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INLEIDING

Vanwege dit boek is een ander boek niet geschreven. Voor het andere   
boek – een monografie over het architectenbureau Van den Broek &   
Bakema – was nochtans alles in stelling gebracht: een onderzoeksplaats 
aan het Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijks-
universiteit Groningen, een ingediend en goedgekeurd onderzoeksvoorstel, 
een onderzoeksplek bij het architectenbureau Van den Broek & Bakema, 
literatuuronderzoek, bezochte en gedocumenteerde gebouwen, het begin 
van archiefonderzoek, zelfs enkele voorpublicaties in een vooraanstaand 
Nederlands architectuurtijdschrift en twee internationale tentoonstel-
lingscatalogi. 1  Het duurde dan ook enkele jaren voordat de keuze werd 
gemaakt: deze monografie zou er niet komen.

In plaats daarvan is er dit boek over de relatie van het werk van de 
architect J. H. van den Broek (1898  – 1978) tot de fysieke veranderingen 
die Rotterdam doormaakte vanaf het einde van de negentiende eeuw 
tot en met de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding voor deze koers-
verandering ligt in het archief van Van den Broek & Bakema. Op basis 
van literatuuronderzoek en het uitgebreide documentatie-archief van 
Van den Broek & Bakema had ik een aantal mogelijke structuren voor 
de monografie bedacht. De eerste was typologisch: havengebouwen, 
winkels en warenhuizen, woningbouw, stedenbouw, openbare gebou-
wen, ziekenhuizen en zorginstellingen, kantoren, bedrijfsgebouwen en 
fabrieken. De tweede volgde de chronologie van het bureau, en met 
name de naamsveranderingen. Van 1948 tot 1951 heette het Brinkman, 
Van den Broek & Bakema, van 1951 tot 1968 Architectenbureau Van 
den Broek & Bakema en vanaf 1968 Architectengemeenschap Van den 
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Broek & Bakema. Ik zou uiteraard zijn opgehouden bij de dood van 
Bakema in 1981. Er was ook een meer historisch-conceptuele indeling, 
waarbij ik het werk clusterde en volgde van de wederopbouw van de 
binnenstad van Rotterdam en de aanleg van de nieuwe wijken, via de 
stedelijke complexiteit van bedrijfs- en woongebouwen volgens de Team 
X doctrine tot en met de megalomane ‘architecturbanistische’ projecten 
uit de megastructure periode eind jaren zestig, om eind jaren zeventig te 
eindigen in de fragmentatie van het werk onder druk van de roep om 
kleinschaligheid, de stadsvernieuwing en de nieuwe truttigheid. Op basis 
van al deze indelingen had ik een lijst met gebouwen opgesteld, waarvan 
ik het ontwerpproces nauwkeurig zou reconstrueren, parallel aan een 
historische schets van de locatie gebaseerd op reductiekaarten. Het was 
vanaf het begin de bedoeling om de ontwikkeling van de naoorlogse stad 
in haar algemeenheid tot achtergrond te maken van de studie naar het 
architectenbureau, en deze twee thema’s op een zo letterlijk mogelijke 
manier aan elkaar te koppelen: op het niveau van de stadskaart. Hierin 
was duidelijk de invloed te herkennen van het stadsonderzoek uit de jaren 
tachtig aan het Institut Français d’Architecture door Bruno Fortier, waar ik 
als student architectuurgeschiedenis stage had gelopen.

De lijst bevatte negentien projecten, die een zo goed mogelijke doorsnede 
gaf van het oeuvre. Het eerste gebouw was de Gemeentelijke Vervoers- 
en Motordienst aan het Kleinpolderplein, gestart in 1940 en opgeleverd 
in 1954, het laatste het hoofdkwartier van Siemens in München-Perlach, 
dat startte in 1974 en opgeleverd werd in 1978. Maar om warm te lopen 
begon ik met de reconstructie van het ontwerpproces van het Montessori-
lyceum in Rotterdam uit de tweede helft van de jaren vijftig. Dit is een 
overzichtelijk gebouw, dat ik bovendien goed kende en dat alle kenmerken 
vertoont van een typisch Van den Broek & Bakema gebouw. Door het 
ontwerp vanaf de eerste schets tot en met de laatste bestektekening te 
volgen, kwam een vrij lineair ontwerpproces naar voren. De belangrijkste 
principes van het gebouw werden al heel vroeg vastgelegd, en vervolgens 
uitgewerkt. De locatie speelde geen beduidende rol in het ontwerp. De 
eerste versie van het gebouw was zelfs ontworpen voor een heel an-
dere locatie. Ook Bakema’s teksten over het gebouw bezingen eerder de 
ruimtelijke betekenissen van het gebouw, dan dat ze iets zeggen over de 
overwegingen of methodes die bij het ontwerpen hadden meegespeeld. 
Het analyseren van het gebouw aan de hand van de ontwerpthema’s die 
mogelijkerwijs waren ingegeven door de stadsvorm, kwam niet echt tot 
zijn recht bij dit gebouw. Maar ook het volgen van het ontwerpproces 
voegde niets toe aan wat een simpel bezoek aan het gebouw oplevert. 

Toch besloot ik op de ingeslagen weg verder te gaan en te beginnen bij 
het vroege oeuvre.

Het eerste project op de lijst was de Gemeentelijke Vervoers- en Mo-
tordienst, een gebouw waarvoor het ontwerpproces al was begonnen in 
1940, acht jaar voor de associatie van Brinkman & Van den Broek met 
Jaap Bakema. Het leek een mooie gelegenheid om het ontstaan van het 
bureau aan de hand van een project te documenteren. In het archief 
van Van den Broek & Bakema waren de tekeningen nog niet geordend 
per werknummer, maar per tekeningnummer. Dat wil zeggen dat de 
tekeningen waren opgeborgen volgens de volgorde waarin ze gemaakt 
zijn, en niet volgens het project waartoe ze behoren. Om één project te 
bekijken, moest een onderzoeker via een tekeningenlijst de tekening-
nummers opzoeken van één werknummer, en deze vervolgens uit de 
mappen halen waarin ze waren opgeborgen. Het reconstrueren van een 
ontwerpproces vergde op die manier veel tijd en werk.

Maar het opbergsysteem had ook een onverwachte bijwerking. Tussen 
de vroege plannen en schetsen voor de Gemeentelijke Vervoers- en 
Motordienst bevonden zich tekeningen voor allerlei nooit uitgevoerde 
projecten voor locaties in de pas verwoeste binnenstad van Rotterdam. 
De toenmalige stadsbouwmeester Witteveen had in de laatste maan-
den van 1940 zijn eerste wederopbouwplan al klaar en de Rotterdam-
se ondernemers lieten architecten plannen tekenen voor hun nieuwe 
huisvesting. In de mappen trof ik ontwerpen aan voor de Verenigde 
Touwfabrieken aan de Leuvehaven, voor de firma Van Houten en Zn. 
aan de Scheepmakershaven, voor het winkelpand van De Bie aan de 
Schiedamsesingel, voor het Assurantiekantoor De Jong aan de Blaak, 
voor het kantoorpand van de reder Anthony Veder aan de Westerkade, 
voor een nieuwe passage op de plaats van de oude aan de Coolsingel, 
en voor een proto-postmodern monument voor de scheepvaart aan de 
Boompjes, het Monument Maritime.

Het zijn ontwerpen die gemaakt waren toen Rotterdam nog nasmeulde, 
het land bezet was en de hongerwinter de bevolking teisterde. Ze zijn 
frivool, vriendelijk en bijna naïef. Ze bezitten symmetrie en ornament, 
zijn getekend in kleurpotlood met mondaine mensen en meubels. Ze 
zijn eerder pittoresk en geruststellend dan streng classicistisch of juist 
modernistisch. Ze hebben niets te maken met wat bekend was over 
de Van den Broek van voor de oorlog en zeker niets met wat hij na de 
oorlog maakte samen met Bakema. Van Van den Broek waren bekend 
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de principiële en op woninganalyse gebaseerde voorbeeldwerken als de 
Vroesenlaan (1933) of de inzending Optimum voor de prijsvraag voor 
Goedkope Arbeiderwoningen (1934). Van Brinkman & Van den Broek 
kennen we de grootschalige, stoere functionalistische havenarchitectuur 
zoals de vertrekhal van de Holland Amerika Lijn (1937) en Thomsen’s 
Havenbedrijf (1948). Van Van den Broeks werk tijdens de oorlog was 
eigenlijk alleen bekend dat hij, samen met Van Tijen, als adviseur van 
de Rotterdamse industriëlen werkte aan het ontmantelen van het ‘con-
servatieve’ wederopbouwplan van Witteveen en de totstandkoming van 
het streng functionele en ‘vormeloze’ Basisplan van Van Traa (1946). 
Deze principieel functionalistische houding zou dan na de oorlog zijn 
aangevuld met de door De Stijl en de internationale C IAM avant-garde 
geïnformeerde, humanistische benadering van Bakema en culmineren in 
sociale condensatoren als de Lijnbaan (1953) en het Montessorilyceum. 
Een dergelijk door stijlontwikkeling gedreven verhaal biedt echter op geen 
enkele wijze plaats aan de tientallen lichtvoetige architectuurvoorstellen 
voor de verwoeste stad gemaakt tijdens de bezetting.

Ernstig afgeleid van mijn onderzoeksvoornemens begon ik te zoeken 
naar details en achtergronden van deze toevallig gevonden projecten. 
De archiefdozen waren per werknummer geordend en bevatten foto’s, 
schetsjes, vergadernotulen, materiaalmonsters, krantenknipsels en cor-
respondentie. Het meest fascinerende was niet zozeer de vreemdheid 
van de ontwerpen, maar de wetenschap dat zij een rol hadden gespeeld 
in een buitengewoon onzekere en heftige periode in de vaderlandse 
geschiedenis. En het was ook niet de historische gravitas die zo aantrok, 
maar juist de intimiteit van het materiaal. Het leek direct en ongere-
digeerd toegang te verlenen tot de werktafel van een architect in een 
verwoeste stad, niet wetend welke kant het zal opgaan, of en hoe hij zich 
moest staande houden, zoekend naar vastigheid maar ook juist reikend 
naar de leeggeveegde horizon. Tenslotte was het niet de biografische 
component die mij interesseerde, maar het thema van de architectuur 
die zich geconfronteerd wist met gebeurtenissen en ontwikkelingen die 
geheel buiten haar macht vielen en haar dwongen tot het wijzigen van 
haar koers. De niet vrijwillige ervaring van het werken aan voorstellen 
voor een nieuwe stad had een even grote impact op de architectuur en 
stedenbouw van Rotterdam, als het bombardement.

Vanaf het moment dat ik de oorlogsontwerpen vond, stel ik achteraf vast, 
was het schrijven van een monografie over Van den Broek & Bakema 
een hopeloze affaire. Op het moment zelf ging ik ervan uit dat een flink 

hoofdstuk over de verborgen jaren van Brinkman & Van den Broek tijdens 
de oorlog een interessant eerste hoofdstuk zou kunnen worden voor de 
monografie. Maar er is een fundamenteel verschil tussen de manier waarop 
de gebouwen van Van den Broek & Bakema zich verhouden tot hun tijd 
en hoe de oorlogsontwerpen van Van den Broek dat deden. In het geval 
van Van den Broek & Bakema zouden de ontwerpen enerzijds in verband 
kunnen worden gebracht met bredere maatschappelijke tendensen die 
speelden in de jaren vijftig, zestig en zeventig en anderzijds met stilistische 
en ethische discussies en ontwikkelingen binnen de architectuur. In het 
geval van Van den Broek & Bakema zouden de ontwerpen geanalyseerd 
kunnen worden als pogingen om gebouwen niet slechts producten van 
het contemporaine leven te laten zijn, maar ook statements over waar het 
met de maatschappij heen zou moeten gaan. Deze gebouwde statements 
ontwierpen de architecten in de internationale architectuurtaal van het 
naoorlogs modernisme. De geschiedenis daarvan diende met andere 
woorden een soort culturele analyse te zijn van de architectuur temidden 
van de maatschappelijke issues van dat tijdvak.

Maar in het geval van de oorlogsontwerpen, was er geen ingewikkelde 
constructie nodig om de ontwerpen in de geschiedenis te plaatsen, of om 
het schrijven van een monografie te beargumenteren. Aan het begin van 
de oorlog werd Rotterdam gebombardeerd, en de verwoesting van de stad 
gaf de architectuurontwikkeling een impuls. Het leverde de thema’s en 
organiseerde het hele landschap van architectuur, stedenbouw, bestuur en 
bouwbedrijf. Maar oorlog is ‘slechts’ het meest heftige wat een stad kan 
overkomen en daarmee de architectuur op een ander spoor kan zetten. 
Hetzelfde geldt voor economische conjunctuur, industrialisatie, immigratie 
etc. De ontwerpen die ik ‘toevallig’ aantrof laten een architectuur zien 
die zichtbaar is beïnvloed door de gebeurtenissen om haar heen, zowel 
in functioneel als in cultureel opzicht. De reden van de fascinatie was dat 
de architectuur de sporen bevatte van wat de stad was overkomen, maar 
ook zelf een belangrijke rol had gespeeld in de fysieke verandering van 
de stad. De andersheid en vreemdheid van de oorlogsontwerpen gaven 
mij direct toegang tot een historische periode; ze veroorzaakten in de 
woorden van de historicus Frank Ankersmit een ‘historische ervaring’. 2  
De architectuur van Van den Broek & Bakema daarentegen, vroeg om 
een afstandelijker houding: die van de kunsthistoricus die ontwerpen 
plaatst in een stilistische ontwikkeling en een sociaal-culturele context. 
De ontwerpen in de mappen uit de oorlogsperiode maakten me nieuws-
gieriger dan de lijst met gebouwen van Van den Broek & Bakema die ik 
nog moest afwerken.
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Ondanks de afleiding lukte het toch om de reconstructie van het ont-
werpproces van de Gemeentelijke Vervoers- en Motordienst af te maken. 
De chronologische ordening van de tekeningen en het onderzoek naar 
het bedrijf en de locatie maakten duidelijk hoe verregaand het ontwerp 
was bepaald door de oorlog, en welke positie de architect innam in de 
wederopbouw. Ten eerste was de Gemeentelijke Vervoers- en Motordienst 
voor de oorlog verspreid over verschillende panden in de verwoeste stad 
en gaf het bombardement haar de mogelijkheid verschillende afdelingen 
bij elkaar te brengen in een gebouwencomplex aan de rand van wat 
toen nog de gemeente Rotterdam was. De nieuwe locatie aan het Schie-
Schiekanaal was verbonden met de snelle annexatie door Rotterdam 
van haar randgemeenten, een proces dat reeds lang was gepland maar 
kon worden doorgezet ‘dankzij’ de Duitse bezetting. Vanaf de vroege 
functionele diagrammen waarmee het bedrijfsprogramma over de locatie 
werd verdeeld, kwam Van den Broek binnen enkele maanden tot een 
architectonisch ontwerp voor het complex. Vervolgens lag het proces vijf 
jaar stil en zou men er pas vanaf 1946 weer verder aan werken. Toen 
Jaap Bakema zich associeerde met het bureau had het ontwerp vaste 
vormen aangenomen; zijn enige bijdrage was om op de valreep enkele 
aan De Stijl en Rietveld ontleende details aan de ingangspartij en de 
brandweerpost toe te voegen. Toch werd het gebouw na de oplevering 
gepresenteerd als een typische uiting van de bijna expressionistische 
versie van het Nieuwe Bouwen van Van den Broek & Bakema. Het 
complex werd begrepen als een architectonische uitdrukking van een 
nieuwe tijdsgeest; dit werd onder andere in het tijdschrift Forum geïl-
lustreerd met beeldenreeksen van de machinehal, het open binnenter-
rein, de ‘neo-plastische’ ingangspartij van het kantoorgebouw en de 
overhangende brandweerpost.

Deze retroactieve toe-eigening door Bakema was een irritante mysti-
ficatie die afleidde van wat mij werkelijk fascineerde in het ontwerp-
proces. Dat was de combinatie van een ruimtelijk-functioneel diagram 
dat vanaf het begin vast lag, met de impact van een hele reeks externe 
factoren: het bombardement, de bouwstop tijdens de bezetting en de 
wisseling van de stedenbouwkundige wacht na de bevrijding. Van den 
Broek destilleerde uit het programma een uiterst simpel diagram dat hij 
vervolgens uitwerkte in allerlei variantenstudies. Op dit niveau werd het 
project heen en weer geslingerd door alle mogelijke externe factoren, 
maar de oorspronkelijke logica bleef overeind, tot en met de impact van 
de laatste externe factor: Jaap Bakema. De Gemeentelijke Vervoers- en 
Motordienst liet zien dat er onder de oppervlakte van het gebouw als 

een architectonisch ontwerp met bepaalde stilistische kenmerken en 
culturele ambities, een veel complexer proces te traceren is, van ruim-
telijke logica, architectonische flexibiliteit, de positie van de architect in 
het organisatorische netwerk van de stad en de blootstelling van de stad 
aan ontwikkelingen van buitenaf.

Nederlands Tafurianisme
Gaandeweg het onderzoek dook een ander thema op dat mij dieper in 
het onderwerp ‘Van den Broek vóór Bakema’ zou trekken. Dit had min-
der te maken met architectuur of met geschiedenis, dan met het ‘vak’ 
architectuurgeschiedenis. Direct na de dood van Van den Broek in 1978 
begon een gevecht om zijn architectuurhistorische nalatenschap. Van den 
Broek, die al ruim tien jaar nauwelijks meer had gewerkt, werd ineens 
een issue voor een groep militante jonge architecten en architectuurstu-
denten uit Delft die zich op de architectuurgeschiedenis had gestort. Op 
dat moment had Van den Broek een eenvoudig te begrijpen reputatie 
van een no-nonsense organisator en leraar die de rationele basis vormde 
onder het grillige talent van zijn jongere associé Jaap Bakema. Van den 
Broek had de adelbrieven van de moderne beweging; hij had immers 
enkele vernieuwende woningbouwprojecten in Rotterdam gerealiseerd 
en was medeverantwoordelijk geweest voor het vervangen van het ‘con-
servatieve’ plan Witteveen voor de wederopbouw van het centrum van 
Rotterdam door het ‘moderne’ plan van Van Traa. Bovendien had hij 
als hoogleraar samen met Cornelis van Eesteren de dominantie van de 
Delftse School in de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft doorbroken 
en het modernisme binnengebracht. Het vooroorlogse werk van Van 
den Broek figureerde en figureert nog steeds in de oeuvre-overzichten 
van Van den Broek & Bakema als een van de kleinere stromen die zich 
bij de hoofdstroom zou voegen en zou leiden tot de rivier van werken 
waar ik een boek over had moeten schrijven. De hoofdstroom begon ook 
klein, bij het werk van Michiel Brinkman, met name zijn galerijblok in 
Spangen (1919). Deze kleine stroom zwol al snel aan tot een belangrijke 
modernistische rivier toen Leendert van der Vlugt zich met de zoon van 
Michiel Brinkman, Jan, associeerde om de Van Nellefabriek (1926) te 
bouwen en nog een hele reeks monumenten van het Nieuwe Bouwen. 
Nadat Van der Vlugt in 1936 overleed voegde de kleine stroom van 
Van den Broek zich erbij en ontstond Brinkman & Van den Broek. Dit 
bureau wordt meestal gezien als een interregnum, totdat na de oorlog 
Bakema opdook en Van den Broek & Bakema ontstond. Vanaf het begin is  
Bakema zich uiterst bewust geweest van de erfenissen die hij beheerde. 
Hij schreef stukken over het galerijblok in Spangen van Michiel Brinkman 
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en over de ontwerpen van de vroeg gestorven Leendert van der Vlugt en 
benadrukte de continuïteit tussen dat vroege werk en het werk van zijn 
bureau. Een bekend voorbeeld is de bakkerskar die in de jaren twintig 
op de galerij van Brinkmans blok in Spangen was gefotografeerd. Deze 
zou veertig jaar later steeds weer opduiken in de presentatietekeningen 
van de immense galerijflats die door Van den Broek & Bakema in heel 
Nederland werden gebouwd. De architectuurhistorische spindoctor Jaap 
Bakema creëerde zo het idee dat het werk van Van den Broek & Bakema 
niet alleen uiterst modern en hedendaags was, maar tot in het diepst 
van haar wezen verbonden met wat later de ‘heroïsche periode’ van het  
Nieuwe Bouwen genoemd zou worden. Het was een kwestie van bloed-
lijnen en erfopvolging. Dat verklaart ook waarom de jonge architect en 
theoreticus Joost Meuwissen na de dood van Van den Broek in 1978 
met zoveel bitse agressie zijn iets oudere collega Izak Salomons terecht 
wees toen deze in zijn in memoriam Meester van het Nieuwe Bouwen 
schreef over het galerijblok in Spangen van Brinkman & Van der Vlugt, 
terwijl het juist was ontworpen door Michiel Brinkman, de vader van de 
Brinkman van Brinkman & Van der Vlugt. 3  Het ging Meuwissen niet om 
deze vergissing alleen, maar om het patroon van mystificatie dat er achter 
lag. In zijn eigen waardering van Van den Broek benadrukte Meuwis-
sen juist de verschillen tussen Michiel Brinkman, Brinkman & Van der 
Vlugt, J. H. van den Broek en Jaap Bakema, in plaats van de continuïteit. 
Vervolgens pleitte hij voor serieus onderzoek naar de individuele bijdrage 
van Van den Broek aan de architectuurontwikkeling. Van den Broek 
zelf was voor Meuwissen niet alleen een object van studie, maar ook 
een inspiratie voor een manier van onderzoek: “Het zou ook in de lijn 
liggen van Van den Broeks eigen onderzoekingen van de jaren vijftig, 
dat men nu, in een geëmancipeerder tijdsgewricht, ook de architec-
tonische voortbrengselen en samenwerkingsverbanden aan eenzelfde 
‘klassifikatorische gestrengheid’ zou onderwerpen als Van den Broek 
toen toepaste op de internationale woningbouw.” 4  Met behulp van Van 
den Broek zelf, wilde Meuwissen niet alleen Van den Broek bevrijden 
uit de door Bakema en zijn leerlingen beleden architectuurmythe; hij 
zette Van den Broek ook in om de vaagheid en onwetendheid van het 
architectuurvak te bestrijden met ‘klassifikatorische gestrengheid’.

Joost Meuwissen zou drie jaar later ook meewerken aan de eerste studie 
naar het werk van Van den Broek vóór de periode dat hij samen ging 
werken met Bakema. Onder redactie van Rudy Stroink gaf de Delftse 
Universitaire Pers een boek uit waarin 22 ontwerpen van Van den Broek 
werden geanalyseerd. 5  De projecten werden ‘op z’n Delfts’ ontleed als 

ontwerpen met een sterke typologische logica, die vervolgens werden 
aangepast aan de vereisten van de stadsplattegrond. Het is nog steeds 
een indrukwekkende studie omdat de gebouwen niet alleen worden 
beschouwd, of als vorm worden geduid, maar omdat de onderzoekers 
met architectonische middelen in de ontwerpen zijn gedoken om ze van 
binnenuit te ontleden en de ontwerpoverwegingen op die manier bloot 
te leggen. Daarnaast is het boek vooral een polemisch geschrift, waarin 
de ene na de andere veronderstelling over Van den Broek, het Nieuwe 
Bouwen, de volkshuisvesting en de rol van de historicus wordt bestreden 
en omgekeerd. De grootste ‘bom’ werd al in de inleiding tot ontploffing 
gebracht: “uiteindelijk zullen we tot de conclusie komen dat Van den Broek 
feitelijk niet als een ‘Nieuwe Bouwer’ kan worden omschreven, of beter dat 
een dergelijke omschrijving niet zinvol is.” Moderne architectuur ofwel 
het ‘Nieuwe Bouwen’ werd hierbij door de auteurs gedefinieerd als een 
architectuur waarin de rationalisatie van de plattegrond direct leidt tot 
een nieuwe functionele, architectonische vormgeving, en de introductie 
van nieuwe woningtypologieën direct leidt tot nieuwe stedenbouwkundige 
typologieën. In het boek lieten Stroink en zijn medeonderzoekers zien 
dat bij Van den Broek deze koppeling niet bestaat, en hij daarom niet 
zomaar als een Nieuwe Bouwer kan worden gezien. Maar tegelijkertijd 
schreven ze dat de naoorlogse architectuurbeschouwing gedomineerd 
werd door het aanbrengen van een strenge scheiding tussen wie wel en 
wie niet ‘Nieuw Bouwde’, en dat dàt een zinvol begrip van waar het echt 
om gaat in de weg staat.

Het boek bevat een schat aan materiaal en inzichten, van Joost Meuwissens 
bijdrage waarin hij verklaart dat de ontkoppeling tussen architectonische 
vorm en programmatische inhoud Van den Broeks belangrijkste prestatie 
is geweest, via Mario Fosso die in een diepgravende tekst Van den Broeks 
bijdrage aan de verwetenschappelijking van de architectuur belicht, tot 
en met de haarscherpe analyses van de tweeëntwintig Van den Broek 
projecten; het zijn er twintig meer dan de meeste architecten en historici 
in die tijd kenden. Maar wat mij vooral treft aan het boek is dat er zoveel 
irritatie en woede in zit, irritatie over de oppervlakkigheid waarmee de 
geschiedenis van de moderne architectuur tot dan toe was geschreven, 
woede over de vele reducties, versimpelingen en weglatingen door de 
protagonisten van het Nieuwe Bouwen in Nederland: de vroegere leraren 
en iets oudere collega’s van de makers van het boek. In die zin is het boek 
vreselijk contemporain en geeft het een minstens zo scherp beeld van  
de architectuurdebatten aan het einde van de jaren zeventig, als van het 
werk van Van den Broek in de jaren twintig, dertig en veertig. Veel later 
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zei Joost Meuwissen dat Van den Broek voor hem en zijn generatiegenoten 
een ‘cultfiguur’ was. Zij imiteerden in hun onderzoek naar Van den Broek 
en het Nieuwe Bouwen de gestrengheid die zij hem toeschreven. Deze 
door ideologie en irritatie gedreven vorm van architectuurhistorische 
vorsing, oefende een grote aantrekkingskracht op mij uit.

Deze aantrekking is te verklaren uit mijn eigen geïrriteerdheid door, of 
angst voor, de bloedeloosheid van het architectuurhistorische bedrijf, nu 
het als een serieus universitair onderzoeksveld is geïnstitutionaliseerd. 
Het engagement van de Delftse architecten die zich met architectuurge-
schiedenis gingen bezig houden omdat ze niet langer wensten te geloven 
in de verhalen die hun door hun leraren werden verteld, blijft fascine-
rend. Dat architectuurgeschiedenis meer kan zijn dan het schrijven van 
de geschiedenis van de architectuur, dat je er ruzie over kunt maken, 
je je ermee van anderen kan onderscheiden en er generatieconflicten 
mee kan entameren, spreekt mij zeer aan. Dat architectuurgeschiedenis 
geen ‘vak’ hoeft te zijn, uitgeoefend door gespecialiseerde kunsthistorici, 
maar een controversieel onderzoeksveld is, dat betreden kan worden 
door zowel architecten als historici, verlicht een zekere benauwdheid. 
Dat de publicatie over Van den Broek onmiskenbaar is getekend door 
conflicten en debatten die rond 1980 woedden in de Faculteit Bouw-
kunde van de TU Delft, zag ik als een opbeurend teken van het feit dat 
architectuurhistorisch onderzoek in het hier en nu gebeurt. Bovendien 
werd ik hogelijk geïntrigeerd door de suggestie dat er kennelijk een vrij 
grensverkeer mogelijk is tussen de wereld van het ontwerp en die van 
het historisch onderzoek.

Maar er speelde ook iets anders – minder persoonlijks – mee in mijn 
bijzondere interesse voor deze architectuurhistorische onderneming 
van ruim twintig jaar geleden. Dat was dat het nauwelijks effect leek 
te hebben gehad. De publicaties over het functionalisme in Nederland, 
de architectuurgidsen, de vele artikelen over wederopbouwarchitectuur 
en ook de catalogus bij de Van den Broek & Bakema tentoonstelling in  
het Nederlands Architectuurinstituut in 2000, lieten het verhaal van 
de ononderbroken stroom die van Michiel Brinkman rechtstreeks naar 
Van den Broek & Bakema voert geheel intact. Het is natuurlijk ook nog 
steeds een mooie compacte voorstelling van zaken, die het curatoren en 
critici gemakkelijk maakt en de reputatie van het huidige bureau Van den 
Broek & Bakema nog steeds een zekere voorsprong geeft ten opzichte van 
het recente werk. Het was architectuurhistorici tot dan toe in ieder geval 
nog niet gelukt de Van den Broek & Bakema mythe te breken. Maar het 

was hen evenmin gelukt om de bijzondere positie van Van den Broek tot 
een bestendig thema in de architectuurgeschiedenis te maken. Van den 
Broek werd nog steeds beschreven met de gebruikelijke kwalificaties van 
‘menselijk’ en ‘functioneel’, als een bescheiden pionier van het Nieuwe 
Bouwen met twee of drie belangrijke ontwerpen op zijn naam. Architec-
tuurhistorici die minder trouw zijn aan de mythe van het Nieuwe Bouwen, 
zoals Bernard Colenbrander, hebben Van den Broek links laten liggen, 
ook al had hij hun van ammunitie kunnen voorzien voor het beschieten 
van een te eenduidige oriëntatie op het Nieuwe Bouwen. 6  Sinds 1981 heeft 
eigenlijk niemand nog geschreven over de thema’s die Stroink, Fosso en 
Meuwissen aan de oppervlakte brachten. De enige uitzondering is Ed 
Taverne die in 1990 opnieuw aandacht vroeg voor de pragmatische en 
inclusieve architectuurvisie die Van den Broek onder andere ontvouwde 
in diens inaugurele rede Creatieve krachten in de architectonische conceptie 
uit 1948. 7  Taverne zou in de jaren die daarop volgden dit thema verder 
uitwerken in zijn vele studies naar de achtergronden van het bouwen in 
de naoorlogse periode en naar de controversiële carrière van J. J. P. Oud. 8  
Maar verder wordt Van den Broek nog steeds met dezelfde clichés als 
voor 1981 neergezet als het geweten van het Nieuwe Bouwen achter de 
kunstenaar Bakema. 

Het boek uit 1981 over Van den Broek stond niet op zichzelf; het maakte 
deel uit van een golf van architectuurhistorische studies gedaan door 
Delftse architecten en architectuurstudenten aan het einde van de jaren 
zeventig. Dat architecten zelf zich wenden tot de architectuurgeschie-
denis en deze injecteren met nieuwe thema’s, inzichten en methodes is 
van het grootste belang, ook als zij dat maar gedurende een korte tijd 
volhouden, om zich daarna weer met ontwerpen of iets anders bezig te 
houden. Architectuurhistorici zouden dat dankbaar moeten accepteren 
en verder ontwikkelen. Maar dat blijkt niet of nauwelijks gebeurd te zijn. 
Een reden voor dit gebrek aan aansluiting zou te maken kunnen hebben 
met de kortstondigheid van de bijdrage van de architecten, of met de 
bijzondere, gepolitiseerde intensiteit waarmee zij historisch onderzoek 
bedreven en motiveerden. Het zou ook te maken kunnen hebben met 
het feit dat de architectuurgeschiedenis in Delft heel andere wortels heeft 
dan die die wordt bedreven aan de Letteren Faculteiten.

Voor wat betreft het boek over Van den Broek is Rudy Stroink heel 
helder over waar de wortels van zijn onderzoek liggen. Al op de eerste 
pagina schrijft hij: “Het tema kan ‘Tafuriaans’ genoemd worden, aan-
gezien het ingaat op de ‘ondergang’ van het ‘Nieuwe Bouwen’ op het 
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moment dat deze beweging gekonfronteerd wordt met de realiteit van 
haar voorstellen.” Dit uitgangspunt was van groot strategisch belang, 
zowel voor Tafuri in het Italië van de jaren zestig en zeventig, als voor 
zijn Nederlandse navolgers in de jaren zeventig en tachtig. Het betekende 
dat de architecten aan de schaduw van hun leraren konden ontsnappen. 
De morele autoriteit van architecten en hoogleraren als Jaap Bakema en 
Aldo van Eyck in Delft maar bijvoorbeeld ook die van Bruno Zevi in 
Italië en Siegfried Giedion over de gehele wereld was gebaseerd op de 
success story van het modernisme en de avant-garde in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Het mislukt verklaren van de moderne beweging 
gaf veel vrijheid maar vergde ook een groot offer: het opschorten van 
de ontwerppraktijk om zich op compromisloze wijze te kunnen wijden 
aan de ‘historische kritiek’.

Manfredo Tafuri zou zijn positie voor het eerst uitgebreid vastleggen 
in 1968, in het boek Teorie e storia dell’ architettura. 9  Het object van zijn 
kritiek was het verschijnsel van de praktiserende architect die ook histo-
ricus is. Voorbeelden zijn Ernesto Rogers, Aldo Rossi en Bruno Zevi. In 
Nederland zou men daar Jaap Bakema met zijn boek over Leendert van 
der Vlugt toe kunnen rekenen, en in Engeland Alison en Peter Smithson 
met hun teksten over Mies van der Rohe, het achttiende-eeuwse Bath 
en de publicatie The heroic age of Modern Architecture. 10  Deze ‘historici’  
bedrijven volgens Tafuri ‘operatieve kritiek’; ze redigeren en reduce-
ren het verleden om daarmee een ontwikkeling voor te spiegelen die 
zou moeten dienen om contemporaine ontwerpen te legitimeren. Oor-
spronkelijk kwam Tafuri’s kritiek voort uit een heel specifieke menging 
van geschiedenis en architectuur, namelijk die van het bouwen in de 
historische Italiaanse stad door architecten die zowel onderzoek deden 
naar de architectuurgeschiedenis van deze steden als dat ze er ingrepen 
in deden. De geschiedenis zou altijd worden misbruikt ten gunste van de 
architect, hoe hard de architect-historicus zijn best ook zou doen dit te 
laten. Maar deze kritiek ging zich al heel snel concentreren op de historici 
van de moderne beweging, die zoals Zevi pleitten voor een organische 
architectuur en daar de historische voorbeelden bij zochten. Voor Tafuri 
was deze praktijk des te ongeloofwaardiger, aangezien moderne architec-
tuur ondanks of juist door al zijn principes en ideologische intenties een 
politiek volkomen ineffectief middel was gebleken om de maatschappij 
te hervormen naar Marxistisch model. Het was vanuit dezelfde strenge 
politieke opvatting over de functie van architectuur binnen het kapitalisme 
dat Tafuri weigerde om vanuit de geschiedenis aanwijzingen voor het 
heden te geven. Het enige wat de kritische architect restte, was zich op de 

geschiedenis van het bouwen te richtten, zonder daaruit enig voorschrift 
voor de huidige praktijk te willen destilleren. Het was de taak van de 
historicus om een radicaal onbaatzuchtige kritiek op de geschiedenis 
van de moderne beweging te leveren.

Jean Louis Cohen heeft de methode van Tafuri’s geschiedschrijving be-
schreven als een serie omdraaiingen van de bestaande orde van de ‘opera-
tieve kritiek’. 11  De eerste omdraaiing was dat Tafuri en zijn medestanders 
de Wölflinniaanse hiërarchie van primitief – rijp – decadent verruilden 
voor juist veel aandacht voor primitieve fases in de ontwikkeling van 
stijlen en bewegingen, die inmiddels terzijde waren geschoven ten gunste 
van de grote hoofdstroom. Zij richtten zich op DADA, het Bauhaus in zijn 
late Weimar periode, het vroege constructivisme en de stedenbouw en 
architectuur uit de New Deal periode in de Verenigde Staten. Ten tweede 
draaiden Tafuri en zijn rechterhand Francesco Dal Co de geschiedenis 
van overwinningen op het verleden, zoals beschreven door onder andere 
Giedion, om in een zich eindeloos vertakkende genealogie van invloeden 
uit de achttiende en negentiende eeuw. 12  Zo identificeerden zij bij Mies 
van der Rohe de invloed van onder andere Peter Behrens, die op zijn 
beurt weer beïnvloed was door onder andere Karl Friedrich Schinkel etc. 
Ten derde verschoven zij de aandacht van het centrum naar de periferie, 
niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Zij keken naar de voorsteden van 
de grote steden, waar de pretenties van de moderne architectuur en de 
werkelijke maatschappelijke ontwikkelingen elkaar het hardste troffen. 
Tenslotte hadden zij een bijzondere aandacht voor bewegingen en perso-
nen die voorheen als ‘contra-productief’ werden gezien: Hannes Meyer  
en Heinrich Tessenow. 

De principes van de Venetiaanse school hadden grote gevolgen voor het 
architectuurhistorische werk. De Tafurianen, in hun eeuwige wantrouwen, 
klampten zich niet vast aan tekeningen en beelden die door de architec-
ten met publicatiebedoelingen waren gemaakt. Zij gingen de archieven 
in en probeerden de ontwerpprocessen nauwkeurig te reconstrueren, 
met een speciale aandacht voor weggegooide schetsen, afgekeurde va-
rianten, onderhandelingsdocumenten etc. Tafuri’s stellingname en die 
van zijn navolgers was dat moderne architectuur, zelfs of juist die met 
grootse sociale idealen, slechts enkele symptomen van het kapitalisme 
heeft weten te verzachten, maar er nooit echt iets tegen in heeft weten 
te brengen. Zij waren ervan overtuigd dat men beter dit proces zo goed 
en gedetailleerd mogelijk kon leren begrijpen, dan er aan mee te doen. 
Alleen op die manier zou men zich de rol kunnen toe-eigenen van de 
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onafhankelijke, kritische intellectueel die waarschuwt voor valse profeten 
en herhaling van gemaakte fouten.

Dit boek over Van den Broek en Rotterdam verraadt vele van de ken-
merken die Cohen toeschrijft aan de architectuurgeschiedenis na Tafuri. 
Het onderscheidt de invloeden op het werk van Van den Broek vanuit 
het academisme van de negentiende eeuw, de Bauhochschule van Weimar 
in de jaren twintig en de baksteenarchitectuur van J. J. P Oud. Het boek 
bestrijkt gebieden van de stad waar voorheen weinig architectuurhistori-
sche aandacht voor was: het havengebied en de woonwijken uit de jaren 
dertig gebouwd door particuliere ondernemers. Het richt zich bovendien 
op historische periodes die niet centraal staan in de architectuurgeschie-
denis van de twintigste eeuw, zoals de jaren dertig, de bezettingsjaren 
en het einde van de negentiende eeuw. De jaren dertig zijn steeds afge-
daan als de ‘conservatieve’ nadagen van het Nieuwe Bouwen. De bezet-
tingsjaren werden altijd gezien als een periode van wachten en inertie 
voor de wederopbouw en het einde van de negentiende eeuw is steeds 
begrepen als een periode van pure industriële expansie waarin voor 
stedenbouw nauwelijks plaats was. Ook bevat dit boek geen reflecties op 
de voltooide en voor presentatie bedoelde plattegronden, aanzichten en 
doorsneden van de gebouwen van Van den Broek, maar reconstructies 
van de ontwerpprocessen aan de hand van schetsen, varianten, memo’s 
en notities. Het is wat dat betreft eerder een graaf- dan een kijkboek. Het 
boek verschilt echter van de Tafuri-architectuurgeschiedenis in motivatie 
en attitude. Het is niet geschreven vanuit de ideologische overweging dat 
modernistische architectuur geen zin heeft zonder een totale herijking 
van het maatschappelijke systeem; het is eerder geschreven vanuit de 
overtuiging dat de verhouding tussen de maatschappij, de stad en het 
ontwerp veel rijker, dynamischer en vooral onvoorspelbaarder is dan 
de soms enge blik van de architectuurgeschiedenis en de architectuur 
zelf doet vermoeden.

De Tafuriaanse architectuurgeschiedenis is niet zozeer het voorbeeld ge-
weest voor de onderwerpskeuze en de onderzoeksmethodiek van dit boek. 
Daarvoor zijn andere bronnen veel directer aanwijsbaar, waarover later 
meer. Tafuri en zijn navolgers hebben vanuit een totaal andere motivatie 
dan de mijne een aantal deuren op een kier gezet naar architectuurhistori-
sche onderwerpen die ik in dit boek bij elkaar breng. Maar daarbij heb ik  
ook de aandacht willen vestigen op de levendige marxistische onderzoeks-, 
debat- en kritiekcultuur van de jaren zeventig en tachtig, zonder welke de 
toenmalige appreciatie voor Van den Broek niet te begrijpen is.

Het is dan ook één van de bedoelingen van dit boek dat het, tussen de 
pagina’s door, een doorkijk biedt naar deze fascinerende periode toen 
architectuurgeschiedenis er heel even toe leek te doen. Cees Boekraad en 
Umberto Barbieri schreven felle stukken in Plan, B-nieuws maar ook in 
Vrij Nederland, waarin architectuurgeschiedenis dikwijls een prominente 
rol speelde. 13  Zij maakten korte metten met bestaande architectuurhisto-
rische overzichten als die van Giovanni Fanelli, omdat deze op kritiekloze 
wijze de Nederlandse twintigste eeuw voorstelde als een ononderbroken 
triomftocht van het Nieuwe Bouwen. 14  Zij voerden diepgaande gesprek-
ken met Van Tijen over de maatschappelijke tegenkrachten die hij in 
zijn carrière als functionalistisch architect had ondervonden. 15  in 1981 
werd het symposium Ontwerper en historie georganiseerd, waarvoor niet 
alleen Ed Taverne en de Italiaanse architect Giorgio Grassi maar ook 
Francesco Dal Co was uitgenodigd. 16  Delftenaren als Johan Meijer en 
Wouter Bolte schreven revisionistische geschiedenissen van de volks-
huisvesting, waarin zij ingingen op de vele compromissen, retorische 
camouflage-acties en mislukkingen van Berlage tot en met de Bijlmer. 17  
Een soortgelijk onderzoek werd ondernomen door de eveneens marxistisch 
angehauchte architect Jacques Nycolaas. 18  Anderen zoals Jan de Graaf, Ad 
Habets en Wim Nijenhuis trokken deze historische kritiek door naar de 
verborgen strategieën van repressie en controle in de stadsvernieuwing 
die op dat moment door de Nederlandse steden woedde. 19  Daarin was 
niet alleen Tafuri herkenbaar, maar vooral ook de invloed van Michel 
Foucault uit Parijs.

In de herwaardering van Van den Broek aan het begin van de jaren 
tachtig herkennen we het Nederlands Tafurianisme, met al zijn paradoxen 
en dilemma’s. Het onderzoek naar Van den Broek door Rudy Stroink 
c.s. bracht een aantal elementen naar boven die niet spoorden met de 
gebruikelijke modellen van het Nieuwe Bouwen. De belangrijkste was 
dat Van den Broek met name bouwde voor particuliere opdrachtge-
vers en niet voor woningcorporaties of gemeentes. Daarnaast werkte hij 
vooral in de periode na de hoogtijdagen van de overheidsbemoeienis 
met de volkshuisvesting. Juist de mythe van de heroïsche periode van 
de volkshuisvesting aan het begin van de jaren twintig kon geen genade 
vinden in de ogen van de marxistische architect-historici. Van den Broek 
was interessant omdat zijn handen sowieso vuil waren. Zijn werk was 
daarmee een eerlijker afspiegeling van hoe de architect zich verhield 
tot het kapitalisme, dan de enkele door de gemeente gesubsidieerde 
betonbouw-experimenten uit de jaren twintig. Het is interessant dat 
de nauwkeurige ontwerpanalyses in het boek niet historisch, maar juist  
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architectonisch van aard zijn. Men zou er door kunnen leren ontwer-     
pen. Sterker nog, vanaf de jaren tachtig leerde men in Delft ontwerpen  
door dergelijke ontwerpanalyses van historische gebouwen te maken.        
Met name de groep rond Max Risselada ontleedde plattegronden van  
Oud, Van den Broek en Van der Vlugt maar ook van Adolf Loos, Le 
Corbusier en de stadsuitbreidingen van Frankfurt. De tekeningen zijn 
gemaakt door onder andere Roy Bijhouwer, Stefan Gall en Sjoerd Cus-
veller, alledrie architecten die in hun latere carrières onderzoek bleven 
doen naar de periode van het Nieuwe Bouwen, maar ook systematisch 
cartografisch onderzoek naar steden en landschappen inzetten voor hun 
ontwerparbeid. De auteurs hadden met hun analyses geen didactische 
bedoelingen voor ontwerpers. Hun bedoeling was eerder historiogra-
fisch: ze wilden iets zeggen over hoe men tot dan toe de geschiedenis  
van het Nieuwe Bouwen had beschreven. Toch hebben de analyses          
van deze Tafuri-navolgelingen een latente voorbeeldwerking voor ar-
chitecten en zijn daarmee afwijkend van de centrale Tafuri-doctrine.  
Deze ambiguïteit is kenmerkend voor de Delftse navolging van het        
Venetiaanse voorbeeld.

Architectuur in het echt
Een effect van het boek van Stroink c.s. was dat ik besloot om het werk 
van Van den Broek in Rotterdam en Schiedam met eigen ogen te gaan 
bekijken. Dat deed ik aan de hand van de gebouwen die in het boek 
werden besproken. Maar gaandeweg betrok ik ook de werkenlijst van 
Van den Broek erbij. De conclusie was schokkend. Uit de werkenlijst 
kwamen letterlijk honderden projecten tevoorschijn, voor honderden 
panden, ontworpen in opdracht van honderden kleine en grote aanne-
mersbedrijven. Ten opzichte van de werkelijke output van Van den Broek 
waren de tweeëntwintig in het boek geselecteerde projecten een bijna 
even schandalige reductie van het werk van Van den Broek als de twee 
of drie gebouwen die in de officiële handboeken van het Nieuwe Bouwen 
voorkomen. Het werd me duidelijk dat om een architect als Van den Broek 
op waarde te kunnen schatten, de veelheid van zijn werk niet alleen als 
achtergrond voor een kwalitatieve selectie diende, maar een onderwerp 
op zichzelf is. Toen ik – nog steeds denkend dat ik een zijpad aan het 
bewandelen was – de projecten noteerde op de stadskaart van Rotterdam 
en omgeving, ontstond iets dat met zekere overdrijving een openbaring 
genoemd zou kunnen worden. Er was zo verschrikkelijk veel; maar wat 
er was, was op een twintigtal gebouwen na niet alleen onbekend bij de 
architectuurhistorici, maar bovendien totaal onopvallend aanwezig in het 
straatbeeld. Bijna overal in Rotterdam en Schiedam zijn sporen van Van 

den Broek te vinden, soms een geïsoleerd projectje, soms een cluster, 
en af en toe een enorme opeenhoping van projecten zodat een hele wijk 
door Van den Broek ontworpen bleek te zijn. Wat zich openbaarde was 
dat het werk van Van den Broek niet zozeer bestond uit objecten tegen 
de achtergrond van de stad, maar dat het als DNA deel uitmaakte van 
de diepe structuur van de stad.

De kaart, met daarop het werk van Van den Broek genoteerd, werd 
een architectuurgids waarmee ik dagenlange fietstochten maakte door 
Rotterdam en Schiedam. Mijn architectuurgids was als het ware een 
contramal voor de Gids voor moderne architectuur in Rotterdam die men 
in de winkel kan kopen. Terwijl deze laat zien waar de Kiefhoek van 
Oud staat ten opzichte van Vreewijk van Granpré-Molière, voerde mijn 
architectuurgids me door de woonwijken, waar deze monumenten tegen 
afsteken. Op deze tochten rees een beeld op van architectonische verschil-
len op de vierkante millimeter; van gebouw tot gebouw ontwikkelden zich 
thema’s rondom de plaatsing van brievenbussen, erkerramen, hoeken, 
portieken, lekdorpels en schoorstenen. De architectuur was niet het tot 
in zijn details beheerste object, maar het organiseren van de details, de 
ontsluitingen, de continuïteit en de verschillen van de bouwprojecten. 
Uit de tekeningen maar ook door inspectie van de bouwwerken zelf werd 
al snel duidelijk dat een groot deel van de projecten van Van den Broek 
de zogenaamde alkoofplattegronden bezaten. Deze alkoofplattegronden 
worden over het algemeen beschouwd als het schandaal waar de mo-
derne architectuur het alternatief voor bood. Deze ‘moderne’ architect 
ontwierp ze gewoon. Van den Broek was als architect aanwezig in het 
proces van het bouwen van duizenden woningen door aannemers, die 
uitgingen van bepaalde modellen en types, die hij dan weer bewerkte en 
vernieuwde. Het fascinerende is dat deze architectuur niet aan de gewone 
bouwpraktijk en de ontwikkeling van Rotterdam ontstijgt, maar er deel 
van uitmaakt, net zoals deze architectuur nog steeds deel uitmaakt van 
talloze gewone Rotterdamse straten en pleinen. 

De tochten langs de architectuur van Van den Broek betekenden een 
hernieuwde kennismaking met Rotterdam. Uiteraard kreeg ik een beeld 
van talloze straten en huizen, en van de mate waarin deze stad aan het 
veranderen is. De Millinxbuurt, waar zich de grootste opeenhoping 
van projecten van Van den Broek bevindt, was toen ik er in 1995 met 
fotokopieën van tekeningen uit het archief rond liep, een straatarme en  
criminele no go area aan het worden, terwijl de wijk Blijdorp, waar Van 
den Broek eveneens tientallen projecten realiseerde, in hoog tempo 
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aan het vergrijzen was. Heen en weer pendelend tussen het archief en 
de straat verzamelde ik dossiers van de onaanzienlijke bouwprojecten 
van Van den Broek. De tekeningen waren niet zozeer ontwerpen die 
simpelweg uitgevoerd moesten worden. Het waren veeleer documen-
ten die de verschillende belangen en geld- en materiaalstromen or-
ganiseerden. Van den Broek maakte gezamenlijke gevelschema’s voor 
de schoonheidscommissies, en voor zijn opdrachtgevers ontwierp hij 
specifieke gevels die weer in de schema’s pasten. Door middel van zijn 
tekeningen konden de belangen van de stad en die van de aannemer op 
elkaar afgestemd worden.

Zo begon de stad voor mij een historische transparantie te krijgen, niet 
als een al dan niet getrouw uitgevoerd uitbreidingsplan, ook niet als 
een ongeplande organische structuur, maar van plek tot plek als een 
samenwerking van aannemers, architecten, banken, schoonheidscom-
missies en stedenbouwers. Ik kreeg een beeld van ‘hoe het echt was’ 
om in die tijd te ontwerpen of te bouwen en ik kon dat verenigen met 
wat ik op straat zag. Daarvoor had ik iedere architect kunnen bestude-
ren die in het interbellum bouwde voor particuliere opdrachtgevers in 
Rotterdam, en dat waren er velen. Maar bij Van den Broek bleek het 
idee van architectuur als een middel om het particuliere bouwen van 
binnenuit te vernieuwen ook het expliciete doel van zijn werk en zijn 
geschriften te zijn geweest. Zijn woningbouw culmineerde niet in één 
subliem object, maar in een ruimtelijk systeem voor de verzamelde parti-
culiere opdrachtgevers, waarmee zij in verschillende stedenbouwkundige 
contexten efficiënt ontworpen woongebouwen konden neerzetten, zoals 
Algemeen Belang (1938 – 1943). De vernieuwing in dit project betrof niet 
de constructie, maar de organisatie van het bouwen en de exploitatie. 
Het bouwen ‘als iets wat mensen samen ondernemen’, was door Joost 
Meuwissen al geïdentificeerd als het centrale thema van Van den Broek. 
Dit gaf de mogelijkheid om op een andere manier dan gebruikelijk, de 
architectuur van Van den Broek te koppelen aan de ontwikkeling van 
de stad Rotterdam: de architect niet als uitzondering, lichtend voorbeeld 
of opponent, maar als deelnemer en belanghebbende in het gezamenlijk 
uitbouwen van de stad. Op dat moment viel het besluit om niet langer 
te streven naar een monografie over Van den Broek & Bakema, maar 
om een boek te maken over Van den Broek en de stedenbouwkundige 
transformaties van Rotterdam. In dit boek heb ik het één dan ook niet 
tegen het ander afgezet, maar juist die gebieden geëxploreerd waar het 
werk van Van den Broek, de planning van de stad en de ongeplande, 
onstuurbare transformatieprocessen die zij onderging, in elkaar over-

vloeien. Van den Broek is niet het ultieme onderwerp van dit boek; door 
de specifieke eigenschappen van zijn werk geeft het de mogelijkheid 
door te dringen in hoe de stad gemaakt werd, en dat is uiteindelijk het 
onderwerp geworden.

De werkplaats
Rotterdam liet zich bij de rondgang langs de ontwerpen van Van den 
Broek zien als een deels stilgevallen werkplaats. De woningbouwprojecten 
waren nooit ver verwijderd van havens en spoorlijnen, grote gesloten 
warenhuizen, machinewerkplaatsen, werven en dokken. Veel straten 
waren visueel afgesloten door het vaak gigantische silhouet van een ha-
venkraan of een silo. Dikwijls moest ik lange omwegen maken om van de 
ene wijk naar de andere te komen, omdat er rangeerterreinen, fabrieken 
of kanalen tussen lagen. De permanente nabijheid van de apparatuur 
van de haven en de woonomgeving, maakte duidelijk hoezeer deze twee 
werelden met elkaar verbonden waren. De haven veroorzaakte de groei 
van de woonwijken en de bewoners van de woonwijken brachten hun 
dagen door verdeeld over de werkplaatsen en de woonwijken. De haven 
en de stad zijn geen aparte werelden, maar zowel in hun ontstaan als in 
hun gebruik en beleving één samenhangend geheel. Deze stad begon te 
lijken op een lap vlees, dooraderd met bijzonder veel kraakbeen en vet, 
niet mals, wel met veel smaak, een beetje oud alleen. 

Een aantal dingen werd duidelijk. Uit de notities en ontwerpen van Van 
den Broek uit de bezettingstijd bleek dat hij samen met de ondernemers 
zocht naar stadsbeelden en stedelijke programma’s waarin de industrie 
en de haven centraal stonden en die daarom een monumentale, symbo-
lische uitdrukking moesten krijgen. Daarbij concentreerden de geheime 
plannen voor de wederopbouw zich veel minder op de stadsplattegrond 
als een geheel, dan op spoorlijnen, kanalen, havens, wegen, bruggen, 
sluizen en alle mogelijke bundelingen en verknopingen daarvan. Ook 
ontwierp Van den Broek een aantal gebouwen waarin de ontsluiting 
en de infrastructuur zo’n centrale rol speelden dat ze begonnen te lij-
ken op constructivistische architectuur, of juist vooruit leken te wijzen 
naar de ontwerpen van Rem Koolhaas en het OMA aan het einde van 
de jaren tachtig. Deze ontwerpen kwamen voort uit een stadsconcept 
waarin industrie, infrastructuur, woningbouw en stedenbouw in elkaars 
verlengde lagen.

Direct na de oorlog zou de schaalvergroting van de haven zorgen voor een 
toenemende verwijdering tussen de stadswijken en de haveninstallaties, en 
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zou de planning zich daaraan aanpassen. Vanaf de jaren zeventig zouden 
de vooroorlogse havengebieden bovendien langzaam leeglopen en werk-
ten steeds minder Rotterdammers in de haven. Daardoor begonnen de 
enorme haventerreinen de indruk te wekken van breukvlakken en zwarte 
gaten. De stad leek gefragmenteerd te worden door de haveninstallaties, 
terwijl de haveninstallaties juist de raison d’être waren geweest van de 
woonwijken. Samen met de samenhang van de stad en de haven leek ook 
de herinnering te zijn verdwenen aan deze bijzondere, infrastructurele 
samenhang. In de architectuur- en stedenbouwgeschiedenissen van de 
vooroorlogse periode is veel te vinden over de havenontwikkelingen 
van de negentiende eeuw, en er staat veel in over de uitbreidingsplan-
nen en de architectonische invullingen. Maar deze twee worden steeds 
tegenover elkaar gezet als komend van twee verschillende werelden. De 
haven heeft gezorgd voor de groei maar ook voor de fragmentatie van de 
stad, en de stedenbouw heeft geprobeerd door middel van stedenbouw-
kundige plannen deze samenhang te herstellen. Maar ik kwam zowel 
op mijn tochten langs de woningbouwprojecten van Van den Broek als 
in mijn archiefonderzoek naar de oorlogsperiode steeds weer de sporen 
tegen van een stedelijke werkelijkheid en een architectonische cultuur 
waarin haven en stad één geheel waren: havenstad. Ze waren niet zo-
zeer verbonden in één compositie, maar des te meer in één proces. In 
dit boek heb ik geprobeerd om ook de unieke stedelijke ervaring over 
te brengen die nog steeds wordt geboden door een stad die haar struc-
tuur dankt aan een overvloed van infrastructuur. En uiteraard zit hier 
ook een ‘operatieve’ bedoeling bij. Verscholen tussen de regels treft u 
een pleidooi aan voor een stedenbouw die samenhang zoekt op andere 
niveaus dan het ruimtelijke en het visuele, en die juist profiteert van de 
enorme verschillen in schaal, tempo, programma en sfeer die bestaan 
tussen de stadsdelen.

Geschiedenissen van de negentiende eeuw
Alweer zijn het de architectuurhistorische onderzoeken van rond 1980 
die laten zien hoe architectuur en stedenbouw op zo’n manier beschreven 
kunnen worden dat ook de planloosheid van de stedelijke groei een plaats 
zou kunnen krijgen. In 1978 verscheen van de architectuurhistoricus Ed 
Taverne het proefschrift In’t land van Belofte, in de nieue stad; Ideaal en 
werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek, 1580  – 1680. Het boek werd 
vooral in architectenkringen gezien als een belangrijke demystificatie van 
de geschiedenis van de stedenbouw in Nederland. Taverne onderzocht 
precies hoe steden in de gouden eeuw werden uitgebreid en gefortifi-
ceerd, en door wie, en waarom, en met welke gevolgen. Het panorama 

van het ‘stedelijk project’ in deze periode is breed en rijk gedetailleerd. In 
de praktijk van de stadsuitbreiding kwamen vernieuwende theoretische 
verhandelingen voor, maar ook volkomen pragmatische vastgoed opera-
ties; er werden ingrepen gedaan met een grote symbolische waarde en 
tegelijkertijd moesten er riolen gemaakt worden, criminaliteit bestreden 
en gigantische mensenstromen in hoog tempo gehuisvest. Uit het boek 
komt een beeld naar voren van een stadsuitbreidingpraktijk die zowel ad 
hoc is, hals-over-kop bijna, als dat hij werd gestuurd door theoretische 
en wetenschappelijke vernieuwing. Zo ‘opent’ de uitleg van onder andere 
Amsterdam zich aan de lezer als de fysieke neerslag van een niet als zo-
danig geplande bundeling van economische groei, handelsgeest, technisch 
vernuft en architectonische inventie, die zich van plek naar plek voltrok en 
culmineerde in iets dat een grote mate van ruimtelijke samenhang bleek 
te vertonen. De polemische inhoud van het boek had vooral te maken 
met de manier waarop voorheen de stedenbouw uit de zeventiende eeuw 
werd begrepen, met name die van Amsterdam. Architectuurcritici en  
-historici waardeerden de zeventiende-eeuwse Nederlandse stad, omdat 
hier een sterke economische groei niet leidde tot wildgroei en planloosheid 
maar juist tot uitermate geplande ruimtelijke systemen die nog steeds 
als één integrale ruimtelijke compositie overeind staan. Taverne liet zien 
dat deze interpretatie meer zegt over waar deze critici en historici heen 
willen met de hedendaagse stad, dan dat het de werkelijkheid van de 
zeventiende-eeuwse stad recht doet. Dergelijke interpretaties waren ook 
zelden gebaseerd op historisch onderzoek, maar veel meer op kunstthe-
oretische duiding. De stadsuitbreiding van Amsterdam is immers niet 
ontstaan vanuit een stedenbouwkundig ontwerp, maar vanuit de confron-
tatie van allerlei verschillende technische, economische en symbolische 
ingrepen binnen één beperkte ruimte. Bovendien keerde Taverne zich 
met zijn boek tegen stedenbouw- en architectuurgeschiedenis bezien als 
een geschiedenis van stijl, type en compositie met weinig oog voor de 
sociaal-economische omgeving. De breedte van Tavernes bronnenmate-
riaal kwam voort uit de breedte van het deelnemersveld aan het stedelijk 
project, en illustreerde zijn programma dat de architectuurgeschiedenis 
een interdisciplinaire onderzoekspraktijk moest worden, waarin kunst-
historici samenwerken met sociaal geografen, ingenieurs, architecten en 
planologen. Ondanks Taverne’s historische onderzoek, bezwijken historici 
nog steeds voor de verleiding van de kunsthistorische opvatting van de 
zeventiende-eeuwse stedenbouw als een vorm van ruimte-kunst. De 
populaire historicus Geert Mak verwees in zijn inaugurele rede aan de 
Universiteit van Amsterdam in 2001 zelfs naar Taverne’s boek, maar gaf 
vervolgens te kennen dat het beter was de grachten van Amsterdam te 
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beschouwen als een eenduidige ruimtelijke compositie die tot voorbeeld 
van de huidige ontwerpers kan strekken. 20

De architectuurgeschiedenis van Ed Taverne is niet ideologisch of politiek 
beladen; hij is geen historicus omdat hij weigerde architect te zijn, zoals 
Tafuri en zijn navolgers, en zijn teksten gaan niet uit van een apocalyp-
tische vaststelling over de hopeloosheid van de positie van de architect. 
Zijn motivering is die van de historicus die wil weten hoe het echt ging 
vroeger, die wil weten waarom de omgeving er zo uit ziet, en die opnieuw 
trots op zijn vak wil kunnen zijn. Toch sloot zijn boek aan bij waar de 
Delftse architect-historici mee bezig waren. Er werd een operatieve ge-
schiedschrijving blootgelegd en een nieuw, veel realistischer geschiedbeeld 
voorgesteld, waarin de krachten van het kapitalisme en niet die van het 
ontwerp het voortouw namen. Een groot verschil tussen Taverne en de 
architect-historici was dat hij niet schroomde voor een actieve rol van 
de architectuurgeschiedenis in de bouw- en planningspraktijk. Sterker 
nog, dat was een centraal onderdeel van zijn programma en is in de 
afgelopen decennia ook uitgevoerd en waargemaakt. Het heeft er onder 
andere toe geleid dat de Rotterdamse architectuur- en stedenbouwwereld 
voor een deel wordt bepaald door tientallen uit Groningen afkomstige 
architectuurhistorici die werkzaam zijn binnen advies- en ontwerpbu-
reaus, stedenbouwkundige diensten, overheidsfondsen en bijdragen 
aan ontwerp- en bouwprojecten. Het is ook opvallend dat het juist de 
architect en criticus Cees Boekraad was, die Ed Taverne in een verder 
lovende kritiek, verweet dat hij in zijn boek teveel hedendaagse termen 
en uitdrukkingen gebruikte met als gevolg een ‘onhistoriese actualise-
ring’. 21  De architecten waren historischer dan de historici en verweten 
hen dat ze niet alle sporen van operativiteit uit hun historie hadden gewist.  
Taverne was daar in het geheel niet van onder de indruk, al moeten we 
zijn vorm van architectuurgeschiedenis misschien niet operatief noemen, 
maar operationeel. Jean Louis Cohen maakte dit onderscheid, waarbij het 
eerste betekent een architectuurgeschiedenis die aanwijzingen geeft op 
een algemeen cultureel niveau over waar het met de architectuur naar toe 
moet, en het tweede betekent dat de historische kennis direct kan worden 
ingezet in het ontwerpen en plannen. Een voorbeeld van een operationele 
historicus is voor hem Saverio Muratori, die uitbreidingsplannen maakte 
voor Italiaanse steden, gebaseerd op historisch onderzoek. 22

Het is opvallend dat toen Ed Taverne zijn programma voor de architec-
tuurgeschiedenis opschreef in het themanummer ‘ontwerper en historie, 
historicus en ontwerp’ van het architectuurtijdschrift Plan, de architecten 

in de redactie zijn tekst illustreerden met foto’s van het vooroorlogse 
Rotterdam, met een nadruk op het mechanische havenlandschap uit de 
negentiende eeuw. Al sinds de jaren twintig was deze stad het onderwerp 
geweest van een optimistische, functionalistische en opgewekt operatieve 
geschiedschrijving. De boeken van de historicus Rein Blijstra en de 
stedenbouwer Cornelis van Traa beschreven de stad met terugwerkende 
kracht vanuit de gigantische opgave van de wederopbouw. 23  Het resultaat 
was dat de pogingen van Witteveen in de jaren twintig en dertig om de 
stad een formele samenhang te geven zeer kritisch werden besproken. 
De woningbouwexperimenten uit de jaren twintig en dertig werden daar-
entegen zeer positief besproken. Verder constateerden Blijstra en Van 
Traa dat Rotterdam een stoere werkstad was, maar ook dat het werken 
en het wonen nu uit elkaar gelegd moest worden, om de ‘chaos’ uit het 
verleden te vermijden. Al voor de Tweede Wereldoorlog schreef L.J.C.J. 
van Ravesteyn een kroniek van Rotterdam tussen de achttiende en de 
twintigste eeuw, waarin de negentiende-eeuwse stad werd afgekeurd 
vanuit de opvatting dat de stad in de eerste plaats vanuit haar kwaliteit 
als een verblijfplaats moet worden beoordeeld. Van Ravesteyn was dan 
ook een volkshuisvester. Ook in de kronieken van het Nieuwe Bouwen 
figureerde Rotterdam steeds als het slagveld waar de modernistische 
pioniers hun grootste overwinningen hebben behaald, tegen de krachten 
in van de conservatieve stedenbouw, het particuliere bouwbedrijf en de 
chaotisch groeiende stad. Maar ook veel later, zoals in de studie naar 
Rotterdam in het interbellum door Rob Dettingmeijer en het proef-
schrift over W.N. Rose van Hetty Berens, wordt de stedenbouw van de 
negentiende eeuw beoordeeld aan de hand van de uitbreidingsplannen 
en de plaats van de volkshuisvesting. 24  Van Van Ravesteyn tot en met 
Berens is de geschiedenis van Rotterdam met andere woorden gekoppeld 
aan de ontwikkeling van de volkshuisvesting en het stedenbouwkundig 
ontwerp, via de experimenten en voorbeelden van de jaren twintig tot 
en met de wederopbouw van de jaren vijftig en zestig. En alweer waren 
het de jaren zeventig en tachtig die onderzoeken en boeken opleverden 
die deze continuïteit doorbraken. 

In de deconstructie van de stadsgeschiedenis van Rotterdam door de 
architect-historici zijn twee buitenlandse invloeden herkenbaar. Ten eerste 
is er uiteraard de invloed van Tafuri met zijn anti-operatieve ideologie. 
Ten tweede is er de invloed van Michel Foucault. Diens genealogische 
methode was relevant voor de architectuurgeschiedenis, omdat het achter 
hedendaagse instituties zoals de ziekenzorg of het gevangeniswezen, 
complexe en fijnmazige netwerken van invloeden in kaart bracht. Dit 
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was een overtuigend alternatief voor de simpele, lineaire en onvermijde-
lijke ontwikkelingen die door de historici van het modernisme werden 
voorgespiegeld. Door het blootleggen van een heel web van afstamming 
en invloed kon de historicus wijzen op de verborgen ambiguïteiten en 
geheime agenda’s die in de architectuur en organisatie van een zie-
kenhuis of een gevangenis of een hele stad besloten liggen. Maar ook 
deze historiografische methode werd gevoed door een sterk politieke 
stellingname, namelijk dat controle het uiteindelijke doel is geweest van 
de modernisering van stedelijke instituties en dat deze controle discreet 
maar niettemin krachtig aanwezig blijft in gebouwen of organisaties die 
een puur functionele, technische of medische betekenis lijken te hebben. 
Het is een vorm van contextuele geschiedenis, waarin gebouwen worden 
gezien als deel uitmakend van geïnstitutionaliseerde praktijken van macht, 
ordening en discipline. Door middel van het genealogisch onderzoek 
naar de wortels van een gebouw of een organisatie, konden de historici 
deze verborgen controlemechanismen aan het licht brengen.

Michel Foucault, zelf architect noch historicus maar filosoof, was niet 
in de eerste plaats in architectuur of stedenbouw geïnteresseerd. Archi-
tectuur kwam naar voren als onderzoeksobject in zijn studies naar de 
geschiedenissen van de psychiatrie, de gevangenis en het ziekenhuis. 
Foucault had in de jaren zeventig een groep intellectuelen om zich heen 
verzameld, met wie hij onderzoek deed naar de geschiedenis van het 
ziekenhuis. Een van deze jonge intellectuelen was de architect Bruno 
Fortier. In het onderzoeksproject naar de geschiedenis van het zieken-
huis werden de ontwerpen voor nimmer gebouwde ziekenhuizen in de 
achttiende eeuw opgeladen met enorme genealogische betekenislagen. 
Ziekenhuizen waren instrumenten om lichamen niet alleen te genezen  
maar vooral om ze te isoleren van de rest van de stad, in een zo puur en 
transparant mogelijke machine à guérir. Foucault, Fortier en anderen zagen 
de ziekenhuizen in eerste instantie als ingrepen met gevolgen voor de 
gehele stad; het waren instrumenten waarmee de stad werd georganiseerd 
tot een helder en bestuurbaar territorium. Het zijn daarmee voorouders 
van de moderne stedenbouw. Na zijn samenwerking met Foucault zou 
Fortier in de jaren zeventig en tachtig onderzoek doen naar de aanleg 
van nieuwe wegennetten in de provincies, naar de deels ongeplande 
groei van de Faubourgs, naar de eerste trigonometrische opmeting van 
de stad in 1765 en naar de aanleg van kanalen. Hij interpreteerde deze 
als signalen van een nieuwe stedelijke orde, die pas in de negentiende 
eeuw haar fysieke vorm zou krijgen. Stedenbouwkundige ontwerpen 
speelden in deze studies nauwelijks een rol, en als ze dat wel deden was 

het als eindpunt van een ontwikkeling die veel diepere en veel meer 
wortels had. Bruno Fortier zou na zijn samenwerking met Foucault een 
geheel eigen vorm van stedenbouwgeschiedenis introduceren, waarin 
de stad werd ontleed enerzijds als een archeologische vindplaats voor 
fysieke sporen van vergane structuren zoals muren, paleizen of kanalen, 
anderzijds als een ‘ideale bibliotheek’ van ontwerpideeën die al dan 
niet waren uitgevoerd, literaire beschrijvingen van de stad, schilderijen, 
fotografie en kadastrale cartografie. Dit zou uitmonden in zijn Atlas de 
Paris (1989). Foucaults idee over controle en macht verdween nagenoeg 
uit de onderzoeksagenda van Fortier en maakte plaats voor een bijna 
romantische nieuwsgierigheid naar de enorme filologische en architec-
tonische rijkdom van de stad. Door de stage bij Bruno Fortier maakte 
ik van dichtbij mee hoe hij en zijn team grootse, soms zelfs cerebrale 
ideeën toeschreven aan dingen als kanalen, spoorlijnen en steengroeven, 
en deze zichtbaar maakten door middel van uitputtend gedetailleerde 
reconstructietekeningen. Fortier koppelde literaire en schilderkunstige 
beschrijvingen van steden en landschappen aan een perceelsgewijze 
reconstructie van de plattegrond van de stad aan de hand van historische 
kadasterkaarten. Deze twee niveaus van de stad – het imaginaire en het 
fysieke – kwamen bij elkaar in de analyse van architectonische ontwer-
pen. Een serie projecten, van het zeventiende eeuwse College des Quatre 
Nations van Le Vau, tot en met het nooit gebouwde Bastion Kellermann 
uit de jaren dertig van Le Corbusier, werden opnieuw getekend en in 
opengewerkte isometrische vorm terug in de gereconstrueerde stadskaart 
geplaatst. Hiermee werd de verbinding gelegd tussen de ongeplande groei 
van de stad en de objectsgewijze ingreep van de architect. De architec-
tuur werd geanalyseerd als een serie narratieve ingrepen in de stad, als 
gebouwde verhalen die werden gevoed door de grillige vormen van de 
stadsplattegrond waar zij zich toe moesten verhouden. Zo wist Fortier 
de stad enerzijds als een fysiek archief van bodemsporen te beschrijven 
en anderzijds als een imaginair archief van ideeën voor de stad waarvan 
slechts fragmenten of afspiegelingen zijn gerealiseerd. Voor mij als stu-
dent architectuurgeschiedenis was het meest fascinerend de sardonische 
glimlach waarmee telkens weer werd vastgesteld dat de huidige vorm 
van de stad een kwestie was van toeval, van beslissingen die net anders 
hadden kunnen verlopen en dat de stad dus maar één versie was van de 
miljoenen vormen die ze had kunnen aannemen. Vanaf dat moment kon 
ik nooit meer op een andere manier naar een stad kijken.

Het architectuur- en stadsonderzoek van Michel Foucault en Bruno 
Fortier zou ook in Nederland navolging krijgen. Dit gebeurde aan het 
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begin van de jaren tachtig, voordat Fortier aan zijn Atlas de Paris werkte,  
en werd nog gedomineerd door de maatschappijkritische zoektocht naar 
controlemechanismen. Het hoogtepunt van dit Frans-georiënteerde 
stadsonderzoek in Nederland was de historische bijdrage van Jan de  
Graaf, Wim Nijenhuis en Donald van Dansik aan de publicatie De Kop 
van Zuid. Ontwerp en onderzoek (1982) van de Rotterdamse Kunststich-
ting waarin de resultaten van Architecture International Rotterdam werden 
gepresenteerd: ontwerpen van vier buitenlandse architecten voor de Kop 
van Zuid, het oudste onderdeel van de negentiende-eeuwse haveninstal-
laties aan de zuidoever van de Nieuwe Maas. Het was aanvankelijk de 
bedoeling dat De Graaf en Nijenhuis een historische schets van het gebied 
zouden geven, als materiaal voor de architecten om hun ontwerpen op 
te baseren. Maar een combinatie van invloeden van Tafuri en die van 
Foucault zorgde er voor dat hun historische beschrijving zou uitdijen tot 
een essay dat de helft van het boek zou beslaan. Daarbij heeft het stuk 
nooit de oorspronkelijk bedoelde rol gespeeld als historisch onderzoek 
dat de architecten zou kunnen inspireren. Het duurde zo lang voor het 
af was, dat de architecten het pas konden lezen toen het werd afgedrukt 
naast hun eigen ontwerpen. Dit werd met terugwerkende kracht door 
de inleider van het stuk, Jan de Heer, verklaard als een bewuste poging 
om op Tafuriaanse wijze onderzoek en ontwerp uit elkaar te halen. Het 
was immers niet de bedoeling van de onderzoekers om de ontwerpers 
te beïnvloeden, maar om de veronderstellingen over de stad en haar 
architectuur, zoals die naar voren kwamen in de teksten van critici en 
historici, aan de orde te stellen. 

Redacteur Jan de Heer schreef in zijn inleiding: “Er bestaan in de li-
teratuur historische beschrijvingen van het ontstaan van de ‘Kop van 
Zuid’ en kritieken op het functioneren ervan, die het opvatten als een 
ordeloze voorfase van de ‘moderne beweging’. In plaats van die sjabloon 
te hanteren, waarmee de toestand van de steden verklaard wordt uit het 
proces van rationalisatie van de architectuur, ontwikkelen de Graaf en 
Nijenhuis, overigens in samenwerking met van Dansik, ten opzichte 
daarvan een gedistantieerde stellingname. De benaderingswijze, die hier 
geëtaleerd wordt en ten dele van franse makelij is, vertrekt niet vanuit 
een architectonische geschiedenis van de stad, maar vanuit het ontstaan 
– rond het begin van de 19e eeuw – van een betrekkelijk zelfstandige 
dynamiek van de stedelijke ruimte.”

Het historisch essay dat volgde presenteert een groot aantal ingrepen: 
de doorgraving van de Nieuwe Waterweg, W.N. Rose’s waterproject, 

de verschillende pogingen om een (haven)stad op Zuid te maken, de 
enorme versnelling van de havenontwikkeling in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw, de aanleg van het spoorwegviaduct, de bouw van het 
entrepotgebouw, de aanleg en uitrusting van de Rijn- en Maashaven, de 
aanleg van boulevards voor voetgangers, trams en goederentreinen, de 
bouw van woonwijken tussen de havens etc. Een centrale rol neemt de 
nauwkeurige beschrijving van het Coolsingelziekenhuis van W.N. Rose 
in. In het verlengde van Foucaults onderzoek naar de opkomst van het 
moderne ziekenhuis, interpreteerden zij dit gebouw niet alleen als een 
stedenbouwkundige ingreep, maar ook als een model voor de stad die 
stadsbouwmeester Rose wilde bouwen, een model dat geheel op hygiëne 
en transparantie is gebaseerd. Maar wat vooral opvalt is dat door de 
hele tekst heen de historische gebeurtenissen worden afgezet tegen de 
wijze waarop ze door historici en critici zijn beoordeeld; deze historici en 
critici worden verweten dat ze de stedenbouwkundige agenda van hun 
tijd met terugwerkende kracht hebben geprojecteerd op de historische 
werkelijkheid van de negentiende eeuw.

De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik tonen aan hoe de beschrijving van 
de negentiende-eeuwse stad is verbonden met de argumentatie voor de 
moderne beweging. Een herwaardering van de positie van de moderne 
architectuur in de jaren twintig en dertig is op die manier verbonden 
met een herwaardering van de uitbouw van de haven in de negentiende 
eeuw. Ten tweede geven De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik in het ver-
lengde van Taverne een beeld van hoe je een stad ook kan beschrijven: 
als een steeds intensiever wordende gelijktijdigheid van verschillende 
waterstaatkundige, technische, cartografische, organisatorische en ar-
chitectonische ingrepen. Dit lijkt veel meer aan te sluiten bij de stad 
waarin ik de gebouwen van Van den Broek zie staan, dan de stad die 
beschreven wordt als een opeenvolging van periodes, ieder met zijn eigen 
stedenbouwkundige principe en architectonische stijl. Het onderzoek 
van De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik is net zoals het onderzoek van  
Stroink c.s. uiteraard van invloed geweest op dit boek. De negentiende 
eeuw is historiografisch en kritisch verbonden met de architectuur van 
het interbellum. De geloofsartikelen van de moderne architectuur staan 
of vallen met de negatieve appreciatie van de negentiende-eeuwse stad. 
Bovendien zijn de tot op de dag van vandaag overlevende definities van 
stedenbouw, stedenbouwkundig en stedenbouwkundige geformuleerd 
als tegengesteld aan de wijze waarop de haven van Rotterdam de stad 
heeft gevormd. Deze vaststelling deden de architect-historici in de jaren 
zeventig en tachtig, en deze geldt nog steeds. Ook in dit boek wordt de 
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verbintenis gelegd tussen de negatieve appreciatie van de negentiende 
eeuw met de ideologische beschrijvingen van de moderne architectuur 
in het interbellum. Maar ik heb getracht naast deze historiografische 
verbinding tussen de negentiende eeuw en het interbellum te laten zien 
hoe deze twee periodes ook fysiek intiem met elkaar zijn verbonden. 
In de negentiende eeuw werden de structuren neergelegd waartoe de 
architectuur en stedenbouw zich tot en met de Tweede Wereldoorlog 
moest verhouden.

Wat ik in dit boek heb geprobeerd te doen is de stad zichtbaar maken als 
een praktijk van bouwen, aanleggen, financieren, ontwerpen, bedenken 
en interpreteren, waarin de architectuur een cruciale rol speelt. In de 
beschrijving van dit stedelijke web is de invloed van Taverne en Fortier 
veel directer herkenbaar dan die van De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik. 
De beslissing om het gehele eerste hoofdstuk te wijden aan een periode 
grotendeels voor de geboorte van Van den Broek, is genomen omdat ik 
van mening ben dat voor een architect als Van den Broek de negentiende 
eeuw zowel de belangrijkste fysieke contouren voor zijn werk heeft op-
geleverd, als de belangrijkste ideeën over de stad, of deze nu politiek, 
esthetisch of economisch van aard zijn. Deze dubbele aanwezigheid 
van de stad in het werk van de architect, als fysieke ondergrond en als 
een opeenstapeling van veronderstellingen, beelden en verhalen, komt 
overal in het boek voor. Daarom heb ik bijvoorbeeld in het hoofdstuk 
dat de wederopbouw behandelt de literaire beschrijvingen van de stad 
na het bombardement een even belangrijke rol gegeven als de fysieke 
leegte die overbleef en die de architecten zoveel ‘ruimte’ bood. In na-
volging van Fortier is het ontwerp en de realisering van een gebouw te 
beschouwen als een moment waarop de ideeën die op dat moment leven 
over de stad binnen een zeer beperkte ruimte worden geconfronteerd 
met de geplande en ongeplande, fysieke en organisatorische structuren 
waar de stad uit bestaat. Het documenteren van architectonische ont-
werpprocessen is daarom misschien wel een van de beste vormen van 
stadsonderzoek, omdat het steekproefsgewijs werkt en aan een zekere 
toevalligheid onderhevig is.

De invloed van Fortier zou echter lang niet zo sterk zijn geweest als die 
niet door Ed Taverne zelf was ingebed in een veel breder verhaal over het 
stadsonderzoek in Frankrijk en Italië. Vooral zijn panoramische overzicht 
in Archis in het midden van de jaren tachtig illustreert dit. 25  De enorme 
uitwaaiering van methodes, motivaties, disciplines en stijlen waarmee 
de stad werd bestudeerd in de jaren zeventig en tachtig, leidde bij mij 

en andere leerlingen van Taverne tot een bijna obsessieve interesse voor 
de stad als thema van de architectuur, bijna ten koste van alle andere 
thema’s. Maar uiteindelijk is het de architectuur die richting kan geven 
aan deze in principe eindeloze interesse. Dit boek wordt gekenmerkt 
door een zekere wild om zich heen slaande interesse voor de stad Rot-
terdam. Maar ook in de interesse voor de stad als centraal thema voor 
de architectuur zit een mystificatie verscholen die minder voor Taverne  
dan voor Fortier kenmerkend is. Het betreft de mythe van de stad als een 
wereld die zo rijk en hybride is dat zij aan zichzelf genoeg heeft en zich 
eindeloos transformeert op basis van haar eigen geheugen. De stad als 
een wereld is verbonden met het beeld van de stad als een personage, 
met een geheugen, karakter, humeuren en een stem. In de Atlas de Paris 
komt dit beeld sterk naar voren, evenals in andere stadsonderzoeken 
waar het fysieke en het imaginaire met elkaar wordt verbonden. Rem 
Koolhaas’ Delirious New York (1978) is hiervan een bekend en bovendien 
zeer invloedrijk voorbeeld.

Ook al was de verleiding groot om ook de heroïsche uitbouw van de 
haven en de verwerking van het bombardement te beschrijven in bijna 
stadsbiografische termen, uit het onderzoek kwam een heel ander beeld 
naar voren. Rotterdam blijkt het tegendeel te zijn van een stad die aan 
haar eigen geheugen en verbeelding genoeg heeft. Deze stad heeft immers 
haar belangrijkste transformaties doorgemaakt door gebeurtenissen of 
beslissingen die van buitenaf kwamen, waar zij zelf niets over te zeggen 
had. Wel wist de stad een aantal keren, door een herwaardering van al 
haar waarden en ideeën, gekoppeld aan een massieve inzet van middelen, 
deze catastrofes van buitenaf, met terugwerkende kracht tot een nieuw 
stedelijk project te maken. Dat gold in 1940 voor het bombardement en de 
daaropvolgende wederopbouw, maar dat gold ook in het midden van de 
negentiende eeuw voor de beslissing van de rijksregering om de Nieuwe 
Waterweg aan te leggen en een spoorlijn dwars door de stad te bouwen. 
Dit leidde tot een paradoxale stedenbouwkundige ‘traditie’ waarin de 
vaste vorm van de stad juist het meest vluchtige is, en de mogelijkheid 
van een samenhangend stedelijk project lag in de mate waarin men wist 
in te spelen op zelfs de meest vernietigende externe factoren. En wat 
betreft de palimpsest – de bekende metafoor van de schrijfplank waar 
tientallen lagen van tekst in zijn gekerfd – in Rotterdam trok men na het 
bombardement zelfs de funderingspalen uit de grond, om later bij de 
wederopbouw maar nergens door gehinderd te worden. De stad als een 
onuitputtelijk bodemarchief of een ideale bibliotheek van ideeën, zijn 
metaforen die voor Rotterdam voor een groot deel niet gelden.
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Op basis van dit uitgangspunt ben ik De Graaf, Nijenhuis, Berens, Van 
Ravesteyn en anderen gevolgd de archieven en bibliotheken in om het 
‘stedelijk project’ van Rotterdam in de negentiende eeuw na te kunnen 
vertellen. De nadruk kwam daarbij minder te liggen op de achterliggende 
betekenissen van de ingrepen, maar veel meer op de bijna fysieke ervaring 
van mechanisering, organisatie en exponentiële groei die de stad en haar 
ingenieurs beleefden. Bovendien was het belangrijk de aard van de stad 
die hier ontstond te beschrijven: op welk niveau bestaat er samenhang 
tussen alle onderdelen en netwerken, welke plaats nemen architectuur 
en stedenbouw in in het proces, welke beelden hadden de bestuurders, 
ondernemers en ingenieurs voor ogen?
 De stad Rotterdam wordt in dit boek op de wijze van Taverne be-
schreven als een werkplaats, maar ook volgens de ‘methode Fortier’ 
als een confrontatie van fysieke structuren met imaginaire ontwerpen. 
Rotterdam wordt niet beschreven als een heel personage, en zeker niet 
als een complete wereld. Rotterdam is voor mij ook nooit een wereldstad 
geweest; wereldsteden zijn steden die in ieder geval de indruk kunnen 
wekken dat ze vanuit hun eigen massa en herinnering, zelf de thema’s 
en de dynamiek leveren voor hun transformatie. Rotterdam is eerder 
te beschouwen als een boksbal, een stad die iedere keer weer beslis-
singen en gebeurtenissen van buitenaf moet opvangen. Zowel fysiek als 
imaginair is Rotterdam amorf; des te groter is haar incasseringsvermo-
gen. Iedere keer weer blijkt Rotterdam een gebeurtenis van buitenaf tot 
een stedelijk project te kunnen maken, dikwijls met een bijna roekeloze 
voortvarendheid. Voorbeelden zijn niet alleen de radicale ruiming van 
het oude centrum na het bombardement, maar ook de aanleg van het 
luchtspoor dwars door de oude binnenstad, waarbij de rivier de Rotte 
gedempt werd.

Beaux-Arts
Het is uiteraard niet genoeg om een architect te koppelen aan een stad 
en dit als enige verklaring voor zijn oeuvre te hanteren. Er moet ook iets 
zijn wat de architect ‘meeneemt’, een ontwerp- of analysesysteem dat hem 
een dergelijke intensieve relatie met zijn context aan laat gaan. Dat was 
althans de vraag die zou leiden tot de architectuurhistorische excursie 
die ik in deze inleiding als laatste wil bespreken. Ook deze gebeurde als 
gevolg van het feit dat ik werd afgeleid door iets in het archief van Van 
den Broek dat volledig afweek van het bestaande beeld. In de tekeningen-
mappen van rond 1933, het jaar dat aan de Vroesenlaan zijn beroemdste 
gebouw werd opgeleverd, trof ik een ontwerp aan voor een Beursgebouw 
in de Perzische hoofdstad Teheran. Het ontwerp was neoklassiek, sym-

metrisch en monumentaal. Typisch Van den Broek was dat hij het in 
een aantal varianten presenteerde. Verder is het summier getekend, als 
niet meer dan een idee dat hij inzond voor een internationale prijsvraag. 
Na dit gebouw zou Van den Broek nooit meer een expliciet klassiek 
gebouw ontwerpen en het ontwerp is nooit door hem of door iemand 
anders beschreven of zelfs maar genoemd. De duidelijk academische 
of Beaux-Arts-achtige architectuur past heel goed in de internationale 
architectuurontwikkelingen van de jaren dertig, zeker die van prijsvragen 
voor grote, monumentale openbare gebouwen in hoofdsteden. 26  Maar 
het paste op geen enkele manier in wat bekend was van het oeuvre van 
Van den Broek. Daarom was het zo’n fascinerende clue. Het deed mij op 
een andere manier kijken naar enkele dingen die ik daarvoor nauwelijks 
enig belang toekende. Stroink toont in zijn boek een ontwerp dat een zeer 
jonge Van den Broek maakte voor de prijsvraag voor het Volkerenbonds-
paleis in Genève. Deze prijsvraag uit 1925 is uiteraard bekend van de 
controverse over de morele winnaar Le Corbusier en het bijna universeel 
beschimpte compromis, waardoor de vijf ‘beste’ inzendingen van de 
vijf grootste landen samen een Beaux-Arts-gebouw moesten realiseren. 
Bij deze waterscheiding tussen ‘Beaux-Arts ’ en ‘Modern’ stond Van den 
Broek, gezien zijn monumentale, neoklassieke inzending, nog duidelijk 
aan de Beaux-Arts kant. Dit klopt ook met de overlevering dat Van den 
Broek pas modern werd na een bezoek aan Frankfurt in 1928 samen 
met Van Tijen. Pas vanaf dat moment zou hij zijn Beaux-Arts-opleiding 
afschudden en resoluut modern worden. Maar het ontwerp voor Teheran 
verstoort deze simpele chronologie. Het deed mij vragen stellen over de 
bagage van Van den Broek, naar de aard van zijn opleiding en naar zijn 
architectonische wortels.

Het lag voor de hand zijn eigen opleiding onder de loep te nemen. Van 
den Broeks hoogleraar architectuur in Delft was Henri Evers, zelf een 
veelvuldig auteur van architectuurtheoretische en historische geschriften 
en één van de meest pure Beaux-Arts architecten van rond de eeuwwis-
seling. Bovendien was Evers architect van het Raadhuis van Rotterdam 
aan de Coolsingel (1911). Dit ogenschijnlijk traditionele gebouw blijkt bij 
nadere bestudering niet alleen een monumentale ordening van gevels, 
details en ruimtes te zijn, maar de architectuur blijkt ook een voor die tijd 
high-tech klimatologische installatie te vormen. Het opnieuw kijken naar 
de architectuur van de Beaux-Arts is uiteraard verwant aan de andere 
revisionistische thema’s die ik bij het schrijven van dit boek tegen kwam. 
De historiografie van het modernisme is immers niet alleen voor een groot 
deel gebaseerd op de afkeuring van de negentiende-eeuwse stad, maar 
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minstens zo sterk op de afkeuring van de negentiende-eeuwse academi-
sche architectuur. De herwaardering van de academische architectuur 
kwam voort uit hetzelfde architectonische en theoretische klimaat van 
de jaren zeventig als de studies naar de negentiende-eeuwse stad en de 
wortels van het functionalisme. Met name in Engeland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten werd de academische architectuur opnieuw ‘ontdekt’ als 
een compleet ontwerpsysteem dat zowel planning, techniek, constructie 
als ornament omvat. 27  Het paste goed in de opkomst van het postmoder-
nisme in de architectuur en werd ook dikwijls door dezelfde schrijvers en 
ontwerpers bepleit. Het is ook niet voor niets dat de herwaardering van 
de academische architectuur, evenals de postmodernistische architec-
tuur, grotendeels aan Nederland voorbijging. Uiteraard heb ik uitgebreid 
gebruik gemaakt van de literatuur uit de postmoderne jaren zeventig en 
tachtig bij het beschrijven van het academische ontwerpdenken. Maar 
voor het begrijpen op welke manier het academische aanwezig bleef 
in het werk van Van den Broek was een andere, oudere bron nodig: 
Reyner Banhams proefschrift uit 1960: Theory and Design in the First 
Machine Age. Deze compromisloze futurist en technofiel, was één van 
de grootste tegenstanders van wat voor retro-stijl in de architectuur dan 
ook. Niemand was minder postmodern dan Reyner Banham. Zijn geloof 
in permanente innovatie als kern van de architectuur was zo groot, dat 
hij consequent teleurgesteld werd door de moderne architectuur, die 
hoogstens formele lippendienst bewees aan het machinetijdperk, maar 
zelf nog functioneerde en werd geproduceerd zoals in de negentiende 
eeuw. Hij stelde daar tegenover de architectuur van de negentiende eeuw, 
en met name de Beaux-Arts. Banham beschreef hoe in de negentiende 
eeuw organisatie, functie, analyse, onderzoek en andere aspecten van 
het ingenieursdenken definitief doordrongen in de architectuur. De ge-
bouwen hebben misschien historische ornamenten, maar ze daarom als 
ouderwets te beoordelen zou even oppervlakkig zijn als de dunne laag wit 
stucwerk waarmee Oud en Le Corbusier de gemetselde muurtjes van hun 
gebouwen camoufleerden als industrieel geproduceerde bouwelementen. 
Banhams operatieve kritiek van de negentiende eeuw is een belangrijke 
sleutel, omdat hij iets in deze gebouwen aantrof dat in overeenstemming 
is te brengen met de ethiek en de methodiek van Van den Broek.

De academische opleiding is een vorm van overgeleverde kennis die 
men niet kan afschudden maar wel naar zijn hand kan zetten. Dat is 
aannemelijker dan dat het vaste geheugen van Van den Broek zou zijn 
gewist en in 1928 opgeladen zou zijn met een volledig nieuw software-
pakket. Banham gaf een aanwijzing dat het academisme niet in de eerste 

instantie een formele ontwerpmethode is, maar een streng systeem om 
programma’s te analyseren en om te zetten in ruimtelijke hiërarchieën 
die op technisch hoogstaande wijze tot gebouwen worden uitgewerkt. Ik 
zocht naar die kant van het Beaux-Arts ontwerpsysteem, dat in principe 
los staat van de stijl of het beeld. Met name uit de reconstructies van het 
Beaux-Arts onderwijs komt een methodiek naar voren die veel van het 
werk van Van den Broek verklaart. Beaux-Arts ontwerpen gaan uit van 
een analyse van het programma, de gebouwen zijn ontworpen vanuit 
de beweging van de gebruikers door het gebouw, Beaux-Arts gebouwen 
horen door hun intrinsieke organisatie en helderheid orde aan te bren-
gen in de zich onvoorspelbaar en dynamisch ontwikkelende stad. Met 
deze principes zijn Franse termen verbonden als parti, marche, poché en 
charrette.

De koppeling van de Beaux-Arts principes, zoals uitgelegd door Reyner 
Banham, aan het werk van Van den Broek maakte ik aan de hand van 
een aantal ontwerpen die Van den Broek aan het einde van de jaren 
dertig en in de jaren veertig had gemaakt voor grote bedrijven in de 
haven van Rotterdam. Het zijn bijzondere complexe gebouwen waarin 
de meest verschillende soorten van infrastructuur zijn verknoopt met 
publieks-, kantoor en arbeidsruimtes. Het meest bijzondere voorbeeld is 
het gebouw voor Thomsen’s Havenbedrijf aan de Lekhaven in Rotterdam 
(1948). Vanaf het eerste moment was ik onder de indruk van het feit 
dat er treinen door het gebouw kunnen rijden, dat het uitkraagt over de 
straat en dat er een kraanbaan aan vastzit. Maar het meest bijzondere is 
het Pompeii-effect van het gebouw. Het stond er in de jaren negentig bij 
alsof de arbeiders, passagiers en klerken na een ramp het gebouw hadden 
achtergelaten. Er stonden nog tafels, bureaus, een bar, asbakken en oude 
telefoons, maar het was volledig verlaten. Het gebouw bezorgde mij een 
levendige ervaring van hoe het geweest moest zijn en was verwarrend 
in de manier waarop het deed denken aan enerzijds bepaalde gebouwen 
van Rem Koolhaas en anderzijds aan het constructivisme van de jaren 
twintig. Op dat moment kon ik niets anders dan het beschrijven als een 
onbekende voorouder van gebouwen als de Kunsthal aan de Westzeedijk 
(1992) of het Fondation Cartier (1994) van Jean Nouvel aan de Boulevard 
Raspail in Parijs. 28

Pas met de ontwerp- en analyseprincipes van de Beaux-Arts was het 
mogelijk Thomsen’s Havenbedrijf als een ontwerp te doorzien en er een 
adequate beschrijving van te geven. Het management van de stromen van 
mensen en goederen door het gebouw en het uiteenleggen en koppelen 
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van verschillende ruimtes lieten zich niet verklaren vanuit subjectieve 
architectonische fascinaties, maar wel vanuit een ontwerpsysteem dat zich 
door de eeuwen heen had ontwikkeld. Hierdoor kreeg dit, maar ook andere 
grote en complexe gebouwen die inmiddels als ruïnes temidden van de 
postindustriële haven staan, eindelijk een soort transparantie. Bovendien 
kwam ik iets te weten van hoe het moet zijn geweest ze te ontwerpen, te 
bouwen en te gebruiken. Terwijl iets van de stedelijke cultuur van het 
bouwen duidelijk werd in de reeksen van woningbouwprojecten, kwam 
de havenstad Rotterdam in al haar complexiteit naar voren in gebouwen 
als Thomsen’s Havenbedrijf, maar ook in het rederijgebouw van Van 
Ommeren in Antwerpen.

Het onderwerp van dit boek is het werk van J.H. van den Broek en de relatie 
die het heeft met de stedenbouwkundige transformaties die Rotterdam 
doormaakte tussen 1870 en 1945. Daarbij komen allerlei polemische archi-
tectuurhistorische onderwerpen aan de orde, zoals de geschiedschrijving 
van Rotterdam, de kritiek op de stedenbouw van de negentiende eeuw, 
de mythische rol van de volkshuisvesting en woningwet, de idealistische 
geschiedenissen van het Nieuwe Bouwen, de toe-eigening van Van den 
Broeks werk door Bakema na de oorlog, de bijdragen van de academi-
sche architectuur en het taboe van de alkoofplattegrond. Telkens weer 
maken in deze polemiek de jaren zeventig en tachtig hun opwachting, 
omdat in deze periode een strenge kritiek werd uitgeoefend op de zo-
genaamde operatieve bijbedoelingen van de architectuurgeschiedenis 
van de negentiende en twintigste eeuw. Dit boek profiteert ten zeerste 
van het terrein dat in deze periode is veroverd door het afleggen van de 
operatieve oogkleppen. Zonder de deconstructie van de functionalistische 
consensus dertig tot twintig jaar geleden was het wellicht een ander boek 
geworden. Maar de echte inspiratie voor dit boek staat ver af van deze 
illustere voorgangers. De inspiratie komt zoals eerder gezegd veel meer 
van historici als Reyner Banham en Bruno Fortier die niet zoals Umberto 
Barbieri en Cees Boekraad vertrokken vanuit de negatieve kritiek, maar 
vanuit een positieve betrokkenheid bij de hedendaagse praktijk. Sterker 
nog, dit boek is zelf een voorbeeld van operatieve kritiek, ook al is dit van 
te voren nooit de bedoeling geweest. Ik heb dit boek niet geschreven op 
een universiteit, maar op een bureau van architectuurhistorici – Crimson 
Architectural Historians – dat zich de afgelopen jaren heeft bezig gehou-
den met concrete stedenbouwkundige opgaven in de stad Rotterdam en 
daar buiten. 29  Ook al wordt het nergens expliciet, deze historische studie 
is zeer beïnvloed door de ervaringen opgedaan bij het organiseren van 
de Internationale Bouwtentoonstelling WiMBY!, het meewerken aan het 

schets-masterplan voor de uitbreidingswijk Leidsche Rijn, het ontwerpen 
van stedenbouwkundige scenario’s voor Rotterdam en het uiteenrafelen 
van de bestuurlijke structuren onder de stedenbouw en architectuur. De 
interesse voor de details van het ontwerp- en organisatieproces, of voor 
de ogenschijnlijk banale opeenvolgingen van woningbouwprojecten, of 
voor de bewegingen achter de schermen van de stakeholders in de we-
deropbouw is veroorzaakt door het feit dat ik in de afgelopen jaren meer 
tijd in vergaderzalen en architectenbureaus heb doorgebracht dan in 
archieven en bibliotheken. Bovendien komt dit boek over Van den Broek, 
ondermeer voort uit een werkervaring waarin theorie en praktijk steeds 
minder uit elkaar te houden zijn. Dit boek is geen retro-actieve beargu-
mentering van een ontwerppraktijk door middel van geschiedenis; de 
relatie is eerder omgekeerd. Ik ben immers een historicus, nieuwsgierig 
naar hoe dingen echt zijn gebeurd en gebeuren. Daaruit komt ook de 
motivering van Crimson voort om zich met de praktijk van de stad bezig 
te houden. Wat dat betreft is de cirkel rond. Dertig jaar geleden voelde 
een groep architecten zich vanuit de staat van hun vak gedwongen om 
zich met de geschiedenis van de architectuur bezig te houden. Dit boek 
is geschreven in een periode waarin de groep historici waartoe ik behoor, 
zich uit historische nieuwsgierigheid ging bezig houden met de praktijk 
van ontwerp en planning. ‘Operatie vuile handen’, zou de slogan van 
Crimson Architectural Historians kunnen zijn.

Iedereen die schrijft over een architect, zal zich op den duur met het object 
van zijn studie gaan identificeren, en er zelfs retro-actieve apologieën 
voor schrijven. Er is een aantal thema’s in het werk van Van den Broek 
waarin ik geloof, die ik gebruik, zowel in het schrijven van dit boek als 
in het andere werk met Crimson. Deze zijn samen te vatten onder Joost 
Meuwissens uitspraak dat voor Van den Broek stedenbouw ‘iets was dat 
mensen samen ondernemen’. Als u door de inmiddels glad en politiek 
overkomende taal heenkijkt, begrijpt u misschien dat dit een bijzondere 
definitie is van stedenbouw. Het impliceert de acceptatie dat stedenbouw 
niet centraal te sturen is, dat het steeds weer het product is van wat 
mensen nu eenmaal samen allemaal hebben ondernomen, gelaten of 
bedacht. Ten tweede impliceert het dat stedenbouw een proces is waarin 
allerlei verschillende belangen samenkomen of botsen. Ten derde zegt 
het iets over de kwetsbaarheid en vluchtigheid van stedenbouw, als iets 
dat afhankelijk is van kleine of grotere maatschappelijke bewegingen en 
tendensen, en dat je daar als architect wel tegen moet kunnen. Tenslotte 
is het een niet mis te verstane correctie op de idealistische interpretatie 
van stedenbouw in het modernisme, dat het iets is dat ontwerpers namens 
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bestuurders doen vóór de mensen. Het woord ‘ondernemen’ reflecteert 
Van den Broeks geloof in de centrale rol van bouwbedrijven, industriëlen 
en andere ondernemers in het vormgeven aan het stedelijk project. Kort 
gezegd: het verhaal van Van den Broek in Rotterdam vervangt de heroïsche 
fantasieën die bestaan over de rol van de architect en de architectuur, de 
stedenbouw en de stedenbouwkundige, door een niet minder romantisch 
panorama over het maken en vermaken van een stad.

OVER DE HOOFDSTUKKEN

Het voorgaande beschrijft het proces dat ik heb doorlopen en dat heeft 
geleid tot een bepaalde hoeveelheid tekst en beeld, die zowel wat betreft 
vorm als inhoud behoorlijk divers is. De diversiteit van het materiaal, 
maar ook de manier waarop ik het heb verzameld, maakte een chrono-
logisch boek eigenlijk onmogelijk. Ook een puur thematische indeling 
zou meer onzichtbaar maken dan verhelderen. Daarom heb ik gekozen 
voor een opzet van vijf ‘boeken’ in één boek. Ieder boek vertelt vanuit 
een bepaald standpunt een verhaal. De volgorde van de boeken heeft 
vele varianten gekend, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor één die 
het meest recht doet aan dat wat voor mij dit onderzoek zo fascinerend 
maakte: de manier waarop Van den Broek zijn eigen bijdragen aan de 
stad steeds helderder, steeds simpeler en steeds minder ‘architectonisch’ 
maakte, naarmate de stad als een stedenbouwkundig project alleen maar 
complexer leek te worden.

Het eerste hoofdstuk is een flashback naar de laatste helft van de ne-
gentiende eeuw. Hierin wordt het stedelijk project van Rotterdam in de 
negentiende eeuw beschreven. De hoofdpersonen zijn W.N. Rose, die 
vanuit een duidelijk ordenings- en ontwerpprincipe alle schaalniveaus 
van de stad probeerde te beheersen en samen te brengen in één ‘trans-
parant en regelmatig figuur’, en G. J. de Jongh, de genie-officier die met 
een enorm talent voor organisatie en techniek wist in te spelen op de 
nieuwe positie van Rotterdam in de wereldhandel, en daarmee een stad 
creëerde die niet op vooropgezette figuren was gebaseerd, maar op haar 
positie in een netwerk.

Het tweede hoofdstuk is een flash forward naar 1940. Het oude Rot-
terdam wordt vernietigd, niet alleen als bouwwerk maar ook als men-
tale en bestuurlijke eenheid, en moet weer opgebouwd worden. Vanuit 
een mengeling van stedenbouwkundige en literaire bronnen wordt de 

heruitvinding van de betekenis van Rotterdam gedocumenteerd zoals 
die plaats vond in de eerste oorlogsjaren. Hier wordt Van den Broek 
geïntroduceerd op het moment dat hij na twintig jaar architect in Rot-
terdam te zijn geweest de kans krijgt mee te denken over de toekomst 
van Rotterdam als geheel.

Het derde hoofdstuk begint bij enkele zeer vroege academische ontwer-
pen van Van den Broek en laat zien dat het academisme nooit geheel uit 
zijn werk is verdwenen. Een bespreking van Beaux-Arts concepten en 
methoden, gekoppeld aan een beschrijving van het Rotterdamse stad-
huis van Henri Evers – ooit Van den Broeks leraar aan de Technische 
Hogeschool in Delft –, vraagt aandacht voor het academisme als een 
pragmatische ordeningsleer die van toepassing is op vele programma’s 
en niet onvermijdelijk leidt tot één soort architectuur. Vanuit de ordening 
en compositieprincipes van de Beaux-Arts worden drie grote complexe 
utilitaire gebouwen van Van den Broek besproken. Centraal thema is 
hoe de architectuur zich verhoudt tot de gemechaniseerde havenstad 
waarin zij staat.

Het vierde hoofdstuk heeft als onderwerp de niet-ruimtelijke context 
waarbinnen Van den Broek het merendeel van zijn gebouwen realiseerde: 
het particuliere bouwbedrijf. Ten eerste wordt duidelijk dat ten tijde van 
de grote overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting er zeer beroemde 
woningbouwexperimenten zijn gerealiseerd maar extreem weinig wonin-
gen. Terwijl in de periode dat de overheid nauwelijks investeerde in de 
volkshuisvesting, het particuliere bouwbedrijf immense hoeveelheden 
huizen realiseerde, waarvan nauwelijks iets bekend is. Ten tweede komt 
hierin de discussie aan de orde over de vernieuwing van de volkshuis-
vesting. Van den Broek komt naar voren als iemand die ervoor pleitte 
dat de volkshuisvesting in eerste instantie de verantwoordelijkheid was 
van de particuliere bouwbedrijven, maar dat deze bedrijfstak drastisch 
van binnenuit vernieuwd moest worden.

In het vijfde hoofdstuk komt de bulk van Van den Broeks productie aan 
de orde: de woningbouw. In dit hoofdstuk speelt de stedelijke context 
juist de hoofdrol. Er worden grote clusters woningbouwprojecten voor 
particuliere bouwers besproken in Rotterdam Zuid en in Charlois, en 
hoe deze zich verhouden tot de uitbreidingsplannen van W.G. Witteveen 
waarbinnen zij tot stand kwamen. Verder wordt ook de verandering in 
Van den Broeks architectuur besproken vanaf het moment dat Heinrich 
Leppla zich bij hem voegde. De meer analytische, bewust experimentele 
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ontwerpen zouden het papier uiteindelijk ontstijgen en leiden tot enkele 
zeer bijzondere objecten zoals de Vroesenlaan en de Nieuwe Binnenweg 
149. Maar het hoofdthema blijft Van den Broeks zoektocht naar nieuwe 
standaarden, nieuwe types die met dezelfde vanzelfsprekendheid als de 
automobiel, steeds beter en goedkoper hun taak zouden verrichten. Het 
boek eindigt dan ook bij een enorme serie woongebouwen van tijdens de 
oorlog die zo standaard zijn, zo sober vormgegeven, zo passend in iedere 
context dat het bijna onvoorstelbaar is dat iemand ze heeft ontworpen. 
Zo verdwijnt Van den Broek uit dit boek, even onaangekondigd als hij 
erin arriveerde.
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Hoofdstuk 1

De mechanisering 
van Rotterdam, 1839 –1910

INLEIDING

De architectonische cultuur die Rotterdam in de twintigste eeuw een 
internationale reputatie heeft bezorgd, vindt haar oorsprong in de ne-
gentiende eeuw en dankt haar bestaan voor een deel aan de traditionele 
desinteresse in deze stad voor architectuur als een culturele uitingsvorm. 
De aanleg van de Nieuwe Waterweg en de razendsnelle uitbreiding en 
mechanisering van de stad en de haven die daarop volgde, nam iedere 
illusie bij architecten en bestuurders weg dat men een stad kon bou-
wen volgens architectonische principes of idealistische stadsmodellen. 
Architecten in Rotterdam zijn steeds gevraagd ruimtelijke kwantiteit te 
leveren nadat de stad weer eens door gebeurtenissen van buitenaf – of 
dat nu de havenaanleg of later het bombardement van 1940 was – bijna 
volledig verbouwd moest worden. Dit heeft geleid tot een architectonische 
houding die men als ‘typisch Rotterdams’ is gaan beschouwen. Het is 
een architectuur die zoveel mogelijk zwijgt over haar artistieke of ideële 
motieven en zich als uiterst pragmatisch presenteert. Maar het is ook een 
architectuur die zichzelf steeds heeft weten te vernieuwen door haar lot 
te verbinden aan transformatieprocessen die zo heftig zijn dat ze door 
velen als destructief worden ervaren. Daardoor heeft de Rotterdamse 
architectuur altijd een zweem van controverse over zich gehad. Deze wordt 
nog eens versterkt doordat de Rotterdamse architectuur heeft geleerd 
zich uit te drukken in de taal van de ondernemer, de bestuurder en de 
ingenieur en uitdrukkelijk niet in die van de architect. De Rotterdamse 
architect heeft van de negentiende eeuw geleerd dat er in principe geen 
limiet is aan de mate waarin men een stad kan doen veranderen, als deze 
verandering maar niet als gevolg van een ontwerp visie wordt gepresen-
teerd. De retoriek van de Rotterdamse architect is er altijd één geweest 
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