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Inleiding
Wie vandaag door Amsterdam loopt kan zich nauwelijks voorstellen hoe die stad
er een halve eeuw geleden uitgezien heeft: zo aangeharkt als de stad nu is, zo
verkrot en verwaarloosd waren grote delen van de stad tot in de jaren zeventig.
In de periode die hier centraal staat – grofweg van 1955 tot 1985 – heeft Amsterdam op allerlei manieren grote veranderingen ondergaan: van een arbeidersstad
vol kinderen werd het een stad van jongeren en alleenstaanden. Van een industrie- en havenstad een dienstencentrum. Tegelijkertijd is er heel weinig veranderd, want van de grootse plannen voor grootschalige afbraak en modernistische
nieuwbouw is weinig terecht gekomen. Qua ruimtelijke structuur is de Amsterdamse binnenstad grotendeels onveranderd gebleven. Vandaar de titel: Amsterdam behoudt, maar verandert radicaal.
Deze analyse van een tijdsvak maakt deel uit van een groter seminar waarin de
sociale en architectonische ontwikkelingen van één enkel blok in de Amsterdamse Transvaalbuurt centraal staat om van daar uit meer begrip te krijgen van de
relatie tussen sociaal-maatschappelijke en architectonische ontwikkelingen. Het
doel van deze tekst is om de bredere context van deze ontwikkeling bloot te
leggen voor de periode 1955–1985. Daarbij ligt de focus niet op de Transvaalbuurt zelf, want in tegenstelling tot de tijd voor en in de Tweede Wereldoorlog
speelde deze buurt in de door mij beschouwde periode geen rol van betekenis in
de voorhoede van ontwikkelingen. Daarom ligt de focus voornamelijk op Amsterdam en Nederland, met hier en daar een uitstap naar relevante mondiale ontwikkelingen zoals de oliecrises van de jaren zeventig.
Het is niet eenvoudig om een duiding te geven aan het tijdsvak 1955–1985. Niet
alleen is het misschien wel de periode waarin Nederland – en Amsterdam in het
bijzonder – de grootste veranderingen onderging in de recente geschiedenis, het
is bovendien een periode waarover de meningen nogal uiteenlopen. Daarbij worden de jaren zestig vaak of opgehemeld of verguisd (maar in ieder geval overschat) en de jaren zeventig als mislukking aangeduid – dit terwijl de meeste om-

wentelingen die aan de jaren zestig worden toegeschreven in feite pas in de jaren
zeventig plaats hebben gevonden. Tegelijkertijd is er nog niet veel onderzoek
gedaan naar deze periode, vooral niet naar de jaren zeventig. Pas vrij recent lijkt
er sprake van een toenemende interesse voor die periode onder historici en
andere onderzoekers. Wat daarbij waarschijnlijk meespeelt is dat nu pas voldoende tijd verstreken is om de nodige distantie mogelijk te maken en te zien
welke invloed op lange termijn ontwikkelingen uit deze periode gehad hebben.
Om een goede greep te kunnen krijgen op het tijdsvak en alle met elkaar samenhangende ontwikkelingen enigszins te ontknopen, heb ik de analyse in vier delen
gesplitst, die overeenkomen met de vier volgende hoofdstukken. Omdat dat een
vrij abstract thema is, met bovendien op een grote invloed op andere gebieden,
begin ik met beknopte beschrijving van de economische ontwikkelingen van Nederland. Vervolgens ga ik in op de maatschappelijke en demografische veranderingen die Nederland en in het bijzonder Amsterdam ondergaan hebben. In het
derde hoofdstuk daal ik vervolgens af naar het niveau van Amsterdam als stad
om te zien hoe deze veranderd is, vooral wat betreft ruimtelijk beleid. Hier ligt
het zwaartepunt van de analyse, omdat gedurende bijna heel de periode 1955–
1985 de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam bovenaan de politieke agenda
van de raad hebben gestaan. In het laatste hoofdstuk wordt afgesloten met een
overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur, die
vooral in de jaren zeventig een heel eigen dynamiek kende (ten opzichte van de
internationale architectuurontwikkelingen), die niet los te zien is van de in het
hoofdstuk ervoor behandelde stadsvernieuwing.
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Economische ontwikkelingen
Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de Nederlandse economie zich snel. Dat is
mede te danken aan de regie die de overheid op economisch vlak voerde. Een
belangrijke rol daarbij speelde het beleid gericht op loon- en prijsbeheersing. Zo
werd in 1950 de Huurwet ingevoerd, waarmee de overheid de ontwikkeling van
1
de huren in de hand kon houden.

Ontwikkeling van de lonen
Ook op het gebied van de loonontwikkeling had de overheid een sturende rol en
voerde ze een geleide loonpolitiek. Daarbij bepaalde de regering, na raadpleging
van werkgevers en werknemers (vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid),
van jaar tot jaar de marges waarbinnen de lonen zich mochten ontwikkeling.
Aanvankelijk leidde dit tot een stijging die beperkt bleef tot een compensatie van
de stijgende kosten van levensonderhoud. Zo wilde men de werkgelegenheid en
de groei van de economie stimuleren en tegelijkertijd de zekerheid te bieden van
een sociaal minimum. Dit beleid was zo succesvol dat de economie floreerde als
2
nooit tevoren (grafiek 1). Om werknemers hierin mee te laten delen werd in
1954 de koppeling tussen lonen en levensonderhoud losgelaten en vond in een
3
aantal ‘welvaartsronden’ een extra stijging van de lonen plaats. Desondanks
kwam het systeem steeds meer onder druk te staan, doordat de ongekend lage
werkloosheid een enorme krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg had (grafiek 3).
1

Na de Tweede Wereldoorlog werd vastgehouden aan het Huurprijsbesluit uit 1940 en het Huurbeschermingsbesluit uit 1941, wat er op neer kwam dat de huren bevroren werden op het niveau van 9
mei 1940. Doordat de lonen wel stegen, evenals de prijzen op de wereldmarkt, was deze bevriezing
echter niet handhaafbaar. De Huurweg 1950 was hier een reactie op: het bood bescherming van de
huurder en de mogelijkheid van huurverhogingen, maar bovenal gaf het de rijksoverheid de mogelijkheid om te bepalen hoe snel de huren zouden stijgen. (Ramakers 1987)
2
In 1958 was er sprake van een wereldwijde recessie, waar de Nederlandse economie echter slecht
beperkt door geraakt werd, zoals het snelle herstel van de economische groei laat zien.
3
Een ‘welvaartsronde’ was een aanpassing van de lonen waarbij een loonsverhoging groter dan de
inflatie werd toegestaan. (Nagelkerke en Voorten 1993, 4)

Werkgevers waren bereid meer te betalen dan de vastgestelde lonen en ook een
versoepeling van het loonregime in 1959 (waardoor de lonen konden meegroeien
met de gestegen arbeidsproductiviteit) kon niet voorkomen dat het loonbeleid op
4
grote schaal ontdoken werd. Onder deze druk besloot de regering-De Quay in
1963 om de verantwoordelijkheid voor het loonbeleid over te dragen aan de
werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid. Dit leidde
in 1964 tot een loonexplosie, waardoor de overheid zich toch weer genoodzaakt
zag zelf in te grijpen (grafiek 5).
De druk op het loonbeleid door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt
werd nog versterkt doordat de traditionele maatschappelijke hiërarchie afbrokkelde en er een proces van decentralisatie en democratisering op gang kwam (zie
volgend hoofdstuk). Dit leidde tot de invoering van de Wet op de loonvorming in
1970, waarmee de overheid de geleide loonpolitiek formeel losliet. Deze wet
bood de overheid echter nog wel de mogelijkheid om in ernstige gevallen een
looningreep te doen en dat gebeurde dan ook diverse malen (waaronder als
reactie op de eerste oliecrisis door middel van de Machtigingswet 1974, waardoor het kabinet extra bevoegdheden kreeg om in te grijpen in de loonontwikkeling en in 1976 en 1980 door middel van een tijdelijke wetswijziging). Met dit
geregelde overheidsingrijpen – en de diverse regelingen voor specifieke groepen
die in die tijd het leven zagen – was er dus in feite sprake van een semi-geleide
loonpolitiek. (Nagelkerke en Voorten 1993, 7)
5
Onder het eerste kabinet-Lubbers vindt er een beleidsomslag plaats. De verantwoordelijkheid voor de loonontwikkeling wordt nu daadwerkelijk in handen
gegeven van werkgevers en werknemers en daarmee is er daadwerkelijk sprake
van vrije loonvorming, al laat een formele wijziging van de wet op zich wachten
4
Het kabinet-De Quay regeerde van 1959 tot 1963 en bestond uit een coalitie van KVP (49 zetels),
VVD (19 zetels), ARP (14 zetels) en CHU (12 zetels). KVP, ARP en CHU zijn in 1980 opgegaan in het CDA.
5
Het eerste kabinet-Lubbers regeerde van 1982 tot 1986 en bestond uit een coalitie van CDA (45
zetels) en VVD (36 zetels).
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tot 1987. Eén van de eerste uitingen hiervan is het Akkoord van Wassenaar
(1982), waarin werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid afspreken om tot loonmatiging te komen en zo de kwakkelende economie te stimuleren – een akkoord dat wereldwijd de aandacht trekt als uiting van de Nederlandse overlegcultuur in het ‘poldermodel’. (Nagelkerke en Voorten 1993, 2-9)

De crisis van begin jaren tachtig
Het Akkoord van Wassenaar was een reactie op een situatie van grote economi6
sche en sociale problemen. Na de eerste oliecrisis begon de economische groei
te dalen. Ondanks deze dalende groei en de stijgende werkloosheid bleef het
7
kabinet-Den Uyl investeren in de sociale zekerheid en de stadsvernieuwing. Het
gevolg was dat de tekorten op de overheidbegroting enorm opliepen (grafiek 2).
8
Het volgende kabinet (Van Agt/Wiegel ) nam zich voor te gaan snijden in de kosten, maar zonder veel resultaat. Dit alles escaleerde na de tweede oliecrisis van
9
1979. De economische groei sloeg om in krimp (grafiek 1), de werkloosheid
steeg dramatisch (grafiek 3) en aan de sterke groei van de lonen sinds halverwege de jaren vijftig kwam een einde – er vond zelfs, voor het eerst na de Tweede
wereldoorlog, een daling van de koopkracht plaats (grafiek 5).
Gedurende de naoorlogse jaren van sterke economische groei en lage werkloosheid (aangevuld met de aardgasbaten nadat in 1959 bij Slochteren de eerste
gasbel was ontdekt) was er in Nederland een sterke verzorgingsstaat opgebouwd.
Toen echter in de jaren zeventig de economie minder goed draaide groeiden de
kosten hiervan de spuigaten uit (grafiek 4). Het eerste kabinet-Lubbers, dat in
1982 aantrad, zette daarop een sterk bezuinigingsbeleid in. Langzaam maar zeker
6

De eerste oliecrisis brak uit doordat de Arabische landen in de OPEC de olieprijs opdreven door de
productie te verminderen en een boycot instelden tegen landen die Israël gesteund hadden in de Jom
Kipoeroorlog (waaronder Nederland).
7
Het kabinet-Den Uyl regeerde van 1973 tot 1977 en bestond uit een coalitie van PvdA (43 zetels),
KVP (27 zetels), ARP (14 zetels), PPR (7 zetels) en D66 (6 zetels). KVP en ARP zijn in 1980 opgegaan in
het CDA, PPR in 1989 in GroenLinks.
8
Het eerste kabinet-Van Agt (ook wel het kabinet Van Agt/Wiegel genoemd) regeerde van 1977 tot
1981 en bestond uit een coalitie van CDA (49 zetels) en VVD (28 zetels).
9
De tweede oliecrisis brak uit nadat de olieproductie van Iran enorm gedaald was na de Iraanse
revolutie, met sterke prijsstijgingen en een wereldwijde paniek tot gevolg.
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herstelde de economie zich, nam de werkloosheid weer af en verminderden de
tekorten van de overheid.
Het beleid dat onder Lubbers I wordt ingezet betekende een belangrijke
breuk met het beleid dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was gevoerd: de tijd van een geloof in een sterke overheid was voorbij, zij werd niet
langer gezien als een orgaan dat de hele samenleving zou moeten of kunnen
aansturen. Decentralisering, deregulering en de vrije markt waren de nieuwe
toverwoorden. Lubbers I markeert in Nederland de doorbraak van het neolibera10
lisme.

Van industrie naar dienstverlening
Mede dankzij de gematigde ontwikkeling van de lonen voortkomende uit de
geleide loonpolitiek floreerde in Nederland na de Tweede Wereldoorlog de arbeidsintensieve industrie. Dat veranderde echter door het stijgen van de lonen
vanaf de tweede helft van de jaren vijftig. In eerste instantie reageerde de industriële sector daarop door mechanisatie en het inzetten van gastarbeiders (zie
volgend hoofdstuk). Vanaf de jaren zeventig – na de eerste oliecrisis – nam de rol
van de industriële sector sterk af doordat fabrieken verplaatst werden naar lage
loonlanden. Tegelijkertijd groeide de tertiaire sector. Nederland was in transitie
van een industriële naar een diensteneconomie (grafiek 6).
Amsterdam had in het bijzonder sterk te lijden van deze ontwikkeling, doordat
naast de industriële sector ook de havens ervan te lijden hadden en in de jaren
tachtig definitief hun meerdere moesten erkennen in die van Rotterdam. Ook de
scheepvaartsindustrie verdween in de jaren zeventig en begin jaren tachtig grotendeels uit Amsterdam. Symbolisch hiervoor is de sluiting van de laatste grote
scheepswerf, de Amsterdamse Droogdokmaatschappij, in 1982. Tegelijkertijd
duurde het – door de ban op de cityvorming (zie derde hoofdstuk) – tot eind

10
Het neoliberalisme is een twintigste-eeuwse ideologie die de nadruk legt op de vrije markt als
regelend mechanisme en daarmee op economische vrijheid. Dit in tegenstelling tot het negentiendeeeuwse liberalisme, dat de nadruk legde op burgerlijke vrijheden en ontplooiingskansen (en daarmee
aan de basis staat van zowel het socialisme als het neoliberalisme).

jaren tachtig voor Amsterdam zich ontwikkelde tot een belangrijke dienstenstad.
(Liagre Böhl 2010, 405)

Periodisering

tussen 1973 en 1979, gekenmerkt door dalende economische groei, oplopende
overheidstekorten en groeiende werkloosheid; (3) een periode van economische
crisis tussen 1979 en 1984; gevolgd door (4) een voorzichtig herstel van de economie.

Concluderend valt te stellen dat economische ontwikkeling tussen 1955 en 1985
zich laat indelen in vier periodes: (1) een periode van stijgende welvaart en opbouw van de welvaartsstaat tot 1973; (2) een periode van geleidelijke ontsporing
9
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Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen
Zowel als het gaat om de gezinssituaties en leefstijlen van mensen, als wanneer
het gaat om de structuur van de maatschappij als geheel, is Nederland sterk veranderd in de periode 1955–1985. Dat geldt in nog grotere mate voor Amsterdam,
zoals in dit en het volgende hoofdstuk zal blijken. In dit hoofdstuk wordt in het
bijzonder ingegaan op het hele emancipatieproces dat in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkeling was maatschappijbreed gaande. Om toch enigszins
orde te scheppen in alle veranderingen die hiermee gepaard gingen, wordt in dit
hoofdstuk het emancipatieproces uit elkaar getrokken in het proces van ontzuiling, de rol van sociale bewegingen en de opkomst van de populaire cultuur.

Ontzuiling
In het begin van de jaren vijftig kende de Nederlandse samenleving nog een duidelijke hiërarchische structuur: verticale geordend in sociaaleconomische klassen
en horizontaal in zuilen (katholiek, protestant, socialistisch en liberaal). Deze
structuur begon echter langzaam maar zeker af te brokken. Allerlei factoren hebben daarin meegespeeld: van de opkomst van de televisie tot het stijgen van de
welvaart. Nederland ontzuilde en groeide uit tot een middenklassesamenleving
waarin de sociaaleconomische klasse waartoe men behoort niet langer een grote
rol speelt.
Ondanks dat het moeilijk is om er een begin en een einde aan te plakken –
aangezien dit proces al veel langer gaande was (de crisis van de jaren dertig had
bijvoorbeeld al voor een economische verzwakking van de positie van de bovenklassen gezorgd) en klassen en zuilen nooit helemaal verdwenen zijn –, wordt
over het algemeen de periode van de jaren zestig en zeventig gezien als die waarin deze transitie heeft plaatsgevonden. In die periode nam de welvaart sterk toe,
terwijl de inkomensongelijkheid sterk afnam. (Caminada en Goudswaard 2003, 55)
Het is ook de tijd waarin de zogenaamde babyboomgeneratie (mensen geboren
tijdens de geboortegolf vlak na de Tweede Wereldoorlog) de jongvolwassen leef-

tijd bereikte. Deze generatie was groot in aantal en leek alles mee te hebben. Zij
groeiden op in een tijd van stijgende welvaart en toenemende sociale zekerheid.
Dit was ook de eerste generatie die en masse de kans kreeg om te gaan studeren,
mede doordat in 1954 het budget voor studiebeurzen vergroot was, met als gevolg dat het aantal studenten in het hoger onderwijs enorm toenam (grafiek 7).
De stijgende welvaart, dalende inkomensongelijkheid en toenemend opleidingsniveau stimuleerden het zelfbewustzijn van brede lagen van de bevolking en de
institutionalisering van sociale vangnetten in de vorm van de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat. Het gevolg was dat traditionele waarden als het
gezin aan waarde inboetten: gezinnen werden kleiner (grafiek 9), het aantal echtscheidingen nam toe (grafiek 11) en jongeren gingen vroeger het huis uit – al
voor zij trouwden, met als gevolg dat het aantal eenpersoonshuishoudens sterk
toenam (grafiek 8). De samenleving individualiseerde.

Sociale bewegingen in de jaren zestig en zeventig
Het toegenomen zelfbewustzijn (dat zich bijvoorbeeld ook uitte in het inventief
en creatief zelf vormgeven van het huislijke interieur) en het grote aandeel jongen in de samenleving leidde in de jaren zestig en zeventig tot de opkomst van
allerlei politieke en sociale bewegingen die opriepen tot democratisering en
emancipatie. Iedereen zou evenveel macht en mogelijkheden moeten hebben –
het ideaalbeeld van een egalitaire samenleving leek haalbaar en politieke en
sociale actie moesten leiden tot een betere samenleving.
In eerste instantie waren de acties nog klein van schaal en ludiek van aard. Zo
voerde Provo (1965–1967) ludieke acties om de autoriteiten te provoceren en te
ageren tegen bijvoorbeeld roken (figuur 1) of het autoverkeer en kwam de Kabouterbeweging (1969–1974) – die in 1970 eveneens meedeed met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en daar vijf zetels haalde – op voor het milieu
en tegen de consumptiemaatschappij. Rond diezelfde tijd vroegen de eerste
11

In de jaren zeventig begon het optimisme van de voorgaande decennia af te nemen: de toenemende milieuvervuiling gaf aanleiding om vraagtekens te zetten bij
de gevolgen van de als maar stijgende welvaart en consumptie; de Club van Rome stelde in 1972 in het rapport The Limits to Growth (geschreven door D.L.
Meadows en J.W. Forrester) de vraag hoe lang we nog door zouden kunnen gaan
met het interen op natuurlijke hulpbronnen; en de oliecrisis van 1973 zette, zoals
eerder al aan de orde kwam, de economische groei onder druk. Tegelijkertijd
radicaliseerde veel actiegroepen in hun roep om inspraak. (Es 2006)

Sociale bewegingen in de jaren tachtig

Figuur 1: Provo-happening (‘anti-rookmagiër’ Robert Jasper Grootveld) bij het Lieverdje op het Spui in
Amsterdam. (Foto: Wim van der Linden)

krakers – die zichzelf toen nog ‘huispiraten’ noemden – aandacht voor de aanhoudende woningnood. (Liagre Böhl 2010, 71) Mede dankzij het gedoogbeleid
rondom drugs kreeg Amsterdam de naam een vrijplaats te zijn en trok het duizenden jeugdtoeristen uit de hele wereld. Een tijdlang stond het zelfs bekend als
hippiehoofdstad van Europa.
Na het studentenoproer in Parijs van mei 1968 en de daarop volgende stakingen, die wereldwijd veel aandacht trokken, vond ook in Nederland een sterke
groei plaats van de actiegroepen. Eerst waren het vooral studenten, die bijvoorbeeld in 1969 het Maagdenhuis (het bestuurscentrum van de UvA) bezetten om
meer inspraak te eisen van het universiteitsbestuur, maar al snel verspreidde de
actiebereidheid en de roep om inspraak zich naar bredere lagen van de bevolking.
Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de buurtgroepen die opkwamen tegen
‘kaalslag’ en stadsvernieuwing (zie volgend hoofdstuk).

De crisis van begin jaren tachtig en de enorm oplopende werkloosheid zorgde
voor een omslag in het sociaal-politieke klimaat. Waar jongeren in de jaren zestig
en eerste helft van de jaren zeventig nog opgroeiden met vooral positieve vooruitzichten, was deze hoop begin jaren tachtig bijna volledig vervlogen: de enorm
opgelopen werkloosheid zorgde ervoor dat studenten het idee hadden opgeleid
te worden voor de bijstand – en het is daarom dat sociologen (en vooral marketeers) voor deze generatie (de generatie na de babyboomgeneratie) wel de term
‘verloren generatie’ gebruiken. (Liagre Böhl 2010, 371)
De opkomst van deze verloren generatie ging gepaard met de opkomst van
diverse ‘nieuwe sociale bewegingen’, zoals de vredesbeweging, de milieubeweging, de homobeweging, de vrouwenbeweging en allerlei soorten solidariteitsbewegingen. Het was ook de tijd dat de kraakbeweging haar hoogtijdagen kende
(zie volgend hoofdstuk). De acties van deze nieuwe sociale bewegingen waren
harder en gewelddadiger dan de acties uit de jaren zestig en zeventig. Dat was
vooral het geval in de vroege jaren tachtig, toen het kabinet-Van Agt/Wiegel
11
plannen maakte om een einde te maken aan de groei van de collectieve sector.
Later, onder Lubbers, raakten de gematigde groeperingen geïnstitutionaliseerd –
werden het vaste gesprekspartners in overlegorganen van de overheid – terwijl
de radicalere groepen steeds meer gemarginaliseerd raakten.
11
Met de collectieve sector wordt alles wat qua aansturing en financiering onder de overheid (in de
breedste zin van het woord) valt en over het algemeen niet aan marktwerking onderhevig is.

12

Met de nieuwe sociale bewegingen kwam er een einde aan het optimistische
streven naar inspraak. De actievoerders waren verbitterd en pessimistisch geworden. Met het institutionaliseren van het actiewezen kwam er bovendien een
einde aan twee decennia van breed gedragen protesten en acties. (Liagre Böhl
2010, 371-399)

Bron: O+S

De opkomst van de populaire cultuur
Het streven naar inspraak heef zijn vruchten afgeworpen: inspraak is op allerlei
manieren verankerd geraakt in de samenleving – van ondernemingsraden tot
bezwaarprocedures. Daarmee is echter ook de machtsbasis van de samenleving
verspreid geraakt. De Nederlandse filosoof René Boomkens wijst hiervoor nog
12
een andere oorzaak aan: de opkomst van de populaire cultuur. De populaire
cultuur verspreide zich via nieuwe media als radio en televisie, waardoor er sprake was van een soort ‘alledaagse globalisering’. (Boomkens 2006, 173) Dat wil
overigens niet zeggen dat de cultuur daarmee overal hetzelfde is geworden: culturele uitingen worden verspreid via media en worden door groepen in andere
culturele contexten toegeëigend, waarbij ze kruisbestuivingen aangaan met de
meest uiteenlopende culturele elementen en praktijken. De populaire cultuur
raakt verweven met de lokale context en er is een pluriforme samenleving ontstaan die een breed scala aan subculturen kent.
Tegelijkertijd met de opkomst van de populaire cultuur heeft de burgerlijkintellectuele cultuur van de politici, industriëlen en intellectuelen aan belang
ingeboet – zij drukken niet langer een dominante stempel op de samenleving.
Deze is zijn relatieve eenduidige hiërarchische opbouw – waarin iedereen zijn
plek kende en die richting gaf aan de verwachtingen die men van elkaar en van
de eigen toekomst had – kwijtgeraakt. De hier beschreven periode 1955–1985 is

12

Populaire cultuur is niet hetzelfde als de volkscultuur die in de negentiende eeuw tegenover de
‘hoge cultuur’ van de elite geplaatst werd. Het is eerder wat ook wel ‘massacultuur’ genoemd wordt:
een vorm van cultuur die veel mensen aanspreekt en die is kunnen ontstaan bij de gratie van de
massamedia zoals die in de twintigste eeuw een belangrijke rol zijn gaan vervullen in het dagelijkse
leven.

Grafiek 13

de periode waarin dat proces voor een groot gedeelte heeft plaatsgevonden.
(Boomkens 2006, Lammers 2009, 85-87)

Amsterdam: van arbeiders- naar jongerenstad
In de jaren vijftig bestond de bevolking van Amsterdam nog voor een groot gedeelte uit arbeiders, werkzaam in de industrie en de havens. Zij leefden vaak in
grote gezinnen, vooral in de negentiende-eeuwse wijken, delen van de oude
binnenstad (zoals de Jordaan) en de sociale woningbouw van het begin van de
twintigste eeuw. Vooral in de negentiende-eeuwse wijken en de arbeiderswijken
in de binnenstad waren de huizen slecht: klein, gehorig, en in slechte staat. Door
het stijgen van de welvaart konden steeds meer gezinnen het zich veroorloven
om te verhuizen naar nieuwbouwwijken aan de rand van de stad en later naar de
overloopgebieden in de regio (zie volgend hoofdstuk). Het gevolg was dat werkende gezinnen met kinderen – de middengroepen – en masse wegtrokken uit
deze wijken.
Wat overbleef waren kansarme gezinnen, maar vooral bejaarden en een- en
tweepersoonshuishoudens. Zij werden aangevuld door (zowel studerende als niet
studerende) jongeren, die zoals gezegd eerder op zichzelf of samen gingen wonen – of gingen studeren aan één van de grote onderwijsinstellingen die Amsterdam rijk is. Terwijl de oude wijken uit de gratie raakten bij gezinnen met kinderen,
13

oefenden zij juist op jongeren een enorme aantrekkingskracht uit. Zij waren gecharmeerd van het hoogstedelijk klimaat, de menging van functies, de kroegjes
en dagmarkten. Bovendien waren de lage huren voor hen aantrekkelijk, terwijl
het formaat van de woningen geen probleem vormde.
Vanaf de jaren zestig ontwikkelde Amsterdam zich zo tot een stad die vooral
jongeren en alleenstaanden aantrekt, en waar gezinnen zodra er kinderen komen
wegtrekken. Deze trend is pas in de jaren negentig langzaam beginnen te keren
(grafiek 13). Amsterdam ontwikkelde zich aldus in de periode 1955–1985 tot een
stad van jongeren en een- en tweepersoonshuishoudens en de oude wijken veranderden volledig van karakter. (Liagre Böhl 2010)

Gastarbeiders
Een andere groep die de plek innam van de wegtrekkende gezinnen waren immigranten. Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig in grote getallen naar Nederland en omdat zij weinig te besteden hadden en bovendien geen wachttijd hadden opgebouwd voor een sociale huurwoning, kwamen zij terecht in de vervallen
oude wijken. Als het om immigranten gaat kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee grote groepen: aan de ene kant Surinamers en Antillianen (met
een Nederlands paspoort) en aan de andere kant gastarbeiders uit het Middellandse Zeegebied.
Van de eerste groep maken de Surinamers het grootste deel uit. Zij kwamen
vooral rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, vanwege de onzekerheid
die deze onafhankelijkheid tot gevolg heeft gehad – met een ‘braindrain’ van
Suriname als gevolg. Vanaf 1985, toen Shell en Exxon hun olieraffinaderijen op
Curaçao en Aruba sloten, steeg bovendien het aantal Antillianen dat naar Nederland kwam vanwege de sterk oplopende werkloosheid op de eilanden (grafiek 10).
Een heel ander verhaal zijn de gastarbeiders. De sterk groeiende economie
leidde tot een ongekend lage werkloosheid en een groot tekort aan goedkope,
laaggeschoolde arbeidskrachten. Daarom werden in landen rond de middellandse
zee (Italië, Spanje, Portugal, Joegoslavië, Griekenland, Turkije, Marokko en Tunesië) mensen geworven om hier te werken. Al in de jaren vijftig gebeurde dat voor
de hoogovens en de mijnen in Limburg, in de jaren zestig gingen ook andere be14

drijven gastarbeiders inhuren. In eerste instantie vormden Spanjaarden en Italianen de grootste groep gastarbeiders, maar nadat er wervingsovereenkomsten
werden gesloten met Turkije en Marokko (in respectievelijk 1964 en 1969) gingen
zij de grootste groepen vormen (grafiek 12). Begin jaren zeventig daalde de economische groei en bovendien veranderde veel bedrijven van strategie: in plaats
van goedkope arbeid naar hier te halen, gingen zij mechaniseren en tegelijkertijd
de arbeidsintensieve productie verplaatsen naar lagelonenlanden. Veel gastarbeiders kwamen daardoor zonder werk te zitten en in 1973 werd daarom een
wervingsstop ingevoerd. Veel Italianen en Spanjaarden trokken daarop langzaam
maar zeker weer terug naar hun geboorteland, maar dat gold – tegen alle verwachtingen in – niet voor de Turken en Marokkanen. Zij werden echte immigranten en gingen hun gezinsleden overhalen. Door deze gezinshereniging en later
door huwelijksmigratie is hun aantal lange tijd blijven stijgen. (Prins 1996, 2-9)
In de jaren zestig en zeventig behoorden immigranten – die weinig te besteden
hadden – dus tot de groepen die de slechte woningen betrokken waar de middengroepen uit wegtrokken. Dat kan een verklaring zijn waarom het tot in de
jaren tachtig geduurd heeft voordat het ‘allochtonenvraagstuk’ een rol van betekenis ging spelen: in de jaren zestig en zeventig werden ze nog nauwelijks als
concurrent op de woningmarkt gezien. Dat veranderde in de jaren tachtig niet
alleen doordat er steeds minder slechte woningen waren (zie volgend hoofdstuk),
maar ook doordat steeds meer allochtone gezinnen die het zich konden permitteren begonnen te verhuizen naar de buitenwijken en groeikernen.

Periodisering
Samenvattend kan de periode 1955–1985 vanuit het oogpunt van de maatschappelijke ontwikkelingen verdeeld worden in drie periodes: (1) optimisme en stijgende welvaart, vanaf 1968 gevolgd door een periode van (2) protest en inspraak;
met de crisis die in 1979 uitbreekt volgt vervolgens een periode van (3) pessimisme en onzekerheid door de economische crisis van 1979–1984 gevolgd door
een langzaam herstel van de economie en de werkgelegenheid en de forse be-

zuinigingen op de sociale zekerheid – en daarmee op de verworvenheden van de
naoorlogse periode van optimisme.
Wat demografische ontwikkelingen betreft is er minder sprake van periodes. Wel
kenmerkt de periode 1955–1985 zich door de komst van immigranten, maar pas
in de loop van de jaren tachtig wordt dit een belangrijk maatschappelijk thema.
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Figuur 2: De elf stadsvernieuwingsgebieden zoals gepubliceerd in Amsterdam. Een verhaal over een
stadsvernieuwing,Gemeente Amsterdam, 1980. (Liagre Böhl 2010, 12)

Bron: CBS

Grafiek 14

Figuur 3: ‘Mogelijke ontwikkelingen’, de compacte stad (kaart: Dienst Ruimtelijke Ordening)

De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam
Na de Tweede Wereldoorlog heerste er in Amsterdam – net als op veel plaatsen
elders in het land – een grote woningnood: de oorlog had zijn sporen nagelaten
en bouw- en herstelwerkzaamheden hadden vrijwel stil gelegen. Bovendien
groeide de bevolking snel. Er moest dus veel en efficiënt gebouwd worden en in
de Wederopbouw stond dan ook de kwantiteit voorop.
13
Het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935 vormde het uitgangspunt – en de
juridische basis voor benodigde onteigeningen – en Amsterdam concentreerde
zich op een concentrische uitbreiding met nieuwe wijken. De leiding lag bij de
sectie Stadsontwikkeling (SO) van de dienst Publieke Werken (PW), die grotendeels autonoom te werk kon gaan. SO, met directeur Cornelis van Eesteren voorop, stond het ‘nieuwe bouwen’ voor. Licht, lucht en ruimte vormden het uitgangspunt en de stedenbouw moest plaatsvinden volgens het tuinstadprincipe,
waarbij het traditionele bouwblok en de stadsstraat werden vervangen door ruim
opgezette strokenbouw, veel groen en netjes van elkaar gescheiden functies.
Maar bovenal betekende het nieuwe bouwen een sobere functionalistische manier van bouwen die uitermate geschikt was snel te bouwen – en daarmee sloot

het uitstekend aan bij de doelstellingen van de Wederopbouw. (Liagre Böhl 2010,
43-46)
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Die kritiek, en de onvrede over de laissez-faire-houding van de gemeente tot dan
toe en de ad-hoc-benadering van de problemen, leidde ertoe dat wethouder
Goos van ’t Hull (publieke werken en stadsontwikkeling, PvdA) het initiatief nam
tot het opstellen van de Nota Binnenstad, die in 1955 verscheen.
De Nota Binnenstad is vooral van belang omdat het de problematiek van de
binnenstad tot een beleidsvraagstuk maakte. Daarmee markeert het een belang-

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) verving het negentiende-eeuwse uitbreidingsplan (tot stand
gekomen onder leiding van Kalff, directeur van Publieke Werken van 1873 tot 1881), dat door de
grote annexatie van 1921 niet langer voldeed. Het AUP moest een plan volgens de nieuwste stedenbouwkundige inzichten worden en daartoe werd een nieuwe afdeling opgericht binnen Publieke
Werken: de sectie Standsontwikkeling (SO). Voor het maken van het plan werden de stedenbouwkundigen Van Lohuizen als onderzoeker en Van Eesteren als ontwerper aangetrokken. Het AUP zoals
zij dat ontwierpen is op verschillende manieren vernieuwend geweest: door de bijna wetenschappelijke analyse waarop het plan gebaseerd is, door de nadruk op structuur (het is het eerste structuurplan), maar bovenal door de rol die het heeft gespeeld in de ontwikkeling van de functionalistische
stedenbouw van de internationale modernistische beweging CIAM, waarvan Van Eesteren voorzitter
was. Het was de eerste keer dat een plan gebaseerd was op het principe van functiescheiding (wonen,
werken, verkeer en recreatie). Bovendien doorbrak het AUP de traditie van het bouwen in gesloten
bouwblokken en introduceerde daarvoor in de plaats het bouwen in stroken, dat door de nadruk op
licht, lucht en ruimte tot betere woonomstandigheden moest leiden. Zowel nationaal als internationaal is het AUP van grote invloed geweest op de naoorlogse modernistische stedenbouw. (Rossem
2003, Somer 2003)

Cityvorming
Terwijl in de Wederopbouw alle aandacht uitging naar de bouw van stadsuitbreidingen, lagen de ontwikkelingen in de rest van de stad voor een groot gedeelte
stil. Behalve dan in de oude binnenstad, daar was al sinds 1870 een proces van
cityvorming aan de gang door de groei van de banken, het verzekeringswezen en
de beurs. Met cityvorming wordt bedoeld de (geleidelijke of geplande) verdringing van de woonfunctie in de binnenstad door kantoren, winkels en andere
stedelijke voorzieningen. Deze ontwikkeling zette zich na de oorlog voort, met
een enorme congestie toe gevolg. Toen hoofdcommissaris van politie H.A.J.G.
Kaasjager daarop voorstelde om een deel van de grachten te dempen en delen
van de binnenstad te slopen om nieuwe infrastructuur aan te kunnen leggen,
leidde dat tot een golf van kritiek, vooral vanuit de hoek van de heemkundevere14
nigingen die zich inzetten voor het behoud van de binnenstad. (Liagre Böhl
2010, 40-43, 47-48)
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Heemkundeverenigingen zijn organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar de lokale
geschiedenis en de bescherming en het beheer van lokaal historisch erfgoed. In het geval van de
Amsterdamse binnenstad en het verzet tegen cityvorming ging het daarbij in het bijzonder om de
Bond Heemschut en het Genootschap Amstelodamum,evenals de landelijke organisaties het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de Vereniging Hendrick de Keyser. (Liagre Böhl 2010, 48)
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Inhoudelijk is het vooral een inventarisatie van problemen. Bovendien hinkt de
nota op twee gedachtes: aan de ene kant de bescherming van het historische en
monumentale karakter van de oude binnenstad, en aan de andere kant het vitale
belang van bedrijvigheid in de binnenstad. Als reactie op de verkeersproblematiek stelt het enkele kleine verkeersdoorbraken voor. Een echte keuze tussen
cityvorming en behoud van het historische centrum en behoud wordt echter niet
gemaakt. Wel komt voor het eerst – nog vaag – het idee naar voren om de cityvorming uit te spreiden van de historische binnenstad naar de volkswijken er
omheen. (Liagre Böhl 2010, 40-50, Wallagh 1994, 88-99)
In het Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad uit
1968, die tot stand komt onder wethouder Roel de Wit (publieke werken en
stadsontwikkeling, PvdA), wordt veel explicieter gekozen voor cityvorming. Groei
en schaalvergroting zijn de sleutelwoorden en de werkgelegenheid in de binnenstad zou moeten stijgen. Van deze voornemens komst echter maar weinig, omdat
de plannen stuiten op veel buurtverzet. (Liagre Böhl 2010, 52-53, Wallagh 1994,
149-164)

Figuur 4: Voorbeeld van een voorstel voor grootschalige cityvorming: plan van de Amerikaanse hoogleraar David A. Jokinen voor een zuidelijke cityweg tussen de Ferdinand Bolstraat en het Museumplein,
gepubliceerd in het rapport Geef de stad een kans (1967, in opdracht van Stichting Weg). Het plan van
Jokinen kwam sterk overeen met hoe wethouder Joop den Uyl (publieke werken en stadsontwikkeling,
PvdA) de cityvorming voor zich zag. (Liagre Böhl 2010, 50)

rijke verschuiving in de relatie tussen de dienst Publieke Werken en de verantwoordelijke wethouder: waar zijn voorganger het ruimtelijke beleid grotendeels
overliet aan de dienst, bemoeide Van ’t Hull zich actief met de beleidsvorming en
werd Publieke Werken in een meer uitvoerende rol gedwongen.
18

Uiteindelijk komt het er op neer dat de cityvorming in de Amsterdamse binnenstad zich heeft beperkt tot het tracé Wibautstraat–Weesperstraat en de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein. Met de komst van wethouder Jan Schaefer
(stadsvernieuwing en volkshuisvesting, PvdA) in 1978 raakt de cityvorming zelfs
vrijwel helemaal in de ban (alleen nog in de binnenstad, rond de aan te leggen
ringspoorbaan), met als gevolg dat de ontwikkeling van de dienstensector in
Amsterdam vertraging oploopt. Dat verandert als in 1983 burgemeester Ed van
Thijn (PvdA) aantreedt. Hij stelt zich tot doel de werkloosheid aan te pakken en
zet daartoe in op het herstel van de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. De
cityvorming is terug op de agenda – om tot op heden niet meer te verdwijnen –
en vanaf halverwege de jaren tachtig is er weer ruimte voor grootschalige kantoren en hotels. (Liagre Böhl 2010, 40-53, 265, 406-407)

Overloopbeleid
Rond 1960 is de idee ontstaan dat er een nieuw beleid nodig is met betrekking
tot de groei van de steden. Doordat gezinnen begonnen weg te trekken uit vooral
de slechte negentiende-eeuwse wijken, konden de steden de migratie niet aan
met de bouw van uitbreidingswijken. Bovendien bestond er de angst de steden
onleefbaar zouden worden door congestie en de open ruimte opgeslokt zou
raken door de enorme groei die de bevolking zou doormaken. Men becijferde dat
Nederland in 2000 twintig miljoen inwoners zou tellen! (Uiteindelijk zijn het er
bijna zestien miljoen gebleken).
Al in 1958 brengt op nationaal niveau de werkgroep Westen des Lands het
rapport De ontwikkeling van het Westen des Lands uit, gevolgd door de Nota
inzake de ruimtelijke ordening 1960, het provinciale rapport Drie miljoen Noordhollanders 1966 en de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. In
deze nota’s wordt de nieuwe visie op de stad in de steigers gezet: het overloopbeleid (afgeleid van het Engelse ‘overspill’) of het beleid van gebundelde deconcentratie. Om te voorkomen dat de groei van de bevolking geconcentreerd zou
raken in een klein aantal ‘megasteden’ worden er rondom verschillende steden
gemeentes aangewezen als groeikernen, waar een deel van de groei van de bevolking van grote steden moeten opvangen. Rondom Amsterdam zijn Alkmaar,
Lelystad, Almere, Hoorn, Purmerend en (na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland) Almere aangewezen als primaire groeikernen.
In Amsterdam houdt wethouder Joop den Uyl (publieke werken en stadsontwikkeling, PvdA) echter vast aan een geconcentreerde stadsontwikkeling, waardoor pas met het aantreden van zijn opvolger Roel de Wit in 1965 begonnen
wordt met het implementeren van de overloop in het Amsterdamse beleid.
Daarmee is word de compacte stad verlaten en de regio betrokken in de ontwikkeling van Amsterdam, zoals naar voren komt in het Voorontwerp van de tweede
nota over de Amsterdamse binnenstad 1968. Het gevolg hiervan is dat het inwoneraantal afnam en, zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, de middengroepen uit Amsterdam wegtrokken (grafiek 15).

Figuur 5: Spotprent tegen het overloopbeleid (1976, maker onbekend).

19

Bron: CBS

Grafiek 15

Het overloopbeleid wordt weer losgelaten na ‘operatie veenbrand’ (zie verderop),
zodra de ‘kleinschaligen’ aan de macht komen en Jan Schaefer wethouder wordt
in 1978. (Liagre Böhl 2010, 53-55, Wallagh 1994, 147-149)

Stadsvernieuwing
Het thema dat misschien wel het meest bepalend is geweest voor de periode
1955–1985 is de stadsvernieuwing: van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig
hét belangrijkste thema in de Amsterdamse politiek. Erg verwonderlijk kan dat
niet zijn: terwijl de welvaart enorm steeg, was er na de oorlog nauwelijks iets
gedaan aan de verkrotting in een groot gedeelte van de Amsterdamse volkswijken – tussen 1942 en 1960 werden er in Amsterdam maar vijf woningen onbewoonbaar verklaard. (Liagre Böhl 2010, 9) Deze verkrotting had diverse oorzaken:
slechte funderingen in sommige negentiende-eeuwse buurten, slooppartijen
tijdens de oorlog en achterstallig onderhoud – waar het huurbeleid dat de overheid voerde nog eens extra aan bijdroeg doordat voor kleine particuliere verhuurders de woningen te weinig huur opbrachten om het onderhoud te bekostigen. Dit alles leidde ertoe dat aan het eind van de jaren zestig het begrip ‘stadsvernieuwing’ zijn intrede deed (als vertaling van het al veel langer in gebruik
zijnde begrippen ‘urban renewal’, ‘rénovation urbaine’ en ‘Stadterneuerung’).
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Grootschalige stadsvernieuwing
In Amsterdam begon de stadsvernieuwing onder wethouder Roel de Wit, toen in
1969 de Nota stadsvernieuwing ‘De voorbereiding’ verscheen. Daarmee werden
er voor het eerst sinds de saneringen die in de eerste decennia van de twintigste
eeuw plaatsvonden op basis van de toen nieuwe Woningwet, weer plannen gemaakt om in te grijpen in de verkrotting van de binnenstad. De plannen waren nu
echter veel grootschaliger. De focus lag nu niet op individuele krotten, maar hele
buurten moesten worden aangepakt.
In de Nota stadsvernieuwing wordt beoogd de historische binnenstad te ‘rehabiliteren’ (een combinatie van nieuwbouw, verbetering en behoud, op basis
van de bestaande infrastructuur), terwijl de negentiende-eeuwse wijken zouden
moeten worden ‘gereconstrueerd’ (afbreken van hele buurten en vervangen
door nieuwbouw). Dat laatste komt neer op het vervangen van de revolutiebouw
van de negentiende-eeuwse wijken door ruim opgezette, open bebouwing met
veel groen en een veel lagere bevolkingsdichtheid – in lijn met de tuinstadgedachte. In de nota werd behalve de technische staat van vele woningen ook nog
een andere noodzaak tot afbraak aangewezen: de “hoge bebouwingsdichtheid,
slechte bereikbaarheid en ondoelmatige indeling van de desbetreffende stadsdelen. Deze structurele gebreken belemmeren het functioneren van de samenleving.”
(Liagre Böhl 2010, 84)
De Nota stadsvernieuwing kreeg veel bijval in de pers en men ging voortvarend
aan de slag om de stadsvernieuwing tot uitvoering te brengen. De Spaarndammerbuurt werd daartoe als ‘exercitieterrein’ aangewezen en de eerste Ambtelijke
Projectgroep (APG) was een feit. Deze had tot taak op buurtniveau het overleg
tussen de betrokken gemeentediensten te coördineren. Toen deze projectgroep
in 1970 met de eerste voorstellen kwam – waarbij ze bijna de helft van de woningen gesloopt zouden worden om vervangen te worden door veel duurdere
nieuwbouw – verzetten de bewoners zich hevig. Daarop werd het plan ingetrokken en in 1971 kregen de bewoners (georganiseerd in het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt) de kans – in overleg met de projectgroep – met een

eigen plan te komen. Dit plan, dat veel meer op herstel gericht was, werd door de
gemeente overgenomen. (Liagre Böhl 2010, 83-86, 112-117)
Ondertussen waren er verkiezingen geweest en was Han Lammers (PvdA) als
wethouder verantwoordelijk geworden voor publieke werken en stadsontwikkeling. In eerste instantie leek hij af te zien van de grootschalige stadsvernieuwingsplannen, toen hij een aantal plannen waartegen veel verzet was terugtrok.
Daaronder waren behalve de plannen voor de Spaarndammerbuurt ook de plannen voor sanering van de Jordaan, waar al sinds de jaren vijftig aan gewerkt werd
en waar in 1969 de eerste van een hele serie protestbewegingen tegen ‘kaalslag’
tot stand kwam. Het duurde echter niet lang voordat ook Han Lammers gewonnen was voor de grootschalige stadsvernieuwingsplannen van Publieke Werken.
(Liagre Böhl 2010, 6768, 90-91)
In 1971 verscheen de Tweede nota stadsvernieuwing ‘Programma voor de eerstkomende jaren’, die een uitwerking vormde van de eerste nota. Hierin werden
besluiten vastgelegd over de structuur, het tempo, de volgorde en de organisatie
van de stadsvernieuwing. Daarbij wordt een iets bescheidener standpunt ingenomen dan in de eerde nota: niet langer wordt tot doel gesteld de hele negentiende-eeuwse gordel te vervangen, maar daarvoor in de plaats werden elf stadsvernieuwingsbuurten aangewezen. Drie daarvan werden bestemd voor reconstructie: Dapperbuurt, Klinkerbuurt en de Oostelijke Eilanden; drie voor rehabilitatie: Joraan, de Westelijke Eilanden en Nieuwmarktbuurt; en vijf werden aangewezen voor ‘verbeteren en in standhouden’ (opknappen met behoud van bestaande bebouwing): Spaarndammerbuurt, Staatsliedenbuurt, de Oude Pijp,
Oosterparkbuurt en Indische Buurt (figuur 2). De nadruk werd in gelegd op volkshuisvesting, waarbij de gemeentelijke overheid een actief aanschrijvingsbeleid
zou moeten voeren om woningbezitters te dwingen woningen op te knappen en
anders te onteigenen. Daarnaast werd ingezet op verbetering van de woonomgeving: openbaar vervoer, sociaal-culturele voorzieningen, speelplaatsen en parkeer- en verkeersmaatregelen.
Met volkshuisvestiging werd op de minst-draagkrachtigen gedoeld, het ging
vrijwel uitsluitend om sociale woningbouw. Bovendien waren B&W verontrust

Figuur 6: Roomtuintjes (gelegen tussen de Pontanusstraat en de Zeeburgerdijk): het enige deel van het
Plan-Duyff (1972) voor de ‘reconstructie’ van de Dapperbuurt dat daadwerkelijk uitgevoerd is. (Liagre
Böhl 2010, 201-207) Op deze manier had men (in de meest voortvarende plannen) de gehele negentiende-eeuwse gordel willen vervangen door ruim opgezette, moderne nieuwbouw. (Foto: DRO)

door het wegtrekken van gezinnen en daarom zouden vooral grote woningen
(met vier of meer kamers) moeten worden gebouwd om een meer evenwichtige
bevolkingsopbouw tot stand te brengen. Die nadruk op gezinnen, terwijl de wijken in toenemende mate door een- en tweepersoonshuishoudens werden bewoond, en de ruimere opzet van de wijken die men beoogde, betekende dat er
sprake zou zijn van ongeveer een halvering van het aantal woningen. Daarmee
was het onvermijdelijk dat er mensen zouden meten verhuizen. Bovendien wilde
men de vernieuwing grootschalig aanpakken: dat bekende eerst het verwerven
en slopen van alle te vervangen woningen en dan – efficiënt – in één geheel
nieuwbouw plegen. Om dit in goede banen te leiden werd in 1972 de Gemeente21

maatschappelijke kwesties op woongebied – veel meer de kant van de bewoners.
Zij meenden dat er vooral kleine woningen gebouwd zouden moeten worden
gericht op de bestaande bevolkingssamenstelling van vooral een- en tweepersoonshuishoudens. Bovendien zouden die zoveel mogelijk in hun eigen buurt
moeten kunnen blijven wonen en daartoe zou voor een gefaseerde aanpak moeten worden gekozen. Verder propageerde GDV – net als de buurtactiegroepen –
behoud: qua aantal woningen, qua esthetiek en qua functiemenging. (Liagre Böhl
2010, 90-93)
De protesten en tegenwerking leidden ertoe dat de B&W vanaf 1972 ging experimenteren met kleinschaligere bouwprojecten van zes à zeven woningen in bestaande sloopgaten. In de Nota bouwen in open gaten uit 1974 constateerden zij
echter alweer dat dit te omslachtig was en de kosten te hoog. Daarmee kwam
hieraan na twee jaar alweer een einde. (Liagre Böhl 2010, 93-94)
‘Operatie veenbrand’
Figuur 7: Dappermarkt (Dapperstraat, Dapperbuurt) tegen de achtergrond van dichtgetimmerde
huizen (Foto: Maurice Boyer, 1978)
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lijke Dienst Herhuisvestiging (GDH) ingesteld, als afsplitsing van de Dienst
Volkshuisvestiging (GDV). (Liagre Böhl 2010, 87-88)
Geheel tegen de verwachtingen in riepen de stadsvernieuwingsplannen enorm
veel weerstand op in de wijken. Vanaf 1970 werden in de ene na de andere wijk
buurtgroepen opgericht die actie voerden tegen de plannen van de gemeente.
Veel plannen liepen daardoor vertraging op, terwijl steeds meer woningen gesloopt of onbewoonbaar werden verklaard, met een nog sterkere verloedering
tot gevolg (figuur 7). Ondertussen was er machtstrijd gaande tussen Publieke
Werken en de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting (GDV). Waar PW (de sector
Stadsontwikkeling) op het standpunt van grootschalige vernieuwing volgens de
principes van het nieuwe bouwen bleef staan, koos GDV – die belast was met
15
GDH was verantwoordelijk voor het herhuisvesten van huurders die wegens sloop of renovatie hun
huis moesten verlaten.
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Ondertussen werden de protesten alsmaar feller. Dit bereikte een hoogtepunt
met de Nieuwmarktrellen in 1975, toen ontruiming van enkele panden (voor de
aanleg van de metro en een vierbaans weg) uitliep op een veldslag tussen bewoners en een enorme politiemacht. Tegelijkertijd werd er een machtstrijd gevoerd
binnen de PvdA – traditioneel de grootste partij in Amsterdam. De traditionele
achterban, bestaande uit arbeiders, steunde de grootschalige plannen van Han
Lammers, maar de nieuwe lichting in de PvdA-achterban, bestaande uit (vooral
jonge) intelligentsia (wetenschappers, ambtenaren, welzijnswerkers en studenten) groeide sterk en wilde het over een geheel andere boeg gooien. Twee belangrijke oppositionele stromingen waren daarin aan te wijzen: radicale democra16
ten of ‘democratiseerders’ onder leiding van Pelle Mug en ‘kleinschaligen’ on17
der leiding van Michael van der Vlis. De radicale democraten wilden meer inspraak voor de bevolking en de ‘kleinschaligen’ wilden ‘bouwen voor de buurt’ en
‘welzijn boven welvaart’ (geïnspireerd door de einde-van-de-groei-ideologie met
zijn kritiek op de consumptiemaatschappij).
16
17

Pelle Mug was PvdA-raadslid en directeur van de faculteit Ruimtelijke Ordening van de UvA.
Michael van der Vlis was PvdA-raadslid en econoom.

De ‘kleinschaligen’ wensten een einde te maken aan de grootschalige stadsvernieuwing en de ‘deportatie’ van bewoners naar overloopgebieden. Daarvoor in
de plaats stonden zij het concept van de ‘compacte stad’ voor. Dat betekende
behoud van de oude buurten en bouw en renovatie voor de bestaande bevolking – wat neer kwam op meer goedkope woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en minder grote woningen voor gezinnen. Bovendien zou er gebouwd moeten worden in grotere dichtheid, met meer ruimte voor midden- en
kleinbedrijf in de buurten zelf, zodat zowel de bevolkingsdichtheid als de werkgelegenheid in de binnenstad zou toenemen.
Om hun doelen te bereiken sloten de ‘kleinschaligen’ bondgenootschappen
met het actiewezen en de kleine linkse partijen PSP en PPR (terwijl de vakbewe18
ging en de CPN de ‘grootschaligen’ bleven steunen). In de gewestelijke vergadering van de PvdA hadden ze ondertussen de overhand, maar B&W van Amsterdam bleven – met wethouder Han Lammers en burgemeester Ivo Samkalden
(PvdA) voorop – vasthouden aan hun beleid. Ondertussen liepen de tegenstellingen zo hoog op dat de stad onbestuurbaar dreigde te worden. Bovendien moesten in respectievelijk 1976 en 1977 wethouder Lammers en burgemeester Samkalden het veld ruimen vanwege de Nieuwmarktrellen. (Liagre Böhl 2010, 71-79)
Onder Cees de Cloe (PvdA), die in 1976 Lammers opvolgde als wethouder, is er
nog een poging gewaagd om de grootschalige stadsvernieuwing vlot te trekken.
Daartoe werd de coördinatie van de projectgroepen weggehaald bij PW en onder
de nieuw gecreëerde portefeuille Coördinatie Stadsvernieuwing (CSV) gebracht.
Bovendien wilde De Cloe meer nog dan Lammers inzetten op afbreken en vervangen door nieuwbouw naar tuinstadprincipe, zoals bleek uit uitlatingen tegenover een journalist van Het Parool in oktober 1976. Deze affaire zorgde ervoor
dat hij door de gemeenteraad gedwongen werd om met een nota te komen
waarin hij zijn beleid rond stadsvernieuwing zou toelichten. Dat werd de Ontwerp-raamnota stadsvernieuwing ‘De buurt: woonplaats, geen doorgangshuis’ uit
1977. Geheel in lijn met de ideeën van Publieke Werken wilde De Cloe meer
ruimte voor koopkrachtige gezinnen en daartoe nieuwbouw volgens tuinstad18

Zowel PSP, PPR als CPN zijn in 1989 opgegaan in GroenLinks.

Figuur 8: Revolutiebouw in de Tweede Jacob de Campenstraat (De Pijp). Lange tijd heeft deze vorm
van speculatiebouw symbool gestaan voor de het verwerpelijke negentiende-eeuwse kapitalisme en
de erbarmelijke omstandigheden waarin ‘achterblijvers’ gehuisvest waren. (Liagre Böhl 2010, 26) Het
is dan ook niet verwonderlijk dat het tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft geduurd
voordat er waardering ontstond voor de positieve kwaliteit van de negentiende-eeuwse wijken. (Foto:
Stadsarchief Amsterdam, 1954)

principe in de negentiende-eeuwse wijken. Deze ontwerp-nota wekte zoveel
weerstand dat deze nooit in behandeling genomen is in de raad. Langzaam maar
zeker zakte ondertussen de stadsvernieuwing in elkaar: er werd nog wel gesloopt,
maar gebouwd werd er nog nauwelijks, waardoor de woningvoorraad zelfs begon
te dalen (grafiek 14). (Liagre Böhl 2010, 97-102)
In 1978 – vlak voor de verkiezingen – kwam B&W met een herziening van de
ontwerp-raamnota: de Nota nadere standpuntbepaling inzake de stadsvernieuwing of Eerste nota Lemstra. Het meest invloedrijke aspect van deze nota is dat
voorgesteld werd de dienst Publieke Werken verder op te splitsen (in 1972 was
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om financiële redenen het Grondbedrijf al afgesplitst) om zo de macht van dit
ambtelijke bolwerk definitief te breken.
De poging van Cees de Cloe om de stadsvernieuwing weer vlot te trekken is
achteraf gezien de laatste stuiptrekking gebleken van de grootschalige stroming.
Nu deze met Lammers en Samkalden twee machtige kopstukken kwijtgeraakt
was, zagen de twee oppositiegroepen binnen de PvdA – ‘democratiseerders’ en
‘kleinschaligen’ – de kans schoon en onder de codenaam ‘operatie veenbrand’
besloten zij samen te werken bij de vaststelling van de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 1978. Met succes: de ‘grootschaligen’ moesten
het veld ruimen en de ‘kleinschaligen’ namen de macht over – waarmee de
standpunten van de Amsterdamse fractie weer overeenkwamen met die in de
gewestelijke PvdA. Als lijsttrekker werd met Jan Schaefer – die eerder staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Den Uyl
geweest was – een politiek zwaargewicht aangetrokken en dat vertaalde zich bij
de verkiezingen van 1978 in een recordaantal zetels. (Liagre Böhl 2010, 102-105)
Kleinschalige stadsvernieuwing
Na de verkiezingen van 1978, onder de wethouders Jan Schaefer (stadsvernieuwing en volkshuisvesting, PvdA) en Michiel van der Vlis (ruimtelijke ordening,
PvdA) werd de stadvernieuwing over een geheel andere boeg gegooid. De PvdAnota Bouwen voor de buurt is bouwen voor jezelf – met als motto: “De buurtorganisatie is de motor van de stadsvernieuwing” – die de inzet gevormd had voor
de gemeenteraadsverkiezingen, vormde nu het uitgangspunt voor het beleid. Dat
bekende zeggenschap voor buurtbewoners, geleidelijke fasering van de stadsvernieuwing en aanpassing van de gemeentelijke organisatie aan de buurtorganisatie. Bovendien moest de daling van het aantal inwoners van Amsterdam worden
gekeerd en moest het stedelijke karakter gehandhaafd blijven, wat men wilde
bereiken door functiemenging, kleinschaligheid en hoge bebouwingsdichtheden.
Het bestaande stratenpatroon moest gehandhaafd worden en eigenaren moesten gedwongen worden om bouwvallige panden op te knappen en sloopgaten op
te vullen. Van een beleid van gebundelde deconcentratie stapte men over op een
beleid gericht op een ‘compacte stad’ (figuur 3), waarmee bedoeld werd: “een
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aaneengesloten verstedelijkt gebied van dusdanige omvang dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de reeds bestaande voorzieningen, van de werk19
gelegenheid en van de infrastructuur”. (Liagre Böhl 2010, 265)
Met Schaefer had Amsterdam na Lammers opnieuw een sterke man aan het
roer van de stadsvernieuwing. Deze koos echter niet voor grootschalige blauwdrukplannen tegen de wens van de bewoners in, maar voor ‘bouwen voor de
buurt’. Het streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw liet hij los, want
jongeren kiezen voor de stad en gezinnen niet, dus moet er in de stad voor jongeren gebouwd worden. Waar aanvankelijk ingezet werd op een woningdifferentiatie waarbij zowel grote (vier of meer kamers) als kleine (tot drie kamers) minimaal 40% van de te bouwen woningen zouden uitmaken, liep dat in de praktijk
op de gegeven moment op tot 80% voor kleine woningen. (Liagre Böhl 2010, 259265, 280)
In de jaren die volgde op de wisseling van de wacht kwam de stadsvernieuwing in
een stroomversnelling, resulterende in een piek in de toename van de woningvoorraad in 1984 (grafiek 14). Wat bijgedragen heeft aan dat succes is dat de
manier waarop de stadsvernieuwing georganiseerd was werd veranderd. Eén van
de verandering markeerde het einde van een tijdperk: de opheffing van de dienst
Publieke Werken in 1979, waarbij deze opgesplitst werd in een Dienst Ruimtelijke
Ordening (DRO), verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige
plannen en het beheer van het ruimtelijke milieu (in feite de verzelfstandiging
van de voormalige sectie Stadsontwikkeling), en de Dienst Openbare Werken
(DOW), verantwoordelijk voor aanleg, beheer, onderhoud en vernieuwing van
gemeentewerken.
Tegelijkertijd versterkte Schaefer via Coördinatie Stadsvernieuwing zijn greep
op de door Lammers geïntroduceerde ambtelijke projectgroepen, die hij op hun
beurt meer taken gaf en meer mandaat om zelf beslissingen te nemen en zo de
inspraak van buurtgroepen vorm te geven. Dat laatste was altijd al de intentie
geweest van deze projectgroepen, maar had vooral tot frustratie geleid bij zowel
de betrokken ambtenaren als buurtvertegenwoordigers. Het probleem was dat
19

Door De Liagre-Böhl geciteerd uit Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1981, p. 29.

twaalf verschillende diensten horizontaal moesten samenwerken, terwijl die
diensten verticaal georganiseerd waren: ambtenaren van de diensten rapporteerden aan hun directeuren, die onderling overlegden en toegang hadden tot de
wethouder. In de nieuwe situatie konden ambtenaren van de verschillende diensten in de projectgroep onderling overleggen en afspraken maken, terwijl de
voorzitter toegang had tot de wethouder. Dat maakte de projectgroepen veel
slagvaardiger en veel beter in staat om te onderhandelen met bewonersgroepen
en te improviseren. (Liagre Böhl 2010, 266-267, 271-273)
Terwijl Schaefer zijn greep op de projectgroepen versterkte deed Van der Vlis
hetzelfde bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. In 1979 richtte hij de Stuurgroep
Aanvullende Woonlocaties (STAW) op, een multidisciplinair orgaan bestaande uit
vertegenwoordigers van verschillende diensten die op zoek moest naar mogelijke
woningbouwlocaties in de stad zelf, op plekken waar verdichting mogelijk zou zijn.
In 1980 kwam STAW met het rapport Locaties waar woningbouw mogelijk is. Het
was een uitgebreide lijst met onder andere open gaten in straatwanden, oude
bedrijfsterreinen, terreinen gereserveerd voor bedrijven en open tracés voor
nooit gebouwde wegen. Al deze locaties waren geordend naar de termijn waarin
ze bebouwd zouden kunnen worden. Het STAW-rapport werd goed ontvangen en
de erin genoemde A-locaties (binnen drie jaar bebouwbaar) werden uitgeroepen
tot prioriteitslocaties.
Uiteindelijk werkte Van der Vlis toe naar de uitwerking van het concept van
de compacte stad in een structuurplan, getiteld De stad centraal, dat in 1985 het
licht zag en dat voor Amsterdam het eerste structuurplan was zoals gemeentes in
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1965 opgedragen werd die op te
stellen. Voor de eerstkomende jaren was de compacte stad nu als richtlijn vastgelegd. Dat betekende de doelstelling tot het vergroten van de woningvoorraad; de
handhaving van het stedelijke karakter (met nadruk op behoud en herstel, het
vullen van open gaten en het voorkomen van leegstand); het veiligstellen van
werkgelegenheid; bouwen in hoge dichtheden; het huisvesten van forensen zo
dicht mogelijk bij de stad; en de ontwikkeling van infrastructuur voor openbaar
vervoer en fiets. (Liagre Böhl 2010, 267-270)

Figuur 9: Kleinschalige stadsvernieuwing uit de jaren tachtig in de Reindwarsstraat, Dapperbuurt.
(Foto: Rien Bazen, 2009)
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Bron: CBS

Grafiek 16: Woningwetwoningen zijn sociale huurwoningen, premiewoningen zijn gesubsidieerde
koopwoningen

De stadsvernieuwing kostte veel geld en dat kon Amsterdam onmogelijk allemaal
zelf opbrengen. Al in de jaren zestig, immers, waren de inkomsten van Amsterdam danig geslonken (door veranderingen in de verdeling van rijksgelden voor
gemeenten en door dalingen van de inkomsten uit het Grondbedrijf, het Havenbedrijf, het Energiebedrijf en het Gemeentevervoersbedrijf – die laatste was zelfs
van een inkomstenbron een kostenpost geworden), met als gevolg oplopende
tekorten. Dit leidde ertoe dat Amsterdam in 1975 door Wim Polak (toenmalig
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl en later, vanaf
1977, burgemeester van Amsterdam, PvdA) onder curatele van het Rijk werd
geplaatst, waarna de oorzaken van de problemen onderzocht werden en Amsterdam weer toeging naar ene batige begroting.
Van ongesubsidieerde investeringen door particulieren moest de stadvernieuwing het niet hebben. Niet alleen gold voor Nederland als geheel dat de
woningbouw in grote mate van subsidies afhankelijk was (grafiek 16), voor de
volkswijken in de Amsterdamse binnenstad gold dat in nog sterkere mate. Dat
kwam doordat particuliere ondernemers nauwelijks geïnteresseerd waren om
hier te investeren (in tegenstelling tot de situatie vandaag de dag, was wonen in
de binnenstad in de jaren zestig en zeventig nog helemaal niet in trek bij hogere
inkomensgroepen), waardoor het initiatief bij de gemeente en de corporaties
vandaan moest komen.
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De mogelijkheden daartoe werden enorm verruimd toen het kabinet-Den Uyl in
1977 de Interim Saldoregeling (ISR) in het leven riep. Deze regeling bood een
aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, de mogelijkheid het rijk de verschillen
tussen gemaakte kosten en opbrengsten te laten betalen, mits de plannen van
tevoren getoetst en goedgekeurd waren door het Ministerie van Volkshuisvesting.
Nog meer geld voor stadsvernieuwing kwam er vanuit Den Haag na de krakersrellen van 1980. In 1984 werden alle regelingen die in de loop der tijd in het leven
geroepen waren door de rijksoverheid samengevoegd in een landelijk Stadsvernieuwingsfonds, waarbij bovendien de gemeenten meer vrijheid kregen in de
manier waarop de gelden ingezet werden. (Liagre Böhl 2010, 276-278)
Onwelwillige particuliere huizenbezitters (vaak huisjesmelkers) vormden in sommige gevallen een obstakel in de stadsvernieuwing. ‘Aanschrijvingen’ en dreiging
met onbewoonbaarverklaring door de gemeente, in combinatie met overheidssubsidies aan particulieren voor het opknappen van hun woningen moest hen
overhalen iets te doen aan de slechte staat waarin veel van deze woningen verkeerden. Wilde dat niet werken dan bood een bestemmingsplan de mogelijkheid
tot onteigening, maar dat was vaak een langdurig juridisch traject. Door de economische crisis en doordat de huizenmarkt tussen 1979 en 1982 instortte, kwam
er een einde aan de grote rol van huisjesmelkers: in grote getallen kozen zij ervoor hun bezittingen te verkopen aan de gemeente. Op deze manier is een groot
gedeelte van de negentiende-eeuwse gordel opgeknapt en in bezit gekomen van
corporaties – die paradoxaal genoeg ooit opgericht werden als reactie tegen de
revolutiebouw in deze wijken. (Liagre Böhl 2010, 274-275, 281-283)
Begin jaren tachtig begon het tij te keren. Loonmatiging, stijgende energiekosten
en verlaging van de huursubsidie onder het eerste kabinet-Lubbers zorgden ervoor dat voor veel mensen de hogere huren van nieuwbouwwoningen niet op te
brengen waren. Dit zorgde voor een verandering in het beleid: waar eerst vaak
vervangen werd door nieuwbouw, stapte Schaefer in 1984 met het verschijnen
van de nota Behoud en herstel in stadsvernieuwingsgebieden hiervan af. Renoveren was immers goedkoper dan vervangen en bovendien was de druk ervan op
de sociale omgeving kleiner. De nadruk van de stadsvernieuwing kwam nu te

liggen op kleine en grote opknapbeurten van bestaande woningen (klein: vernieuwing van sanitair en installaties, zonder dat bewoners het pand hoefden te
verlaten; groot: volledige renovatie). (Liagre Böhl 2010, 280-281)
Tegelijkertijd ging in Den Haag de geldkraan dicht: het eerste Kabinet-Lubbers
ging een ‘no-nonsensebeleid’ voeren en ging flink snijden in de overheidsuitgaven – dat moest ook wel, want zoals in het eerste hoofdstuk al naar voren kwam
waren de tekorten enorm opgelopen. Bovendien was er sprake van een ideologische omslag: marktwerking moest het nieuwe uitgangspunt worden. En op de
woningmarkt moest meer ruimte komen voor koopwoningen – ook in Amsterdam, waar begin jaren tachtig ook daadwerkelijk langzaam maar zeker steeds
meer projecten voor de koopsector werden gebouwd. Schaefer probeerde nog
wel zijn stadsvernieuwingsbeleid vast te houden, maar het rijk lag dwars bij de
financiering en honderden bouwplannen bleven op de plank liggen. Daarmee
bleef de piek in de woningproductie van 1984 een eenmalige uitschieter. In 1986
werd Jan Schaefer opgevolgd door Louis Genet (PvdA). In eerste instantie probeerde deze Schaefers beleid voort te zetten, maar met de nota Wonen naar
wens uit 1988 waaide er definitief een andere wind door Amsterdam: meer koopen duurdere huurwoningen en in de wijken zou gemengd voor arm en rijk gebouwd moeten worden.
Zo kwam halverwege de jaren tachtig langzaam maar zeker een einde aan de
kleinschalige stadsvernieuwing die vrijwel alleen op sociale huurwoningen voor
een- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen gericht was. De kritiek
dat onder Lammers en Schaefer de hogere inkomens grotendeels vergeten zijn is
terecht. Daar valt echter tegenin te brengen dat omstreeks 1970, toen de stadsvernieuwing op gang kwam, grote delen van de binnenstad in dusdanig slechte
staat verkeerden dat hogere inkomens en projectontwikkelaars ook nauwelijks
geïnteresseerd waren om daar te wonen of te investeren. De stadsvernieuwing is
uiteindelijk wel de periode geweest waarin Amsterdam van een vervallen stad is
omgetoverd in de (misschien wel te netjes) aangeharkte stad die we nu nog kennen. (Liagre Böhl 2010, 280, 403-407, Dienst Wonen 2008b, 4-7)

Figuur 10: Kraker maakt een dichtgetimmerde woning open. (Foto: Maurice Boyer, 1978)

Stadsvernieuwing en de kraakbeweging
Een niet onbelangrijke rol in het verloop van de stadsvernieuwing is weggelegd
voor de kraakbeweging. Zoals in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam, kende
deze beweging een haar hoogtepunt ten tijde van de crisis die rond 1980 Nederland trof. Kraken gebeurde echter al veel langer. Zo kunnen de ‘stadsnomaden’
die midden jaren zestig op Kattenburg van sloopwoning naar sloopwoning trokken als een vroege voorloper gezien worden. (Liagre Böhl 2010, 131) Rond 1970
begon de kraakbeweging van zich te laten horen door hun vaak actieve betrokkenheid in de acties tegen ‘kaalslag’. Kraken was een reactie op de permanente
woningnood onder jongeren en bovendien een protest tegen misstanden in de
woningmarkt als verkrotting, de louche praktijken van huisjesmelkers, speculatieve leegstand, illegale pensions, woningonttrekking voor bedrijven en infrastructuur en leegstand van sloopwoningen. Daarmee wisten zij de sympathie te
winnen van wijkbewoners en ook van veel politici. Een sterke impuls kreeg de
27

Figuur 11: ME bij krakersrellen in de Voldelstraat in 1980. (Foto: Sem Presser)

kraakbeweging toen krakers juridische bescherming kregen tegen uitzetting,
dankzij een uitspraak van de Hoge Raad in 1971 (het Kraker-arrest) – een situatie
die gehandhaafd bleef tot de Leegstandswet uit 1987.
Vanaf 1978 nam het aantal kraakpanden enorm toe door de vastgoedcrisis,
die veel leegstand van kantoor- en bedrijfspanden tot gevolg had. Krakers begonnen hier ‘woon-werk-cultuur-panden’ (die ontegenzeglijk een enorme bijdrage
hebben geleverd aan het creatieve en artistieke klimaat van Amsterdam). Tegelijkertijd begonnen zich echter twee stromingen te profileren in de kraakbeweging:
er was de vreedzame stroming die in feite een anarchistisch getinte voortzetting
was van het actiewezen van de jaren zeventig; daarnaast ontstond er een nieuwe
stroming die zichzelf de ‘autonomen’ noemde. De eerste stroming was er vooral
op uit om ruimte te scheppen voor hun subcultuur van zelfwerkzaamheid en
zochten daarbij nadrukkelijk een aansluiting met de buitenwereld. De autonomen,
daarentegen, waren veel radicaler en waren uitgesproken revolutionair anarchistisch: zij geloofden niet in parlementaire democratie en inspraak, maar kozen
28

voor het rechtstreeks afdwingen van hun standpunten, waarbij zij gewelddadige
confrontatie niet schuwden. Van de burgersamenleving moesten ze niets hebben
en ze trokken zich terug in hun eigen wereld. Deze stroming was beter georganiseerd, militaristisch, en compromisloos – ze bleven vechten.
Het gewelddadiger worden van de kraakbeweging werd in het bijzonder
zichtbaar in 1980, het jaar dat de geschiedenisboeken ingegaan is als het jaar van
de krakersrellen. In dat jaar monde de ontruiming van een kraakpand in de Vondelstraat uit op een veldslag tussen krakers en ME (figuur 11). Uiteindelijk kwam
na drie dagen het leger er aan te pas om de opgeworpen versperringen te doorbreken en ontruiming mogelijk te maken. De krakers namen wraak op koninginnedag 1980, toen Juliana troonafstand deed ten gunste van Beatrix. Onder het
mom “geen woning, geen kroning!” braken in Amsterdam de heftigste rellen uit
sinds de Jordaanoproer in 1934. Daarna volgde nog een hele serie uitbarstingen
van geweld, met als grootste uitbarsting de ontruiming van het kraakpand de
Lucky Luyk in 1982. Het gevolg van deze toenemende gewelddadigheid was dat
de kraakbeweging de sympathie onder de bevolking kwijtraakte. Wat daar ook
aan bijdroeg was dat krakers sinds 1979 op grote schaal distributiewoningen
(sociale huurwoningen) waren gaan kraken. Daarmee braken ze de ongeschreven
regel in de kraakwereld dat kraken geen ‘voordringen’ mocht zijn. De autonomen
hadden echter geen vertrouwen in het distributiesysteem en gingen zelf woningen distribueren. Bovendien gingen ze de strijd aan met de Gemeentelijke Dienst
Herhuisvestiging (GDH) die verantwoordelijk was voor de distributiewoningen.
Dit ging gepaard met intimidatie en geweld en escaleerde in 1984 met een
brandstichting bij de GDH, waarbij de afdeling Urgentiebewijzen werd verwoest.
Een jaar later volgde in de Statenliedenbuurt nog een laatste grote confrontatie
tussen krakers en politie, waarna een arrestant, Hans Kok, overleed in een politiecel. Daarna zagen de krakers af van verder geweld. De kraakbeweging was
over zijn hoogtepunt heen en de autonomen waren geïsoleerd geraakt. (Liagre
Böhl 2010, 363-364, 371-380, 389-395)
Ondertussen had de kraakbeweging wel enkele belangrijke veranderingen teweeggebracht, vooral op het gebied van jongerenhuisvesting. In de jaren zestig
en zeventig waren veel jongeren in Amsterdam op zoek naar huisvesting, maar

het vinden daarvan was erg moeilijk. Natuurlijk was er een woningnood in Amsterdam, met als gevolg oplopende wachtlijsten voor de toewijzing van een sociale huurwoning, maar voor jongeren was de situatie nog moeilijker, doordat men
pas recht op een zelfstandige woonruimte had vanaf 27 jaar. In 1974 werd die
leeftijd verlaagd tot 25 jaar.
In 1975 werd op nationaal niveau de problematiek van de jongerenhuisvesting erkend toen staatssecretaris van Volkshuisvesting Marcel van Dam kwam
met de Nota huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
Daarmee introduceerde hij een subsidieregeling voor woningbouwcorporaties
om HAT-eenheden te bouwen: meerdere kleine zelfstandige wooneenheden in
één pand, met een gezamelijke entree. De uitvoering ervan werd overgelaten aan
de gemeenten en in Amsterdam werd daarvoor in 1976 de Stuurgroep HAT in het
leven geroepen. Tegelijkertijd werd de leeftijd waarop men in aanmerking kwam
voor een woning verlaagd naar 18 jaar.
Aanvankelijk richtte deze stuurgroep zich op het bouwen en verbouwen van
gewone woningen, maar al snel begonnen krakers utilitaire panden als kantoren,
brandweerkazernes en scholen aan te dragen als mogelijke kandidaten voor verbouwing tot HAT-eenheden. De gemeente ging hierop in en in de jaren tachtig
werd de mogelijkheid tot opkopen door de gemeente en verbouwen tot HATeenheden veelvuldig ingezet als manier om het krakersverzet te breken en de
situatie te legaliseren. Daarmee kwam de jongerenhuisvesting in een stroomverstelling. (Liagre Böhl 2010, 378-379, 381-383, Dienst Wonen 2008a, 14)

De rol van woningbouwcorporaties
Waar Amsterdam uitgroeide tot ‘Mekka van de volkshuisvestiging’ in het begin
van de twintigste eeuw, daar zou men van de periode van de stadvernieuwing
hetzelfde kunnen zeggen. Er is echter één heel groot verschil: de rol die de woningbouwcorporaties hierin gespeeld hebben. Waar zij aan het begin van de
eeuw een leidende rol hadden, lag na de Tweede Wereldoorlog het initiatief qua
volkshuisvestiging vooral bij de overheden en groeiden de gemeentelijke woonbedrijven uit tot belangrijke spelers.

Bron: CBS

Grafiek 17

Pas in de jaren zestig versterkte de positie van de corporaties weer. In de wijziging van de Woningwet in 1962 werd bepaald dat corporaties voorrang zouden
moeten krijgen boven gemeentelijke woningbouwcorporaties bij projecten met
geldelijke steun van de overheid. Vanaf 1968 werd deze voorrangsregel ook
daadwerkelijk in de praktijk geëffectueerd. Tegelijkertijd groeide de rol van corporaties als initiatief- en opdrachtgevers, terwijl de gemeentelijke woonbedrijven
langzaam maar zeker hun actieve rol loslieten (grafiek 17). Daarmee groeiden de
woningbouwcorporaties uit tot de dominante spelers in de huursector.
Ondertussen hadden de corporaties vanaf halverwege de jaren zestig hun
verzuilde identiteit losgelaten en waren ze gaan streven naar neutrale professionalisering. Daarbij past ook de tendens van schaalvergroting die ingezet werd
door een groot aantal fusies vanaf de jaren zeventig, waardoor corporaties grote,
machtige spelers werden.
Ook in Amsterdam lag na de Tweede Wereldoorlog de initiërende rol bij
meestal bij de gemeente (Publieke Werken, sectie Stadsontwikkeling). Dat bleef
zo ten tijde van de grootschalige stadsvernieuwing: Stadsontwikkeling bouwde –
al dan niet in overleg met een corporatie – en droeg na oplevering de woningen
over aan het Gemeentelijk Woonbedrijf of een corporatie. Vooral na 1978, bij de
kleinschalige stadsvernieuwing, veranderde dat: Grondbedrijf verwierf de panden
en kavels en droeg die over aan een corporatie die de nieuwbouw of renovatie
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voor haar rekening nam. Om de toewijzing in goede banen te leiden en alle corporaties evenveel te betrekken werd vanaf 1976 een ingewikkeld toelatingssysteem en een ‘kruisjeslijst’ ingevoerd.
Meestal accepteerden de corporaties de toewijzingen zonder problemen. Alleen bij de aankoop van kraakpanden en de omvorming ervan tot HAT-eenheden
waren de woningbouwcorporaties weinig geïnteresseerd. Uitzondering daarop
vormde de Stichting Studentenhuisvesting Amsterdam (tegenwoordig Woon30

stichting De Doelen). Verder nam het Gemeentelijk Woonbedrijf het beheer op
zich. (Vreeze 2001, Liagre Böhl 2010, 282, 400-401)

Periodisering
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkeling van Amsterdam valt in feite uiteen
in twee schaalniveaus. Op de schaal van de stad als geheel en de relatie met de
regio vallen in de jaren 1955–1985 vier periodes te onderscheiden: (1) aanvanke-

lijk een beleid gericht op concentrische uitbreiding; (2) vanaf 1968 gevolgd door
een beleid van gebundelde deconcentratie; (3) dat beleid wordt vervolgens na
‘operatie veenbrand’ in 1978 weer losgelaten ten gunste van een beleid gericht
op de compacte stad; in eerste instantie is dat beleid kleinschalig en gericht op
volkshuisvesting, maar (4) vanaf 1983 verandert dat en wordt het grootschaliger
en gericht op economisch ontwikkeling van de stad.

Op een kleinere schaal is het de tijd van stadsvernieuwing, waarbij twee periodes
aan te wijzen zijn: (1) van 1969 tot 1978 grootschalig en volgens het ‘nieuwe
bouwen’, daarna (2) kleinschalig en volgens het principe van ‘bouwen voor de
buurt’. Omstreeks 1985 komt er door bezuinigingen en veranderde politieke
prioriteiten de slop in de stadsvernieuwing.
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Grafiek 18

Figuur 12: Kaalslag in de Nieuwmarktbuurt voor aanleg van de metro. (Foto: J.M. Arsath Ro’is (1975)
Figuur 13 linksboven): Aldo van Eyck (i.s.m. Bosch, Knemeijer, De Ley en Tuinman): Nieuwmarktproject
(1970), aanduiding van de ontworpen nieuwbouw
Figuur 14 (linksonder): Nieuwmarktproject, dakenplan.

Ontwikkelingen in de architectuur
De veranderende benadering van de stad, zoals die in het vorige hoofdstuk aan
bod kwam, is niet los te zien van de ontwikkeling die zich in diezelfde periode
hebben voorgedaan in de architectuur en stedenbouw. Eén blik op de ontwikkeling van de opdrachtenportefeuille van architecten (grafiek 18) is genoeg om te
beseffen dat de jaren zeventig een hoogtepunt geweest moet zijn. Desondanks
wordt het belang van deze periode in de geschiedschrijving van de Nederlandse
architectuur sterk gebagatelliseerd. Het is wat dat betreft veelzeggend dat Aaron
Betsky spreekt van ‘de tussenjaren’. (Vletter 2004, 8-11) Meer nog dan op andere
onderwerpen zijn de jaren zeventig in de architectuur en stedenbouw controversieel en pas in de laatste jaren begint er langzaam maar zeker weer enige aandacht te komen voor de positieve kanten van de architectuur uit die tijd.
Om te kunnen begrijpen wat er zo specifiek was aan de architectuur van de jaren
zeventig – in vergelijking tot wat er aan vooraf ging en tot wat erna kwam – moeten we veel verder terug, om te zien hoe na de Tweede Wereldoorlog langzaam
maar zeker een onderstroom ontstond die inging tegen het functionalistische
modernisme dat na de oorlog een dominante positie verwierf – dankzij de efficientie van het nieuwe bouwen dat zo goed paste bij de wederopbouw, maar ook
doordat in het Europese architectuurdebat het negentiende-eeuwse neoclassicisme symbool was komen te staan voor het totalitarisme en de negentiendeeeuwse burgercultuur die de Tweede Wereld tot gevolg zouden hebben gehad,
terwijl het modernisme neutraler en democratischer zou zijn. (Curtis 1996, 471489)

Humanistisch modernisme
De opkomst van het modernisme in de architectuur laat zich relatief eenvoudig
aanwijzen dankzij de grote mate van internationale uitwisseling en organisatie in
de Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne (CIAM), die gehouden

werden tussen 1927 en 1959. Veel van de grootste namen uit de geschiedenis
van de moderne architectuur namen deel aan deze congressen (waaronder Cornelis van Eesteren, verantwoordelijk voor het Algemeen Uitbreidingsplan van
Amsterdam uit 1935) en de invloed ervan was groot. Toen na de Tweede Wereldoorlog in 1947 voor het eerst in tien jaar CIAM weer bij elkaar kwam diende
zich een nieuwe generatie jonge architecten aan, waaronder de in Londen opgegroeide en in Zürich opgeleide Nederlandse architect Aldo van Eyck. Deze jonge
generatie bracht nieuwe ideeën met zich mee, die tot veel discussie met de gevestigde generatie leidden, maar uiteindelijk werden opgenomen in de slotverklaring, met de introductie van het voor CIAM nieuwe begrip ‘humanisme’, omschreven als: “To work for the creation of a physical environment that will satisy
man’s emotional and material needs and stimulate his spiritual growth.”
20
(Strauven 1994, 122)
In de jaren daarna zou de jonge generatie – door de ouderen de ‘angry young
men’ genoemd (al behoorde tot de harde kern ook een vrouw) – steeds dominanter worden en tijdens het negende congres (Aix-en-Provence, 1953) kregen zij
de toestemming om een comité te vormen voor de organisatie van het tiende
congres. Dat was de geboorte van Team 10, een groep gedomineerd door de
Britten Alison en Peter Smithson en de Nederlanders Aldo van Eyck en Jacob
Bakema. Zij vonden elkaar in hun radicale afwijzing van de analytischfunctionalistische aanpak die CIAM nog steeds beheerste. Bovendien herkenden
zij in elkaars werk een gemeenschappelijke houding: een benadering niet vanuit
functies, maar vanuit relaties en een ruimtelijke ordening die niet gebaseerd was
op functiescheiding, maar op basis van relatieniveaus als woning, buurt, wijk en
stad. Uiteindelijk bleken de verschillen van inzicht zo groot geworden dat het in
1959 op het congres in Otterlo niet lukte om tot een gezamenlijke slotverklaring
20

Door Strauven geciteerd uit de slotverklaring.
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te komen. De leden van Team 10 besloten zich daarop terug te trekken uit CIAM
21
en zelfstandig verder te gaan. In feite kwam dit neer op een definitieve opheffing van CIAM. (Strauven 1994, 117-122, 246-249, 259-260, 351, Lammers 2009,
13-14, 16-18)
De architecten die Team 10 vormden konden elkaar vinden op een heleboel onderwerpen, maar er waren ook twistpunten. Daarbij stonden vooral de Smithsons
en Van Eyck (gesteund door Bakema) tegenover elkaar, bijvoorbeeld in de fascinatie voor infrastructuur bij de Britten, terwijl de Nederlanders de mens als voetganger centraal stelden. Zo schreef Van Eyck: “Wheels or no wheels man is essentially a pedestrian. Whether he really wants to be, will again become, or no longer
wants to be is quite arbitrary. He is! ‘Side’ walks indeed means just what it is! To
cater for the pedestrian means to cater for the child. A city which overlooks the
child’s presence is a poor place. Its movement will be incomplete and oppressive.
The child cannot rediscover the city unless the city rediscovers the child.”
22
(Strauven 1994, 401) Toen in 1961 Team 10 besloot hun ideeën naar buiten te
brengen in een publicatie (de Team 10 Primer, waarvan de eerste versie verscheen in 1962), kreeg Alison Smithson de redactie toevertrouwd. Zij zorgde
ervoor dat de ideeën van de Nederlanders een weinig prominente plaats kregen
in de kleine lettertjes van de ‘supplementairy text’, waardoor voor de buitenwereld vooral de Britse ideeën synoniem zijn geworden voor Team 10. (Strauven
1994, 261-276, 399-402, Lammers 2009, 18-22)
Ondertussen hadden Van Eyck en Bakema (samen met Dick Apon, Herman Hertzberger, Jurriaan Schrofer en Joop Hardy) een nieuwe uitlaatklep gevonden voor
hun ideeën: van 1959 tot 1963 vormden zij de redactie van het tijdschrift Forum,
uitgegeven door het architectengenootschap Architectura et Amicitia. Het eerste
nummer, Het verhaal van een andere gedachte, moest een kennismaking zijn met
de visie van de nieuwe redactie. Dit nummer werd geredigeerd door Aldo van
Eyck, die de aanval opende op de volgens hem falende heersende Nederlandse
bouwpraktijk: “Men blijve zich afvragen hoe het mogelijk is dat de mens niet in
21
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Team 10 bleef als groep zielsverwanten nog tot 1981 bij elkaar komen.
Door Strauven geciteerd uit de 1965-editie van de Team 10 Primer.
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staat is datgene te maken wat hij krachtens zijn wezen voor alles behoort te kùnnen maken, wisselende omstandigheden ten spijt: een eigen milieu waarin hij
zichzelf herkennen kan, zijn voortbestaan kan waarborgen – zonder zijn identiteit
23
te verloochenen.” (Strauven 1994, 344) De stedenbouw is in zijn ogen de enige
discipline binnen de eigentijdse kunsten en wetenschappen waarin het nieuwe
denken nog niet is doorgedrongen. In plaats van de ‘misfit planning’ – het reageren op misstanden (hygiëne, bezonning, verkeer) en het verloochenen van traditionele waarden die desondanks bleven bestaan (de gearticuleerde, mentaal toeeigenbare stedelijke ruimte) – van het vooroorlogse CIAM vond hij dat architectuur een zinrijk milieu tot stand zou moeten brengen waarmee de mens (zoveel
mogelijk mensen) zich zou kunnen identificeren en waar deze zijn persoonlijke en
maatschappelijke identiteit in weerspiegeld ziet.
Met de provocerende stellingname in de vorm van de ‘andere gedachte’ was
de toon gezet voor de twintigtal nummers die erop volgden. De kern ervan is dat
het wezen of de identiteit van de stad of een deel daarvan niet in functies, maar
slechts in relaties kan worden begrepen. Daarom moeten architectonische en
stedenbouwkundige projecten ontworpen en beoordeeld worden vanuit de relaties op alle schaalniveaus tussen individuen, tussen individuen en groepen en
tussen groepen onderling. Dit relationeel denken betekent, in het bijzonder bij
Aldo van Eyck, ook een niet-deterministisch en niet-hiërarchisch denken.
(Strauven 1994, 341-350, 358-397, Lammers 2009, 22-23)

Architecten en de stadsvernieuwing
De Forum-redactie van 1959–63 wist zeer uiteenlopende reacties los te maken.
De boodschap werd opgepikt door de reguliere pers, maar de professionele kritiek zag veelal weinig in de ‘andere gedachte’. Ook van buiten Nederland kwam
er veel respons en zoals Strauven het stelt: “Vooral lezers die zicht hadden op de
stand van het internationale architectonische denken, wisten het uitzonderlijke
gehalte van de inhoud die de nieuwe redactie te bieden had naar waarde te
schatten.” (Strauven 1994, 398) Maar toen Aldo van Eyck zijn ideeën voor een
23

Door Strauven geciteerd uit Forum 1959(7).

combinatie van architectuur en stedenbouw – die hij ‘configuratief ontwerpen’
24
noemde – uiteenzette op de eerste ‘larger meeting’ van Team 10 (Royaumont,
1962) en deze illustreerde met twee studieprojecten: De Ark van Noach van Piet
Blom (figuur 15) en Onder het melkwoud van Hans Tupker – beiden niet aanwezig omdat ze Engels noch Frans spaken –, kreeg hij de meest extreme reacties.
Sommigen waren lyrisch, maar van de Smithsons kwam een extreem negatieve
reactie: dat Blom door Van Eyck misleid was en dat de complexe structuur van
zijn project neerkwam op het voorprogrammeren van alle functies en activiteiten
en een algemene controle van iedereen op iedereen. Verwijzend naar het terugkerende waaierpatroon dat met wat fantasie leek op een swastika, noemde
Alison Smithson het project “completely dogmatic and German”, ja zelfs “comple25
tely fascist”. (Strauven 1994, 406)
Voor Van Eyck kwam deze afwijzing als een volslagen verrassing: nu pas realiseerde hij zich hoe groot de kloof tussen zijn ideeën en die van zijn Team 10genoten was. Toen Blom De Ark van Noach als afstudeerproject verdedigde kreeg
hij al even negatieve reacties, waarop hij de maquettes van de trap en uit het
raam gooide. Het gevolg was dat Blom en Van Eyck ieder hun eigen weg gingen
en uit elkaar groeiden. (Strauven 1994, 397-399, 403-412, Lammers 2009, 31)

24
Het ‘configuratief ontwerpen’ is een idee voor een aanpak waarbij Aldo van Eyck op zoek is naar
een benadering voor wat hij het ‘probleem van het grote aantal’ noemt, om zo tot humane ontwerpen te komen en een eigentijdse stedelijkheid te doen ontstaan. Dit denkkader is een synthese van de
ideeën die hem tot dan toe bezig hielden: zijn opvatting van de relativiteit, de identiteit en de niethiërarchische opbouw van de nieuwe werkelijkheid, het ‘tussen’ en de tweelingfenomenen (of de
wederkerigheid), de esthetiek van ‘het aantal’ en de ‘harmony in motion’. Daarbij maakt hij geen
fundamenteel onderscheid tussen architectuur en stedenbouw, omdat hij meent dat deze twee niet
los van elkaar te zien zijn. Van Eycks gedachtegang is dat de architect op zoek moet naar de ‘contravorm’ van de samenleving. Daartoe zal hij of zij moeten beginnen met het onderzoeken van traditionele contravormen van het menselijk samenleven, niet om er de vorm van over te nemen, maar om
tot een structureel inzicht te komen in de beeldtaal van de menselijke pluraliteit. Vanuit dit inzicht zal
de architect tegelijkertijd inductief en deductief te werk moeten gaan en voortdurend moeten schakelen tussen het bijzondere en het algemene, of zoals hij het zelf uitdrukt in Forum 1962(3): “Ik ga
van het wonen in de zin van het ‘leven’ in een huis uit, om tot het leven in de zin van ‘wonen’ in een
stad te komen, wetende dat dit dan alleen kan, indien ik gelijktijdig van het leven in de zin van het
‘wonen’ in een stad uitga om tot het wonen in de zin van het ‘leven’ in een huis te komen.” (Strauven
1994, 374)
25
Door Strauven geciteerd uit Architectural Design 1975(nov.).

Figuur 15: Piet Blom: De Ark van Noach (1962), maquette. (Foto: Cecile de Kegel)

De ideeën van de ‘andere gedachte’ en het configuratief ontwerpen was ondertussen, vooral in Nederland (maar er zijn ook diverse beroemde voorbeelden
elders in de wereld), een algemeen erkende stroming geworden. Blom introduceerde een nieuwe naam voor deze nieuwe stroming: ‘structuralisme’, niet te
verwarren met het structuralisme in de taalwetenschap, antropologie en filosofie,
waar het denken van Aldo van Eyck wel enige verwantschap mee vertoont
35

niet verwonderlijk heten dat hij betrokken raakte bij Provo en al vanaf 1966 in
Amsterdam deelnam aan de protesten tegen de volkshuisvestingsplannen van de
sectie Stadsontwikkeling. (Strauven 1994, 355)
In datzelfde jaar 1966 nam hij deel aan een prijsvraag voor een ontwerp voor een
nieuw stadhuis in Deventer. Zijn ontwerp (samen met de net bij hem in dienst
getreden architect Theo Bosch) gaf hij het motto ‘Tussen de daken’ mee en was
uitermate vernieuwend in hoe een enorm groot bouwvolume zo vormgegeven
werd dat het perfect paste in de kleine schaal van het oude middeleeuwse stadscentrum en daar een relatie mee aanging, zonder het te overschaduwen (figuur
16). Ondanks dat hij de prijsvraag won, is het gebouw nooit gebouwd. Desondanks heeft dit ontwerp een grote invloed gehad: er werd een contextuele benadering geïntroduceerd die de menselijke schaal en de bestaande stedelijke context respecteerde. Die aanpak werd één van de meest kenmerkende facetten van
de architectuur uit de jaren zeventig. (Strauven 1994, 533-541)
Figuur 16: Aldo van Eyck: Tussen de daken (1966) – ontwerp voor een stadhuis in Deventer gezien
vanuit het westen.

(Strauven 1994, 474), maar waar Piet Bloms ‘structuralisme’ weinig mee te ma26
ken heeft. (Strauven 1994, 474-475, Lammers 2009, 31-32)
Als men breder kijkt dan Bloms ‘structuralisme’, dan kan men stellen dat in de
jaren zeventig de ‘andere gedachte’ van het humanistisch modernisme in Nederland de dominante stroming geworden was. Voor een deel was dat terug te voeren op de rol die Aldo van Eyck en Jacob Bakema en hun leerlingen gespeeld
hebben in het onderwijs, maar met zijn (radicaal) anti-hiërarchische houding en
streven naar een egalitaire samenleving sloot Van Eycks standpunt ook bijzonder
goed aan bij de ideeën van de opkomende protestgeneratie. Het mag dan ook
26

Het structuralisme in de taalwetenschap, antropologie en filosofie is een manier om de werkelijkheid te onderzoeken, waarbij gezocht wordt naar structuren van taal, ritueel en verwantschap, die het
individu maken tot wie hij is – waarmee het structuralisme zich afzet tegen de oriëntatie op het
subject in filosofische stromingen als het marxisme, het existentialisme, de fenomenologie en de
psychoanalyse. Het architectonische ‘structuralisme’ van Piet Blom, daarentegen, is niet op zoek naar
verborgen structuren die ons maken tot wie we zijn, maar is een formalistische stroming die de (dragende of ordenende) structuur van een gebouw tot primaat verheft.
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Zoals al eerder aan bod kwam groeide tegen het einde van de jaren zestig de
weerstand tegen het ‘nieuw bouwen’. Dat leidde ook tot initiatieven om nieuwe
bouwvormen te stimuleren. Zo werd in 1968 de Stichting nieuwe woonvormen
opgericht en kwam in dat zelfde jaar de rijksoverheid met een Programma voor
experimentele woningbouw. Bovendien sloten diverse architecten zich aan bij
buurtactiegroepen – om te adviseren, maar ook om met alternatieven te komen.
Eén van de eerste grote kansen voor de humanistische architecten om ook
daadwerkelijk te bouwen kwam toen de plannen voor de Nieuwmarktbuurt (die
grotendeels gesloopt was voor de aanleg van de metro, figuur 12) op teveel
weerstand stuitten. Daarop vroeg de gemeente in 1969 drie architecten – alle
drie van de Forum-groep: Apon, Hertzberger en Van Eyck – om elk een alternatief
schetsplan te maken. De eisen die gesteld werden – inclusief het inpassen van
een nieuw aan te leggen vierbaansweg dwars door de buurt heen en voor duizend auto’s aan parkeergarages – maakte het echter bijzonder moeilijk om met
een oplossing te komen die zowel de gemeente als de bewoners tevreden zou
kunnen stellen. De buurt wees alle drie de voorstellen af, maar had een lichte
voorkeur voor het plan van Van Eyck, dat de meeste potentie had om te ontwik-

kelen richting de wensen van de buurt: hij splitste de vierbaansweg in tweeën en
herstelde zoveel mogelijk de bestaande structuur van de wijk op basis van eigentijdse interpretaties van het traditionele patroon van pandsgewijs opgebouwde
bouwblokken – in lijn met zijn eerder in Deventer ontwikkelde contextuele aanpak (figuur 13, figuur 14). In 1971 adviseerden diverse betrokken partijen om
Aldo van Eyck de opdracht te geven voor het maken van een nieuw ontwerp,
ditmaal zonder vierbaansweg en parkeergarages. Het duurde nog twee jaar voordat die opdracht ook daadwerkelijk uitgeschreven werd, maar ondertussen waren Aldo van Eyck en Theo Bosch (die sinds 1971 bureau Van Eyck & Bosch vormden) al de samenwerking met de buurt aangegaan om tot een nieuw stedenbouwkundig concept te komen. Zo maakten zij een schaduwplan dat door de
buurt werd ingezet in de strijd tegen de plannen van de gemeente. Uiteindelijk
kregen 1973 Van Eyck & Bosch de opdracht en kon het definitieve uitwerken en
bouw beginnen. Om zoveel mogelijk diversiteit te garanderen werd daarbij het
plan opgedeeld in blokken die door verschillende architecten werden uitgewerkt.
(Strauven 1994, 557-571)
Zowel de manier van werken als het resultaat was exemplarisch voor de jaren
zeventig: veel architecten ging fanatiek mee in de inspraakbeweging, de kleinschaligheid, de roep om afwisseling en diversiteit en de mens en de historische
gegroeide stad als uitgangspunt. Dit alles heeft geleid tot een enorme diversiteit
aan architectuur, zonder dat daar een eenduidige definieerbare stijl uit voortgekomen is. Toch is de architectuur uit die tijd herkenbaar. Persoonlijk denk ik dat
die herkenbaarheid zit in de ongekende rijkdom aan ruimtes en ruimtelijke relaties, gecombineerd met een absoluut sober materiaalgebruik en een algehele
afwezigheid van monumentaliteit. (Lammers 2009, 33-34)

Postmodernisme
In 1979 brak er ook in de bouw een crisis uit en slonk het aantal opdrachten
(grafiek 18). Pas in 1983 trok de bouw weer enigszins aan. Ondertussen was er
wel weer een nieuwe generatie architecten aangetreden. Zij verzetten zich heftig
tegen de architectuur van de jaren zeventig, die van nu af aan met de door Carel

Weeber geïntroduceerde term ‘nieuwe truttigheid’ werd aangeduid. Het ideaal
van een humanistische architectuur was in hun ogen verworden tot vormeloze
inspraakarchitectuur, het werk van de architect afgedreven tot iets waarbij niet
het bouwen centraal staat, maar dat eerder leek op dat van een ‘opbouwwerker’
die het sociaaldemocratische ideaal van gelijke kansen voor iedereen moest
waarmaken.
Aldo van Eyck, die zich in de jaren zeventig had ontwikkeld tot de goeroe van een
generatie van jonge architecten had afgedaan en Rem Koolhaas, wiens boek
Delirious New York uit 1978 een belangrijke inspiratie vormde voor de nieuwe
generatie, nam het stokje van hem over. Koolhaas was op zoek naar programmatische complexiteit die hij door middel van montage- en collagetechnieken wilde
bereiken en zo kwam tegenover het kleinschalige harmoniemodel van het ‘bouwen voor de buurt’ een pleidooi voor de moderne metropool met zijn congestie
en programmatische instabiliteit te staan. Bovendien wist Koolhaas de Nederlandse architectuur weer aansluiting te geven bij de internationale ontwikkelingen en gaf het een internationale allure – want volgens sommigen waren architecten in de jaren zeventig afgedwaald en was de Nederlandse architectuurwereld los komen te staan van de internationale ‘scene’. (Colenbrander 1997, 44)
Een ander drijvende kracht achter de nieuwe generatie was de architect Carel
Weeber, die in een themanummer van het tijdschrift Plan met de titel Neorationalisme in de Nederlandse architectuur in 1979 pleitte voor formele objectiviteit in de stedenbouw en fel uithaalde naar de Forum- generatie, die het onderscheid tussen architectuur en stedenbouw had vertroebeld, wat nog versterkt
werd door de opvatting dat architectuur in staat is sociale problemen op te lossen. Weeber vond dat architectuur en stedenbouw weer terug zouden moeten
keren naar hun disciplinaire wortels en zich weer duidelijk los van elkaar zouden
moeten profileren, waarbij de stedenbouw weer de ruimtescheppende discipline
bij uitstek zou moeten zijn die met een streng formele, op de traditionele hiërarchie van bouwblok, straat en plein gebaseerde aanpak weer helderheid zou moeten scheppen in het stadsbeeld. (Baeten 2007, 4) Onder invloed van Weeber, die
hoogleraar architectonisch ontwerpen was in Delft, kwam er een neorationalisti37

sche stroming op gang die een ‘realistische’ ontwerptheorie en -praktijk voorstond, gebaseerd op gedegen studie naar de geschiedenis van de architectuur en
stedenbouw. De stad werd weer benaderd als een begrijpbaar en kwantificeerbaar artefact: de stedelijke vorm.
Met het neorationalisme sluit Nederland weer aan bij de internationale ontwikkeling van de opkomst van het postmodernisme in de architectuur. Daarbij
wordt architectuur niet langer als vehikel voor sociale verandering gezien, maar
eerder vanuit een idee gebaseerd op communicatie benaderd. In het Amerikaanse postmodernisme (in de smalle definitie die Charles Jencks eraan geeft) betekent dat letterlijk het gebruik van symbolen en tekens in de architectonische
vorm. In de Europese variant, het neorationalisme zoals dat door Aldo Rossi is
ontwikkeld, ligt het communicatie- of tekenaspect subtieler: daarbij zit het bijvoorbeeld in de manier waarop geprobeerd wordt op een formele manier de
gelaagdheid van de geschiedenis te ‘lezen’ en in hoe op zoek gegaan wordt naar
27
formele typologische analogieën. De belangrijkste verschuiving ligt misschien
wel in het maakbaarheidsgeloof. Soms wordt gezegd dat dit volledig verdween
met de komst van het postmodernisme, maar dat is een overdrijving. Wel is het
geloof in de grootschalige maakbaarheid sterk verzwakt: waar de functionalistische modernisten een deterministisch concept van maakbaarheid hanteerden
(als we maar een nieuwe stad konden bouwen, dan zou er vanzelf een nieuwe
samenleving en een nieuwe mens ontstaan), nuanceerden de humanistische
modernisten dit tot de idee dat de samenleving te sturen is, mits men goed begrijpt hoe mensen (in het algemeen en in een specifieke cultuur) leven. De postmoderne generatie laat de maakbaarheid op het niveau van een samenleving
los – dat wordt overgelaten aan iets ongrijpbaars als de vrije markt – maar gaan
zich des te meer bezighouden met maakbaarheid op het niveau van het individu:
die van de identiteit. Dat past bij het communicatieconcept dat gaat domineren,
want identiteit betekent voor en hen niet wie een individu wordt in een relatie
met zijn omgeving (zoals Aldo van Eyck het concept identiteit opvatte), maar wat
27

Voor meer over het postmodernisme in de architectuur en de relatie met het postmodernisme in
andere vakgebieden (filosofie en kunst) en de verschillen met het humanistische modernisme verwijs
ik naar wat ik hier eerder over geschreven heb (Lammers 2009, 38-50).
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een individu uitdraag over wie hij of zij wil zijn – daarin ligt meteen het meest
utopische aspect van het postmodernisme dat zo graag alle utopieën voorbij wil
zijn. (Lammers 2009, 37-38)

Periodisering
Concluderend valt te stellen dat ook in de ontwikkeling van de architectuur tussen 1955 en 1985 een periodisering herkenbaar is die aansluit bij de periodes die
zich op andere vlakken aftekenden: (1) tot omstreeks 1968 domineert het functionalistische modernisme van het ‘nieuwe bouwen’; waarna (2) het humanistisch
28
modernisme het overneemt. Vervolgens breekt er in 1979 een (3) crisis uit
waarbij de bouwproductie instort en als vanaf 1983 de bouw weer aantrekt domineert een nieuwe stroming: (4) het postmodernisme dat terug wil naar de
vorm en de autonomie van de architect.
Het opmerkelijke hierbij is dat ontwikkelingen in de architectuur wel een uitvergroting lijken van wat er verder in de maatschappij gaande is – met als gevolgd
dat paradigmaverandering ook veel radicaler zijn. Op geen enkel ander vlak is
geprobeerd zo radicaal modern te zijn als in de architectuur (en stedenbouw),
waar grootse plannen gemaakt werden voor het volledig vervangen van grote
delen van steden door een totaal anders gestructureerd weefsel. Vervolgens
komt de humanistische stroming, die deels teruggrijpt op de traditie en de geschiedenis, maar vooral breekt met het grootschalige en paternalistisch autoritaire van hun voorgangers en daarbij radicaal meegaat in de beweging van inspraak
en egalitarisme. Als er dan weer een nieuwe generatie opkomst met het postmodernisme, dan zijn die zo mogelijk nog radicaler: sociologie en antropologie worden uitgebannen uit de architectuur, kleinschaligheid wordt een scheldwoord en
28
‘Humanistisch modernisme’ is een term die ik eerder geïntroduceerd heb om de jonge generatie in
de naoorlogse CIAM te duiden in relatie tot het functionalisme van de oudere CIAM-generatie en het
postmodernisme dat daarna gekomen is. De term ‘humanistisch’ komt daarbij voort uit hoe in CIAM
de nieuwe ideeën van deze generatie werden aangeduid. Een andere mogelijke term is ‘reflexief
modernisme’ (Dorrestijn 2008), waarmee benadrukt wordt dat niet langer uitgegaan wordt van een
deterministische invloed van architectuur op mens en samenleving – in tegenstelling tot vooroorlogse
CIAM-ideeën waarbij gedacht werd dat als men maar een nieuw soort stad kon bouwen, een nieuwe
samenleving vanzelf zou volgen.

de hele humanistische generatie wordt als het even kan gewoon vergeten,
want – met het nodige cynisme – het postmodernisme is nieuw en een radicale
breuk met het functionalisme en een erkenning van de verworvenheden van de
humanistische generatie zou deze breuk een stuk minder heldhaftig maken.
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Conclusie
In de hieraan voorafgaande vier hoofdstukken is de periode 1955–1985 behandeld aan de hand van vier verschillende invalshoeken: de ontwikkeling van de
economie, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, de ruimtelijke
ontwikkeling van Amsterdam en de ontwikkeling van de architectuur. De vraag is
nu hoe de blootgelegde periodes met betrekking tot deze vier verschillende invalshoeken zich tot elkaar verhouden.
Als we ze onder elkaar plaatsen, zoals in de tijdlijn hieronder, dan valt op dat
de overgangen van periodes zich groeperen rond bepaalde jaren en ze dus ook
samen vergelijkbare periodes vormen: eerst (1) een periode die sober begint na
de Tweede Wereldoorlog, maar vooral gekenmerkt wordt door een alsmaar stijgende welvaart, vanaf omstreeks 1968 gevolgd door (2) een tumultueuze periode
van democratisering en emancipatie. Als (3) vervolgens de economie in crisis
raakt in 1979 heeft dat dusdanig grote gevolgen dat dit op alle gebieden te merken is. Na een paar jaar hebben economie en samenleving zich hervonden en
breekt er (4) een periode aan die vooral gekenmerkt wordt door een nieuwe
politieke wind: het neoliberalisme.
In het geval van de crisis van 1979–1983 is het duidelijk dat er verband is tussen
de ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk vlak, evenals de crisis in de
bouw. Het is ook duidelijk dat de economische crisis daarbij een belangrijke oorzaak is van de crises op ander gebied (al speelt het toegenomen milieubesef en
het besef dat we in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van een eindige
voorraad natuurlijke hulpbronnen ook een rol). Dat In Amsterdam vlak voor de
crisis van 1979 uitbrak een verschuiving van grootschalig naar kleinschalig ruimtelijk beleid plaatsvond staat hier echter los van. In feite loopt de Amsterdamse
politiek achter op de maatschappelijke ontwikkelingen, want de kleinschalige
politiek van de periode-Schaefer sluit aan bij de maatschappelijke tendens van na
1968 (tien jaar eerder) en niet lang nadat het ‘bouwen voor de buurt’ goed en
wel op stoom was geraakt, was het maatschappelijke en politieke klimaat zo
sterk veranderd dat er alweer een einde aan kwam

Veel van de kleinschalige stadsvernieuwing had echter al plaatsgevonden (of was
al voorbereid) in de periode-Lammers, toen het beleid nog gericht was grootschalige ‘reconstructie. De doorbraak van het humanistische modernisme in de architectuur en stedenbouw lag daaraan ten grondslag. Die op de mens en de menselijke schaal gerichte stroming in de architectuur sloot dan weer wel uitstekend
aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van emancipatie en participatie en het
is dan ook niet verwonderlijk dat de maatschappelijke en de architectonische
ontwikkeling hierin een vergelijkbare ontwikkeling lieten zien. De Amsterdamse
ruimtelijke politiek, echter, loop ook hier niet synchroon met de maatschappelijke ontwikkeling, want terwijl veel architecten en bewoners het hoogstedelijke
wonen herontdekken, keert de politiek met de gebundelde deconcentratie en de
tuinstadplannen zich hier juist van af.
Als men nu zou proberen een uitspraak te doen over oorzaak en gevolg dan mag
het duidelijk zijn dat in het eerste deel (tot 1968) van de periode 1955–1985 de
economische ontwikkeling een leidende rol vervult: het is de stijgende welvaart
die het mogelijk maakt dat het zelfbewustzijn toeneemt en er een proces van
ontzuiling en individualisering optreedt. In het tweede deel (1968–1978) is het
juist die maatschappelijke ontwikkeling die richtinggevend geworden lijkt te zijn.
In het door crises gekenmerkte deel dat daarop volgt (1978–1983) is het wederom de ontwikkeling van de economie die op alle fronten te voelen is. In het laatste deel (na 1983) is het een veranderde politieke ideologie, de doorbraak van
het neoliberalisme, dat richting geeft aan het herstel. In dat laatste geval gaat het
in eerste instantie wel om een ontwikkeling in de landelijke politiek, want de
gemeentelijke politiek is in de gehele periode 1955–1985 volgend ten opzichte
van andere ontwikkelingen.
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Terugkoppeling naar de Transvaalbuurt

Figuur 17: Poortgebouw over de Danie Theronstraat, waar later het Buurtcentrum Transvaal gebouwd
is. (Foto: J.M. Arsath Ro’is, 1959)
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Zoals in de inleiding al ter sprake kwam speelt de Transvaalbuurt in de periode
1955–1985 geen rol in de voorhoede. Toch is ook in de geschiedenis van deze
wijk de in de voorgaande hoofdstukken geschetste ontwikkeling te volgen.
Net als in grote delen van de rest van de vooroorlogse stad was de wijk omstreeks 1970 sterk verloederd. Behalve het herstel van oorlogsschade was er
nauwelijks meer geïnvesteerd in de woningen. Er was her en der sprake van verkrotting en de woningen raakten technisch verouderd (geen douche, geen centrale verwarming en geen aansluiting voor een wasmachine). Het gevolg was dat
de Transvaalbuurt steeds meer het imago van een achterbuurt kreegt en mensen
wegtrokken, met leegstand en de komst van krakers als gevolg. Ook het toewijzingsbeleid van de gemeente maakte de situatie er niet beter op: gemeentewoningen werden aangewezen voor de huisvesting van probleemgezinnen.
Al in de late jaren zestig komt het buurtprotest op gang tegen de achteruitgang van de wijk en werd vanuit het wijkcentrum de Werkgroep Leefbaarheid
opgericht. De Transvaalbuurt viel echter samen met de Dapperbuurt, de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdestrook onder het wijkcentrum Muiderpoort (tot de
opsplitsing ervan in 1980) en vrijwel alle aandacht van dit wijkcentrum ging uit
naar de Dapperbuurt, een wijk die – onder aanvoering van actiegroep De sterke
arm – voorop liep in het buurtprotest. Dit ging ten koste van de ondersteuning
voor acties in de andere wijken. (Liagre Böhl 2010, 295-296)
Als de stadsvernieuwing op gang komt vanaf 1969 maakt de Transvaalbuurt
geen deel uit van het plangebied. In de Tweede nota stadsvernieuwing (1971)
wordt de buurt aangewezen als instandhoudingsgebied en wordt de Ambtelijke
Werkgroep voor de Transvaalbuurt (AWT) in het leven geroepen (Heijdra 1997,
57), echter zonder de status van Ambtelijke Projectgroep (ABP). Er worden plannen gemaakt voor woningverbetering en de realisatie van buurtvoorzieningen,
maar het proces gaat langzaam – mede door protesten uit de wijk. Het duurt tot
1981 voordat de werkgroep wordt omgevormd tot een volwaardige projectgroep
en de Transvaalbuurt officieel een stadsvernieuwingsgebied wordt (Liagre Böhl
2010, 13), waarna het opknappen van de buurt goed op stoom kan komen. In het
bouwblok dat in het kader van het seminar Microstoria bestudeerd wordt, is dit

terug te herkennen in de tijdlijn van bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden:
29
tussen 1968 en 1980 zijn delen van het blok gesloopt en pas tussen 1988 en
30
2000 komt de nieuwbouw en renovatie op gang.
Een uitzondering hierop vormt het Buurtcentrum Transvaal (ontworpen door
de architect Pi de Bruijn, figuur 18), dat gebouwd wordt op de plaats van een
vervallen poortgebouw over de Danie Theronstraat (figuur 17). Dit buurtcentrum
kwam er mede dankzij de inzet van de Werkgroep Leefbaarheid en past in de
aandacht voor sociale en culturele buurtvoorzieningen die in de jaren zeventig
opkwam. (Heijdra 1997, 54-59)
In het grootste gedeelte van de periode 1955–1985 vinden er dus geen grote
veranderingen plaats in de Transvaalbuurt en aan de buurt die ooit een voorloper
was in de stedelijke ontwikkeling wordt door beleidsmakers in de jaren zestig en
zeventig nauwelijks aandacht besteed. Hier en daar wordt wat opgeknapt en
langzaam maar zeker verandert – net als in grote delen van Amsterdam – de
samenstelling van de bevolking. Pas aan het eind van deze periode, in de vroege
jaren tachtig, komt er in de Transvaalbuurt een proces van gestructureerde restauratie en vernieuwing op gang. Het is dus vooral na de hier beschreven periode
1955–1985 dat deze buurt een grote opknapbeurt ondergaat. De gevolgen van de
hier geschetste ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig zijn dan wel duidelijk zichtbaar: er wordt dan al lang niet meer gedacht in grootschalig slopen en
vervangen door flatjes in het groen, maar de bestaande structuur en de wensen
van de bewoners zijn richtinggevend geworden. In dertig jaar tijd is de stedelijke
samenleving radicaal veranderd, maar is men in de manier van omgang met de
ruimtelijke omgeving afgestapt van radicaal veranderen en is de waardering voor
het bestaande teruggekeerd: Amsterdam is radicaal veranderd, maar tegelijkertijd hetzelfde gebleven.

Figuur 18: Pi de Bruijn: Buurtcentrum Transvaal (1975). (Foto: J.M. Arsath Ro’is, 1975)

29

Ben Viljoenstraat 2–10 even (1980), 12, 12a, 14, 14a (1968–1970), Danie Theronstraat 1–8 (1968–
1970), Hofmeyrstraat 1, 3 (1980), Tugelaweg 121–141 (1980).
30
Afrikanerplein 68–148 even (1992–1993), 150–170 (1991), Ben Viljoenstraat 2–8 even (1988), Danie
Theronstraat 8–31 (1999–2000), Hofmeyrstraat 1, 3 (1988), 11–17 oneven (1991), Tugelaweg 121–
141 (1988), 141, 142 (1991)
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