inv.nr. 168, Notulen van de vergadering van de Commissie voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-
Holland (18 juni 1965) 4

100  G. Brinkgreve, ‘Het probleem van oude stadskernen’, in: T. Koot (red.), Strijd om schoonheid: 50 jaar 
Heemschut (Amsterdam 1961) 74-80, 80.

101  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief Bond Heemschut aan de Minister van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid (30 augustus 1965).

102  H. Heynen, ‘Architectuur en moderniteit’, in: F. van Peperstraeten (red.), Jaarboek voor esthetica (Tilburg 
2001) 187-199, 188.

103  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5426, Brief Van der Sluijs aan wethouder van stadsontwikkeling 
en huisvesting (30 juli 1964).
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besef dat de dynamiek van onze eeuw vraagt om een proces van ruimtelijke herverdeling, 

waarbij stedebouwkundige en bouwkundige structuren uit het verleden niet altijd kunnen 

blijven prevaleren boven nieuwe ruimtelijke creaties, welke zijn aangepast aan het actuele 

behoeftenschema, het hedendaagse technische niveau en de moderne levensstijl.104 

Passend bij het vertoog van de noodzaak verdedigde Hylkema het plan Nervi als de logische volgende 

stap in het ontwikkelingsstadium van zijn stad. Hierin maakte het verleden onherroepelijk plaats voor 

heden en toekomst.105 De gemeenteraad toonde zich content met deze toekomstgerichte verdediging. 

Volgens de PvdA was het standpunt van de adviescommissie in vergelijking met ontwikkelingen in 

steden als Düsseldorf, Londen en Brussel een ‘volkomen conservatieve benadering’.106 De VVD noemde 

het plan Nervi even belangrijk voor Den Haag als de Van Brienenoordbrug voor Rotterdam.107 Deze 

commentaren tonen hoe de stad in de optiek van bestuurders was verwikkeld in een internationale strijd 

om economische belangen en prestige, maar vooral ook hoe deze vermeende concurrentie hun ervaring 

van de moderniteit vormgaf. 

  Niettegenstaande het negatieve advies van de PPD bleek Gedeputeerde Staten gevoelig voor deze 

economische argumenten van de voorstanders. In een verwerping van het advies bediende de 

Gedeputeerde Staten zich op 4 augustus 1965 van eenzelfde vertoog van de moderniteit als het 

gemeentebestuur: ‘Het silhouet van de stad wordt ook bepaald door schoorstenen van een elektrische 

centrale, gashouders en diverse kantoorgebouwen, van welke bouwwerken er binnenkort nog meer zijn 

te verwachten; het silhouet van alle moderne steden verandert.’108 De provincie schikte zich hiermee 

naar de mars van de vooruitgang en voortdurende veranderlijkheid, waarin het plan Nervi als symbool 

van de moderne diensteneconomie de logische opvolger was van industriële symbolen van vernieuwing.  

  Terwijl de ambtelijke en bestuurlijke molens draaiden, bleven buurtbewoners en 

middenstanders echter bezwaar aantekenen. Hierbij voerden zij voor het eerst nieuwe argumenten aan. 

Zo zouden de reeds voltooide kantoorgebouwen van Zwolsman de ‘doodsheid’ van het stadsbeeld 

accentueren.109 Een lokale meubelfirma haalde een rapport aan dat het ontwerp van Van den Broek en 

Bakema een ‘psychologische barrière’ noemde.110 Hierbij springt in het oog dat de appellanten zich met 

hun bezwaren voor het eerst baseerden op emoties en ervaringen op straatniveau. De kritiek van 

bewoners en middenstanders resoneerde met die van jonge architecten en sociologen, die zich in deze 

periode eveneens gingen verweren tegen de ‘ervaringseffecten’ van functionalistische stedenbouw.111 In 

reactie op de terzijdelegging van het commissieadvies door Gedeputeerde Staten tekende Van Heijningen 

in het najaar van 1965 opnieuw bezwaar aan, dit keer bij de Raad van State.112 Dit was het enige 

104  HGA, Verzameling 1965, no. 63, ‘Plan Houtmarkt-Turfmarkt 1965’ (5 februari 1965) 2.
105  Heynen, Architectuur en kritiek, 20.
106  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 15 februari 1965, ‘Vaststelling Verordening Houtmarkt-Turfmarkt’, 

68.
107  Ibidem, 69.
108  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Brief Gedeputeerde Staten aan college’ (4 augustus 

1965) 4.
109  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief P.A. van Buuren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland (8 april 1965).
110  Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag koopcentrum (Den Haag 1965) 16.
111  Lynch, The image of the city; Mitscherlich, De onherbergzaamheid van onze steden; Wentholt, De 

binnenstadsbeleving en Rotterdam.
112  H. Münkler en H. Bluhm, ‘Einleitung: Gemeinwohl und Gemeinsinn als politisch-soziale Leitbegriffe’ in: 

Ibidem (red.), Gemeinwohl und Gemeinsinn: Historische Semantiken polititischer Leitbegriffe (Berlin 2001) 
9-30, 27.
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bestuursorgaan dat het besluit van Gedeputeerde Staten nog ongedaan kon maken.113 Het bezwaar had 

verstrekkende gevolgen. Hoewel de Raad de argumenten van Van Heijningen over buurtbelangen en 

steriliteit van het nieuwe stedelijk landschap verwierp, trad het orgaan ambtshalve in een algehele, 

tijdrovende beoordeling van het plan Nervi.  

  Nu het plan bij de allerhoogste bestuurlijke instanties was komen te liggen, gingen ook 

ministeries zich bemoeien met het ontwerp. De landelijke overheid wenste geen hoogbouw die 

uittorende boven de regeringsgebouwen rondom de Hofvijver, waarmee zich een nieuwe actor aandiende 

in de discussie. Directeur van de Centrale Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Cornelis de Cler 

sprak zich net als de Bond Heemschut uit tegen hoogbouw in historische binnensteden. Hij riep ‘in het 

belang van toekomstige generaties’ minister Schut op om behoedzaam te zijn bij het toelaten van 

dominerende massa’s in de omgeving van de Hofvijver. Het 70 meter hoge Transitorium, een 

kantoorgebouw van Lucas en Niemeijer dat in hetzelfde jaar gereedkwam, moest volgens De Cler 

voortaan de maximale bouwhoogte bepalen in de Haagse binnenstad.114 In reactie op deze inmenging 

sprak Hylkema van een ‘subjectieve, verontrustende en onaanvaardbare’ observatie.115 Bijgestaan door 

een manshoge maquette verkondigde de wethouder tijdens een uitzending van AVRO Televizier samen 

met Zwolsman dat het plan Nervi onontkoombaar was en de bouw na goedkeuring per direct kon 

beginnen.116  

  De frustratie bij Hylkema en Zwolsman was dan ook groot toen de Raad van State zich op 9 

februari 1968 uitsprak tegen de voorgenomen bouwhoogte van 140 meter. Hiermee vernietigde het 

113  J.M. Kan, ‘De afdeling voor de geschillen van bestuur’ in: R. van Ditzhuyzen en A. van Deursen (red.), Raad 
van state 450 jaar (Den Haag 1981) 195-222, 200.

114  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Brief C. de Cler aan minister W.F. Schut’ (29 november 
1967) 4.

115  ‘Wijziging plan Nervi’, Bouw 22, nr. 51 (1967) 1917; HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, Brief 
college aan Raad van State (22 december 1967).

116  Archief Beeld en Geluid, AVRO Televizier, uitzending 4 januari 1968, geraadpleegd op 8 oktober 2013.
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adviesorgaan het besluit van Gedeputeerde Staten en werd alsnog goedkeuring onthouden aan het plan 

van Zwolsman. Opvallend is echter dat ook de Raad van State de overtuiging uitsprak dat de vernieuwing 

van het Spuikwartier hoe dan ook doorgang moest vinden. Sloop van de ‘ernstig in verval’ geraakte 

bebouwing en cityvorming was nog altijd dringend geboden, aldus het koninklijk besluit.117 Raadsleden 

toonden zich in reactie op de beslissing verbijsterd over de schijnbare ‘willekeurigheid’ van de 

besluitvorming en ‘oeverloze discussies’ over bouwhoogten.118 De consideransen van PPD, Gedeputeerde 

Staten, Raad van State en Kroon hadden in totaal drie jaar kostbare tijd gekost, waarin het plan door 

wijzigende stedenbouwkundige opvattingen en toenemend buurtverzet zijn momentum dreigde te 

verliezen. Vaktijdschrift Stedebouw en Volkshuisvesting sprak dan ook van een proeve voor de 

Nederlandse stadsvernieuwing, waaruit bleek hoe moeizaam de binnenstad van de toekomst tot stand 

kwam.119  

  De discussie over het plan Nervi demonstreert hoe twee conflicterende ervaringen van 

moderniteit aan de basis stonden van de vertogen van noodzaak en wendbaarheid. In Den Haag lieten 

zich in de tweede helft van de jaren zestig drie kampen onderscheiden, die met elkaar in conflict waren 

gekomen over het aanzicht en de betekenis van een moderne binnenstad. Volgens het gemeentebestuur, 

de dienst Stadsontwikkeling, Zwolsman en Gedeputeerde Staten was het onvermijdelijk dat het 

Spuikwartier werd opgenomen in de maalstroom van modernisering. In hun vertoog stonden dynamiek, 

durf en visie centraal, en was het plan Nervi de logische uitkomst van een natuurlijk vernieuwingsproces 

waarin steden zich al eeuwenlang bevonden. Voor het tweede kamp, waarin zich de bewoners en 

middenstanders van het Spuikwartier bevonden, betekende het plan Nervi het einde van hun 

leefomgeving. Het was hen dan ook een wrange gewaarwording dat hun beroep tegen misbruik van het 

algemeen belang de aanzet was voor een bestuurlijke discussie over vorm in plaats van functie. Tenslotte 

ging het derde kamp, met hierin de Raad van State en Bond Heemschut, ervan uit dat de vooruitgang die 

bestuurders en projectontwikkelaars wensten niet per definitie gestalte moest krijgen in de Haagse 

binnenstad. 

  De pers, eerder laaiend enthousiast, kreeg met deze zoveelste vertraging steeds minder 

vertrouwen in een vlotte en succesvolle binnenstadreconstructie. De Tijd karakteriseerde het 

Spuikwartier in 1968 als een buurt die vegeteerde tussen definitief verval en vage wederopbouwplannen, 

met als voorlopig resultaat de kantoordoos van het Transitorium, ‘knarsende trams en stinkende bussen 

richting de stadsranden’.120 Pas nu het stadsdeel vrijwel helemaal was verdwenen, sprak de Haagsche 

Courant van de teloorgang van een stuk stadsschoon.121 Een ‘hoekige chaos’ en ‘wanordelijk 

samenraapsel’ zou het Spuikwartier vervangen, waar de mensen zich zouden voortbewegen tussen 

‘hoogbouwravijnen als muizen door nauwe gangen’.122 In Den Haag leek een gloedvolle toekomst verder 

weg dan ooit tevoren, zeker nu de eerste resultaten tegenvielen. De consensus over het aanzicht en 

functioneren van een moderne binnenstad verbrokkelde in Den Haag door de machinaties van het 

ingewikkelde besluitvormingsproces over de ruimtelijke ordening.  

  Het falen van de stadsvernieuwingsagenda had in Den Haag geen politieke consequenties. Met 

117  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5428, ‘Koninklijk Besluit nr. 27: Vernietiging besluit Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 4 augustus 1965’ (9 februari 1968) 4.

118  Ibidem, ‘Motie Borghols’, 19 februari 1968.
119  ‘Het Nervi-plan in Den Haag’, Stedebouw en Volkshuisvesting 49, nr. 3 (1968) 117-118, 117.
120  ‘Haags toekomstbeeld’, De Tijd, 22 oktober 1968.
121  ‘Nieuwe haven heeft woelig verleden’, Haagsche Courant, 17 mei 1968.
122  ‘Haagse silhouet wordt blokkig’, Haagsche Courant, 3 mei 1969.
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uitzondering van de opkomst van de Boerenpartij vertoonden de uitslagen van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 1966 eenzelfde beeld als voorgaande verkiezingsjaren.123 Het nieuwe 

college was samengesteld uit twee PCG-leden, één KVP-lid, één VVD-lid en twee PvdA-leden, waarbij 

Hylkema aanbleef. Zo moest Hylkema in 1966 vaststellen dat niet de overheid, maar de burgerij de stad 

bouwde en in stand hield.124 Burgemeester Kolfschoten zag in zijn nieuwjaarstoespraak voor 1967 

eveneens een marginale rol weggelegd voor de overheid: ‘Men wekt de schijn de middelen en 

instrumenten bij de hand te hebben om de verwachte ontwikkeling in de voorgenomen richting te 

dirigeren maar verliest daarbij uit het oog dat [Den Haag] een levend organisme is.125 Een jaar later vroeg 

Kolfschoten zich vertwijfeld af wat de taak was van een gemeentebestuur van een stad die aarzelde 

tussen de negentiende en eenentwintigste eeuw: ‘Gaan wij soms gebukt onder een spanning tussen de 

verre visie, waarmee we in de toekomst leven en het werk en leven van vandaag?’126 PvdA-raadslid 

Willem Nuij constateerde in 1968 zelfs ‘schroom voor risico en avontuur’.127 De falende vernieuwing van 

het Spuikwartier maakte de bestuurders onzeker over de toekomst, waarin zij voor zichzelf ook maar 

een kleine rol zagen weggelegd. Hiermee schoven de bestuurders de verantwoordelijkheid gedeeltelijk 

van zich af. 

  Deze bespiegelingen tonen een toenemende onzekerheid, waarin de maatschappelijke 

ontwikkelingen die de toekomst van de binnenstad bepaalden als onvoorspelbaar en onbestuurbaar 

werden ervaren. Tot het moment waarop de Raad van State het plan Nervi afkeurde, konden bestuurders 

en Zwolsman zich nog beroepen op een terugkerend moderniseringsethos, of zoals Berman dit 

123  De Nijs en Van Doorn, ‘In de schaduw van Den Haag’, 91.
124  HGA, Gemeenteblad Handelingen van 23 november 1966, ‘Gemeentebegroting 1967’, 754.
125  Ibidem, Handelingen van 2 januari 1967, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 7.
126  Ibidem, Handelingen van 2 januari 1968, ‘Nieuwjaarsrede van de voorzitter’, 4.
127  Ibidem, Handelingen van 18 november 1968, ‘Gemeentebegroting 1969’, 609.
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verwoordt: ‘The developers and devotees of the expressway world presented it as the only possible 

modern world: to oppose them and their works was to oppose modernity itself, to fight history and 

progress, to be a Luddite, an escapist, afraid of life and adventure and change and growth.’128 Bestuurders 

verdedigden het vertoog van de noodzaak op basis van feitelijke moderniseringstendensen en normatieve 

idealen als algemeen belang en economische groei, waarbij zij voornamelijk met elkaar en met hogere 

bestuurlijke instanties in gesprek waren.129 Door de tegenwerking die Zwolsman ondervond kwam de 

coalitie tussen de projectontwikkelaar, Hylkema en Van der Sluijs echter steeds verder onder druk te 

staan. Een omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad kondigde zich aan. Dit betekende 

echter nog geen omslag in het handelen. 

Zwolsman neemt zijn verlies (1968-1970) 

Het plan Nervi verloor in de tweede helft van de jaren zestig duidelijk zijn momentum. Met uitzondering 

van direct getroffenen in het Spuikwartier speelden burgers, in tegenstelling tot in Utrecht en 

Amsterdam, hierbij nauwelijks een rol. De enige buitenparlementaire actie tegen Zwolsman was het werk 

van Provo’s, die bij prikacties in de zomer van 1966 bezwaar aantekenden tegen de exploitatie van de 

Scheveningse pier door een ‘kommersjele big boss’.130 Een structureler probleem dan de buurtprotesten 

en ambtelijke tegenwerking waren de tegenvallende resultaten waarmee Zwolsman vanaf 1964 te 

maken had gekregen. De jaarverslagen lieten zorgwekkende geluiden horen over schaarste op de 

kapitaalmarkt, stijgende rentevoeten en toenemende liquiditeitsproblemen.131 Vanaf 1967 kon Zwolsman 

zijn aandeelhouders geen dividend meer uitkeren. Naast een afnemende kredietwaardigheid was het 

grootste liquiditeitsprobleem een tienjarige hypotheek die hij in 1963 had afgesloten bij de Westlandsche 

Hypotheek Bank. De oplopende rente dwong de bank een jaar later reeds tot terugvordering van 72 

miljoen gulden.132 In de raad gingen door deze financiële perikelen en de rem die de Raad van State had 

gezet op het plan Nervi eind jaren zestig steeds vaker stemmen op om met Zwolsman te breken. 

  Zwolsman kreeg van Hylkema een laatste kans, mits Nervi terug ging naar de tekentafel 

voor een ontwerp dat de maximale bouwhoogte zou respecteren. Een klein jaar na wegstemming 

door de Raad van State kon Zwolsman in december 1968 een lager ontwerp presenteren, dat ten 

koste van schouwburg en winkelvoorzieningen en omwille van de winstgevendheid bijna 20 procent 

meer kantoorruimte en een ruime verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen bevatte.133 De Haagse 

welstandscommissie, die enthousiast was over de oorspronkelijke conceptie, verwierp het alternatieve 

plan resoluut.134 Hylkema en Van der Sluijs waren het opvallend eens met dit oordeel en berichtten 

Zwolsman dat zij het oorspronkelijke ontwerp tot de hoogste instanties hadden willen verdedigen, maar 

dat het nieuwe plan door zijn ‘onmenselijke’ structuur de schaal van de binnenstad ‘kapotsloeg’.135 De 

projectontwikkelaar reageerde met bittere teleurstelling. Het kostte hem naar eigen zeggen grote moeite 

128  Berman, All that is solid melts into air, 313.
129  Vermeijden, Stedelijke vernieuwing, 7.
130  IISG, Archief Lynx, inv.nr. ZF48301, ‘Strandaktie geslaagd’, Lynx nr. 1 (1966).
131  EMS, Jaarverslag over het boekjaar 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 van de Exploitatie 

Maatschappij Scheveningen (Den Haag 1964-1971).
132  ‘Mijn beleid is aanvaard’, Haagse Post, 12 oktober 1968; ‘Half Nederland schopt tegen mij aan’, Haagse Post, 

19 oktober 1968; ‘Zwolsman heeft zich uit de markt gemanoeuvreerd’, Vrij Nederland, 9 november 1968.
133  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Van der Sluijs aan college (24 december 1968).
134  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Welstandscommissie aan het college (15 januari 

1969).
135  Ibidem, Concept brief Wethouder van Huisvesting en stadsontwikkeling aan Exploitatie Maatschappij 

Scheveningen (9 januari 1969).
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om enig begrip op te brengen voor deze nieuwe belemmering.136  

  Het geduld van het gemeentebestuur was op. De raadsvergadering van 14 april 1969 was het 

begin van het einde van de coalitie van Zwolsman en het gemeentebestuur. De KVP stelde dat haar 

enthousiasme voor ‘een eigen Hoog Catharijne’ was omgeslagen in een ‘mineurstemming’.137 PvdA-

raadslid en toekomstig wethouder Nuij had lering getrokken uit de falende samenwerking: ‘De weg naar 

de stad van de toekomst voert door een jungle, door een oerwoud van allerlei verwarde verhoudingen.’138 

Naar aanleiding van de raadsvergadering stuurde het gemeentebestuur Zwolsman een nota met eisen 

en voorwaarden waaraan zijn projecten in voorbereiding en aanbouw moesten voldoen.139 Woedend 

stelde de projectontwikkelaar dat hij gezien zijn ondernemend enthousiasme een heel andere houding 

had verwacht.140 In een tegennota berekende hij dat zijn concern voor meer dan 350 miljoen in Den 

Haag had geïnvesteerd, waarmee hij belangrijke impulsen zou hebben gegeven aan het economisch en 

cultureel klimaat. Terecht stelde hij dat niet de EMS, maar een weifelende overheid de vooruitgang had 

gedwarsboomd.141  

  De publiek-private samenwerking was voor alle betrokkenen uitgelopen op een frustrerende 

teleurstelling. Om toch tot een succesvolle reconstructie van het Spuikwartier te komen, opperde 

Hylkema een financieringsconstructie gedragen door EMS en ABP.142 Zwolsman liet al snel blijken 

niet geïnteresseerd te zijn: ‘De EMS kan en wenst, zoals iedere zakelijke onderneming, geen risico’s te 

aanvaarden, die uitsluitend het gevolg zijn van het bestuursbeleid.’143 Na deze kille boodschap kwam hij 

in april 1970 een koopsom van 13,5 miljoen gulden overeen voor zijn percelen in het Spuikwartier. Na 

vijftien jaar planvorming liet Zwolsman het Spuikwartier achter als een kale vlakte. De problemen bij 

de EMS dwongen hem uiteindelijk tot aftreden als president-directeur. Door complicaties opgelopen bij 

een verkeersongeval was Zwolsman van 1974 tot zijn overlijden in 1988 gedwongen rust te houden. Zijn 

bezittingen in Scheveningen verkocht hij noodgedwongen aan Bredero.144  

  Na de uitverkoop sleet de reputatie van Zwolsman als commercieel genie. In verbitterde 

terugblikken op zijn hoogtijdagen liet hij een typisch ondernemersgeluid horen: Nederland was te 

klein gebleken voor zijn plannen.145 Achteraf was hij liever naar de Verenigde Staten geëmigreerd: ‘Je 

bent overgeleverd aan colleges en al die ambtelijke rommel eromheen. Je kunt nergens iets gewoon 

gaan bouwen. De overheid bestaat uit kleine mannetjes en krentenwegers.’ Aan de andere kant van de 

Atlantische Oceaan zouden zijn karaktereigenschappen en ambities wel tot hun recht zijn gekomen: 

‘Dadendrang is een vorm van authenticiteit. Het heeft te maken met avontuur, heerszucht, ijdelheid. Je 

hebt mensen, die barsten van de ambities, maar dat wordt kapotgemaakt door de ambtenaren.’146 

136  Ibidem, inv.nr. 5429, ‘Vergadering college inzake Nervi-plan II’ (4 februari 1969).
137  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 14 april 1969, ‘Verschillende voorstellen’, 130.
138  Ibidem, 135.
139  HGA, Verzameling 1970, no. 79, ‘Relatie tussen de gemeente en het EMS-concern’ (13 februari 1970) 2.
140  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Brief EMS aan het college (28 januari 1970) 1.
141  Ibidem, Brief EMS aan het college (16 februari 1970) 3.
142  Ibidem, Notulen overleg stuurgroep (17 maart 1970) 2.
143  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Brief EMS aan het college (25 maart 1970) 2.
144  ‘Reinder Zwolsman: Scheveningen heb ik veel te goedkoop moeten verkopen’, Elsevier Weekblad, 16 

januari 1982.
145  ‘De laatste meesterzet van Reinder Zwolsman’, Vrij Nederland, 28 januari 1978.
146  ‘Reinder Zwolsman: Geld verdienen, daar is niks aan. Je kunt het nog eerlijk doen ook’, Nieuwe 

Rotterdamse Courant, 13 januari 1973. 
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Op zoek naar evenwicht en kwaliteit (1970-1973)  

Rond 1970 zou de modernisering in de ervaring van de Haagse bestuurders een reflexieve wending 

nemen. Hoewel de noodzaak van doortastend en snel ingrijpen in hun optiek dezelfde bleef, 

bleek accommodatie van modernisering in de binnenstad steeds ingewikkelder.147 De centrale 

moderniseringsprocessen van de jaren zestig – suburbanisatie, motorisering en cityvorming – keerden 

zich met de falende stadsvernieuwing en het ontstaan van actiegroepen tegen zichzelf.148 Het vertoog 

van de dienst Stadsontwikkeling en Zwolsman verloor hierdoor in de optiek van journalisten en 

raadsleden zijn overtuigingskracht. Op het moment van de burgerprotesten waren echter reeds zoveel 

voorbereidingsbesluiten en plannen waren gemaakt, dat een weg terug in de optiek van bestuurders 

kostbaarder en moeilijker verdedigbaar was.

Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke discussies duurde niet alleen het verval van het 

Spuikwartier voort. De Haagse binnenstad had gedurende de jaren zestig onder toenemende druk 

van zowel motorisering als cityvorming gestaan, terwijl binnenstadbewoners in steeds groteren 

getale naar de provincie trokken. De dienst Stadsontwikkeling constateerde in 1969 dat een sociale 

en stedenbouwkundige minachting van het oude woningbestand was ontstaan, resulterend in een 

‘desintegratie’ van het leefmilieu.149 Het aantal motorvoertuigen was tussen 1960 en 1967 bijna 

verdubbeld, waarbij de verkeersintensiteit met 46 procent toenam. Het aantal kantoorbanen in de regio 

steeg in dezelfde periode van 173.600 naar 187.000.150 Volgens een vergelijkend onderzoek uit 1969 was 

door de opkomst van winkelcentra binnen het tijdsbestek van enkele jaren een einde gekomen aan het 

eeuwenlange monopolie van de Haagse binnenstad.151 Tussen 1960 en 1980 verruilden uiteindelijk bijna 

honderdduizend inwoners de stad voor het groen, waarbij Den Haag verhoudingsgewijs tweemaal 

zoveel inwoners verloor als Amsterdam.152 Dit was vooral ook problematisch omdat iedere tienduizend 

inwoners minder, een korting van drie miljoen gulden op de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds 

betekende.153  

  Zwolsman had gefaald, maar de dienst Stadsontwikkeling had onderwijl doorgewerkt aan visies 

waarin het faciliteren van modernisering nog steeds de enige mogelijkheid scheen. De ambtenaren 

wilden met een nieuw Structuurplan hun vakgebied verder verwetenschappelijken, waarmee zij een 

rekening wensten te verheffen met de chaos en verwarring die was ontstaan door de versnelling van 

maatschappelijke ontwikkelingen: ‘Het structuurplan moet dienen als bewijs, dat de stedebouwkundige 

activiteiten van onze gemeente niet voortvloeien uit opportuniteit, maar hun grondslag vinden in 

welbepaalde maatstaven en in een duidelijke systematiek’.154 De hiertoe opgerichte Werkgroep Den 

Haag, met minister Schut, wethouders, ambtenaren van Rijk, provincie en gemeente, kwam vanaf eind 

1967 regelmatig bijeen om de toekomstige ontwikkeling van de stad te bespreken. Hun overleg was 

147  Beck, Bonss en Lau, ‘The theory of reflexive modernization’, 23.
148  Beck, ‘The reinvention of politics’, 6.
149  HGA, Verzameling 1969, no. 570, ‘Toekomst van het Haagse oude woningbestand’, 1. 
150  HGA, Verzameling 1967, no. 528, ‘Verkeerscirculatieplan 1967’, 4.
151  J. Gantvoort, Winkelcentrum versus stadscentrum. Verslag van een in 1967 gehouden vergelijkend 

onderzoek in het Haagse stadscentrum en in het winkelcentrum ‘In de Bogaard’ te Rijswijk (Delft 1969) 
96; ‘De aantrekkingskracht van het winkelcentrum “In de Bogaard” te Rijswijk vergeleken met die van het 
Haagse stadscentrum’, Stedebouw en Volkshuisvesting 50, nr. 10 (1970) 385-395.

152  K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 46.
153  Van der Boor, Stedebouw in samenwerking, 177.
154  HGA, Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1112, Brief hoofd afdeling 

Stadsontwikkeling en Huisvesting aan de directies van de gemeentelijke dienst van de Stadsontwikkeling en 
van de gemeentelijke dienst voor de Volkshuisvesting (19 september 1966).

HOOFDSTUK 3



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978124

bedoeld om een einde te maken aan de groeiende onzekerheid, die onder andere het gevolg was van trage 

totstandkoming van de vernieuwing in het Spuikwartier. 

  Doel van de Werkgroep Den Haag was niet langer om een visionair beeld te ontvouwen, maar 

om een klimaat te scheppen waarin ‘gewenste maatschappelijke activiteiten’ tot ontplooiing konden 

komen. Den Haag zou een modern stedelijk milieu ontberen, was te ‘dorps’ en kende in de periferie 

teveel objecten die om ideële en praktisch-organisatorische redenen eigenlijk thuishoorden in de 

binnenstad. In het Spuikwartier moest een nieuw stuk binnenstad verrijzen dat alle bevolkingslagen en 

leeftijdsklassen zou ‘confronteren’ met nieuwe cultuuruitingen, consumentenproducten en ideeën.155 Het 

stadsdeel moest in haar afwisseling ‘imponeren en verrassen’, en zou gedijen bij menselijke interactie 

en ontmoetingen.156 Het verschil met eerdere stedenbouwkundige maatregelen en nota’s was de nadruk 

op sociaal-culturele aspecten en persoonlijke binding aan de eigen leefomgeving, in plaats van zuiver 

economische groei.  

  De bijeenkomsten van de Werkgroep Den Haag legden de basis voor een nieuw 

Ontwerpstructuurplan, dat in het najaar van 1970 gereedkwam. Inhoudelijk was het plan voornamelijk 

een wetenschappelijke onderbouwing van de uitgangspunten in het Structuurplan uit 1957.157 Het verschil 

was dat het gemeentebestuur de bevolking nu uitnodigde voor een inhoudelijke discussie, temeer omdat 

de burger zich in toenemende mate zou interesseren voor ruimtelijke ordening, waarvan de protesten 

vanuit het Spuikwartier een voorbeeld waren. Terwijl onzekerheid over de toekomst van de binnenstad 

eerder was geformuleerd vanuit de snelheid waarmee moderniseringstendensen zich voltrokken, lag 

de nadruk nu op de kloof tussen burgers en bestuurders die deze ontwikkelingen teweeg zou hebben 

gebracht. Wanneer de ruimtelijke ordening niet zou beantwoorden aan menselijke maten zouden grote 

maatschappelijke spanningen ontstaan, aldus het Ontwerpstructuurplan.158 Een toenemende welvaart 

mocht niet langer in conflict komen met welzijn.  

  Het Ontwerpstructuurplan stelde de ultieme vraag: Was een stedelijke concentratie in de 

toekomst nog wel de juiste samenlevingsvorm? Dat was enkel mogelijk als burger hun binnenstad 

zouden omarmen. Terwijl het suburbane gezin zich gedurende de jaren zestig had afgesloten voor 

buurman, buurt en wijk, ontstonden in de binnenstad de hearing, teach-in en happening: ‘Het is 

of men het forum, de centrale ontmoetingsplaats weer op een of andere wijze en in een andere 

vorm zoekt.’159 In de binnenstad konden burgers nog een veelvoud aan belevenissen en indrukken 

ondergaan, aldus het rapport. De paradox was dat de ambtenaren dachten een veelzijdige, compacte en 

voetgangersvriendelijke ontmoetingsplek te kunnen combineren met economische schaalvergroting 

en mobiliteit. Van toekomstvoorspellingen zouden zij zich voortaan echter onthouden. Prognoses 

maken was ondoenlijk en extrapolatie van waargenomen ontwikkelingen onverantwoord. Periodieke 

herbezinning en fasegewijze uitvoering waren het nieuwe mantra van de dienst Stadsontwikkeling, 

waarbij overleg met de burgers voorop moest staan.160  

  Het Ontwerpstructuurplan kwam gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 

gereed en was direct onderwerp van discussie, zowel binnen als buiten de gemeenteburelen. Anders dan 

155  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5617, Eerste rapport van de Werkgroep Den Haag (20 december 
1967) 10.

156  Ibidem, ‘De toekomst van Den Haag. Groen regeringscentrum aan zee’ (1968) 8.
157  Provoost, ‘De grenzen van de metropool’, 157.
158  Structuurplan voor ’s-Gravenhage: Beschrijving (Den Haag 1970) 7.
159  Ibidem, 20.
160  Ibidem, 22; 89.
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de verkiezingen van 1962 en 1966 maakten deze verkiezingen wel een verschil. Met de nieuwe wethouder 

voor Stadsontwikkeling, voormalig directeur van de PTT en PvdA-raadslid Willem Nuij, leek een nieuw 

tijdperk aan te breken. Hij onderkende de tergende onzekerheid waarmee stadsvernieuwing gepaard 

ging en had eerder al aangegeven de binnenstad met de ‘uiterste voorzichtigheid’ te willen behandelen.161 

Nuij vond tegenover zich een verjongde gemeenteraad, waar D’66 en de Kabouterpartij respectievelijk 

drie en twee raadszetels bezetten. Beide fracties streden voor meer inspraak, beter openbaar vervoer 

en goedkope woningen.162 Deze alternatieven waren in overeenstemming met de kritiek die het 

Ontwerpstructuurplan tussen 1970 en 1972 kreeg vanuit de Haagse bevolking. Ook de lokale afdeling van 

Dolle Mina hekelde het gebrek aan duidelijkheid en inspraak.163 Belangengroep Sanering en Woningnood 

sprak van duizenden Hagenaren die in mensonwaardige woontoestanden moesten ‘vegeteren’ in een 

‘onttakelde en ontvolkte’ stad.164 De PSP en PPR keerden zich tegen de dienst Stadsontwikkeling: ‘Een 

gevoel dreigt de overhand te krijgen, dat men als individu, maar ook als partij nauwelijks opgewassen is 

tegen het gemeentelijk apparaat, met zijn talloze ambtenaren en deskundige adviseurs.’165  

  De actiegroep die in 1970 al deze kritiekpunten tot een synthese bracht was ‘Dooievaar’, een 

woordspeling op het Haagse stadswapen en de dodelijke resultaten van het stadsvernieuwingsbeleid. 

Volgens bouwkundestudenten Hans van Beek, Leo Hamer, Jan Ledderhof en Ary van der Stelt, allen 

studenten van professor Carel Weeber, moest de binnenstad een democratisch en milieuvriendelijk 

samenlevingsverband zijn met voorrang voor openbaar vervoer, fietser en voetganger. Dat de bevolking 

nu eenmaal voor de auto had gekozen was naar inzicht van Dooievaar een bestuurlijke drogreden 

die getuigde van weinig vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving.166 De studenten en 

actievoerders formuleerden hun doelstellingen vanuit een negatieve ervaring van de eigen leefomgeving. 

Zij wilden daarbij een einde maken aan milieuvervuiling, stedelijke desintegratie en vervreemding door 

‘onmenselijke’ instituten. Met behulp van suggestieve fotomontages van de ambtelijke volzinnen uit 

het Structuurplan maakte Dooievaar de ruimtelijke gevolgen van binnenstadreconstructies tastbaar op 

buurtniveau.167 Hiermee bracht de actiegroep beleidsvoornemens van de tekentafels naar de voordeuren: 

Indien we als theoretische polen onder de eigenschappen van de mens veronderstellen de 

individuele, egocentrische instelling tegenover de collectieve, sociale instelling, en daarnaast 

veronderstellen dat laatstgenoemde onze eigenlijke positie is, dan slaat de balans door naar 

eerstgenoemde. Deze instelling werkt met een verdelend denken, zonder een bewustzijn van de 

totaliteit, met een streven naar het benadrukken van de eigen situatie, losgekoppeld van ruimere 

belangen en verantwoordelijkheden.168

161  HGA, Archief gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1112, Toespraak 
wethouder Nuij (1970) 20; Ibidem, Gemeenteblad, Handelingen van 18 november 1968, ‘Gemeentebegroting 
1969’, 609.

162  De Nijs en Van Doorn, ‘In de schaduw van Den Haag’, 93.
163  Structuurplan voor ’s-Gravenhage. Reacties, Brief Dolle Mina aan dienst Stadsontwikkeling, 6 oktober 1971. 
164  Ibidem, Brief belangengroep Sanering en Woningnood aan college, 25 november 1970. 
165  Ibidem, Brief PSP-Roetraad aan college, 22 december 1971 en Nota Haags struktuurplan van de PPR-

Werkgroep Verkeer, 19 december 1972.
166  R. Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 191.
167  Archief Hans van Beek, Werkgroep Dooievaar, Integratie Participatie. Samenvatting studie 1970-1972 

(Rotterdam 1972) 2.
168  Ibidem, 8.
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Ondanks zijn reputatie als technocraat was directeur van de dienst Stadsontwikkeling Van der Sluijs 

gevoelig voor deze kritiek. Op zijn advies besloot Nuij in het voorjaar van 1972 om raadsbehandeling 

van het Ontwerpstructuurplan achterwege te laten.169 De wethouder vond dat de bevolking het plan 

veel te serieus nam.170 Nuij bleek hiermee vatbaar voor het gedachtegoed van Dooievaar en andere 

criticasters: ‘Twintig jaar geleden was je een hele vent als je een stad maakte voor de auto. We denken 

nu aan het milieu, aan de woonomgeving, aan het gebruik van de stad door de mens.’171 Dooievaar vulde 

dit vertoog, waarin modernisering van de binnenstad geen bittere noodzaak maar een politieke keuze 

was, verder aan. De belangrijkste reden dat de dienst Stadsontwikkeling met verouderde concepties 

bleef werken, was volgens de actiegroep omdat de gemeenteraad in voorgaande jaren vrijwel geen enkele 

stadsvernieuwingsnota aannam. 

  De intrekking van het Ontwerpstructuurplan maakte echter nog geen einde aan het 

kennismonopolie van de dienst Stadsontwikkeling. Volgens Dooievaar was betrokkenheid van burgers 

onmogelijk zonder publieke bewustwording. Hagenaren moesten dan ook leren mee te denken over 

de toekomst van hun binnenstad. De Haagsche Courant bood de actiegroep in de jaren zeventig 

een publicatiepodium, en in het najaar van 1974 verscheen een kritische artikelenreeks over de 

pogingen tot binnenstadreconstructie, die zou hebben geleid tot ‘sociale desintegratie, gevoelens van 

vereenzaming, apathie’ en zelfs ‘agressiviteit’.172 Volgens de actievoerders was Den Haag ernstig ziek. 

Het verkeerswegenstelsel was een ‘voortwoekerend kankergezwel’ dat ‘grove amputaties’ en ‘lelijke 

littekens’ had veroorzaakt. De werkwijze van de dienst Stadsontwikkeling zou getuigen van ‘autoritaire 

vakidioterie’, vergelijkbaar met de handelingen van een dwaze kinderarts.173 Ondanks veelbelovende 

partijprogramma’s verstrekte het gemeentebestuur geen nieuwe opdrachten aan de ambtenaren, die 

daarom op oude leest doorwerkten en Den Haag opscheepten met producten van achterhaald denken.174  

  De omslag die zich aankondigde in het denken over de binnenstad was in Den Haag in 

belangrijke mate het gevolg van economische ontwikkelingen, bleek uit de nota Nieuw Evenwicht 

(1973). De nota was een substituut voor het tweede Ontwerpstructuurplan en een bevestiging van de 

stedelijke krimp die het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in hetzelfde jaar had voorspeld.175 Den 

Haag moest kiezen tussen een topzware binnenstad met een imago van internationale betekenis, of een 

amorfe stedelijke structuur en provinciaal aanzien.176 Deze formulering van het dilemma leek Nuij en 

Van der Sluijs geen keuze te laten, maar in plaats van een proactieve houding besloten zij zich met Nieuw 

Evenwicht schrap te zetten voor verder verval: ‘Steeds duidelijker wordt, dat ook in de moderne westerse 

maatschappij een stad eerst een periode van groei kent, waarna haast onvermijdelijk een periode van 

teruggang volgt.’177  

  Van een radicale omslag was in Den Haag dus geen sprake. De bestuurders moesten in de jaren 

zeventig op zoek naar een manier om de erfenis van de jaren zestig een plek te geven. Om dit te doen 

169  HGA, Archief gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, inv.nr. 1558, Brief Van der 
Sluijs aan Nuij (4 mei 1972).

170  ‘Structuurplan wordt te serieus genomen’, Nieuwe Haagsche Courant, 14 februari 1972.
171  ‘Gat moet in de tachtiger jaren gevuld zijn’, Haagse Courant, 5 juli 1972.
172  ‘Scheiding van functies fataal voor leefmilieu’, Haagsche Courant, 21 september 1974. 
173  ‘Zieke stad heeft behulpzame dokters nodig’, Haagsche Courant, 28 september 1974. Zie voor de 

oorsprong van deze organische beeldspraak: R. Sennett, Flesh and stone (New York 1994) 257-265.
174  ‘Ambtenaren hollen door waar de raad al lang ho had moeten roepen’, Haagsche Courant, 5 oktober 1974.
175  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 190.
176  Nederlands Economisch Instituut, De ontwikkeling van de Haagse economie op lange termijn: Planning for 

decline (Rotterdam 1973) 17.
177  Nieuw evenwicht: Een reactie op het N.E.I.-rapport ‘Planning for decline’ (Den Haag 1973) 5. 
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moest Den Haag op zoek naar een ‘flexibel evenwicht’. Volgens de doelstellingennota Stedebouwkundige 

Kwaliteit (1973) mocht vernieuwing niet langer een doel op zich, maar een proces zijn. Alleen dan kon 

het gemeentebestuur adequaat reageren op de baaierd van grootstedelijke problematiek: ruimtegebrek, 

woningnood, bevolkingsafname, vergrijzing, afnemende werkgelegenheid, congestie, verpaupering en 

slijtage. Voor de binnenstad waren de doelstellingen versterking van de woonfunctie en handhaving 

van de menselijke maat, mogelijk gemaakt door voetgangersgebieden en afsluitingen voor doorgaand 

verkeer.178 De ambtenaren hanteerden bij de formulering van deze doelstellingen onwennig een nieuw 

vocabulaire waaruit een zintuiglijke stedelijke ervaring sprak. Zo was het leefklimaat ‘de stoffelijke 

en onstoffelijke omgeving waarin de mens leeft. Het heeft te maken met mensen en ruimte. Het wordt 

bepaald door onderlinge relaties.’179 Levendigheid kwam volgens de nota tot stand door inwoners met 

cultureel kapitaal, reden waarom gewerkt moest worden aan terugkeer van de welvarende mens, die zich 

in de binnenstad kon onttrekken aan beroepsverband en gezin om zich opgenomen te voelen in ‘het leven 

van de stad als geheel, de drukte en het gewoel.’180  

  Nieuw Evenwicht en Stedebouwkundige kwaliteit waren exemplarisch voor een nieuw dominant 

vertoog van de moderniteit. Dat bleek ook tijdens de raadsbehandeling op 28 januari en 19 augustus 

1974. De nota’s waren volgens Van der Sluijs een geloofsbelijdenis in de functie van binnensteden als 

broedplaatsen en ontmoetingspunten. Dit was een bevestigend antwoord op de vraag of de stad als 

verschijningsvorm en cultureel fenomeen nog wel toekomstwaarde had in Nederland. Hiertoe moest de 

binnenstad volgens Van der Sluijs een thuisgevoel creëren:

Het laat zich haast niet nader aanduiden. Het is een heel sterk gevoelsmatig iets. Een ieder kan 

voor zichzelf nagaan, wat het betekent als men zich thuis voelt en het gevoel heeft dat de stad 

en alles wat daartoe behoort – dat is het hele samenstel, de hele sfeer, alles wat tot het stedelijk 

leven behoort – weerklank heeft.181  

In deze vaag geformuleerde aanklacht tegen vervreemding weerklinken duidelijk de ideeën van 

Dooievaar. Van der Sluijs onderkende dat de toekomst in nevelen gehuld bleef en was daarom groot 

voorstander van een integraal en normatief toekomstdenken. Ook hier resoneerde het gedachtegoed van 

Dooievaar. Ondanks deze goede wil stond de erfenis van de jaren zestig de dienst Stadsontwikkeling in 

de weg. Van der Sluijs moest toegeven dat in uitvoering genomen werken als het ringwegenstelsel zich 

moeilijk lieten wijzigen of stilleggen.182 Desondanks toonde de gemeenteraad zich verheugd over zijn 

nieuwe werkwijze, of zoals de raadsfractie van de PvdA deze omschreef: ‘Vanaf het structuur volgen, 

waar wij ons in grote lijnen aanpasten, gaan wij naar een poging tot structuur vormen, het tevoren 

bedenken wat kan en niet kan, wat je wel en wat je niet wilt.’183 Ook Nuij zag grote voordelen in de 

nieuwe toekomstbenadering van de Haagse binnenstad: ‘Wij moeten doorgaan met het maken van wat 

meer beschouwende, algemene nota’s. Daaruit kan voor het college de zekerheid ontstaan, dat het werkt 

in een geest die u kunt delen.’184

178  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 192-193.
179  Ontwerp Doelstellingennota (Den Haag 1973) II.
180  Ibidem, 1; 47; 56.
181  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 28 januari 1974, ‘Bespreking ontwerp-nota’s “Stedenbouwkundige 

Kwaliteit”, “Nieuw Evenwicht” en “Verkeers- en Vervoersstructuur Haagse Binnenstad”’, 40.
182  Ibidem, 39-43.
183  Ibidem, 289.
184  Ibidem, 297.
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De omslag in de praktijk (1970-1980)  

In Den Haag kwam de omslag minder radicaal dan in Utrecht of Amsterdam. Hier kwamen de 

beleidswijzigingen geleidelijk en is geen duidelijk breekpunt aan te wijzen. Om te begrijpen wat er in 

Den Haag in de jaren zeventig gebeurde, is het nodig om nogmaals kort te focussen op het Spuikwartier. 

Na de breuk met Zwolsman was de buurt kaal en leeg achtergebleven. Om toch tot een oplossing te 

komen, kreeg architect Jan Bart Lucas in februari 1970 opdracht om het Spuikwartier van een nieuwe 

invulling te voorzien: het plan ‘de Nieuwe Hout’. Dit was een ideeënschets voor een voetgangersgebied 

met 8000 werkplekken, 3500 parkeerplaatsen, aanleg van een semimetro en aansluiting op de 

nabijgelegen ringweg, waarbij de levendigheid moest komen van 300 luxe woningen, een sporthal, 

ijsbaan, groenvoorzieningen en een klein aantal winkels.185 De Nieuwe Hout was volgens Lucas een 

verzameling ‘vrijblijvende gedachten’ die projectontwikkelaars en beleggers naar eigen inzicht mochten 

interpreteren, waarbij de verschillende planonderdelen elkaar moesten stimuleren en ondersteunen.186 

De onzekerheid over de toekomst was hiermee in planvorm gegoten.  

  Het is opvallend dat Den Haag in 1970 nog een binnenstadreconstructie lanceerde gemodelleerd 

naar Hoog Catharijne. De gelijkenissen kwamen terug in de verhoogde voetgangersplateaus, de manier 

waarop het complex net als in Utrecht de barrièrewerking van een Centraal Station wilde afzwakken 

en de gematigde functiemenging. Hoewel Lucas gekozen had voor een schakering van winkelen, wonen 

en ontspannen, lag de nadruk dankzij de acht 70 meter hoge kantoorgebouwen op dienstverlening. De 

grootste overeenkomst met Hoog Catharijne lag echter in de voorgestelde ontwikkeling en financiering 

van het complex. De ideeënschets was bedoeld om het groeiende leger projectontwikkelaars in 

Nederland enerzijds te prikkelen, en hen anderzijds te dwingen volgens een vooraf opgelegd stramien 

te werken. Het was echter nog maar de vraag of Den Haag wel behoefte had aan tienduizenden extra 

vierkante meters kantoorruimte, aldus de gemeenteraad in november 1970.187 De angst bestond dat het 

Spuikwartier in de avonduren uitgestorven zou raken. Omdat de moderne mens nu eenmaal liever voor 

de televisie dan op straat tijd doorbracht, was dit volgens Lucas een voldongen feit.188  

  Anders dan bij de presentatie van het plan Nervi was de kritiek op de Nieuwe Hout massaal en 

eensluidend. De enige positieve geluiden kwamen van Stedebouw en Volkshuisvesting en de RPD, die het 

plan een goed voorbeeld noemde van functiemenging en flexibiliteit in vormgeving en maatvoering.189 

De overige commentaren wezen juist op de tekortkomingen van een functionalistische stedenbouw. De 

plannen van Zwolsman zouden een bloeiende volksbuurt hebben weggevaagd, waar nijvere ondernemers 

en ambachtslieden onontbeerlijke diensten verleenden aan de Haagse burgerij. Het gemeentebestuur 

kon dit falen niet camoufleren met kapitaal verslindende prestigeobjecten.190 Ook buurtadvocaat Van 

Heijningen liet weer van zich horen. De Nieuwe Hout dreigde een ruilhart te worden met grote kans 

op afstotingsverschijnselen: ‘Een levendig stadscentrum, waar spontaan boekenstalletjes, boetiekjes, 

ruilbeurzen voor postzegels en sprekershoeken ontstaan, is alleen denkbaar in een harmonisch gegroeid 

middelpunt, doch zal zeker niet ontstaan op de wijze die men nu wil voorstellen.’191 Hoewel Van der 

185  ‘Tussen Staatsspoor en Spui’, Bouw 25, nr. 8 (1970) 321-322, 321.
186  ‘Haagse luchtspiegelingen’, Wonen TA/BK, nr. 14 (1976) 5-21, 7.
187  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 23 november 1970, 611.
188  ‘Tussen Staatsspoor en Spui’, Bouw 25, nr. 8 (1970) 321-322, 322.
189  ‘De Nieuwe Hout: Vernieuwingsplan voor een deel van de Haagse binnenstad’, Stedebouw en 

Volkshuisvesting, nr. 4 (1970) 133-137, 133; Rijksplanologische Dienst, Jaarverslag 1970 (Den Haag 1971) 100.
190  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5430, Brief Van Heijningen aan gemeenteraad (1 april 1970).
191  Ibidem, Brief Van Heijningen aan gemeenteraad (16 februari 1970).
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Sluijs zijn denkbeelden over de toekomst van de Haagse binnenstad had bijgesteld, wenste hij inzake het 

Spuikwartier geen concessies te doen aan. Hij negeerde de herhaalde ‘brutaliteit’ van Van Heijningen 

en getuigde van eenzelfde smetvrees als zijn voorganger Bakker Schut door de ‘onontbeerlijke diensten’ 
waar de advocaat van sprak te ridiculiseren: ‘Die doen in het schijnsel van de rode lampjes die hier 

brandden, nogal merkwaardig aan.’192  

 De pers reageerde evenals Van Heijningen met stedenbouwkundige kritiek en nostalgische 

bespiegelingen. Bouw noemde de Nieuwe Hout een groot doek voor het bloeden.193 Architecten als Lucas 

moesten maar eens met oplossingen komen voor contemporaine vraagstukken in plaats van plannen die 

het onmiddellijk voorstellingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel van derden te buiten gingen.194 

De extrapolatie van contemporaine leef- en werkpatronen zou nog steeds een gevaarlijke liefhebberij 

zijn van planologen. Kwamen mensen in de toekomst nog wel samen om zaken te doen? De Nieuwe Hout 

probeerde het zakendistrict dan wel te vermenselijken, maar ging nog steeds uit van het ‘bijeenbrengen 

van kantoorruimten voor kantoormensen, bereikbaar voor bezoekende zakenmensen’, aldus Bouw. 

Het ideaalbeeld van de moderne binnenstad was voor het vaktijdschrift getransformeerd tot een 

onmenselijk bitter schrikbeeld: ‘De macrowereld zal dan hier en daar langs loopbruggen wel stromen 

mensen uitspuwen, maar die gaan verloren in de afmetingen van hun omgeving.’195 Vaktijdschrift TABK 

voorspelde een levenloos gebied.196 Lucas zou een ‘lakei zijn van het utilitarisme’, met een oeuvre dat zich 

liet kenmerken door ‘maatschappelijke desinteresse, afgestomptheid en ontbinding’.197 Volgens de NRC 

was de Nieuwe Hout de slechtst denkbare uitkomst van een lange lijdensweg.198 

  De fundamentele vragen of Den Haag wel behoefte had aan meer kantoorruimte en of het 

gemeentebestuur opnieuw een samenwerking moest aangaan met een marktpartij bleven in de pers 

buiten beschouwing. Nuij en Van der Sluijs bleven zich inzetten voor binnenstadreconstructie. Een weg 

terug leek immers niet voorhanden. Van der Sluijs had in aanloop naar de planpresentatie al voorgesteld 

om contact op te nemen met Empeo, dat hij zag als meester op alle wapens.199 Niet afgeschrikt door 

de negatieve ervaringen met Zwolsman voerde burgemeester Victor Marijnen in het voorjaar van 

1971 verkennende gesprekken met de Utrechtse projectontwikkelaar.200 Hoewel Marijnen geporteerd 

was voor een concept als Hoog Catharijne, wenste Nuij een ontwikkelaar zonder directe banden met 

het bouwwezen.201 De wethouder vreesde dat samenwerking met Empeo ten koste zou gaan van het 

evenwicht tussen wonen en werken.202 Het overleg met Empeo ketste af en hoewel ABP in beeld bleef 

als belegger, waren de eisen van het pensioenfonds inzake een gemeentelijke afhandeling van lopende 

ontruimingsprocedures en een huurgarantie van 70 procent van de kantoorruimte over een periode van 

15 jaar voor het gemeentebestuur onbespreekbaar.203 Een nieuwe impasse dreigde.  

192  Ibidem, Brief Van der Sluijs aan college (26 februari 1970).
193  ‘Doeken voor het bloeden’, Bouw 25, nr. 26 (1970) 1142-1143, 1143.
194  ‘Twijfelachtige opdracht’, Bouw 25, nr. 11 (1970) 456-457, 456.
195  ‘Verontrustende opmaat’, Bouw 25, nr. 16 (1970) 676.
196  ‘Haagse kermis’, Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten 40, nr. 19 (1970) 443-448, 448.
197  ‘Lucas en Niemeijer: De lakeien van het utilitarisme’, Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten 

40, nr. 3 (1970) 55.
198  ‘Lijdensweg’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 23 juli 1970. 
199  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5617, Brief Van der Sluijs aan college (3 december 1968); ‘De 

stedebouwkundige en de projectontwikkelaar’, Bouw 26, nr. 35 (1971) 1225-1228, 1226.
200  HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, inv.nr. 5429, Notulen vergadering B en W (26 mei 1971). 
201  Ibidem, inv.nr. 5431, Notulen vergadering B en W (17 juni 1971).
202  Ibidem, Notulen vergadering B en W (2 december 1971).
203  Ibidem, Brief ABP aan college (6 mei 1970); Notulen vergadering B en W (17 juni 1971).
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De landelijke overheid bracht uiteindelijk verlossing. Eind 1971 besloot het Rijk om de Spuikwartierkavels 

van het ABP over te nemen om hier naar ontwerp van Lucas tussen 1974 en 1978 de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Justitie te realiseren. De opdracht en het programma van eisen waren bewust 

niet gepreciseerd, zodat het complex eventueel ook andere ministeries kon huisvesten. De enige 

voorwaarden waren eerbiediging van de maximale bouwhoogte en vestiging van winkels in de parterre. 

Angstig voor de gevolgen van het spreidingsbeleid en banenverlies was het gemeentebestuur uiterst 

clement. Nuij beloofde tegen beter weten in dat de komst van 60.000 vierkante meter kantoorruimte, 

4000 rijksambtenaren en 1500 parkeerplaatsen niet zou leiden tot saaiheid en steriliteit.204 Zelfs 

toekomstige gebruikers noemden het ontwerp echter nog voor de eerste paal fantasieloos, monotoon 

en massief.205 Dankzij bemoeienis van de rijksoverheid kwam de binnenstadreconstructie eindelijk op 

gang, echter zonder het enthousiasme waarmee Zwolsman tien jaar eerder zijn plan Nervi lanceerde. 

De ministeries zouden het enige onderdeel zijn van de Nieuwe Hout dat tot uitvoering kwam. Het 

ideaalbeeld van de moderniteit uit de jaren zestig was inmiddels dof en versleten.  

  Om tot een verdere herontwikkeling te komen stelde wethouder Nuij in september 1974 

een overleggroep in met buurtbewoners en gemeenteambtenaren, die gezamenlijk tot het eerste 

bestemmingsplan voor het Spuikwartier moesten komen. De nieuwe coalitie tussen bestuurders en 

burgers, verbonden in een nieuw dominant vertoog van wendbaarheid was hiermee geboren. Hoewel een 

breuk met de padafhankelijkheid van voorgaande plannen een expliciet doel was, bleef versterking van 

de centrumfunctie het belangrijkste uitgangspunt.206 In 1976 kon de dienst Stadsontwikkeling het plan 

Forum presenteren. In samenwerking met ABP en bouwonderneming Wilma was tussen stadscentrum 

en Centraal Station een overdekte straat ontworpen, ingekapseld door een megastructuur van maximaal 

vier verdiepingen met ruimte voor 500 woningen, 50.000 vierkante meter kantooroppervlakte, 50.000 

vierkante meter cultuurvoorzieningen en winkels. Het complex moest de kantoorgebouwen van 

Zwolsman, Transitorium en ministeries aaneenrijgen.207 De gedachten leken hiermee opnieuw uit te 

gaan naar Hoog Catharijne. Uiteindelijk zou het gemeentebestuur Carel Weeber pas in 1980 opdracht 

geven om het Forumgebied nader invulling te geven, waarbij de megastructuur en kantooroppervlakte 

plaatsmaakten voor 5500 extra woningen en cultuurpodia.208 De vervanging van kantoor- door 

woonruimte was hier onderdeel van een bredere ontwikkeling: tussen 1970 en 1980 daalde het aandeel 

van de centrale stad in het regionale kantorenbestand van 85 naar 77 procent.209 Het gemeentebestuur 

zou vanaf de aanstelling van Weeber trachten de fysieke restanten van de moderniseringsdrang uit de 

jaren zestig ongedaan te maken.210 

   In 1979 maakten oud-raadsleden, experts en media de balans op van de naoorlogse 

stadsvernieuwing. Hun oordeel was vernietigend. Namens de raadsfractie van de PvdA stelden Adri 

Duijvestein en Joop ten Velden voor om het enkele jaren eerder gereed gekomen Prins Bernhardviaduct 

weer grotendeels af te breken.211 Duijvestein kon zich als wethouder na enkele jaren nog steeds boos 

204  HGA, Gemeenteblad, Handelingen van 8 december 1971, ‘Gemeentebegroting 1972’, 725.
205  R. Smeets, Onder ambtenaren: Verhalen van verandering (Den Haag 2013) 105.
206  ‘Stedebouwkundig onkruid in Den Haag’, Wonen TA/BK, nr. 5 (1976) 3-4.
207  ‘Haagse luchtspiegelingen’, Wonen TA/BK, nr. 14 (1976) 5-21.
208  W.J. van Heuvel, ‘Het Spuikwartier: een eeuwigdurend verval’, in: Architectuur en bouwen 2, nr. 12 (1986) 

52; K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 50.
209  Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 201. 
210  A. Th. van Delden e.a. (red.), Hart voor Den Haag: Ontwikkelingsstrategieën voor het herstel van de Haagse 

binnenstad (Den Haag 1987); Kleinegris, ‘Democratisering van de stedebouw’, 196-197. 
211  HGA, Verzameling 1979, nr. 180 ‘Initiatiefvoorstel inzake inkorting Prins Bernhardviaduct’ (30 maart 1979).
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maken over het tijdperk Zwolsman: 

Even een paar pandjes aankopen, zaken lekker stevig laten verkrotten en door de strot van de 

gemeente een plannetje duwen. Dat heeft […] verschrikkelijk veel agressie en boosheid onder 

de bevolking opgeroepen. Het was de tijd van de jonge dynamische manager in een veel te oud 

makend pak. Jarenlang de arrogantie uitstralend van ‘laat het maar aan ons over, dan komt het 

wel voor elkaar’.212

De naoorlogse infrastructuurplannen hadden de activiteiten van projectontwikkelaars aanvankelijk 

alleen maar aangemoedigd. Verkeerskundige Jacques Volmuller stelde in een notitie met de 

veelzeggende titel Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald dat het gemeentebestuur geen 

consequent stadsvernieuwingsbeleid had gevoerd.213 De Haagse Courant vroeg of de Hagenaar tevreden 

was met een stad waar de overheid in voorgaande jaren hand in hand met projectontwikkelaars de 

sloperskogel doorheen had gejaagd. Natuurlijk was hij dat niet, maar dat was volgens het dagblad wel 

zijn eigen schuld. Op enkele actiegroepen na hadden burgers weinig compassie getoond voor hun stad. 

Kwam dat door de matige strijdbaarheid van het ambtenarenvolk, gebrekkig bouwfatsoen of een typisch 

Haagse koopmansgeest? Het dagblad moest gissen naar antwoorden, maar concludeerde enigszins 

jaloers dat de gebeurtenissen in het onverschillige Den Haag onmogelijk zouden zijn geweest in het 

opstandige Utrecht of chauvinistische Amsterdam. Dat gold met name voor het Spuikwartier, waar 

projectontwikkelaars volgens de krant manoeuvrerend tussen de machteloosheid van de bevolking en 

besluiteloosheid van het gemeentebestuur de lachende derde waren geweest.214 

Conclusie 

In de observaties van de Haagsche Courant zat een kern van waarheid. Tussen 1955 en 1970 maakten in 

het Spuikwartier tientallen woningen plaats voor enerzijds de binnenringweg en parkeervoorzieningen, 

anderzijds de plannen van Zwolsman voor kantoren, winkels en uitgaansgelegenheden. In het 

vertoog van de noodzaak scheen de moloch van de modernisering hier onstuitbaar. In de ervaring 

van wethouders en directeuren Stadsontwikkeling was het equiperen van de binnenstad voor een 

postindustriële toekomst allerminst een optimistische onderneming. Het volk had volgens hen gekozen 

voor de auto, woning in het groen en een baan in de binnenstad. Bestuurders en ambtenaren stelden zich 

daarom constructief op om de plannen van Zwolsman mogelijk te maken. Dat deden zij aanvankelijk 

met enthousiasme, maar door de bemoeienis van hogere instanties vanaf midden jaren zestig met steeds 

meer verbetenheid.  

  Gaandeweg de voorbereiding van het plan Nervi beseften zij de negatieve en onzekerheid 

scheppende consequenties van binnenstadreconstructies. Geholpen door de raadsverkiezingen creëerde 

dit besef vanaf 1970 een momentum voor kritische burgers. De bewoners en middenstanders van 

het Spuikwartier hadden vanaf midden jaren vijftig herhaaldelijk gedemonstreerd dat verzet tegen 

de modernisering voorgestaan door Zwolsman en bestuurders mogelijk was. Hoewel het verzet van 

212  A. Duivesteijn, ‘Public-private partnership: een verkenning en enkele praktijkvoorbeelden’, in: A.Th. van 
Delden, Public-private partnership (Rotterdam 1987) 35-40, 36.

213  J. Volmuller, Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: Het gemeentelijk vervoers- en verkeersbeleid 
in relatie tot de functionaliteit van de Haagse binnenstad (Den Haag 1979) 22.

214  C. Postmaa en C. Versteeg, Den Haag op z’n smalst: Teloorgang van een hofstad (Den Haag 1979).
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Van Heijningen niet kon voorkomen dat het Spuikwartier werd geruimd, leidde dit bezwaarschrift 

via Gedeputeerde Staten en Raad van State tot vertraging en uiteindelijk zelfs tot annulering van het 

plan Nervi. In tegenstelling tot Bredero in Utrecht had Zwolsman niet kunnen leveren, en kwamen de 

plannen van bestuurders en een projectontwikkelaar tot een vroegtijdig einde. Financiële problemen 

en ingrijpen van hogerhand luidden een geleidelijke omslag in het toekomstdenken van het Haagse 

gemeentebestuur. Ook in Amsterdam zouden kritische burgers uiteindelijk het verschil maken.


