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Over het al ledaagse 
Vorm en betekenis van enkele 
naoorlogse stedebouwkundige 
ensembles 

De tegenwoordige mensch wil werkelijkheid, ook wanneer zij lelijk is. 
Cornel is van Eesteren1 

De Schoonheid. Evenmin als het leven sterft de schoonheid. De zeewind 
waait door onze lelijke kustplaatsen. Het zachte licht koestert onze ont-
luisterde landschappen. Ochtend- en avondhemel gloren achter de rom-
melige silhouetten onzer steden en dorpen. Wolken- en sterrenluchten 
koepelen boven draden, palen, antennes en hekken. Het weidegroen, de 
voor- en najaarstinten en de glans van het water, zij zijn dezelfde als in 
de dagen toen Holland zijn grootste schoonheden schiep. (...) Wanneer 
zal het schone werk onzer handen en hoofden weer als vroeger de 
schakel zijn tussen ons en al die pracht? Wanneer zal Nederland - ont-
worsteld aan eigen lelijkheid - zichzelf in innerlijke vrijheid en schoon-
heid hervinden? Zou ons aller liefde voor wat geweest is zo groot zijn, 
wanneer wij er niet de zekerheid in zagen, dat het verlorene in nieuwe 
gedaante kan worden herwonnen? 

Van Ti jen & Maaskant , Br inkman & Van den Broek 2 

Onlangs is er een pracht ig fotoboek over Ams te rda m verschenen, 
Aarsman's Amsterdam.3 De stadsbeelden van de fotograaf Hans 
Aarsman onderscheiden zich nadrukkeli jk van de retor ische archi tec-
tuurfotografie, die momenteel zo in zwang is. Zijn foto 's zijn geen 
sfeervolle schemeropnames waarin de donkere nacht de project ie van 
duistere verlangens mogeli jk maakt, noch del icate detai lopnames 
waarin met behulp van zwart -wi t fotograf ie een hermet isch univer-
sum wordt geconstrueerd. De foto 's van Aarsman doen in eerste 
instantie aan als een reeks ter loopse indrukken, vergeli jkbaar met de 
beelden die men zelf haast ongemerkt opdoet als men zich wi l lekeurig 
door de stad beweegt: beelden die niet d irect in het oog springen, 
waarover je niet d irect een mening hebt, maar die wel de fei te l i jkheid 
van de hedendaagse stad uitmaken. Daarbij is het gehele 's tadsland-
schap', zowel centrum als periferie, evenwaardig in beeld gebracht. 
Natuurli jk heeft Aarsman zijn foto 's nauwkeur ig gecomponeerd. 
Dankbaar maakt hij bi jvoorbeeld gebruik van de grijze Hol landse 
luchten, die het gehele beeld onderdompelen in een egal iserende 
bel ichting. Zijn foto 's zijn panoramisch, zonder een pictorale anek-
dote of dominant waaraan het oog zich zou kunnen hechten. 
Daarmee maakt hij de blik van de beschouwer vrij om zijn al ledaagse 
indrukken opnieuw onder ogen te zien: onverschi l l ig, onrustbarend en 
met een eigen schoonheid. 

Een van de foto's, 'Bul lewijk' , toont een provisor ische parkeer-
plaats op een verlaten vlakte aan de rand van de stad. De parkeer-
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plaats is half vol. Uit de plaats van de auto's en de her en der neerge-
legde bielzen is de ratio van de parkeerplaats afleesbaar: de maten, 
de capaci tei t en de r icht ing van de voornaamste bestemmingen, 
ergens onder het beeldvlak van de foto. Deze foto vertoont f rappante 
overeenkomsten met een beeld van een voetbalveld op een lege zand-
vlakte dat Cornel ls van Eesteren in de jaren tw in t ig gebruikte t i jdens 
zijn lezingen over stedebouw. Van Eesterens commentaar bij het 
voetbalveld luidde: Een der elementen van het moderne stadsplan die 
volledig begrepen moeten zijn om juist te kunnen worden gesitueerd,4 In 
zekere zin vormt dit c i taat de kern van het s tedebouwkundig denken 
van Van Eesteren. De stad bestaat uit min of meer funct ionee l 
bepaalde elementen, die naar hun aard een eigen vorm hebben. 
Bedrijfsterreinen hebben immers een andere ratio dan bi jvoorbeeld 
spoorwegen of begraafplaatsen. In het stadsplan zijn deze elementen, 
als waren het ready-mades, bi jeengebracht in een composi t ie, die niet 
is onderworpen aan een vooropgezette beeldregie. De elementen 
spreken voor zich. A l thans , dat was het idee. 

Dit art ikel gaat over 'vanzelfsprekendheid' en de wijze waarop die 
notie doorwerkt in een aantal naoorlogse stedebouwkundige ensem-
bles, die nadrukkeli jk tot de vaak zo verguisde t radi t ie van de moderne 
stedebouw behoren: Nagele, Pendrecht, Buikslotermeer, Bi j lmermeer 
en Ommoord. A l deze ensembles hebben met elkaar gemeen dat zij, 
onder de condi t ies van de wederopbouw en een gecentral iseerd 
volkshuisvest ingsbeleid, min of meer uit één hand en als één project 
zijn ontworpen, waarbi j s tedebouwkundig plan, a rch i tec ton ische uit-
werking en beplant ing nauw met elkaar samenhangen. De wijze 
waarop dat gebeurde is echter niet terug te voeren op die condi t ies 
alleen, noch op de schaalvergrot ing die gedurende deze periode in 
het bouwbedri j f optrad. Minstens zo interessant is de ontwikkel ing 
van denkbeelden en modellen voor deze ensembles, waarbi j met name 
twee kwesties van belang zijn: de status van de open ruimte en de 
'beeldloze' archi tectuur . 5 In dat opzicht zijn de ensembles internat io-
naal gezien uniek. 

S t a t u s van de open ruimte 
Rietveld vat in een toe l icht ing op het plan voor Nagele (1948-1953) de 
bedoeling van de ontwerpers kort maar kracht ig samen als hij stel t : 
Getracht is het mechaniek van een dorp beeldend te gebruiken en 
bewust te maken hoe een dorp in elkaar zit.6 In het plan is de hand van 
Van Eesteren duideli jk te herkennen. Uit het programma voor het 
kleine landarbeidersdorp is een keur aan stedebouwkundige elemen-
ten afgeleid, die in een nauwkeurige compos i t ie bi jeengebracht zijn. 
De composi t ie reguleert de betrekkingen tussen de elementen en 
verankert het dorp in de s t ruc tuur van de polder. Een betekenisvol 
moment is de kruis ing tussen de doorgaande weg en de lange polder-
sloot, waar vrijwel alle elementen samenkomen en waar bovendien het 
verenigingsgebouw is gesi tueerd. Terzi jde van di t punt ligt een grote 
open ruimte met daaromheen de woningen. Deze twee elementen, het 
centrum en het woongebied, bleken t i jdens de p lanvorming het minst 
'vanzelfsprekend' te zijn, getuige de verschi l lende varianten.7 

Dat is niet zo verwonderl i jk. Een woongebied en zeker zoiets als een 
centrum zijn 'weke' funct ies vergeleken met bi jvoorbeeld een 
autoweg. De ratio van deze elementen is veel moeil i jker op voorhand 
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te herleiden tot een eenduidige vorm. Hoogui t is er iets te zeggen 
over de ingrediënten, die min of meer typo log isch bepaald kunnen 
zijn: een rij eengezinswoningen, een kerk, een school. Maar als de 
hoedanigheid van de ingrediënten ook nog op losse schroeven wordt 
gezet, dan verdwi jnt ieder houvast. Zo ver zijn we voorlopig echter 
nog niet. 

De kiem van het gebrek aan 'vanzelfsprekendheid' l igt in de eman-
cipat ie van de massawoningbouw als zelfstandige arch i tec ton ische 
opgave. Door de ins t i tu t iona l iser ing van de condi t ies waaronder 
grote hoeveelheden kleine en goedkope woningen tot stand kwamen 
(s t icht ing van woningbouwverenig ingen, wetgeving, subsidieregel in-
gen enzovoort), werd een bom gelegd onder de scheid ing tussen ste-
debouw en arch i tec tuur die in de negentiende eeuw gangbaar was.8 

De spr ingstof was de status van de open ruimte, die deel u i tmaakt 
van de verzameling woningen. St r ik t genomen behoort die open 
ruimte tot het project, zoals een hof bij een gebouw, en zou dus 
privaat zijn. Ingewikkeld wordt het echter als de private part i j ten dele 
samenvalt met het openbare l ichaam door de overlap van de ins t i tu-
t ionele kaders. Wat onts tond was een arch i tec ton ische stedebouw, 
een stedebouwkundige arch i tec tuur , bi jvoorbeeld Berlages Ams te r -
dam-Zuid of de tu indorpen aan de andere kant van het IJ.9 In beide 
gevallen vond een kolonial isat ie van de open ruimte plaats. Zowel het 
onbestemde binnenterrein als de anonieme straat uit de negentiende-
eeuwse specula t iebouw werden geact iveerd ten dienste van het 
wonen en een verondersteld gemeenschappel i jk leven, een soort 
centrum. De prijs daarvoor was het verl ies van 'vanzelfsprekendheid' 
van ju ist die t radi t ionele s tedebouwkundige ruimten als straat, 
binnenterrein, plein enzovoort! 

Bernardo Secchi legt de vinger op de zere plek, als hij voorstel t 
om de Moderne Beweging te her interpreteren als een nauwgezette 
exploratie van een nieuw ruimtegebruik en te begri jpen hoe de ruimte 
'tussen de dingen' is ontworpen, gevuld met functies, rolpatronen en 
betekenissen; hoe er, sinds het negentiende-eeuwse idee van stedelijke 
continuïteit had afgedaan, een idee ontstond van relaties: tussen herha-
ling en verschil en hun betekenis, tussen interieur en exterieur, tussen 
gesloten en open, tussen publiek en privaat, tussen individu en collectief 
en hun respectievelijke rollen. Dit alles bracht een nieuw vocabulaire, een 
nieuwe grammatica en syntaxis voor ruimten in woongebieden voort; 
hier werd getracht een nieuw idee van het sociale te ontwikkelen.10 

De vorm en betekenis van het wonen en het centrum, niet voor 
niets zijn d i t de vragen die voortdurend terugkomen en bi jvoorbeeld 
ook de naoorlogse congressen van de C I A M beheersen. In zekere zin 
zijn de voornaamste hypotheses voor een nieuw ruimtegebruik in het 
interbel lum ontwikkeld. Het wonen, dat wil zeggen het woningtype en 
de verkavel ingsvorm, wordt geïdenti f iceerd met het sociale, het leven 
van al ledag dat een plaats moet hebben. Zo is bi jvoorbeeld de com-
posi t ie van Westhausen (Frankfurt, 1929) gest ructureerd door een 
mathematiek van privé-tuinen, toegangspaden, droogrekken, vui lnis-
verzamelplaatsen, zandbakken enzovoort. Ten aanzien van het 
centrum vindt een verbinding plaats tussen col lect ieve voorzieningen 
op het vlak van educat ie en gemeenschapsvorming en die op het vlak 
van recreatie en ontspanning. Zo zijn bi jvoorbeeld de scholen in 
Westhausen, Praunheim en Römerstadt (Frankfurt, 1925-1931) aan of 
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in het Nidda-dai gesi tueerd, een grote open ruimte die gedacht was 
als een 'volkspark' met natuurgebieden, strandbaden, sport terre inen, 
volkstuinen en tuinderi jen. De verbinding tussen col lect ieve en recre-
atieve voorzieningen is van eminent belang, omdat daarmee de centra 
in de periferie een eigen gestal te krijgen ten opzichte van de histor i-
sche kern. De wijken rond het Nidda-dal hebben dan ook geen 
'pleinen' als concentrat iepunten van het openbare leven en centrum 
van de composi t ie. Er vindt als het ware een schaalvergrot ing plaats 
waarin het gehele woongebied de begrenzing vormt van een nieuw 
soort plein, het volkspark. Ook in het Algemeen Ui tbre id ingsplan van 
Ams te rdam (afgekort AUP; 1935) werd ui tgegaan van een dergeli jk 
ruimtegebruik, waarin het wonen de rand is van grote groene centra.11 

Het ruimtegebruik is nauw verbonden met de grondexploi tat ie. Dit 
is de achi l leshiel van de moderne stedebouw. De eis om tot een slui-
tende grondexploi tat ie te komen is van grote invloed op de te realise-
ren woningdichthe id en daarmee op de aard van het wonen: 'hoog' of 
' laag'. Het verschi l in ruimtegebruik bij laagbouw, grondgebonden 
woningen - meestal eengezinswoningen, of hoogbouw, gestapelde 
bouw tot vier lagen, is evident en ingri jpend. Bij laagbouw is het 
ruimtegebruik over het algemeen geprivat iseerd middels tuinen gren-
zend aan de woningen. Bij gestapelde bouw ligt dat veel minder voor 
de hand en komt de vraag naar de status van de open ruimte preg-
nant naar voren. Hoewel bij s tadsui tbre id ing eengezinswoningen 
vrijwel al t i jd de voorkeur genoten, was vaak toch een f l inke hoeveel-
heid gestapelde bouw noodzakeli jk om de begrot ing rond te krijgen. 
De term 'gemengde bebouwing ' deed zijn intrede.12 

Veld 
Een belangri jke stap in de gedachtenvorming over de wijze waarop de 
gemengde bebouwing tot stand kon komen, werd gezet met de studie 
Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam (1941). De auteurs, W. 
van Tijen en J.H. van den Broek met hun compagnons, presenteerden 
hun studie nadrukkeli jk als een onderzoek naar 'woonverkavel ing' en 
'woningvormen': Zij (de studie) houdt zich als zodanig met twee onder-
werpen bezig: a. situatie, b. woningtypes. Een situatie heeft een zekere 
algemene geldigheid. Zij kan worden verwezenlijkt met elke uitvoering 
van de geprojecteerde bebouwingswijzen. Zij is op zichzelf geheel onaf-
hankelijk van de te benutten woningtypes. Woningtypes op zichzelf zijn 
omgekeerd geheel onafhankelijk van de situatie, waarin zij kunnen 
worden gerealiseerd. Het enige, wat men van situatie en types geza-
menlijk kan zeggen, is dat zij het meest harmonieuze geheel zullen 
vormen, wanneer zij uit één gedachtengang zijn voortgekomen. Van de 
gedachtengang, die uitgangspunt geweest is bij deze studie, kunnen 
enkele punten naar voren worden gebracht. Het besef van diepgaande 
verschillen tussen de bewoners, verschillen in leeftijd, behoeften, 
wensen, voorkeur en verlangens en in sociaal en cultureel peil is een 
dezer punten geweest. Een woonwijk behoort hier geschikt te zijn voor 
arbeiders, daar voor de kleine burger en intellectueel, hier voor het 
gezin, daar voor de alleenwonende; zij moet plaats bieden zowel voor 
het kind als voor de bejaarde en voor de volwassene. (...) Op deze wijze 
kan de natuurlijke innerlijke levendigheid van het gegeven tot uiting 
worden gebracht, wat een rijkdom betekent, die tot dusver maar al te 
vaak door de eenvormigheid der woonvoorzieningen werd verstikt. (...) 
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Verscheidenheid in wezen veroorzake verscheidenheid in vorm, ver-
scheidenheid in bouwhoogte. (...) Voorgestaan wordt hier een oplossing, 
waarbij de woningverschillen, die hun oorzaak in de gezinsvorm vinden, 
tot een zo levendig mogelijk geheel dooreengevlochten zijn. (...) Eerst 
door het tot uitdrukking brengen van de veelzijdigheid der behoeften 
ontstaat die levendigheid, die een menselijker basis is voor een schoon 
stadsbeeld dan een bedachte monumentaliteit,13 

In het bovenstaande citaat komen twee gedachten terug, die 
eerder besproken zijn: de wens om woning en verkaveling in één hand 
te ontwikkelen en de mogel i jkheid om ju ist de verscheidenheid van 
het sociale te laten spreken in een gemengde bebouwing als nieuw 
en 'waaracht ig ' stadsbeeld. In de studie werd de open bebouwings-
wijze uit het interbel lum echter genuanceerd benaderd. Men waar-
deerde, omwil le van een stedel i jke woonwijk, de geslotenheid van het 
bouwblok en de sociale betekenis van de straat.14 Voor de volkswo-
ningbouw werd een verkavel ingsf iguur voorgesteld, die het midden 
houdt tussen st rokenbouw en een gesloten bouwblok. In die verkave-
l ingsfiguur zijn twee rijen etagewoningen, een rij bejaardenwoningen 
en enkele garages zodanig samengebracht, dat er een min of meer 
gesloten randbebouwing ontstaat. Dit n ieuwe 'bouwblok' is om twee 
redenen een gouden greep: het biedt een vorm om de verschi l lende 
elementen st ructureel in een gemengde bebouwing op te nemen en 
kan bovendien dienen als beginterm voor de composi t ie van een 
groter geheel. 

De grote composi tor ische waarde van de nieuwe verkavel ings-
figuur, ook wel 'wooneenheid' of 's tempel ' genoemd, bli jkt uit de 
plannen voor Pendrecht (1948-1953). Opvallend zijn de onnavolgbare 
verschil len in de schi jnbaar wi l lekeurig opeenvolgende verkavelings-
varianten die door Stam-Beese en anderen zijn getekend.15 Dat veran-
derde echter volledig, zodra de wooneenheid in de schetsen opdook. 
De 'weke' composi t ie van de wijk kreeg opeens een ongekende ste-
vigheid door de wijze waarop de wooneenheid als vormmotief is her-
haald. Op zich zijn zowel het vormmotief als de wijze van herhal ing 
arbitrair, maar eenmaal aangenomen en consequent toegepast, 
brengen zij een ordening met een eigen logica voort. In composi to-
risch opzicht ontstaat een cont inu veld, vergeli jkbaar met de doorge-
weven motieven van een Perzisch tapijt. Door de vorm van de herha-
ling verl iest de wooneenheid bovendien haar objectmat ig karakter en 
komt de nadruk te liggen op de verschi l lende open ruimten die door 
spiegeling en r i tmering ontstaan. Deze open ruimten zijn gel i jkmatig 
over het veld verdeeld en verbonden met verschi l lende aspecten van 
het al ledaagse leven: een verkeersstraat, een speelstraat, een binnen-
terrein met gemeenschappel i jke tuin, een singel met winkels enzo-
voort. 

Stam-Beese verwoordde de verbinding van het sociale en de vorm, 
en de esthet ische consequent ies daarvan, als volgt: In eerste instan-
tie werd niet naar een incidentele aesthetische oplossing gestreefd, 
maar de structuur van een maatschappelijke constellatie zelf als vorm-
gevend element gebruikt. (...) Willens en wetens is er dus van afgezien 
om een zinledige wisselvalligheid naar uiterlijke vorm tot stand te 
brengen, er op vertrouwende dat een innerlijke sociale verscheidenheid 
der woongroepen voldoende sterk naar voren zal komen en zich zal 
manifesteren in het gebruik van de woningen en de gemeenschappelijke 
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blok: Verder is er van uitge-
gaan, dat de stedelijke woon-
wijken hun stadskarakter niet 
mogen verbloemen. (...) De 
geprojecteerde verhouding 
tussen openheid en gesloten-
heid zij daarmede in overeen-
stemming. (...) De gesloten-
heid van het bouwblok kan 
dichter worden benaderd dan 
in veel moderne stadsplannen, 
waarbij alleen van het principe 
ener goede oriëntering is uit-
gegaan. Over de straat : Op 
straat leert het kind de maat-
schappij kennen: het gevaar 
(de grote hond, de plagende 
jongen) en de wreedheid (de 
visvrouw) maar ook de kame-
raadschap, het avontuur en 
het sociale medelijden (de 
bedelaar). Hoezeer het gezin 
ook altijd het eerste en de 
straat het tweede element in 
het kinderleven zal behoren te 
zijn, het kind, dat de 'straat' 
niet kent of niet aankan, groeit 
op tot onmaatschappelijkheid. 
Van Ti jen e.a., Woonmogelijk-
heden, a.w., p. 18 resp. 22. 

15 
De versch i l lende var ianten 
zi jn onder meer opgenomen 
in Hélène Damen en Anne -
Mie Devolder, Lotte Stam-
Beese 1903-1988, Ro t te rdam, 
1993. 
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tuin, in de activiteiten der bewoners en hun onderlinge verhoudingen, 
zodat hierdoor de ogenschijnlijke gelijkheid en monotonie te niet 
gedaan zal worden. Sterker en bewuster dan bij een tot nu toe gehan-
teerde verkaveling is in het plan Pendrecht de nadruk gelegd op de 
samenhang tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, tussen woning en 
gemeenschappelijk of openbaar groen, tussen woning en straatruimte,16 

Arch i tec ten hadden alt i jd al oog voor de esthet ische eigenschap-
pen van massawoningbouw. De repet i t ie van geli jke elementen werd 
gezien als een st i j lvormende kracht voor een nieuw stadsbeeld, dat 
de plur i formite i t in de verschi jn ingsvorm van de negent iende-eeuwse 
stad zou kunnen overst i jgen. Uit het ci taat van Stam-Beese spreekt 
eveneens een dergeli jk es thet isch bewustzi jn, maar eerder dan de 
'posit ieve', representat ieve mogeli jkheden te benadrukken, worden 
'negatieve' kenmerken als geli jkheid en monotomie genoemd. De her-
haling dient er niet toe om een monumentaal stadsbeeld te constru-
eren, maar ju is t om dat stadsbeeld te neutral iseren in een soort 
'negatieve' st i j l . De taal van het beeld was besmet, en bovendien te 
vaak gebruikt om de werkel i jkheid te verhullen.17 A l s es thet isch 
procédé is dat vergeli jkbaar met bi jvoorbeeld het werk van Andy 
Warhol, waarin de pictorale en anekdot ische kwal i te i t van het enkele 
beeld door strenge herhal ing vervaagt tot een nieuw, 'voorstel l ings-
loos' beeld.18 Ook was er af f in i te i t met de concrete kunst van bijvoor-
beeld R.P. Lohse, waarin de pictorale elementen geen representat ieve 
betekenis hebben, maar een rol spelen in de st ructure le ordening van 
het beeld.19 De concrete, 'beeldloze' a rch i tec tuur van Pendrecht, 
maar ook die van Nagele, Buiksiotermeer, Bi j lmermeer of Ommoord, 
is niets meer dan het zinnebeeld van zichzelf. De 'taal' van deze 
archi tectuur wordt ervaren in het dageli jks gebruik, met name dat van 
de open ruimte. De verscheidenheid ontstaat als het ware vanzelf 
door het vergli jden van de dag, de wolkenluchten en sterrenhemels, 
de wissel ing van de seizoenen. Vanuit di t perspect ief is ook de posi-
tieve houding ten aanzien van de grootschal ige, geïndustr ia l iseerde 
bouw van Ommoord of de Bij lmer te begri jpen. De bouworde, inherent 
aan deze produkten, levert automat isch een neutrale esthet iek op.20 

16 
Lot te S tam-Beese, 'Aan teke -
n ing bij het u i tb re id ingsp lan 
Pendrecht ' , in: Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting en Stede-
bouw 10 (1953), p. 122. 

17 
De ervar ing van de oor log 
ve rs te rk te het besef dat de 
moderne a r ch i t ec tuu r tot dan 
toe nog geen an twoo rd had 
gegeven op de behoe f te aan 
beelden of symbolen van een 
open, democra t i sche samen-
leving. Monumenta le repre-
senta t ie werd afgewezen, de 
d ingen moes ten zelf d i rec t to t 
bee ld ing worden gebracht . 
Over igens laat deze 'nega-
t ieve' s t i j l , net zo min als de 
Ber lag iaanse s tadses the t iek , 
p lu r i f o rm i te i t in de versch i j -
n ingsvorm toe. Ook de real i-
sat ie van Pendrecht werd 
gereg isseerd door middel van 
een permanente ' commiss ie -
Pendrecht ' , bes taande uit 
ve r tegenwoord igers van de 
bet rokken d iensten (waaron-
der We ls tands toez ich t ) , 
opdrach tgevers en a rch i t ec -
ten. 

18 
De door Jan de Heer 
beschreven s i tua t ie loze 
s tud ies van Rietveld zi jn voor 
mi j de meest kracht ige voor-
beelden van een dergel i jk 
'neut raa l ' s tadsbeeld. Jan de 
Heer, 'He t rad van Rietveld ' , 
in: Ko Jacobs en Lutger Smi t 
(red.), De ideale stad. Ideaal-
plannen voor de stad Utrecht 
1664-1988, Utrecht , 1988, 
pp. 115-134, en OASE, 1989, 
nr. 23, pp. 10-21. 

19 
A l d o van Eyck p laa ts te bij-
voorbeeld het werk van Lohse 
naast de s tud ies van De 
Opbouw: Op zoek naar de 
verdere grondbeginselen van 
een nieuwe vormtaal heeft 
Lohse de beeldende betekenis 
van het aantal ontdekt, in: 

Forum, 1952, nr. 6/7, p. 186. 
Lohse zag eerder, bij het 
C l A M - c o n g r e s in Bergamo 
(1949), al ve rwan tschappen 
met het werk van De 
Opbouw. Zie voor een nadere 
beschouw ing van de not ie 
'concreet ' de d i sse r ta t i e van 
Hans Frei, Konkrete Architek-
tur. Über Max Bill als Archi-
tekt, Baden, 1991. 

20 
Vgl . F.J. van Gooi , ir. E.J. 
Je l les en D. Slebos, 'Grond-
s lagen voor een coörd ine-
rende superv is ie bij de real i-
ser ing van de Zu idoos te l i j ke 
s tadsu i t b re id i ng van A m s t e r -
dam' (1965), opgenomen in de 
d i sse r ta t i e van Maar ten 
Mentzel , Bijlmermeer als 
grensverleggend ideaal, Del f t , 
1989. In d i t boek s taat ook de 

volgende opmerk ing van Riet-
veld aangaande geïndust r ia l i -
seerde hoogbouw: Wie maakt 
nou die combinaties van tien-
duizend woningen. Geen 
gemeente doet het. En denk 
maar niet dat het eentonig zou 
worden, at die eendere huizen. 
Juist door de regelmaat zou 
het heel mooi zijn. (p. 118) 
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Centrum 
Hoe zit het nu met het centrum? In Nagele is d i t een grote open 
ruimte, omringd door een woongebied. Deze centrale ruimte, die al in 
de eerste schetsen opdook, was aanvankeli jk gevuld met gebouwen 
voor voorzieningen, sport terre inen, boomgroepen enzovoort. In de 
laatste voorstellen is de ruimte leeg. Niet alleen was een deel van de 
voorzieningen inmiddels elders gesi tueerd, ook de overgebleven 
scholen en kerken zijn nu dicht tegen de r ingweg geplaatst . Enkele 
bomenrijen aan de rand begrenzen een ui tgestrekt grasveld, vergeli jk-
baar met de greens in sommige Engelse steden. In die enorme leegte 
ligt de bajonetvormige verspr inging van de poldersloot, waardoor in 
compositorisch opzicht de centrale ruimte van het dorp benadrukt en 
ingeschreven werd in de polder. Met de immer aanwezige hemelkoe-
pel zijn dit de ingrediënten van het centrum: grasveld, poldersloot en 
wolkenlucht. Doodgewone elementen, die door hun setting een haast 
metafysische betekenis krijgen, een soort t ranscendent ie van het 
alledaagse - maar natuurl i jk u i terst kwetsbaar.21 

Hoewel Pendrecht in vele opzichten onvergeli jkbaar is met 
Nagele, zijn er ten aanzien van de relat ie tussen het wonen en het 
centrum en de aard van dat centrum opmerkel i jke overeenkomsten. 
Ook in Pendrecht is het wonen als het ware om het centrum heen 
geplooid en bestaat het centrum uit al ledaagse elementen als sloten, 
wegen, groenstroken en een wi jdlopig plein die met enkele hoge 
woongebouwen in een nauwkeurige composi t ie zijn samengebracht. 
Opvallend in die composi t ie is dat de T van onts lu i t ingswegen ver-
schoven ligt ten opzichte van het kruis van sloten en dat het plein 
daar precies tussen ligt. Het plein ligt ook precies tussen de twee 
groenstroken. De noordeli jke groenstrook met voorzieningen legt de 
verbinding met de stad; de zuideli jke, die aanvankeli jk open was 
gedacht, laat het idee van het 'ongerepte' landschap tot diep in de 
wijk binnendringen. Het plein is dus het brandpunt van de composi t ie , 
een soort condensat iepunt waar de stad overgaat in het landschap: 
vóór het plein de steedse drukte van verkeer en voorzieningen, achter 
het plein de landeli jke rust van de singels. In die zin is het arch i tec to-
nisch motief van de composi t ie van het centrum zonder meer klassiek 
te noemen. In een stadsas l igt een grote open ruimte in relat ie tot het 
landschap. De verbreding van het plein langs het water versterkt 
slechts het karakter van een 'balkon op het landschap'. Hoewel een 
dergelijk arch i tectonisch motief een lange t radi t ie kent, is de vormge-
ving ervan in Pendrecht geenszins monumentaal. Eerder ligt het 
motief besloten in de s t ructuur van de onderl inge betrekkingen van 
de samenstellende elementen. Daardoor is de betekenis ervan mis-
schien in eerste instant ie minder zichtbaar; zoals de naam van het 
plein, Plein 1953, pas in tweede instant ie (als men zich real iseert dat 
alle andere straatnamen verwijzen naar dorpen in Zeeland) herinnert 
aan de verschrikkingen van de Watersnoodramp.2 2 

Zowel het wijdlopige plein in Pendrecht als het lege grasveld in 
Nagele zijn programmaloos. Van Eesteren stelde dat het grasveld de 
mogelijkheid bood om rond te slenteren, met de handen in de zakken, 
en te doen wat men wil. Stam-Beese schreef dat de ruime afmeting 
van het plein een gebruik voor alle mogelijke doeleinden waarborgt.23 

De vraag naar de betekenis van het centrum kwam uitvoerig aan de 
orde op het achtste C lAM-congres (1951), dat de veelzeggende t i te l 

21 
De lege ruimte werd al snel 
gevuld. Ti jdens de ui tvoer ing 
zijn de gebouwen midden op 
het grasveld ges i tueerd en in 
de loop der t i jd is er een 
wi ldgroei van beplant ing 
ontstaan. Daarnaast is ook 
geprobeerd om de mentale 
leegte te vullen, onder meer 
door de p laats ing van een 
soort hunebed. Bovendien 
was men er als de kippen bij 
om, door middel van een ver-
geli jking met de Dam en de 
markt van Delf t , aannemeli jk 
te maken dat de ruimte ' te 
groot ' was (ui teraard, zou ik 
zeggen). Soortgel i jke grasvel-
den, hoewel heel anders van 
schaal, tref je aan in de hoven 
van de 'col leges' in Oxford en 
Cambridge. Deze grasvelden, 
vaak iets opget i ld en al t i jd 
perfect onderhouden, hebben 
voor mij dezelfde kwal i te i t 
van tere, mentale openheid. 

22 
Ook in Pendrecht bleek het 
centrum - dat wil zeggen de 
ruimte - kwetsbaar. Door de 
bebouwing van de zuideli jke 
groenstrook, maar met name 
door de inr icht ing van het 
plein en de s i tuer ing van een 
wi jkgebouw midden op het 
'balkon' is de compos i t ie van 
het centrum vri jwel om zeep 
geholpen. De voorgenomen 
reconst ruct ie van het plein 
zal s lechts de genadeklap 
toedienen. Op basis van win-
ke l techn ische overwegingen 
is onder meer voorgesteld om 
het plein te versmallen. 
Daarmee is het laatste restje 
'nut te loze' ru imte geëlimi-
neerd... 

23 
C. van Eesteren, 'The Core of 
the Vi l lage, Nagele', in: 
J. Tyrwhitt, J.L. Sert en 
E.N. Rogers (red.), The Heart 
of the City: towards the huma-
nisation of urban tife, Londen, 
1952, herdruk Nendeln, 1979, 
p. 109; L. Stam-Beese, 'Pen-
drecht - Rot terdam, een ste-
debouwkundige beschou-
wing' , in: Bouw, 1960, p. 87. 
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kreeg: 'The Heart of the City'. Ernesto Rogers, een van de redacteu-
ren van de congrespubl ikat ie, bracht het idee van het centrum als 
volgt onder woorden: Het Hart kan niet het zakencentrum zijn, zoals in 
kapitalistische organisaties, noch de fabriek, symbool van een proletari-
sche samenleving. Het Hart van de stad moet het centrum zijn van meer 
extensieve menselijke relaties: conversatie, discussie, het winkelen, 
flirten, flaneren, en het onbetaalbare 'dolce far niente' in zijn beste bete-
kenis,24 De global i te i t van de ongeprogrammeerde 'vrije t i jd ' staat in 
opmerkelijk contrast met de programmat ische bepaaldheid van de 
volksparken in Frankfurt of de groengebieden in het AUP.2 5 Wat 
echter constant bli j f t in de gedachtenvorming over het centrum, is de 
associatie met het landschap. Het landschap van het centrum (core) is 
in essentie een openbaar (civic) landschap. Het is een plaats waar de 
uitdrukking van de burgerlijke openbaarheid haar hoogtepunt vindt. Dit 
openbare landschap is een voortbrengsel van de mens en als zodanig 
tegengesteld aan het natuurlijke landschap. In sommige gevallen 
kunnen natuurlijke elementen, zelfs bomen, misplaatst zijn. Dat 'open-
bare landschap' zou autovri j en een helder en scherp omlijnd ruimtelijk 
ontwerp moeten zijn 26 

Men ziet het achtste C lAM-congres vaak als oms lagpunt in de 
denkbeelden over de rol van het sociale. In vele voordrachten maakte 
een deductieve betoogtrant plaats voor een inductieve. Het lege 
centrum was bij u i ts tek een veld voor projectie. De toeschouwer zou 
tot part ic ipat ie moeten worden gest imuleerd, om zo in de (spontane) 
actie zijn eigen ident i te i t èn die van de gemeenschap te verwerkeli j -
ken. Soortgel i jke ideeën werden ook door kunstenaarsgroepen als de 
Lettr is t ische Internat ionale, de Internat ionale Beweging voor een 
Imagin is t isch Bauhaus en de Internat ionale S i tuat ion is ten ontwik-
keld, en zijn elders ui tvoerig beschreven.27 Los van alle bevlogen reto-
riek is de kwestie in a rch i tec ton isch opzicht eigenli jk pijnli jk eenvou-
dig. In de moderne, democrat ische welvaar tsstaat bleek het sociale 
zo moeilijk algemeen gesteld te kunnen worden, dat het s lechts in 
zeer globale termen te verbinden is met een (stede)bouwkundige 
structuur. De grondslag voor een betekenisvol le ordening werd 
daarmee gereduceerd tot de extreme polar i te i t privaat - col lect ief . 
En toch moest er gebouwd worden. 

Veld èn centrum 
In de loop van de jaren v i j f t ig groeide het onbehagen over de 
gemengde bebouwing en met name over de obl igate port iek-etagewo-
ningen in blokken van drie of vier bouwlagen. Zowel de verkavelings-
vorm als het woningtype zelf werd radicaal ter d iscussie gesteld. 
Van belang was het rapport van de Commiss ie Hoogbouw-Laag-
bouw, Laag of hoog bouwen en wonen? De keuze van de woonvorm 
naar het aantal bouwlagen (1961).28 Mede onder invloed van een 
strenge overdenking van de eerder genoemde polar i te i t privaat - col-
lectief, achtte men 'hal fs lacht ige' oplossingen, zoals het meergezins-
huis, ongepast. Goed geout i l leerde hoogbouw met ruime woningen, 
onbelemmerd ui tz icht en gemeenschappel i jke voorzieningen of pat io-
woningen met opt imale privacy leken meer recht te doen aan de 
eigentijdse omstandigheden en genoten dan ook warme belangste l -
ling, Daarnaast waren ju is t de condi t ies van het meergezinshuis -
een behoorli jke d ichtheid en een concrete spanning tussen individu 

24 
E.N. Rogers, 'The Hear t : 
Human Prob lems of C i t ies ' , 
in: Ty rwh i t t e.a. (red.), The 
Heart of the City, a.w., p. 73. 
Op het congres werden het 
p lan voor Nagele en de 
tweede O p b o u w - s t u d i e naar 
Pendrecht gepresenteerd . 
Opval lend is dat na d i t 
congres het cen t rum in 
Nagele pas echt leeg r a a k t -
a l thans in de plannen. 

25 
De p rog rammat i sche bepa-
l ing maakt de open ru imte 
minder kwetsbaar . T o c h is de 
's terks te ' open ru imte in het 
A U P niet p rog rammat i sch 
bepaald, maar gewoon ontoe-
gankel i jk : de S lo terp las . 
Daarmee is het gehele 
prob leem van ru imtegebru ik , 
onderhoud en beheer onder 
con t ro le gebracht . Een p ikant , 
maar niet onbe langr i jk detai l 
is over igens dat de centra 
van de in d i t a r t i ke l behan-
delde ensembles in het 
midden l iggen - en niet aan 
de rand, zoals in Frankfur t het 
geval is. De open ru imten 
tussen de wi jken zi jn dan 
meesta l onbes temd en 
worden momentee l vaak a ls 
p rob lemat i sch ervaren. 
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J.L. Sert , ' D i s c u s s i o n s on 
Ital ian Piazzas' , en 
S. Giedion, 'The Hear t of 
the C i t y - a summing up' , in: 
Ty rwh i t t e.a. (red.), The Heart 
of the City, a.w., p. 77 resp. 
pp. 159-163. 

27 
Erik Ter louw, 'Le musée 
imagina i re ' , OASE, 1990, 
nr. 26/27, pp. 6-25. 
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De c o m m i s s i e - H o o g b o u w -
Laagbouw werd op aandr in-
gen van de m in i s te r van 
Wede ropbouw en Vo lkshu is -
ves t ing door het Neder lands 
I ns t i t uu t voor Vo lkshu isves -
t i ng en S t e d e b o u w in 1956 
inges te ld en bes tond ui t 33 
p rominen te deskundigen. 
Mentzel bespreekt d i t rappor t 
in re lat ie tot de wo rd ingsge-
sch ieden is van de Bi j lmer-
meer. Mentzel , Bijlmermeer, 
a.w., pp. 93-101. 



en col lect ief - voor jonge arch i tecten, zoals bi jvoorbeeld Piet Blom, 
aanleiding tot talloze experimenten naar 'n ieuwe woonvormen'. In de 
resultaten van deze experimenten zijn woning en verkaveling zo 
onlosmakeli jk samengebracht, dat iedere typologische bepal ing als 
het ware overstegen is. Deze experimenten hadden echter nauwel i jks 
effect op de plannen voor Buikslotermeer, de Bij lmer of Ommoord. 
Veeleer speelden zij een rol in de reactie daarop.29 

Een experiment werd ook nadrukkeli jk nagestreefd bij de studie-
opdracht voor de woonwijk Buikslotermeer (1963), die in meerdere 
opzichten gezien kan worden als opmaat voor de Bij lmer.30 Naast het 
inmiddels bekende pleidooi voor de samenhang tussen arch i tec tuur 
en stedebouw, was de Buiks lotermeerstudie vooral gericht op de 
integrat ie van de verschi l lende aspecten van het wonen: de privacy 
van de woning, de onts lu i t ingsvorm en de verscheidenheid van de 
'woonsoorten' . De afzonderl i jke ui tdrukking van de verschi l lende 
woningtypen is als het ware geneutral iseerd door ze allemaal op te 
nemen in één bebouwingsvorm. Voor de onts lu i t ing zijn doorlopende 
'galer i js traten' per drie verdiepingen bedacht, die eveneens in de 
bebouwingsvorm zijn opgenomen en die de verschi l lende bouwdelen 
tot één groot complex samenbinden. Dat complex is een regelmatige 
's tedebouwkundige' s t ruc tuur van hofacht ige ruimten. 

De term 'galer i js traat ' is doelbewust gekozen. Terwi j l bij de 
woningen een opt imale privacy voorop stond, werd aan de col lect ieve 
onts lu i t ingss t ruc tuur een openbare betekenis toegekend, nameli jk 
die van een straat. A l s voorbeeld van een dergeli jke onts lu i t ings-
st ructuur werd het blok van Brinkman in Spangen (1919-1921) aange-
haald, maar eigenli jk zou een verwijzing naar Engelse voorbeelden, 
zoals de op het negende C lAM-congres gepresenteerde Golden-
Lane-studies van de Smi thsons (1951-1952) of het toen ju ist gereed-
gekomen Park-Hil l-complex in Sheffield (1957-1965), meer voor de 
hand hebben gelegen. De s t ruc tuur van deze projecten is gebaseerd 
op een soort 'genet ische manipulat ie ' van t radi t ionele typologieën en 
stedeli jke modellen. Op di t procédé is ook een aantal karakter ist ieken 
van het ontwerp voor de Bij lmer gebaseerd. Zo gaven de supervisoren 
aan dat de 'tertiaire autoweg' is omgevormd tot parkeergarage; het 
trottoir langs de tertiaire autoweg is daarvan losgekoppeld en zal een 
nieuwe gestalte dienen te krijgen in de inrichtingen voor het huisvesten 
(afgekort voorlopig IHV). Naast de ' inr icht ingen voor het huisvesten' 
onderscheidde men ' inr icht ingen voor het col lect ief gebruik (afgekort 
voorlopig ICG)'. Met die afkort ingen werd iedere typolog ische bepa-
ling ten aanzien van het wonen en het centrum op losse schroeven 
gezet.31 

Evenals in de aangehaalde Engelse voorbeelden vloeien in het 
plan voor Buikslotermeer woning en verkaveling in fe i te samen tot 
een enkel gebouw. Met het wegvallen van de 'bemiddelende' rol van 
de verkaveling tussen woning en open ruimte, krijgt de relat ie van dat 
gebouw tot zijn omgeving een u i ters t globaal karakter, vergeli jkbaar 
met de manier waarop een klooster of een kasteel ongenaakbaar in 
het landschap is gesi tueerd. Daarmee verandert de status van de 
open ruimte. Die is niet langer d i rect verbonden met het wonen, maar 
kan meer globale betekenissen opnemen. De open ruimte in Buikslo-
termeer is ingericht met parkeerplaatsen, gazons en voorzieningen; 
elementen die voorheen min of meer tot het centrum behoorden. 

29 
Het werk van B lom werd door 
de n ieuwe redact ie van 
Forum als veelbe lovende stap 
na de O p b o u w - s t u d i e s gepre-
senteerd . Het 'voorverkave-
len' door de 'stedebouwer' is 
hier overwonnen, ook het plat-
tegrondje van de architect. 
Zodra de onderlinge woonele-
menten binnen de wooneenhe-
den sterker in elkaar overgaan, 
(...) dan wordt de vervanging 
van zowel de 'architectuur' als 
de 'stedebouw' door een beide 
omvattende discipline als cre-
atieve voorwaarde noodzake-
lijk. A l d o van Eyck, 'Het 
verhaal van een andere 
gedachte ' , in: Forum 7 (1959), 
p. 243. 

30 
De s tud ieopdrach t , verst rekt 
aan Bakema, Van Eyck en Van 
Gooi, had als expl ic iete doel-
s te l l ing de verstarring in de 
evolutie van de woningbouw 
(te) doorbreken. Bouw, 1963, 
nr. 36, pp. 1162-1164. He t plan 
van Van Gooi is gereal iseerd. 
Zie voor een beschr i j v ing van 
de gang van zaken rond de 
s tud ieopd rach t en de relat ies 
daarvan met de on tw ikke l ing 
van de B i j lmermeer: W o u t e r 
Bo l te en Johan Meijer, Van 
Berlage tot Bijlmer, Ni jmegen, 
1981, pp. 202-217. 

31 
Van Gooi e.a., 'Gronds lagen ' , 
a.w., p. 255. De man ipu la t ie 
van t rad i t i one le typo log ieën 
en s tede l i j ke model len is -
zoals al le gene t i sche manipu-
lat ie - n ie t zonder r is ico 's . 
In de a r ch i t ec tuu r is de reeks 
' co l lec t i v i te i t ' , 'enclave' , 
'openbaarhe id ' , 's tad ' een 
verhoogde r is ico fac tor . Dat 
hangt d i rec t samen met 
ru imtegebru ik , onderhoud 
en beheer. He t blok van 
Br inkman was bi jvoorbeeld 
aanvankel i jk een co l lec t ieve 
enclave in een openbare stad, 
maar zodra de co l lec t i v i te i t 
verdween, s loegen ook daar 
de beheersprob lemen 
genadeloos toe. 



Centrum in beperkte zin verdwenen, schreef Van Eyck op een van zijn 
schetsen, en op een andere schets is te zien hoe het centrum als het 
ware ui tgesmeerd is over het gehele grondvlak van de wijk.32 

A ls antwoord op de gewijzigde inzichten voltrokken zich in de 
jaren zestig dus twee ingri jpende t ransformat ies ten aanzien van het 
wonen en het centrum: de neutral iser ing van het wonen en de ver-
smelt ing van het wonen met het centrum. Het resultaat van deze 
t ransformat ies bli j f t echter binnen het hypothet isch frame, dat aan 
het begin van het art ikel is gesuggereerd: de ident i f icat ie van het 
wonen met het sociale en de associat ie van het centrum met col lec-
tieve en recreatieve voorzieningen. De veranderingen in de opvat t ing 
daarvan - van gedif ferent ieerd naar 'vrij', van specifiek naar globaal -
zijn wel iswaar van grote invloed op het ui teindel i jke resultaat, maar 
in composi tor isch opzicht zijn de voorgestelde modellen opmerkel i jk 
constant. De composi t ies blijven gebaseerd op de contrasten in de 
ruimtel i jke karakter ist iek van de verschi l lende woonvormen. Zowel in 
Ommoord als in de Bij lmer vormt een textuur van laagbouw de rand 
van een duideli jk bepaald, groen en autovri j middengebied, waarin de 
hoogbouw is gesi tueerd. Dat middengebied is een openbaar land-
schap; echter niet de verst i lde subl imat ie van het al ledaagse zoals in 
Nagele, maar een somt i jds ruige wi ldernis waarin de werkel i jkheid 
zich in al haar gedaantes kan manifesteren.3 3 

32 
Vgl . Endry van Velzen, 'De 
paral le l le stad, aspec ten van 
het s t edebouwkund ig werk 
van A l d o van Eyck', in: OASE, 
1990, nr. 26/27, pp. 46-63. De 
vermeng ing van het wonen en 
het cen t rum is nauw verbon-
den met het begr ip 'habi ta t ' , 
dat s tond voor de to ta le ac t i -
ver ing van het wonen. De 
woeker ing van 'habi ta t ' op 
het negende en t iende C I A M -
congres maakte deze organ i -
sat ie u i te indel i jk onbewoon-
baar. 

33 
Over igens zijn er versch i l len 
tussen het ru imtegebru ik in 
O m m o o r d en dat in de 
Bi j lmer, die ten dele de ver-
schi l len in beheersprob lema-
t iek u i tmaken. In Ommoord is 
het maaiveld inger icht met 
voorz ieningen, parkeerp laat -
sen, grasvelden en een park-
ach t ige bep lan t ing . In de 
Bi j lmer heef t een aanta l van 
deze e lementen een andere 
p laats gekregen (parkeren in 
parkeergarages, verhoogde 
wegen met daaronder voor-
z ieningen), waardoor het 
maaiveld vol ledig 'vri j ' is. 

Maquette Bijlmermeer, 1968 


