STEDENSCHENNIS
Oratie van Vincent van Rossem, 26 februari 2010
Mevrouw de Rector Magnificus
Mevrouw de Decaan
Beste mensen,
Op 14 mei aanstaande is het 70 jaar geleden dat Arnold van Rossem zijn intreerede zou houden in
Delft. Bij uitgeverij Toth gaat een mooi boek verschijnen om die historische dag te memoreren. Dat
boek gaat natuurlijk niet over de academische plechtigheid waarbij mijn Opa het woord zou voeren.
Die plechtigheid heeft niet eens plaats gevonden. Toen de grote dag gekomen was, zaten zijn drie
zoons op het dak van Kanaalweg 10 in Delft en riepen vader, vader, kom eens kijken.
Rotterdam stond in brand.
Oorlog is een extreme vorm van stedenschennis. Het was van oudsher gebruikelijk om het gebouwde
erfgoed van de vijand in de fik te steken en te vernielen. Dat geeft aan dat men ook in een ver verleden
al begreep hoe belangrijk steden zijn als verbeelding van een maatschappelijk idee.
Maar de Tweede Wereldoorlog was een vooralsnog ongeëvenaarde aanslag op de Europese stad. Ook
tijdens de Eerste Wereldoorlog had men met name in België al flink huis gehouden, maar de
vliegmachine bood korte tijd later de mogelijkheid om steden geheel weg te vagen van de kaart. Het
centrum van Rotterdam was nog maar het begin van oorlogsschade op ongekende schaal. Ook Engelse
steden kregen te maken met Duitse bommenwerpers. Maar het waren uiteindelijk de Duitse steden die
later in de oorlog kennis konden maken met het systematisch platbombarderen van Unesco
monumenten. Dresden en Hamburg zijn beruchte voorbeelden. De Engelsen namen wraak voor de
aanvallen op met name Londen en maakten daarbij gebruik van reisgidsen. Zelf hadden ze tijdens de
Blitz met grote moeite de kathedraal van Wren weten te redden, maar vervolgens schroomde de Royal
Air Force niet om belangrijke historische steden in Duitsland als doelwit te kiezen.
Na de oorlog hadden de Duitsers uiteraard geen recht van spreken, dus er is lange tijd gezwegen over
de ravage die is aangericht door de geallieerde bommenwerpers. Was dat werkelijk nodig? En heeft
het de oorlog aantoonbaar beïnvloed? Over die vragen is de afgelopen jaren gelukkig weer enige
discussie gevoerd. Maar veel steden zijn onherstelbaar beschadigd.
Vreemd genoeg beschouwden stedenbouwkundigen en architecten oorlogsschade juist als een
geweldige kans om radicale vernieuwingen door te voeren. Reconstructie werd in die kringen van
begin af aan beschouwd als de verkeerde keuze. Wat nog resteerde van de historische bebouwing heeft
men in veel steden haastig afgebroken om ruim baan te maken voor de vooruitgang, voor frisse
nieuwe gebouwen en vooral natuurlijk voor het autoverkeer. Daarmee ging een lang gekoesterde wens
in vervulling. In Rotterdam is niet lang getreurd om de verdwenen binnenstad en het nieuwe centrum
werd na de oorlog al snel een toonbeeld voor het toekomstige Nederland. De poging van P. Verhagen
om het oude Middelburg voor zover nog mogelijk te herstellen, kreeg juist veel kritiek.
Wie nu een serieuze poging doet om Middelburg en Rotterdam te vergelijken, ontkomt niet aan de
conclusie dat Verhagen destijds de juiste keuze heeft gemaakt. Middelburg is weer een herkenbare stad
geworden, alleen specialisten kunnen het verschil nog zien tussen de architectuur van de
Wederopbouw en wat echt oud is. Het nieuwe centrum van Rotterdam heeft zijn glans inmiddels
alweer verloren. Wat modern was wordt vervangen door iets dat nog moderner is. Zelfs de Lijnbaan,
de ziel van het naoorlogse Rotterdam, staat ter discussie. Men bouwt wanhopig steeds hogere torens

1

om de stad identiteit te geven, maar geen enkele modieuze ontwerper kan iets bedenken dat zo
Rotterdams is als de Mathenesserlaan.
Ook in Engeland en Duitsland heeft de vernieuwing van gebombardeerde steden niet geresulteerd in
een stedelijke ruimte die de toets der kritiek kan doorstaan. Diverse Engelse publicaties getuigen
vooral van grote woede over het slopen van veel oude gebouwen met oorlogsschade die goed hersteld
kon worden. Men moest met lede ogen aanzien hoe veel binnensteden onherstelbaar verbeterd werden
door ambitieuze stedenbouwers en een stedelijke overheid die blind geloofde in het
grootwinkelbedrijf, moderne kantoorgebouwen en autoverkeer.
Het leek wel alsof de oorlog werkelijk ieder spoor van herinnering had uitgewist aan de ruimtelijke
kwaliteit van de steden die eeuwenlang de centra hebben gevormd van het maatschappelijk leven in
Europa. Pas in 1975 verscheen een boek waarin heel nauwkeurig en met verstand van zaken werd
uitgelegd wat er eigenlijk verloren was gegaan tijdens en na de oorlog. Rob Krier publiceerde
Stadtraum, een studie van Stuttgart. Ook die Duitse stad was gebombardeerd en vervolgens
gemoderniseerd. Hij had samen met studenten een analyse gemaakt van de verdwenen stad en een plan
voor een reconstructie. Sindsdien wordt Krier in de vakwereld beschouwd als een gevaarlijke gek. Het
is namelijk in de stedenbouw streng verboden om het vooruitgangsgeloof ter discussie te stellen.
Hoogbouw, mobiliteit en bio-industrie vormen ook anno 2010 de hoogste wijsheid als het gaat om de
inrichting van ons land. Krier heeft enig succes gehad in Nederland, maar de essentie van zijn
boodschap heeft niemand begrepen. Aan de Tweede Wereldoorlog zal geen einde komen zolang de
moderne stedenbouw niet is afgeschaft.
Oorlog is een vreemd verschijnsel. Mensen zijn er verantwoordelijk voor, maar het lijkt toch alsof er
ook hogere machten in het spel zijn, kwade geesten die zelfs hoogbeschaafde samenlevingen in het
verderf kunnen storten. Met het verkeer is dat anders. Het was natuurlijk Sigfried Giedion die met zijn
scherpe blik voor architectonische revoluties ook trefzeker de eerste doorbraak in het denken over de
Europese stad signaleerde. In Space, Time and Architecture, de bijbel van het modernisme, beschrijft
hij het stedenbouwkundig ontwerp dat Domenico Fontana voor Rome heeft gemaakt in opdracht van
Sixtus V, die paus was van 1585 tot 1590. Volgens de grote Rudolf Wittkower, die duidelijk niets van
stedenbouw wist, was Fontana een tweederangs architect. Spiro Kostof noemt hem in zijn
standaardwerk over stedenbouw een genie. Dat had Giedion al veel eerder begrepen, zij het nog niet in
1942, toen de eerste druk van zijn boek verscheen.
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We kunnen het ontwerp van Fontana zonder veel overdrijving het eerste moderne stedenbouwkundige
ontwerp voor een Europese stad noemen. Ik toon hier een wat vreemde maar wel passende variant,
namelijk een reconstructie die door Giedion zelf is getekend. Het originele vogelvluchtperspectief
hangt als fresco in de Sixtijnse kapel. Wat is er nu zo modern aan dit ogenschijnlijk simpele
stratenplan? Daarvoor is het leerzaam om een vergelijking te maken met een pelgrimskaart van Rome
die vrijwel gelijktijdig is getekend.
Dit is een totaal andere visie op het stedelijk bouwwerk. In het middeleeuwse denken over de stad, zo
prachtig beschreven door Braunfels, bestonden alleen muren, stadspoorten en kerken. Het labyrint van
stegen, straatjes en woonhuizen had geen betekenis. De stedelijke ruimte was bovenal een spirituele
ruimte. Fontana en zijn opdrachtgever forceerden een doorbraak door verkeersruimte zichtbaar te
maken en te monumentaliseren. Daarmee was het fundament gelegd voor een ontwikkeling in de
Europese stedenbouw die nog eeuwen zou voortduren, met als onbetwist hoogtepunt het Parijs van de
negentiende eeuw.
U vraagt zich misschien af wat voor verkeer er dan was in het laat zestiende-eeuwse Rome. Dat was
religieus verkeer. Sixtus V wilde namelijk net als zijn middeleeuwse voorgangers de mis opdragen in
verschillende Romeinse kerken. Om de wandeling te veraangenamen moest er een nieuw stratenplan
gerealiseerd worden. In de feestbundel voor Kees Peeters heeft Sible de Blaauw dit oude liturgische
gebruik nader verklaard.
De schade die Sixtus V heeft aangericht in Rome was beperkt. De schade in Parijs was onvergelijkbaar
groter toen in de negentiende eeuw het befaamde vernieuwingsplan van Haussmann werd gerealiseerd.
Een groot deel van het middeleeuwse Parijs moest daarvoor gesloopt worden. Vele tijdgenoten, onder
wie H.P. Berlage, vonden het resultaat schitterend. Maar er klonk ook toen al protest tegen dergelijke
grootschalige verkeersdoorbraken. Victor Hugo had al in 1832 de oorlog verklaard aan de slopers met
het pamflet Guerre aux démolisseurs. Het vandalisme heerst, constateerde hij. Waar we ook kijken
zien we het vandalisme aan het werk. En toen moest het ergste dus nog komen.
Het pamflet heeft niet veel geholpen. Toch is het bemoedigend om vast te stellen dat er vrijwel van
begin af aan verzet is geweest tegen stedenschennis in naam van de vooruitgang.
Na Haussmann zijn er nog vele plannen voor Parijs gemaakt die gelukkig niet zijn uitgevoerd. Onder
de titel Etudes sur les transformations de Paris beschreef Eugène Hénard aan het begin van de
twintigste eeuw een ontwerp voor de modernisering van het werk van Haussmann, met als nieuwste
snufje de verkeersrotonde. Een voorproefje van het Amsterdamse Meester Visserplein. Veel beroemder
zijn natuurlijk de futuristische voorstellen van Le Corbusier voor de Franse hoofdstad. De gevaarlijke
stedenbouwkundige idealen van deze architect, samengevat in het boek Urbanisme, worden in
vakkringen nog altijd serieus genomen.
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Minder bekend is het verkeersplan voor Parijs van de Nederlandse ontwerper Cor van Eesteren uit
1926. Hij maakte kort na elkaar drie radicale ontwerpen voor de modernisering van oude
binnensteden. Het begon in 1924 met een kantoortoren en een parkeerplaats voor het Rokin in
Amsterdam.
De toren is gelukkig niet gebouwd, de parkeerplaats heeft geen aantrekkelijk stadsbeeld opgeleverd.
In 1925 volgde een spectaculair prijsvraagontwerp voor Unter den Linden in Berlijn, met als resultaat
een prestigieuze eerste prijs. Erg realistisch was deze hoogbouwdroom niet. Critici wezen de jeugdige
prijswinnaar op de enorme verkeersstromen die hoogbouw met zich meebrengt. Het jaar daarop zocht
Van Eesteren in Parijs naar een evenwicht tussen hoogbouw en verkeer.
De dikke lijnen zijn verdiepte zesbaans snelwegen.

Een vogelvluchtperspectief van de boulevard Haussmann en de Avenue des Italiens. De topografie van
Parijs is nog herkenbaar, maar dat is dan ook alles.
Dat was een leerzame ervaring voor Van Eesteren. Want hij kwam tot de conclusie dat in het
historische Parijs geen plaats is voor hoogbouw en verkeer. Het zou veel verstandiger zijn om een
geheel nieuwe zakenwijk te bouwen. Zoals later ook gebeurd is.
Van Eesteren leed natuurlijk aan de hoogbouwkoorts die met name in Duitsland rondwaarde, maar
helemaal gek was hij ook niet. De modernisering van historische binnensteden was immers overal in
volle gang. Het vandalisme had een internationaal karakter gekregen. Vreemd genoeg heeft dit
onaangename onderdeel van de stedenbouw nooit veel aandacht gekregen. Otto Schilling publiceerde
in 1921 een boek getiteld Innere Stadterweiterungen. Het is een treurig overzicht van doorbraken en
krotopruiming in diverse in wezen middeleeuwse steden in Duitsland. De gezaghebbende deskundige
Cornelius Gurlitt schreef een korte inleiding voor het boek. Hij nam geen blad voor de mond en
noemde de stadsvernieuwing een gewelddadige ingreep in een bestaande nederzetting, waarbij vele
bewoners hun woning kwijt raken. Dat was klare taal. Gurlitt wees ook op het gebouwde erfgoed dat
bij dergelijke ingrepen verloren gaat. Maar toch beschouwde hij de innere Stadterweiterungen als een
bittere noodzaak.
Achteraf moeten we ons afvragen of dat werkelijk zo was. Ondanks alle ravage die men heeft
aangericht in oude Europese steden is het autoverkeer tenslotte toch volledig vastgelopen. Vervolgens
is de overheid het autoverkeer in de historische binnensteden juist gaan ontmoedigen. Aanvankelijk
uiteraard onder luid protest van het zakenleven, maar inmiddels tekent zich een nieuw patroon af. Het
grootschalige kantoorgebeuren is uitgeweken naar de periferie van de stad, edge city, zoals de

4

Amerikanen dat noemen. Functiescheiding is niet per definitie een slecht idee. Ook grote fabrieken
zijn reeds lang geleden verbannen uit de stad.
De binnensteden herleven na het vertrek van het anonieme leger kantoorslaven. Verstandige mensen
zijn weer gaan wonen in al die leuke oude huizen. En ook de detailhandel bloeit weer. De moderne
consument vindt het blijkbaar geen straf om zonder auto te gaan winkelen. Een ruim aanbod van
horeca biedt nog meer vertier. En tenslotte kan er dan ook nog een hapje gegeten worden in de vele
restaurants die er vroeger niet waren. Na decennia van verschraling en dehumanisering lijkt het alsof
de stad haar verkeersinfarct overleefd heeft.
Ook in Amsterdam heeft het verkeer zijn tol geëist. Zij het minder dramatisch dan in vele andere
steden. Verwoestende doorbraken waren niet direct aan de orde van de dag omdat grachten gedempt
konden worden. Maar ook dat was natuurlijk een ernstige aanslag op het stadsbeeld. Geen straat in
Amsterdam is droeviger dan de Nieuwezijds Voorburgwal. Berlage kon zich al heel erg boos maken
over de stedenbouwkundige armoede van de Spuistraat, die ooit de Nieuwezijds Achterburgwal was,
met water dus, een wonderschoon grachtje. Beide grachten vloeiden samen in de Martelaarsgracht, die
uitmondde in het Open Havenfront van de stad. Dat is allemaal verdwenen, en het verlies is met geen
pen te beschrijven.
De titel van deze lezing is natuurlijk ontleend aan het pamflet dat de kunstenaar Jan Veth in 1901 heeft
geschreven naar aanleiding van de plannen van het gemeentebestuur om de Reguliersgracht te dempen
voor een tramverbinding. Die actie werd gesteund door diverse deftige genootschappen. De
spraakmakende burgerij in Amsterdam vond het een slecht plan en het gemeentebestuur moest
inbinden. Deze toonaangevende burgers woonden vaak nog in de grachtengordel, sommige families
woonden daar al eeuwen, en hun invloed op het behoud van de historische binnenstad is niet gering
geweest.
Maar ook de Amsterdamse elite was niet machtig genoeg en misschien ook niet van plan om de oude
handelsmetropool te behouden als een Gesamtkunstwerk van de Gouden Eeuw. In 1850 was de stad
van Rembrandt nog vrijwel ongeschonden. Maar veroudering, armoede en verval waren toen overal
zichtbaar, er was geen geld voor behoud. En dat geld kon alleen maar verdiend worden met de
modernisering van de stad en het havenbedrijf. Zo begon de moeizame zoektocht naar een evenwicht
tussen behoud en vernieuwing.
Tot groot verdriet van vele Amsterdammers werd het Open Havenfront volgebouwd met het Centraal
Station. En kort daarna, rond 1895, volgde de doorbraak voor de Raadhuisstraat, een ernstige aanslag
op de grachtengordel. Daarvoor moest ook de verstilde schoonheid van de Warmoesgracht wijken.
Geen levend mens kan zich dat stadsbeeld herinneren, maar er zijn wel foto’s van.
De Reguliersgracht werd niet gedempt, maar dit
had wel tot gevolg dat enkele jaren later een
plan werd gemaakt om de Vijzelstraat te
verbreden. Klaarblijkelijk was dat aanvaardbaar
voor Jan Veth en de deftige genootschappen die
de Reguliersgracht hadden gered. Iedereen was
toen nog blind voor de architectonische en
stedenbouwkundige charme van de oude en wat
rommelige radiaalstraten. Het plan werd pas na
de Eerste Wereldoorlog uitgevoerd, en de
resulterende straat was net zo teleurstellend als
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de Raadhuisstraat. Er kwam niets tot stand dat de kwaliteit van de historische stad kon evenaren.
In de Gemeenteraad werden steeds kritischer vragen gesteld over de toekomstige ontwikkeling van de
binnenstad, de roep om een verkeersplan werd steeds luider. Dat plan kwam er ook, in 1931, en het
werd vervolgens onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan. U ziet hier een uitsnede van dat
uitbreidingsplan.
De gele lijnen geven aan waar de klappen
gaan vallen. Nieuw en origineel waren al
deze ideeën overigens niet, de Dienst der
Publieke Werken had ze al jaren
klaarliggen. Men was bang voor heibel,
maar met de nieuwe Afdeling
Stadsontwikkeling kon de Dienst wel een
stedenbouwkundig potje breken. Er klonk
opmerkelijk weinig protest, ondanks het
feit dat de beoogde verkeersverbeteringen
grootschalige stedenschennis met zich mee
zouden brengen. Om te beginnen zouden na
de Vijzelstraat ook de Weesperstraat, de
Utrechtsestraat en de Leidsestraat verbreed
moeten worden. Ook de route Muiderstraat
– Jodenbreestraat richting Nieuwmarkt en
Centraal Station werd van essentieel belang geacht. De Prins Hendrikkade moest verbreed worden als
onderdeel van een doorgaande snelweg via de Haarlemmerhouttuinen naar het Nassauplein. De Dienst
der Publieke Werken heeft een mooie maquette gemaakt.
En men durfde het zelfs aan om een geheel nieuwe doorbraak door de grachtengordel te projecteren,
vanaf het Spui via de Huiden- en de Runstraat naar de Jordaan, dan naar het noorden via de
Hazenstraat en verder om tenslotte aan te sluiten op de Hugo de Grootstraat. Daarvoor is aldaar nog
een enorme brug over de Singelgracht gebouwd. Die brug dient nu nergens voor want deze aanslag op
de binnenstad is gelukkig niet gerealiseerd.
Andere onderdelen van het
rampzalige plan zijn helaas wel
uitgevoerd. Het straatprofiel van
de Prins Hendrikkade heeft
niets meer te maken met het
oorspronkelijke grachtenprofiel.
De Haarlemmerhouttuinen zijn
een droevige ruïne. De
doorbraak door de
Nieuwmarktbuurt heeft tenslotte
geleid tot een gewelddadig
treffen tussen het gemeentebestuur en boze burgers. Die veldslag heeft het gemeentebestuur verloren,
maar het is merkwaardig dat het zover heeft moeten komen. Wat bezielde die enge mannen in hun
donkere pakken? Na de rellen in de Nieuwmarktbuurt was het afgelopen met de
verkeersverbeteringen. De resulterende ravage zal echter nooit meer verdwijnen. Niemand is blij met
de Weesperstraat, het Meester Visserplein is een schandvlek in de stad, en over de Valkenburgerstraat
kunnen we ook maar beter zwijgen. De enige echte remedie is natuurlijk dat we al die verkeersrotzooi
opruimen en de stad herbouwen.
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Niet alleen de verkeersmannen maar ook de volkshuisvesters hebben de stad onherstelbaar verbeterd.
Met name de oostelijke binnenstad, met de eerste uitbreidingen van de middeleeuwse stad is grondig
vernield. Dit was grosso modo de jodenbuurt. De joodse bevolking is inderdaad gedeporteerd en
vergast door de halve garen die in Hitler geloofden. Daar zijn wij gelukkig niet verantwoordelijk voor,
maar de jodenbuurt is gesloopt door ons eigen gemeentebestuur. Deze week, 23 februari, vierde de
krotopruiming haar honderdste verjaardag. Die dag in 1910 besloot het gemeentebestuur om 861
woningen te onteigenen op Uilenburg. De woningen werden onbewoonbaar gemaakt en al snel daarna
ontruimd. De gemeente Amsterdam maakte zo voortvarend gebruik van de middelen die de nieuwe
Woningwet bood. Er waren al eerder woningen onbewoonbaar verklaard, maar dit aantal, bijna 1000
woningen, was een ongekend precedent. In feite werd een hele buurt onbewoonbaar verklaard,
namelijk de Batavierstraat, die niet meer bestaat, en de Uilenburgerstraat, die nu de Nieuwe
Uilenburgerstraat heet. Beide straten zijn geheel afgebroken. De Gemeentelijke Woningdienst was een
modern bedrijf en men heeft de vooruitgang in de volkshuisvesting van begin af aan gedocumenteerd
met foto’s. Ook de krotten op Uilenburg zijn gefotografeerd. Laten we eens naar twee van die foto’s
kijken.
Dit is Eerste Batavierdwarsstraat
nummer 3, bij de hoek met de Oude
Schans. Het huis ziet er nog keurig
uit en verkeert bouwkundig duidelijk
in goede staat. De foto is gedateerd
1925. Het huis was toen 260 jaar
oud. De volgende foto is
ongedateerd maar duidelijk jaren
later gemaakt.
De tegenover liggende bebouwing is
al gesloopt zodat de fotograaf een
beter standpunt heeft kunnen kiezen.
Nummer 3 vertoont tekenen van
verwaarlozing, uiteraard want het staat al jaren op de nominatie om gesloopt te worden. Wat ook
opvalt is dat de fotograaf duidelijk enige moeite heeft gedaan om een goede foto van het bouwwerk te
maken. Hij was niet in dienst van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, want dat bestond nog
niet, maar enige kennis van de Amsterdamse bouwkunst moet hem niet vreemd zijn geweest.
Inmiddels zien wij op deze foto een belangrijk woonhuismonument uit 1665. Herstel was zeer goed
mogelijk geweest. Nu dan een foto van de Batavierstraat.
U ziet een rij monumenten. Bij alle huisdeuren is een bordje
geplaatst: onbewoonbaar verklaarde woning. Hedendaagse
medewerkers van de NV Stadsherstel zouden juist verheugd
constateren dat ook deze huizen er nog prima bijstaan. Ze zijn
verwaarloosd en ongetwijfeld uitgewoond, maar zeker niet
bouwvallig. We moeten constateren dat voor de sanering van
Uilenburg vele honderden solide monumenten gesloopt zijn. Echt
nodig was dat niet.
In die verre jaren had bijna niemand oog voor de betekenis van
dergelijke woonhuizen als erfgoed. Het was zelfs nog heel
gebruikelijk om prachtige grachtenhuizen af te breken ten behoeve
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van moderne kantoorgebouwen. De
volkshuisvesters hadden maar één doel voor ogen:
betere woningen. En ook betere straten, want zij
beschouwden smalle straatjes zoals de
Batavierstraat als per definitie ongezond. Natuurlijk
zijn er ook betere woningen gerealiseerd, maar
wanneer we dan een blik slaan op de Nieuwe
Uilenburgerstraat, die u hier ziet, rijst toch de vraag
of er werkelijk sprake is van vooruitgang. Ik vrees
van niet. Het stadsbeeld is voorgoed verpest en ook
deze woningen zijn inmiddels hopeloos verouderd.
Men had met enige woningverbetering een veel
duurzamer resultaat kunnen bereiken. Dan zouden
de Batavierstraat en de Uilenburgerstraat nu kunnen
concurreren met de Jordaan.
Na Uilenburg werd ook
Valkenburg vernield, niet
alleen om te saneren maar
vooral ook om de
Valkenburgerstraat te
verbreden. Deze straat is
tussen juli 1927 en juli
1931 van de kaart
geveegd. De foto’s van de
Gemeentelijke
Woningdienst geven een
prachtig beeld van de
ravage.
Zo was het.
En vier jaar later resteerde deze ruïne.

Om de beoogde verkeersverbinding te voltooien moest vervolgens ook de Foeliestraat, tussen de
Valkenburgerstraat en de Prins Hendrikkade verdwijnen. De dwarsstraten, Rapenburg en de
Foeliedwarsstraat liepen ook onherstelbare schade op, terwijl in de gevelwand van de Prins
Hendrikkade een enorm gat werd geslagen. Woorden schieten tekort en het zijn wederom de foto’s die
duidelijk maken wat er gebeurd is.
Dit is de Foeliedwarsstraat in januari 1930.
Dit is de hoek Rapenburg Foeliedwarsstraat in april 1930.
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Dit is dezelfde hoek. Vermoedelijk kort voor of kort na de oorlog.
Het gemeentebestuur heeft begin jaren vijftig besloten
om de IJ-tunnel te bouwen, waardoor de
Valkenburgerstraat en de Foeliestraat nog veel breder
moesten worden dan voor de oorlog was voorzien. Dit is
de meest omvangrijke en ook de meest zinloze
doorbraak die ooit in Amsterdam gerealiseerd is. De
resulterende ruïne heeft u aan het begin van mijn betoog
al gezien. Daarmee werd het lot van de Jodenbuurt en de
oostelijke binnenstad definitief bezegeld.
Misschien heb ik in het voorgaande de suggestie gewekt
dat de krotopruiming alom met instemming werd
begroet. Dat is gelukkig niet helemaal waar. De zogenaamde krotten waren bijna altijd uitgewoonde
huizen uit de zeventiende en de achttiende eeuw die in de tweede helft van de negentiende eeuw
werden opgedeeld in piepkleine volkswoningen. Deze oude huizen hadden vaak fraaie
gevelbekroningen. Ook die kunstwerken gingen bij sloop de puinschuit in. Al in 1909 richtte het
Genootschap Amstelodamum zich met een schrijven tot de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en
Woningtoezicht om te protesteren tegen de verwoesting van dit beeldhouwwerk. Zo ontstond de
curieuze praktijk om oude toppen netjes te demonteren en vervolgens te herplaatsen op nieuwbouw.
Zelfs voorstanders beschouwden dit overigens als een noodmaatregel. Veel vaker verrees nieuwbouw
zonder historische bekroning. Na enig oefenen kan iedereen die vooroorlogse stadsvernieuwing
makkelijk herkennen. De binnenstad staat er vol mee. De Palmgracht en de Rechtboomssloot vormen
leerzame voorbeelden.
Pas in 1940, toen de vernieuwing van de binnenstad goed zichtbaar begon te worden, werd het
probleem meer principieel geformuleerd.
De monumentenzorg is prachtig, zo redeneerde de architect J.M. van Hardeveld in een lezing over de
binnenstad, belangrijke bouwwerken genieten bescherming, maar, zo stelde hij vast, aanhalingstekens
openen, “de kleinere en smalle woonhuizen baren dus bij het behoud van Amsterdams oude stad de
meeste zorg”, aanhalingstekens sluiten.
Van Hardeveld besloot zijn betoog met een aanbeveling die helaas geen gehoor heeft gevonden bij de
gemeentelijke overheid. Aanhalingstekens openen.
“Misschien komt men met mij wel tot de overtuiging dat het gewenscht is in het behoud van het
stadsschoon van Amsterdam straffe maatregelen te nemen. Ik heb den indruk dat men te spoedig tot
bouwvalligheid van een huis concludeert en tot slopen overgaat”. Aanhalingstekens sluiten.
Zo was dus al in 1940 duidelijk geworden dat stadsvernieuwing dramatische gevolgen heeft voor het
gebouwde erfgoed. In zekere zin heeft Van Hardeveld mijn leeropdracht toen al treffend geformuleerd.
Met name die straffe maatregelen onderschrijf ik van ganser harte. Het zou verboden moeten worden
om gebouwen af te breken, maar het is precies andersom, alle gebouwen mogen afgebroken worden,
tenzij ze op de monumentenlijst staan. Dat betekent in de praktijk vooral dat alledaagse architectuur,
die kleinere en smalle woonhuizen waarover Van Hardeveld sprak, vogelvrij is. Juist deze
bouwwerken vormen echter een substantieel deel van het stedelijk bouwwerk. Het proces van
permanente vernieuwing maakt de stad tenslotte onherkenbaar.
Het is mijn diepe overtuiging, net alleen als kunsthistoricus maar ook als burger, dat die vorm van
stedenbouw maatschappelijk onverantwoord is. De gebouwde omgeving is niet een wegwerpartikel
maar een wezenlijk onderdeel van de Europese beschaving. Dat geldt niet alleen voor de
grachtengordel maar ook voor de naoorlogse woonwijken. Monumenten en stedenbouwkundige
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vraagstukken sinds de negentiende eeuw, zo luidt de officiële formulering van mijn leeropdracht. Geen
stilistisch juweeltje, maar ook niet verkeerd. De “innere Stadterweiterungen”, om die fraaie Duitse
term nog maar eens te gebruiken, vormen geen verheffend hoofdstuk in de geschiedenis van de
stedenbouw. En ik vermoed dat er juist daarom zo weinig over geschreven is. Daar moet verandering
in komen.
Paul Meurs heeft tien jaar geleden pionierswerk verricht met zijn proefschrift getiteld De moderne
stad. Ontwerpen voor vernieuwing en behoud 1883-1940. Paul Meurs was ook degene die mij erop
wees dat mijn proefschrift wel heel erg mild oordeelde over de verkeersplannen van het Algemeen
Uitbreidingsplan van Amsterdam. Die kritiek irriteerde mij toen, maar Paul had wel gelijk. De vele
jaren bij het Bureau Monumenten en Archeologie hebben mij definitief de ogen geopend voor de
enorme schade die is aangericht in de binnenstad. Na de oorlog ging men met hernieuwde ijver aan de
slag. Het verkeer eiste een hogere tol dan ooit tevoren en ook de volkshuisvesters zaten niet stil. Wat
nog resteerde van de jodenbuurt werd in rap tempo afgebroken. Oudere Amsterdammers kunnen het
zich nog goed herinneren: de Jodenbreestraat was ooit een normale Amsterdamse straat.
Na de jodenbuurt werden ook Kattenburg en Wittenburg hardhandig gesaneerd. Alle oorspronkelijke
bebouwing verdween, net als eerder was gebeurd op Uilenburg. En zo verdwenen wederom talloze
monumenten uit het Amsterdamse stadsbeeld. Alle foto’s van dit drama zijn hartverscheurend, maar ik
zal mij beperken tot twee treffende voorbeelden.

Dit is de Grote Wittenburgerstraat in de jaren zestig. Nog maar heel kort geleden dus. Men behoeft
geen makelaar te zijn om te begrijpen dat hier werkelijk een gouden kans voor het oprapen ligt. De
leukste straat van Amsterdam. De volkshuisvesters dachten daar anders over.
Het heet nog steeds de Grote Wittenburgerstraat, maar droeviger kan het bijna niet. De
volkshuisvesters hebben met een ware meesterhand een nieuwe achterbuurt gebouwd. Bos en Lommer
is een spannende en historisch belangrijke wijk omdat daar voor het eerst werd geëxperimenteerd met
strokenbouw. Hier zien we de nadagen van de strokenbouw. De uiterste houdbaarheidsdatum van het
stedenbouwkundig idee is reeds lang verstreken, maar blijkbaar kon men niets beters bedenken voor
Wittenburg. Deze grandioze mislukking zou toch de aanleiding moeten zijn om nog eens goed na te
denken over stadsvernieuwing. Een authentiek woonmilieu wordt weggevaagd om plaats te maken
voor stedenbouwkundige en architectonische opvattingen uit een geheel ander tijdperk. Victor Hugo
en zijn vrienden noemden dat vandalisme.
Het Waterloo van de stadsvernieuwers kwam natuurlijk in de Jordaan. Zelfs in 1975 heeft het
Amsterdamse stadsbestuur nog in alle ernst voorgesteld om de Jordaan af te breken. Boze Jordanezen
hebben dat plan weten te verijdelen. Mijn vrouw heeft daar in 1979 een krot gekocht, of eigenlijk vier
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krotten boven elkaar. Oorspronkelijk telde het bouwwerk zeven woningen. Er woonden minstens 35
mensen, waarschijnlijk veel meer. Ik probeer me dat wel eens voor te stellen. Nu wonen er vier
mensen, en dat is redelijk te doen. De buurt is totaal veranderd. Ik zou niet kunnen verzinnen welke
voorziening ontbreekt, en dat alles op loopafstand.
Het is helemaal niet nodig om bij veranderend gebruik te slopen. Het stedelijk bouwwerk kent een
enorm vermogen om zich aan te passen aan veranderend gebruik. Geen enkel grachtenhuis wordt nog
bewoond zoals in de zeventiende eeuw. Winkels met twee kleine bovenwoningen onder een kapje in
de Jordaan worden nu verbouwd tot hele aantrekkelijke eengezinswoningen. Niemand had dat destijds
voor mogelijk gehouden. Maar men had het wel kunnen weten. In haar beroemde boek over
Amerikaanse steden had Jane Jacobs immers al begin jaren zestig beschreven hoe Boston een hippe
stad werd dankzij het herstel van oude huizen.
Dames en heren. Ik zou nog wel even door kunnen gaan met dit exposé over mislukte
stadsvernieuwingsprojecten. Maar hopelijk is de boodschap nu wel duidelijk. Niet doen. Na de
binnenstad was de negentiende-eeuwse ring aan de beurt. Ook daar is een enorme ravage aangericht.
En het had nog veel erger gekund want het was oorspronkelijk de bedoeling om ook de
stedenbouwkundige structuur geheel te vernieuwen. Na luid protest van buurtbewoners is alleen de
architectuur vernieuwd. De Dapperbuurt vormt nu een bonte verzameling van architectonische
experimenten uit de jaren zeventig en tachtig. Architectuurhistorici zullen dat over een halve eeuw
ongetwijfeld erg interessant vinden. Maar het is wel jammer, want zo is toch een karakteristieke
negentiende-eeuwse woonwijk verdwenen. Ik laat u in drie etappes zien hoe een prachtige straat
verandert in een deprimerend rommeltje.

Het is elke keer weer amusant om deze foto te tonen aan geboren en getogen Amsterdammers. Zij
kennen de stad immers als hun broekzak. Welke straat is dit? Een mooi profiel, voortuinen, bomen.
Misschien ergens in Oud Zuid? Daar komen voortuinen echter vrijwel niet voor, en de architectuur van
de gevels wijst ook niet op Oud Zuid. Nee, het is de Wijttenbachstraat in de Dapperbuurt. In lang
vervlogen tijden, dat wel.
Vervolgens hebben de verkeersmensen hun slag geslagen. De voortuinen zijn weg, de bomen zijn weg
en het straatprofiel is dus grondig bedorven. Het doorgaande verkeer moest ruim baan krijgen. Over
het nieuwe profiel heeft niemand diep nagedacht, meer dan een enorme plak asfalt is het niet. Maar er
resteert nog één troost. De negentiende-eeuwse gevelwanden staan er nog. Maar dat zal niet lang meer
duren.
Tenslotte is ook de stadsvernieuwing door deze eens zo mooie straat geraasd. Ik wil niet beweren dat
de Wijttenbachstraat een soort Avenue de l’Opérà was. Maar een zekere stilistische eenheid gaf toch
rust aan de straat. Ook die bescheiden grandeur is nu verdwenen. Men heeft gelukkig weer bomen
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geplant, die hopelijk eens groot worden. Maar
voorlopig is het resulterende straatbeeld een
magistraal stedenbouwkundig ongeluk.
De Wijttenbachstraat is helaas karakteristiek
voor de stadsvernieuwing in de negentiendeeeuwse ring. Het oordeel over alle goede
bedoelingen van de volkshuisvesters is negatief.
Kritische huurders willen niet wonen in
stadsvernieuwingsarchitectuur en de
prijsontwikkeling op de onroerend goed markt is
beroerd. Dat is geheel anders in de Pijp, tot voor
kort de ergste achterbuurt van de negentiendeeeuwse volkswijken. Daar is juist betrekkelijk
weinig nieuwbouw verrezen. De krotten staan er nog, nette Amsterdammers wilden daar dertig jaar
geleden niet dood gevonden worden. Maar anno 2010 wordt juist de Pijp liefkozend aangeduid als het
Quartier Latin van Amsterdam en de ooit zo verfoeide revolutiebouw brengt per vierkante meter
beduidend meer op dan de woningbouw uit de jaren zeventig en tachtig.
Het Amsterdamse woningbouwbeleid berust nog steeds op een saneringsideaal dat ruim honderd jaar
geleden werd geformuleerd in de Woningwet. De eeuw van de volkswoningbouw ligt nu achter ons en
in een meer eigentijdse visie op de stad zou ook eens nagedacht moeten worden over de vraag wat
eigenlijk een aantrekkelijk woonmilieu is. De domme fouten die zijn gemaakt op Uilenburg,
Kattenburg en Wittenburg worden nu met doldrieste overmoed herhaald in de Westelijke Tuinsteden.
Maar denkt u nou heus dat hoog opgeleide Amerikanen naar Amsterdam komen om in dit soort torens
te wonen?
Ik denk het niet. Toch is dit het woningtype dat in
enorme aantallen gerealiseerd wordt.

Tot slot van deze treurige reeks stedenbouwkundige vergissingen laat ik u de meest recente plannen
voor Amsterdam West zien.
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Dit is het oudste en meest oostelijke deel van
Tuinstad Slotermeer, gerealiseerd in de vroege jaren vijftig. Slotermeer was nog een experiment, alles
aan deze woonwijk is bijzonder. De planmatige opzet, de verkaveling, de groenstructuur enzovoort.
Hier zijn de stedenbouwkundige idealen van de Moderne Beweging voor het eerst in Amsterdam tot
volle ontplooiing gekomen. Toch zijn de volkshuisvesters vastberaden om ook dit harmonische geheel
te transformeren tot een typologische en architectonische chaos. De legenda zijn slecht leesbaar maar
voorspellen niet veel goeds.
Hier nog een detail, de zogenoemde Couperusbuurt, die dus vrijwel geheel van de kaart wordt
geveegd. Wat paars is moet weg. Je zou haast denken dat het een geheime fabriek is, waar
massavernietigingswapens worden
geproduceerd.
Maar het is, zoals mijn laatste
lantaarnplaatje laat zien: een vriendelijk
laagbouwmilieu. Dit zijn geen krotten en
Amsterdammers wonen er graag. De
omgeving is ook niet ongezond voor
kinderen, integendeel. Toch is men van
plan om hier nieuwbouw te realiseren met
zes tot acht bouwlagen. Alsof we op IJburg
nog niet genoeg van zulke blokken hebben.
Het doet me echt heel erg denken aan de
ramp die zich op Wittenburg heeft
voltrokken. Uiteindelijk zal niemand beter
worden van deze vorm van
stedenbouwkundige terreur.
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Dan rest mij nog de taak om het College van Bestuur te danken voor het in mij gestelde vertrouwen,
en natuurlijk de Gemeente Amsterdam die mij zo ruimhartig uitleent aan het academisch onderwijs.
Dames en heren, twee dagen geleden ben ik zestig geworden. Tegen die tijd ben je honderden mensen
dank verschuldigd, familie, vrienden en collega’s. Veel dank aan allen.
Bert ter Schegget heeft mij op de Sociale Academie in Driebergen twee essentiële dingen geleerd,
namelijk lezen en nadenken. Pieter Singelenberg heeft mij in Utrecht duidelijk gemaakt dat de
geschiedenis van de bouwkunst een prachtig vak is. Beide heren leven niet meer. Het is Manfred
Bock, mijn Amsterdamse promotor, op wonderbaarlijke wijze gelukt om een serieus proefschrift uit
mijn handen te krijgen.
Tot slot Sarah !!

Veel dank natuurlijk ook voor uw belangstelling en aanwezigheid.
Ik heb gezegd.
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