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Terugkijkend op de eerste drie naoorlogse decennia zag de Amsterdamse stadshistoricus Richter 

Roegholt in 1979 onzekerheid en twijfel opdoemen aan de hoofdstedelijke horizon. In Amsterdam waren 

de emoties en golfbewegingen van crisis en bloei volgens hem altijd heviger dan elders, maar nu was 

de energie toch echt weggeëbd. De stad zou in de woorden van Roegholt ‘stuurloos ronddrijven, als 

een psychiatrische patiënt op zoek naar zichzelf.’1 Deze observaties, die op zichzelf al een ervaring van 

moderniteit zijn, doen de vraag rijzen wat er in voorgaande jaren was gebeurd in Amsterdam. Ruim 

dertig jaar na de observaties van Roegholt stelde historicus Doeko Bosscher dat zich ‘een bekrompen 

zucht naar kleinschaligheid’ had meester gemaakt van voorheen bouwlustige bestuurders.2 Roegholt en 

Bosscher duiden met hun reflecties op een omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad. 

Ruwweg maakte in de periode die beide historici beschrijven het ideaal van Amsterdam als centrum van 

financiële en zakelijke dienstverlening plaats voor het ideaal van een stad waarin het wonen en (jeugd)

cultuur voorrang kregen op consumenten, dienstverleners en automobilisten. 

  Net als in andere steden leidden toenemende suburbanisatie, cityvorming en motorisering 

gedurende de jaren zestig en zeventig ook in Amsterdam tot een intensivering van vooroorlogse 

discussies over vernieuwing en behoud. Onder aanvoering van wethouders Goos van ’t Hull (in dienst 

van 1954 tot 1962), Joop den Uyl (1962-1965), Roel de Wit (1965-1970) en in mindere mate Han Lammers 

(1970-1976) stond de toekomst van de oude stad ter discussie in een vijftal nota’s: de Nota Binnenstad 

(1955), het Voorontwerp Tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad (1968), de nota Stadsvernieuwing: 

de voorbereiding (1969), de nota Stadsvernieuwing: stadsvernieuwingsprogramma voor de eerstkomende 

jaren (1971) en het Voorontwerp Structuurplan (1974). Pensioenfondsen, projectontwikkelaars en 

architecten lanceerde soms in lijn, soms in tegenspraak met deze nota’s een aantal belangrijke 

binnenstadreconstructies. In dit hoofdstuk staan drie van deze plannen centraal, die representatief 

waren voor drie bepalende momenten in de omslag: de kantoorplannen van F.H. Gaus op het 

Bickerseiland (1961-1973), de kantoorplannen van Maup Caransa en Grand Vista in de Jodenbreestraat 

(1968-1978), en een hotelplan van Nicolaas Bouwes aan het Leideseplein (1959-1979). In reactie op 

deze en andere plannen ontstonden stadsbrede actiegroepen van Provo’s, de zogenaamde ‘Lastige 

Amsterdammers’, Kabouters, krakers en niet in het minst boze buurtbewoners.

  Over de naoorlogse stadsvernieuwing in Amsterdam is in vergelijking met Utrecht en Den Haag 

veel gepubliceerd. Het onderwerp komt bondig aan bod in alle stadsgeschiedenissen die de naoorlogse 

periode behandelen, waarbij De Liagre Böhl zelfs een monografie schreef.3 De nadruk ligt hierin echter 

vooral op de negentiende-eeuwse wijken in de jaren zeventig.4 Vanuit een financieel-geografisch 

1  R.R. Roegholt, Amsterdam in de twintigste eeuw. Deel 2 1945-1970 (Utrecht 1979) 243.
2  D. Bosscher, ‘Kleine stad Amsterdam’, in: Historisch Nieuwsblad, jrg. 20, nr. 6 (2011) 169-176, 169.
3  Bosscher, ‘Geen woningen, toch een kroning: Herwonnen zelfbewustzijn’, in: P. de Rooy e.a. (red.), 

Geschiedenis van Amsterdam: Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2007) 451-499; 
Roegholt, Amsterdam in de twintigste eeuw. Deel 2 1945-1970 (Utrecht 1979); De Liagre Böhl, Amsterdam 
op de helling.

4  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling.
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perspectief is de naoorlogse kantorenmarkt van Amsterdam onderwerp van studie geweest (2004), 

en zijn twee studies verschenen over het belang van de hoofdstad als economische magneet (1980, 

1986).5 De actiegroepen spelen een hoofdrol in het proefschrift van Virginie Mamadouh (1992) en de 

krakersgeschiedenis van Eric Duivenvoorden (2000).6 In het vakgebied van architectuur, stedenbouw 

en planologie zijn de belangrijkste studies de proefschriften van Cordula Rooijendijk (2005) en Guido 

Wallagh (1994).7 Vooralsnog ontbreekt echter een studie die de naoorlogse ervaring van moderniteit 

door zowel bestuurders, projectontwikkelaars als burgers reconstrueert. Dat de initiatiefnemers van 

belangrijke binnenstadreconstructies projectontwikkelaars en beleggers waren, is bovendien tot dusver 

niet geproblematiseerd. 

  Dit hoofdstuk zal laten zien dat projectontwikkelaars ook in discussies over de toekomst van 

de Amsterdamse binnenstad een doorslaggevende rol speelden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar 

de beleggers met wie zij samenwerkten. Van het ceremonieel vertoon waarmee Bredero in Utrecht en 

Zwolsman in Den Haag hun voornemens aankondigden was geen sprake. De reconstructies waren in 

Amsterdam veel kleinschaliger, en kwamen tot stand in nauw overleg met de dienst Publieke Werken 

en Stadsontwikkeling, alsook ook een groep ondernemende architecten. Daarom kent dit hoofdstuk in 

vergelijking met de vorige twee hoofdstukken een afwijkende indeling en een lange aanloopgeschiedenis. 

In de eerste helft van het hoofdstuk staan de jaren zestig centraal, waarin Den Uyl en De Wit zich 

voortdurend beriepen op de noodzaak van doortastend en grootschalig ingrijpen. In de tweede helft van 

het hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de jaren zeventig, waarin het merendeel van de plannen van 

projectontwikkelaars tot uitvoering kwam en Lammers zich geconfronteerd zag met de erfenis van zijn 

voorgangers.  

‘Bedreigende bruising’ (1953-1961)

Als centrum van financiële en zakelijke dienstverlening beleefde Amsterdam sinds het laatste kwart 

van de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw veel meer de gevolgen van cityvorming 

dan Utrecht en Den Haag. Bewoners maakten in de binnenstad plaats voor grootwinkelbedrijven, 

financiële en zakelijke dienstverleners, die op eigen initiatief nieuwe warenhuizen, bankgebouwen 

en hoofdkantoren lieten optrekken. De directe nabijheid van klanten, werknemers, leveranciers en 

instellingen als de beurs, het telegraafkantoor en het Centraal Station waren onmisbaar voor het 

handeldrijven en zakendoen.8 In de binnenstad verdween tussen 1870 en 1925 meer dan 30 procent 

van het woningbestand, resulterend in het vertrek van 54.000 inwoners.9 Cityvorming vergde 

schaalvergroting, en ging daarom onherroepelijk gepaard met aantasting van de oude stad. Het 

gemeentebestuur stimuleerde deze ontwikkeling met de aanleg van infrastructuur en grootschalige 

5  Ploeger, Regulating urban office provision; P.E. de Hen, H.G. Advokaat en A.C.R. Dreesmann (red.), Om het 
behoud van een explosieve stad: Werk en welvaart in en om Amsterdam 1961-1985 (Muiderberg 1986); G.A. 
de Bruijne e.a. (red.), Wonen, werken en verkeer in Amsterdam 1880-1980 (Meppel 1980).  

6  Mamadouh, De stad in eigen hand (Den Haag 1992); E. Duivenvoorden, Een voet tussen de deur: 
Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999 (Amsterdam 2000).

7  Rooijendijk, That city is mine!; G.J. Wallagh, Oog voor het onzichtbare: 50 jaar structuurplanning in 
Amsterdam 1955-2005 (Assen 1994). Andere titels die het onderwerp van de binnenstad en omslag 
in het denken aanstippen zijn: W. Bolte en J. Meijer, Van Berlage tot Bijlmer: Architectuur en stedelijke 
politiek (Nijmegen 1981); R. Pistor en B. Polak (red.), Nooit voltooid: De ruimtelijke ordening in Amsterdam 
(Amsterdam 1994); H. Hellinga en P. de Ruijter (red.), Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar 
(Amsterdam 1985).

8  Meurs, Ontwerpen voor vernieuwing en behoud, 482.
9  Wagenaar, ‘De stad ontworpen’, 23.
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doorbraken.10 Toch zouden de eerste alomvattende visies op de toekomst van de Amsterdamse 

binnenstad pas na de Tweede Wereldoorlog verschijnen.  

   De eerste tastbare resultaten van de bestuurlijke vernieuwingsdrang in de naoorlogse 

binnenstad waren de Wederopbouwplannen (1953) en de Nota Binnenstad (1955), die tot kwamen 

onder auspiciën van PvdA-wethouder Goos van ‘t Hull. In eerstgenoemde plannenreeks bestemde het 

gemeentebestuur de omgeving van de Nieuwmarkt en Weesperstraat, Oostelijke en Westelijke Eilanden 

tot expansiegebieden voor de cityvorming. Dankzij het wederopbouwkarakter konden de plannen 

rekenen op een bijna volledige rijksvergoeding voor de kosten van sloop en bouwrijp maken van de 

bouwgrond.11 Het idee om centraal gelegen stadsdelen economisch te revitaliseren met de aanleg van 

infrastructuur was niet nieuw. Dat ook het autoverkeer hieraan een bijdrage kon leveren wel. Gedurende 

de jaren vijftig bleven de wederopbouwgebieden met uitzondering van enkele doorbraakwerkzaamheden 

verstoken van grootschalige bouwactiviteiten. Cityvorming kwam hier moeizaam van de grond door 

langdurige onteigeningsprocedures, kostbare schadeloosstellingen en problemen met herhuisvesting van 

bewoners.12 

  Terwijl de Wederopbouwplannen nog getuigden van een onbekommerd optimistische stemming, 

bleek de Nota Binnenstad vooral een reactie op de dreiging die uitging van een nieuwe tijd. Het 

beleidsstuk was tot stand gekomen naar aanleiding van hoogoplopende discussies over het plan van 

politiehoofdcommissaris Hendrik Kaasjager om een belangrijk deel van de Amsterdamse grachten te 

asfalteren.13 Samenhangende problemen waarvoor het gemeentebestuur zich volgens de nota gesteld 

zag waren achtereenvolgens de veroudering van bebouwing, bewaking van schoonheid en karakter van 

het stadsbeeld, cityvorming, het toenemende autoverkeer en een gebrekkige parkeergelegenheid. Het 

ging erom de vooroorlogse spanning tussen behoud en vooruitgang te verenigen in één beleidsvisie. 

Volgens het college was het ‘bruisende leven’ zowel de bestaansreden als de mogelijke ondergang van 

de binnenstad.14 Naast geleiding van cityvorming naar de wederopbouwgebieden kwamen binnen de 

grachtengordel enkele fikse doorbraken en verbredingen op het programma te staan. Dempingen waren 

echter uitgesloten. De halfslachtige conclusie was dat de monumentale binnenstad zich ‘zoveel mogelijk’ 
moest aanpassen aan de eisen van de moderne tijd.15

  Hier waren de Amsterdamse monumentenbeschermers het niet mee eens. Naar aanleiding 

van de Nota Binnenstad presenteerde de toen 37-jarige monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve 

in 1955 samen met enkele medestanders een radicaal alternatief voor de laissez-faire houding van de 

gemeente. Hij proponeerde in plaats van grootschalige ingrepen in de binnenstad algehele vernieuwing 

van de negentiende-eeuwse wijken.16 In de Pijp kon volgens Brinkgreve en consorten een moderne 

10  Wagenaar, ‘Tol en zegeningen van de cityvorming’, in: Ons Amsterdam 53, nr. 4 (2001) 102-107, 105.
11  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 50.
12  C. Wegener Sleeswijk, ‘Amsterdam bouwt aan zijn toekomst’, Amstelodamum 47, nr. 12 (1960) 198-204, 202.
13  Zie voor deze discussies: W. Valderpoort, De toekomst van de Amsterdamse binnenstad: Een poging 

tot diagnose (Delft 1950) 22; G. Brinkgreve, ‘Inleiding’, in: Ibidem (red.), Alarm in Amsterdam: Of het lot 
der oude binnensteden (Amsterdam 1956) 5; Rooijendijk, ‘Volkomen Amsterdammer’, in: Groniek 37, nr. 
162 (Groningen 2004) 89-100; Ibidem, That city is mine!, 115; M. Ligtelijn, ‘Kaasjager, klokkenluider’, in: 
Brinkgreve e.a. (red.), Phoenix: Verdwijnend of herrijzend Amsterdam (Amsterdam 2004) 14-17, 16.

14  Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA), Gemeenteblad afd. 1, nr. 255, ‘De Binnenstad’ (25 februari 1955) 313; 
330.

15  E. Klusman en B. Teunissen, ‘De binnenstadnota’s 1955 en 1968’, in: A. Jolles e.a., Stadsplan Amsterdam: 
Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 1928-2003 (Rotterdam 2003) 108-117, 112.

16  Brinkgreve, Gevecht om Amsterdam (Amsterdam 1954) 29.



137

stad verrijzen, ‘schoner nog dan Rotterdam’.17 De Wibautstraat, waarlangs in 1955 juist de eerste 

kantoorgebouwen verrezen, was in hun optiek het lichtende voorbeeld van een ‘imposant, levendig 

en modern’ stadsbeeld.18 Opvallend is dat monumentenbeschermers cityvorming als een overbodig en 

eindigend proces zagen; een archaïsche ontwikkeling uit het tijdperk van spoor- en telegraaflijnen. 

Door de toegenomen mobiliteit en communicatiemogelijkheden hoefden dienstverleners niet meer in de 

nabijheid van treinstations of post- en telegraafkantoren gevestigd te zijn.19 

  Ondanks de alternatieven van wederopbouwgebieden en negentiende-eeuwse wijken 

bleken zakelijk dienstverleners gehecht aan de grachtengordel. Een voorbeeld was het dispuut 

over de Nederlandsche Bank, dat speelde rond de publicatie van de Nota Binnenstad. Nadat 

monumentenbeschermers zich in de eerste helft van de jaren vijftig hadden verzet tegen 

uitbreidingsplannen van de bank aan de Oude Turfmarkt, droeg burgemeester Gijs van Hall in 1957 

een alternatieve locatie aan op het Frederiksplein.20 Om tegemoet te komen aan directieleden die deze 

omgeving maar ‘onaanzienlijk’ vonden, bood Van Hall een ontheffing aan op de maximale bouwhoogte 

van 25 meter.21 De gemeenteraad stemde een jaar later in met verhuizing van de bank.22 De 75 meter hoge 

kantoortoren voor 1200 medewerkers, ontworpen door Marius Duintjer, kwam op de plaats van de oude 

galerij van het Paleis van Volksvlijt, die destijds nog een honderdtal woningen en zestigtal winkels en 

bedrijven huisvestte.23 Met de afbraak van de Volksvlijtgalerij en de bouw van de bank ruilde Amsterdam 

tussen 1961 en 1968 een symbool van industriële vooruitgang in voor een symbool van de moderne 

financiële dienstverlening.  

  In de discussies van de jaren vijftig vallen twee zaken op die van belang zijn voor de discussie 

over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. In de eerste plaats blijkt dat het college zonder 

tussenkomst van de gemeenteraad onderhandelingen kon voeren over herhuisvesting van een grote 

bank. Deze besluitvorming achter de schermen was exemplarisch voor de samenwerkingsverbanden 

die in Amsterdam gedurende de jaren zestig zouden ontstaan tussen beleggers, projectontwikkelaars, 

wethouders en vooral ambtenaren. De politiek gaf de veiligstelling van financiële en zakelijke 

belangen meer prioriteit dan een democratische besluitvorming. In de tweede plaats blijkt dat 

17  S. van Hillegom, ‘Inleiding uitgesproken bij heropening tentoonstelling in het Nederlands Instituut voor 
Nijverheid en Techniek op 14 april 1956’, in: J. in ’t Veld e.a., Levend Amsterdam: hoe een moderne stad zijn 
oude schoonheid kan behouden (Amsterdam 1956) 16-17, 17.

18  ‘Een antwoord op de Nota-Binnenstad van B. & W. van Amsterdam’ door de besturen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging 
“Hendrick de Keyser”, Heemschut 32, nr. 4 (1955) 57-90, 88; ‘De toekomst van Amsterdams binnenstad’, 
Bouw 10, nr. 45 (1955) 946-947, 947.

19  ‘Een antwoord op de Nota-Binnenstad van B. & W. van Amsterdam’ door de besturen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging 
“Hendrick de Keyser”, Heemschut 32, nr. 4 (augustus 1955) 57-90, 59.

20  Nationaal Archief (hierna: NA), Archief van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) 1814-1995 (hierna: Archief 
DNB), inv.nr. 16111, ‘Rapport van Ir. G. Friedhoff en Ir. N.E. Servatius over de studiereis naar de U.S.A. van 12 
januari-11 februari 1952 inzake bank- en kantoorgebouwen uitgebracht aan de directie van de Nederlandsche 
Bank’, 15; Ibidem, inv.nr. 16112, ‘Rapport aan de directie van de Nederlandsche Bank van de Adviescommissie 
voor de nieuwe Hoofdbank’ (Amsterdam 1953); Ibidem, inv.nr. 16108, ‘Programma van eisen voor een 
nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.’ (Amsterdam 1954).

21  NA, Archief DNB, inv.nr. 16113, ‘Verslag van de bespreking van de directie met Ir. J. Leupen, Hoofd van de 
afdeling Gebouwendienst van Publieke Werken op 7 februari 1957’, 3; Ibidem, inv.nr. 16116, ‘Overeenkomst te 
treffen met de gemeente Amsterdam waarbij deze aan de Nederlandsche Bank afstaat een bouwterrein aan 
het Frederiksplein’ (1 mei 1958).

22  M.M.G. Fase, Tussen behoud en vernieuwing: Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1948-1973 (Den 
Haag 2000) 407.

23  G. Eijkelboom en G. Vermeer, Sobere waardigheid: 200 jaar huisvesting van de Nederlandsche Bank 
(Amsterdam 2014) 82-86. 
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monumentenbeschermers de betekenis van modernisering direct ter discussie stelden. Niet door de 

noodzaak hiervan in twijfel te trekken of door zich te verzetten, maar door een radicaal alternatief te 

bieden.

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

Begin jaren zestig speelden in de binnenstaddiscussies drie aanverwante thema’s: suburbanisatie, 

cityvorming en motorisering. In 1962 zou een gemeentebestuur aantreden dat deze ontwikkelingen 

voortvarend ter hand nam als uitgangspunten van beleid. Aanvankelijk leek de bevolkingsgroei binnen 

de stadgrenzen niet te stoppen. In 1961 zou Amsterdam met 870.000 ingezetenen een absolute piek 

bereiken in haar inwonertal. Hetzelfde gold voor het aantal banen. Vooral dankzij de havens, maar in 

toenemende mate dankzij werkgelengheid in de kantorensector, vonden in hetzelfde jaar meer dan 

160.000 personen hun emplooi binnen de Singelgracht, een gebied dat toen nog 120.000 inwoners 

telde.24 Het gemeentebestuur definieerde de problemen van de binnenstad uitsluitend in termen van 

groei en expansie. Als alternatief voor het plan Kaasjager en doorbraken uit de Nota Binnenstad opperde 

de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling in 1961 een uitgebreid metronetwerk met radialen 

in alle windrichtingen en oostwestlijnen parallel aan de Singelgracht en uiterste stadsgrenzen.25 De 

demografische en economische druk en de toename van het autobezit leidden in de woorden van de 

Amsterdamse bestuurders tot een ‘stedelijke explosie’.26 

  Om deze explosie te dempen was een daadkrachtiger beleid nodig dan de halfslachtige 

voorstellen uit de Nota Binnenstad. De gemeenteraadsverkiezingen van 1962 brachten een generatie 

bestuurders aan de macht met krachtiger toekomstvisies dan hun voorgangers. Amsterdam was hierin 

geen uitzondering. Overal in Nederland leken de nieuw gevormde colleges zich te willen revancheren op 

de jaren vijftig, een decennium waarin een gebrek aan financiële armslag had geleid tot concessies aan 

eisen van volkshuisvesting, verkeer en massaconsumptie.27 In Amsterdam consolideerde de PvdA net 

als in de andere grote steden haar positie. De 44-jarige Joop den Uyl nam het wethouderschap Publieke 

Werken en Stadsontwikkeling over van Van ’t Hull en breidde zijn portefeuille uit met Economische 

Zaken, Havens en Handelsinrichtingen. Voorts traden dertigers Ed van Thijn, Roel de Wit en Wim Polak 

toe tot de raadsfractie.28 Den Uyl scheen de juiste man op de juiste plaats. Hij voorzag reeds in 1962 

een versnelling in de vlucht van kapitaal en inwoners: ‘Er is een zekere verveling en verval, er is te veel 

provincialisme en middelmatigheid in de bruisende stad van weleer.’29  

  Zowel binnen als buiten het gemeentebestuur groeide in de eerste helft van de jaren zestig 

het besef van een momentum. In het promotietijdschrift van het lokale bedrijfsleven, Amsterdam 

werkt, stelde hoofdredacteur Jan Mastenbroek dat de stad in een periode van toekomstbepalende 

koersveranderingen was aanbeland. Zij stond zelfs aan de vooravond van een ‘nieuwe Gouden 

24  P.E. de Hen, ‘1961-1985: Wat er veranderde’, in: De Hen e.a. (red.), Om het behoud van een explosieve stad, 
9-31, 9.

25  SAA, Gemeenteblad 1961, Bijlage D, ‘Interimnota van de Commissie Verkeer en Vervoer: Het stedelijk 
openbaar vervoer in de agglomeratie Amsterdam’, 57.

26  Dit beeld ontleenden zij aan het werk van de Amerikaanse planoloog William Whyte. Zie: W.H. Whyte, e.a. 
(red.), The exploding metropolis (New York 1958). 

27  Nieuwenhuijsen, ‘Het onderschatte project van de PvdA’, 74. 
28  A. Bleich, Joop den Uyl 1919-1987: Dromer en doordouwer (Amsterdam 2008) 175.
29  ‘Amsterdams positie als grote stad op het spel’, Het Parool, 8 november 1962, geciteerd in: J.M. den Uyl en 

M. de Bok, Joop den Uyl: Een leven in interviews (Amsterdam 1988) 21.
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Eeuw’.30 Omdat de opgaven gecompliceerd en omvangrijk waren, was voor ‘twijfelaars, mopperaars 

en ongelovigen’ geen plaats meer.31 In het gevecht om de economische ontplooiing diende de hoofdstad 

in hoog tempo ‘tradities en oude zekerheden’ achter zich te laten. Daar moesten de twijfelaars maar 

aan wennen.32 Opvallend in het vertoog van het tijdschrift was de ervaring van moderniteit als een 

onstuitbare kracht: ‘[De dynamiek van de stad, TV] is met onstuitbare wilskracht, grote dadendrang en 

impulsen véél sterker dan de macht van de theorie, de teugels van de plannen en de mogelijkheden van 

het menselijk denken en besturen.’33  

  In lijn met deze uitspraken stelden raadsleden tijdens de algemene beschouwingen in 1962 dat 

de wederopbouw was voltooid en dat het voortaan ging om het krijgen van een aandeel in het grote spel 

der mogelijkheden. Van rusten mocht in de jaren zestig geen sprake zijn.34 Amsterdam moest volgens de 

raadsleden op een vernieuwingsmissie gaan die generaties en honderden miljoenen guldens in beslag 

zou nemen.35 Dit zou volgens monumentenbeschermer en kersvers KVP-raadslid Brinkgreve grote 

consequenties hebben voor de binnenstad: 

  

De huidige generatie wil een binnenstad overdragen in herrezen luister, geen verstikte 

samenklontering van betonkolossen en krotbuurtjes. Een binnenstad, waar men al die 

leidinggevende, creatieve, gespecialiseerde mensen en organen vindt, die alleen in dit centrum 

tot volle ontplooiing en vruchtbare wisselwerking komen.36 

Den Uyl onderschreef de pleidooien van de monumentenbeschermer van harte, maar kwam op basis 

van dezelfde observaties tot de conclusie dat fysiek ingrijpen onvermijdelijk was. Hij zag de stad naar 

eigen zeggen als een vloek voor de moderne mensheid, maar wel één waarin volop kansen en avonturen 

lagen. Suburbanisatie, motorisering en cityvorming waren voor de binnenstad een trits van problemen 

waarvoor hij een drietal samenhangende oplossingen bood. Om Amsterdammers in Amsterdam te 

houden opperde hij voor het eerste probleem een ongeëvenaard saneringsplan voor 80.000 woningen en 

bouw van de Bijlmermeer, een ultramoderne nieuwbouwwijk voor 100.000 inwoners ten zuidoosten van 

de stad.  

  Inzake het probleem van de motorisering was Den Uyl minder daadkrachtig. Volgens de 

wethouder ging door het toenemende autoverkeer onvermijdelijk een permanente spanning ontstaan 

tussen het oude en het nieuwe. Het zou niet lang meer duren voordat dagelijks 100.000 forensen naar 

Amsterdam pendelden, het merendeel per auto.37 Tegelijk met het aantreden van Den Uyl namen 

dienstverleners de economische voortrekkersrol over van industrieën, waardoor de verwachting 

was dat de cityvorming enkel zou toenemen.38 Externe deskundigen adviseerden daarom inzet op de 

30  ‘Juist gebruik van tijd vormt bruggehoofd in toekomst’, Amsterdam werkt 2, nr. 3 (1960) 9-11, 9.
31  ‘Amsterdam: gelukkige stad’, Amsterdam werkt 2, nr. 4 (1960) 8-9, 8.
32  ‘Wennen aan het moderne Amsterdam’, Amsterdam werkt 3, nr. 1 (1961) 2.
33  ‘Het ideaal van een stad’, Amsterdam werkt 4, nr. 4 (1962) 11.
34  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 11 december 1962, ‘Begroting, Algemene Beschouwingen’, 1141.
35  Ibidem, 1148.
36  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 2 oktober 1963, ‘Nota’s verkeer en openbaar vervoer’, 967.
37  SAA, Gemeenteblad afd. 1, ‘Memorie van beantwoording van het algemeen verslag van het onderzoek van 

de nota’s van Burgemeester en Wethouders van 16 maart 1962, inzake het openbaar vervoer en inzake de 
ringwegen langs de Singelgracht en radiaalwegen in de afdelingen van de Gemeenteraad’, 5 juli 1963, 1106.

38  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 44.
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dienstverleningssector, die zich in de visie van de wethouder kon vestigen.39 Met de Nederlandsche Bank 

als aansprekend precedent wenste Den Uyl een ring van hoge kantoortorens rondom de binnenstad.40  

  De stad bouwde zich echter niet vanzelf. Uiteindelijk kon de overheid weinig meer doen dan 

ontwikkelingen stimuleren, bevorderen en animeren, aldus Den Uyl in 1963.41 In lijn met dit opvallend 

liberale geluid lag samenwerking met projectontwikkelaars voor de hand, waarbij de wethouder zich 

gecharmeerd toonde van het concept Hoog Catharijne. Den Uyl voerde tussen 1962 en 1965 met Empeo 

verkennende gesprekken over reconstructie van een negentiende-eeuwse buurt, die de Utrechtse 

projectontwikkelaar zelf mocht uitkiezen. Gezien de slechte bereikbaarheid zag directeur Adam Feddes 

hier echter geen kansen liggen. Alternatieven waren volgens de projectontwikkelaar de omgeving van 

het Amstelstation, het Oosterdok of de RAI. De toen 37-jarige hoofdambtenaar Ton de Gier opperde 

de zuidelijke Jordaan, waar in de toekomst vier metrolijnen zouden kruisen. Enig chauvinisme was de 

Amsterdamse ambtenaar niet vreemd: ‘Dat ze daar [in Utrecht, TV] intrappen om jullie dat allemaal te 

laten doen. Dat zouden wij in Amsterdam niet zo doen.’42 Het idee om in de negentiende-eeuwse gordel 

een gewestelijk zaken- en winkelcentrum te stichten zou tot 1965 op tafel liggen, maar Den Uyl kwam tot 

de conclusie dat dienstverleners thuishoorden aan de grachten of in de wederopbouwgebieden.43  

  Hoewel een partnerschap met Empeo afketste, zouden in de Amsterdamse binnenstad 

gedurende de jaren zestig dankzij transformatie of nieuwbouw vele tientallen extra kantoorlocaties 

ontstaan. Door hun relatieve kleinschaligheid en de informele besluitvorming bleven deze projecten 

aanvankelijk buiten de publiciteit en verschenen zij niet op de radar van actiegroepen. Opvallend is dat 

het initiatief in Amsterdam vaker uitging van beleggers dan projectontwikkelaars. Zonder de retoriek 

die gepaard ging met de binnenstadreconstructies van Bredero en Zwolsman financierden het ABP en de 

pensioenfondsen van Philips en Shell in de eerste helft van de jaren zestig de eerste verhuurkantoren van 

Amsterdam. Opvallend is de rol van veembedrijf Blaauwhoed, dat in deze periode met de conversie van 

pakhuizen de overstap maakte van goederenoverslag naar projectontwikkeling. In 1965 had Blauwhoed 

samen met Shell in Amsterdam reeds acht kantoorgebouwen in exploitatie of ontwikkeling genomen, 

evenals een twintigtal bedrijfsgebouwen en drie winkelcentra.44  

  Het Philips Pensioenfonds vertoonde bij de ontwikkeling van kantoorruimte echter de 

grootste daadkracht in Amsterdam. De belegger presenteerde meerdere kantoorgebouwen in het 

wederopbouwgebied Westelijke Eilanden, waaronder een kantoortoren van negentien verdiepingen hoog 

met 34.000 vierkante meter kantoorruimte en 250 parkeerplekken, in 1964 ontworpen door Cornelis 

Wegener Sleeswijk.45 Buiten de binnenstad presenteerde Philips aan de Weesperzijde (onuitgevoerde) 

39  Commissie voor de economische ontwikkeling van Amsterdam, Nota over de economische structuur van 
Amsterdam (Amsterdam 1960) 84.

40  P.K.A. Pennink, Marius Duintjer: Architect (Amsterdam 1986) 96.
41  ‘Kansen en problemen van Amsterdamse economie’, Amsterdam werkt 5, nr. 6 (1963) 10-16, 15.
42  UA, Archief Bredero, inv.nr. 213, ‘Gesprek Max Dendermonde met A. Feddes, voorzitter Raad van Bestuur 

Bredero’ (2 oktober 1985) 12-15.
43  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 24 maart 1965, ‘Begroting 1965. Hoofdstuk VI’, 588; 602. 

De dienst Stadsontwikkeling hield ondanks het besluit van Den Uyl wel degelijk interesse. In 1970 en 
1971 voerden ambtenaren gesprekken met Amstelstroom, een door Bredero geleid bouwconsortium dat 
alsnog een nader te bepalen stadsdeel wilde reconstrueren naar voorbeeld van Hoog Catharijne. Zie: ‘Hoe 
de Kinkerbuurt aan Brederode werd verkocht’, De Groene Amsterdammer, 7 augustus 1971; IISG, Archief 
Lastage, doos 5, map 1, ‘P.W. wilt saneringswijk verkopen aan consortium Amstelstroom’, in: Nieuwsmarkt 19 
(17 juli 1971) 1-3.

44  ‘Blaauwhoed moderniseerde oud pakhuis tot nieuw kantoorgebouw’, Amsterdam werkt 8, nr. 1 (1966) 27-
29, 27.

45  Kantoorpand van 19 etages in Realenbuurt’, Amsterdam werkt 5, nr. 2 (1963) 33.
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plannen voor de hoogste woon- en kantoortorens van Nederland, en belegde het pensioenfonds in 

woningbouw in de Bijlmermeer, Buitenveldert en Westelijke Tuinsteden.46 Tegen het einde van de 

jaren zestig had het fonds in Amsterdam geïnvesteerd in ruim 210.000 vierkante meter commerciële 

ruimte. Beleggen in kantoren en winkelcentra was voor Philips niet alleen een manier om de pensioenen 

van werknemers zeker te stellen, maar ook een uithangbord voor kapitaalkracht en soliditeit. De 

beleggingsstrategie was reeds eind jaren dertig ingezet en paste in het naoorlogse expansiebeleid op de 

markt voor consumentenelektronica.47 Via Philips en andere institutionele beleggers kregen miljoenen 

Nederlanders indirect en onbewust een aandeel in de naoorlogse stadsvernieuwing.48 

  Intermediair in de contacten tussen wethouder, beleggingsfondsen en projectontwikkelaars was 

de dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling. Dankzij de ondernemende houding van ambtenaren 

als Ton de Gier kon een informeel samenwerkingsverband ontstaan waarin grote beleggingsfondsen 

Amsterdamse projectontwikkelaars benaderden, die bij hem en zijn collega’s informatie inwonnen 

over bebouwingsmogelijkheden.49 Pas hierna zou een bouwvergunning uitgaan naar college, 

raadscommissies, commissies voor de Oude of Nieuwe Stad en vervolgens de provincie. Volgens De 

Gier, die in 1966 was aangetreden als directeur Stadsontwikkeling, gingen de toenemende welvaart 

en voorkeuren van beleggers vooraf aan het beleid dat zijn dienst ontvouwde. Kritiek op beleggers 

noemde hij in 1968 dan ook hypocriet: ‘Wie zijn hun cliënten? Gewone burgers die hun pensioenpremie 

betalen. Dus in het belang van Jan met de Pet wordt zo’n Ding neergezet.’50 Zo was het mogelijk dat een 

gepensioneerde medewerker van Philips in het belang van hogere pensioenrendementen plaats moest 

maken voor een beleggingsobject van zijn voormalig werkgever.51 De Gier zou zijn boodschap twee jaar 

later krachtig herhalen:

De samenleving vraagt om dingen die in een oude stad niet onder zijn te brengen. Ik kan er ook 

niets aan doen dat deze samenleving zo bulkt van de centen en dat de arbeiders van Philips zo 

stinkend rijk geworden zijn, dat ze hun geld in hoge kantoorgebouwen in Amsterdam kunnen 

beleggen, omdat het net een paar percent meer rente opbrengt, dan wanneer ze dat in Limburg 

zouden doen.52

Nadat Den Uyl in 1965 het wethouderschap verruilde voor de ministerpost van Economische Zaken, 

nam 38-jarig PvdA-lid en bioloog Roel de Wit zijn positie over. Ook onder De Wit bleven suburbanisatie, 

motorisering en cityvorming de centrale vraagstukken in discussies over de toekomst van de 

Amsterdamse binnenstad. Evenals zijn voorganger achtte hij accommodatie van deze ontwikkelingen 

noodzakelijk. Dat gold getuige de observaties van De Gier tevens voor de dienst Stadsontwikkeling, die 

zich eenvoudigweg schikte naar wat de economische ontwikkelingen van Amsterdam verlangden. In 

46  ‘Hoger wonen dan top van de Westertoren’, De Tijd-Maasbode, 29 april 1964. 
47  H.J.W. Brouwer, ‘Belegging in onroerend goed in de twintigste eeuw’, in: Bolle en Snepvangers, Spiegel van 

onroerend goed, 117; M. Metze, Kortsluiting: Hoe Philips zijn talenten verspilde (Nijmegen 1991) 55-69.
48  Van Gool, Onroerend goed als belegging, 250.
49  Dit netwerk van informele ambtelijke contacten was ook van belang voor andere bedrijfstakken. Zie: P.E. de 

Hen, ‘1961-1985: Kamer van Koophandel, bedrijfsleven en overheid’ in: Ibidem e.a. (red.), Om het behoud van 
een explosieve stad, 32-134, 53.

50  ‘Planner De Gier: Democraat tot op de draad’, NIMO Bulletin, 2, nr. 2 (april 1968) 8-13, 12.
51  Harvey, Consciousness and the urban experience, 255.
52  ‘Gesprek met T. de Gier’, De Nieuwe Linie (25 april 1970), geciteerd in: A.J. Hoekema, De uitgespeelde 

gemeenteraad: Beschrijving van de invloedsverdeling bij een rooilijnbesluit in een grote gemeente (Deventer 
1978) 77.
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het vertoog van deze bestuurders en ambtenaren stond een programmatische ervaring van moderniteit 

centraal. De Amsterdammers namen in vergelijking met hun collega’s in Utrecht en Den Haag een 

veel zelfbewuster en daadkrachtiger houding aan ten opzichte van de moderniteit, die Amsterdam 

werkt samenvatte als een ‘dynamiek van onstuitbare wilskracht en grote dadendrang’. Het politieke 

ondernemerschap was kenmerkend voor de hoofdstad, waarbij samenwerking met projectontwikkelaars 

en het lokale bedrijfsleven in de jaren zestig vanzelfsprekend was. 

‘Een koude brandkast’ (1966-1968)

Kort na het aantreden van De Wit bleek de cityvorming onverwachts een heet hangijzer. In september 

1966 presenteerde de Algemene Bank Nederland (ABN) naar ontwerp van Marius Duintjer een nieuw 

hoofdkantoor aan de Vijzelstraat. Hier gaapte tussen de Prinsen- en Keizersgracht sinds 1962 een groot 

gat, ontstaan na de sloop van een winkel- en appartementencomplex met constructiefouten.53 De locatie 

was niet toevallig op loopafstand gelegen van de eveneens door Duintjer ontworpen Nederlandsche 

Bank. De cityvorming bleef ditmaal niet zonder consequenties. Tegelijk met de presentatie van het ANN-

plan nam een nieuwe gemeenteraad zitting, waarin nieuwkomers Provo en de Boerenpartij ten koste 

van de PvdA en PSP respectievelijk één zetel en vier zetels opeisten. Het nieuwe college telde naast De 

Wit twee PvdA-wethouders; de ARP/CHU, KVP, VVD en CPN kregen elk één post toebedeeld.54 Door 

de opkomst van Provo, politisering van de gemeenteraad en onrustige sfeer die was ontstaan na het 

beruchte bouwvakkersoproer van juni 1966, ontstond rondom het plan van de ABN voor het eerst een 

publiek debat over de toekomst van de binnenstad.55 

  De ABN-affaire had drie effecten die belangrijk waren voor het algemene verloop van de 

omslag in Amsterdam. In de eerste plaats wisselden burgers en bestuurders voor het eerst gedachten 

uit over abstracte noties als leefbaarheid en kleinschaligheid. Tegenstanders van de bank ontwikkelden 

een nieuw vocabulaire om het gemeentebeleid mee te bekritiseren en vonden nieuwe manieren om 

deze kritiek te uiten. Zo stelde architectuurcriticus Wiek Röling dat politiek en bedrijfsleven een 

‘koude brandkast’ maakten van de binnenstad; een ‘autostalling’ die slechts inspireerde tot ‘geweld en 

verdriet’.56 In de tweede plaats is de discussie van belang omdat voor Amsterdammers bleek hoezeer hun 

gemeentebestuur gebonden was aan zakelijke belangen. De ABN had de fundamenten van de Vijzelflat 

privaatrechtelijk aangekocht met de belofte hier een complex met functiemenging te herbouwen, maar 

zonder dwingend bestemmingsplan of een erfpachtovereenkomst stonden de bestuurders machteloos.57 

In de derde plaats bracht de discussie een onwaarschijnlijk bondgenootschap tot stand. Hoewel de raad 

op 14 december 1966 met 30 tegen 14 instemde met de komst van het bankgebouw, constateerde CPN-

raadslid Leen Seegers een monsterverbond van actievoerders, dat tot 1966 nog niet van zich had laten 

horen:

53  ‘De huisvesting van de Algemene Bank Nederland’, Ankertros: Personeelsorgaan van de Algemene Bank 
Nederland 2, nr. 9 (Amsterdam 1966) 3-8, 7; J.L. van Zanden en R. Uittenbogaard, ‘Het bankgebouw’, in: J. 
de Vries, W. Vroom en T. de Graaf, Wereldwijd bankieren: ABN AMRO 1824-1999 (Amsterdam 1999) 300-
301.

54  D. Bosscher, ‘Een stad van en voor wie?’, in: P. de Rooy e.a. (red.), Geschiedenis van Amsterdam: Tweestrijd 
om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2007) 399-450, 430.

55  A.J. d’Ailly, ‘Regentenstijl’, in: A.J. d’Ailly e.a., Amsterdam door de bank genomen (Amsterdam 1967) 3-5, 
3; H. de Liagre Böhl, Amsterdam op de helling. De strijd om stadsvernieuwing (Amsterdam 2010) 50; P.K.A. 
Pennink, Marius Duintjer: Architect (Amsterdam 1986) 108.

56  W. Röling, ‘De Vijzelmuur’, in: A.J. d’Ailly e.a., Amsterdam door de bank genomen (Amsterdam 1967) 28-33, 
33.

57  SAA Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 14 december 1966, ‘Stichten bankgebouw Vijzelstraat, enz.’, 
1816.



143

Behoudende en vooruitstrevende elementen in de burgerij hebben elkaar gevonden; 

voorstanders van zorgvuldige restauratie van het oude en mensen die zeggen, dat die oude 

geveltjes hun niets kunnen schelen, maar dat het hun gaat om de leefbaarheid en sfeer van de 

stad.58 

Met termen als ‘leefbaarheid’ en ‘sfeer’ ontstond halverwege de jaren zestig een nieuw vertoog van 

de moderniteit, dat vanaf de ABN-affaire diametraal tegenover het noodzakelijkheidsvertoog van 

wethouders, ambtenaren en projectontwikkelaars zou komen te staan. Provo was niet de eerste en 

zeker niet de laatste actiegroep die protest aantekende tegen binnenstadreconstructies. Dergelijke 

projecten brachten in de optiek van actiegroepen drie neveneffecten met zich mee: functiescheiding, 

milieuvervuiling en woningnood. Vanaf midden jaren zestig politiseerden sociale stadsbewegingen 

deze trits van neveneffecten tot een strijdveld waarin de noodzaak van vernieuwing voor het eerst ter 

discussie kwam te staan.  

  In de historiografie zijn de bewegingen gekarakteriseerd als ‘traditioneel’, ‘romantisch’ of zelfs 

‘conservatief’. Mamadouh benoemt Provo’s, Kabouters en krakers als de romantische tegenkrachten van 

functionalistisch denkende bestuurders en deskundigen.59 Rooijendijk onderschrijft deze dichotomie 

tussen progressieven en culturalisten.60 De Liagre Böhl heeft de tegenstelling tussen een romantisch 

conservatisme en grootschalig dirigisme zonder meer overgenomen.61 Deze auteurs baseren hun 

onderscheid op het werk van de Franse stadshistorica Françoise Choay.62 Het is een dichotomie die 

om drie redenen niet geheel recht doet aan de complexiteit van discussies over de toekomst van de 

binnenstad. In de eerste plaats fixeert de tegenstelling de posities van bestuurders en burgers en sluit zij 

marktpartijen uit als derde actor. In de tweede plaats was bij de zogenaamde progressieven geen sprake 

van een zelfverzekerd vooruitgangsgeloof of blindelingse navolging van functionalistische principes, 

evenmin als dat de zogenaamde culturalisten zich met hand en tand verzetten tegen de vooruitgang.  

  Deze tegenstelling tussen progressief en conservatief denken laat weinig ruimte over voor de 

binnenstad als locus van de moderniteit, die iedere actor op een eigen manier ervaart en interpreteert.63 

Dat bleek al met de kritiek die monumentenbeschermers in de tweede helft van de jaren vijftig 

uitoefenden op de Nota Binnenstad. Een blik op het repertoire van de actiegroepen die in verweer 

kwamen tegen cityvorming, leert dat zij minstens even toekomstgericht waren als de bestuurders en 

experts waartegen zij in verzet kwamen. Deze kritische burgers wisten vanuit de neveneffecten van 

industriële modernisering een nieuw vertoog van de moderniteit te construeren.64 Voor hen was de 

stad een plek om tot zelfontplooiing te komen, waar zij zichzelf konden vinden in een emancipatoire 

strijd tegen de koele efficiëntie en zakelijkheid van de massamaatschappij. Hoe ervoeren deze jonge 

actievoerders, vaak afkomstig uit de provincie, hun nieuwe leefomgeving en wat moest hier anders?  

 De eerste en belangrijkste actiegroep die zich in Amsterdam verzette tegen de  cityvorming was 

58  Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 14 december 1966, ‘Stichten bankgebouw Vijzelstraat, enz.’, 1792.
59  Mamadouh, De stad in eigen hand, 34-40.
60  Rooijendijk, That city is mine!, 33. 
61  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 71; Ibidem, Steden in de steigers, 22; De Liagre Böhl en M. 

Ternede, Han Lammers: Amsterdammer in de polder (Amsterdam 2015) 119.
62  F. Choay, L’urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie (Parijs 1965). 
63  Zipp, Manhattan projects, 12.
64  R. Eyerman, ‘Modernity and social movements’, in: H. Haferkamp en N.J. Smelser, Social change and 

modernity (Berkeley 1992) 37-54, 43; Beck, ‘The reinvention of politics’, 6.
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Provo. Tussen 1965 en 1967 greep Provo stadsbrede discussies als de ABN-affaire aan om gezagsdragers 

te provoceren en machtsverhoudingen te politiseren.65 Amsterdam was een logische vestigingskeuze 

voor de jonge oprichters Roel van Duijn en Rob Stolk. Hier kwam de maatschappelijke onrust immers 

het sterkst tot uiting.66 Zowel de agenda als de ambiance van Provo waren uitgesproken grootstedelijk, 

waarbij de beweging het beleid van het Amsterdamse gemeentebestuur gelijkstelde aan het werk van 

Haussmann in negentiende-eeuws Parijs.67 Dit schakelen tussen heden en verleden was voor Provo een 

middel om het conservatisme van hun tegenstanders te bewijzen, of zoals Berman stelt over het werk 

van actiegroepen in de jaren zestig: ‘…their sheer plenitude, along with their intensity and liveliness 

of expression, generated a common language, a vibrant ambience, a shared horizon of experience and 

desire. All these visions and revisions of modernity were active orientations towards history, attempts to 

connect the turbulent present with a past and a future.’68 

  Tegenover de ‘conservatieve’ vorm van stadsvernieuwing stelden de Provo’s witte huizen- en 

fietsenplannen, alsook de stedelijke utopieën van kunstenaar Constant. In zijn werk waren nieuwe 

woon- en maatschappijvormen een antwoord op de gangbare functionalistische architectuur, bedoeld 

als bevrijding van geldende normen, conventies en tradities.69 Als Kabouter stelde Van Duijn in 1969 

dat het gemeentebestuur af moest van het ‘eenvormige, materialistische’ beeld van de moderne mens. 

Beleid moest passen bij de pluriforme verlangens van mensen die in de stad wilden blijven.70 Volgens 

hem waren bestuurders verzand in een ‘fantasieloos en ongeïnspireerd beheer der moderne fetisjen’.71 

Zij presenteerden de trotse dienst Stadsontwikkeling, die zichzelf graag zag als voorhoede van de 

Amsterdamse stadsvernieuwing, hierbij als een achterhoede die weigerde mee te gaan met haar tijd. 

Dergelijke beschuldigingen sorteerden effect in een decennium waarin gezagsdragers bang waren voor 

ouderwets of antimodern te worden versleten.72   

  Provo was niet de enige beweging die zich van een dergelijk vertoog bediende. De Lastige 

Amsterdammer was een actiegroep die vanaf 1967 onder leiding van de 30-jarige architect Marten 

Bierman en de 28-jarige socioloog Henk Bakker verzet bood tegen onder meer de auto. Doel was 

een politieke en ecologische ‘bewustwording’ van de Amsterdammers.73 De maatschappij zou zijn 

‘gehypnotiseerd’ door de revolutionair-technologische aspecten van de auto, waaraan bestuurders 

uit ‘koudwatervrees’ en een ‘fantasieloos conservatisme’ zouden gehoorzamen.74 Gezien de wijze 

waarop Den Uyl, De Wit en hun ambtenaren de noodzaak van vernieuwing beklemtoonden, sneden de 

observaties van de actiegroep voor veel Amsterdammers hout: 

65  Mamadouh, De stad in eigen hand, 58; N. Pas, Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967 (Amsterdam 
2003) 196; R. Inglehart, The silent revolution: Changing values and political styles among western publics 
(Princeton 1977) 991-992.

66  D. Bosscher, ‘Kleine stad Amsterdam’, in: Historisch Nieuwsblad 20, nr. 6 (2011) 169-176.
67  ‘Subversieve brief’, overgedrukt uit Provo, jrg. 2, nr. 7 (1966), in: R. van Duijn, Provo: De geschiedenis van de 

provotarische beweging 1965-1967 (Amsterdam 1985) 176-177, 177.
68  Berman, All that is solid melts into air, 33.
69  C. Nieuwenhuys, ‘Opkomst en ondergang van de avant-garde’, in: Randstad 4, nr. 8 (1964) 6-35, 33.
70  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Stadsvernieuwing en woonruimteproduktie’ (16 december 1969) 1964.
71  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Begroting 1970, Algemene beschouwingen’ (26 februari 1970) 514.
72  Kennedy, ‘Voorwoord’, 7.
73  H. Nijman, ‘Over de oorsprong van het metro-verzet in Amsterdam’, Internationale Korrespondentie 5, nr. 38 

(mei 1975) 33.
74  H. Bakker, ‘Waarom we de auto uit de binnenstad moeten weren’, Vrij Nederland (26 april 1969); Bakker 

en M. Bierman, Autogram: Binnenzakboek van de Lastige Amsterdammer (Amsterdam 1969) 22; Bakker en  
Bierman, Het kan verkeren: Pleidooi voor demokratie in het verkeer (Amsterdam 1969) 1.
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Geen overweging wordt gewijd aan de wenselijkheid van de behoefte aan een auto, aan de 

mogelijkheid deze behoefde op andere manier te bevredigen, aan de oorzaken van deze 

ontwikkeling. Het is, behalve slecht doordacht, ook in hoge mate conservatief. Immers, 

‘ontwikkelingen’ plegen te worden gedicteerd door de sterkste en kapitaalkrachtigste groepen.75

Provo en de Lastige Amsterdammer, in de tweede helft van de jaren zestig de belangrijkste 

stadsbrede bewegingen in Amsterdam, betwistten zowel het nut als de noodzaak van de vernieuwing 

die bestuurders voorstonden. Zij baseerden zich hierbij op een negatieve ervaring van hun eigen 

leefomgeving. Dit was voor hen een zintuiglijke ervaring, verkregen door alledaagse observaties 

van de effecten die suburbanisatie, cityvorming en met name motorisering teweegbrachten. Hoewel 

bestuurders deze ontwikkelingen evenzeer als een bedreiging ervoeren, scheen accommodatie 

halverwege de jaren zestig nog de enige optie. Door dit inschikkelijke beleid voortdurend te bestempelen 

als conservatief en achterhaald kregen de actievoerders steeds meer raadsleden aan hun zijde.   

Bewustwording en agendavorming (1968-1972)  

In de tweede helft van de jaren zestig sloegen de demografische en economische groeistuipen 

van Amsterdam om in problemen van krimp en achteruitgang. Rond 1970 keerden jaarlijks meer 

75  H. Bakker, ‘De paardemest-visie van het Amsterdamse gemeentebestuur’, in: Vrij Nederland (25 oktober 
1969).

Afbeelding 1:  
Verdrijving uit het 

binnenstedelijk 
paradijs, zoals in 

1970 verbeeld  in een 
vaktijdschrift 
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dan 10.000 inwoners en 250 bedrijven de stad de rug toe. Leegstand teisterde de binnenstedelijke 

winkelstraten, terwijl congestie de dienstverleners verjaagde.76 Onder Den Uyl leek alles mogelijk, maar 

onder De Wit bleek dat suburbanisatie, cityvorming en motorisering onomkeerbare ontwikkelingen 

waren met mogelijk desastreuze gevolgen. In een poging regie te krijgen over deze ontwikkelingen 

introduceerden de wethouder en de dienst Stadsontwikkeling een drietal oplossingen: overloop, inspraak 

en procesplanning. De overloop was een reactie op de neiging van Amsterdammers om de Noord-

Hollandse groeikernen te verkiezen boven de Bijlmermeer, inspraak was een antwoord op de opkomst 

van actiegroepen en procesplanning een consequentie van het besef dat de blauwdrukken voor een 

betere toekomst door de snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen onhoudbaar waren geworden. 

Dit nieuwe toekomstdenken kreeg vanaf 1968 vorm in een viertal nota’s met provisionele en onzekere 

titels: het Voorontwerp van de tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad (1968), Stadsvernieuwing: de 

voorbereiding (1969), Stadsvernieuwing: Stadsvernieuwingsprogramma voor de eerstkomende jaren (1971) 

en het Voorontwerp Structuurplan (1974). 

  De belangrijkste ontwikkeling tijdens de ambtsperiode van De Wit was de suburbanisatie. 

Hoewel welgestelde Amsterdammers de stad al decennialang verruilden voor de provincie, kwam een 

woning in het groen door de motorisering en welvaartsstijging in de jaren zestig ook binnen het bereik 

van de minder bedeelden. Bovendien zouden banen en voorzieningen de bewoners volgen, waardoor 

delen van de binnenstad in de woorden van Provo transformeerden tot ‘holle ruimte’.77 Met het 

zogenaamde overloopbeleid wilde De Wit de vlucht van inwoners gecontroleerd laten verlopen.78 Doel 

was om ook gezinnen uit lagere inkomensgroepen een gezond woonmilieu te bieden binnen het stedelijk 

gewest.79 De Wit, van huis uit bioloog, was gecharmeerd van de Britse tuinsteden en verdedigde het 

beleid van planmatige laagbouw in het groen als socialistisch alternatief voor een planloze, marktgeleide 

suburbanisatie naar Amerikaans voorbeeld.80

  Terwijl de overloop een oplossing was voor de Amsterdammers die wilden vertrekken, 

was de inspraak een arrangement voor de Amsterdammers die bleven. Het overgrote deel van het 

gemeentebestuur achtte hun burgerzin een goede zaak. Volgens PvdA-raadslid Van Thijn bleek 

uit de ABN-affaire en de leegloop van de stad dat Amsterdam in ‘toekomstshock’ was geraakt.81 

Protestbewegingen en generatiewrijvingen waren volgens hem echter motor van de vooruitgang.82 

Hij wilde het onbehagen stroomlijnen met een planologie die bijsturing van onderop mogelijk 

maakte, en diende hiertoe in 1968 zelfs een nota in die pleitte voor een gemeentelijk centrum 

76  Lesger, Het winkellandschap, 340; Dienst Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Analyse van het 
verkeer in Amsterdam: Verslag van het verkeersonderzoek gedurende de periode 1960-1968 (Amsterdam 
1968) 64.

77  Van Duijn, Provo, 177.
78  P. Brouwer en Verlaan, ‘Symbolic gestures? Planning and replanning Amsterdam’s Bijlmermeer and new 

town Almere since 1965’, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte 20, nr. 39 (2013) 48-59, 49.
79  Van der Cammen en De Klerk, Ruimtelijke ordening, 214; A. Brand, Het stedelijk veld in opkomst: De 

transformatie van de stad in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw (Overveen 2002) 
70.

80  ‘De ontwikkeling van stad via agglomeratie naar stadsgewest’, De Ingenieur 81, nr. 31/32 (1967) 10-13, 13; 
Ligtelijn, ‘Eigenzinnige heren kijken terug’, in: Brinkgreve e.a. (red.), Phoenix, 66-111, 73-82.

81  Deze term ontleende Van Thijn aan het werk van futuroloog Adam Toffler. Zie: A. Toffler, Future shock (New 
York 1970).

82  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 27 februari 1967, ‘Begroting 1967. Algemene beschouwingen’, 
227.
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voor toekomstontwikkeling.83 Volgens burgemeester Ivo Samkalden hadden Amsterdammers het 

gevoel gekregen ‘machteloze pionnen’ te zijn in de ‘maalstroom van verandering’.84 Hoewel de 

politiek zich leek te schikken naar de roep om democratisering, bleken de ambtenaren minder snel 

gewonnen. Ongetwijfeld gekrenkt door de moties van wantrouwen in het functioneren van zijn dienst 

Stadsontwikkeling hield directeur De Gier in 1968 vast aan het vertoog van de noodzaak: 

Altijd heeft de stad zich in een voortdurend veranderingsproces bevonden, maar nu  opeens wil 

men daar een halt aan toeroepen […] De stad moet leven. Dit betekent dat de tertiaire sector zich 

moet ontwikkelen. Nu past hierbij tegenwoordig een rationale architectuur, of je dat fijn vindt of 

niet. De eis dat de stad moet leven heeft in deze tijd tot gevolg, dat je offers moet brengen. Vaak 

vervelend voor het historische stadsbeeld, maar onontkoombaar.85   

Hoewel Van Thijn en Samkalden een meer sturend beleid wensten, bleven De Gier en De Wit dus 

ontwikkelingen als suburbanisatie en cityvorming faciliteren en volgen in plaats van sturen. Uit het 

commentaar van De Gier spreekt een zuiver vertoog van de noodzaak en een dwangmatige ervaring van 

moderniteit. Hij was zich hierbij bewust van de negatieve consequenties, maar achtte beleidsmakers niet 

in staat tot daadwerkelijke maakbaarheid. 

  Gezien deze inschikkelijke houding ten opzichte van de ontwikkelingen die op Amsterdam 

afkwamen is het niet verwonderlijk dat het Voorontwerp van de tweede Nota over de Amsterdamse 

Binnenstad (1968) eenzelfde strekking had. Ten opzichte van de eerste binnenstadnota vallen drie zaken 

op. In de eerste plaats was de inhoud van het beleidsstuk voorlopig. In de tweede plaats werd voor 

het eerst ook behoud en behoedzame vernieuwing van enkele woonbuurten geadviseerd.86 Bewoners 

zouden immers het straatbeeld ‘verrijken’, en zij waren de klantenkring van lokale winkels en horeca.87 

In de derde plaats werd voor het eerst onderscheid gemaakt tussen autonome maatschappelijke 

ontwikkelingen en het verloop van overheidsactiviteiten gericht op de begeleiding hiervan.88 In de 

praktijk werd in de nota echter nog steeds geschikt naar een onstuitbaar en noodzakelijk geachte 

schaalvergroting. Zo waren de afbraak van duizenden woningen en het vertrek van tienduizenden 

inwoners het resultaat van ‘kennelijk’ sterkere economische invloeden:  

 

  In de nadere plannen en maatregelen, kunnen (hoogstens) ontwikkelingen worden  

   bevorderd dan wel worden afgeremd of omgebogen, maar zij kunnen niet worden  

  afgedwongen. [De overheid, TV] kan er niet altijd en overal voor zorgen, dat het   

  leven er zich geheel in voegt op een wijze als voor velen wenselijk wordt geacht.89

83  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 1174, ‘Nota van het raadslid Van Thijn C.S., inzake een gemeentelijk centrum 
voor toekomstontwikkeling’ (24 december 1968) 1968. Zie ook: A. Vondeling, ‘Visie in de politiek, visie op de 
samenleving’, in: J. Kommandeur (red,), De komende twintig jaar: Tekst van een viertal inleidingen gehouden 
op de gelijknamige conferentie op 15 februari 1966 (Amsterdam 1966) 46-60.

84  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Nieuwjaarsrede van de burgemeester’ (6 januari 1969) 6.
85  ‘Planner De Gier: Democraat tot op de draad’, 12-13; ‘Oud stadsdeel niet isoleren!’, Plan 1, nr. 7 (1970) 437-

443, 438.
86  De Wit, ‘Voorwoord’, in: Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Nieuw leven voor een oude 

buurt (Amsterdam 1968) 2-3, 2.
87  Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Een blik in de toekomst (Amsterdam 1968).
88  Klusman en Teunissen, ‘De binnenstadnota’s 1955 en 1968’, 112.
89  SAA, Gemeenteblad 1968, bijlage C, De Amsterdamse binnenstad (Amsterdam 1968) 135.
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Aan deze lijdelijke observaties kwam pas een einde met de komst van Han Lammers, die aantrad na de 

raadsverkiezingen van 1970. De politiek maakte opnieuw het verschil in Amsterdam. In 1962 hadden 

de verkiezingen Den Uyl in het zadel geholpen; in 1966 hadden zij geresulteerd in een politisering van 

de discussie over de toekomst van de binnenstad; in 1970 zouden zij opnieuw een sterke wethouder 

aan de macht helpen. Het belangrijkste verkiezingsthema was de kwaliteit van de leefomgeving. Met 

vijf zetels was de grootste nieuwkomer in de raad ditmaal de Kabouterpartij, die in vergelijking met 

Provo veel uitgesprokener was over de binnenstad. Deze moest zich bevrijden van ‘moderne kwalen’ 
als autoverkeer, woningnood en speculatiepraktijken.90 Deze maakbaarheidsagenda stond lijnrecht 

tegenover het inschikkelijke vertoog van de dienst Stadsontwikkeling. De PSP en KVP leden de zwaarste 

verliezen, terwijl D’66 met drie zetels en de Bejaardenpartij met twee zetels ook nieuwkomers waren. De 

CPN boekte twee zetels winst.91 De uitslag is voornamelijk toe te schrijven aan de ontevredenheid van 

zowel stedelijke nieuwkomers als achterblijvers over het leefklimaat, respectievelijk jongeren die op D’66 

en Kabouters stemden en ouderen en arbeiders die hun voorkeur gaven aan de Bejaardenpartij en CPN.  

  Ondanks een verlies van vijf zetels bleef de PvdA veruit de grootste partij, waardoor zij opnieuw 

de wethouder Stadsontwikkeling mocht leveren. Na een interne machtsstrijd nam Nieuw Linkser 

Lammers op 39-jarige leeftijd het wethouderschap over van De Wit. De verwachting was dat hij zich 

zou keren tegen de grootschaligheid van zijn voorgangers. Vrienden en collega’s omschreven Lammers 

echter ook als een ambivalent denker, die snel van mening kon veranderen.92 De nieuwe wethouder 

had nauwelijks bestuurservaring bij zijn aantreden, en had zich als journalist kritisch uitgelaten over 

de stadsvernieuwing. Gedurende zijn eerste twee jaar als wethouder zouden dan ook verschillende 

grootschalige plannen van de tekentafels verdwijnen.93 Hoewel hij snel de reputatie kreeg even regentesk 

te opereren als zijn voorgangers, wilde hij de activiteiten van zowel de gemeentelijke diensten als 

beleggers en projectontwikkelaars aan banden leggen. In de visie van Lammers moest de politiek weer 

het primaat krijgen in Amsterdam.94 

  Dit betekende dat ook actiegroepen, die zich bij het aantreden van Lammers steeds vaker 

roerden, weinig krediet kregen. Voor inspraak was het verval van de Amsterdamse binnenstad volgens 

hem te complex en te urgent. Rekening houden met het electoraat was voor de wethouder het nakomen 

van verkiezingsbeloften, niet het aanpassen van beleid op golven van publiek onbehagen. Actiegroepen 

zouden slechts deelbelangen vertegenwoordigen. Hij begreep de onrust onder buurtbewoners, maar de 

oplossing voor hun problemen lag bij het gemeentebestuur, niet in het buurthuis of op de zeepkist.95 Het 

college was uiteindelijk ‘de beste actiegroep van Amsterdam’, waarbij Publieke Werken naar zijn inzicht 

prima in staat was om flexibel en op buurtniveau toegesneden beleid te maken. De kritiek van studenten 

die namens buurtbewoners pleegden te spreken vond Lammers een intellectueel paternalisme, gedreven 

door modieus opportunisme: ‘Met ideologietjes ontleend aan het kanarieboekje voor sociologie praat je 

geen woningen overeind.’96 

 In plaats van reconstructie en ruim baan voor het zakenleven, zou het onder Lammers gaan 

90  Tasman, Louter Kabouter, 12.
91  Bosscher, ‘Een stad van en voor wie?’, 434.
92  ‘Han Lammers: Reformator, rebel, regent’, Haagse Post, 23 maart 1971.
93  De Liagre Böhl en Ternede, Han Lammers, 109-137.
94  Ibidem, 139-167.
95  SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, ‘Inleiding van wethouder Lammers bij de besprekingen op 10 en 

11 november 1972 over het op te stellen structuurplan’ (zonder datum) 2.
96  ‘Han Lammers: Niemand maakt mij wijs dat wat dit stadsbestuur doet niet goed overkomt’, Vrij Nederland, 

4 september 1971.
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om rehabilitatie en versterking van de woonfunctie, onder andere in de Jordaan, Nieuwmarkt en op 

de Westelijke Eilanden. Dit uitgangspunt moest zowel de minder draagkrachtigen als welgestelde 

stadsminnaars bedienen. In weerspraak met het negatieve vertreksaldo was in 1968 al gebleken dat 61 

procent van de Amsterdammers zich ‘stadsmens’ voelde en bij voorkeur in de stad bleef wonen.97 Dit 

percentage impliceert dat burgers de stad niet altijd uit vrije wil verlieten, maar vaak ook bij gebrek 

aan geschikte woonvoorzieningen de wijk namen naar de overloopgemeenten. Volgens de nota was 

economische ontplooiing onmogelijk zonder verbetering en diversificatie van het woningbestand.98 

Evenals met het aantreden van Den Uyl in 1962 leek in 1970 een nieuw momentum te zijn aangebroken. 

De binnenstad moest volgens Lammers een plek zijn waar bewoners en bezoekers zich ‘gelukkig’ 
voelden en waar het ‘gezellig, chaotisch en rommelig’ was.99 

  Lammers refereerde met deze uitspraken aan de verandering die de Amsterdamse 

bevolkingssamenstelling in de voorgaande tien jaar had doorgemaakt, en waar Provo en de Lastige 

Amsterdammer een uitvloeisel van waren. Door het vertrek van gezinnen was de hoofdstad zowel gaan 

vergrijzen als verjongen. In een voormalige volksbuurt als de Jordaan was bijvoorbeeld 40 procent van 

de nieuwkomers in de tweede helft van de jaren zestig tussen de 20 en 25 jaar oud.100 Meer dan de helft 

van de binnenstedelijke bevolkingsvermindering van de jaren zestig was het gevolg van een dalende 

woningbezetting.101 Het aantal 20- tot 39-jarige binnenstadbewoners steeg van 30 procent in 1964 naar 

meer dan 50 procent in 1980. Aangetrokken door het grote aantal eenkamerwoningen maakten de 

20- tot 29-jarigen onder hen in 1975 reeds 30 procent van de binnenstedelijke bevolking uit, tegenover 

een stedelijk gemiddelde van 18 procent. Ruim een derde van hen studeerde aan een Amsterdamse 

universiteit.102 De beleidsmatige uitbreiding en verbetering van de binnenstedelijke woonvoorzieningen 

die Lammers voorstond hingen dus samen met een demografische tegenbeweging.  

  De volksverhuizing van jongeren had grote gevolgen voor de binnenstad. Zij zouden hun 

‘vrijetijdscentrum’ in samenwerking met oudere buurtbewoners in de jaren zeventig verdedigen 

als sociaal-cultureel habitat. Een aanzienlijk deel van de duizenden studenten die in de binnenstad 

kwamen te wonen zou zich aansluiten bij één van de vele actiegroepen die in verweer kwamen tegen 

binnenstadreconstructies, waarvan de vroege acties door Provo en de Lastige Amsterdammer het 

bewijs mogen zijn. Actievoeren maakte deel uit van hun vrijetijdsbesteding.103 De jongeren brachten een 

nieuwe stedelijke leefstijl met zich mee. Terwijl overlopers hun vrije tijd besteedden aan ‘tuinieren, doe-

het-zelven en televisie kijken’, zouden de nieuwe stedelingen vaker buitenshuis eten en vaker gebruik 

maken van de sociaal-culturele voorzieningen die de leemten vulden van de vertrekkers.104 Volgens 

het tijdschrift Amsterdam werkt, in de jaren zestig nog vertolker van het grootschalige geluid, was de 

97  Heinemeijer, ‘De Amsterdamse binnenstad als centrum van attractie’, in: Heinemeijer, Van Hulten en De 
Vries Reilingh, Het centrum van Amsterdam, 49-50.

98  SAA, Gemeenteblad 1971, Bijlage N, ‘Stadsvernieuwing: stadsvernieuwingsprogramma voor de 
eerstkomende jaren’, 6; 14-15.

99  SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, ‘Enkele opmerkingen van de wethouder ter gelegenheid van de 
behandelingen van de hoofdstukken VI en VII van de gemeentebegroting 1973’ (zonder datum) 2.

100  Lesger, Het winkellandschap, 360.
101  M.H.M. van Hulten, ‘Het hart van de stad’, in: W.F. Heinemeijer, Van Hulten en H.D. de Vries Reilingh (red.), 

Het centrum van Amsterdam: Een sociografische studie (Amsterdam 1968) 129-169, 162. 
102  Gemeentelijke Sociale Dienst, afdeling Beleidsvoorbereiding en Wetenschappelijk Onderzoek, De oude 

stad becijferd en geteld (Amsterdam 1975) 9; 54. 
103  Righart, De eindeloze jaren zestig, 69.
104  R. Bergh en G.P. Keers, De binnenstad als vrijetijdscentrum (Amsterdam 1981) 20.
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hoofdstad in 1972 al getransformeerd tot een speelplaats voor de moderne jeugd.105 Zij was nu een plek 

van confrontatie, ‘die je wakker schudde en vragen stelde die een persoonlijk antwoord verlangden’:  
 

  Amsterdam confronteert ons met politieke actie, […] met het experiment, met   

  ontworteling, met kunst en kunstenaar, met het verzet van mensen tegen de  

  machten van techniek en organisatie, met talloze crisisverschijnselen en het  

  vraagstuk van de richting en de toekomst van onze cultuur.106 

Juist de ontwikkelingen die in het perspectief van de dienst Stadsontwikkeling spaken in het wiel 

van de vernieuwing staken betekenden volgens Amsterdam werkt de herbronning van de binnenstad. 

De positieve beschrijving van het rumoer en de onvoorspelbaarheid die jongeren in Amsterdam 

teweegbrachten zou in de jaren zeventig echter in botsing komen met lang tevoren gemaakte afspraken. 

Hier kon ook het beleid van Lammers weinig verandering in brengen.

Philips Pensioenfonds en de monopolisering van bouwkapitaal

Terwijl bestuurders aan een alternatief stadsvernieuwingsbeleid werkten en jongeren de binnenstad 

ontdekten, zaten de projectontwikkelaars in Amsterdam niet stil. Om zicht te krijgen op hun activiteiten 

besteedt deze paragraaf aandacht aan de rol van het Philips Pensioenfonds. Dit was in de jaren zestig 

de belangrijkste speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Omdat de plannen van het fonds achter 

de politieke schermen tot stand kwamen, geven de voornoemde nota’s weinig inzicht in het denken en 

handelen van bestuurders, Lammers in het bijzonder. Hiervan ontstaat pas een beeld na bestudering van 

de besluitvorming, waarmee de ambivalente houding van de wethouder beter voor het voetlicht komt. 

Daarom staat het tweede deel van dit hoofdstuk in het teken van een casuïstiek die verklaringen geeft 

over het denken en handelen van drie wethouders maar in het bijzonder Lammers, projectontwikkelaars 

en de kritische burgers die zij tegenover zich vonden. Hoe en waarom de omslag in Amsterdam 

plaatsvond is alleen te begrijpen door de onderhandelingen te bestuderen zoals wethouders, ambtenaren, 

beleggers en  projectontwikkelaars deze in de jaren zestig hadden gevoerd.  

  Om zijn behoedzamer stadsvernieuwingsbeleid in de praktijk te kunnen brengen had Lammers 

bij zijn aantreden in 1970 verschillende kantoorontwikkelingen in de wacht gezet. Hierdoor maakte de 

zakelijke sfeer uit het tijdperk van Den Uyl en De Wit voor beleggers en projectontwikkelaars plaats 

voor onzekerheid. De belangrijkste investeerder in Amsterdams commercieel vastgoed, het Philips 

Pensioenfonds, dreigde in het voorjaar van 1971 daarom met terugtrekking van de markt. De 50-jarige 

directeur Jan Willem Assink stelde dat volledige medewerking van ambtelijk en bestuurlijk Amsterdam 

nodig was om zijn gepensioneerden blijvend optimale resultaten te kunnen bieden.107 Met Lammers 

aan de macht was hij naar eigen zeggen niet langer bereid ‘kostbare tijd’ te besteden aan ‘uitzichtloze 

gesprekken’.108 Hoewel hij de financiële slagkracht van Philips naar eigen zeggen goed kon gebruiken, 

liet de wethouder Assink in het najaar van 1971 weten dat hij alleen zaken kon doen wanneer hij zijn 

105  ‘Het perspectief van Amsterdam’, in: Amsterdam werkt 14, nr. 1 (1972) 10-13, 11; ‘Amsterdam, de eeuwige 
zelfde…? Welnee! Maar tóch…’, in: Ibidem 1 (1972) 10-11, 11.

106  ‘Amsterdam als confrontatie’, in: Ibidem 16, nr. 4 (1974) 7-8, 7.
107  SAA, Archief van de Secretarie; afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7632, ‘Betreft beleggings- en 

bouwactiviteiten in Amsterdam’ (28 april 1971).
108  Ibidem, ‘Gemeente Amsterdam – Philips Pensioenfondsen’ (1 september 1971).
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projecten zou omzetten in woningbouw.109  

  Uit onderzoek van de dienst Bouw- en Woningtoezicht bleek echter dat onder Den Uyl en De 

Wit voor een tiental potentiële bouwterreinen herenakkoorden waren gesloten, die grote moeilijkheden 

konden opleveren bij een verdere ombuiging van het stadsvernieuwingsbeleid.110 De bouwgronden 

bleken door het pensioenfonds verdeeld onder de architecten Cornelis Wegener Sleeswijk, Frans van 

Gool en Piet Zanstra.111 De rol van deze bouwlustige architecten is opvallend. Zanstra kon dankzij zijn 

gelijktijdig lidmaatschap van de Amsterdamse Schoonheidscommissie, Raad voor de Stedebouw en 

toezichthoudende functies bij gemeente en universiteit invloed uitoefenen en informatie doorspelen aan 

projectontwikkelaars als Maup Caransa, waarmee hij zichzelf van opdrachten voorzag.112 

  Het dispuut tussen Lammers en Assink en de openbaring van de herenakkoorden was de 

opmaat naar een verdere politisering van raadsdiscussies over de toekomst van de Amsterdamse 

binnenstad. Zo ging de kritischer houding van de wethouder de raadsfractie van de PSP niet ver 

genoeg. Volkshuisvesting en grondpolitiek waren belangrijke speerpunten in het beleid van deze 

partij.113 Op 16 februari 1972 zette de PSP het zware middel van interpellatie in om zich te beklagen 

over de ‘monopolisering van bouwkapitaal’ door een selecte groep beleggers, projectontwikkelaars 

en architecten.114 Het toen 31-jarige raadslid Huib Riethof sprak van een ‘kapitalistische systeemfout’, 
waaraan speculanten zich zouden verrijken met voorinformatie van Publieke Werken.115 Het bleek zelfs 

dat ambtenaren maquettes vervaardigden van niet bestaande plannen, die zij vervolgens bij Philips 

aanboden als beleggingsobjecten.116 Voortaan mocht volgens Riethof geen project van de grond komen 

zonder raadsbesluit of bestemmingsplan.117 Het pensioenfonds trok zich na deze ophef in 1973 terug uit de 

hoofdstedelijke vastgoedmarkt.118

   Dit dispuut demonstreert dat het beleid van Lammers achter de feiten van de jaren zestig 

aanliep. Uit de nota’s die hij liet opstellen komt het beeld naar voren van een hervormingsgezinde 

wethouder, die lippendienst bewijst aan het vertoog van actiegroepen en die het binnenstedelijk 

verval een halt wilde toeroepen met woningbouw. De raadsdiscussies bewijzen echter dat van een 

omslag nog geen sprake kon zijn, hoe graag Lammers deze ook in de praktijk had willen brengen. De 

Liagre Böhl stelt dat de wethouder zich liet inpakken door ambtenaren van de dienst Publieke Werken 

109  SAA, Archief van de Secretarie; afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7632, ‘Kort verslag van de bespreking 
van het op 29 oktober 1971 te voeren gesprek met de Stichting Philips’ Pensioenfondsen’ (11 oktober 1971).

110  Ibidem, inv.nr. 7630, ‘Brief aan de wethouder voor het Bouw- en Woningtoezicht’, 13 augustus 1971.
111  ‘De speculaties van Philips Pensioenfonds’, De Groene Amsterdammer, 8 januari 1972.
112  ‘Lammers heeft kritiek op architecten’, Nieuws van de dag, 17 februari 1972. Tot dusver is uitgebreid 

aandacht besteed aan de architectuur en stedenbouw van zowel de wederopbouw- als verzorgingsstaat, 
naar het werk van architecten die commercieel vastgoed ontwierpen veel minder. Zie: M. Swenarton, 
T. Avermaete en D. van den Heuvel, ‘Introduction’, in: Ibidem (red.), Architecture and the welfare state 
(Abingdon 2015) 1-23; K. Bosma en C. Wagenaar, Een geruisloze doorbraak: De geschiedenis van 
architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland (Rotterdam 1995); M. de 
Vletter, De kritiese jaren zeventig: Architectuur en stedenbouw in Nederland 1968-1982 (Rotterdam 2004). 
Uitzonderingen zijn: I. de Jager, Evert en Herman Kraaijvanger: architectonische noblesse (Rotterdam 2015); 
Provoost, Hugh Maaskant: Architect of progress (Rotterdam 2013); H. Hellinga, Ernest Groosman: Bouwer 
met grenzeloze ambities 1917-1999 (Rotterdam 2001).

113  P. Denekamp e.a., Ontwapenend: Geschiedenis van 25 jaar PSP (Amsterdam 1982) 163-166.
114  Gemeenteblad afd. 1, no. 68, ‘Interpellatie-aanvrage raadslid Riethof, inzake de relaties tussen de gemeente 

en grote beleggers in bouwprojecten’ (20 januari 1972) 105, Gemeenteblad afd. 2, ‘Interpellatie raadslid 
Riethof’ (16 februari 1972) 868-873. 

115  ‘PW werkt met de natte vinger’, De Volkskrant, 10 februari 1973, SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 7, 
‘Perskommunikee’ (12 februari 1973), ‘Brief aan het college’ (13 februari 1973).

116  ‘Hotelplan Philips was van gemeente’, De Tijd, 20 januari 1972.
117  ‘Stad in greep van beleggers’, Het Parool, 16 februari 1972.
118  ‘Pensioenfondsen naar buitenland’, Algemeen Dagblad, 26 januari 1973.
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en Stadsontwikkeling.119 Dit klinkt als een legitieme verklaring. Zo waren tijdens het aantreden van 

Lammers maar liefst 160 kundige ambtenaren werkzaam bij de dienst, die zowel in aantal als kennis een 

formidabel overwicht hadden op de wethouder.120  

  Waarschijnlijker is echter dat hij zich realiseerde dat afspraken uit het tijdperk Den Uyl en De 

Wit onomkeerbaar waren. Gerard Meijer, de 58-jarige directeur Publieke Werken, bevestigde in 1972 dat 

zijn dienst onder Lammers bescheidener was gaan opereren: ‘Er is een zekere mentaliteitsverandering 

aan de gang over wat er met de stad moet gebeuren […] Men moet niet vergeten dat wij de beslissingen 

niet nemen. Wij adviseren en voeren besluiten uit. Wij zijn toeleveraar van ideeën en visies.’121 

Projectontwikkelaar Maup Caransa, die nauw met Philips samenwerkte, bevestigde in 1973 deze 

politisering van de planvorming:

Vroeger legde je bij Publieke Werken een plan voor. Zij legden dat aan Den Uyl, later De Wit 

voor. Dan was meestal al een ja gegeven omdat de wethouders hun adviseurs volgen. Nu is er een 

kentering gekomen in dat hele geval. Daar moeten ze niemand de schuld van geven. […] Maar je 

kan de zaken niet terugdraaien.122

Onder dit laatste adagium vonden in de jaren zeventig nog een aantal grootschalige kantoor- en 

hotelontwikkelingen plaats in de Amsterdamse binnenstad. De discussies over het Philips Pensioenfonds 

speelden zich af tegen de achtergrond van protesten tegen drie marktgeleide binnenstadreconstructies: 

de kantoorplannen van Gaus op het Bickerseiland (1961-1973), kantoorplannen van Caransa en Grand 

Vista in de Jodenbreestraat (1968-1978) en een hotelplan van Bouwes aan het Leideseplein (1959-1979). 

Met uitzondering van het Bickerseiland zijn deze plannen in de historiografie niet aan de orde geweest, 

terwijl de rol van projectontwikkelaars en hun interacties met bestuurders en burgers doorslaggevend 

waren voor het verloop en de uitkomst van discussies over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. 

In de jaren zeventig zou het vertoog van de noodzaak ook in bestuurskringen definitief plaatsmaken voor 

het vertoog van de wendbaarheid.

Blijf uit onze buurt (1961-1973)

Het Bickerseiland was een zeventiende-eeuws werk- en havengebied dat gedurende de negentiende eeuw 

ingeklemd raakte tussen Westerdok, IJ, Westerkanaal en de spoorlijn naar Sloterdijk. Aan het begin 

van de twintigste eeuw was sprake van een gemengde woon- en werkbuurt met naast scheepswerven 

en pakhuizen ook goedkope arbeiderswoningen. Door de verplaatsing van nijverheid naar het Oostelijk 

en Westelijk Havengebied waren de buurt en omliggende Westelijke Eilanden in de eerste helft van 

de twintigste eeuw in verval geraakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte een extra honderdtal 

woningen en bedrijven in onbruik.123 Volgens het Wederopbouwplan uit 1952 wachtten nog eens zeventig 

woningen hetzelfde lot waarvoor restauratie volgens het college dan ook geen optie was. In plaats 

hiervan pleitte de nota voor herverkaveling en uitbreiding van de bedrijfsbestemming. Ontsluiting van 

de buurt zou geschieden via een verhoogde vierbaansweg door de Haarlemmerbuurt, die in 1968 in 

119  De Liagre Böhl en Ternede, Han Lammers, 122.
120  W.J. Bruyn, Delegatie bij planvoorbereiding: Een kritische nabeschouwing over het Algemeen 

Uitbreidingsplan voor Amsterdam (Amsterdam 1976) 147.
121  ‘Gesprek met Gerard Meijer’, Het Parool, 24 februari 1972.
122  ‘Caransa: een fabricageproces van gelden’, Vrij Nederland, 10 maart 1973.
123  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 973, ‘Wederopbouwplan-Bickerseiland’ (5 december 1952) 1664. 
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aanbouw werd genomen.124 Terwijl het gemeentebestuur de Westelijke Eilanden in de maalstroom van 

modernisering wilde brengen, prees heemschutterstijdschrift Ons Amsterdam de buurt in 1953 nog als 

een wereld op zich: ‘Een rustig oord zonder geroezemoes van trams en ander druk verkeer.’125

  Rond 1960 zou hierin verandering komen door toedoen van de Amstelveense 

projectontwikkelaar F.H. Gaus. In september 1961 presenteerde hij in samenwerking met het Philips 

Pensioenfonds kantoorverzamelgebouw de Walvis, dat een enorme schaalvergroting betekende tussen 

de zeventiende-eeuwse panden en werkplaatsen aan de Grote Bickersstraat.126 Philips zat op het moment 

van de planpresentatie reeds voor 130 miljoen gulden in het Nederlandse vastgoed.127 Het door Willem 

Lugthart ontworpen kantoorcomplex bood met 8.000 vierkante meter vloeroppervlakte ruimte aan bijna 

600 man personeel. Omdat Gaus over eigen grond beschikte hoefde hij geen bewoners of bedrijven uit te 

kopen en kon hij simpelweg de huur opzeggen.  

  In de glimmende planbrochure vermeldde de projectontwikkelaar dat Amsterdam naar 

Rotterdams voorbeeld een kantoorveste zou krijgen die bedrijven efficiëntere exploitatiemogelijkheden 

bood, waarbij de centrale ligging een verkorting van de woonwerkafstand betekende.128 Functiescheiding 

was geen dogma in de naoorlogse stedenbouw. Hoewel het bedrijfsverzamelgebouw als typologie al 

langer bestond, wees Gaus in 1961 terecht op het vooruitstrevende karakter van zijn plan. In Rotterdam 

was het Groothandelsgebouw uit 1953 een voorbeeld van de wijze waarop kleinschalige bedrijvigheid op 

binnenstedelijke locaties kon worden gehuisvest.129 Vanuit zijn ervaring als organisatieadviseur zag Gaus 

exploitatievoordelen in het onder één dak brengen van verschillende bedrijven.130

 De Walvis was onderdeel van een planconceptie met ten minste vier kantoorgebouwen. 

Gaus wilde van de Westelijke Eilanden naar eigen zeggen een ‘Manhattan aan het IJ’ maken.131 Als 

eerste resultaat van deze visie ontving de Walvis van gemeentezijde wisselende reacties. Terwijl 

directeur Stadsontwikkeling Jakoba Mulder vreesde dat de Walvis een precedent zou scheppen voor 

hoogbouw, waar zij zich ook in de ontwerpen voor de Bijlmermeer tegen had gekeerd, beschouwden 

stadsbouwmeester Ben Merkelbach en architect Piet Zanstra het ontwerp juist als ‘symbool van 

een nieuwe tijd’.132 De pers was bij de opening van het gebouw in 1965 onverdeeld positief. Volgens 

Amsterdam werkt was de Walvis een verlevendiging van een donkere buurt, en zou een vergeten deel 

van de binnenstad in glorie herrijzen.133 Voor dienstverleners was verhuizing naar het Bickerseiland 

een gedurfde stap, afgedwongen door de toenemende onbereikbaarheid van de grachtengordel.134 

124  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 192.
125  ‘De Westelijke Eilanden’, in: Ons Amsterdam 5, nr. 9 (1953) 130-136, 136.
126  ‘Groot kantoorgebouw op Bickerseiland’, Handelsblad, 22 september 1961; ‘Belangrijk initiatief voor 

gebouw op Bickerseiland’, Amsterdam werkt 3, nr. 4 (1961) 37.
127  E. van Nederveen Meerkerk en J.M. Peet, Een peertje voor de dorst: Geschiedenis van het Philips 

Pensioenfonds (Amsterdam 2002) 405.
128  SAA, Archief van de Secretarie; Afdeling Economische Zaken en Rechtsvoorganger, inv.nr. 2767, 

‘Bedrijfsflatgebouw “de Walvis”’ (1966).
129  Provoost, Hugh Maaskant, 100.
130  P. Hellema en J. Marsman, De organisatie-adviseur: Opkomst en groei van een nieuw vak in Nederland 

1920-1960 (Amsterdam 1997) 308.
131  SAA, Archief van de Dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. Kr. 

8056, ‘Bespreking met de heer Gaus op 25 november 1963’.
132  E. van Kessel en F. Palstra, Stedebouwkundige en landschapsarchitecte Jakoba Mulder 1900-1988 

(Amsterdam 1994) 26; SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie 
en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad, tweede aanvulling, inv.nrs. 31, 32, ‘Notulen van de plenaire 
vergadering op 6 juni 1959’, ‘Notulen van de plenaire vergadering op 13 februari 1961’, ‘Notulen van de 
plenaire vergadering op 14 januari 1961’.  

133  ‘De Walvis, nieuw gebouw in te saneren buurt’, Amsterdam werkt 7, nr. 5 (1965) 22-23, 23.
134  ‘Van de Moriaantjes naar De Walvis’, Ibidem, 18-19, 18.
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Sociaaldemocratisch dagblad Het Vrije Volk beschreef het contrast tussen het ‘imposante glas- en 

betonbouwsel’ en de omliggende bebouwing, die zich niet meer zou verdragen met de moderne tijd.135  

  In 1969 kon Gaus met hulp van het Shell Pensioenfonds het tweede planonderdeel presenteren, 

dat opnieuw de naam van een zeedier kreeg: ‘de Narwal’. Dit kantoorgebouw zou met 7.000 vierkante 

meter ruimte bieden aan 500 man personeel. Het ontwerp kwam dit keer van Zanstra, dezelfde architect 

die eerder als lid van de Commissie Oude Stad de Walvis had aangeprezen. Het hoeft dan ook niet te 

verbazen dat de commissie zich in april 1970 direct akkoord verklaarde met de bouwvolume en situering 

van het ontwerp.136 

  De bewoners van het Bickerseiland waren onaangenaam verrast door de komst van nog een 

kantoorgebouw. Nadat een buurtbewoner in februari 1970 bij toeval de vervolgplannen van Gaus 

ontdekte, initieerde de 55-jarige timmerman Joop Beaux diezelfde maand nog de eerste protestacties.137 

Het door hem en enkele anderen opgerichte Aktiecomité Westelijke Eilanden (AWE), dat naast een 

tiental buurtbewoners bestond uit een socioloog en later twee bouwkundestudenten, keerde zich 

tegen verdrijving naar nieuwbouwwijken met ‘onbekende buren en hoge huren’.138 De AWE verweet 

het gemeentebestuur in een door driehonderd handtekeningen ondersteund adres een bewuste 

verwaarlozing van de buurt, terwijl de kantoorgebouwen van Gaus ‘gore rotkrengen’ waren die 

thuishoorden in Buitenveldert.139 Uit een enquête bleek dat 95 procent van hen wilde blijven. Hun 

argumenten betrokken zich op de prettige menging van wonen en werken, de unieke sfeer, het lokale 

‘dorpsgevoel’ en de betaalbaarheid van de huren.140 

 Het actierepertoire van de AWE bestond uit de inwinning van informatie bij gemeenteorganen 

en spreiding hiervan onder zowel bewoners als gemeenteraadsleden en leden van de Commissie 

Oude Stad.141 Het protest vond plaats onder het motto ‘Blijf uit onze buurt’, ontleend aan een strijdlied 

uit de populaire televisieserie ’t Schaep met de vijf pooten dat toevalligerwijs was geschreven door 

buurtbewoner Eli Asser.142 De boodschap van buurtbewoners sloeg direct aan bij de pers. Hun acties 

luidden volgens Het Vrije Volk een tijdperk in van democratische plannenmakerij.143 De Volkskrant 

noemde het actievoeren over de toekomst van de stad zelfs al een ‘Amsterdamse traditie’. Burgers 

zouden geen vertrouwen meer hebben in het kennismonopolie van bestuurders en experts.144 In 

overeenstemming met deze constatering zag het Amsterdamse Bureau Bestuurscontacten het aantal 

adressen van actiegroepen in 1970 ten opzichte van 1969 met maar liefst een derde toenemen.145 Ging 

135  ‘Het Bickerseiland verliest snel zijn karakter’, Het Vrije Volk (2 november 1965), geciteerd in: De Liagre 
Böhl, Amsterdam op de helling, 180.

136  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 
Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv.nr. 25, ‘Notulen van de plenaire vergadering op 13 april 1970. 

137  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 180.
138  IISG, Archief Aktiekomité Westelijke Eilanden (hierna: Archief AWE), inv.nr. SAVRZ091, ‘Oproep aan de 

buurt’ (23 februari 1970).
139  ‘Bickerseiland protesteert tegen sloop’, De Tijd, 24 februari 1970.
140  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, ‘Bewoners over de toekomst’ (mei 1970); J. van der Hulst, e.a., ‘Blijft 

uit onze buurt: Vingeroefeningen op het Bickerseiland’ (Amsterdam 1974).
141  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, ‘Brief aan KVP-raadslid Rossen’ (25 maart 1970); ‘Brief aan KVP-

raadslid Schouten’ (21 april 1970); ‘Brief aan de leden van de Schoonheidskommissie’ (5 maart 1970).
142  Doelwit van het strijdlied waren ‘blokkendozenbouwers, zakenbinken, speculanten, heren exploitanten 

van ontwikkelingsprojecten, hoge ambtenaren, nieuwe ruimtescheppers, tegen-de-vlaktegooiers, 
woningwijkontvolkers, vierbaanswegenasfalteerders, nette-huisgezinnen-uit-hun-woningen-verjagers, 
wolkenkrabbereconomen’.

143  ‘Vastberaden Bickerseiland maakt eigen plannen’, Het Vrije Volk, 12 mei 1970.
144  ‘Ontmoedigend relaas van Amsterdamse actiegroepen’, De Volkskrant, 30 mei 1970.
145  Bureau Bestuurscontacten, Jaarverslag 1970 (Amsterdam 1971) 4. 
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het nu om sentimenteel gezever en moest Amsterdam nog van Rotterdam leren om gewoon fris te gaan 

bouwen?, vroeg De Tijd zich af naar aanleiding van de buurtprotesten. Het dagblad trok een opvallende 

conclusie: ‘Welnee, al die knokkerij [sic] om dit soort buurtjes behoort namelijk bij de doorbraak 

van Het Nieuwe... De hele nieuwe architectuur en stedebouw is vastgelopen en nu ontlaadt zich die 

onrust toevallig op de Westelijke Eilanden, omdat daar iets leeft wat men niet meer in de Bijlmerneer 

“ingebouwd” kon krijgen.’146 

  Om het buurtgevoel te demonstreren nodigde Beaux in september 1970 wethouder Lammers 

uit om eens op straatniveau te komen kijken. Lammers, die net was aangetreden, zou volgens Beaux een 

buurtkarakter en saamhorigheid aantreffen die in nieuwe wijken als de Bijlmermeer ondenkbaar was.147 

146  ‘De bezem’, De Tijd, 13 mei 1970.
147  ‘Actiecomité Eilanden: Blijf uit onze buurt’, Het Parool, 11 november 1970.

Afbeelding 3:  
Blijf uit onze buurt, 

actieposter
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Publieke Werken was niet gevoelig voor deze honkvastheid en hield vast aan het Wederopbouwplan uit 

1953, dat was bekrachtigd in de Nota Binnenstad uit 1955. Ambtenaren hadden eerder al gewaarschuwd 

voor vigerende bepalingen waarmee Gaus zijn plannen kon legitimeren. Bovendien zouden 

dienstverleners vroeg of laat toch wel hun weg vinden naar het Bickerseiland en was de staat van verval 

zodanig dat investeringen in een woonbestemming onrendabel waren.148 Publieke Werken zag geen enkel 

bezwaar tegen een bouwvergunning voor de Narwal.149 Volgens de projectontwikkelaar zelf stond alleen 

een stel heethoofden hem nog in de weg:

Ik ben ontwikkelaar. Ik wil niveau. En moet ik nu met een betontimmerman van het eiland gaan 

praten over mijn zaken en over stedebouw? Hij is gewoon geen gesprekspartner. Die mensen 

schreeuwen maar: Blijf uit onze buurt. Wat is dat, onze buurt? Zijn de bewoners soms eigenaar 

van het eiland? […] Ze mogen blij zijn dat wij zulke ruimdenkende moderne mensen zijn, die 

zonder één cent overheidsgeld een belangrijk stuk verbetering in die buurt hebben gebracht.150 

Het Wederopbouwplan en de volharding van Gaus maakten de komst van de Narwal onvermijdelijk. De 

projectontwikkelaar bleek niet gehinderd door de ambivalentie en twijfel waarmee het gemeentebestuur 

in de jaren zestig had gediscussieerd over de toekomt van de binnenstad. Bij de besluitvorming over de 

Walvis sloeg de bestuurlijke twijfel nog om in het voordeel van Gaus. Met het aantreden van Lammers 

echter kwam de balans in het voordeel van buurtbewoners.151 Na zijn installatie als wethouder had 

Lammers beloofd de protesten als ‘democraat in hart en nieren’ serieus te nemen. Hij onderzocht tijdens 

besprekingen met Publieke Werken de juridische mogelijkheden om de Narwal te dwarsbomen.152 Op 10 

november 1970 beloofde de wethouder nog te willen voorkomen dat meer autoverkeer en kantoren het 

Bickerseiland zouden opblazen.153 

 Op 18 december 1970 presenteerde Lammers een nota over de Narwal waarin hij stelde dat het 

denken over de stad snel veranderde. Op het Bickerseiland moest een nieuw bestemmingsplan leiden 

tot handhaving van het bestaande woningbestand en stratenpatroon. Met de Narwal moest Amsterdam 

echter nog een laatste knieval moeten maken voor het denken uit de jaren zestig.154 Op aandringen 

van PvdA-raadslid Van Thijn was van de nota een raadsstuk gemaakt, terwijl normaliter alleen het 

college, ambtenaren en commissies bouwaanvragen onder ogen kregen. Tijdens de raadsbehandeling 

keerden alle fracties zich tegen het kantoorgebouw, dat zij beschouwden als de uitkomst van verouderd 

stedenbouwkundig denken.155 Lammers stemde hiermee in, maar zei ook dat Gaus hem in een juridische 

wurggreep hield.156 Naar aanleiding van de buurtprotesten en raadskritiek wist de wethouder bij de 

148  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘Notitie voor de burgemeester naar aanleiding van 
verzoek van de heer Gaus tot een gesprek over het bouwplan Narwal’ (14 augustus 1970). 

149  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘Brief Ir. Meijer aan wethouder Publieke Werken: 
Betreft de toekomst van de Westelijke Eilanden’ (30 september 1970).

150  ‘Ik ben hier bezig met iets goeds’, Het Parool, 24 november 1970.
151  M.M.T. Verloo, De rol van onderzoek in de praktijk. Een analyse van vijf casestudies: Binnenstad Sittard, 

Bickerseiland Amsterdam, Noorderkwartier Dordrecht, Nieuwe Weerdjes Arnhem, Dapperbuurt Amsterdam 
(Tilburg 1979) 61.  

152  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 001/map 1, ‘Brief PvdA-afdeling Amsterdam noordwest aan J. 
Beaux’ (1 oktober 1970); SAA, Archief van J.C.J. Lammers, inv.nr. 18, ‘Notulen van de wethouders Bootsma 
en Lammers met de Directeur der Publieke Werken’ (7 september, 16 november 1970).

153  ‘Gemeente maakt nieuw plan voor Bickerseiland’, De Tijd, 10 november 1970.
154  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 1375, ‘Nota over de Narwal op het Bickerseiland’, 18 december 1970, 2285-

2287.
155  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 23 december 1970, 2785-2825.
156  Ibidem, 2806.
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projectontwikkelaar een halvering van het bouwvolume te bedingen. Door de concessies was de Narwal 

gekrompen tot een zestig meter lang en maximaal twintig meter hoog complex.157 Geschrokken van alle 

commotie beweerde Zanstra dat hij zijn opdrachtgever slechts met grote moeite had weten te overtuigen 

niet nóg een Walvis te bouwen.158 

De AWE dreigde met harde acties toen het college instemde met het aangepaste bouwplan. 

De raadsbehandeling van dit besluit liep op 3 maart 1971 uit op een ongekend gewelddadig tafereel, 

aangewakkerd door een recalcitrante Kabouterpartij. Nadat deze de linkse collegeleden beschuldigde 

van misleiding door kapitalistische principes ontstond rumoer op de publieke tribune.159 Samkalden liet 

na het ontstaan van vechtpartijen en het afsteken van een rookbom een Kabouter verwijderen, waarna 

een ander onmiddellijk haar raadslidmaatschap introk.160 Dat juist Kabouters zich zo opwonden over 

buurtbelangen lag voor de hand. Hun acties waren steevast gericht op de organisatie van het buurtleven 

en voortzetting van buurtcultuur.161 Toegeven aan deze radicale protesten zou volgens de burgemeester 

de reputatie van Amsterdam bij beleggers en projectontwikkelaars schaden. Uit politiek opportunisme 

trok de CPN een motie tegen de Narwal in, waarna de AWE het vertrouwen opzegde in zowel de PvdA 

als de CPN.162 Met name de communisten leden hiermee een gevoelig gezichtsverlies. De partij was op de 

Westelijke Eilanden altijd oververtegenwoordigd geweest.163

In de discussies over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad was de raadsvergadering 

een dieptepunt in het vertrouwen tussen burgers en bestuurders. Trouw sprak zelfs van een uniek 

moment in de geschiedenis van de lokale democratie.164 Volgens de NRC ging het om een ontlading van de 

explosieve situatie in de saneringsbuurten, die was veroorzaakt door twijfels over de bestaanszekerheid 

van bewoners.165 De nood was zo hoog dat burgemeester Samkalden onbestuurbaarheid vreesde. 

Naar aanleiding van de situatie op het Bickerseiland ondertekende hij een brandbrief aan het kabinet, 

waarin hij stelde dat een ‘grommende onderstroom’ van naderende sociale onrust voelbaar was.166 In 

een redactioneel commentaar stelde dagblad De Tijd: ‘Voor iedereen moet nu duidelijk zijn dat de kloof 

tussen gemeente en burgers gevaarlijk groot wordt. Het onbehagen bij de burgerij groeit. Geen wonder 

voor een stad waar ongeveer tachtigduizend woningen gesloopt moeten worden omdat ze anders in 

elkaar storten.’167 Het Bickerseiland verkeerde in oorlogsstemming. Terecht volgens De Volkskrant, want 

hoe moest je een gewone Amsterdammer uitleggen dat in anderhalf jaar tijd een kapitale kantoorkolos 

kan worden gebouwd, terwijl hij in zijn slagschaduw moest leven tussen de ratten?168 Het Bickerseiland 

figureerde in hetzelfde dagblad in opvallende vergelijkingen met brandhaarden elders: ‘Zo zou je Laos 

misschien het Bickerseiland van Azië kunnen noemen. De mensen die er wonen, willen en blijven 

157  ‘Bouwer van Narwal doet concessie aan gemeente’, De Tijd, 18 januari 1971.
158  SAA, Archief van de Raad voor de Stedebouw, inv.nr. 27, ‘Notulen van de gecombineerde vergadering van 

Commissie voor de Publieke Werken en de Stadsontwikkeling en de Commissie voor de Volkshuisvesting 
inzake de Narwal’, 18 januari 1971.

159  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 3 maart 1971, ‘De Narwal Bickerseiland’, 443.
160  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 184.
161  Bolte en Meijer, Van Berlage tot Bijlmer, 374-375.
162  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 3 maart 1971, 455-459; IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, 

doos 005/map 2, ‘Is er verschil tussen CPN en PvdA?’ (15 maart 1971).
163  ‘Stembus-percentages in de Amsterdamse wijken’, Trouw, 4 juni 1970.
164  ‘Vechtpartijen in raadszaal van Amsterdam’, Trouw, 4 maart 1971.
165  ‘Situatie in saneringswijken wordt explosief’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (8 maart 1971).
166  ‘Burgemeester Samkalden: Contact burgerij snel verbeteren’, De Volkskrant, 5 maart 1971; ‘Onrust dreigt in 

steden als niet snel iets gebeurt’, Trouw (4 mei 1971).
167  ‘Kloof’, De Tijd, 4 maart 1971.
168  ‘De afstand groeit van dag tot dag’, De Volkskrant, 6 maart 1971.
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zichzelf zijn.’169 

De rumoerig verlopen raadsvergadering had de buurtprotesten op het Bickerseiland landelijke 

bekendheid gegeven, maar kon niet voorkomen dat Gaus op 25 augustus 1972 met vijftig explosieklappen 

per minuut de eerste paal sloeg van het nieuwe kantoorcomplex.170 Het definitieve bestemmingsplan dat 

in dezelfde zomer werd aangenomen, voorzag echter in rehabilitatie van het oude woningbestand en 

nieuwbouw waar mogelijk.171 Paul De Ley en Jouke van den Bout, twee 27-jarige studenten bouwkunde 

die zich in 1970 bij het buurtprotest hadden aangesloten, kregen nu de kans om in samenwerking met 

bewoners hun alternatieven gestalte te geven. Hun plan bestond uit achttien zeer smalle, diepe woningen 

met een betaalbare huurprijs en een aantal kleine bedrijfsruimten. De Ley was in deze tijd werkzaam 

voor het bureau van Van Eyck en had met zijn leermeester net een alternatief wederopbouwplan 

ingediend voor de Nieuwmarkt, waar hij naar eigen zeggen op een andere manier naar de binnenstad 

had leren kijken.172 De lokale kring van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) zag in zijn ontwerp 

een botsing tussen de ‘analytische’ stedenbouw van Zanstra en Publieke Werken en de ‘synthetische 

stedenbouw’ van een nieuwe generatie.173   

 De motivatie om zich belangeloos voor de buurt in te zetten lag volgens De Ley en Van den 

Bout in hun onbehagen over het isolement waarin verschillende gemeentediensten werkten, terwijl de 

binnenstad juist een holistische benadering verdiende.174 Ambtenaren zouden denken vanuit een abstract 

en ongeïntegreerd ideaalbeeld in plaats van reële samenwerkingsverbanden met bewoners, waarbij 

de goedwillende bestuurders klem zaten tussen machtige bestemmingsgewoonten en wantrouwende 

burgers.175 De Ley beriep zich als één van de eerste architecten van het binnenstedelijk bouwen op het 

belang van ontmoetingen, de menselijke maat, functiemenging, flexibiliteit, context en continuïteit. 

Grootschaligheid en anonimiteit zouden hebben geleid tot een verstoring van de relatie tussen de 

mens en zijn omgeving. Volgens De Ley was ‘buiten’ ook een verblijfplaats.176 Ondersteuning kregen 

de architecten van de sociaal bewogen woningbouwstichting Lieven de Key en het ministerie, dat 

juist een subsidieprogramma had opgezet voor experimentele woningbouw. Dit was een idee van 

staatssecretarissen Marcel van Dam en Jan Schaefer, die in voorgaande jaren hun sporen hadden 

verdiend in verzet tegen grootschalige stadsvernieuwing. Op 29 september 1973 ging de eerste paal de 

grond in, waarmee het actiecomité een drieënhalf jaar durende strijd kon afsluiten.177 

  Het werk van De Ley op het Bickerseiland was representatief voor de omslag in het denken 

over de toekomst van de binnenstad zoals die zich in de jaren zeventig in Amsterdam voltrok. Met een 

efficiënter materiaalgebruik en compactere bouwvormen trachtte hij bescheiden en prijsbewust voor 

zittende buurtbewoners te bouwen.178 Zijn leermeester Aldo van Eyck had zich in de tweede helft van 

de jaren zestig al gekeerd tegen de industrialisatie van architectuur en integratie van het bouwproces, 

169  ‘Het volk en zijn geweren’, De Volkskrant, 12 maart 1971.
170  ‘Klappen op het eiland’, Wonen TA/BK 3, nr. 18 (1972) 425.
171  Gemeenteblad afd. 1, nr. 677, ‘Bestemmingsplan-Bickerseiland (Centrum), 14 juni 1972.
172  T. Claassen, Paul De Ley: Bouwen voor de buurt. Op zoek naar context en continuïteit (Rotterdam 2007) 12.
173  ‘Brief bestuur kring Amsterdam van de BNA aan gemeenteraad’, 15 januari 1971, overgedrukt in: ‘Bevolking 

van een stuk Amsterdam stelt zèlf de norm’, Plan 2, nr. 2 (1971) 32-48, 45.
174  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 001/map 1, ‘Brief aan wethouders Lammers, Kuipers en 

Brautigem’, 7 april 1971.
175  IISG, Archief AWE, inv.nr. SAVRZ091, doos 007/map 1, ‘De Narwal op het Bickerseiland: De burgers en hun 

vroede vaderen’ (mei 1971); ‘Bevolking van een stuk Amsterdam stelt zèlf de norm’, 35.
176  Claassen, Paul De Ley, 8.
177  Verloo, De rol van onderzoek in de praktijk, 68.  
178  A. van Dien, ‘In het voetspoor van architectuur’, in: H. d’Ancona e.a., Nederlandse architectuur en 

stedebouw ’45-’80 (Amsterdam 1984) 50-56, 55.
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terwijl dit juist uitgangspunten waren van bouwondernemingen en projectontwikkelaars.179 Van Eyck en 

De Ley ontwierpen in samenspraak met sociologen, psychologen en antropologen, maar eerst en vooral 

met bewoners, een werkwijze waarmee zij architectonisch invulling wilden geven aan gemeenschap en 

thuisgevoel.180

  Terwijl de ABN-affaire in 1966 de kentering in het denken over de toekomst van de binnenstad 

op gronden van esthetiek en leefbaarheid versnelde, was de strijd om de Narwal een kantelmoment 

in het denken over de plaats van buurtbewoners in deze toekomst. Amsterdam Werkt, dat in 1965 de 

kantoorontwikkelingen van Gaus nog had aangeprezen, stelde tien jaar later dat het Bickerseiland in 

oude luister was hersteld.181 Volgens Wonen TA/BK hadden bestuurders verpaupering en reconstructie 

altijd gezien als resultaat van krachten die buiten het menselijk handelen op aarde neerdaalden, maar 

demonstreerden De Ley en Van den Bout dat de hopeloze situatie in saneringsbuurten geen doodtij 

was.182 Gaus en Zanstra wisselden naar eigen zeggen een rotte kies in voor een modern bouwwerk, 

waarmee zij voorzagen in schone werkgelegenheid en mensen uit een armoedige woonsituatie hielpen. 

De Ley en Van den Bout maakten een karikatuur van de typologie die Gaus op het Bickerseiland 

introduceerde, waarmee de projectontwikkelaar juist tegemoet had willen komen aan functiemenging 

en een verkleining van de woonwerkafstanden.  

  Onderscheidend van de andere actiegroepen in dit proefschrift was de AWE door haar 

werkelijk buurtgeleide verzet, waarin zij vanuit haar eigen situatie maatschappelijke mechanismen 

blootlegde die de initiatieven van Gaus mogelijk maakten.183 Het ging de AWE niet alleen om het recht 

op wonen, maar ook om instandhouding van een autonome buurtgemeenschap.184 Terwijl de sociale 

stadsbewegingen die zich bemoeiden met de Nieuwmarkt en het Leidseplein voornamelijk bestonden 

uit hoogopgeleide twintigers en dertigers, waren hier ‘echte’ Amsterdammers aan het werk. Dit 

kwam terug in het defensieve verzetsmotto, dat anders dan de professionele kritiek van twintigers en 

dertigers uit de provincie geen uitnodigende lezing van de moderniteit gaf.185 Niet het uitblijven van 

gewenste veranderingen in de leefomgeving riep weerstand op, maar juist de dreiging van ongewenste 

verandering.186 Voor de bewoners van het Bickerseiland waren de Walvis en Narwal een bedreiging voor 

hun leefstijl, of zoals Berman deze ervaring omschrijft aan de hand van het werk van Jane Jacobs: 

It seems to me that beneath her modernist text there is an anti-modernist subtext, a sort of 

undertow of nostalgia for a family and a neighborhood in which the self could be securely 

embedded, ein’ feste Burg, a solid refuge against all the dangerous currents of freedom and 

ambiguity in which all modern men and women are caught up.187

Bovenal was de strijd van het Bickerseiland een strijd om behoud van een vertrouwde leefomgeving. 

179  E. Taverne, ‘Architects without architecture’, in: S. Umberto Barbieri, Architectuur en planning: Nederland 
1940-1980 (Rotterdam 1983) 24-47, 31.

180  Betsky, ‘De tussenjaren: Nederlandse architectuur in de jaren zeventig’, in: De Vletter, De kritiese jaren 
zeventig, 8-11, 10.

181  ‘Bickerseiland in oude luister hersteld’, in: Amsterdam werkt 16, nr. 2 (1974) 16-18.
182  ‘Een verhaal over volkshuisvesting, vernieuwing van onder op en de plek waar Abraham de mosterd 

vandaan haalt’, Wonen TA/BK 39, nr. 18 (1972) 428-429, 428.
183  Beck, Democratie in de wijken, 137.
184  Castells, The city and the grassroots, 69. 
185  Eyerman, ‘Modernity and social movements’, 47.
186  G.H. Maatman, ‘Actiegroepen en stadsvernieuwing’, in: Van Tienen e,a, (red.), Sociale actie, 109-122, 111.
187  Berman, All that is solid melts into air, 324. 
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Zoals Van der Graaf en Duijvendak betogen is thuis voelen een vaak onuitgesproken of moeilijk te 

verwoorden gevoel, waarvan buurtbewoners zich pas bewust worden als hun thuis wordt bedreigd. Dit 

roept gevoelens op van angst en onzekerheid.188 De bewoners van het Bickerseiland wisten deze ervaring 

echter zo onder woorden te brengen dat zij twee jonge architecten en uiteindelijk ook Lammers aan hun 

zijde kregen. 

‘Hier horen geen kantoren’ (1968-1978)

Evenals op het Bickerseiland zouden ook in de omgeving van de Jodenbreestraat buurtbewoners en 

projectontwikkelaars tegenover elkaar komen te staan. Hier zou het gemeentebestuur zich aanvankelijk 

minder schappelijk opstellen en vasthouden aan cityvorming. De buurt die zich aan weerszijden van 

de Jodenbreestraat bevond werd tot de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door smalle straten, ondiepe 

bouwblokken en dichtbebouwde achtererven. Tijdens de oorlog zouden plunderingen en zoektochten 

naar brandhout de buurt ernstig verminken. Bijna duizend woonvertrekken en bedrijven verdwenen zo 

uit de omgeving van de Jodenbreestraat: een totaal van 330 percelen was volkomen vernield. Met gebruik 

van termen als ‘onaanzienlijk’, ‘lelijk’ en ‘mistroostig’ was het Wederopbouwplan uit 1953 ruim voorzien 

van kwalitatieve waardeoordelen om grootschalige reconstructie te legitimeren, die volgens het college 

echter wel een harmonisch geheel moest vormen met de oude stad. De vernieuwingsagenda was van een 

ongekende schaal. De rode draad door het wederopbouwplan voor de Jodenbreestraat was de verwachte 

toename van het autoverkeer, dat door de Jodenbuurt zijn weg moest vinden naar het Centraal Station en 

de toekomstige IJ-tunnel. Langs deze verkeersassen was kantoor- en bedrijfsruimte geprojecteerd.189  

  De gedachtevorming hierover was door het toenemende autoverkeer en stedelijke 

188  P. van der Graaf en J.W. Duijvendak, Thuis voelen in de buurt: Een opgave voor stedelijke vernieuwing 
(Amsterdam 2009) 13.

189  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 34, ‘Wederopbouwplan-Weesperstraat’ (9 januari 1953) 89.
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gewestvorming onder De Wit in een stroomversnelling geraakt. Omdat in de Bijlmermeer reeds de 

eerste woningen waren opgeleverd en de universiteit herhuisvestingsplannen had in de omgeving 

van de Jodenbreestraat moest de oostlijn voorrang krijgen.190 Op Uilenburg moest volgens de Nota 

vestigingsplaats Universiteit van Amsterdam (1967) plek komen voor een campus die zich naar de maat 

en schaal van zijn omgeving voegde, met ruimte voor buurtvoorzieningen.191 Op 16 mei 1968 ging de 

gemeenteraad met een overweldigende meerderheid van 38 tegen 3 stemmen akkoord met aanleg van 

vier metrolijnen, te beginnen met de oostelijke aftakking.192 De bestuurlijke ambivalentie en twijfel had in 

dit stadium van de besluitvorming nog weinig invloed op stemgedrag.   

  Het raadsbesluit bracht onmiddellijk kantoorontwikkelingen op gang langs dit tracé, dat in de 

Nieuwmarktbuurt evenwijdig liep aan een geprojecteerde vierbaansweg die uitkwam op een verbrede 

Jodenbreestraat. Deze was reeds in het wederopbouwplan van 1953 voorzien als stadsboulevard. Het 

metronetwerk sloot cityvorming door toevoer van autoverkeer nog niet uit, waarmee de angst voor een 

‘Manhattan-effect’ niet ongegrond bleek.193 De vierbaansweg, omgedoopt tot Lastageweg, was volgens 

Publieke Werken de onmisbare schakel in een binnenstedelijke oost-westroute voor het doorgaande 

autoverkeer.194 In de tweede helft van de jaren zestig waren de ontruimings- en afbraakwerkzaamheden 

in de Nieuwmarktbuurt en Jodenbreestraat in volle gang.195 Het aantal woningen in de Jodenbreestraat 

zou hierdoor tussen 1960 en 1970 halveren. De komst van de metro en aanleg van de nabijgelegen IJ-

tunnel versnelden het reconstructieproces nog aanzienlijk.  

Het eerste verzet tegen metro en Lastageweg liet niet lang op zich wachten. Na een adres 

van een groep bezorgde Amsterdammers en Geurt Brinkgreve waren de sloopwerkzaamheden in de 

Nieuwmarktbuurt in het voorjaar van 1968 zelfs tijdelijk stilgelegd.196 Het college reageerde coulant 

en verstrekte een ontwerpopdracht voor alternatieve reconstructieplannen aan de architecten Apon, 

Van Eyck en Hertzberger, met als voorwaarde dat zij het metrotracé ongemoeid lieten.197 Onverwacht 

waren de tegenvoorstellen stuk voor stuk een aanklacht tegen de cityvorming. Volgens Van Eyck was 

het gemeentebeleid star, steriel en bovenal ondemocratisch: ‘Een stad die de kreatieve potentie en de 

spontane initiatieven van haar bewoners uitsluit en alleen weerspiegelt wat mensen erin doen en niet 

wat zij er zelf voortdurend aan doen; aan toevoegen en veranderen, schakelt zichzelf uit – en sterft.’198 

Met deze uitspraak doelde de architect op de toenemende activiteit van krakers in de Nieuwmarktbuurt, 

die vanaf 1970 als Aktiegroep Nieuwmarkt in ploegverband vervallen en dichtgetimmerde woningen zou 

bezetten.199 De actievoerders noemden de plannen voor hun buurt ‘kapitalisme bedreven door socialisten 

en communisten’.200

190  SAA, Gemeenteblad afd. 2, Handelingen van 15 mei 1968, 745.
191  Dienst der Publieke Werken, sector Stadsontwikkeling, Nota vestigingsplaats Universiteit van Amsterdam 

(Amsterdam 1967) 22.
192  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 243.
193  J. Lievens, N. Brasseur en A. Martens, De grote stad: Een geplande chaos? De Noordwijk van krot tot 

Manhattan (Brussel 1975).
194  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. kr. 

8056, ‘Aanleg Jodenbreestraat en bouw brug over Sint Anthoniesluis’ (23 september 1968).
195  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 775, ‘Onteigeningsplan-Jodenbreestraat (Centrum) krachtens de 

Wederopbouwwet’ (22 juni 1956) 1028.
196  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 241.
197  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 863, ‘Voorbereiding alternatieve plannen ten behoeve van herziening 

wederopbouwplan-Nieuwmarkt’ (26 september 1969) 1361.
198  ‘Stadskern als donor’, Forum 22, nr. 4 (1970) 20-27.
199  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 80.
200  Mamadouh, De stad in eigen hand, 128.

HOOFDSTUK 4



DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE BINNENSTAD 1960-1978162

 Projectontwikkelaar Caransa speelde ten tijde van de eerste protesten net buiten de buurt 

handig in op de samenloop van infrastructurele ontwikkelingen. In de zomer van 1968 presenteerde 

de vastgoedhandelaar na het vernemen van de campusplannen een ontwerp voor een 24.000 vierkante 

meter groot textielcentrum annex universiteitsgebouw aan de Jodenbreestraat.201 Caransa bood 

hiermee onderdak aan zowel weggesaneerde ondernemers uit de Nieuwmarktbuurt als universitaire 

nieuwkomers. Het complex was door de projectontwikkelaar vernoemd naar burgemeester Jan Tellegen, 

die aan het begin van de twintigste eeuw veel had betekend voor de Amsterdamse volkshuisvesting. Vrij 

naar de naam van de projectontwikkelaar kreeg het gebouw echter al snel de titel ‘Maupoleum’ mee. 

Het door Zanstra ontworpen complex was een synthese van de traditionele en moderne behoeften aan 

winkel- en kantoorruimte en kreeg een 150 meter lange gevel opgetrokken uit een raster van beton, met 

een viertal dakkapellen om de Commissie Oude Stad en bijstandscommissies te behagen. Handelsmerk 

van Zanstra was een grootschaligheid die zich weinig aantrok van de omgeving.202 Zijn modulaire 

architectuur sloot naadloos aan op de kosten- en tijdbesparende mogelijkheden van het industriële 

bouwbedrijf, waarmee hij een geschikt zakenpartner was voor projectontwikkelaars.203 

 Caransa was een projectontwikkelaar die in vergelijking met Bredero en Zwolsman beheerst en 

conservatief opereerde, met veel eigen vermogen en een groot aantal kundige adviseurs. Als handelaar 

in auto-onderdelen en afgedankt legermaterieel had hij in 1961 de overstap gemaakt naar het vastgoed. 

Drie jaar later portretteerde Het Parool hem reeds als één van de belangrijkste zakenmensen van het 

land, met in zijn bezit honderden woningen, hotels en bedrijfspanden ter waarde van 20 tot 25 miljoen 

gulden. Volgens Caransa was de sleutel tot zijn succes optimisme, durf en vertrouwen.204 Ten tijde van de 

presentatie van het textielcentrum was de taxatiewaarde van zijn vastgoedbezittingen gestegen naar een 

bedrag van ruim honderd miljoen gulden met nog eens honderd miljoen in ontwikkeling, en bedroeg de 

gemiddelde jaaromzet ruim twintig miljoen gulden.205 In speculatie zag Caransa geen probleem:

Ik heb in 1963 een huis in de Kalverstraat gekocht voor vierhonderdduizend gulden. De mensen 

zeiden: hij is gek. Ik heb toen gezegd: Ik zie aan de hele evolutie in de wereld, dat het allemaal 

anders gaat worden. Niemand heeft me dat ingefluisterd, geen Kaboutertje is bij me geweest. 

Nu staan diezelfde huizen er voor een miljoen. Is dat een misdaad, is dat onttrekken van 

gemeenschapsgelden?206

Hier sprak nog steeds de daadkracht en ontembare vernieuwingsdrift van de jaren zestig, maar zoals 

de uitspraken van Van Eyck demonstreren hadden Caransa en consorten niet meer het alleenrecht 

over de binnenstad. In lijn met de tweede Nota over de Amsterdamse Binnenstad hielden De Wit en 

de dienst Stadsontwikkeling echter vast aan cityvorming. Onder andere om de komst van Caransa’s 

textielcentrum in het oude wederopbouwplan voor de Jodenbreestraat op te nemen in een nieuw 

201  H. de Haan, I. Haagsma en J. Keesom, De Universiteit in Amsterdam: Dertig jaar bouwen voor Minerva 
(Haarlem 1991) 40.

202  N. Mens, ZZDP Architecten-ondernemers (Rotterdam 2004) 60.
203  B. Lavell, ‘De stad als kapitaalkrachtige garage’, in: Ibidem (red.), Kanjers en knoerten: Grote bouwplannen 

in een historische binnenstad als die van Amsterdam (Amsterdam 1995) 63.
204  ‘Optimist blijven en niet bang zijn’, Het Parool, 14 maart 1964.
205  ‘Caransa legt cijfers op tafel’, De Volkskrant, 5 juli 1969.
206  ‘Laat mij eens voor vijf jaar directeur van publieke werken zijn’, De Tijd, 13 februari 1973.
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bestemmingsplan, dat op 3 juni 1970 het licht zag.207 

  In het Bestemmingsplan Valkenburgerstraat voorzag het college in de oostelijke helft van de 

binnenstad een versterking van de woonfunctie in combinatie met een concentratie van kantoren en 

universiteitsvoorzieningen. Anders dan bij het wederopbouwplan voor het Bickerseiland was inspraak 

door de inwerkingtreding van de WRO (1965) nu wel geregeld. Inhoudelijk stelde het bestemmingsplan 

dat de binnenstad de plek bleef waar instellingen en bedrijven gevestigd moesten zijn die functioneel, 

ideëel en economisch het grootste gewicht in de schaal legden. Dit uitgangspunt leidde onvermijdelijk tot 

schaalvergroting. Langs de zuidkant van de Jodenbreestraat sprak de dienst Stadsontwikkeling de wens 

uit om tot een spiegeling van het textielcentrum te komen met soortgelijke kantoorgebouwen, mits het 

historische Rembrandthuis behouden bleef.208 De belangrijkste conclusie was dat de kantooroppervlakte 

in het plangebied zou verdubbelen en het aantal universitaire vierkante meters moest verviervoudigen, 

terwijl voor het wonen slechts tienduizend vierkante meters extra beschikbaar kwamen.209 

Het belangrijkste bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan kwam van de Stichting 

Sociaal Cultureel Wijkcentrum d’Oude Stadt, waarvan de op dat moment 34-jarige oud-Provo 

Luud Schimmelpennink sinds 1969 voorzitter was.210 Terwijl de Aktiegroep Nieuwmarkt de 

buitenparlementaire acties op zich nam, was het wijkcentrum de officiële spreekbuis van zittende en 

net gearriveerde buurtbewoners.211 Volgens het wijkcentrum moesten bewoners beschikken over het 

207  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding (niet 
geïnventariseerd), ‘Artikel 20 vergunning textielgebouw Jodenbreestraat’ (maart 1968).

208  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding (niet 
geïnventariseerd), ‘Bestemmingsplan Valkenburgerstraat’ (5 april 1968).

209  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 640, ‘Bestemmingsplan-Valkenburgerstraat en omgeving’ (3 juni 1970) 
1005.

210  V. Amende en A. Stoel, ‘Voorwoord’, in: Wijkcentrum d’Oude Stadt: Een overzicht van tien jaar 
voorzitterschap van Luud Schimmelpennink (Amsterdam 1979).  

211  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 81.
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lot van hun buurt, niet de bestuurders, wetenschappers of zakenlieden. Het bestemmingsplan zou geen 

aandacht hebben voor de emotionele waarde die Amsterdammers hechtten aan hun leefomgeving, 

hoe verziekt deze ook was. In de buurt was het leven volgens de actievoerders herkenbaar en zeker, en 

konden bewoners zichzelf blijven zonder te verworden tot ‘massamens’. Op basis van deze argumenten 

vroeg het wijkcentrum wethouder De Wit of hij dan helemaal niets merkte van de maatschappelijke 

omwenteling die zich voltrok in het denken over de toekomst van de binnenstad.212  

  Ondanks dit klemmende beroep nam de raad het bestemmingsplan op 10 juni 1970 zonder 

hoofdelijke stemming aan. De Provinciale Planologische Dienst (PPD), die ook in Den Haag dwarslag bij 

het plan Nervi, zou deze haastige besluitvorming in een behandeling van het bezwaarschrift later nog 

hekelen: ‘De ernstige verontrusting, die uit de geschriften spreekt en die demonstreert welke afstand 

er in Amsterdam tussen burgers en bestuurders bestaat, is door de weinig concrete reacties […] eerder 

versterkt dan weggenomen.’213 De resolute vaststelling van het bestemmingsplan was één van de laatste 

wapenfeiten van De Wit, die initiatieven als die van Caransa ‘spectaculaire’ voorbeelden noemde 

van de wederopstanding van dit deel van de binnenstad.214 Als opvolger van De Wit zou Lammers het 

bestemmingsplan vanaf september 1970 moeten verdedigen. Ondanks zijn kritischer houding tegenover 

beleggers en projectontwikkelaars waren Caransa en andere ‘actieve mensen’ volgens Lammers nodig 

om te voorkomen dat Amsterdam afzakte tot ‘een slaapstad voor bejaarden en studenten’.215 Mits 

projectontwikkelaars zelf de risico’s namen en het algemeen belang niet zouden schaden, was zelfs 

grondspeculatie in zijn optiek geoorloofd.216

  De wens van de dienst Stadsontwikkeling om aan de zuidzijde van de Jodenbreestraat een 

soortgelijk kantoorgebouw als het Maupoleum te zien verrijzen leek een kwestie van tijd. Door 

de komst van de metro steden de vastgoedprijzen in de Nieuwmarktbuurt rond 1970 jaarlijks met 

maar liefst 60 procent.217 Dergelijke prijsstijgingen waren in de jaren zestig enkel te zien geweest 

binnen de grachtengordel.218 De vastgoedhausse wekte de interesse van een onverwachte groep 

beleggers en projectontwikkelaars. Begin jaren zeventig kwamen ontwikkelingsinitiatieven voor de 

Amsterdamse binnenstad in toenemende mate van Britse zijde.219 In 1970 stelde Het Financieele Dagblad 

al dat Nederland dankzij de relatief lage maar snel stijgende huurprijzen, toenemende vraag naar 

kantoorruimte en welwillendheid van zowel bestuurders als beleggers kon rekenen op een ware invasie 

van projectontwikkelaars uit Groot-Brittannië, waar de vastgoedmarkt in voorgaande jaren verzadigd 

was geraakt.220 De ervaringen aan het thuisfront kwamen op de onderontwikkelde Amsterdamse markt 

goed van pas.221 Met kortlopende kredieten en een agressieve marktbenadering ontwikkelden de Britten 

in de eerste helft van de jaren zeventig honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte in Nederland, 

212  SAA, Archief van de Secretarie, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Openbare Werken, inv.nr. 
212, ‘Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan Valkenburgerstraat e.o. van de sectie woon- en leefklimaat’ 
(juni 1970).

213  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt (hierna: Archief Nieuwmarkt), doos 6, map 1, ‘Brief Planologische 
Commissie van Noord-Holland aan Gedeputeerde Staten’ (16 april 1971) 4.

214  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Bestemmingsplan Valkenburgerstraat e.o.’ (10 juni 1970) 1439.
215  ‘Je komt er niet uit, maar dat is eigen aan een democratie’, De Nieuwe Linie, 24 juni 1971. 
216  ‘Caransa wil kort geding tegen A’dams raadslid’, De Tijd, 12 februari 1973.
217  Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 93.
218  Kruijt, De prijsontwikkeling, 187.
219  ‘Engelsen willen panden kopen in de binnenstad’, NRC Handelsblad, 10 januari 1973.
220  ‘Britse belangstelling voor de Nederlandse onroerend goed markt’, De Financieele Telegraaf, 17 oktober 

1970.
221  O. Marriott, The property boom (Londen 1969) 11-23; 211.
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waarmee zij een belangrijk aandeel hadden in de leegstand die later in het decennium optrad.222 Hoewel 

hun activiteiten in het niet vielen bij de initiatieven van Caransa, Van der Meijden en Philips, was de 

komst van de Britten een belemmering voor de beleidsmatige afremming van cityvorming.   

Hoe groot het Britse aandeel was in binnenstedelijke kantoorplannen bleek uit een 

speciale uitgave van Wonen TA/BK uit oktober 1974. Het kritische vaktijdschrift presenteerde een 

naargeestig toekomstbeeld van Amsterdam als een verlaten spookstad, ingenomen door gulzige 

projectontwikkelaars die gebouwen uitsluitend zagen als inkomstenbronnen en Amsterdam als 

hun jachtterrein. In de hoofdstad waren volgens Wonen TA/BK zeker negentig Britse investeerders 

actief, die naar een voorzichtige schatting reeds 300 miljoen gulden hadden geïnvesteerd. Het aantal 

bouwaanvragen per jaar was van nul in 1969 opgelopen naar veertig in 1974. De aandacht van de Britten 

ging niet alleen uit naar Amsterdam. Zo waren zij in Brussel goed voor 70 van de 107 kantoorgebouwen 

die in 1974 in aanbouw of voorbereiding waren. De ‘Engelse ziekte’ was volgens de samenstellers van 

het themanummer een maatschappelijk probleem, waarvoor het moeilijk was verantwoordelijken aan 

te wijzen. Door ongevraagd en ongezien hun premies te beleggen in vastgoedobjecten zouden zowel 

Nederlandse als Britse pensioenfondsen en levensverzekeraars argeloze werknemers tot belanghebbende 

kapitalisten transformeren.223 Aanvankelijk moedigde het Amsterdamse beleid met het bestemmingsplan 

voor de Valkenburgerstraat de Britse vastgoedhausse alleen maar aan.  

 In januari 1974 presenteerde de Brits-Nederlandse beleggings- en ontwikkelingsmaatschappij 

Grand Vista Properties in samenwerking met architect Jan Brouwer een kantoorgebouw van 8.000 

vierkante meter, dat het gehele bouwblok tussen de Houtkopersdwarsstraat en Zwanenburgwal besloeg 

met uitzondering van het Rembrandthuis. Eigenaar van Grand Vista was de 27-jarige Mike Slade, die 

met een krediet van levensverzekeraar Equity & Law vastgoed in heel West-Europa had aangekocht.224 

Juist op het moment dat deze Britse verzekeraar vaste voet kreeg aan Nederlandse bodem, maakte Slade 

als projectontwikkelaar de overstap naar het Europese vastgoed.225 Het plan voor een kantoorgebouw 

kwam in vergelijking met de andere casussen in dit hoofdstuk relatief laat, zeker gezien de wijzigende 

opvattingen binnen het gemeentebestuur en de verzadiging van de Amsterdamse kantorenmarkt. Slade 

kreeg in Londen dan ook bezoek van actievoerders die hem probeerden te overtuigen van woningbouw. 

Dit was door de bepalingen uit het bestemmingsplan echter onmogelijk.  

  Het plan van Grand Vista kwam even na de eerste successen van Aktiegroep Nieuwmarkt, 

wiens overwinningen een uitstralend effect hadden op omliggende buurten. De Lastageweg, 

geprojecteerd tussen de Gelderskade en het Waterlooplein was op 2 februari 1972 met 22 tegen 21 door de 

gemeenteraad weggestemd.226 Lammers had in het voorjaar van 1973 besloten het geprojecteerde asfalt 

in de Nieuwmarktbuurt te vervangen door woningen, en de bouw van kantoren en hotels in de buurt te 

ontmoedigen.227 De Jodenbreestraat was hiermee zinloos geworden als binnenstedelijke verkeersschakel. 

222  Oude Veldhuis, Rompelman en Fokkema, Neprom 1974-2000, 72.
223  ‘Het gaat om de knikkers – de stad en de stedelingen staan op het spel’, Wonen-TA/BK 5, nr. 19 (1974) 3-4, 

4.
224  D. Penfold, ‘A history of modern property part I: 1971-1979’, http://www.propertyweek.com/a-history-of-

modern-property-part-1-1971-1979/3095619.article (21 september 2007), geraadpleegd op 7 januari 2015.
225  ‘Equity & Law kreeg voet aan de grond in Nederland’, De Financieele Dagblad, 15 februari 1978.
226  A. Kaiser en R. Schepers, De doorbraak door de Lastage: Een verhaal over het gemeentelijk beleid ten 

aanzien van de Nieuwmarktbuurt en de oostlijn van de metro en de oppositie hiertegen (Amsterdam 1976) 
89. 

227  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 635, ‘Nota inzake rehabilitatie omgeving Nieuwmarkt’, 30 mei 1973, 1191-
1199.
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Hoewel het oostelijke metrotracé volgens plan werd aangelegd, besloot het college in het voorjaar 

van 1975 aanleg van de andere drie metrolijnen voorlopig te annuleren.228 Ook in het plangebied 

Valkenburgerstraat zelf kwam de reconstructie in de eerste helft van de jaren zeventig gedeeltelijk tot 

stilstand. Zo voorkwam kritiek vanuit zowel de universiteit als de buurt dat Caransa en Zanstra aan de 

Valkenburgerstraat nog een grootschalig universiteitscomplex ontwikkelden.229 

In de Jodenbreestraat kwam het verzet tegen kantoorontwikkelingen aan de zuidzijde 

aanvankelijk niet van studenten of bewoners, maar van de Commissie Oude Stad. De eerste twee 

plannen van Grand Vista, waarvan het laatste in behandeling kwam op 15 mei 1975, waren volgens de 

commissieleden te groots van opzet.230 Op de dag van dit besluit bezetten een negental krakers het dan 

reeds drie jaar leegstaande pand Jodenbreestraat 24. De politie ging onmiddellijk tot ontruiming over, 

waarna Grand Vista het interieur van het pand liet vernielen. Op 15 augustus 1975 volgde een geslaagde 

kraakactie. De nieuwe bewoners waren de slachtoffers van ontruimingsgolven in de Nieuwmarktbuurt, 

waaronder een timmerman, drie studenten, een kinderverzorgster en een groepsleider in de 

gehandicaptenzorg.231 In samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt en Aktiegroep Nieuwmarkt 

schreef dit gevarieerde gezelschap talloze raadsadressen, bezwaarschriften en alternatieve plannen. 

De belangrijkste aanklacht betrof het bouwen van kantoren ten koste van woningen, waarmee Grand 

Vista de woningnood zou verergeren en buurtverbanden uit elkaar zou rukken. Onder het motto ‘Hier 

horen geen kantoren’ was het uitgangspunt van de bezetters dat het woonrecht voorrang had op het 

eigendomsrecht van Grand Vista.232 

In de eerste twee jaar na de bezetting draaide het plan van Grand Vista traag door de ambtelijke 

molens. De Commissie Oude Stad verklaarde zich in december 1976 eindelijk akkoord met een derde, 

kleinschaliger ontwerp en gebruikmaking van historiserende bouwmaterialen.233 Een functionalistisch 

ontwerp als het Maupoleum was halverwege de jaren zeventig onbestaanbaar in de binnenstad. 

Om het plan te realiseren moest Grand Vista nog twee gemeentepercelen in bezit krijgen, sloop- en 

bouwvergunningen regelen en bewoners vervangende woonruimte aanbieden. Omdat de renteverliezen 

op de reeds aangekochte percelen snel opliepen, zei de advocaat van de projectontwikkelaar in de 

zomer van 1977 haast te willen maken met de ontruiming.234 Ondanks een riante verhuisvergoeding en 

compensatiewoningen elders in de binnenstad, weigerden de krakers te vertrekken. Het ging immers 

niet om hun woongenot, maar om de belangen van een honderdtal Amsterdammers die in het bouwblok 

zouden passen mocht hier ooit woningbouw tot stand komen.235 

De dreigende ontruiming was aanleiding om de strijd op te voeren met symbolische acties en 

228  K. Davids, ‘Sporen in de stad: De metro en de strijd om de ruimtelijke ordening in Amsterdam’, Historisch 
Tijdschrift Holland 32, nr. 3/4 (2000) 157-182, 158.

229  ‘Een universiteitsgebouw dat de bewoners al niet willen vóór het bestaat’, Vrij Nederland, 5 januari 1974.
230  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 

Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv. nr. 29, ‘Vergadering architectencommissie 15 augustus 1974’, 
inv. nr. 30, ‘Vergadering architectencommissie 15 mei 1975’.

231  Raad van Kerken in Nederland, Kraken in Nederland (Amersfoort 1978) 16.
232  V. Mamadouh, De stad in eigen hand. Provo’s, Kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging (Den 

Haag 1992) 175.
233  SAA, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de 

Oude en Nieuwe Stad, derde aanvulling, inv. nr. 31, ‘Vergadering Commissie voor de Oude Stad 9 december 
1976’. 

234  SAA, Archief van de dienst Publieke Werken; sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv. nr. kr. 
8056, ‘Brief aan het college van burgemeester en wethouders’, 5 juli 1977.

235  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Brief aan de directie van de 
Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting’, 6 februari 1978.
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manifestaties. De krakers spraken de architect, slopers en eigenaar van Grand Vista persoonlijk aan 

op hun verantwoordelijkheden, terwijl zij kredietverstrekker Equity & Law verweten de woningnood 

en het kantorenoverschot te verergeren. In het najaar van 1977 was op nummer 24 de anarchistische 

boekwinkel ‘Het Fort van Sjakoo’ geopend. Tijdens een door de boekwinkel georganiseerde 

straatmanifestatie konden bezoekers landbouwgrond uit de Purmer kopen, die projectontwikkelaar 

Wilma anders door het overloopbeleid zou opspuiten tot betonnen slaapstad.236 Zangkoor ‘De Loeiende 

Koevoet’ bracht protestliederen ten gehore tegen de dreigende ontruiming. Om sympathisanten bekend 

te maken met de stadsvernieuwingsresultaten – ‘zandwoestijnen, asfaltvlaktes en betonklompen’ 
– waren de demonstraties doorgaans georganiseerd op een plaats delict van het verderfelijke 

gemeentebeleid.237 Het populariseren en bespreekbaar maken van ingewikkelde stedenbouwkundige 

onderwerpen maakten deze acties uniek. Met raadsverkiezingen in het vooruitzicht ging een vermoeid 

college op 23 mei 1978 echter akkoord met de woningonttrekking en voorgestelde compensatieregeling. 

In verkiezingstijd waren bestuurders vaak slordig met de afhandeling van bezwaarschriften. 

In reactie op dit besluit publiceerde wijkcentrum d’Oude Stadt in augustus 1978 zijn pièce de 

résistance: een vijftien pagina’s tellend bezwaarschrift dat opriep om de woningonttrekking ongeldig 

te verklaren en het dan 25 jaar oude wederopbouwplan te herzien.238 De krakers kregen bij hun acties 

in 1978 steeds vaker steun van solidaire buurtcomités en architecten met alternatieve ideeën. Zo 

stelde de 41-jarige Dik Tuijnman voor om het Maupoleum in te kapselen met 250 woningen en 35 

winkels, bedoeld om een ‘Nieuwe Gezelligheid’ te introduceren in het plangebied. Het textielcentrum 

was volgens de architect een koud gebouw dat symbool stond voor maatschappelijke anonimiteit en 

steriliteit.239 Op verzoek van bewoners tekende hij voor de braakliggende grond rond nummers 16 en 24 

een verkavelingsplan voor 70 zeventig woningen. 

 De verklaring voor de omslag inzake de Jodenbreestraat is drieledig. In de eerste plaats geldt 

een politiek motief. De kwestie rond Grand Vista was voor het nieuwe gemeentebestuur dat in september 

1978 aantrad een vuurproef. In de oude raad hadden alleen de PPR- en PSP-fracties de bezetters 

gesteund door de Jodenbreestraat meer ‘sfeerloosheid, levenloosheid en criminaliteit’ in het vooruitzicht 

te stellen, mocht het plan van Grand Vista doorgang vinden. Een maand later besloot het college de 

percelen van Grand Vista over te nemen, de kantoorruimte in de panden van Slade te huren en het 

bestemmingsplan van 1970 te wijzigen.240 Na het Bickerseiland was de pers op handen gekomen van de 

Amsterdamse actievoerders. Journalisten interpreteerden het besluit dan ook als het definitieve failliet 

van de gemeentelijke reconstructieagenda.241 

Minstens net zo belangrijk als het aantreden van een nieuw college waren in de tweede plaats 

de wijzigende vestigingsvoorkeuren van dienstverleners. Midden jaren zestig waren in Amstelveen, 

Buitenveldert en Sloterdijk de eerste kantorenparken van Nederland gereed gekomen.242 In 1970 was nog 

steeds een derde van de 600.000 vierkante meter kantooroppervlakte in aanbouw binnen de ringweg 

236  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 5, map 4, ‘Grond uit de Purmer’, 1 mei 1978.
237  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Persbericht’, 15 maart 1978.
238  IISG, Archief Fort van Sjakoo, inv.nr. ARCH01901, doos 23, map 2, ‘Bezwaarschrift tegen beschikking van 

Burgemeester en Wethouders van 23 mei 1978’. 
239  ‘Dik Tuijnmans glazen fort en de Nieuwe Gezelligheid’, De Volkskrant, 21 maart 1977.
240  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 6, map 1, ‘Persbericht: Gemeente koopt 

grond van Grand Vista en wil kantoorbestemming wijzigen’, 22 november 1978.
241  ‘Weer kantoor als “erfenis”’, Het Parool, 19 oktober 1978; ‘Houten huis tegen kantoorbouw’, Het Parool, 23 

oktober 1978, ‘Maupoleum, keerpunt of beginpunt’, De Waarheid, 27 oktober 1978.
242  Ter Hart, Commercieel vastgoed, 57; Brouwer, Kantorenmarkt, 168.
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gelegen, maar waren voor het eerst ook duidelijke verhuisbewegingen zichtbaar richting deze perifere 

locaties.243 Het Voorontwerp Structuurplan (1974) moedigde partijen zonder binding met de binnenstad 

aan om dit voorbeeld te volgen.244 De pioniers die naar deze locaties verhuisden, met name middelgrote 

kantoorvestigingen, zagen in het slecht bereikbare stadscentrum geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer.245 Niet alle dienstverleners wensten te vertrekken. Met name bankmedewerkers bleken gehecht 

aan de mogelijkheid om tussen de middag te winkelen of een kapper te bezoeken.246 De hoogwaardige 

financiële en zakelijke dienstverlening zou pas in de jaren tachtig naar perifere locaties verhuizen, 

waarbij met name de kantoorontwikkelingen in de Bijlmermeer en rond station Amsterdam Zuid in trek 

kwamen.247 Door deze exodus van kantoren zou de cityvorming in Amsterdam uiteindelijk beperkte 

gevolgen hebben, en kreeg de grachtengordel voor een belangrijk deel zijn woonfunctie terug.248

Bovendien vond niet alleen een ruimtelijke spreiding van kantoren plaats, maar nam de vraag 

naar nieuwe kantoorruimte in de tweede helft van de jaren zeventig ook substantieel af. Enerzijds was 

dit het gevolg van het overschot dat zowel Britse als Nederlandse ontwikkelaars hadden gecreëerd, 

anderzijds structurele economische veranderingen. De Nederlandse econoom Hans Funken stelde in 

1976 dat de Amsterdamse kantorenmarkt voor ten minste twintig jaar en misschien zelfs een halve 

eeuw verzadigd was. Projectontwikkelaars moesten de confrontatie aangaan met hun bouwdrift, die 

had geleid tot langdurige leegstand.249 Structurele veranderingen op de arbeidsmarkt speelden eveneens 

een rol. Automatisering zou volgens de voorspellingen veel kantoorwerk in de jaren tachtig overbodig 

maken.250

  In de derde plaats ontstond ten tijde van deze ontwikkelingen onder actievoerders het besef dat 

kraken een alternatief kon zijn voor de bestaande orde en maatschappelijke misstanden. Socioloog Lynn 

Owens markeert de acties in de Nieuwmarkt als het beginpunt van een nieuw krakerselan: ‘Squatting 

had become more than a way to simply put a roof over your head. It was a means of creating a better 

world, or at least a more liveable city. Squatters began placing more emphasis not on the political message 

of squatting, but rather of the opportunities it gave to live an autonomous life, for self-development.’251 

Mamadouh karakteriseert de opvattingen van de Aktiegroep Nieuwmarkt als uitgesproken romantisch, 

maar tegelijkertijd schetst zij ook de dagelijkse confrontatie van actievoerders met de bedreiging van 

het voortbestaan van hun leefomgeving, waardoor politieke betrokkenheid onvermijdelijk was.252 Die 

bedreiging wisten de actievoerders opnieuw inventief te vertalen naar een schrikbeeld: ‘Verlaten straten, 

243  A.J. van Duren, De dynamiek van het constante: Over de flexibiliteit van de Amsterdamse binnenstad als 
economische plaats (Utrecht 1995) 112.

244  Gemeentebestuur van Amsterdam, Voorontwerp structuurplan Amsterdam (Amsterdam 1974)
3-21, 10.
245  S. Grit en P.J. Korteweg, Kantoren in een randurbaan productiemilieu: Een exploratief onderzoek van het 

(her)locatieproces van de kantoren in en het kantorencomplex van Amsterdam Buitenveldert-Amstelveen 
(Amsterdam 1971) 62-63.

246  ‘Wat willen wij met die stad, wat willen zij met die stad’, De Telegraaf, 26 september 1970.
247  R.T. Lie, Economische dynamiek en toplocaties: Locatiekarakteristiek en prijsontwikkeling van kantoren in 

een aantal grote Europese steden (Amsterdam 1994) 241. 
248  Wagenaar, ‘Tol en zegeningen van de cityvorming’, 107; Bergh en Keers, De binnenstad als 

vrijetijdscentrum.
249  J. Funken, De kwantitatieve behoefte aan kantoorruimte: Een verkenning voor de agglomeratie Amsterdam 

op de middellange termijn (Amsterdam 1976) 247-252.
250  ‘Witte boorden-computers vernietigen kantoorwerk’, Elseviers Weekblad, 29 juli 1978; ‘De machtsgreep 

van robots Robby en Goli’, De Groene Amsterdammer, 9 augustus 1978.
251  L. Owens, Cracking under pressure: Narrating the decline of the Amsterdam squatters’ movement 

(Amsterdam 2009) 53.
252  Mamadouh De stad in eigen hand, 125.



169

een eenzame fietser, in de kantoorgebouwen spioneert een bewakingsdienst, een eerste auto doorbreekt 

de stilte, zoeft de parkeergarage binnen, witte T.L. buizen flitsen aan, typistes beginnen hun lopende 

band werk…’253 

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

De discussies over het Bickerseiland en de Jodenbreestraat namen enkele jaren in beslag. De toekomst 

van het Leidseplein zou echter bijna twee decennia in het ongewisse blijven. Met uitzondering van 

de wederopbouwgebieden was in de jaren zestig en zeventig in de binnenstad nauwelijks ruimte 

voor nieuwbouw. Een onopvallende uitzondering was de strook negentiende-eeuwse bebouwing aan 

weerszijden van de Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat, waarvoor nooit wederopbouw- of 

bestemmingsplannen waren gemaakt. De strook was tot stand gekomen na kanalisering en aanplemping 

van de Singelgracht in 1872. Tussen het Leidseplein en het Weteringcircuit verkocht de gemeente 

zeven terreinen bestemd voor villabouw, waarvan de parochie van de Vrij Gemeente in 1878 één 

perceel aankocht ter stichting van een nieuw kerkgebouw. Rondom het plein, dat door de zuidelijke 

stadsuitbreidingen steeds centraler kwam te liggen, ontstond door de aanplempingen in het eerste 

kwart van de twintigste eeuw ruimte voor cityvorming. Reeds in 1931 bestemde het gemeentebestuur de 

negentiende-eeuwse bebouwing parallel aan de Singelgracht tot binnenring voor autoverkeer.254 

  Door de geringe naoorlogse waardering voor negentiende-eeuwse architectuur en stedenbouw, 

het ontbreken van bestemmingsplannen, de komst van zowel de ringweg als de oostwestvertakking 

van het metronetwerk en de eindhalte van de Schiphollijn onder het Museumplein, stonden de 

villa’s en tussenliggende plantsoenen gedurende de jaren zestig en zeventig in de belangstelling als 

geschikte locaties voor grootschalige ontwikkelingen. Na jarenlange onzekerheid zou de verbinding 

tussen Amsterdam en de luchthaven vanaf 1981 tot stand komen via de reeds bestaande westelijke 

ringspoordijk. Centrumfuncties en met name kantoorbestemmingen waaierden ondertussen uit naar de 

Museumpleinbuurt.255  

  Evenals op het Bickerseiland en langs de Jodenbreestraat leidde de verwachting van 

overheidsgeleide investeringen in bereikbaarheid en infrastructuur tot private investeringen. 

Projectontwikkelaars en beleggers verwierven in verwachting van een toenemende vraag naar 

kantoorruimte, parkeerplaatsen en hotelbedden belangrijke grondposities in de omgeving van het 

Leidseplein, waar buurtbewoners gedurende de jaren zestig in verhoogd tempo plaatsmaakten 

voor horeca en hotels.256 Opmerkelijk is dat een bestemmingsplan voor de omgeving van het 

Leidseplein ontbrak. Hierdoor ontstond inzake de functionele invulling van het gebied praktisch een 

vrijemarktsituatie.  

  De eerste concrete reconstructieplannen kwamen in 1964 niet van een projectontwikkelaar, 

maar van architect Marius Duintjer, die zich net als Den Uyl had ingezet voor een ring van kantoortorens 

rond de binnenstad en wiens Nederlandsche Bank in aanbouw was. Als ontwikkelend architect opperde 

Duintjer tegenover het Leidseplein een drietal honderd meter hoge kantoortorens, een plan dat het bij 

253  IISG, Archief Aktiegroep Nieuwmarkt, inv.nr. SAVRZ028, doos 3, map 1, ‘Verlaten straten, een eenzame 
fietser’ (23 augustus 1979).

254  ‘Het Leidseplein’, Werk in uitvoering 28, nr. 4 (1978) 253-262, 258.
255  Ploeger, Regulating urban office provision, 75.
256  ‘Weteringschans: Speculatiekans of omslag van beleid’, Wonen TA/BK 8, nr. 11 (1977) 4-12; ‘De 

Leidsebuurt: Opdringende horeca en verdwijnende buurtbewoners’ Wonen TA/BK 6, nr. 21 (1975) 8-12.
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gebrek aan investeerders niet zou halen.257 In tegenstelling tot Stadsontwikkeling bleek de dienst Bouw- 

en Woningtoezicht wel geporteerd voor hoogbouw, waarschijnlijk omdat bij de ontwikkelingen in de 

villastrook langs de Singelgracht minder woningen verloren zouden gaan dan elders in de binnenstad. 

De dienst adviseerde in 1965 dan ook om twee kantoortorens van het Philips Pensioenfonds tegenover 

het Rijksmuseum goed te keuren met als argumentatie ‘het veilig stellen van de werkfunctie, de bijdrage 

tot het stedelijk inkomen per hoofd van de bevolking en onwenselijke verplaatsing van bedrijven uit de 

city.’258 Stadsontwikkeling veegde het advies van tafel vanwege een ongewenste schaalvergroting en 

overschrijding van de maximale bouwhoogte. 

De meest concrete plannen kwamen van horecaexploitant en voormalig kaasexporteur 

Nicolaas Bouwes, een geboren Edammer die sinds 1942 verschillende Amsterdamse nachtclubs en een 

groot appartementenhotel in Zandvoort bestierde.259 Vanaf 1959 werkte de op dat moment 49-jarige 

Bouwes aan plannen voor een hotelcomplex op de plek van de kerk van de Vrije Gemeente, het Huis van 

Bewaring en het kantongerecht. Hij kreeg van het toenmalige college de enthousiaste toezegging om 

na verhuizing van deze drie instituten in hun plaats een hotelcomplex te mogen ontwikkelen, waarvoor 

Bouwes in 1964 een ontwerp van Rein Fledderus ontvouwde.260 Zoals gebruikelijk in de vroege jaren 

zestig zegden wethouders Den Uyl en De Wit hun steun tijdens recepties en andere gelegenheden waar 

bestuurlijk en zakelijk Amsterdam elkaar trof.261  

 De bedoeling was dat de gemeente alle opstallen zou slopen om de kale grond vervolgens in 

erfpacht uit te geven, die ambtenaren berekenden op basis van de verwachtingswaarde.262 In 1965 kocht 

het gemeentebestuur volgens afspraak de kerk van de Vrije Gemeente aan, die een nieuw onderkomen 

had gevonden in Buitenveldert. Nadat een informele afspraak over tijdelijk gebruik door jongeren 

niet werd nagekomen, bezetten Provo-sympathisanten in oktober 1967 het leegstaande kerkgebouw. 

Een half jaar later konden zij met oogluikende gemeentelijke instemming de opening van ‘Kosmies 

Ontspanningscentrum Paradiso’ aankondigen.263 Ondanks het tijdelijke karakter van de gedoogsteun 

was dit gezien de afspraken met Bouwes een opvallende zet van het gemeentebestuur, die een langdurige 

planvertraging in de hand werkte. Het bleek voor de bestuurders in de tweede helft van de jaren zestig 

steeds moeilijker kiezen tussen de belangen van actiegroepen en die van projectontwikkelaars.  

   Ondanks de bezetting kon Bouwes in april 1974, nadat Fledderus in 1970 was overleden, een 

plan van architect Jan Willem Du Pon presenteren met een vloeroppervlakte van 49.000 vierkante 

meter, bestaande uit een hotel met 300 kamers, 138 luxe hotelappartementen, een theater met 600 

zitplaatsen, parkeergarage voor 450 auto’s, winkels en horeca, gegroepeerd in een dichte opbouw 

van 7 meter brede en 25 meter hoge bouwblokken, verbonden met winkels rond de P.C. Hooftstraat 

257  SAA, Archief van de Dienst Publieke Werken, Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, inv.nr. Kr. 
8056, ‘Verslag bespreking bebouwing bij Leidsebosje op 13-1-1965, 11-3-1965, 2-9-1965, 11-11-1965’.

258  SAA, Archief van de Secretarie, afdeling Volkshuisvesting, inv.nr. 7631, ‘Rapport van het gemeentelijk 
Bouw- en Woningtoezicht inzake een suggestie om de bebouwingsmogelijkheden aan een gedeelte van de 
Weteringschans en omgeving te wijzigen’ (19 mei 1965) 15.

259  ‘De dromen van Nicolaas Bouwes’, Leidsch Dagblad, 10 juni 1976.
260  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Brief college aan N.W. Bouwes’, 20 augustus 1959; ‘Bouwes 

bebouwt Plein-streek’, De Telegraaf, 3 november 1964.
261  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Memorandum inzake de ontwikkeling van bouwplannen 

betrekking hebbende op een hotelcomplex aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam’, 27 maart 1973.
262  N.A. de Boer, ‘Kansen voor de stad: Over de structuur van Amsterdam’, in: I.T. Klaassen e.a. (red.), De stad 

van Niek de Boer: Polemische beschouwingen over stad en regio (Delft 2005) 68-80, 75.
263  L. Mutsaers, Paradiso: Geschiedenis van een podium, podium van een geschiedenis (Amsterdam 1993) 13-

20.
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via een voetgangersbrug.264 De gevels van reflecterend glas moesten een grachtenwand suggereren. 

Du Pon was als architect bekend van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, een IBM-

kantoor in Uithoorn en het Hilton op Schiphol. Het ging hier steeds om corporatistische architectuur 

op perifere locaties. In vergelijking met het eerste schetsontwerp uit 1964 was het laatste plan van Du 

Pon nog relatief kleinschalig. Na goedkeuring door de Commissie Oude Stad en de raadscommissie 

Publieke Werken stelde het college op 2 mei 1975 voor om de grond onder het Huis van Bewaring en 

Paradiso beschikbaar te stellen aan Bouwes Exploitatie Maatschappij N.V., waarmee het einde van het 

jongerencentrum in zicht kwam.265 

Het plan kreeg in aanloop naar de raadsvergadering over de gronduitgifte felle kritiek vanuit 

de (vak)pers en stadsbevolking. De functiemenging in combinatie met grootschaligheid deed De Groene 

Amsterdammer spottend spreken van ‘Hoog Catharijne in Amsterdam’.266 Het Parool sprak van een 

‘gevaarte op een unieke plek’. Het plan was zoals vaker in Amsterdam gebeurde ‘geniepig’ tot stand 

gekomen en zou de veelzijdigheid van de binnenstad vervangen door één soort architectuur met één 

soort sfeer.267 Wonen TA/BK noemde de besluitvorming ondoorzichtig en het plan onsamenhangend.268 

Geschrokken van de kritiek moest Du Pon zijn ontwerp opnieuw toelichten, waarbij hij opvallend veel 

verkleinwoorden gebruikte: 

De uit het voetgangersgebied oprijzende opbouw is kleinschalig en intiem en bestaat uit om de 

binnenhoven en pleintjes gegroepeerde blokjes […], waardoor een zeer geleed en fijnschalig 

264  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv. nr. 9, ‘Brief directeur Publieke Werken aan wethouder’, 14 maart 
1974.

265  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 507, ‘Beschikbaarstelling van een terrein, gelegen aan het Kleine-
Gartmanplantsoen en de Weteringschans voor de bouw van een hotel’, 2 mei 1975.

266  ‘Hoog-Catharijne in Amsterdam’, De Groene Amsterdammer, 5 maart 1975.
267  ‘Plan voor “gevaarte” op uniek stukje stad’, Het Parool, 6 mei 1975.
268  ‘Bouwes-bajes op het Leidseplein? Bouw-es niet!’, Wonen TA/BK 6, nr. 11 (1975) 1-3.

Afbeelding 6:  
Eerste plan Bouwes 

door Rein Fledderus, 
1964 (niet uitgevoerd)
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spel van bouwvolumina kan ontstaan, duidelijk herkenbaar en voelbaar in zijn relatie […] tot de 

omgeving.269

 

De gemeenteraad, aangetreden in september 1974 en dus nog niet geïnformeerd over de gang van zaken 

aan het Leidseplein, toonde zich tijdens de behandeling van het voorstel tot gronduitgifte aan Bouwes 

overrompeld door het college. Het belangrijkste protestgeluid kwam op 14 mei 1975 van de PPR, die 

bij monde van de 29-jarige Frans van de Ven opriep tot aanhouding van de raadsvoordracht.270 Vorm 

en functie konden op weinig enthousiasme rekenen. Raadsleden spraken van een stuk Manhattan, 

ontwikkeld om zoveel mogelijk te verdienen op zo weinig mogelijk ruimte. Volgens Van de Ven kwam 

de eindeloze fantasieloosheid van architect Du Pon daarbij tot uiting in de gevels.271 Ook Lammers’ 
eigen fractie had bedenkingen bij de vormgeving en pleitte voor meer publieke ruimte en minder 

eenvormigheid.272 Sociaaldemocratische raadsleden spraken van een verouderde, onheilspellende aanzet 

tot een massaal architectonisch samenraapsel van halve imitaties en modernistische glaswanden. 

Verdiende de stad niet een eigentijdse conceptie?273 Hiermee kwamen twee opvattingen over de esthetiek 

van de naoorlogse moderniteit tegenover elkaar te staan.  

 Raadsleden bemoeiden zich meer dan bij de Narwal en kantoorgebouwen in de Jodenbreestraat 

met de vormgeving van het complex. Volgens de PPR en PvdA moest deze gezien de centrale locatie van 

het Leidseplein onderwerp zijn van inspraak en een brede discussie over de vraag of Amsterdam wel 

behoefte had aan meer hotels en winkelruimte. Lammers voerde ditmaal een verbitterde verdediging. 

Opmerkelijk genoeg beriep hij zich evenals bij de Narwal op de voorgeschiedenis van het project en 

de toezeggingen die zijn voorgangers aan Bouwes hadden gedaan. Bovendien had hij eerder al blijk 

gegeven van zijn ambivalente houding ten opzichte van projectontwikkelaars, zonder wie Amsterdam 

niets voor elkaar zou krijgen. In een typische metafoor vergeleek hij de lopende besluitvorming met 

een rijdende trein. Raadsleden moesten snel aan boord springen: ‘Het verdient dan aanbeveling, niet op 

het achterbalkon te blijven staan, maar door te lopen naar de bestuurderscabine, zonder onderweg aan 

de noodrem te trekken.’274 Bouwes ruimde volgens de wethouder een stuk ellendige architectuur op en 

voorkwam dat het Leidseplein een desolate en rottende plek werd.275 Toen bleek dat de CPN, PSP, PPR 

en een deel van de PvdA-fractie in ieder geval tegen de voordracht zouden stemmen en CDA en VVD 

hoogstwaarschijnlijk, besloot Lammers om opnieuw in overleg te gaan met de projectontwikkelaar over 

de schaal van het complex.276

  Schaal was voor tegenstanders binnen en buiten de gemeenteraad echter nog het minste 

bezwaar. Het programma van eisen en de ondemocratische totstandkoming riepen weerstand op van 

een bont gezelschap van monumentenbeschermers, architecten en buurtactiegroepen, die een week voor 

de raadsvergadering stelden dat Amsterdam niet mocht worden opgeofferd aan het levenswerk van een 

269  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 9, ‘Toelichting op het ontwerp’, 12 mei 1975, 1.
270  SAA, Gemeenteblad afd. 1, ‘Voorstel raadslid Van de Ven c.s. inzake aanhouding voordracht nr. 507’, 14 

mei 1975, 995.
271  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Hotelbouw Kleine-Gartmanplantsoen e.o.’, 14 mei 1975, 748.
272  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 550; nr. 551, ‘Voorstellen raadsleden inzake het terrein aan het Kleine-

Gartmanplantsoen en de Weteringschans’, 14 mei 1975, 995-997.
273  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Hotelbouw Kleine-Gartmanplantsoen e.o.’, 14 mei 1975, 760.
274  Ibidem, 781.
275  Ibidem, 783.
276  SAA, Gemeenteblad afd. 2, ‘Voorbereiding bestemmingsplan Leidseplein- en Weteringbuurt’, 28 mei 1975, 

872.
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projectontwikkelaar die twintig jaar lang geheimhouding en machtspolitiek had bedreven.277 Een deel 

van de tegenstanders verenigde zich in juni 1975 in ‘Bouw-es-wat-anders’ (BEWA). Deze groep kende 

een wisselende samenstelling van 5 tot 25 leden die hun acties konden financieren door middel van een 

particulier steunfonds en overheidssubsidies. Sympathisanten waren een aantal bekende en minder 

bekende Amsterdammers, waaronder politica Hedy d’Ancona, Bickerseiland-veteraan Yolanda Hoekema, 

stedenbouwkundige Maarten Lubbers, stadshistoricus Richter Roegholt en architectuurcritici Izak 

Salomons en Ruud Brouwers. Belangrijker dan de tegenargumenten van BEWA was het democratisch 

alternatief voor de planvorming.

Direct na het besluit van Lammers om opnieuw met Bouwes om tafel te gaan eigende BEWA zich 

het planproces toe door middel van stedenbouwkundige tegenplannen en het stimuleren van discussie. 

De eerste editie van actiekrant Pas op het plein roemde het Leidseplein in oktober 1975 als toonbeeld van 

de Amsterdamse mentaliteit en tolerantie. Met de publieksmanifestatie Pret op het plein bracht BEWA 

op 14 april 1976 in en rond Paradiso 3000 man op de been. Integratie zou de belangrijkste karakteristiek 

zijn van het Leidseplein: ‘Iets waar iedereen over spreekt maar dat niemand tot stand kan brengen. Wat 

elkaar hier treft dat is rijk en arm, dat is alternatief en conservatief, dat is artiest en burger, dat is dag en 

nacht.’278 Het plan van Bouwes zou deze organisch gegroeide diversiteit teniet doen. Ter illustratie van 

haar idealen citeerde BEWA een ode aan het Leidseplein van journalist Nico Polak:

Het zijn de kunstenaars en hun kunstluizen, de voyeurs en hun exhibitionisten, de nozems 

en hun sociologen, de uitvreters en hun rijke binken, de stille drinkers en de schreeuwerige 

drugsgebruikers, de mooie gekken, de malle nichten, de doodserieuze homo- en cinefielen, de 

nachtbrakers en dagdromers.279

 

De drie tegenvoorstellen van BEWA trachtten deze diversiteit te vangen in planvorm. In het oude 

gevangeniscomplex en kantongerecht moesten dankzij verbouw en nieuwbouw in ieder geval 

jongeren- en bejaardenwoningen, kleinschalige horeca- en winkelvoorzieningen, werkplaatsen en een 

cultureel centrum komen. Het Leidseplein moest dankzij deze alternatieven de ‘veelzijdige en gezellige 

huiskamer’ van de stad blijven, ingericht door een veelheid aan burgers, architecten en investeerders.280 

Het pleidooi voor behoud van Paradiso kreeg opvallend snel bijval met een positief bouwkundig rapport 

en plaatsing op de monumentenlijst door minister van CRM Harry van Doorn.281 Dit ministerieel besluit 

was uitkomst van een bredere herwaardering van negentiende-eeuwse bouwstijlen.282 Architectenbureau 

Van den Broek en Bakema toetste de financiële haalbaarheid van de alternatieven. Om het pleidooi van 

Lammers over eerdere toezeggingen te ontkrachten schakelde BEWA een advocaat in, die in het najaar 

van 1975 verklaarde dat van een ‘Narwalliaanse’ situatie geen sprake was en dat Bouwes geen aanspraak 

kon maken op eerdere toezeggingen.283 

277  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv. nr. 9, ‘Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam’, 5 mei 1975.
278  ‘Steeds meer enthousiasme voor bouw-es-wat-anders’, Wonen TA/BK 7, nr. 10 (1976) 3.
279  ‘Het plein der 15.000 stoelen’, Het Vrije Volk, 14 mei 1965.
280  H. d’Ancona, ‘Aanval op het Leidseplein’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet 

(Amsterdam 1975).
281  ‘Vrije Gemeente / Paradiso moet blijven’, Wonen TA/BK 6, nr. 18 (1975) 14-16; ‘Brief Bond Heemschut aan 

college’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet. 
282  ‘Dient men de negentiende-eeuwse architektuur te rehabiliteren? Zo niet, waarom dan wel?’, Wonen TA/

BK 1, nr. 1 (1970) 3-8. 
283  T. Hoogenboom, ‘De gebondenheid van de gemeente Amsterdam aan Bouwes Exploitatiemaatschappij 

B.V.’, in: Plangroep Bouw-es-wat-anders, Bouwes, Bouwes niet. 
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  BEWA wist door haar culturele achterban en programmering een breed Amsterdams publiek 

aan te spreken. Uit een enquête onder 309 passanten concludeerde de actiegroep dat Amsterdammers 

woningen en cultuur wilden, temeer omdat de binnenstad toch al was ingericht op zakenlieden en 

toeristen.284 Uit de geënquêteerden kwam een gevarieerde klankbordgroep van 25 Amsterdammers 

naar voren, die opvallend gelijke idealen nastreefden. Zo wenste neerlandica Marita Mathijssen behoud 

van diversiteit, de werkloze Harry Olde Olthof gezelligheid en vastgoedbeheerder Flip Engel behoud 

van gemeenschapsgrond.285 BEWA vond de architecten Aldo van Eyck, Frans van Klingeren, Herman 

Hertzberger, Jan Rietveld, Henk Klunder, Tjeerd Dijkstra en Jan Verster bereid om deze idealen om te 

werkten tot een schetsplan. De samenwerking tussen de gerenommeerde architecten en enthousiaste 

actievoerders verliep stroef, maar in december 1976 konden laatstgenoemden een Drukproef Leidseplein 

voorleggen. Het plein moest de spil zijn in een toegankelijk en ontvankelijk centrum vol afwisseling en 

beweging, waar mensen konden neerstrijken, uitzwermen en slenteren. Juist de organische combinatie 

van sjiek, sjofel, mooi en lelijk prikkelde de nieuwsgierigheid, aldus BEWA.286 

  Opvallend is dat de actiegroep voor de financiering van haar alternatieven in het najaar van 

1976 intentieverklaringen wist te verkrijgen van het Pensioenfonds Gezondheidszorg, Geestelijke 

en Maatschappelijke belangen (PGGM) en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG), die de 

exploitatietekorten op zwakke functies wilden dekken met winsten op een aantal sterke functies. 

Voormalig wethouder Huib Riethof, inmiddels directeur van de Stichting Ontwikkeling Subcentra 

Bijlmer (SOSB), had nog een rekening te verheffen met grootschalig denkende projectontwikkelaars 

als Bouwes en ging in januari 1977 een samenwerkingsverband aan met het PGGM en BNG.287 

Laatstgenoemde partij zegde in dezelfde maand nog 150.000 gulden toe voor de ontwikkelingskosten 

van het plan.288 Dat beleggers belangstelling kreeg voor de ontwikkeling van cultuurvoorzieningen 

was een direct gevolg van de sociaaleconomische veranderingen die de binnenstad in de jaren zeventig 

doormaakte.  

  Op basis van de intentieverklaringen verkondigde BEWA dat het tijdperk van grootschalige 

binnenstadreconstructies definitief voorbij was. Een gezond leefklimaat van ‘aardigheid, gezelligheid 

en levendigheid’ kon volgens BEWA samengaan met een positief investeringsklimaat. Bouwes weigerde 

de alternatieven in 1975 en 1976 echter serieus te nemen, ondanks aanmoedigingen van het college 

om tot een compromis te komen met de actiegroep: ‘Ik vertik het om met honderd mensen te praten. 

Dat wordt alleen maar geschreeuw en geblèr. Ik heb dag en nacht zorgen om mijn bedrijf draaiende 

te houden.’289 Bovendien was menging van zijn publiek en bezoekers van Paradiso ondenkbaar: naast 

geluidsoverlast vreesde Bouwes een concentratie van drugshandelaren en gebruikers. Het was een vrees 

die de projectontwikkelaar baseerde op autoritten die hij in de avonduren langs de poptempel maakte.290 

Tegelijkertijd zag hij het verschil niet zo tussen zijn visie en die van BEWA. Ook hij wilde ‘gezelligheid 

284  ‘Onderzoek naar de gebruikers van het Leidseplein en hun wensen’, in: Ibidem.
285  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 1, ‘Meningen klankbordgroep’ (1976).
286  Planburo Bouw-es-wat-Anders, Drukproef Leidseplein (Amsterdam 1976) 1.
287  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 1, ‘Brief Stichting Ontwikkeling Subcentra Bijlmer aan BEWA’ (10 

januari 1977).
288  Ibidem, ‘Overeenkomst tot oprichting van de besloten vennootschap “Het Leidseplein leeft”’ (januari 

1977).
289  ‘Het Bouwes-project: vloek of een zegen?’, Het Parool, 30 oktober 1975.
290  Mutsaers, Paradiso, 80.
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en wandelgenot’ terugbrengen naar het Leidseplein.291

Het probleem voor Bouwes was niet alleen dat Lammers op zijn minst ambivalent stond 

tegenover projectontwikkelaars, maar ook dat hij eind 1976 grotere partijen nodig bleek te hebben om 

zijn plannen van de grond te krijgen. Gelijktijdig met BEWA had hij een financier gevonden in de Britse 

belegger Galliford, die rond het Leidseplein reeds een belang had in het nabijgelegen Hirschgebouw en 

Marriott-hotel.292 De Britten waren door de prijsopdrijvingen en vermeende speculatiepraktijken echter 

in een negatief daglicht komen te staan in Amsterdam. Na ophef over een mogelijk Brits-Nederlands 

partnerschap besloot Bouwes begin 1977 een samenwerkingsverband aan te gaan met de Nederlandse 

bouwonderneming Wilma. Ook dit bleek een onverstandige keuze in het politieke klimaat van de 

tweede helft van de jaren zeventig. In vergelijking met Bouwes was Wilma een moloch, die ten tijde 

van deze samenwerking voor 364 miljoen gulden aan vastgoed in exploitatie of aanbouw had genomen. 

Wilma zou aan het Leidseplein vrijwel het gehele ontwikkelings- en bouwproces in handen krijgen, 

waarvoor de onderneming drie jaar bouwtijd en 103 miljoen gulden bouwkosten calculeerde.293 De rol 

van Bouwes zou in deze constructie beperkt blijven tot ontwikkeling en exploitatie van een theater en 

horecavoorzieningen. De projectontwikkelaar verspeelde met deze pogingen tot uitverkoop definitief 

het vertrouwen bij het college en de dienst Stadsontwikkeling.294

 In het voorjaar van 1977 ging Bouwes alsnog de confrontatie aan met BEWA. De media 

spraken hun voorkeur uit voor de actiegroep, die het als David zou opnemen tegen Goliath. Voor het 

journalistieke waardeoordeel maakten de programma’s van eisen in beide plannen het verschil. Hollands 

Diep sprak van een keuze tussen links en rechts bouwen: ‘Zaken doen met hotelmagnaten is oude koek, 

maar nu staat een volledig geëquipeerde actiegroep op de stoep.’295 De voorkeur van De Volkskrant ging 

uit naar ‘een plein voor sjiek én sjofel’.296 Hoewel Bouwes naar eigen zeggen niet discrimineerde, zag hij 

weinig in deze sociale menging: ‘Moeten nou net op dát stukje Amsterdam woningwetwoningen komen? 

Ik bedoel niets denigrerends hoor, maar dan zie je ook de was hangen op maandag […]. Als dit plan niet 

doorgaat is het een ramp voor Amsterdam.’297

  Dergelijke uitspraken waren voor de gemeenteraad de druppel. De raadsfractie van de PvdA 

sprak van ‘intolerante’ en ‘onfrisse’ standpunten.298 Volgens de PSP konden enkel de rechten en plichten 

van een bestemmingsplan een einde maken aan de ‘wildwestpraktijken’ in de omgeving van het 

Leidseplein. Na het terugveroveren van hun woonbuurten, moesten burgers volgens de partij nu ook de 

macht overnemen op hun pleinen. Niet het marktmechanisme, zakelijk overleg en informatiemonopolies, 

maar een trefzeker beleid moest de toekomst van het Leidseplein bepalen.299 Hoewel een 

bestemmingsplan nog op zich liet wachten, voorkwam de raadsfractie van de PvdA gronduitgifte. De 

fractie wenste geen samenwerking tussen Bouwes en Wilma, en bewoog het college ertoe om met een 

nieuw wensen- en eisenpakket te komen voor het plangebied, in samenspraak met de bevolking en met 

291  Het Leidseplein hoeft toch geen Paradiso-plein te worden’, Vrij Nederland, 18 december 1976; ‘Twijfel van 
Bouwes na 20 jaar “plannen”’, Het Parool, 18 maart 1977.

292  ‘Het Leidseplein hoeft toch geen Paradiso-plein te worden’, Vrij Nederland, 18 december 1976; ‘Het plan-
Bouwes: Amsterdams eigen monster van Loch Ness’, Haagse Post, 26 februari 1977.

293  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders (niet geïnventariseerd), inv.nr. 1, ‘Brief Bouwes Exploitatiemaatschappij 
B.V. aan wethouder De Cloe’, 10 januari 1977.

294  ‘Afwijzend advies over Bouwesplan’, Het Parool, 25 februari 1977.
295  ‘De toekomst van het Leidseplein’, Hollands Diep, 29 januari 1977, 12-19, 19.
296  ‘Een plein voor sjiek en sjofel’, De Volkskrant, 28 maart 1977.
297  ‘Als dit plan niet doorgaat is het een ramp voor Amsterdam’, Het Parool, 1 april 1977.
298  SAA, Archief Bouw-es-wat-Anders, inv.nr. 3, ‘Terugblik op het besluitvormingsproces inzake de 

bebouwing van het kleine Gartmanplantsoen zoals dat zich in de PvdA Amsterdam heeft ontwikkeld tussen 
17 maart 1976 en 28 april 1977’.

299  ‘Weteringschans: Speculatiekans of omslag van beleid’, in: Wonen TA/BK 8, nr. 11 (1977) 4-12, 12.
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aandacht voor sociale woningbouw en culturele voorzieningen.300 

Evenals bij de annulering van de plannen van Grand Vista maakte de politiek het verschil. Na 

de gemeenteraadsverkiezingen van september 1978 zette de 38-jarige voormalig banketbakker en oud-

actievoerder Jan Schaefer de kentering in het denken over de toekomst van de binnenstad beleidsmatig 

door. Dit kwam tot uiting in het Programakkoord van zijn college, waaraan naast de PvdA ook de 

CPN, D’66 en CDA deelnamen.301 In dit politieke klimaat was het voor Bouwes onmogelijk om nog een 

plan te maken zonder sociale huurwoningen. De projectontwikkelaar gooide in 1979 teleurgesteld de 

handdoek in de ring.302 In 1984 zou echter ook de samenwerking tussen het college en BEWA afketsen, 

voornamelijk omdat de actiegroep vond dat de bestuurders de wensen van de stadsbevolking niet 

serieus genoeg namen.303 In een ultiem ironische wending zou de BAM Groep, die enkele jaren eerder 

het failliete Bredero had overgenomen, vanaf 1986 naar ontwerp van Zaanen en Spanjers het huidige 

Max Euweplein ontwerpen.304 Het plein was een ultieme synthese van sociaaldemocratische idealen en 

vrijemarktdenken, met sociale huurwoningen die uitkeken op een staatscasino. Dagblad Het Parool vatte 

het compromis treffend samen: ‘Het is de durf om het ene te doen en het andere beslist niet te laten.’305 

Conclusie

Aan durf hadden Amsterdamse bestuurders in de jaren zestig in ieder geval geen gebrek gehad. 

Veel meer dan in Utrecht en Den Haag konden de wethouders rekenen op steun van een krachtige 

dienst Publieke Werken en Stadsontwikkeling, die samen met beleggers en projectontwikkelaars een 

groeicoalitie vormden. Dit was voor een sociaaldemocratisch stadsbestuur een opvallende laissez-

faire houding, die de wethouders en ambtenaren verdedigden met een beroep op de noodzaak van 

vernieuwing. Amsterdam moest en zou zijn positie als landelijk knooppunt van zakelijke en financiële 

dienstverlening behouden. Dit ondernemerschap kwam in de tweede helft van het decennium onder 

druk te staan van kritische Amsterdammers. De tegenstanders van projectontwikkelaars Gaus, Grand 

Vista en Bouwes waren respectievelijk een honkvaste groep buurtbewoners, een krakersgroep en een 

groep van artiesten, kunstenaars en intellectuelen, die niet hun woonomgeving maar het recht op de stad 

verdedigden. Hun kritiek had uiteindelijk echter gering effect en leidde eerder tot compromissen dan tot 

een omslag in beleid. Zo kon Gaus op het Bickerseiland twee kantoren bouwen, maar kreeg het overige 

deel van het eiland een woonbestemming.

  Actievoerders vielen het beleid aan op een vermeend gebrek aan verbeelding en visie, maar 

bovenal op het conservatisme dat eraan ten grondslag zou liggen. De afspraken en publiek-private 

samenwerkingsverbanden uit de jaren zestig maakte de ombuiging van beleid voor Lammers in de 

jaren zeventig zeer ingewikkeld. De omslag in het denken over de toekomst van de binnenstad kwam in 

Amsterdam stapsgewijs tot stand, waarbij de ABN-kwestie in 1966 als katalysator werkte. Grootschalige 

particuliere initiatieven als in Utrecht en Den Haag zouden in Amsterdam uiteindelijk niet van de grond 

komen, vooral omdat reconstructie binnen de historisch waardevol geachte grachtengordel uitgesloten 

300  SAA, Gemeenteblad afd. 1, nr. 458, ‘Voorstel raadslid mevr. Agsteribbe inzake de voorbereiding van een 
bestemmingsplan’ (27 april 1977) 739-40; no. 459, ‘Voorstel raadslid Gruppen c.s. inzake terrein Kleine-
Gartmanplantsoen en Weteringschans’ (27 april 1977) 740. 

301  De Liagre Böhl, Amsterdam op de helling, 267.
302  ‘Al jaren slepende zaak-Bouwes nu voor de rechter’, Het Parool, 11 september 1979; ‘Bouwes dreigt 

Amsterdam met indienen schadeclaim’, Trouw, 12 september 1979.
303  ‘Bajescomplex: Nieuwe plannen dreigen tien jaar inspraak te verstoren’, Wonen TA/BK 15, nr. 22 (1984) 

9-10.
304  F. van Beek en W. Vierling, Nieuw leven in de stad: Het Max Euweplein (Amsterdam 1993) 13.
305  ‘Dorp of stad?’, Het Parool, 1 november 1979.
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was. Het alternatief van de negentiende-eeuwse wijken, zoals vanaf midden jaren vijftig voorgesteld 

door monumentenbeschermers, zagen projectontwikkelaars echter als een weinig aantrekkelijke optie. 
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