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HET VERSLAG 
 
De cursus ABEL 1: kennis van architectuur en stedenbouw bestond uit drie cursusmiddagen en 
aansluitend een excursie. Het verslag van de cursus kan worden beschouwd als een aanvulling op de 
reader en de publicaties die de cursisten aan het begin van de cursus hebben ontvangen. Na een korte 
impressie van de cursusmiddagen en de excursie volgen enkele samenvattingen van inleidingen en 
relevante publicaties van de inleiders. Daar na het verschijnen van de reader nog is besloten extra 
projecten in het programma van de excursie op te nemen is in dit verslag ook aanvullende 
documentatie over deze projecten opgenomen.  
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Donderdag 25 maart: 
Overzicht algemene architectuurgeschiedenis en geschiedenis van de woningbouw 
 
De eerste cursusmiddag was letterlijk en figuurlijk een uitstap in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis. Cilly Jansen - directeur van Architectuur Lokaal - heet de cursisten hartelijk 
welkom. Zij legt kort uit wat Architectuur Lokaal is en wat de cursus gaat inhouden. De eerste 
bijeenkomst vindt plaats in De Zonnehof.  Gerda Brethouwer - stafmedewerker van de Zonnehof 
schetst in het kort de geschiedenis van het paviljoen. In een notendop handelt dit over de 
probleemstelling van de cursus. Brethouwer vertelt over de voorbeeldige samenwerking tussen de 
enthousiaste opdrachtgever - burgemeester Molendijk - en architect Gerrit Rietveld, maar verhaalt ook 
van de politieke en financiële moeilijkheden die de uiteindelijke realisatie van het project met enkele 
jaren hebben vertraagd. Namens de Zonnehof biedt zij de cursisten het boekje Een wandeling langs 
beeldende kunst en architectuur in Kattenbroek aan. 
  
Overzicht architectuur in de twintigste eeuw 
Hans Ibelings begint de cursus met een diashow van de belangrijkste Nederlandse monumenten uit de 
twintigste eeuw. In drie kwartier wandelt hij van de Beurs van Berlage (Amsterdam 1903) tot de 
Kunsthal (Rotterdam 1992). Met korte toelichtingen verduidelijkt hij de beelden. Dit verhaal is 
uitgebreider terug te vinden in zijn boek Nederlandse Architectuur van de 20ste eeuw. Aan het einde 
staat hij kort stil bij het postmodernisme en het supermodernisme - waarop hij in zijn volgende 
inleiding nader zal ingaan – met de vraag welke richting de architectuur en met name de architectuur 
van de woningbouw uit zal gaan. (pag. 9-12) 
 
Geschiedenis van de woningbouw in Nederland 
Noud de Vreeze gaat kort in op de inleiding van Ibelings. De Vreeze wijst erop dat achter de serie 
beelden die Ibelings tijdens zijn college de revue heeft laten passeren een ontwikkeling schuilgaat. Het 
zijn geen losstaande incidenten, het is een reeks, waarop behalve allerlei stilistische discussies ook 
maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn geweest. De Vreeze opent zijn lezing niet met de 
clichébeelden van de overbevolkte steegjes en het behandelen van de befaamde woningwet van 
1902. De oorsprong van de sociale woningbouw is volgens De Vreeze geworteld in de negentiende 
eeuw. Hij begint met beelden van het prachtige Snouck van Loozenhof (Enkhuizen 1898) en citaten 
van de negentiende eeuwse arts Cornel, die halverwege de vorige eeuw al sprak over onderwerpen, 
die uiteindelijk wettelijk werden vastgelegd in de befaamde woningwet van 1902. Hierna volgt in 
vogelvlucht een geschiedenis van de Nederlandse woningbouw. De Vreeze brengt de discussie op 
gang met een dia van een Nederlandse landschap met aan de horizon een rijtje ‘boederettes’ en de 
vraag of dit het gewenste beeld is. (pag.16-34) 
 
Er wordt gegeten in de voormalige Villa Härtel, verbouwd door Ben van Berkel. Een nieuwe eigenaar 
heeft de opzet zodanig gewijzigd, dat het ontwerp al grondig is aangepast. Na de maaltijd is het 
woord aan Paul van Beek. 
 
Staalkaart stedenbouw 
Van Beek neemt de cursisten mee op een denkbeeldige rit met tramlijn 2 in Amsterdam. Op deze rit - 
vanaf Centraal Station via Oud-Zuid, de tuinstadwijken naar Nieuw Sloten – passeert de reiziger 
voorbeelden van vrijwel alle stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Hij 
krijgt hierdoor een prachtig overzicht van de stedenbouwkundige staalkaart. Na dit historisch 
overzicht, probeert Van Beek aan de hand van een straatje in een onbekend dorp, waarin naar zijn 
mening onbewust een zeer geslaagd straatbeeld is ontstaan, hij duidelijk te maken waar hij als 
ontwerper naar op zoek is. Hij richt zijn aandacht voornamelijk op de overgangen tussen publieke en 
private ruimte. In dit straatje hebben deze overgangen volgens Van Beek een prettige natuurlijkheid. 
Dit werkt hij verder uit door zijn toelichting op het inrichtingsplan voor het landgoed De Haverleij in 
Den Bosch (pag.13-15).  
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De cursus komt uiteindelijk abrupt tot een einde als wordt gemeld dat parkeerpolitie op het plein is 
gesignaleerd.  
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donderdag 8 april: 
Hedendaagse ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur en de woningbouw 
Op donderdag 8 april wordt de cursus voortgezet in een recente uitbreidingswijk van Vleuten-De 
Meern, De Tol. Als locatie is gekozen voor het centrale gebouw in de wijk, de schoolwoningen De Lei. 
In dit gebouw is enerzijds gezocht naar een alternatief voor de beruchte schoolketen en anderzijds 
geprobeerd een oplossing te vinden voor het probleem van de tijdelijke bruikbaarheid van 
schoolgebouwen in een nieuwbouwwijk. Leo Nederlof, één van de partners van het bureau Teun 
Koolhaas associates dat verantwoordelijk is voor het stedenbouwkundig plan en voor de 
schoolwoningen, geeft een uitgebreide toelichting bij de opbouw van de wijk en de totstandkoming 
van de schoolwoningen.  
 
Hedendaagse architectuur 
Hans Ibelings vervolgt zijn inleiding van de vorige keer. Via het postmodernisme met een uitstap naar 
het deconstructivisme komt hij uit bij het supermodernisme. In het postmodernisme en 
supermodernisme signaleert Ibelings de architectonische vertaling van twee trends in de maatschappij 
n.l. lokalisering en globalisering. (zie Supermodernisme: architectuur in het tijdperk van globalisering) 
De vraag of het supermodernisme wel de meest geëigende vorm is voor woningbouw komt uitgebreid 
ter sprake. Tijdens deze discussies worden twee publicaties genoemd, waarin uitgebreid op deze 
problematiek wordt ingegaan n.l. Martin Dressler: the Tale of an American Dreamer van Steven 
Millhauser  en Fantasy City: Pleasure and Profit in the Postmodern Metropolis van John Hannigan. 
Verder komt ook The Truman Show, een film waarin het dorpje Seaside als decor is gebruikt, aan de 
orde.  
 
Hedendaagse ontwikkelingen en ideeën in de woningbouw 
Gert Middelkoop begint in eerste instantie zijn inleiding met een pleidooi voor zijn boek De vrije ruimte. 
Nieuwe strategieën voor de ruimtelijke ordening. De vraag “hoe moet de moderne maatschappij 
worden vormgegeven” staat in zijn verhaal centraal. Hij maakt daarom een korte analyse van enkele 
maatschappelijke ontwikkelingen die bepalend zouden moet zijn voor een nieuwe inrichting van 
Nederland. Hierna gaat hij kort in op de problematiek van de Vinex-locaties. Hoewel er op meerdere 
plekken met groot enthousiasme aan wordt gewerkt, hamert hij op het feit dat er geen aandacht is 
voor de incorporatie van deze maatschappelijke ontwikkelingen en dat naar zijn idee te weinig is 
nagedacht over de toekomst van de woningbouw. Hij beschouwt Vinex daarom als een gemiste kans. 
Hierna behandelt hij enkele ontwerpen uit De vrije ruimte, waarin naar zijn idee wel op intelligente 
wijze naar oplossingen voor de hedendaagse inrichting is gezocht. (pag. 35-63) 
  
Na een korte wandeling over de bovenstraat van de school wordt er – naar goed gebruik in 
uitbreidingswijken - gegeten bij de plaatselijke Chinees, Het Vleutens Paleis. 
 
De woonwijk en de openbare ruimte 
Paul van Beek heeft zijn verhaal van de vorige keer nog even kort samengevat op een sheet. Eveneens 
komt hij nog terug op het ontwerp voor Haverleij. Hierna maakt hij aan de hand van een aantal sheets 
het ontwerpproces inzichtelijk. Stap voor stap laat hij zien hoe een studie naar de buitenwijk Luilin in 
Sophia leidt tot een ontwerp voor deze wijk. Ook hier speelt de overgang tussen private en publieke 
ruimten een belangrijke rol. Hoewel er een enorme publiek ruimte aanwezig is, is deze slechts op zeer 
incidentele wijze geëxploiteerd. In het ontwerp worden voorstellen gedaan om de publieke ruimte 
intensiever te gebruiken en tegelijkertijd om een helderdere traject voor het verkeer te creëren. Van 
Beek maakt aan de hand van een aantal sheets het studie- en ontwerpproces voor deze wijk 
inzichtelijk. Stap voor stap laat hij zien hoe het uiteindelijke ontwerp tot stand is gekomen.  
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donderdag 22 april: 
De confrontatie van bouwproces met ontwerpproces 
In de Planetenzaal - één van de grotere collegezalen van het Minnaertgebouw - geeft Michiel Riedijk 
een toelichting op het ontwerp. Wat hij vooral probeert over te brengen is hoe het bureau altijd op 
zoek is naar een zodanige vertaling van het programma, waardoor extra ruimte voor kwaliteit ontstaat.  
 
De eindeloze variatie in de woningbouw 
Riedijk vervolgt zijn toelichting met een verhaal over vijf ontwerpen van het bureau Neutelings Riedijk, 
waarin hij dieper ingaat op de ontwerpvisie van het bureau. Voor de woningbouw ligt voor hen de 
nadruk op flexibiliteit van de plattegrond, waaruit een grotere vrijheid in de wijze van bewonen, volgt. 
Zij willen af van de standaardindeling, waarbij voor de bewoners is bepaald in welke kamer de ouders 
slapen en in welke de kinderen, of er geleefd wordt op de begane grond leven. Concluderend: ‘de 
eindeloosheid’ wordt door het bureau niet zozeer terug gezocht in de variatie van ontwerpen, maar 
eerder in een grotere flexibliteit van de plattegrond. 
 
Het kant-en-klaar-huis, standaard en karakter in de woningcatalogus 
Na enige strubbelingen met de diaprojector begint Christian Rapp met zijn lezing. In grote lijnen is dit 
het verhaal van het Kant-en-klaar-huis: een publicatie waarin hij samen met Daan Bakker de 
geschiedenis van de cataloguswoning traceert om vervolgens via een formele analyse tot een eigen 
serie cataloguswoningen te komen. (zie het Kant-en-klaar-huis) 
 
Verlangen naar ouderwets wonen 
Vincent van Rossem begint zijn verhaal met een knipoog richting zijn voorgangers; een tirade tegen de 
politiek correcte architectuur en de bladen waarin alleen over deze architectuur wordt geschreven. 
Romantische architectuur is volgens hem een engelse ‘uitvinding’ die naar het continent is 
overgewaaid. (zie “verlangen naar ouderwets wonen” in Verlangen naar Romantische Architectuur 
pag. 33-45). Hierna volgt een beeldessay van voorbeelden van romantische architectuur, waarbij 
vooral veel aandacht is voor het exterieur en voor de details. 
 
Via de ‘waterzaal’ oftewel de centrale hal - waarin Riedijk bij de vijver nog even stilstaat bij de 
klimaatbeheersing van de hal en de daaronder gelegen practicaruimten – komt men bij het restaurant, 
waar een broodmaaltijd wordt genuttigd. 
 
Het rondetafelgesprek 
Na de maaltijd volgt het debat. Naar aanleiding van het verloop van de discussies tijdens de 
voorafgaande middagen is besloten Dieuwke Van Ooij - journaliste - als gespreksleider voor het 
rondetafelgesprek uit te nodigen. In de eerdere cursusmiddagen is gebleken dat de vragen niet altijd 
helder worden gesteld, waardoor de inleiders vragen niet naar tevredenheid beantwoorden. Hier blijkt 
dat een gesprek tussen ontwerpers en projectleiders een vertaler behoeft. Van Ooij - met een grote 
journalistieke ervaring en goed op de hoogte van de actuele discussies in de architectuurwereld - is 
gevraagd om als traît d’union tussen cursisten en sprekers op te treden. Zij opent met een korte 
analyse van de drie voorafgaande verhalen. Op ludieke wijze schetst zij de wijze waarop mensen 
volgens de drie inleidingen zouden wonen. Om het debat te starten heeft zij zelf één vraag: waar 
wonen de inleiders zelf? Dit levert verrassende antwoorden op: géén van allen wonen zij in de ideale 
woning, die zij eerder in hun inleidingen hebben beschreven. Rapp woont in zijn eigen Piraeus. Van 
Rossem woont met zijn gezin, zoals hij zelf zegt in een negentiende eeuwse woonkazerne, die destijds 
bedoeld was voor 4 gezinnen. Riedijk woont in één van die felbegeerde jaren dertig huizen in Blijdorp, 
waar Van Rossem zojuist lyrisch over heeft gesproken. 
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Enkele vragen en opmerkingen die tijdens de discussie aan de orde komen. 
 
In hoeverre laat regelgeving (zoals bijvoorbeeld in het bouwbesluit) nog ruimte in ontwerp. In hoeverre 
is het bepalend voor het ontwerp?  
Riedijk:  Regelgeving juist niet belemmerend. De architect moet zich niet verschuilen 

achter de discussie over regelgeving. De discussie over regelgeving mag de 
discussie over  kwaliteit niet overschaduwen. 

Rapp: Het zou erg triest zijn als de rol van de architect wordt beperkt tot het opleuken van 
een armzalig ontwerp. Het bouwbesluit is een minimum eis, een uitgangspunt geen 
streven. 

 
Wat is romantisch? Kan moderne architectuur niet romantisch zijn? 
Van Rossem:   Dit betwijfel ik. Moderne architectuur wil juist niet romantisch zijn. Laatste 

romantische architectuur is wellicht de flat van Guimard in Parijs. In Nederland 
houdt de romantiek op bij de Beurs van Berlage. 

Van Ooij: Maar waarom is volgens jou bijvoorbeeld de centrale hal hier beneden niet 
romantisch? 

 Er ontstaat discussie over romantiek, waarbij de meningen verdeeld blijven. 
 
Waarom voelt de consument zich prettiger bij bijvoorbeeld de architectuur van Alberts en Van Huut, 
dan bij de meeste andere hedendaagse architectuur? 
Van Rossem:   Na 1900 valt een algemeen gevoel van welbehagen van veiligheid weg. Dit 

heeft ook invloed op de architecten. Zij willen niet een leugen verkopen. In dit 
opzicht is  romantische architectuur dan alleen nog mogelijk als je bereid bent 
pastiche te maken of te liegen. 

Rapp:  Modernisme is de verkeerde kant opgegaan op het moment dat het - zoals Le 
 Corbusier proclameerde - een ‘machine’ wilde zijn. Eén van mijn docenten zei 
altijd: je hebt gegenstände en apparaten. Bij het eerste voel je je op je gemak, voor 
het  laatste ben je bang. Hier zit de tegenstelling. Het is een vergissing om te 
denken dat de discussie gaat over de tegenstelling blokkendoos of puntdak, het 
gaat om deze  tegenstelling. 

 
Architectuur was vroeger in handen van particuliere opdrachtgevers, nu wordt veel gebouwd door 
grote projectontwikkelaars. Welke invloed heeft dit op de kwaliteit? 
Riedijk: Merkwaardig is dat momenteel mensen een bewuste keuze maken welke auto zij 

rijden. Hiervan is in de woningkeuze echter nog geen sprake. De discussie moet niet 
gaan over politiek correcte of incorrecte architectuur, maar over kwaliteit. Op 
expositie is echter gebleken dat massaal wordt gekozen voor het huis met het 
puntdak. 

Rapp: Onderscheid maken tussen vakdiscussie en praktijkdiscussie. Het debat dat in de 
bladen wordt gevoerd, staat ver van de bouwpraktijk.  

Rapp: Men koopt vanuit een plaatje, een herinnering een huis. Maar een huis heeft geen 
verwisselbaar bodypanel, zoals bij de smartcar. Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de daadwerkelijke kwaliteit en het plaatje.  

Riedijk: Voorstel om in woningen slechts krijtstreep op de vloer te plaatsen. Bewoners 
kiezen zelf de wanden. 

 
Er wordt nu de hele tijd gesproken over het interieur, is het uiterlijk van de woningen niet belangrijk? 
Riedijk:  De kwaliteit zit juist in het interieur. 
Van Rossem: Detaillering is erg belangrijk. 
  
Is er kwaliteit voor mensen met de zogenaamde ‘smalle beurs’? 
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Rapp: Geld moet niet worden uitgegeven aan het opleuken van woningen. Men moet geen    
spoilers willen op een Opel Kadett. De vraag is hoe ontwerp je x-kube goed wonen 
voor 250.000 gulden? 



 10 

donderdag 23 april: 
Excursie Woningbouw in Amsterdam 
Een prachtige dag voor een architectuurexcursie. ’s Ochtends in café Amsterdam (ontwerp van 
Europan winnaars Madeleine Maaskant en Victor van Velzen) verzameld. Hierna wordt een korte 
wandeling over het GWL-terrein gemaakt. Er volgt een rondje langs het woonblok met postkantoor 
van Michiel de Klerk aan de Zaanstraat (1920). Daarna door naar het woonzorgcomplex Oklahoma 
van MVRDV. Hierna worden op verzoek enkele projecten, die niet op het programma in de reader 
stonden vermeld, ingelast.  
 
Enkele recente inbreiingen in de westelijke tuinsteden 
Het eerste verzoeknummer is het Noorderhof aan de burgemeester Röellstraat. In opdracht van 
woningbouwvereniging het Oosten is hier onder supervisie van Rob Krier een woonwijk ontwikkeld. 
De 170 koopwoningen (eengezinswoningen en appartementen) zijn door vijf verschillende architecten 
ontworpen, waardoor een grote variëteit is ontstaan. (pag. 64-84) Hierna worden twee projecten rond 
de Sloterplas bekeken. Eerst Oeverpad, wederom een woonzorgcomplex ditmaal ontworpen door 
Bjarne Mastenbroek en Dick van Gameren (1998). Als tweede Oostoever een project dat ontstond op 
het voormalig waterzuiveringsterrein. Het stedenbouwkundigplan is van  Maurits de Hoog (1994). Het 
blok aan de noordzijde van het terrein is van Roelf Steenhuis, de westelijke invulling met de toren is 
van Margreet Duinker en Michiel van der Torre, het blok aan de zuidzijde is wederom van 
Mastenbroek en Van Gameren. (pag. 85-89) 
 
Via het appartementencomplex van Baneke Van der Hoeven architekten op het Koningin 
Wilhelminaplein komen we tenslotte terug op de geplande route. (pag. 90-94) 
  
Nieuwbouwwijken 
Na een wandeling in de Aker (pag. 95-101) en een rondrit door Nieuw Sloten wordt er geluncht bij 
een Surinaams eethuisje in het winkelcentrum de Amsterdamse Poort. In de Bijlmer wordt bekeken 
hoe een nieuwe wijk is ingepast in de oude structuur. Het SFB heeft hier een modelwoning ontworpen 
door Hoenders Dekkers en Zinsmeister opengesteld, die wordt bezichtigd. Daarna een wandeling door 
NieuwGerenstein.  
 
Betondorp wordt wegens vermeend tijdgebrek overgeslagen. Er wordt direct doorgereden naar de 
eilanden. Eerst Borneo. Hier zorgt het woonblok van Koen van Velsen voor de nodige opwinding. 
Waar het exterieur nog neutrale reacties oproept, lokt het binnenhof algemene verontwaardiging op. 
Een blokje rond Sporenburg, KNSM en Java vormen de afronding van de excursie. Bij terugkeer in 
café Amsterdam wordt er bij de borrel nog nagepraat.  
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Van de Beurs van Berlage tot de Kunsthal van Koolhaas 
Nederlandse architectuur in de twintigste eeuw 
Hans Ibelings 
 
 
De eerste jaren van de eeuw: het begin van de moderne architectuur 
De Beurs van Berlage in Amsterdam is het begin van de moderne architectuur in Nederland. De 
ontstaansgeschiedenis van het ontwerp hiervoor weerspiegelt de breuk met de negentiende-eeuwse 
neostijlen. Was het eerste ontwerp nog in de stijl van de Hollandse renaissance, het uitgevoerde plan 
is volkomen modern, door de eenvoud, de afwezigheid van historiserende ornamenten en de 
helderheid van de constructie. Berlage was niet de enige die aan het begin van de eeuw naar een 
uitweg uit de negentiende-eeuwse neostijlen streefde. Op verschillende wijzen zochten ook 
bijvoorbeeld W. Kromhout en Staal & Kropholler naar een eigentijdse architectuur waarin als 
gemeenschappelijk kenmerk een streven naar vereenvoudiging is te herkennen. Bij Kromhout is daarbij 
sprake van een oriëntaalse invloed; Voor Staal en Kropholler vormde de Amerikaanse wolkenkrabber 
een voorbeeld.  
Het internationale succes van de Art Nouveau is daarbij aan Nederland grotendeels voorbij gegaan.  
 
afbeeldingen: 
H.P. Berlage, Koopmansbeurs, Amsterdam 1884-1903  
W. Kromhout, American Hotel, Amsterdam 1898-1902  
A.J. Kropholler, J.F. Staal, kantoorgebouwen voor De Utrecht, Amsterdam 1905, beeldhouwwerk van 
J. Mendes da Costa 
 
 
Jaren tien: op zoek naar nieuwe wegen 
In de jaren tien komt de Amsterdamse School tot bloei. Het Scheepvaarthuis in Amsterdam, naar 
ontwerp van J.M. van der Mey, in samenwerking met P. Kramer en M. de Klerk markeert het begin 
van deze beweging die zich vooral in de Amsterdamse woningbouw zou manifesteren, met als 
hoogtepunt de woonblokken rond het Spaarndammerplantsoen: de expressieve, golvende vormen in 
traditionele materialen, de rijke detaillering en de bijzondere verwerking van baksteen en dakpannen 
zijn kenmerkend voor de architectuur van de Amsterdamse School.   
Ook de woonblokken in Amsterdam-Zuid zijn voor een groot deel in de stijl van de Amsterdamse 
School. Voor deze uitbreiding die in de jaren twintig en dertig tot stand kwam, maakte Berlage het 
stedenbouwkundig ontwerp waarin gesloten gevelwanden straten en pleinen begrenzen.  
Eind jaren tien ontstond ook een andere stijl: Een geometrische stijl die, zeker in het geval van Jan 
Wils was geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Die hoekige 
stijl vormde de opmaat voor de moderne architectuur van de jaren twintig en dertig. 
 
afbeeldingen: 
H.P. Berlage, Plan Zuid, Amsterdam 1915-1917 
J.M. van der Mey, Scheepvaarthuis, Amsterdam 1912-1916  
M. de Klerk, woningbouw Eigen Haard, Spaarndammerplantsoen, Amsterdam 1913-1920  
J. Wils, woningbouw Papaverhof, Den Haag 1919-1922  
 
 
Jaren twintig: doorbraak van de moderne architectuur 
De voorzichtige aanzetten tot vernieuwing uit de jaren tien leidden in de jaren twintig tot een 
doorbraak van een variëteit aan moderne architectuur, waaronder Betondorp in Amsterdam, een 
woonwijk waarin met verschillende betonbouwsystemen is geëxperimenteerd; het Rietveld-
Schröderhuis, het hoogtepunt van de architectuur van De Stijl, een open architectuur van lijnen en 
vlakken in de primaire kleuren rood, geel en blauw in combinatie met zwart, wit en grijs; W.M. 
Dudoks raadhuis in Hilversum en de woningbouw van J.J.P. Oud zoals in Hoek van Holland.  
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De jaren twintig vormen een hoogtepunt in de Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw. In die 
jaren is een scala aan moderne monumenten gerealiseerd. De vaak nog experimentele toepassing van 
beton, glas en staal in ranke constructies heeft specifieke problemen met zich meegebracht voor 
behoud en herstel. De Van Nelle-fabriek van Brinkman & van der Vlugt, nog steeds in gebruik als 
koffie- en theefabriek, is recentelijk gerenoveerd waarbij de oorspronkelijke verschijningsvorm zoveel 
mogelijk is gehandhaafd. Het sanatorium Zonnestraal van J. Duiker, een ander hoogtepunt van de 
moderne architectuur is decennia lang verwaarloosd, maar nu lijkt er toch uitzicht op herstel.  
Naast het functionalisme kwam in de jaren twintig ook het traditionalisme tot bloei. Een bouwstijl die 
niet het moderne adagium van licht, lucht en ruimte hanteerde maar zocht naar een eigentijdse 
toepassing van traditionele vormen en materialen. Het dubbele woonhuis van Berghoef is een goed 
voorbeeld van de eenvoudige, onopvallende bouwwerken die dit traditionalisme opleverde. 
Hoogtepunten van het traditionalisme zijn het raadhuis van Enschede van G. Friedhoff, het raadhuis 
van Waalwijk van A.J. Kropholler en het museum Boymans van A. van der Steur.  
In de jaren twintig werd voorts het kantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij gebouwd, het 
voornaamste en grootste werk van De Bazel, een tijdgenoot van Berlage. 
 
afbeeldingen: 
verschillende architecten, Betondorp, Amsterdam 1921-1928  
G. Rietveld, T. Schröder, Rietveld-Schröderhuis, Utrecht 1924  
K.P.C. de Bazel, kantoorgebouw Nederlandsche Handelmaatschappij, Amsterdam 1919-1926, 
beeldhouwwerk L. Zijl 
J.J.P. Oud, woningbouw Hoek van Holland 1924-1927  
J.F. Berghoef, dubbel woonhuis, Aalsmeer 1928  
W.M. Dudok, raadhuis, Hilversum 1924-1930  
J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt, Van Nellefabriek, Rotterdam 1925-1931 
J. Duiker, B. Bijvoet, J.G. Wiebenga, sanatorium Zonnestraal, Hilversum 1926-1931  
G. Friedhoff, raadhuis, Enschede 1928-1933  
A. van der Steur, museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 1928-1935  
A.J. Kropholler, raadhuis Waalwijk 1929-1931  
 
 
Jaren dertig: traditionalisme en functionalisme  
De twee stromingen die in de jaren twintig al het belangrijkst waren, domineerden ook de jaren dertig: 
traditionalisme en modernisme. Belangrijke modernistische werken zijn de Bergpolderflat van W. van 
Tijen, Brinkman & Van der Vlugt en Grand-Hotel Gooiland van Duiker en Bijvoet. Beide werken zijn de 
afgelopen jaren ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd. De Bergpolderflat - de eerste galerijflat van 
Nederland - is uitgekleed tot het staalskelet en daarna zijn de gevels zo getrouw mogelijk 
gereconstrueerd; Gooiland is voor een deel zuiver gerestaureerd en voor een deel verbouwd, waarbij 
Koen van Velsen als het ware in de geest van Duiker heeft gewerkt.  
In de jaren dertig zag het beroemde Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam het licht dat onder 
leiding van C. van Eesteren was gemaakt: het eerste grootschalige voorbeeld van functionalistische 
stedebouw. Waar Berlage in zijn plan Zuid gebruik maakte van gesloten bouwblokken, voorzag het 
AUP in een open en ruim opgezette bebouwing van stroken in het groen. Een aparte positie nam 
Berlage in die in de jaren dertig bouwde aan zijn laatste grote werk, het Haags Gemeentemuseum. 
De ideologische tegenstellingen tussen traditionalisme en modernisme werden aanvankelijk in de jaren 
dertig steeds scherper, maar vanaf het midden van het decennium begon zich een kentering af te 
tekenen die vooral rond de oorlog tot uiting kwam.  
 
afbeeldingen: 
H.P. Berlage, Gemeentemuseum, Den Haag 1927-1935  
Dienst Stadsontwikkeling (C. van Eesteren), Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam 1935. 
(perspectief vanuit het zuidoosten, met op de voorgrond Berlages Plan Zuid; foto van de Westelijke 
Tuinsteden)  
W. van Tijen, J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, Bergpolderflat, Rotterdam 1932-1934  
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J. Duiker, B. Bijvoet, Grand Hotel Gooiland, Hilversum 1934-1936; gerestaureerd/verbouwd door K. 
van Velsen (1987-1990) 
 
 
Voor en na de oorlog: monumentalisme en smeltkroes 
De periode rond de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich enerzijds door een duidelijke hang naar 
monumentaliteit zoals die toen ook elders in Europa was terug te vinden en anderzijds door een 
vervaging van de eerst zo duidelijke grenzen tussen modernisme en traditionalisme. Sommige 
architecten sloegen nieuwe wegen in, zoals S. van Ravesteyn die het functionalisme van de rechte lijn 
verruilde voor een modernisme van de zwierige lijn, waarvan de verbouwing van schouwburg 
Kunstmin in Dordrecht het best bewaarde voorbeeld is; De functionalist J.J.P. Oud ging in zijn BIM-
gebouw in Den Haag op zoek naar een nieuwe monumentaliteit en enkele architecten toonden hun 
vermogen om verschillende stijlen te combineren, zoals F. Peutz die het raadhuis van Heerlen een 
monumentaal exterieur gaf, met de klassieke zuilen als verwijzing naar het Romeinse verleden van 
Heerlen, en een modern interieur dat wordt gedomineerd door betonnen paddestoelkolommen. 
Daarnaast kreeg de toenadering tussen traditionalisme en functionalisme steeds duidelijker vormen. De 
systeembouw van de traditionalist Berghoef is daar een voorbeeld van.  
 
afbeeldingen: 
J.J.P. Oud, BIM-gebouw (later Shell), Den Haag 1938-1946  
F. Peutz, raadhuis, Heerlen 1936-1942  
S. van Ravesteyn, verbouwing schouwburg Kunstmin, Dordrecht 1938-1941 (na de renovatie 1993) 
J.F. Berghoef, woningbouw in het Airey-systeem, Amsterdam 1952-1958  
 
 
Jaren vijftig: alledaags modernisme 
In de jaren van de wederopbouw en herstel werd het modernisme in korte tijd de algemeen 
geaccepteerde alledaagse stijl. Gedwongen door de enorme bouwopgave en gedeeltelijk ook uit 
overtuiging moderniseerden de traditionalisten hun idioom en bouwden Berghoef en H.T. Zwiers zelfs 
in systeembouw. En aan de andere kant ontdeden nieuwe generaties moderne architecten het 
vooroorlogse functionalisme van de rigide kanten. De definitieve doorbraak van het modernisme als 
alledaags verschijnsel is terug te vinden in het centrum van Rotterdam dat in de oorlog grotendeels 
verwoest was en waar onder andere het Groothandelsgebouw van Van Tijen en Maaskant en de 
Lijnbaan van Van den Broek en Bakema verrezen.  
Dit modernisme liep door tot ver in de jaren zestig en is terug te vinden in het werk van zowel 
architecten van de oude generatie - zoals Oud die na een kortstondige monumentale fase weer in een 
modern idioom ging bouwen - als ontwerpers van een nieuwe generatie, waarvan Wim Quist een 
voorbeeld is.  
 
W. van Tijen en H.A. Maaskant, Groothandelsgebouw, Rotterdam 1949-1951  
J.H. van den Broek & J.B. Bakema, H.A. Maaskant et al., Lijnbaan, Rotterdam 1951-1956 
J.J.P. Oud, congresgebouw, Den Haag 1956-1969  
W. Quist, drinkwaterproduktiebedrijf, Berenplaat 1959-1965  
 
 
Jaren zestig en zeventig: Forum en de opkomst van de kleinschaligheid 
Het alledaagse modernisme uit de jaren vijftig kreeg in het volgende decennium een steeds 
technischer karakter. De vaak wat primitieve systeembouw uit de eerste naoorlogse jaren maakte 
plaats voor geavanceerdere methoden van prefabricage. Typerend voor de jaren zestig zijn zowel de 
grootschaliger aanpak dan in de voorgaande jaren als het ontstaan van kritiek daarop.  
Het verzet tegen dit grootschalige modernisme is aan het begin van de jaren zestig vooral te vinden in 
de groep rond het tijdschrift Forum, met voorop Aldo van Eyck die in 1960 zijn Weeshuis in 
Amsterdam voltooide. Het tweede hoogtepunt van deze Forum-architectuur, die ook wel 
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structuralisme wordt genoemd, is het kantoorgebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn, ontworpen 
door Herman Hertzberger.  
Eind jaren zestig kwam de stadsvernieuwing op, als gevolg van maatschappelijk protest tegen 
ingrijpende saneringen. De Amsterdamse Nieuwmarktbuurt die in de jaren zeventig was gesloopt voor 
de aanleg van de metro is een van de bekendste voorbeelden van stadsvernieuwing. Onderdeel van de 
Nieuwmarkt is het wooncomplex Pentagon van Theo Bosch, een architect uit de Van Eyck-school.  
 
afbeeldingen: 
A. van Eyck, Weeshuis, Amsterdam 1955-1960  
H. Hertzberger, kantoor Centraal Beheer, Apeldoorn 1967-1972  
A. van Eyck, Hubertushuis, Amsterdam 1973-1978  
Th. Bosch, Pentagon, Amsterdam 1975-1983  
W. Quist, uitbreiding Kröller-Müller, Otterlo 1969-1977  
 
 
Jaren tachtig: herontdekking van het modernisme en de grote greep 
Terwijl het structuralisme zich voortzette, ontstond begin jaren tachtig een reactie op de 
kleinschaligheid van het voorgaande decennium en de cultuur die met het `bouwen voor de buurt' 
was ontstaan waarbij de architectuur ondergeschikt was gemaakt aan sociale doelen. Als reactie op 
de kleinschaligheid maakte de klare lijn van het modernisme uit de jaren twintig en dertig opnieuw 
furore, het duidelijkst in het werk van een jongere generatie die in de tweede helft van de jaren tachtig 
van zich deed spreken zoals Mecanoo en Benthem & Crouwel. Daarnaast manifesteerde zich een 
duidelijke voorkeur voor de grotere greep. Het meest polemisch is dit standpunt naar voren gebracht 
door C. Weeber die beroemd en berucht werd met grote wooncomplexen in Rotterdam, Amsterdam 
en Den Haag en die ook de architect is van een gevangenis in Rotterdam. Een vergelijkbare grote 
greep is terug te vinden in het ministerie van VROM van architect Jan Hoogstad.  
In de jaren tachtig werd Rem Koolhaas, hoofd van het bureau Office for Metropolitan Architecture, de 
belangrijkste architect van Nederland. Weliswaar is zijn bouwproduktie klein, door zijn ontwerpen en 
zijn resolute stellingname in woord en geschrift werd hij het referentiepunt van de Nederlandse 
architectonische cultuur. Daarnaast ontstond het eerste grote werk van Alberts en Van Huut, een 
organisch ogende rotsformatie in baksteen; het hoofdkantoor van een bankmaatschappij. 
 
afbeeldingen: 
A. Alberts, M. van Huut, NMB (ING), Amsterdam 1979-1986  
OMA, Danstheater, Den Haag 1980-1987  
C. Weeber, penitentiaire inrichting De Schie, Rotterdam Haag 1986-1989  
J. Hoogstad, ministerie van VROM, Den Haag 1986-1992  
J. Benthem, M. Crouwel, Stationsgebouw, Schiphol 1989-1993  
Mecanoo, woningbouw Tiendplein, Rotterdam 1988-1991  
 
 
Jaren negentig: pluralisme 
Het is altijd moeilijk om vast te stellen wat de hoofdlijnen zijn in de architectuur van de eigen tijd en 
nog moeilijker om te voorspellen welke kant het de komende jaren op zal gaan. Wat iedere 
beschouwer van de eigen tijd opvalt is altijd het pluralisme. Ook nu is in de Nederlandse architectuur 
een grote verscheidenheid aan benaderingen terug te vinden, hoewel de schatplichtigheid aan het 
modernisme van de jaren twintig en dertig vaak groot is.   
 
afbeeldingen: 
Mecanoo, woningbouw Prinsenland, Rotterdam 1988-1993  
R. Uytenhaak, uitbreiding raadhuis, Landsmeer 1991-1993; raadhuis 1969, ontwerp M. Duintjer 
K. van Velsen, bibliotheek, Zeewolde 1985-1989  
J. Coenen, Nederland Architectuurinstituut, Rotterdam 1988-1993  
S. Soeters, amusementshal Circus, Zandvoort 1986-1991  
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H. Hertzberger, bibliotheek/muziekschool, Breda 1991-1993  
B. van Berkel, bedrijfspand Karbouw, Amersfoort 1990-1991  
W. Arets, Kunstacademie en Academie van Bouwkunst, Maastricht 1990-1993  
OMA, Kunsthal, Rotterdam 1988-1992  
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Staalkaart van de Nederlandse Stedenbouw 
Paul van Beek 
 
Bijgaande afbeelding is een manier om de stedenbouwkundige productie van de laatste decennia in 
kaart te brengen en aan elkaar te relateren. De tekening is anekdotisch en zeker niet wetenschappelijk. 
Stedenbouw wordt vaak voorgesteld als een compositie van gebouwen. Gesprekken over de 
stedenbouw gaan dan ook vaak over de gebouwen en de architectuur en over de kaartbeelden die 
daarbij horen. Echter de stedenbouwkundige productie laat zich liever beoordelen aan de hand van 
haar complement: het stelsel van publieke ruimten. Dat is de zwarte en in eerste instantie moeilijker te 
duiden afbeelding hiernaast. 
Het ontrafelen van en het toekennen van betekenissen aan het complex van publieke ruimten is een 
manier om vat te krijgen op de staalkaart van de stedenbouw. Het is ook een manier om de 
kwaliteiten van de verschillende stedenbouwkundige objecten met elkaar te bespreken of zelfs te 
kunnen beoordelen. Het beoordelen van de publieke ruimte is niet voorbehouden aan specialisten. 
 
Een poging de publieke ruimte onder te verdelen in bekende typologieën als plein, park, kade, hof, 
tuin, parking etc. geeft nieuwe inzichten in (de kwaliteiten van) een stedenbouwkundige opzet. Vaak 
vertelt het over de tijd waarin de betreffende gebouwde omgeving is ontworpen en gerealiseerd. Dit is 
natuurlijk niet vreemd. Elke stijlperiode in de stedenbouw heeft zijn eigen typen publieke ruimte 
voortgebracht.  
Het is te proberen om de stelling te bewijzen, dat de beste stedenbouw hoort bij de sterkste publieke 
ruimtetypologie. Slechte stedenbouw heeft volgens deze stelling hybride publieke ruimte 
voortgebracht waarvan niemand (meer) weet hoe ze moet worden beheerd. Kortom kwaliteit van de 
stedenbouw is in zekere mate afleesbaar aan de kwaliteit van de publieke ruimte. 
 
Voorbeelden liggen voor het oprapen. Tegelijk met het ontstaan van de oude centra, als het 
complement van de met name gesloten bouwblokken, werden de eerste en fundamentele openbare 
ruimte typen gerealiseerd: pleinen, straten, kades, grachten, hofjes, binnentuinen, garages, 
stadstuinen en later malls en winkelstraten. 
 
In de eerste grootschalige uitbreidingen aan de oude steden (speculatieve bouw) is op deze typologie 
voortgebouwd. In deze periode worden wel enkele uitvindingen gedaan en als nieuwe fenomenen 
toegevoegd: de singel en het stadspark. De singel is een typisch Nederlands (Rotterdams) ruimtetype, 
dat het nuttige (regelen van de waterhuishouding) en het aangename (groen) ook in speculatieve zin 
("gouden randjes") met zich verenigt. Op deze wijze genereren 19e eeuwse wijken over het algemeen 
-  mede door de kwaliteit en omvang van de beschikbare woningen - hun eigen stedenbouwkundige 
“offspring”.  En dat was voor de stedenbouwers, architecten, landschapsarchitecten, bestuurders en 
ontwikkelaars misschien wel het uitproberen van drie concepten tegelijk.  
 
Enerzijds zijn dat twee meer traditionele richtingen. Ten opzichte van de speculatieve stedenbouw met 
smalle straten en hier en daar een gouden randje aan reeds bestaande of ontworpen randen, wordt 
aan veel van de 19e eeuwse  wijken een systeem van lanen, allees, singels en plantsoenen 
toegevoegd, zoals bijvoorbeeld Plan Zuid van Berlage. Tegelijk worden in en aan de steden (b.v. 
Enschede) en soms zelfs zomaar midden in het landschap (Heveadorp) compleet nieuwe en stijlvolle 
"tuindorpen" gecreëerd, die in de plattegronden sterk lijken op dit beschreven model. In deze nieuwe 
wijken en tuindorpen gebruiken de ontwerpers de beproefde publieke ruimtetypologie met straten, 
pleintjes, singels, brinkjes, allees en tuinen. Misschien zijn de brink, het brandpad, het sierplantsoen 
en de voortuin nog wel de meest in het oogspringende nieuwe uitvindingen uit deze periode voor de 
stedenbouwkundige staalkaart. 
In andere wijken van ongeveer dezelfde datum wordt voor het eerst in stedelijke context 
geëxperimenteerd met halfopen bouwblokken en zelfs strokenbouw waarmee daadwerkelijk een nieuw 
type openbare ruimte wordt geboren: de semi-openbare binnentuinen. Door hun hybride vorm geven 
deze ruimten de mogelijkheid om in de stadsblokken een ander landschap in de stad te introduceren 
dan alleen de ontmoeting met de rivier of andere natuurlijke randen. 
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In de meeste gevallen zijn het juist deze openbare ruimten die ten prooi gevallen zijn aan de 
plantsoenendiensten. Het lijken - terugblikkend - de publieke ruimten te zijn waardoor zeker twee 
generaties van ontwerpers zich hebben laten inspireren. Het zijn evenwel meteen ook de meest 
problematische. Dat moge blijken uit de semi-openbare en soms zelfs privé gemaakte half open 
bouwblokken in Bos en Lommer en Overschie. Niemand weet meer hoe deze ruimten te beheren noch 
vorm te geven. Al was het alleen maar door het gegeven dat verder aan de stadsgrenzen is 
doorgebouwd. 
 
Soms speelt architectuur zo goed in op de opgeroepen confrontatie met het landschap (Bijlmer, 
Molenwijk en Ommoord), dat kleine veranderingen in het beheer van de publieke ruimte, het 
achterwege blijven van snoei, extra parkeerplaatsen, verdichting, verzakking, onverwachte toeloop 
van slechts een enkele bevolkingsgroep, deze gevoelig vormgegeven samenhang onleesbaar en naar 
het inzicht van buitenstaanders onbeheersbaar en zelfs onleefbaar lijken te maken. In reactie op de 
hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw in de stempelwijken, waar in concept en detaillering van de 
publieke ruimte bewust naar een directe confrontatie met landschappelijke kwaliteiten wordt gezocht,  
ontstaan de intieme en zeer gesloten woonerfwijken. Dat is dan de jongste geboorte van nog eens een 
nieuwe ruimtetypologie. Dit laatste openbare ruimte type kent zeer vele uitwerkingen en gedaantes. 
Met de (meestel expres) hybride typen uit de vorige periode is dit in aantal en voorkomen “het 
overheersende type”. Veel van de actuele landschapsarchitectuur en stedenbouw wordt aan dit 
onduidelijke type afgemeten. Dat is goed voor de landschapsarchitectuur en slecht voor de 
stedenbouw. 
 
In de jaren die op deze uitvindingen volgen, heeft bijna niemand door de bomen het bos herkend. 
Nergens op de wereld zijn tegelijk met een grote verstedelijking, zovele bomen gepland. Het is een 
kwestie van tijd of geduld. Nog even en het laatste deel van de stedenbouwkundige staalkaart is niet 
meer tot haar conceptuele gedaanten en principes te herleiden, anders dan door hetgeen nu in de 
Bijlmer gebeurt uit het woud de gebouwen te verwijderen en te zien welke nederzettingen eventueel in 
dit nieuwe landschap kunnen worden gesitueerd. Het is maar hoe je het bekijkt. 
Intussen groeit de (ordinaire) productie van vrijstaande of halfvrijstaande huizen, die net zo als 
kantoorvilla's overal en nergens hun plek in het landschap lijken te kunnen vinden. 
 
Het lijkt er op dat de belangrijkste uitvindingen zijn gedaan. Op Borneo-Sporenburg wordt de Jordaan 
opnieuw uitgevonden, op Java-eiland het concept van de grachten, in de Haverleij ensembles van 
boerenhofsteden en in Brandevoort bij Helmond een op het onzichtbare moderne en historische 
landschap met ouderwetse pragmatiek in scène gezette stedelijkheid. De cirkel is rond. 
 
Openbare Ruimte als object van bewerking 
Toch is het niet zomaar een teruggrijpen op wat en waarmee geëxperimenteerd kon worden, daar is 
inmiddels lering mee opgedaan. Het leergeld is betaald. Architecten, stedenbouwkundigen, 
bestuurders en ontwikkelaars zien de publieke ruimte als object van bewerking. Architectuur als eerste 
blikvanger van de nieuwe wijken is te vaak het beperkte uitgangspunt in de oriëntatie op mogelijk 
nieuwe ontwikkelingen geweest. 
 
Het bewerken van het complement van de stedenbouw is een ambacht. Veel landschapsarchitecten, 
stedenbouwers en architecten gebruiken daarvoor technieken. Die technieken bewijzen het ambacht 
en beogen de voorgestelde bewerkingen of analyses inzichtelijk te maken. En bespreekbaar. Oordeelt 
u voortaan zelf. 
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Noorderhof  
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Oeverpad
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Koninging Wilhelminaplein
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De Aker
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HET COLOFON 
 
 
 
 
ABEL 
Het ABEL-cursusprogramma Kennis van architectuur en stedenbouw is ontwikkeld door 
Architectuur Lokaal in opdracht van het Bouwfonds Woningbouw bv. 
 
Organisatie en productie 
De cursus is georganiseerd en gerealiseerd door Architectuur Lokaal, Cilly Jansen (directeur) en 
Marieke Hillen (projectmedewerker). 
 
 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
 
tel. 020-5304000 
fax 020-5304004 
 
e-mail: arch-lokaal.wxs.nl 
http://www.arch-lokaal.nl 
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